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نخستین روز تشریح
م€€دام م€€یرون€€د و م€€یآی€€ند و از الی درب€€ه داخ€€ل س€€ال€€ن ن€€گاه
م €€یک €€نند .درن €€گاه €€شان ت €€رس و ن €€اب €€اوری م €€وج م €€یزن €€د .از
ک€نجاوی ه€وس م€یکنم م€ن ه€م ن€گاه€ی دزدک€ی ب€یندازم .ام€ا
دخ€€تره€€ا م€€جال ب€€ه ک€€سی ن€€میده€€ند .ب€€رم€€یگردم و س ِ €ر ج€€ای€€م
م €€ €ین €€ €شینم .ن €€ €گاه €€ €م را در راه €€ €رو و ک €€ €ری €€ €دور ب €€ €ه گ €€ €ردش
درم€€ €یآورم .خ€€ €ود را درم€€ €یان ای€€ €ن ج€€ €ماع€€ €ت ن€€ €اآش€€ €نا چ€€ €ون
وص€€لهای ن€€اج€€ور ح€€س م€€یک€€نم ،گ€€وی€€ی آنه€€ا س€€اله€€ا اس€€ت
ه €€مدی €€گر را م €€یش €€ناس €€ند .ص €€دای ق €€هقههش €€ان آن €€ی ق €€طع
ن €€میش €€ود .چ €€قدر خ €€ودم را درم €€یان آنه €€ا غ €€ری €€ب م €€یب €€ینم.
ام €€ا ت €€نهای €€ی ه €€م چ €€ندان ب €€د نیس €€ت .ب €€خصوص وق €€تیک €€ه از
خ€لق و خ€وی ج€ماع€ت ته€ران€ی ب€یاط€الع ب€اش€ی و ب€خواه€ی
س €€خنی ب €€رخ €€الف ب €€اورش €€ان ه €€م ب €€گوی €€ی و آنه €€ا ب €€ا ن €€گاه
معترضشان بخواهند پاسخ تلخی بدهند.
ه €€نوز ف €€ری €€اده €€ای پ €€رخ €€اش €€گران €€ۀ اس €€تاد زب €€ان ان €€گلیسی
درگ€وش€م هس€ت .ن€میدان€م چ€گون€ه از م€یان آن ج€ماع€ت م€را
ان€تخاب ک€رد .ش€ای€د چ€ون ش€کل و ش€مای€لم م€ثل خ€ودش ب€ود،

ب€ور و چ€شم آب€ی .ب€ا ل€بخندی نشس€ت .س€الم€ی گ€فتم و ج€ا
ب€€ €از ک€€ €ردم .ک€€ €می اح€€ €وال€€ €پرس€€ €ی ک€€ €رد .درس€€ €ت و ح€€ €ساب€€ €ی
نفهمیدم چه گفت .فقط توانستم بگویم :متشکرم .خوبم.
اول€€ €ین ب€€ €ار ب€€ €ود ک€€ €ه ب€€ €ا ی€€ €ک ان€€ €گلیسی ب€€ €ه ای€€ €ن ن€€ €زدی€€ €کی
ارت€€باط ب€€رق€€رار م€€یک€€ردم .ب€€ا دله€€ره و ب€€یقراری ث€€ان€€یهش€€ماری
م €€یک €€ردم ت €€ا ک €€الس ش €€روع ب €€شود و از آن وض €€ع س €€نگین و
خس €€تهک €€ننده ن €€جات ی €€اب €€م .ام €€ا نش €€د .پ €€اک €€ت س €€یگارش را
س€€لنبه ب€€ه زب€€ان ان€€گلیسی
ب€€یرون آورد و ب€€ا ل€€کمات€€ی ق€€لبنه و ُ €
س €€ €یگاری ب €€ €ه م €€ €ن ت €€ €عارف ک €€ €رد .ب €€ €ه ق €€ €دری ت €€ €ند و س €€ €ری €€ €ع
ص€€حبت ک€€رد ک€€ه چ€€یز زی€€ادی دس€€تگیرم نش€€د .ت€€نها از ج€€لو
آوردن پ€€ € €اک€€ € €ت س€€ € €یگارش ف€€ € €همیدم چ€€ € €ه م€€ € €نظوری دارد .از
زب€€ان€€م دررف€€ت و گ€€فتم No :ـ ن€€ه .چ€€ه ک€€نم .س€€یگاری ن€€بودم.
ن €€ه پ €€ول €€ش را داش €€تم و ن €€ه پ €€درم اج €€ازه م €€یداد .ت €€ازه آق €€ای
ح€اج€باش€ی ن€اظ€م دب€یرس€تانم€ان دش€من ش€مارۀ ی€ک س€یگار
و س €€یگاری ب €€ود .ب €€ا ش €€الق م €€اریاش پ €€وس €€ت از گُ €€رده آدم
سیگاری میکند .کی جرأت داشت!
گ €€وی €€ا ج €€ناب اس €€تاد ج €€ا خ €€ورد .ن €€فهمیدم چ €€را .ن €€گاه €€ی
چ€€پ چ€€پ ک€€رد .ن€€اگ€€هان آه€€نگ ص€€دای€€ش اع€€تراض€€آم€€یز ش€€د،
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م€€ثل ک€€سی ک€€ه دش€€نام€€ی ش€€نیده ب€€اش€€د ،چ€€یزه€€ای€€ی م€€یگ€€فت
و م€ن ن€میدانس€تم چ€ی و چ€را .م€ن ک€ه چ€یز ب€دی ن€گفته ب€ودم.
چ €€ند ن €€فری ج €€مع ش €€دن €€د .وق €€تی ان €€دک €€ی آرام گ €€رف €€ت ،ت €€ازه
شس€€ € €تم خ€€ € €بردار ش€€ € €د ک€€ € €ه ای€€ € €ن ان€€ € €گلیسی م€€ € €بادی آداب،
)(Noن €€ه ،م €€را ت €€وه €€ین ب €€ه خ €€ودش ت €€لقی ک €€رده اس €€ت .ب €€ای €€د
م€یگ€فتم ن€ه ،م€تشکرم! »ن€ه« گ€فنت خ€ال€ی ت€وه€ین آم€یز ب€وده
اس€ت .چ€ه خ€زع€بالت€ی! ک€لی ب€ا خ€ودم ک€لنجار رف€تم ت€ا ب€توان€م
ب€€رای ت€€وض€€یح دادن ب€€ه خ€€دم€€ت اس€€تاد ب€€روم و ب€€ا ان€€گلیسی
دس€€ €ت و پ€€ €ا شکس€€ €ته ب€€ €گوی€€ €مِ :مس€€ €تر م€€ €عذرت م€€ €یخ€€ €واه€€ €م.
ق €€صدم ت €€وه €€ین ن €€بود .درس €€ت و ح €€ساب €€ی ن €€فهمیدم ک €€ه چ €€ه
گ€€فتید .آن€€قدر ه€€م ان€€گلیسیام خ€€وب نیس€€ت ک€€ه ج€€واب ش€€ما
را ک€ام€ل ب€ده€م .دس€ت آخ€ر ه€م گ€فتم :اک€سیوزم€ی ـ ب€اب€ا م€را
ب €€بخش .مخ €€لصای €€م ،از خ €€ر ش €€یطان ب €€یا پ €€ای €€ین و از ای €€ن
ج €€ور ح €€رفه €€ا .خ €€ندی €€د .ی €€عنی از خ €€ر ش €€یطان پ €€ای €€ین آم €€ده
اس €€ت .ام €€ا آن خ €€فت و خ €€واری و پ €€وزخ €€نده €€ای دخ €€تره €€ا و
پسرهای شیک و پیک غرورم را زخمی کرده بود.
گ€€وش€€ه ای خ€€لوت م€€ین€€شینم ت€€ا ن€€فس راح€€تی ب€€کشم ول€€ی
خ €€لوت €€م را ح €€ضور ب €€ی م €€وق €€ع ی €€کی از ه €€مکالس €€یه €€ا ب €€هم

م€یزن€د .ج€ا ب€از م€یک€نم و ک€می ف€اص€له م€یگیرم .وران€دازش
م €€ €یک €€ €نم .ص €€ €ورت ری €€ €ز و ک €€ €شمشیاش را ان €€ €بوه م €€ €وه €€ €ای
وزوزی پ€€وش€€ان€€ده اس€€ت؛ درس€€ت م€€ثل ق€€اص€€دک .نشس€€نت او
درک€€نار م€€ن ق€€ضیه ج€€مع اض€€داد ب€€ود .م€€ن ب€€ا م€€وه€€ای ک€€وت€€اه
م€€اش€€ین زده و م€€رت€€ب و او ب€€ا خ€€رم€€نی از م€€وه€€ای پ€€ری€€شان.
بدجوری تو چشم میخوردیم.
م€€یخ€€واه€€م ق€€بل از آنک€€ه ت€€وج€€ه دی€€گران را ب€€ران€€گیزم ب€€لند
ش€€وم و خ€€ودم را از ت€€یررس ن€€گاهه€€ای ج€€ماع€€ت م€€خفی ک€€نم
ک€ه ح€سن آق€ا مس€تخدم س€ال€ن تش€ری€ح ،د ِر س€ال€ن تش€ری€خ را
ب €€از م €€یکند و ب €€چهه €€ا ه €€جوم م €€یب €€رن €€د .ب €€وی م €€رگ ه €€مه را
درب€€ین راه م€€یخکوب م€€یک€€ند .ب€€وی غ€€ری€€بی اس€€ت .از ه€€مان
ب €€وه €€ای €€ی ک €€ه درم €€ردهش €€وی خ €€ان €€هه €€ا ب €€ه اع €€ماق ج €€ان آدم €€ی
رخ €€نه م €€یکند .چ €€ندش €€م م €€یش €€ود .م €€یزه €€ای تش €€ری €€ح را ی €€کی
ی€€ €کی م€€ €یش€€ €مارم ،دوازده ت€€ €ا و روی ه€€ €ر م€€ €یز ی€€ €ک ج€€ €نازه.
درای€€ن ه€€نگام م€€سئول دپ€€ارت€€مان م€€یآی€€د .م€€ا را ب€€ه گ€€روهه€€ای
ده ن €€ € €فری ت €€ € €قسیم م €€ € €یک €€ € €ند .ه €€ € €ر ده ن €€ € €فر روی ی €€ € €ک م €€ € €یز
م €€یروی €€م .ام €€ا م €€رد م €€یخ €€واه €€د پ €€ارچ €€ۀ ک €€تان €€ی ن €€مناک روی
جس €€د را پ €€س ب €€زن €€د .م €€نتظر آم €€دن آسیس €€تان م €€یش €€وی €€م ت €€ا
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در تش€€ری€€ح و ت€€وض€€یح رگ و پ€€یه€€ا ب€€ه م€€ا ک€€مک ک€€ند .ی€€کی
م €€ € €یآی €€ € €د ،خ €€ € €یلی ش €€ € €یک و م €€ € €رت €€ € €ب ،ب €€ € €ا ک €€ € €راوات و ک €€ € €یف
س€€ €ام€€ €سون€€ €ت و روپ€€ €وش س€€ €فید و اط€€ €و زده .ب€€ €ا ی€€ €کای€€ €ک م€€ €ا
دس€ت م€یده€د .خ€ودش را م€عرف€ی م€یک€ند :ش€اه€ین .خ€وش€م
م€یآی€د .ب€یش€یله و پ€یله و خ€اک€ی .م€یپ€رس€م اس€تاد از ک€جا
ب€€ای€€د ش€€روع ک€€نیم .ب€€ا ت€€عجب ب€€ه م€€ن ن€€گاه م€€یکند .م€€یگ€€وی€€د:
اس€€تاد! ق€€اه ق€€اه م€€یخندد .اش€€تباه ک€€ردهام .او ه€€م دان€€شجو
اس€ت م€ثل م€ا .گ€ول ک€راوات€ش را خ€وردهام .از ف€رط خ€جال€ت
س €€ €رخ م €€ €یش €€ €وم ک €€ €ه آم €€ €دن آسیس €€ €تان م €€ €را از ن €€ €گاهه €€ €ای
تمسخربار جماعت نجات میدهد.
پ€ارچ€ۀ ک€تان ب€هک€نار م€یرود .جس€د ،پ€یرم€ردی اس€ت الغ€ر
ب €€ا ب €€دن €€ی ت €€کیده .ت €€مام دن €€دهه €€ای €€ش ب €€یرون زده اس €€ت .از
آنه€€ €ای€€ €ی ک€€ €ه ن€€ €اآش€€ €نا و غ€€ €ری€€ €ب درگ€€ €وش€€ €ۀ ب€€ €یمارس€€ €تانه€€ €ا
ب€یک€س و ک€ار م€یم€یرن€د .اث€ر س€ه ع€مل ج€راح€ی روی ق€فسه
س €€ینه ،ش €€کم و په €€لوی او ب €€ه چ €€شم م €€یخورد .گ €€وی €€ا ب €€ه یُ €€من
ه €€مین س €€ه ع €€مل ج €€راح €€ی جس €€دش ن €€صیب م €€ا ش €€ده اس €€ت.
بیش €€تر ای €€ن اج €€ساد ب €€ه ک €€ارگ €€ران ف €€صلی ت €€علق دارد ک €€ه از
خ€ان و م€ان خ€ود ب€رای ل€قمهای ن€ان ج€دا و راه€ی شه€ره€ای

ب€€ €زرگ م€€ €یش€€ €ون€€ €د ،آن وق€€ €ت ح€€ €ین ک€€ €ار ی€€ €ا دچ€€ €ار س€€ €ان€€ €حه
م€یگردن€د ی€ا ب€ه ع€لت م€رض€ی ص€عبال€عالج درس€اخ€تمانه€ای
ن €€یمهس €€از م €€یم €€یرن €€د و چ €€ون ک €€س و ک €€اری ن €€دارن €€د ن €€صیب
دانشکدههای پزشکی میشوند.
آسیس €€تان درس ام €€روز را ت €€وض €€حی م €€یده €€د ،تش €€ری €€ح
ع €€ €ضالت س €€ €ینه .مح €€ €ل ش €€ €کاف و ج €€ €دا ک €€ €ردن ع €€ €ضالت را
ن€€شان م€€یده€€د .ام€€ا ه€€مه ب€€ه ه€€م ن€€گاه م€€یک€€نند ،م€€رد م€€یدان
م€€ €یخ€€ €واه€€ €د .ه€€ €یچ ک€€ €س ج€€ €رأت پ€€ €ا گ€€ €ذاش€€ €نت ب€€ €ه م€€ €یدان را
ن€€ €دارد .م€€ €ن ک€€ €ه ح€€ €تی از دس€€ €ت زدن ب€€ €ه آن ح€€ €ال€€ €م ب€€ €ه ه€€ €م
م€یخورد .ن€گاهه€ا ردوب€دل م€یش€ود .ه€رک€س ب€ه دی€گری ن€گاه
م €€ €یک €€ €ند .ی €€ €عنی ش €€ €ما ب €€ €فرم €€ €ای €€ €ید .ن €€ €گاهه €€ €ا م €€ €یچ €€ €رخ €€ €د و
م €€یچ €€رخ €€د و ن €€اگ €€هان م €€توج €€ه م €€یش €€وم ه €€مۀ ن €€گاهه €€ا ب €€رم €€ن
ث€اب€ت م€ان€ده اس€ت .ب€ا ن€گاه م€عترض€م م€یگوی€م :ام€ا چ€را م€ن.
ش€ای€د ب€رای آن اس€ت ک€ه م€ن درم€یان ای€ن ج€ماع€ت ب€یگان€هام
و ب€€ه اص€€طالح دی€€وارم از ه€€مه ک€€وت€€اه€€تر اس€€ت و آنه€€ا رن€€گ
غ€€رب€€ت را در چ€€شمان م€€ن دی€€دهان€€د .ب€€ه ه€€ر ت€€قدی€€ر ،رض€€ای€€ت
میدهم .هرچه باداباد.
ت €€یغ ت €€یز ج €€راح €€ی را ب €€رس €€ینه جس €€د م €€یگذارم .م €€یت €€رس €€م
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پ€یرم€رد ن€اگ€هان ب€رخ€یزد و ب€گوی€د :م€رد ح€ساب€ی چ€ه م€یکنی؟!
خدا را خوش میآید این بال سر من پیرمرد درمیآوری!؟
ج€€ماع€€ت ب€€ا ن€€گاهش€€ان م€€ی گ€€وی€€ند :ی€€ااهلل زود ب€€اش .چ€€را
ای€نق€در دس€تدس€ت م€یک€نی .ب€ه چ€شمان ت€ک ت€ک آنه€ا ن€گه
م€€ €یک€€ €نم .اث€€ €ری از رف€€ €اق€€ €ت و دوس€€ €تی ن€€ €میب€€ €ینم .ح€€ €رص€€ €م
م €€یگ €€یرد ،چ €€اق €€و را از زی €€ر گ €€ردن ،ب €€االت €€ری €€ن ن €€قطۀ س €€ینه
ف €€شار م €€یده €€م و در ی €€ک چ €€شم ب €€ه ه €€م زدن پ €€وس €€ت را از
روی ع €€ضالت س €€ینه ج €€دا م €€یک €€نم؛ م €€ثل ق €€صاب €€ی م €€اه €€ر.
ن€€اس€€الم€€تی چ€€ند س€€ال€€ی ش€€اگ€€رد ق€€صاب ب€€ودهام! ن€€گاهه€€ای
اش €€تیاق €€ی ح €€ری €€صان €€ه دارن €€د ،م €€ثل م €€یراثخ €€وران ب €€رب €€ال €€ین
ث €€ € €روت €€ € €مندی م €€ € €حتضر! ح €€ € €ال €€ € €ت ت €€ € €هوع دارم .ب €€ € €وی م €€ € €ادۀ
ض €€ €دع €€ €فون €€ €یک €€ €ننده و س €€ €ردی ت €€ €ن جس €€ €د ح €€ €ال €€ €م را ب €€ €ه ه €€ €م
میزند...
از س €€ €ال €€ €ن تش €€ €ری €€ €ح ب €€ €یرون م €€ €یآی €€ €م .ه €€ €وای آزاد ج €€ €لو
دان€€شکده ان€€دک€€ی ح€€ال€€م را ج€€ا م€€یآورد .ک€€می ق€€دم م€€یزن€€م.
ب €€ه پ €€یرم €€رد ب €€ینوا م €€یان €€دی €€شم و ب €€ه خ €€ان €€وادهاش ک €€ه ه €€نوز
م €€نتظر ب €€ازگش €€ت اوی €€ند .ب €€یح €€وص €€له و ک €€الف €€ه ب €€رم €€یگ €€ردم.
ح€€سن آق€€ا ب€€ساط چ€€ای را ع€€لم ک€€رده اس€€ت .چ€€ای داغ م€€زه

م €€زه م €€یک €€نم .ول €€ی ت €€هوع دس €€تب €€ردار نیس €€ت .گ €€وی €€ی ت €€مام
وج €€ €ودم پ €€ €ر از ب €€ €وی جس €€ €د ش €€ €ده اس €€ €ت .ن €€ €اگ €€ €هان ص €€ €دای
ج €€یغی س €€کوت س €€ال €€ن را ب €€ه ه €€م م €€یزن €€د .ب €€ه ط €€رف س €€ال €€ن
تش €€ €ری €€ €ح م €€ €یدوم .ی €€ €کی از دخ €€ €تره €€ €ا ن €€ €قش زم €€ €ین ش €€ €ده و
ن€€زدی€€ک او »ع€€ضو!« ب€€ری€€ده ش€€دۀ ی€€کی از جس€€ده€€ا اف€€تاده
اس€€ت .ش€€یطنتی درک€€ار اس€€ت .دخ€€ترک در ج€€یب روپ€€وش€€ش
دس €€ت م €€یک €€ند ش €€ای €€د درپ €€ی دس €€تمال ی €€ا پ €€نس ول €€ی چ €€یز
دی €€ €گری پ €€ €یدا م €€ €یک €€ €ند! س €€ €رد ،ن €€ €رم و چ €€ €ندشآور .ب €€ €یرون
م€€ €یآورد .ن€€ €گاه م€€ €یک€€ €ند و ...ج€€ €یغی م€€ €یکش€€ €د و از ه€€ €وش
میرود.
ب €€رای ه €€مه روش €€ن ب €€ود ک €€ه آن ع €€ضو جس €€د خ €€ودب €€ه خ €€ود
س€€راز ج€€یب دخ€€ترک ب€€یچاره درن€€یاورده اس€€ت ،ب€€لکه ب€€ا ت€€یغ
ت€€ €یز ب€€ €ه دس€€ €ت ی€€ €کی از آن ج€€ €ماع€€ €ت ب€€ €ری€€ €ده ش€€ €ده و ...ام€€ €ا
ک€ی؟! س€ؤال€ی ک€ه ن€اگ€هان ب€ه م€خیلۀ ه€مه خ€طور م€یک€ند .ام€ا
ن€€ €میدان€€ €م چ€€ €را ن€€ €گاهه€€ €ا درآس€€ €تان€€ €ۀ در ب€€ €ه روی م€€ €ن ث€€ €اب€€ €ت
م €€ €یم €€ €ان €€ €د .م €€ €یخ €€ €واه €€ €م ت €€ €وض €€ €یح ب €€ €ده €€ €م .ام €€ €ا ن €€ €گاهه €€ €ای
غ€€ضبآل€€ودش€€ان زب€€ان€€م را ب€€ند م€€یآورد .در ای€€ن م€€اج€€را م€€ن
گناهی نداشتم فقط غریبه بودم .شاید غریبه بودن خود
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گناهی است.

نخستین سخنرانی
م€€اج€€رای س€€ال€€ن تش€€ری€€ح ک€€مک€€م درح€€ال ف€€رام€€وش ش€€دن ب€€ود.
ن€€گاهه€€ا داش€€ت رن€€گ م€€الط€€فت ب€€ه خ€€ود م€€یگ€€رف€€ت .م€€ن ب€€ا آن
ج €€ماع €€ت و آن ج €€ماع €€ت ب €€ا م €€ن داش €€تیم اُخ €€ت م €€یش €€دی €€م و
ب€€اورش€€ان م€€یش€€د ک€€ه ب€€ه آن ب€€دی ه€€م ک€€ه ت€€صور م€€یک€€ردن€€د
نیستم که ماجرای کفش پیش آمد.
م €€ن و ام €€یر در آم €€فی ت €€ئات €€ر ک €€نار ه €€م نشس €€ته ب €€ودی €€م.
ه €€نوز اس €€تاد ن €€یام €€ده ب €€ود .درآن ح €€ال €€ت ب €€یکاری و ان €€تظار
چ€شمم ب€ه ک€فش ام€یر اف€تاد و پ€ارگ€ی آن ن€ظرم را ج€لب ک€رد
ت€€ا آن لح€€ظه ب€€ه پ€€ارگ€€ی ک€€فش او دق€€ت ن€€کرده ب€€ودم ،ی€€ا ک€€رده
ب€€ €ودم و ب€€ €یاه€€ €میت از آن گ€€ €ذش€€ €ته ب€€ €ودم .م€€ €گر چ€€ €ه ع€€ €یبی
داش€ت .چ€ه ب€سیار هس€تند ک€سان€ی ک€ه اص€الً ک€فش ن€دارن€د.

ب €€ه ی €€اد گ €€فتۀ س €€عدی ع €€لیهال €€رح €€مه م €€یاف €€تم ک €€ه ش €€خصی را
دی €€د پ €€ا ن €€دارد و ب €€ه ب €€یک €€فشی خ €€ود راض €€ی ش €€د .پ €€ارگ €€ی
ک €€فش چ €€یز م €€همی نیس €€ت! ام €€ا ن €€گاه ت €€یز مه €€رداد ،ی €€کی از
ن€€مای€€ندگ€€ان ک€€الس ،ب€€ه پ€€ارگ€€ی ک€€فش ام€€یر ب€€هگ€€ون€€های دی€€گر
ب €€ود .روک €€رد ب €€ه م €€ن و ام €€یر و گ €€فت :م €€یب €€ینم ک €€ه ک €€فشت €€ان
پ€اره ش€ده اس€ت .ل€حنش رن€گی از ش€رم€ندگ€ی داش€ت .م€علوم
ب €€ €ود ب €€ €ه س €€ €ختی خ €€ €ودش را راض €€ €ی ک €€ €رده اس €€ €ت ت €€ €ا ای €€ €ن
م €€وض €€وع را ب €€گوی €€د .م €€یت €€رس €€ید ب €€ه م €€ا ب €€رب €€خورد ،ام €€ا ن €€ه ب €€ه
ام €€یر ب €€رخ €€ورد ن €€ه ب €€ه م €€ن .ام €€یر ن €€گاه €€ی ب €€ه مه €€رداد ک €€رد و
ن€€گاه€€ی ب€€ه ک€€فش خ€€ود و ب€€ا ب€€یتفاوت€€ی گ€€فت :ب€€له پ€€اره ش€€ده!
م €€یان ای €€ن ه €€مه پ €€ارگ €€ی ک €€ه وج €€ود دارد ی €€کی ه €€م ک €€فش م €€ن
اس€€ €ت! اص € €الً چ€€ €ظور ش€€ €د ک€€ €ه ...ت€€ €رس€€ €یدم ام€€ €یر چ€€ €یزه€€ €ای
دی €€گری ب €€گوی €€د ک €€ه ب €€ه مه €€رداد ب €€رب €€خورد ،دخ €€ال €€ت ک €€ردم .و
ه€مینط€ور از ذه€نم دررف€ت ک€ه »ش€ای€د پ€ول ن€دارد ک€ه ک€فش
بخ€رد!« م€یخ€واس€تم ق€ضیه ج€نبه ش€وخ€ی پ€یدا ک€ند و ادام€ه
پ€€ €یدا ن€€ €کند ام€€ €ا مه€€ €رداد ج€€ €ا خ€€ €ورد .ب€€ €اورش ن€€ €میش€€ €د ک€€ €ه
دان€€شجوی پ€€زش€€کی پ€€ول ب€€رای خ€€ری€€د ک€€فش ن€€داش€€ته ب€€اش€€د.
گ €€فت :پ €€ول ج €€مع ک €€نم؟ وی €€رم گ €€رف €€ت س €€رب €€هس €€رش ب €€گذارم.
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»ج€€ € €مع ک€€ € €ن« .و مه€€ € €رداد راه اف€€ € €تاد و رف€€ € €ت .م€€ € €ن اص € € €الً
موضوع را جدی نگرفتم .ولی مثل اینکه جدی بود.
اس€تاد آم€د و ب€ه ک€الس رف€تیم .ام€ا رف€تهرف€ته م€توج€ه ش€دم
ک€ه پ€چپ€چ و ن€جوای غ€ری€بی درک€الس ش€روع ش€ده اس€ت .دو
ت€€ا از دخ€€تره€€ای ه€€مکالس€€ی درگ€€وش€€ی ص€€حبت م€€یک€€ردن€€د.
گ €€وش €€م را ت €€یز ک €€ردم ،ش €€نیدم ک €€ه م €€یگ €€فتند :چ €€ی؟ ی €€کی از
ب€€چه ه€€ا پ€€ول ب€€رای خ€€ری€€د ک€€فش ن€€داره؟ خ€€دا م€€رگ€€م ب€€ده! م€€ن
ح€€ € €اض€€ € €رم دو ج€€ € €فت ک€€ € €فش ب€€ € €رای€€ € €ش بخ€€ € €رم ،ح€€ € €اال ک€€ € €یه؟ ـ
ن €€ €میدان €€ €م .خ €€ €ندهام گ €€ €رف €€ €ت .اح €€ €ساس €€ €ات رم €€ €ان €€ €تیک ای €€ €ن
دخ€€تران ن€€ازکدل ج€€ری€€حهدار ش€€ده ب€€ود .ب€€ه ام€€یر م€€ی گ€€وی€€م:
ک €€مک €€م داری درک €€الس م €€حبوب م €€یش €€ود .م €€نتهی م €€واظ €€ب
ب€اش ن€فهمند ت€و هس€تی وگ€رن€ه ب€ه ع€نوان ت€ک ّدی از دان€شکده
ب €€یرون €€ت م €€یک €€نند .ام €€یر م €€یگ €€وی €€د :آخ €€ر ت €€و م €€ا را ب €€دب €€خت
میکنی .و درس شروع میشود.

ی€€ €کی دو روزی م€€ €یگ€€ €ذرد .داغت€€ €ری€€ €ن خ€€ €بر دردان€€ €شکده
ق €€ €ضیۀ ک €€ €فش ش €€ €ده اس €€ €ت .ه €€ €مینط €€ €ور پ €€ €وله €€ €ا در ج €€ €یب

مه €€رداد ت €€لنبار م €€یش €€ود .مه €€رداد م €€یگ €€وی €€د :ب €€ا ای €€ن پ €€وله €€ا
م €€یت €€وان از ای €€تال €€یا ک €€فش خ €€ری €€د .ق €€ضیه ه €€نوز ب €€رای م €€ا
ح€€ال€€ت ش€€وخ€€ی دارد .ول€€ی ب€€رای مه€€رداد ن€€ه .مه€€رداد ک€€مک€€م
از ج€€ € €مع ش€€ € €دن پ€€ € €وله€€ € €ا وحش€€ € €ت م€€ € €یک€€ € €ند .اح€€ € €ساس€€ € €ات
ه €€مکالس €€یه €€ا ج €€ری €€حهدار ش €€ده اس €€ت .م €€ثل ای €€ن اس €€ت ک €€ه
ب€رای اول€ین ب€ار م€یف€همند .درای€ن م€ملکت آدمه€ای€ی زن€دگ€ی
میکنند که پابرهنهاند.
ه€€رک€€س س€€عی م€€یک€€ند ب€€ا م€€بلغی وج€€دان ن€€اآرام خ€€ودش
را آرام ک €€ند .درح €€ال €€یک €€ه ه €€ر ک €€دام دهه €€ا ج €€فت ک €€فش در
گ€€ €نجهه€€ €ایش€€ €ان دارن€€ €د .ک€€ €فش ام€€ €یر وجِ € €
€دان مِ € €
€عذب ج€€ €مع
میشود.
وج €€دان ه €€ا ک €€ه آرام م €€یش €€ود .ک €€نجکاویه €€ا ب €€ران €€گیخته
م€یش€ود .ه€رک€س س€عی م€یک€ند ب€ه ط€ری€قی از کُ€نه م€اج€را و
از ت€ه و ت€وی ق€ضیه س€ردرب€یاورد .ه€مه م€یخ€واه€ند پ€اب€ره€نۀ
کالس را بشناسند.
مه€€ €رداد وحش€€ €ت ک€€ €رده اس€€ €ت ،چ€€ €ون ب€€ €هع€€ €نوان ن€€ €مای€€ €ندۀ
ک €€ €الس زی €€ €رف €€ €شار ق €€ €رارش دادهان €€ €د .از ت €€ €وض €€ €یح واق €€ €عیت
م€€اج€€را ع€€اج€€ز اس€€ت .ن€€ه م€€یت€€وان€€د اس€€م ام€€یر را ب€€گوی€€د و ن€€ه
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م €€یت €€وان €€د خ €€ودش را از ش €ّ €ر پ €€وله €€ا خ €€الص ک €€ند .ب €€ه م €€ا
€توس€ل م€یش€ود .م€یگ€وی€د :س€نگی را ک€ه ب€ه چ€اه ان€داخ€تید
م ّ€ €
ک€€ €مک ک€€ €نید درب€€ €یاوری€€ €م .ام€€ €یر م€€ €ی گ€€ €وی€€ €د :روی م€€ €ن ی€€ €کی
ح €€ساب ن €€کنید .م €€ن از اول ش €€روعک €€ننده ن €€بودم .ت €€مامک €€ننده
ه €€م ن €€خواه €€م ب €€ود .ام €€ا م €€ن ق €€بول م €€یک €€نم ک €€ه ق €€ضیه را ی €€ک
جوری خاتمه بدهم .اما چگونه؟ نمیدانم.

درس ت€ئوری آن€ات€وم€ی ت€مام م€یش€ود .س€اع€ت ب€عد ک€الس
تش€€ری€€ح داری€€م .ک€€الس تش€€ری€€ح درس€€اخ€€تمان دی€€گری اس€€ت.
درس ک€ه ت€مام م€یش€ود ،مه€رداد خ€ودش را ب€ه پش€ت ت€ری€بون
م€یرس€ان€د و م€یگ€وی€د :دوس€تان ل€طفا ً چ€ند دق€یقه از ک€الس
ب€€یرون ن€€روی€€د .ی€€کی از ب€€چهه€€ا م€€یخ€€واه€€د راج€€ع ب€€ه ج€€ری€€ان
ک€€فش ت€€وض€€یحات€€ی ب€€ده€€د .ه€€مهمه ب€€چهه€€ا ف€€روک€€ش م€€یک€€ند.
ه €€ €مه ب €€ €یت €€ €اب €€ €ند ت €€ €ا از چ €€ €ند و چ €€ €ون ق €€ €ضیۀ ک €€ €فش ب €€ €اخ €€ €بر
ب€€شون€€د .ب€€رم€€یخ€€یزم .ه€€مه ن€€گاهه€€ا روی م€€ن خ€€یره م€€یش€€ود.
خ €€ودم را پش €€ت ت €€ری €€بون م €€یرس €€ان €€م .دس €€ت و پ €€ای €€م را گ €€م
م €€یک €€نم .چ €€ه ب €€ای €€د ب €€گوی €€م .اگ €€ر ب €€گوی €€م ت €€مام €€ی ج €€ری €€ان ی €€ک

ش €€وخ €€ی ب €€وده اس €€ت و از ه €€مه ب €€هخ €€اط €€ر م €€حبته €€ایش €€ان
ت€شکر ک€نم ،آی€ا ق€بول م€یک€نند .ق€ضیه ب€رای ه€رک€دام م€بلغی
خ€€رج ب€€رداش€€ته ،ت€€ازه ت€€کلیف اح€€ساس€€ات ج€€ری€€حهدار ش€€ده
رم €€ان €€تیکه €€ا چیس €€ت؟! ب €€اورش €€ان ن €€میش €€ود ق €€صد ب €€ه ب €€ازی
گ€€رف€€نت ع€€واط€€فش€€ان را ن€€داش€€تهای€€م .ن€€گاهه€€ای م€€نتظرش€€ان
م €€را ب €€ه خ €€ود م €€یآورد .م €€یگ €€وی €€م :از ت €€مام €€ی دوس €€تان ب €€ه
خ €€اط €€ر ب €€ذل ع €€نای €€تش €€ان ت €€شکر م €€یک €€نم .ج €€ز ای €€ن ان €€تظار
ن€بود ک€ه نس€بت ب€ه ب€یک€فشی ی€کی از دوس€تانش€ان ای€نگ€ون€ه
واک€€نش م€€حبتآم€€یز ن€€شان ب€€ده€€ند .ق€€صد م€€ا ای€€ن ب€€ود ک€€ه از
ای €€ن پ €€ول ب €€رای آن دوس €€ت پ €€اب €€ره €€نهم €€ان ک €€فش خ €€ری €€داری
ک €€نیم .ام €€ا او م €€یخ €€واه €€د ن €€اش €€ناس ب €€مان €€د و اگ €€ر ک €€فش را
م€€ €یپ€€ €وش€€ €ید ل€€ €و م€€ €یرف€€ €ت و ش€€ €ما او را م€€ €یش€€ €ناخ€€ €تید و از
انگش€€ €تن€€ €ما ش€€ €دن م€€ €یت€€ €رس€€ €د .پ€€ €س از خ€€ €یر خ€€ €ری€€ €د ک€€ €فش
گ €€ذش €€تیم .ف €€کری ب €€ه خ €€اط €€رم €€ان رس €€ید .ش €€یری €€نی بخ €€ری €€م و
ه €€ €مه را م €€ €یهمان ک €€ €نیم .ام €€ €ا ب €€ €ه چ €€ €ه ب €€ €هان €€ €های؟ ی €€ €کی از
دوس €€ €تان گ €€ €فت :ب €€ €ه ب €€ €هان €€ €ۀ از ام €€ €ری €€ €کا آم €€ €دن ع €€ €دهای از
دوس€€تان .دی€€دی€€م ک€€ه از ام€€ری€€کا آم€€دن آن ه€€م »ب€€ا ل€€یسان€€س
ظ€€ € €رف€€ € €شوی€€ € €ی!« ک€€ € €ه اف€€ € €تخاری ن€€ € €دارد .از خ€€ € €یر ای€€ € €ن ه€€ € €م

!22

گ €€ذش €€تیم .راس €€تش را ب €€خواه €€ید م €€دته €€ا اس €€ت ک €€ه آرزوی
رف€نت ب€ه رس€توران€ی را داری€م .گ€فتیم ک€ه ب€روی€م و ب€خوری€م ب€ه
س€€الم€€تی آنه€€ای€€ی ک€€ه م€€ا را دوس€€ت دارن€€د ،م€€ا ه€€م آنه€€ا را
دوس€ت داری€م .ب€از ه€م ب€خوری€م ب€ه س€الم€تی آنه€ای€ی ک€ه م€ا
را دوست ندارند ،اما ما آنها را دوست داریم.
ح€رف€م ک€ه ت€مام ش€د از پش€ت ت€ری€بون پ€ای€ین آم€دم ،ع€دهای
ک€ف زدن€د و دی€گران ه€م ت€بعیت ک€ردن€د .از ک€الس ک€ه ب€یرون
م€€یرف€€تیم ،ی€€کی از دخ€€تره€€ا از م€€ن پ€€رس€€ید :ب€€االخ€€ره ق€€ضیۀ
ای€ن ک€فش چ€ی ش€د؟ ف€همیدم ک€ه از ح€رف€های ب€یس€روت€ه م€ن
چیزی دستگیرش نشده است .میگویم :بعدا ً میفهمی!

م€€ €ن و ام€€ €یر ب€€ €ا ی€€ €ک ل€€ €یوان چ€€ €ای س€€ €الن€€ €ه س€€ €الن€€ €ه راه€€ €ی
س€€اخ€€تمان آن€€ات€€وم€€ی م€€یش€€وی€€م .ب€€ه ای€€ن خ€€یال ک€€ه م€€اج€€رای
ک €€ €فش ب €€ €ه خ €€ €وب €€ €ی و خ €€ €وش €€ €ی ف €€ €یصله پ €€ €یدا ک €€ €رد .درج €€ €لوِ
س€€اخ€€تمان آن€€ات€€وم€€ی ت€€مام€€ی ب€€چه ه€€ای از ام€€ری€€کا ب€€رگش€€ته
ج€€ €مع ش€€ €دهان€€ €د .چ€€ €را؟! ش€€ €اه€€ €ین ب€€ €راف€€ €روخ€€ €ته و ع€€ €صبان€€ €ی
اس€ت .خ€ودش را ن€مای€ندۀ ج€ناح ام€ری€کای€ی ک€الس م€یدان€د

ب€€ه ط€€رف م€€ن م€€یآی€€د و م€€یگ€€وی€€د :آخ€€ه م€€ا ب€€ه ش€€ما چ€€ه ب€€دی
ک€ردی€م .چ€ه م€وق€ع ب€ه ش€ما ح€رف ت€وه€ینآم€یزی زدی€م .ت€عجب
م€€یک€€نم چ€€ه ش€€ده اس€€ت؟! ش€€اه€€ین ب€€ا ع€€صبان€€یت م€€یگ€€وی€€د:
چ €€ه ش €€ده اس €€ت؟! ه €€مه را ج €€مع م €€یک €€نی و م €€یگ €€وی €€ی از
ام €€ری €€کا آم €€دن آن ه €€م ب €€ا ل €€یسان €€س ظ €€رف €€شوی €€ی اف €€تخاری
ن €€دارد! از ای €€ن ب €€دت €€ر م €€یش €€ود ب €€ه م €€ا ت €€وه €€ین ک €€رد؟! ت €€مام
ب €€چهه €€ای از ام €€ری €€کا ب €€رگش €€ته ،م €€ن و ام €€یر را دوره ک €€ردن €€د.
ه €€رک €€دام چ €€ند س €€ال €€ی درام €€ری €€کا و اروپ €€ا پ €€رس €€ه زدهان €€د ،ت €€ا
پ €€زش €€ک ب €€شون €€د ،ام €€ا ن €€ام €€وف €€ق ب €€ودهان €€د .پ €€س ب €€ه ن €€اچ €€ار از
ق €€ €ان €€ €ون ج €€ €ذب دان €€ €شجو اس €€ €تفاده ک €€ €ردهان €€ €د ،و ب €€ €ه ع €€ €نوان
دان€شجوی پ€زش€کی ب€ه ای€ران ب€رگش€تهان€د .ه€مۀ ای€نه€ا ب€چه
پ€€ €ول€€ €داره€€ €ای€€ €ی ب€€ €ودن€€ €د ک€€ €ه در ک€€ €نکور پ€€ €زش€€ €کی داخ€€ €ل ق€€ €بول
نش €€دهان €€د .س €€عی م €€یک €€نم ت €€وض €€یح ب €€ده €€م ک €€ه ق €€صد ت €€وه €€ین
ن€داش€تهام .ه€مینط€وری گ€فتهام .ام€ا ق€بول ن€میک€نند .ن€اچ€ار
م €€ €یش €€ €وم ق €€ €ضیه را ع €€ €وض ک €€ €نم .م €€ €یگ €€ €وی €€ €م :آن روز ک €€ €ه
اع €€تصاب ب €€ود ی €€ادت م €€یآی €€د چ €€ه گ €€فتی؟ ی €€ادت م €€یآی €€د ک €€ه
داش€تی م€یگ€فتی ،ه€مه ب€ای€د ب€ه ک€الس ب€یای€ند .آنه€ای€ی ه€م
ک€€ه ن€€میآی€€ند چ€€ند ن€€فری بیش€€تر نیس€€تند .ب€€رون€€د گ€€ورش€€ان را
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گ€€م ک€€نند .ی€€ادت م€€یآی€€د ک€€ه م€€ن ب€€ه ت€€و گ€€فتم :ب€€ای€€دی درک€€ار
نیس€€ €ت .ت€€ €و ه€€ €م ح€€ €ق ن€€ €داش€€ €تی ب€€ €ه آنه€€ €ای€€ €ی ک€€ €ه اع€€ €تصاب
ک€€ردهان€€د ت€€وه€€ین ک€€نی .خ€€وب چ€€طور آن روز ب€€ه م€€ا ب€€رن€€خورد
ام€€ا ح€€اال ب€€ه ش€€ما ب€€رخ€€ورده اس€€ت؟! درس€€ت زدم ب€€ه ه€€دف و
ش €€اه €€ین ک €€وت €€اه آم €€د .ف €€کر م €€یک €€ند ک €€ه م €€ن ق €€صد ت €€صفیه
ح €€ €ساب داش €€ €ته ام .از درم €€ €سامل €€ €ت درم €€ €یآی €€ €د و ک €€ €ار ب €€ €ه
گ €€ €لهگ €€ €ذاری م €€ €یرس €€ €د ک €€ €ه  :خ €€ €وب آن روز م €€ €یگ €€ €فتی ک €€ €ه
ناراحت شدی و از این جور حرفها.
ب€ه س€ال€ن تش€ری€ح م€یروی€م .ب€دج€وری م€را ن€گاه م€یک€نند.
ب€هخ€صوص ه€مک€الس€یه€ای م€ؤم€ن و متعه€د ،ک€ه از ش€نیدن
م €€وض €€وع رس €€توران ،ت €€صور ک €€ردهان €€د ک €€ه م €€ا ب €€ا پ €€ول آنه €€ا
ت€€صمیم ب€€ه خ€€وشگ€€ذران€€ی داری€€م .م€€یخ€€واه€€م ت€€وض€€یح ب€€ده€€م
ام €€ا م €€وق €€عیت م €€ناس €€ب نیس €€ت .ب €€ا ام €€یر از س €€ال €€ن م €€یزن €€یم
بیرون.
ف €€ردا ف €€یش ب €€ان €€کی پ €€وله €€ای ج €€مع ش €€ده را در ت €€اب €€لوی
اع€الن€ات م€یزن€یم .ام€یر م€یگ€وی€د :ح€رص€ش را م€ا خ€وردی€م،
پ€€ول را س€€یلزدگ€€ان ،م€€یگ€€وی€€م :ل€€عنت ب€€رده€€ان€€ی ک€€ه ب€€یم€€وق€€ع
باز شود .و هر دو میزنیم زیر خنده.

نخستین تظاهرات
ب €€ €االخ €€ €ره ام €€ €روز م €€ €وج اع €€ €تصاب €€ €ات ب €€ €ه م €€ €ا ه €€ €م رس €€ €ید و
ک€السم€ان ت€عطیل ش€د .ت€ا دی€روز ت€مام ک€السه€ای دان€شکده
تعطیل شده بود ،جز کالس ما.
آزم €€ €ای €€ €شگاه م €€ €یکروب داش €€ €تیم ،ک €€ €ه ی €€ €کی از ب €€ €چهه €€ €ای
دان€€ €شکده ع€€ €لوم وارد آزم€€ €ای€€ €شگاه ش€€ €د .م€€ €وه€€ €ای€€ €ی ک€€ €وت€€ €اه،
ص€€ورت€€ی ت€€کیده و اس€€تخوان€€ی ،ب€€ا پ€€وس€€تی آف€€تاب س€€وخ€€ته و
س €€بیل ه €€ای €€ی پ €€ر و س €€یاه ،ت €€ا روی ل €€ب ،ب €€ا ن €€گاه €€ی گ €€رف €€ته و
اخمو.
اس€€تاد درح€€ال کش€€ت م€€یکروب روی ظ€€رف آم€€اده ش€€ده و
آم €€وزش چ €€گون €€گی آن ب €€ود .س €€فرهای م €€هیا ب €€ود ب €€رای رش €€د
م€یکروب€ها .ت€ازهوارد ت€عمدا ً در را ب€ا ص€دای ن€اه€نجاری ب€از
کرد ،چون قصد آشفته کردن کالس را داشت.
ج €€مع ک €€نید ب €€ساطت €€ان را! ت €€مام دان €€شگاه ت €€عطیل ش €€ده
اس €€ €ت و ش €€ €ما ه €€ €نوز درح €€ €ال خ €€ €وان €€ €د ّ€ع ّ € €م ج €€ €زو هس €€ €تید!؟

!26

خ €€طاب €€ش ب €€ه ف €€رد خ €€اص €€ی ن €€بود .م €€نتظر ش €€د ب €€بیند ع €€کس
ال€€عمل م€€ا چیس€€ت .ن€€میدان€€م چ€€را ن€€گاهه€€ا دوب€€اره روی م€€ن
م€تمرک€ز ش€د .م€تحیر ب€ودم ک€ه ای€ن ج€ماع€ت از ج€ان م€ن چ€ه
م€€یخ€€واه€€ند ک€€ه دره€€ر م€€اج€€رای€€ی م€€را م€€ثل ح€€کیمب€€اش€€ی دراز
م €€یک €€نند! اب €€تدا ف €€کر ک €€ردم م €€را ع €€ام €€ل ب €€هه €€م زدن ک €€الس
م €€یدان €€ند .ام €€ا از ن €€گاه €€شان ف €€همیدم از م €€ن کس €€ب ت €€کلیف
م€€یک€€نند .ب€€ا خ€€ود م€€یگ€€وی€€م :م€€ن چ€€ه م€€یدان€€م م€€ی خ€€واه€€ید
چ€ه ب€کنید ،خ€ودت€ان ب€ه او ب€گوی€ید .ول€ی ن€ه ،س€نگینی ن€گاهه€ا
م€را م€جبور م€یک€ند ت€صمیم ب€گیرم .م€یگ€وی€م :اگ€ر درای€نج€ا
درگ€یری پ€یش ب€یای€د ،ام€کان اپ€یدم€ی م€یکروب€ی وج€ود دارد.
م€ن ی€کی ک€ه نیس€تم .و ب€ه ای€ن ب€هان€ه راه م€ی اف€تم .ب€ه دن€بال
م €€ €ن ب €€ €قیه م €€ €یآی €€ €ند .و ب €€ €ه ای €€ €ن ت €€ €رت €€ €یب م €€ €ا ه €€ €م ب €€ €ه ج €€ €مع
اع€€ €تصاب€€ €یون م€€ €یپ€€ €یون€€ €دی€€ €م .ام€€ €ا م€€ €ن ه€€ €نوز ف€€ €رص€€ €تی پ€€ €یدا
ن €€ €کردهام ت €€ €ا ب €€ €فهمم چ €€ €ه خ €€ €بر ش €€ €ده اس €€ €ت ،و ای €€ €ن ش €€ €عار
دادنه€€ €ا و ش€€ €یشه شکس€€ €نته€€ €ای روزان€€ €ه ب€€ €ه چ€€ €ه م€€ €نظوری
است؟!
درپ€€ی ج€€وان€€ی ک€€ه ک€€الس م€€ا را ت€€عطیل ک€€رده ب€€ود م€€یروم
و از او م€€یپ€€رس€€م :دوس€€ت ع€€زی€€ز م€€مکن اس€€ت ب€€گوی€€ید چ€€را

ک €€الس م €€ا را ت €€عطیل ک €€ردی؟ ن €€گاه ک €€ردن ع €€اق €€ل ان €€درس €€فیه
ش €€ €نیده ب €€ €ودم ول €€ €ی ن €€ €دی €€ €ده ب €€ €ودم! ب €€ €ا ن €€ €گاه ش €€ €مات €€ €تب €€ €ارش
م€یپ€رس€د :ی€عنی ت€و ن€میدان€ی چ€ه خ€بره! زه€رهام رف€ته ب€ود.
خ €€جال €€ت ل €€هجۀ شه €€رس €€تان €€یم را غ €€لیظ ت €€ر ک €€رد ،چ €€ون وق €€تی
م €€یگ €€وی €€م س €€ال اول €€ی هس €€تم م €€یپ €€رس €€د :والی €€تی هس €€تی.
م€یگ€وی€م :آره .م€یگ€وی€د :م€نم .و ش€روع م€یک€ند ب€ه ت€وض€یح
دادن .ح€€ €رفه€€ €ای€€ €ی م€€ €یزن€€ €د ک€€ €ه ت€€ €ا ب€€ €ه ح€€ €ال ب€€ €ه گ€€ €وش م€€ €ن
ن€€ € €خورده اس€€ € €ت .از  ۱۶آذری س€€ € €خن م€€ € €یگ€€ € €وی€€ € €د ک€€ € €ه س€€ € €ه
دان€شجو را ج€ل ِو پ€ای ن€یکسون ق€رب€ان€ی ک€ردهان€د .م€یپ€رس€م
چ €€ه زم €€ان €€ی؟ م €€یگ €€وی €€د :ب €€عد از ک €€ودت €€ای س €€یاه .خ €€جال €€ت
م €€یک €€شم ب €€پرس €€م ک €€ه ک €€ودت €€ای س €€یاه ،دی €€گر چ €€ه ص €€یغهای
اس€ت .اس€مه€ایش€ان را م€یگ€وی€د .ام€ا م€ن ی€ادم ن€میم€ان€د.
ت €€ازه شس €€تم خ €€بردار م €€یش €€ود .ای €€ن ه €€مه ج €€نگ و گ €€ری €€ز ب €€ه
خ€€اط€€ر آن ک€€ودت€€ا و آن س€€ه گ€€ل پ€€رپ€€ر ش€€ده اس€€ت .م€€یگ€€وی€€م:
ام€ا از آن واق€عه ک€ه س€اله€ا گ€ذش€ته اس€ت .م€یگ€وی€د :از آن
روز ت €€ € €ا ک €€ € €نون رژی €€ € €م س €€ € €فاک ه €€ € €ر روز دهه €€ € €ا دان €€ € €شجوی
ان €€ €قالب €€ €ی را درخ €€ €یاب €€ €انه €€ €ا و س €€ €یاه €€ €چاله €€ €ا ب €€ €ه ش €€ €هادت
م €€ €یرس €€ €ان €€ €د ۱۶ .آذر ت €€ €نها روز ب €€ €زرگ €€ €داش €€ €ت آن س €€ €ه ن €€ €فر
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نیس€€ت .روز ه€€مۀ شه€€دای دان€€شجو اس€€ت .و اع€€الم€€یهای ب€€ه
من میدهد و میرود.
اع€الم€یه را ب€اره€ا و ب€اره€ا م€ی خ€وان€م .م€وض€وع€ات€ی درآن
اس €€ت ک €€ه از آن س €€ر درن €€می آورم .از درس آن €€ات €€وم €€ی ه €€م
س€€ €ختت€€ €ر اس€€ €ت .ج€€ €رأت ن€€ €می ک€€ €نم از ک€€ €سی درای€€ €ن م€€ €ورد
پ €€ € €رسوج €€ € €و ک €€ € €نم .اع €€ € €الم €€ € €یه را ت €€ € €ا م €€ € €یک €€ € €نم و الی ک €€ € €تاب
آن €€ات €€وم €€یام م €€یگ €€ذارم .ام €€ا ش €€عار زی €€ر اع €€الم €€یه در ذه €€نم
ت€أث€یر ع€میقی م€ی گ€ذارد» :گ€رام€ی ب€اد خ€اط€رۀ شه€دای ۱۶
آذر :شهید قندچی ،شریعترضوی بزرگ نیا«.

ب€ا ت€عطیل ش€دن ک€الس ف€رص€ت خ€وب€ی ب€ه دس€ت م€یآورم
ت €€ا ب €€رای خ €€ان €€وادهام ن €€ام €€های ب €€نوی €€سم :خ €€دم €€ت پ €€در و م €€ادر
ع€€زی€€زم .اگ€€ر از ح€€ال ای€€نج€€ان€€ب خ€€واس€€ته ب€€اش€€ید ب€€ه ح€€مداهلل
ب€د نیس€تم .م€الل€ی نیس€ت ج€ز دوری ش€ما .ح€ال ش€ما چ€طور
اس €€ €ت؟ ام €€ €یدوارم ک €€ €ه درپ €€ €ناه ای €€ €زد م € €نّان س €€ €ال €€ €م ب €€ €اش €€ €ید.
راس €€تی م €€ادرج €€ان ژاک €€ت پ €€شمی م €€ن ی €€ادت ن €€رود ،ای €€نج €€ا
دارد س€رد م€ی ش€ود .و م€ن ل€باس درس€ت و ح€ساب€ی ن€دارم.

ح €€ال ن €€نه آق €€ا چ €€طور اس €€ت؟ ب €€رای €€م ب €€نوی €€سید آی €€ا ه €€نوز ه €€م
پ€€اه€€ای€€ش درد م€€ی ک€€ند ی€€ا ن€€ه .م€€ن ک€€ه ه€€نوز ب€€ه م€€رض پ€€ادرد
ن €€رس €€یدهام ،ام €€ا ب €€ه م €€حض ای €€نکه ب €€ه آنج €€ا رس €€یدم ب €€ه ف €€کر
درم€ان او هس€تم .ع€مو م€اش€اءاهلل چ€طور اس€ت.ح€ال اس€بش
چ €€طور اس €€ت؟ م €€ری €€ضیش خ €€وب ش €€د ی €€ا ن €€ه؟ س €€ینه درد زن
م€ش ح€یدر چ€طور آی€ا ب€از ه€م خ€ون ب€اال م€ی آورد ی€ا ن€ه؟ ب€ه
ف €€ €اط €€ €مه خ €€ €ان €€ €م ب €€ €گوی €€ €ید ،ب €€ €ه خ €€ €دا م €€ €ن ش €€ €ما را ف €€ €رام €€ €وش
ن€€ €کردهام .ام€€ €ا چ€€ €ه ک€€ €نم ک€€ €ه ف€€ €عالً ب€€ €ه م€€ €ا چ€€ €یز زی€€ €ادی ی€€ €اد
ن €€دادهان €€د .ت €€ازه آنه €€ای €€ی را ه €€م ک €€ه ی €€اد دادهان €€د ،ب €€ه درد
آنه €€ا ن €€می خ €€ورد .راس €€تی ب €€ه ش €€وه €€رخ €€ال €€هام ب €€گوی €€ید ،م €€ن
م €€واظ €€ب خ €€ودم هس €€تم ت €€ا ب €€ه ح €€ال ه €€یچ دخ €€تر خ €€وش €€گلی را
س €€رراه €€م ق €€رار ن €€دادهان €€د ت €€ا م €€را س €€یاس €€ی ک €€ند .ه €€نوز گ €€ول
ن €€ €خوردهام .زی €€ €اده ع €€ €رض €€ €ی نیس €€ €ت .ج €€ €ز دوری از دی €€ €دار
شما....
ن €€ام €€ه را چ €€ند ب €€ار م €€رور م €€یک €€نم .ب €€عد ب €€ا دوس €€تم ام €€یر
راهی رستوران می شویم.
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در ت €€مام ط €€ول م €€سیر پ €€اس €€بان ه €€ای گ €€ارد ایس €€تادهان €€د.
روزه€ای ق€بل ب€یرون از رس€توران م€ی ایس€تادن€د .ا ّ€م€ا ام€روز
داخ€ل رس€توران ه€م ش€دهان€د .ی€اد س€رب€ازان روم€ی م€یاف€تم
ک €€ه در ف €€یلم ه €€ای س €€ینما ن €€شان م €€یده €€ند .س €€پره €€ای ب €€لند،
ب€ات€ومه€ای چ€وب€ی و ک€اله ک€اس€کته€ای€ی ک€ه س€روص€ورتش€ان
را پ€€وش€€ان€€ده اس€€ت .ک€€ام €الً آم€€ادۀ ج€€نگ! ب€€ه ام€€یر م€€یگ€€وی€€م:
ای €€ن دی €€گر چ €€ه وض €€عی اس €€ت .ن €€میگ €€ذارن €€د غ €€ذا ب €€ه ت €€ن آدم
بنشیند .با چماقی باالی سر که نمیشود غذا خورد.
پ €€یشاپ €€یش پ €€لیسه €€ای گ €€ارد ،افس €€ری ایس €€تاده اس €€ت ب €€ا
ع €€ €ینکی ت €€ €یره ب €€ €هچ €€ €شم ،و پ €€ €یراه €€ €نی چس €€ €بان .ع €€ €ضالت €€ €ش
آنق €€در پ €€یچ و ت €€اب دارد و ب €€رجس €€ته اس €€ت ک €€ه پ €€یراه €€ن ب €€ه
ت €€نش ت €€نگی م €€یک €€ند! ه €€یکلش ب €€ه قه €€رم €€ان €€ان پ €€رورش ان €€دام
م €€یم €€ان €€د .از ه €€مان ه €€ای €€ی ک €€ه ع €€کسش €€ان را در م €€جالت
میاندازند.
دخ€ترک€ی ری€زن€قش از ج€لو آن افس€ر رد م€یش€ود .چ€یزی
م€€یگ€€وی€€د .ب€€ه ن€€ظر م€€یرس€€د م€€یگ€€وی€€د :م€€زدور! افس€€ر گ€€ارد
چ€نان ب€ا ک€ف دس€ت ض€رب€های ب€ه او م€یزن€د ک€ه ن€قش زم€ین

م€€ €یش€€ €ود .ب€€ €دج€€ €وری م€€ €نتقلب م€€ €یش€€ €وم .ان€€ €گار ض€€ €رب€€ €ه ب€€ €ه
ص €€ورت م €€ن خ €€ورده اس €€ت .ض €€رب €€ان ق €€لبم زی €€اد م €€یش €€ود و
ص€€دای€€ش آزارم م€€یده€€د .ب€€ا ج€€رأت م€€یروم و دخ€€ترک را از
روی زم€€ین ب€€لند م€€یک€€نم .ده€€ان€€ش پ€€راز خ€€ون اس€€ت ،ب€€غض
گ€€ €لوی€€ €ش را م€€ €یف€€ €شارد ول€€ €ی از گ€€ €ری€€ €ه خ€€ €ودداری م€€ €یک€€ €ند.
ق €€صد م €€یک €€ند چ €€یزی ب €€گوی €€د ،دش €€نام €€ی ب €€ده €€د ،م €€ن م €€ان €€ع
م€€ €یش€€ €وم .م€€ €یت€€ €رس€€ €م ض€€ €رب€€ €ه ای دی€€ €گر ب€€ €ه او ب€€ €زن€€ €ند .م€€ €ی
خ€€واه€€م او را ب€€ه پش€€ت م€€یزی ب€€برم ،گ€€یج اس€€ت ،ت€€لوت€€لو م€€ی
خ €€ورد .ح €€ال €€ت گ €€نجشکی را پ €€یدا ک €€رده ک €€ه ض €€رب €€ۀ م €€رگ €€بار
گ€رب€ه او را گ€یج ک€رده ت€نش م€یل€رزد .ب€رای€ش غ€ذا م€ی گ€یرم
ول €€ی ن €€میت €€وان €€د ب €€خورد .ه €€مه س €€اک €€ت و خ €€شمگین هس €€تند،
گ€€وی€€ی ای€€ن س€€یلی ب€€رق€€فای ه€€مه خ€€ورده اس€€ت ،ب€€ه ه€€م ن€€گاه
م€ی ک€نند و ب€از ه€مه ب€ه م€ن .دخ€ترک ه€م م€را ن€گاه م€ی ک€ند،
ن€€گاه او ،ن€€گاه ه€€مه ،م€€ان€€ند ش€€الق ب€€رس€€ر و پ€€یکرم م€€یخورد.
ان €€گار م €€ن م €€قصر ب €€وده ام ی €€ا ن €€ه ش €€ای €€د م €€ی خ €€واه €€د ک €€اری
ک €€ €نم ،ع €€ €کس ال €€ €عملی ن €€ €شان ده €€ €م .ب €€ €رم €€ €یخیزم .از ش €€ €دت
غ€€ضب دن€€دان ب€€ه ه€€م م€€یس€€ای€€م ،ب€€ی اراده دس€€تم ب€€ه ط€€رف
شیشۀ نوشابه میرود و گلوی آنرا می گیرم...
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خ €€ودم ن €€می دان €€م ب €€رای چ €€ه ای €€نک €€ار را ک €€ردم .ب €€یاراده
ب€ود ،ول€ی ن€اگ€هان م€توج€ه ش€دم ک€ه ه€مه ش€یشهه€ای ن€وش€اب€ه
را ب €€ه ط €€رف افس €€ر گ €€ارد پ €€رت €€اب م €€یک €€نند .ی €€ادم نیس €€ت اول
م €€ن ای €€نک €€ار را ک €€ردم ی €€ا آنه €€ا ول €€ی ...م €€ثل ای €€نک €€ه داش €€تم
معنی  ۱۶آذر را میفهمیدم.

نخستین بیمار
م€دت€ی اس€ت ک€ه ع€لی ب€ا م€ن ح€رف ن€میزن€د .رف€تارش ب€ا ب€قیۀ
ب €€ € €چهه €€ € €ا ه €€ € €م به €€ € €تر از م €€ € €ن نیس €€ € €ت .ک €€ € €م ح €€ € €رف ،گ €€ € €وش €€ € €ه
گ €€یر،.رن €€گپ €€ری €€ده .ن €€گران ح €€ال €€ش هس €€تم .خ €€یلی م €€یل دارم
ک€€مکش ک€€نم ام€€ا راه€€ی ن€€میی€€اب€€م .م€€یخواه€€م ع€€لت ن€€اراح€€تی
او را پ€یدا ک€نم .اول€ین ع€لتی ک€ه ب€ه ذه€نم م€یرس€د ،ب€یپ€ول€ی
اس €€ €ت .م €€ €یان €€ €دی €€ €شم ن €€ €کند از شه €€ €رس €€ €تان ب €€ €رای €€ €ش پ €€ €ول
ن€€فرس€€تادهان€€د .پ€€رسوج€€و م€€یک€€نم ،م€€علوم م€€یش€€ود ای€€نط€€ور
نیس€€ €ت .ش€€ €ای€€ €د ی€€ €کی از ن€€ €زدی€€ €کان€€ €ش م€€ €رده اس€€ €ت! ام€€ €ا ن€€ €ه
پ €€ €یراه €€ €ن س €€ €یاه €€ €ی درک €€ €ار اس €€ €ت و ن €€ €ه س €€ €فری ب €€ €ه والی €€ €ت.
خ€الص€ه ه€رچ€ه ک€نجکاوی م€یک€نم ع€لی چ€یزی ن€میگ€وی€د ت€ا
ب€€فهمم چ€€ه م€€رگ€€ش ش€€ده اس€€ت .ن€€اچ€€ار دورادور ت€€مام رف€€تار
و ح€€رک€€ات€€ش را زی€€رن€€ظر م€€یگ€€یرم .ن€€اس€€الم€€تی ه€€رچ€€ه ب€€اش€€د
در آی€€ندهای ن€€ه چ€€ندان دور م€€ن پ€€زش€€ک خ€€واه€€م ش€€د و ب€€ای€€د
درد ب €€یماران €€م را ب €€فهمم ت €€ا ب €€توان €€م ک €€مکش €€ان ک €€نم .آنچ €€ه
مس ّ €لم اس €€ت ع €€لی ب €€یمار اس €€ت و م €€ن از ک €€مک ک €€ردن ب €€ه او
ع€اج€زم ،چ€ونک€ه ب€یماری€ش را ن€میف€همم .ع€الی€م ب€یماری€ش ب€ه
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ه€یچ ک€دام از ب€یماریه€ای م€وج€ود ن€میخ€ورد .چ€ندب€اری از
او م€ی خ€واه€م ک€ه ی€ک س€ری آزم€ای€ش خ€ون ،ادرار و م€دف€وع
ب €€ده €€د .ام €€ا ق €€بول ن €€میک €€ند .م €€یگ €€وی €€د :س €€امل €€م ،ب €€رای چ €€ی
آزم€€ای€€ش ب€€ده€€م؟ م€€ی گ€€وی€€م :الزم اس€€ت ه€€رش€€خصی س€€ال€€ی
ی€€ €ک ب€€ €ار چ€€ €کاپ ک€€ €ند .ام€€ €ا ع€€ €لی زی€€ €رب€€ €ار ن€€ €میرود .ه€€ €رروز
س €€رک €€الس ش €€شدان €€گ ح €€واس €€م پ €€یش ع €€لی اس €€ت .ب €€یرون
ک€الس ه€م ه€مین ط€ور .ت€ا س€ران€جام م€یف€همم ،ع€لی ع€اش€ق
ش€ده اس€ت .ای€ن را از ن€گاه ه€ای مه€رب€ان€ان€ه اش ب€ه ی€کی از
دخ €€ € € €تره €€ € € €ای ه €€ € € €مکالس €€ € € €یم €€ € € €ان م €€ € € €یف €€ € € €همم .ه €€ € € €رروز در
ن €€زدی €€کیه €€ای او م €€ین €€شیند .ن €€ه خ €€یلی ن €€زدی €€ک ،ن €€ه خ €€یلی
دور .ی €€ک ص €€ندل €€ی ف €€اص €€له ،ه €€مین .ن €€ه ح €€رف €€ی ،ن €€ه گ €€پی ،ن €€ه
ن €€زدی €€کی ،ن €€ه ق €€رار م €€الق €€ات €€ی .ول €€ی ش €€شدان €€گ ح €€واس €€ش
متوجه کوچکترین حرکت او است.
ال €€بته ای €€ن ک €€شف ه €€نوز درم €€رح €€لۀ ح €€دس و گ €€مان اس €€ت.
ب€ای€د ای€ن ح€دس را ث€اب€ت ک€نم .ام€ا چ€گون€ه؟ ن€یاز ب€ه ع€الی€م و
ی €€اف €€ته ه €€ای بیش €€تری دارم .ب €€هک €€تاب €€خان €€ۀ دان €€شکده م €€یروم.
آنج €€ا ب €€ای €€د در م €€ورد ب €€یماری ع €€شق م €€طال €€ب بیش €€تری پ €€یدا
ک €€نم .ت €€مام ک €€تابه €€ا را زی €€رورو م €€یکنم .ه €€رب €€یماری ک €€ه ف €€کر

ب €€کنم هس €€ت .االّ ای €€ن ی €€کی .از خ €€ودم م €€یپ €€رس €€م :ن €€کند ای €€ن
ب€یماری خ€اص م€ناط€ق آس€یای€ی ب€اش€د .ب€ه ه€مین خ€اط€ر در
ک€€تب پ€€زش€€کی ک€€ه غ€€ال€€با ً ام€€ری€€کای€€ی ـ اروپ€€ای€€ی اس€€ت چ€€یزی
ن€€وش€€ته نش€€ده اس€€ت .م€€یروم س€€راغ ب€€یماریه€€ای ب€€وم€€ی در
ای€€ €ران ،ح€€ €تی ب€€ €یماریه€€ €ای ان€€ €گلی ،ول€€ €ی راج€€ €ع ب€€ €ه ع€€ €شق
چ€یزی ن€میی€اب€م .راج€ع ب€ه ه€ر ک€وف€ت و زه€رم€اری هس€ت ج€ز
ای€€ €ن ب€€ €یماری .ک€€ €تاب€€ €دار ک€€ €ه از ای€€ €ن ور رف€€ €نت م€€ €کرر م€€ €ن ب€€ €ا
ک€€ €تابه€€ €ای م€€ €ختلف پ€€ €زش€€ €کی ک€€ €الف€€ €ه ش€€ €ده اس€€ €ت م€€ €داخ€€ €له
م€€یک€€ند ت€€ا ش€€ای€€د ک€€مکی ک€€رده ب€€اش€€د .م€€یپ€€رس€€د :دن€€بال چ€€ه
ک€تاب€ی م€یگ€ردی€د ،ت€ا ک€مکت€ان ک€نم .م€یگ€وی€م :دن€بال ک€تاب€ی
درب €€ارۀ ب €€یماری ع €€شق م €€یگ €€ردم .ام €€ا ک €€تاب €€ی درای €€ن م €€ورد
پ €€یدا ن €€میک €€نم .م €€ثل ب €€رق گ €€رف €€تهه €€ا رن €€گ م €€یده €€د و رن €€گ
م€€یگ€€یرد .ـ چ€€ی! ب€€یماری چ€€ی!؟ ب€€ه خ€€ودم م€€یآی€€م و ک€€می
ج€€ €ا م€€ €یخورم .م€€ €یت€€ €رس€€ €م دخ€€ €تر ک€€ €تاب€€ €دار ح€€ €رف م€€ €را ج€€ €ور
دی €€ € €گری ت €€ € €عبیر ک €€ € €ند ـ خ €€ € €وش آم €€ € €دن م €€ € €ن از او .و دن €€ € €بال
ب€هان€های گش€نت ب€رای اب€راز ای€ن خ€وش آم€دن .ت€رس س€راس€ر
وج €€ودم را ف €€را م €€یگ €€یرد .اگ €€ر دخ €€تر اع €€تراض ب €€کند م €€ن چ €€ه
ج€واب€ی دارم ب€ده€م .از ف€ردا ب€ا چ€ه روی€ی ب€ه دان€شکده ب€یای€م
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ظ €€ €رف م €€ €دت ک €€ €وت €€ €اه €€ €ی خ €€ €بر ع €€ €اش €€ €ق ش €€ €دن م €€ €ن در ه €€ €مۀ
دان€€شکده م€€یپیچ€€د .آن ه€€م ن€€ه ب€€ه ی€€کی از ه€€مکالس€€یه€€ای€€م
بلکه به کتابدار دانشکده!
خ €€ودم را ج €€مع و ج €€ور م €€یک €€نم .م €€یگ €€وی €€م :ی €€ک ب €€یماری
اس €€ت خ €€اص م €€ناط €€ق آس €€یای €€ی! ش €€ای €€د م €€ن ن €€میت €€وان €€م ب €€ه
خ€€وب€€ی ت€€لفظ ک€€نم .در ی€€ک نش€€ری€€ۀ پ€€زش€€کی خ€€ارج€€ی ب€€ه ن€€ام
آن ب €€ €رخ €€ €ورد ک €€ €ردهام در دی €€ €کسیون €€ €ر م €€ €عنیاش ای €€ €ن ب €€ €ود.
دخ€ترک گ€یج م€یش€ود .ن€گاه€ی ب€ه س€راپ€ای م€ن م€یک€ند م€ثل
ای€€ €نک€€ €ه از ک€€ €مک ک€€ €ردن پ€€ €شیمان ش€€ €ده ب€€ €اش€€ €د ،م€€ €یگ€€ €وی€€ €د:
لیس €€ €ت ت €€ €مام ب €€ €یماریه €€ €ا درک €€ €تاب ه €€ €اری €€ €سون اس €€ €ت ،در
فه€رس€ت ه€ا ب€گردی€د ،ش€ای€د پ€یدا ک€نید .م€یرود و ب€هک€ار خ€ود
مشغول میشود.
از ک€€ €تاب€€ €خان€€ €ه ب€€ €یرون م€€ €یآی€€ €م .ع€€ €لی در چ€€ €من روب€€ €هروی
دان €€شکده نشس €€ته اس €€ت .آف €€تاب م €€یگ €€یرد .ف €€رص €€ت خ €€وب €€ی
اس€€ت .ه€€مۀ ب€€چهه€€ا س€€رک€€السان€€د .ت€€نها م€€ن هس€€تم و ع€€لی.
س€€الم و اح€€وال€€پرس€€ی م€€یک€€نم و ب€€یم€€قدم€€ه م€€یروم س€€راص€€ل
قضیه.
م €€یگ €€وی €€م :ع €€لی ی €€ک م €€وض €€وع €€ی اس €€ت ک €€ه م €€دت €€ی اس €€ت

م€یخ€واه€م درب€ارهاش ب€ا ت€و ص€حبت ک€نم ،ام€ا ف€رص€ت پ€یش
ن €€میآی €€د .ب €€ا ب €€یم €€یلی م €€یپ €€رس €€د :چ €€ی؟ م €€یگ €€وی €€م :م €€دت €€ی
اس€€ €ت ک€€ €ه گ€€ €رف€€ €تهای .ک€€ €م ح€€ €رف م€€ €یزن€€ €ی ،ک€€ €م ب€€ €ا ب€€ €چهه€€ €ا
م €€یج €€وش €€ی ،رن €€گ پ €€ری €€ده ش €€دهای .از ص €€ورت €€ت م €€یش €€ود
ف€همید الغ€ر ه€م ش€دهای .ب€ه ن€ظر م€ن ت€و ب€یماری .اع€تراض
م€€ €یک€€ €ند :م€€ €ن ه€€ €یچیام نیس€€ €ت ،ت€€ €و دچ€€ €ار ف€€ €کر و خ€€ €یاالت
شدهای.
م€یگ€وی€م :ع€لی ج€لو ل€وط€ی و م€علقب€ازی .م€ن ف€ردا پ€زش€ک
ای €€ €ن م €€ €ملکت م €€ €یش €€ €وم ،ب €€ €ه چ €€ €شم ه €€ €ر ک €€ €سی ن €€ €گاه ک €€ €نم
م €€یف €€همم چ €€ه دردی دارد .آن وق €€ت ت €€و م €€یگ €€وی €€ی چ €€یزی €€ت
نیس€€ €ت؟ چ€€ €نان آم€€ €ران€€ €ه و ق€€ €اط€€ €عان€€ €ه م€€ €یگ€€ €وی€€ €م ک€€ €ه ب€€ €اورش
م€€یش€€ود .خ€€ودش ه€€میشه م€€یگ€€وی€€د :از ای€€ن روان€€شناسه€€ا
ب€ای€د ت€رس€ید ت€وی چ€شم آدم ک€ه ن€گاه م€یک€نند ت€مام ف€کر آدم
را میخوانند.
م €€ €عطلش ن €€ €میک €€ €نم ،ض €€ €رب €€ €ۀ ب €€ €عدی را ف €€ €رود م €€ €یآورم.
م €€یگوی €€م :ع €€لی ن €€بضت را م €€یگ €€یرم ،م €€یگ €€وی €€م چ €€ه ب €€یماری
داری .ج €€ €ا م €€ €یخ €€ €ورد .ن €€ €بضش را م €€ €یگ €€ €یرم .م €€ €خال €€ €فتی
ن€میک€ند .م€ثل ی€ک ب€ره تس€لیم اس€ت .م€یگ€وی€م :اول ب€ای€د دی€د
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ب €€ €یماری ت €€ €و ج €€ €سمی اس €€ €ت ی €€ €ا روح €€ €ی .ب €€ €ه ن €€ €بضش دق €€ €ت
م€یک€نم ،گ€وی€ی ک€ه ن€بضش ح€رف م€یزن€د ،م€ثالً م€یش€نوم و
م €€یگ €€وی €€م :ـ روح €€ی اس €€ت .ح €€اال ب €€ای €€د دی €€د ای €€ن ن €€اراح €€تی
روح €€ €ی از چ €€ €ه ق €€ €سمتی اس €€ €ت از دس €€ €تۀ س €€ €ای €€ €کوزه €€ €ا ی €€ €ا
ن€وروزه€ا اس€ت؟ ـ ن€وروزه€ا اس€ت .ح€اال ب€ای€د دی€د اض€طراب
اس €€ت ،افس €€ردگ €€ی اس €€ت ،هیس €€تری اس €€ت ی €€ا چ €€یز دی €€گر؟ ـ
خ€وب اض€طراب و افس€ردگ€ی ه€ر دو اس€ت .خ€وب ح€اال ب€ای€د
رف€€ت س€€روق€€ت ع€€لت ای€€ن افس€€ردگ€€ی و اض€€طراب .افس€€ردگ€€ی
ری €€شهه €€ای زی €€ادی دارد .آی €€ا ای €€ن افس €€ردگ €€ی و اض €€طراب
ری€€شه در دوران ک€€ودک€€ی دارد؟ ـ ن€€ه .پ€€س م€€رب€€وط ب€€ه دوران
اخ €€یر اس €€ت؟ ـ ب €€له .ح €€اال ب €€ای €€د ب €€بینیم اخ €€یرا ً چ €€ه ات €€فاق €€ی
اف€تاده اس€ت .ک€سی از اق€وام دور و ن€زدی€ک ت€و م€رده اس€ت؟
ـ ج €€واب م €€نفی اس €€ت .م €€سئله م €€ال €€ی و اق €€تصادی اس €€ت؟ ـ
ن€€ه .ب€€ا ک€€سی درگ€€یر ش€€دهای؟ ـ ن€€ه .خ€€وب ت€€نها م€€یم€€ان€€د ی€€ک
ع €€لت .ع €€اش €€ق نش €€دهای؟ خ €€ون ب €€ه گ €€ون €€هه €€ای ع €€لی م €€یدود.
دس€تش ت€کان غ€ری€بی م€یخ€ورد ،ج€رأت ن€میک€ند دس€تش را
از دس€تم خ€ارج ک€ند .م€یگ€وی€م :رن€گ رخ€ساره خ€بر م€یده€د
س€ر ض€میر .ح€اال ب€روی€م س€رای€ن م€طلب ک€ه ک€ان€ون بح€ران
از ّ€ €

درک €€جا اس €€ت .ش €€مال ک €€شور؟ ن €€ه .ج €€نوب؟ ن €€ه .غ €€رب؟ ن €€ه.
ش€رق؟ ن€ه .م€رک€ز؟ ب€له .ح€اال ب€ای€د ب€فهمیم م€یزان ت€حصیالت
ط€€ €رف درچ€€ €ه ح€€ €دودی اس€€ €ت .خ€€ €ان€€ €هدار اس€€ €ت؟ ن€€ €ه .دی€€ €پلم
اس€€ €ت؟ ن€€ €ه .دان€€ €شجو اس€€ €ت؟ ب€€ €له .چ€€ €شمه€€ €ای ع€€ €لی گ€€ €شاد
م €€یش €€ود .ب €€اورش ن €€میش €€ود ،م €€یخ €€واه €€د ف €€رار ک €€ند ،ام €€ا
نمیتواند .مثل آدمهای جادو شده است.
ادام €€ه م €€یده €€م .ح €€اال ب €€ای €€د ب €€فهمیم درک €€دام دان €€شکده
درس م €€یخ €€وان €€د .ادب €€یات؟ ن €€ه .م €€عماری؟ ن €€ه .اق €€تصاد؟ ن €€ه.
ع €€لوم؟ ن €€ه .م €€ام €€ای €€ی؟ ن €€ه .پ €€زش €€کی؟ ک €€می د ّق€€ €تم را بیش €€تر
م €€یکنم .ن €€بضش را ب €€ا ف €€شار بیش €€تری م €€یگ €€یرم .ب €€له ،ب €€له.
خ€وب ت€ا ح€اال ع€ال€ی ج€لو رف€تهای€م .ام€ا ح€اال ب€ای€د ب€بینم س€ال
چ €€ندم اس €€ت .ت €€مام س €€اله €€ا را ش €€روع م €€یک €€نم .ت €€ا ب €€ه س €€ال
خ €€ودم €€ان م €€یرس €€م .ن €€اب €€اوری درچ €€شمان ع €€لی ب €€ه ت €€عجب و
ت€€رس ب€€دل ش€€ده اس€€ت .م€€یگ€€وی€€م :خ€€وب .ح€€اال ب€€ای€€د دی€€د از
م€€ €یان ای€€ €ن ۶۰-۷۰دخ€€ €تر ک€€ €دام ی€€ €ک هس€€ €تند .از ح€€ €رف اول
اس€€ام€€ی ش€€روع م€€یک€€نم .ال€€ف اس€€ت ،ن€€ه .ب؛ ن€€ه .ه€€مینط€€ور
م €€یروم ت €€ا ب €€ه »ف« م €€یرس €€م .چ €€شمه €€ای ع €€لی از ت €€عجب
چ€هار ت€ا ش€ده اس€ت .م€یت€رس€م ش€اخ درب€یاورد .م€یدان€م در
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ذه €€ € €نش اف €€ € €کار ج €€ € €ورواج €€ € €وری م €€ € €یگ €€ € €ذرد ه €€ € €نوز ب €€ € €اورش
ن €€میش €€ود .ه €€نوز ه €€مه چ €€یز را ب €€ه ح €€ساب ح €€دس و گ €€مان
م€€یگ€€ذارد .م€€گر ام€€کان دارد ک€€سی ب€€ه ای€€ن دق€€ت ه€€مه چ€€یز
را ب€دان€د .از ع€لی م€یپ€رس€م :ت€ا ب€ه ح€ال از ع€شقت ب€ه ک€سی
ح€رف€ی ن€زدهای .م€یخ€واه€یم خ€یال€ش را راح€ت ک€نم از ک€سی
چ€یزی ن€شنیدهام .ب€ا ت€کان س€ر م€یگ€وی€د :ن€ه .ب€دون م€عطلی
م€یگ€وی€م ،ف€ری€ده اس€ت؟ زب€ان€ش ب€ند م€یآی€د .ت€عجب ،ت€رس،
خجالت ،حالت غریبی پیدا کرده است.
ف €€رص €€ت م €€یده €€م ت €€ا از زی €€ر ش €€وک ب €€یرون ب €€یای €€د .ش €€روع
م€€یک€€ند ب€€ه ال€€تماس ک€€ردن .م€€یت€€رس€€د ای€€ن خ€€بر ج€€ای€€ی درز
پ€€ €یدا ک€€ €ند ،و درم€€ €دت ک€€ €وت€€ €اه€€ €ی ه€€ €مه ب€€ €چهه€€ €ا از آنچ€€ €ه در
م €€خیلۀ او م €€یگ €€ذرد ب €€اخ €€بر ب €€شون €€د .ب €€ه او م €€یگ €€وی €€م :ت €€و ک €€ه
به €€تر م €€یدان €€ی ،پ €€زش €€ک مح €€رم م €€ری €€ض اس €€ت .ه €€رچ €€ه گ €€فته
ش€ود اس€راری اس€ت ک€ه ت€نها ب€ین ب€یمار و پ€زش€ک م€یم€ان€د.
ج €€ €لوت €€ €ر م €€ €یروم .ح €€ €اال ک €€ €ه ت €€ €شخیص ب €€ €یماری را دادهام،
درم €€ان €€ش زی €€اد م €€شکل نیس €€ت .پ €€یشنهاد م €€ی ک €€نم ،اج €€ازه
ب€€ده€€د م€€ن ب€€ا دخ€€تر ص€€حبت ک€€نم .ق€€بول ن€€میک€€ند .م€€یگ€€وی€€م:
ب€گذار ت€وس€ط ی€کی از دخ€تره€ای ه€مکالس€ی او را درج€ری€ان

ام€ر ق€رار ده€یم .زی€رب€ار ن€میرود .م€یگ€وی€د :ک€اف€ی اس€ت ی€ک
ن€€فر ب€€فهمد .ع€€صر نش€€ده ه€€مه ک€€الس ف€€همیدهان€€د .م€€ن دی€€گر
ب€€ا چ€€ه روی€€ی ب€€ه ک€€الس ب€€یای€€م .م€€یگ€€وی€€م :خ€€وب ،خ€€ودت ب€€رو
ص€حبت ک€ن .دردس€ر ک€متری دارد .ق€بول ک€رد ک€ه ک€رد ،ن€کرد
ت €€نها ت €€و م €€یدان €€ی و او .ع €€لی س €€رش را پ €€ای €€ین م €€یان €€دازد.
م €€ €ثل ای €€ €نک €€ €ه ج €€ €لو ع €€ €شقش ایس €€ €تاده اس €€ €ت .ب €€ €ا ک €€ €مروی €€ €ی
م €€یگ €€وی €€د :خ €€جال €€ت م €€یک €€شم ،م €€ن ح €€تی ن €€می ت €€وان €€م ب €€ه او
س €€الم ک €€نم .ح €€اال چ €€ه ب €€رس €€د ب €€ه ای €€نک €€ه ب €€گوی €€م او را دوس €€ت
دارم .ک€€ €می ف€€ €کر م€€ €یک€€ €نم .ب€€ €یماری ک€€ €مروی€€ €ی ه€€ €م ب€€ €یماری
غ €€ €ری €€ €بی اس €€ €ت .ت €€ €ا ب €€ €ه ح €€ €ال ک €€ €ه در درسه €€ €ایم €€ €ان ب €€ €ه آن
ب€رخ€ورد ن€کردهای€م .ج€زوه ب€یماریه€ای داخ€لیام را در ذه€نم
م€€رور م€€یک€€نم .ن€€میی€€اب€€م .در ب€€ای€€گان€€ی ح€€اف€€ظهام م€€یگ€€ردم.
م €€یی €€اب €€م .ک €€مروی €€ی ب €€یماری ب €€چهه €€ای شه €€رس €€تان €€ی اس €€ت.
ه €€مۀ ب €€چهه €€ای شه €€رس €€تان €€ی درب €€رخ €€ورد ب €€ا ج €€نس م €€خال €€ف
دچ€€ار ای€€ن ب€€یماری م€€یش€€ون€€د .ای€€ن ک€€مروی€€ی ح€€تما ً داروی€€ی
دارد ک€ه ول€و ب€هط€ور م€وق€ت ه€م ش€ده از ب€ین ب€رود و ج€سارت
ج €€ € €ای آنرا ب €€ € €گیرد ،ول €€ € €ی چ €€ € €ه داروی €€ € €ی؟! ی €€ € €ادم م €€ € €یآی €€ € €د،
مش€€ € €روب .ب€€ € €هع€€ € €نوان دارو ع€€ € €یبی ن€€ € €دارد ،ج€€ € €سارت الزم را
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میدهد تا آدم حرف دلش را بزند.
ع€€ €لی اب€€ €تدا ن€€ €میپ€€ €ذی€€ €رد .ت€€ €ا ب€€ €ه ح€€ €ال مش€€ €روب ن€€ €خورده
اس€ت .م€یگ€وی€د :گ€ناه دارد .م€ن ن€ماز م€ی خ€وان€م .م€یگ€وی€م:
ب €€ €اب €€ €ا ج €€ €ان ت €€ €و ک €€ €ه مش €€ €روب را ب €€ €ه خ €€ €اط €€ €ر مس €€ €ت ش €€ €دن
ن€€میخ€€وری .ب€€اور ک€€ن ک€€ه خ€€وردن مش€€روب ب€€هع€€نوان دارو و
درم €€ان ب €€الم €€ان €€ع اس €€ت .ت €€ازه ،ب €€عد ده €€ان €€ت را س €€ه ب €€ار آب
م€€یک€€شی و ت€€وب€€ه م€€یک€€نی ،اص €الً گ€€ناه€€ش گ€€ردن م€€ن .م€€ن
ب€هع€نوان پ€زش€ک ت€و ه€مه چ€یز را گ€ردن م€ی گ€یرم .ق€بول م€ی
کند و گل از گلش شکفته میشود.
ح €€ساب €€ی خس €€ته ش €€دهام .ش €€دی €€دا ً ه €€وس چ €€ای ک €€ردهام.
ع€€لی را ب€€ه ب€€وف€€ه دع€€وت م€€یک€€نم .ن€€میپ€€ذی€€رد ب€€هان€€ه م€€یآورد.
برمیخیزد و جهت انجام دادن کاری میرود.
ب€اورم ن€میش€ود پ€یشنهاد م€را جّ €دی گ€رف€ته ب€اش€د .م€ن ه€م
ج ّ € € € €دی ج ّ € € € €دی ن €€ € € €گفتم .ب €€ € € €ه ک €€ € € €ارس €€ € € €از ب €€ € € €ودن ای €€ € € €ن دارو
ن€میت€وانس€تم اط€مینان داش€ته ب€اش€م .ب€ای€د درم€ان ب€ه ط€ری€ق
ع €€لمی در ی €€ک م €€ؤس €€سه ت €€حقیقات €€ی ان €€جام ب €€گیرد و ن €€تیجه
آزم€ای€ش ب€ا ذک€ر آم€ار و ارق€ام در مج€لهه€ای م€عتبر پ€زش€کی
چاپ شود تا بتوان به راحتی به آن اعتماد کرد.

ام€€ا ب€€رای ع€€لی ب€€عد از آن ت€€شخیص ب€€یماری ک€€ه درن€€ظر
او ب €€ه ی €€ک معج €€زه ش €€باه €€ت داش €€ت ح €€رف م €€ن وح €€ی ُم€€ €نزّل
ب€€ €ود .پ€€ €یشنهاد م€€ €را ج€€ €دی م€€ €یگ€€ €یرد ،مش€€ €روب م€€ €یخ€€ €رد و
ن€اش€یان€ه س€رم€یکش€د ،ب€ا ش€کم خ€ال€ی ،ب€دون ای€نک€ه غ€ذا ی€ا
ب€€ه اص€€طالح م€€زهای ب€€خورد ،ب€€عد ب€€رم€€یگ€€ردد ب€€ه دان€€شکده.
م €€نتظر م €€یم €€ان €€د ت €€ا م €€حبوب €€ش ب €€یای €€د .ول €€ی ه €€رچ €€ه س €€عی
م€یک€ند ن€میت€وان€د در دان€شکده ب€ا او ص€حبتی ب€کند .ص€بر
م €€ €یک €€ €ند ت €€ €ا ال €€ €کل خ €€ €وب در او اث €€ €ر ک €€ €ند ،ب €€ €عد در ت €€ €عقیب
م €€حبوب از دان €€شکده خ €€ارج م €€یش €€ود و زودت €€ر خ €€ود را ب €€ه
ایس€تگاه ات€وب€وس م€یرس€ان€د ک€ه م€یدانس€ت او آنج€ا س€وار
م€یش€ود .زودت€ر س€وار ات€وب€وس م€یش€ود ،ات€فاق€ا ً ف€ری€ده ه€م
به €€تر م €€یب €€یند ک €€ه په €€لوی ه €€مکالس و آش €€نای خ €€ود ی €€عنی
په€€ €لوی ع€€ €لی ب€€ €نشیند .به€€ €تری€€ €ن م€€ €وق€€ €عیت ب€€ €رای ع€€ €لی پ€€ €یش
م€€ €یآی€€ €د ول€€ €ی ت€€ €رس س€€ €راس€€ €ر وج€€ €ود او را م€€ €یگ€€ €یرد .ب€€ €وی
ده €€ان €€ش را چ €€کار ک €€ند .ک €€اف €€ی اس €€ت ده €€ان €€ش ب €€از ش €€ود ت €€ا
ط €€رف ب €€فهمد ع €€لی مش €€روب خ €€ورده اس €€ت .ت €€ا ات €€وب €€وس ب €€ه
پ€€ای€€ان خ€€ط ب€€رس€€د ج€€ان ع€€لی ب€€ه ل€€بان€€ش م€€یآی€€د .ه€€مه پ€€یاده
م €€یش €€ون €€د و ع €€لی ن €€یز ب €€ه دن €€بال م €€حبوب .ای €€نج €€ا اس €€ت ک €€ه
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گ€€وی€€ی ال€€کل اث€€ر خ€€ودش را ک€€رده اس€€ت .ف€€ری€€ده چ€€ند م€€تری
ن €€رف €€ته ع €€لی او را ص €€دا م €€یک €€ند .ب €€رم €€یگ €€ردد و ب €€ا ت €€عجب و
ک€€ €نجکاوی ع€€ €لی را ن€€ €گاه م€€ €یک€€ €ند .ب€€ €ا او چ€€ €کار دارد .اگ€€ €ر
ک€اری داش€ت چ€را در ط€ول م€سیر ک€ه په€لوی او نشس€ته ب€ود
چ €€ €یزی ن €€ €گفت .و ح €€ €اال در وس €€ €ط خ €€ €یاب €€ €ان ی €€ €ادش اف €€ €تاده
اس €€ €ت! آن ه €€ €م ب €€ €ا ص €€ €دای €€ €ی ب €€ €ه ای €€ €ن ب €€ €لندی .م €€ €یگ €€ €وی €€ €د:
ب€€فرم€€ای€€ید .ع€€لی م€€یگ€€وی€€د :م€€ن ش€€ما را دوس€€ت دارم! خ€€یلی
دوس €€ت دارم! ف €€ری €€ده غ €€اف €€لگیر ش €€ده ،ن €€میدان €€د چ €€ه ب €€گوی €€د،
ت€€ €نها ک€€ €لمهای ک€€ €ه درآن ت€€ €نگنا ب€€ €هن€€ €ظرش م€€ €یرس€€ €د :خ€€ €یلی
م€€منون ،و ع€€لی م€€یگ€€وی€€د :م€€یخ€€واه€€م ب€€ا ش€€ما ازدواج ک€€نم.
و او پ €€اس €€خ م €€یده €€د .م €€ن ن €€ام €€زد دارم و م €€عطل ن €€میش €€ود،
ق€€دمه€€ا را ت€€ند م€€یک€€ند و م€€یدود ،گ€€وی€€ا م€€یف€€همد ح€€ال ع€€لی
خ€€ € €وب نیس€€ € €ت .وض€€ € €ع و ح€€ € €ال ع€€ € €لی درس€€ € €ت ب€€ € €ه ت€€ € €شنهای
م€یم€انس€ت ک€ه در ب€یاب€ان€ی گ€رم از دور ب€رک€های آب ب€بیند و
ب €€ا اش €€تیاق خ €€ود را ب €€ه آن ب €€رس €€ان €€د ،ب €€عد م €€توج €€ه ش €€ود ک €€ه
س€€راب ب€€وده اس€€ت .م€€دت€€ی م€€یگ€€ذرد ،ن€€شئۀ ال€€کل از س€€رش
م€€یپ€€رد ،ت€€ازه م€€توج€€ه م€€یش€€ود ک€€ه چ€€ه ک€€رده اس€€ت .او ع€€لی،
آن ج€وان ک€مرو ح€رف دل€ش را ب€ه م€حبوب گ€فته ب€ود .ول€ی آی€ا

ف€ری€ده راس€ت گ€فت ک€ه ن€ام€زد دارد ی€ا چ€ون ف€همید ح€ال ع€لی
خراب است خواست او را از سر واکند...؟
وق€€تی ع€€لی را دی€€دم ح€€ال ع€€جیبی داش€€ت م€€ثل ک€€سی ک€€ه
ش€€نا ب€€لد ن€€بوده و ب€€ه اس€€تخر اف€€تاده و چ€€ند ق€€لپ آب خ€€ورده
ب €€ €اش €€ €د .ح €€ €ال €€ €ت ن €€ €گاه €€ €ش ح €€ €اک €€ €ی ب €€ €ود ک €€ €ه م €€ €را گ €€ €ناه €€ €کار
م€€یدانس€€ت .ح€€ق ه€€م داش€€ت چ€€ون م€€ن او را داخ€€ل آب ه€€ل
داده بودم!
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نخستین تزریق
س€وم€ین روز اس€ت ک€ه ه€مات€اق€ی م€ن ب€یمار و م€بتال ب€ه ت€ب و
ل€€رز ش€€ده اس€€ت .ب€€دن€€ش م€€ثل ک€€وره م€€یس€€وزد .ت€€ب م€€یرود.
ل€€رز م€€یآی€€د .ل€€رز دس€€ت ب€€رم€€یدارد .ت€€ب از راه م€€یرس€€د .س€€ه
روز م€دام از او پ€رس€تاری ک€ردهام ،ام€ا ان€گار ن€ه ان€گار .روز
اول ش€€ورب€€ا درس€€ت ک€€ردم ول€€ی س€€وخ€€ت و از ب€€ین رف€€ت .روز
دوم دی€گ غ€ذا چ€پّه ش€د و ری€خت .و روز س€وم ه€م ش€ورب€ا از
ش€€وری ق€€اب€€ل خ€€وردن ن€€بود .ول€€ی ب€€االخ€€ره م€€ن زح€€مت خ€€ودم
را ک€€شیدهام از دس€€ت روی دس€€ت گ€€ذاش€€نت ک€€ه به€€تر اس€€ت.
ی€ک ری€ز ع€رق م€یری€زد و ه€ذی€ان م€یگ€وی€د .م€یت€رس€م ب€میرد
و خ€ون€ش ب€یفتد ب€ه گ€ردن م€ن .ای€ن ه€م ی€ک ج€ور ب€دش€ان€سی
اس €€ت .م €€شکالت دان €€شکده ی €€ک ط €€رف ،ای €€ن ه €€م ش €€ده ق €€وز
ب €€اال ق €€وز .ع €€صر ک €€ه ب €€چه ه €€ا آم €€دن €€د ح €€ال غ €€الم درس €€ت و

ح €€ساب €€ی ب €€د ش €€ده ب €€ود .ت €€بش از چه €€ل درج €€ه ه €€م ب €€اال رف €€ته
ب€€ود .ه€€ر چ€€هق€€در ح€€ول€€ۀ خ€€یس روی پ€€یشان€€یش م€€ی گ€€ذاش€€تم
بیفایده بود.
ه €€مه ن €€گران ب €€ودن €€د ول €€ی ن €€میدان €€م چ €€را ه €€ر ش €ّ €ری ب €€ه پ €€ا
م €€یش €€ود ه €€مۀ ک €€اس €€ه ک €€وزهه €€ا س €€ر م €€ن م €€یش €€کند .ام €€ید ب €€ه
ص €€ €دا درآم €€ €د ک €€ €ه :آخ €€ €ه آدم ای €€ €ن درد را ب €€ €هک €€ €ی ب €€ €گه ک €€ €ه
خ€ب ی€ه ک€اری ب€کن
ه€مات€اق€یش دک€تر ب€اش€د و از ت€ب ب€میرد؟! ُ€
م €€رد! و ه €€مه ط €€وری ب €€ه م €€ن ن €€گاه م €€یک €€نند ک €€ه پ €€نداری م €€ن
ک€€ €یکاووس هس€€ €تم ،ن€€ €وش€€ €دارو دارم و دم م€€ €رگ ب€€ €ه سه€€ €راب
ن €€ € €می ده €€ € €م .م €€ € €یگ €€ € €وی €€ € €م :آخ €€ € €ه م €€ € €ا ک €€ € €ه ه €€ € €نوز ب €€ € €ه درس
س€رم€اخ€وردگ€ی ن€رس€یدهای€م .ب€ای€د اول ع€لت ات€یول€وژی ب€یمار
را ش€€ناخ€€ت .ب€€عد پ€€ات€€وف€€یزی€€ول€€وژیاش را .ب€€عد ع€€الئ€€م ب€€ال€€ینی
را دی €€د و ب €€ا آزم €€ای €€شه €€ای ک €€لینیکی ع €€الئ €€م ب €€ال €€ینی را پ €€ی
گ€رف€ت ت€ا ب€ه ب€یماری رس€ید .آنوق€ت دارو داد .ه€مینط€ور ک€ه
کیلویی نمیشود به بیمار دارو داد.
ام €€ید ولک €€ن نیس €€ت .م €€ی گ €€وی €€د :ب €€زک ن €€میر ب €€هار م €€یاد
ک €€مبزه ب €€ا خ €€یار م €€یاد .ع €€مو! ت €€ا از ه €€فت خ €€ان ات €€یول €€وژی و
پ €€ات €€وف €€یزی €€ول €€وژی و ک €€وف €€ت و زه €€رم €€ار ب €€گذری م €€ری €€ض ه €€فت
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پ€€وس€€ان€€ده اس€€ت .راس€€تی راس€€تی م€€ا را گ€€رف€€تی ی€€ا خ€€ودت را
گ€€ذاش€€تی س€€رک€€ار؟! .ع€€صبان€€ی م€€یش€€وم و م€€یگ€€وی€€م :چ€€کار
ک€€نم .رش€€تۀ م€€ن ادب€€یات نیس€€ت ک€€ه اگ€€ر اش€€تباه€ا ً ب€€گوی€€م ای€€ن
غ€زل م€ال س€عدی€ه و ب€عد م€علوم ب€شه م€ثالً م€ال س€نائ€یه ،ه€یچ
م €€ €شکلی پ €€ €یش ن €€ €یاد و آب از آب ت €€ €کان ن €€ €خورد .م €€ €ثالً م €€ €ن
دک €€ترم .ب €€ا ج €€ان م €€ری €€ض ک €€ه ن €€میش €€ود ب €€ازی ک €€رد .ه €€فتصد
س €€ال پ €€یش س €€عدی ی €€ک غ €€زل €€ی گ €€فته اس €€ت ،درای €€ن ه €€فتصد
س€ال گ€رد ه€م روی آن ننشس€ته اس€ت .ه€زار س€ال دی€گه ه€م
ب€€ه آن خ€€دش€€های وارد ن€€میش€€ود .ت€€ازه اگ€€ه ت€€و خ€€یلی م€€ردی
بنشین یک غزل مثل سعدی بگو!
ام €€ €ید ج €€ €وش م €€ €یآورد :ب €€ €چه م €€ €ردم را داری م €€ €یک €€ €شی
ق€€ات€€ل ،پُ€€ز رش€€تهات را ب€€ه م€€ن م€€یده€€ی دک€€تر !!...ه€ّ €رو از ب€رّ
ت €€شخیص ن €€میده €€ی ق €€یاف €€ه س €€قراط ب €€هخ €€ودت م €€ی گ €€یری.
س €€رک €€وف €€ت رش €€ته م €€ا را م €€یزن €€ی .ش €€اع €€ران ط €€بیبان روح €€ند
ب €€یس €€واد .چ €€یزی ن €€مان €€ده ب €€ود ک €€ه ک €€ار ب €€ه دع €€وا بکش €€د .ا ّم€€ا
ج €€واد پ €€ادرم €€یان €€ی م €€یک €€ند :ح €€اال وس €€ط م €€راف €€عه ن €€رخ ت €€عیین
ن€€ €کنید .م€€ €شکل اص€€ €لی م€€ €ا ب€€ €یماری غ€€ €الم اس€€ €ت .م€€ €قای€€ €سۀ
رش€€ € €تهه€€ € €ا نیس€€ € €ت .م€€ € €ا ای€€ € €نجا ج€€ € €مع ش€€ € €دهای€€ € €م ت€€ € €ا ک€€ € €مک

ب €€هدوس €€تم €€ان ب €€کنیم .ب €€رای م €€تینگ ک €€ه ن €€یام €€دهای €€م .اب €€وذر
م€€یگ€€وی€€د :ب€€اب€€ا م€€ن از ه€€مان ش€€ب اول گ€€فتم گ€€وش ن€€دادی€€د.
س€€رم€€ا خ€€ورده اس€€ت .ای€€نک€€ه م€€علوم اس€€ت ،ه€€مه ه€€م روی آن
م€تفقای€م ک€ه ض€دس€رم€ا گ€رم€ا اس€ت .م€ی گ€وئ€ید ،ن€ه .ح€اج€ی
ب€اب€ا اص€فهان€ی را ب€یاوری€د .خ€ودت€ان ب€خوان€ید .ن€یت م€یک€نیم
و چ€€ند ج€€ای ب€€دن€€ش را داغ م€€یک€€نیم ح€€ال€€ش خ€€وب م€€یش€€ود
ی€ا ن€میخ€واه€ید ب€ادک€ش ب€یندازی€د .آخ€ر ه€مه ای€نه€ا ح€جام€ت
اس€€ت ،ع€€الج ه€€ر درد ب€€یدرم€€ان€€ی .ج€€الل اع€€تراض م€€ی ک€€ند.
در ق€رن ات€م ای€ن الط€ائ€الت چ€یه ک€ه م€یگ€وئ€ید .دس€ت از ای€ن
مزخرفات بردارید!
اب€€ €وذر تح€€ €مل ن€€ €میک€€ €ند :ح€€ €اال دی€€ €گر ط€€ €ب اب€€ €نس€€ €ینای€€ €ی
م €€زخ €€رف ش €€ده .ام €€ا اون رش €€تۀ ک €€وف €€تی ک €€ام €€پیوت €€ری ت €€و ع €€لم
م €€حض اس €€ت!؟ ب €€دب €€خت غ €€رب زده .ت €€ا دی €€روز ک €€ه ای €€ن دم و
دس€€تگاهه€€ا ن€€بود پ€€در و م€€ادر م€€ن و ت€€و چ€€طوری درم€€ان م€€ی
ش€دن€د ،ب€ا ه€مین ط€ب ب€ود .ح€اال ف€رن€گیه€ا آم€دهان€د ،ط€ب م€ا
را دزدی €€ €دهان €€ €د .ک €€ €تابه €€ €ای اب €€ €نس €€ €ینا و زک €€ €ری €€ €ای رازی را
ت€رج€مه ک€ردهان€د .و اس€مه€ای€ی گ€ذاش€تهان€د ک€ه م€ن و ت€و س€ر
درن€یاوری€م .م€یگ€وی€ند ک€ول€یت ،م€ا م€یگ€وی€یم س€ردی ک€ه ب€ا ی€ک
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ل€€یوان آب س€€رد ن€€بات م€€عال€€جه م€€یش€€ود و ح€€ال ب€€یمار م€€بتال
ج€€ € €ا م€€ € €یآی€€ € €د .وق€€ € €تی ع€€ € €قل ع€€ € €ملی از ت€€ € €دب€€ € €یر م€€ € €یایس€€ € €تد
میگویند :سرطان گرفته است.
ج €€الل ب €€ا مسخ €€رگ €€ی م €€یگ €€وی €€د :دس €€ت ب €€ردار پس €€ر .ع €€قل
ع€€ €ملی از ت€€ €دب€€ €یر م€€ €یایس€€ €تد چ€€ €یه .س€€ €ردی و گ€€ €رم€€ €ی چ€€ €یه.
ای €€نه €€ا ه €€مه ج €€فنگیات اس €€ت .ع €€لم ج €€دی €€د ای €€ن ح €€رفه €€ا را
ق€€ € €بول ن€€ € €داره .دس€€ € €ت ب€€ € €ردار از ای€€ € €ن ت€€ € €فکرات روس€€ € €تای€€ € €ی
ع €€قبم €€ان €€ده؛ م €€وژی €€ک .اب €€وذر ی €€قۀ ج €€الل را م €€یچس €€بد :ح €€ق
ن€داری ت€وه€ین ک€نی .ش€ما شه€ریه€ا چ€ه غ€لطی ک€ردهای€د ک€ه
م €€ا روس €€تای €€یه €€ا ن €€کردهای €€م .ه €€نوز ن €€انت €€ان را م €€ا م €€یده €€یم.
ب €€دب €€خت .شه €€ری ب €€ی ه €€نر .ت €€مام م €€شاه €€یر ادب و ه €€نر ای €€ن
م €€ملکت روس €€تای €€ی ب €€ودهان €€د .ت €€مام شه €€ره €€ا را ب €€گردی €€د ی €€ک
ق€ائ€مم€قام ی€ا ام€یرک€بیر پ€یدا ن€می ک€نید .م€گر آدمکُ€شی م€ثل
ن€€اص€€رال€€دی€€ن ش€€اه ی€€ا ک€€له خ€€راب€€ی م€€ثل رض€€اخ€€ان .اب€€نس€€ینا
کجایی بود! اهل دهات بخارا.
ب€€حث گ€€رم م€€یش€€ود و غ€€الم ه€€مچ€€نان ن€€ال€€ه م€€یک€€ند .ج€€واد
م €€یگ €€وی €€د :خ €€واه €€ش م €€یک €€نم دس €€ت از پ €€ومل €€یک ب €€رداری €€د .ن €€ه
شه€€ریه€€ا غ€€لطی ک€€ردهان€€د ،ن€€ه روس€€تای€€یه€€ا .ب€€ه ف€€کر ب€€یمار

ب€اش€یم .ه€رک€س پ€یشنهاد ع€ملیت€ری ب€ده€د آنرا م€یپ€ذی€ری€م.
ت €€ € € €نها پ €€ € € €یشنهاد ع €€ € € €ملی ،پ €€ € € €یشنهاد اب €€ € € €وذر اس €€ € € €ت .رأی
م€€یگ€€یری€€م .دس€€ته€€ا ب€€اال م€€یرود م€€ن رأی م€€متنع م€€ی ده€€م.
ن €€ظرش را ق €€بول ن €€دارم .ام €€ا خ €€وب ک €€اری اس €€ت .از دس €€ت
روی دس€ت گ€ذاش€نت ک€ه به€تر اس€ت .ش€ای€د ب€ان€ی خ€یر ب€اش€د
ش €€ر خ €€الص ک €€ند .ج €€الل اع €€تراض
و گ €€ری €€بان م €€را از ای €€ن ّ € €
م€€یک€€ند :ب€€دب€€خته€€ای دم€€کراس€€ی ن€€دی€€ده .راج€€ع ب€€ه ی€€ک ام€€ر
ع €€ € €لمی ک €€ € €ه ن €€ € €میش €€ € €ود رأی گ €€ € €رف €€ € €ت .ش €€ € €ما ب €€ € €ه انح €€ € €طاط
دم€€کراس€€ی ی€€ون€€ان رس€€یدهای€€د .ک€€ه رأی دادن€€د خ€€ره€€ای ی€€ون€€ان
اس€€ €بان€€ €د .م€€ €گر ای€€ €ن ام€€ €ر غ€€ €لط را ب€€ €ا رأیگ€€ €یری م€€ €یش€€ €ود
درست قلمداد کرد ،و با اعتراض جلسه را ترک میکند.
اب €€ €وذر م €€ €عطل ن €€ €می ک €€ €ند .چ €€ €راغ ف €€ €تیلهای را م €€ €یآورد.
ق€€اش€€ق را داغ م€€ی ک€€ند و ب€€ه دس€€ت م€€ن م€€یده€€د .اع€€تراض
م€€یک€€نم :چ€€را م€€ن؟! ج€€واد م€€یگ€€وی€€د :ب€€رای ای€€نک€€ه ت€€و دک€€تر
هس€تی .پ€س ب€ده€م م€هندس ک€ام€پیوت€ر! ج€واد م€یگ€وی€د :ب€ده
ش €€ €یخ اج €€ €ل .ام €€ €ید ع €€ €قب م €€ €یرود .م €€ €ی ب €€ €ینم م €€ €مکن اس €€ €ت
دوب€€اره ک€€ار ب€€ه دع€€وا بکش€€د .ب€€ا اک€€راه م€€یگ€€یرم .پش€€ت غ€€الم
را ب€اال م€یزن€م و ق€اش€ق را م€یچس€بان€م .ف€ری€اد »آخ ک€مرم«
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غ€€ € € € €الم ب€€ € € € €ه آس€€ € € € €مان م€€ € € € €یرود .ق€€ € € € €اش€€ € € € €ق دوم و س€€ € € € €وم را
نچس €€ €بان €€ €دهای €€ €م ک €€ €ه ج €€ €ای اول €€ €ی ت €€ €اول م €€ €یزن €€ €د .پ €€ €یشنهاد
ب €€ادک €€ش م €€یده €€م .ب €€یض €€ررت €€ر اس €€ت .رأی م €€یگ €€یرم .ت €€اول
پش €€ت غ €€الم را ک €€ه م €€یب €€ینند .رأی م €€یده €€ند .پ €€نبه را آت €€ش
م €€ € € €یزن €€ € € €م ،در اس €€ € € €تکان م €€ € € €یان €€ € € €دازم ،ب €€ € € €عد اس €€ € € €تکان را
ب€€رم€€یگ€€ردان€€م پش€€ت غ€€الم ،ف€€شار م€€یده€€م ت€€ا خ€€وب بچس€€بد.
و ب €€ا س €€رع €€ت اس €€تکان را از پش €€ت غ €€الم ج €€دا م €€یک €€نم .آخ
واخ غ€€الم ب€€لند م€€یش€€ود .ه€€مینط€€ور ادام€€ه م€€یده€€یم .پش€€ت
غالم مملو از دایرههای خونمردگی میشود.
ج €€الل م €€یرود و ب €€رم €€یگ €€ردد ب €€ا ی €€ک آم €€پول پ €€نیس €€یلین
دردس €€ € €ت .م €€ € €یگ €€ € €وی €€ € €د :ش €€ € €ما را ب €€ € €ه خ €€ € €دا دس €€ € €ت از ای €€ € €ن
دی€وان€هب€ازیه€ا ب€رداری€د .ب€یندازی€د دور ای€ن ط€ب ب€قراط€ی را.
این پنیسیلین را به این بینوا بزنید تا حالش خوب شود.
ه€مه ب€ه ه€م ن€گاه م€یک€نیم .چ€ه ب€کنیم .ج€الل ب€ا اع€تراض
م€یگ€وی€د :م€گر ن€گفتید راه ح€ل ع€ملی ،ب€دب€خته€ای ع€ملزده
از ای €€ن ع €€ملیت €€ر .ن €€کند چ €€ون ع €€لمی اس €€ت ب €€ا آن م €€خال €€فید.
م €€یت €€وان €€ید رأی ه €€م ب €€گیری €€د .ش €€ما ک €€ه آدمه €€ای دم €€کرات €€ی
هس €€ €تید! رأی م €€ €یگ €€ €یری €€ €م .اب €€ €وذر رأی ن €€ €میده €€ €د .آم €€ €پول

پ€نیس€یلین رأی م€یآورد .از ب€دش€ان€سی ب€از ه€م ق€رع€ه ب€هن€ام
م €€ € €ن م €€ € €یاف €€ € €تد .اع €€ € €تراض م €€ € €یک €€ € €نم .چ €€ € €را م €€ € €ن؟ م €€ € €ن ک €€ € €ه
پ€یشنهادده€نده نیس€تم .ه€رک€س پ€یشنهاد داده خ€ودش ب€ای€د
ت €€زری €€ق ک €€ند .ج €€الل ب €€ا ط €€عنه م €€یگ €€وی €€د :م €€گه م €€یشه دک €€تر
ای€نج€ا ب€اش€ه و م€ن آم€پول را ب€زن€م! پ€س ای€ن ه€مه خ€رخ€وان€ی
م €€ €یک €€ €نی ب €€ €رای چ €€ €ی؟ ب €€ €رای چ €€ €نین روزی اس €€ €ت! ب €€ €هان €€ €ه
م€€ €یآورم ک€€ €ه س€€ €رن€€ €گ ن€€ €داری€€ €م .ش€€ €ای€€ €د راه ن€€ €جات€€ €ی ب€€ €اش€€ €د.
م€یگ€وی€د خ€ری€دهام .ب€یا ای€ن س€رن€گ ،ای€ن پ€نبه ،ای€ن ک€لینکس
اس€تفاده ک€ن .س€عی م€یک€نم آخ€ری€ن ت€یرم را ش€لیک ک€نم .ک€و
ال€کل؟ اگ€ر ج€ای ت€زری€ق را ض€دع€فون€ی ن€کنم .آب€سه م€یک€ند.
ج€الل م€یگ€وی€د :ادک€لن هس€ت ،ه€مان ک€ار را م€یک€ند ،آق€ای
دکتر!
اره ن€€ €بود .ب€€ €ا ب€€ €دب€€ €ختی
ب€€ €رای ب€€ €ری€€ €دن آم€€ €پول آب م€€ €قطر ّ
س€رن€گ را م€یش€کنم ،دس€تم را ت€یزی ل€بهاش م€یب€رد ،ا ّ€م€ا ب€ه
روی خ €€ودم ن €€میآورم .ب €€ا ف €€شار داخ €€ل ش €€یشه پ €€نیس €€یلین
خ €€ €ال €€ €یاش م €€ €یک €€ €نم .ت €€ €کان م €€ €یده €€ €م و م €€ €یک €€ €شم .دس €€ €تم
م €€یل €€رزد .آخ €€ر م €€ن ت €€ا ک €€نون ت €€زری €€ق ن €€کردهام .غ €€الم را ب €€ه
ش €€کم م €€یخواب €€ان €€م ،م €€وض €€ع م €€خصوص را ض €€دع €€فون €€ی م €€ی
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ک €€ € €نم .دل ت €€ € €وی دل €€ € €م نیس €€ € €ت .س €€ € €رن €€ € €گ را ب €€ € €اال م €€ € €ی ب €€ € €رم.
چ€€شمه€€ای€€م را م€€یب€€ندم .و ب€€ا س€€رع€€ت س€€رن€€گ را پ€€ای€€ین م€€ی
آورم.
غ€€الم ف€€ری€€اد ج€€گرخ€€راش€€ی م€€ی کش€€د .ب€€رم€€یخ€€یزد و دور
ات€اق ش€روع ب€هدوی€دن م€یکند .س€ر س€رن€گ ک€ج ش€ده اس€ت .و
در ع€ضلۀ ب€اس€نش گ€یر ک€رده اس€ت .ب€چهه€ا او را م€یگ€یرن€د
و ب€€ه زور م€€ی خ€€واب€€ان€€ند .ص€€دای آخ ُم€€ردم .آخ ُم€€ردم او ب€€ه
ه €€وا اس €€ت .گ €€وی €€ا از ش €€ان €€س ب €€د م €€ن م €€وق €€ع ت €€زری €€ق ع €€ضلۀ
ب€€اس€€ن را س€€فت ک€€رده و ه€€مین ب€€اع€€ث ش€€ده س€€ر س€€رن€€گ ک€€ج
ش€ود .س€ر س€رن€گ را راس€ت م€ی ک€نم و دوب€اره م€ی زن€م .ام€ا
ه €€رچ €€ه ف €€شار م €€یده €€م پ €€نیس €€یلین خ €€ال €€ی ن €€میش €€ود درای €€ن
ف€اص€له م€حتوی€ات داخ€ل س€رن€گ س€فت ش€ده اس€ت .غ€الم از
ش€€ € €دت درد ،ت€€ € €ب را ف€€ € €رام€€ € €وش ک€€ € €رده اس€€ € €ت .ول€€ € €ی م€€ € €ن از
ن€€اراح€€تی خ€€یس ع€€رق ش€€دهام ،ق€€لبم ب€€ه ش€€دت م€€یزن€€د ،م€€ثل
ای€€نکه ت€€ب ک€€ردهام ،چ€€شمم س€€یاه€€ی م€€یرود .ب€€چهه€€ا دس€€تم
را م€€ی گ€€یرن€€د و ب€€ه ه€€م ن€€گاه م€€یک€€نند .ج€€الل م€€یگ€€وی€€د :م€€ثل
ای€€ €نک€€ €ه ب€€ €از ه€€ €م پ€€ €نیس€€ €یلین الزم اس€€ €ت ،ام€€ €ا ک€€ €ی ت€€ €زری€€ €ق
میکند!؟

نخستین معاینه
ب€€یق€€رار ب€€ودم و ن€€میت€€وانس€€تم در ی€€ک ج€€ا ب€€نشینم ،ب€€هه€€مین
عّ €لت ک€نفران€س درب€ارۀ ب€یماریه€ای ح€اد ش€کم را ن€یمه ک€اره
رها کردم و بیرون آمدم.
ه €€ €نوز چ €€ €شم و گ €€ €لوی €€ €م از گ €€ €از اش €€ €کآور روز گ €€ €ذش €€ €ته
م€یس€وزد ،چ€ون ت€ختهای ک€ه ب€رام€واج رودخ€ان€ه اف€تاده ب€اش€د
خ€ود را ب€ه م€وج ج€معیت س€پرده ب€ودم .ی€کدف€عه م€توج€ه ش€دم
ص€€دای شکس€€نت ش€€یشهه€€ای ب€€ان€€ک م€€یآی€€د و م€€ن ه€€م ج€€زء
ج €€ € € €معیت هس €€ € € €تم .م €€ € € €ن آنج €€ € € €ا چ €€ € € €ه م €€ € € €یک €€ € € €ردم؟ ِ
سح €€ € € €ر
ش€€عاره€€ایش€€ان م€€را ج€€ادو ک€€رده ب€€ود .و ای€€ن ِ
سح€€ر ب€€ا ب€€وی
ب €€اروت و خ €€ون ب €€اط €€ل ش €€د .ص €€دای گ €€لول €€ه درف €€ضا پ €€یچید و
ی €€ €ک ن €€ €فر در ک €€ €نارم گ €€ €لول €€ €ه خ €€ €ورد .ف €€ €رار م €€ €ن درآن لح €€ €ظه
غ €€ری €€زی ،ن €€اخ €€ودآگ €€اه ،ب €€رای ص €€یان €€ت ن €€فس ب €€ود .ک €€می ک €€ه
دوی€دم ب€ه خ€ود آم€دم ک€ه چ€ه م€یک€نم ،خ€ودم نیس€تم ،ت€رس€یده
ام ،ب €€ای €€د ب €€رگ €€ردم و ب €€ه آن ج €€وان زخ €€می ک €€مک ک €€نم .ک €€اف €€ی
ب €€ود گ €€لول €€ه ک €€می ب €€ه ط €€رف م €€ن ک €€مان €€ه م €€یک €€رد .م €€گر ب €€رای
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س€رب و ب€اروت ت€فاوت€ی م€ی ک€ند ب€رس€ینه چ€ه ک€سی ب€نشیند؟
اص €الً آن گ €€لول €€ه ب €€رای ه €€مین از ت €€فنگ خ €€ارج ش €€ده ب €€ود ک €€ه
ب €€رس €€ینه ک €€سی ب €€نشیند .ب €€رای €€ش ف €€رق €€ی ن €€می ک €€رد .درن €€ظر
ک €€سی ک €€ه م €€اش €€ه را چ €€کان €€ده ب €€ود ه €€مه م €€ا مس €€تحق م €€ردن
ب€€ودی€€م .ام€€ا گ€€لول€€ه ب€€ه س€€ینه م€€ن ننشس€€ت و ب€€ه س€€ینه ب€€رادری
خ €€ورد ک €€ه ش €€عار ب €€راب €€ری م €€یداد .ب €€رگش €€تم .او را ک €€شان
ک€شان از مه€لکه خ€ارج ک€ردم .ج€وان€کی م€حصل ب€ود .گ€لول€ه
زی€€ردن€€دهه€€ای س€€مت چ€€پ اص€€اب€€ت ک€€رده و از ن€€زدی€€کیه€€ای
ق€لب گ€ذش€ته ب€ود .زن€ده م€ان€دن او ن€شان€ه آن ب€ود ک€ه گ€لول€ه ب€ه
ق €€لب آس €€یبی ن €€رس €€ان €€ده اس €€ت .از ت €€یررس ک €€ه خ €€ارج ش €€دی €€م
دی €€گران ب €€ه ک €€مک آم €€دن €€د .درای €€ن ف €€اص €€له ب €€ا پ €€یراه €€نم زخ €€م
ده€€ €ان گ€€ €شادۀ او را ب€€ €ان€€ €داژ ک€€ €ردم ت€€ €ا ج€€ €لو خ€€ €ون€€ €ری€€ €زی را
ب€گیرم .خ€ون درم€دت ک€وت€اه€ی پ€یراه€ن را ب€لعید و س€رب€یرون
آورد .با اولین اتومبیل او را روانه بیمارستان کردم.

ب €€ €ا ف €€ €شار ان €€ €بوه ب €€ €یماران ب €€ €ه داخ €€ €ل درم €€ €ان €€ €گاه ران €€ €ده
م €€یش €€وم .ب €€ه س €€ختی راه ب €€از م €€یک €€نم درم €€ان €€گاه ج €€راح €€ی

اس €€ت و اغ €€لب ب €€یماران ب €€رای م €€عای €€نه و ج €€راح €€ی م €€راج €€عه
م €€یک €€نند .ن €€فر اول و دوم را ب €€رای €€ش آزم €€ای €€ش ب €€ه زی €€رزم €€ین
م €€یف €€رس €€تم .ن €€فر س €€وم م €€رد م €€یانس €€ال €€ی اس €€ت ب €€ا ل €€باس و
ه€€ € €یبتی ب€€ € €ه اص€€ € €طالح »ج€€ € €اه€€ € €لوار« ب€€ € €ا ک€€ € €ت و ش€€ € €لواری
م€€ €شکی ،پ€€ €یراه€€ €ن س€€ €فید ،ک€€ €اله€€ €ی مخ€€ €ملی و ک€€ €فشه€€ €ای€€ €ی
پ €€اش €€نه تخ €€ممرغ €€ی و خ €€واب €€یده .م €€را ب €€ه ی €€اد ع €€باس م €€صدق
ه€€نرپ€€یشۀ ف€€یلمه€€ای ف€€ارس€€ی م€€یان€€دازد .از ح€€رک€€ات و ط€€رز
ح €€رف زدن €€ش خ €€ندهام م €€یگ €€یرد .م €€دام م €€یگ €€وی €€د» :ن €€وک €€رم،
چاکرم« از بند آمدن ادرار شکایت داشت.
مس €€ €لئه پ €€ €روس €€ €تات م €€ €طرح اس €€ €ت .ب €€ €ا اس €€ €تادم م €€ €شورت
م €€یک €€نم .ه €€ر دو دس €€تکش م €€یپ €€وش €€یم ت €€ا ب €€یمار را م €€عای €€نه
ک€€نیم .ب€€یمار را ب€€ه پش€€ت پ€€اراوان راه€€نمای€€ی م€€یکنم ک€€ه ل€€خت
ش€ود .ب€ا ت€عجب م€یپ€رس€د :چ€کار ک€نم؟ ت€کرار م€یک€نم :ل€خت
ش€€ €و .س€€ €ؤال م€€ €یک€€ €ند :پ€€ €یراه€€ €ن...؟ م€€ €ی گ€€ €وی€€ €م ،ن€€ €ه ج€€ €ان€€ €م،
ش€لوار! ای€ن پ€ا آن پ€ا م€ی ک€ند ...ـ آخ€ه دک€تر ج€ان ن€وک€رت€م،
چ€€اک€€رت€€م ،خ€€یلی َب€€ده! ـ چ€€ی َب€€ده ع€€زی€€زم .اگ€€ر ل€€خت ن€€شوی،
م€€عای€€نه ن€€شوی ک€€ه ن€€میف€€همیم م€€رض€€ت چیس€€ت؟! ب€€رو ج€€ان€€م
پش €€ت پ €€اراوان ل €€خت ش €€و ،دک €€تر ن €€امح €€رم نیس €€ت .ب €€ا اک €€راه
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ش€لوارش را ب€یرون م€یآورد .م€یگ€وی€م :ب€رو روی ت€خت ،زان€و
و ک€€ف دس€€ت را روی ت€€شک ب€€گذار .در چ€€شمان€€ش ن€€گران€€ی
م€€وج م€€یزن€€د .م€€یپ€€رس€€د :آق€€ای دک€€تر اگ€€ه ک€€سی م€€ا را ای€€ن
ری€€ختی ب€€بینه چ€€ی م€€یشه؟ م€€یگ€€وی€€م :ه€€یچی .م€€یگ€€وی€€د :ن€€ه
آق €€ای دک €€تر ب €€رای م €€ا اُف €€ت داره .م €€یگ €€وی €€م :اُف €€ت داره چ €€یه
آق €€اج €€ان .ش €€ما ب €€یمار هس €€تید و ب €€رای ه €€رک €€س دی €€گری ن €€یز
ام €€کان م €€بتال ش €€دن ب €€ه ای €€ن ب €€یماری هس €€ت .درث €€ان €€ی ک €€سی
ش€ما را ای€ن ری€ختی ن€میب€یند .شه€ر ف€رن€گ ک€ه نیس€ت ،م€ردم
ب€یای€ند ش€ما را ت€ماش€ا ک€نند .ای€نج€ا ات€اق م€عای€نه اس€ت ،م€ن
هس €€تم و دک €€تر .م €€یپ €€ذی €€رد و زان €€و م €€یزن €€د .دک €€تر انگش €€تان
خ€ود را ب€ه ژل€ۀ گ€ری€لوک€ائ€ین آغش€ته م€ی ک€ند ت€ا ب€یمار دچ€ار
درد ن€شود .و م€شغول م€عای€نه م€یش€ود .ب€یمار ک€می خ€ودش
را ج€€ €مع م€€ €ی ک€€ €ند ،ن€€ €اراح€€ €ت اس€€ €ت .دک€€ €تر ه€€ €مینط€€ €ور ک€€ €ه
م€€ €عای€€ €نه م€€ €یک€€ €ند م€€ €یگ€€ €وی€€ €د :در س€€ €اع€€ €ت ش€€ €ش پ€€ €روس€€ €تات
ق€€وام€€ش ن€€رم و ن€€دول€€ی و ب€€رجس€€ته اس€€ت .ب€€دی€€ن وس€€یله مح€€ل
ب €€یماری را ب €€ه م €€ن اط €€الع م €€یده €€د .از پ €€اراوان ب €€یرون م €€ی
آی€م ت€ا انگش€تم را آغش€ته ب€ه ژل€ه گ€زی€لوک€ائ€ین ک€نم .در ه€مین
م €€ €وق €€ €ع ژی €€ €ال ه €€ €مکالس €€ €یام ب €€ €ا عج €€ €له خ €€ €ودش را ب €€ €ه ب €€ €یمار

م €€ € €یرس €€ € €ان €€ € €د ،دس €€ € €تکش پ €€ € €وش €€ € €یده و آم €€ € €اده ،ب €€ € €دون ژل €€ € €ه
گ €€زی €€لوک €€ائ €€ین ب €€ا آن ن €€اخ €€نه €€ای ب €€لند ی €€ک م €€تری .ت €€ا ب €€یمار
ب€هخ€ودش ب€یای€د ،م€عای€نه ان€جام م€یگ€یرد .ول€ی چ€ون م€عای€نۀ
او ب€€ا ک€€نجکاوی بیش€€تری ص€€ورت م€€یگ€€یرد ط€€ول م€€یکش€€د،
ب€یمار ب€ه ش€دت ن€اراح€ت اس€ت .م€دام وول م€یخ€ورد ام€ا راه
ف€راری ن€دارد .ژی€ال ولک€ن نیس€ت .خ€الص€ه چ€یزی ن€میف€همد
و دس€ت ب€رم€یدارد .ب€یمار ح€ساب€ی ع€رق ک€رده اس€ت .ب€رای
م€عای€نه م€یروم ک€ه ن€اگ€هان از م€یان دو پ€ای ب€یمار چ€شمم ب€ا
چ €€ €شمان وحش €€ €تزدۀ او ت €€ €الق €€ €ی م €€ €یک €€ €ند ،ب €€ €ینوا وق €€ €تی از
ق €€صد م €€ن آگ €€اه ش €€د ،م €€عطل ن €€کرد و از ت €€خت پ €€ای €€ین پ €€ری €€د،
خ€ودش را ج€مع و ج€ور ک€رد .م€یپ€رس€م چ€ی ش€د پ€درج€ان؟!
م€€یگ€€وی€€د :چ€€ی ش€€ده؟! ن€€وک€€رت€€م ،چ€€اک€€رت€€م م€€یخ€€واس€€تی چ€€ی
ب€شه؟ م€ا از ای€ن آب€جی خ€یلی خ€جال€ت ک€شیدی€م .ت€ا ح€اال م€ا
ح €€ €تی ب €€ €ه چ €€ €شم زن ج €€ €ماع €€ €ت ن €€ €گاه ن €€ €کردی €€ €م .ح €€ €اال ای €€ €ن
آب€€ €جی ...الاهلل االهلل ،ب€€ €ا اون ن€€ €اخ€€ €ونه€€ €ای م€€ €ثل ب€€ €یل! آخ€€ €ه
چ€را؟ ب€ازم م€یب€ینم س€ال€ن پ€ر ش€ده از دک€تر ،م€یت€رس€م ه€مه
ه€وس ک€نند انگش€تی ب€ه م€ا ب€رس€ون€ن .ی€ک ع€مر م€ا خ€ودم€ون€و
س€ال€م ن€گه داش€تیم ...دک€تر ،ن€کنه م€ا اش€تباه اوم€دی€م .ای€نج€ا
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درم€€ان€€گاه نیس€€ت! ...ش€€ای€€د ...الاهلل االهلل .اص €الً م€€یدون€€ین
چ €€یه ،ن €€وک €€رت €€م ،چ €€اک €€رت €€م ،خ €€ر م €€ا از کُ €€رگ €€ی ُدم ن €€داش €€ت.
درض €€من گ €€فنت ای €€ن ح €€رفه €€ا ل €€باس خ €€ود را پ €€وش €€ید و ک €€اله
خ€ود را در دس€ت گ€رف€ت و گ€فت ع€زت زی€اد و ب€ه س€رع€ت ف€رار
ک €€رد .وق €€تی ب €€ه س €€ال €€ن ن €€گاه ک €€ردم دی €€دم م €€ثل ای €€نک €€ه ب €€عد از
ت€€مام ش€€دن ک€€نفران€€س ب€€چهه€€ا ه€€مه ب€€ه درم€€ان€€گاه آم€€دهان€€د و
ه€€مه ه€€م دس€€تکش پ€€وش€€یده آم€€ادۀ م€€عای€€نه ب€€ودن€€د ک€€ه ...م€€رغ
از قفس پرید.
از درم€€ €ان€€ €گاه ج€€ €راح€€ €ی ب€€ €یرون م€€ €یآی€€ €م و ب€€ €ه اورژان€€ €س
م €€یروم .ک €€شیک اورژآن €€س ه €€نوز ن €€یام €€ده ب €€ود .چ €€ند ب €€یمار
ب €€ €دح €€ €ال آورده ب €€ €ودن €€ €د .ی €€ €کی دو ن €€ €فری را وی €€ €زی €€ €ت ک €€ €ردم و
م€€رخ€€ص ک€€ردم .ن€€فر س€€وم€€ی ب€€ری€€دگ€€ی انگش€€ت داش€€ت ،ب€€ای€€د
ب €€خیه م €€یزدم .ک €€ارگ €€ر ک €€فاش م €€وق €€ع ب €€رش چ €€رم انگش €€تش
س€ت
ت€وس€ط گ€زل€یک ب€ری€ده ش€ده ب€ود .پ€رس€تار ب€دون م€عطلی ِ€ €
ب €€خیه را آورد .اص€ €الً ن €€میپ €€رس €€د ک €€ه م €€ن ت €€ا ب €€ه ح €€ال ب €€خیه
زدهام ی€€ا ن€€ه .ب€€ار اول ب€€ود ،ام€€ا ب€€االخ€€ره از ی€€ک ج€€ای€€ی ب€€ای€€د
ش €€ €روع ک €€ €رد .ت €€ €ا اول €€ €ین پ €€ €له را ب €€ €اال ن €€ €روی ب €€ €ه پ €€ €له ب €€ €عدی
ن€میرس€ی .روح€یه م€یگ€یرم و س€ت ج€راح€ی را ب€از م€یک€نم.

دس€تکش م€یپ€وش€م و م€نتظر ک€مک پ€رس€تار م€یش€وم .س€رن€گ
را پ €€ر از م €€ادۀ ب €€یح €€سک €€ننده م €€یک €€نم ت €€ا ب €€ا ت €€زری €€ق در دو
ط €€رف م €€نطقه ب €€ری €€ده ش €€ده زخ €€م را ب €€یح €€س ک €€نم .از ت €€وی
زخ €€م م €€یروم داخ €€ل ،ه €€رچ €€هق €€در ،س €€وزن را ف €€شار م €€یده €€م
ف €€ € €رو ن €€ € €میرود .انگش €€ € €تان زم €€ € €خت ک €€ € €ارگ €€ € €ر از چ €€ € €رم ه €€ € €م
ض €€ €خیمت €€ €ر اس €€ €ت .آخ و اوخ €€ €ش درم €€ €یآی €€ €د .س €€ €وزن ک €€ €ج
م€یش€ود .ام€ا ف€رو ن€میرود ک€ه ن€میرود .دو س€ه ب€ار ام€تحان
م€€یک€€نم .ب€€یف€€ای€€ده اس€€ت .م€€ری€€ض م€€دام ف€€ری€€اد م€€یزن€€د .از
خ€یر ب€یح€س ک€ردن زخ€م م€یگ€ذرم .به€تر اس€ت ب€ه ج€ای درد
س€€وزن ب€€یحسی ،درد س€€وزن ب€€خیه را تح€€مل ک€€ند .درع€€وض
ب€€خیه زده م€€یش€€ود ،ب€€ا ک€€می درد .س€€وزن ب€€خیه را ب€€ه پ€€نس
م €€یگ €€یرم .و روی پ €€وس €€ت م €€یگ €€ذارم ت €€ا از آن ط €€رف ب €€یرون
ب€یاورم .ف€شار م€یده€م .م€ری€ض ف€ری€ادش ب€ه ه€وا م€یرود .از
م€€ری€€ض ف€€ری€€اد و از م€€ن ف€€شار .ع€€اق€€بت س€€وزن از ان€€حنا ب€€ه
ص€€اف€€ی ن€€رس€€یده م€€یش€€کند .ب€€ر ب€€خت ب€€د خ€€ود ل€€عنت م€€یک€€نم
ک €€ه چ €€را ب €€ای €€د ب €€رای اول €€ین ب €€خیه دس €€ت ی €€ک ک €€ارگ €€ر ک €€فاش
ن€صیبم ش€ود ب€ا آن انگش€تان س€فتت€ر از چ€رم؟ م€یت€رس€م ب€ا
ف€ری€اده€ای ک€فاش ک€سی از راه ب€رس€د و چ€یزی ب€گوی€د ،ام€ا
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خ €€وش €€بختان €€ه ک €€سی از راه ن €€میرس €€د .س €€ران €€جام ب €€ا م €€ردن
م€€ €ردن انگش€€ €ت ک€€ €فاش را ب€€ €خیه م€€ €یزن€€ €م .ب€€ €خیهه€€ €ا م€€ €یزان
نیس€€ €ت ،ک€€ €ج و ک€€ €ول€€ €هان€€ €د .از ی€€ €ک ط€€ €رف م€€ €قداری پ€€ €وس€€ €ت و
گ€وش€ت اض€اف€ه آم€ده اس€ت .م€ن ه€م ه€مان ک€اری را م€یک€نم
ک €€ه ی €€ک خ €€یاط ب €€ا پ €€ارچ €€های ن €€اص €€اف م €€یک €€ند ،ب €€ا ق €€یچی
اض€€اف€€یه€€ا را م€€یب€€رم و م€€یری€€زم دور و ک€€فاش را ب€€ا س€€الم
و ص€€ €لوات م€€ €رخ€€ €ص م€€ €یک€€ €نم .راس€€ €تی راه م€€ €ا ه€€ €م چ€€ €هق€€ €در
پست و بلندی دارد!

نخستین زایمان
از دی€دن آن ه€مه ب€یمار دس€ت و پ€ای€م را گ€م م€یک€نم .دس€ت
ت €€نها از عه €€دۀ ای €€ن ه €€مه ب €€یمار چ €€گون €€ه ب €€رآی €€م؟! ب €€ه خ €€ان €€م
حیدری پرستار درمانگاه میگویم :یکی یکی صدا کن.
ظ€€رف م€€دت ک€€وت€€اه€€ی ه€€مۀ ت€€خته€€ای م€€خصوص زای€€مان
اش€€غال م€€یش€€ود .خ€€ان€€م ح€€یدری ُم€€دام ُغ€€ر م€€یزن€€د :دک€€تر ت€€ا
ص €€بح زائ €€و داری €€م دی €€گر ت €€خت خ €€ال €€ی ن €€مان €€ده .ردش €€ان ک €€ن
ب€رون€د ب€یمارس€تان دی€گر .اگ€ر م€ری€ض اورژان€س ب€یاورن€د چ€ه
ک €€نیم .ح €€اال روز اس €€ت ب €€گوی €€ی ج €€ا ن €€داری €€م ب €€ه ب €€یمارس €€تان
دی €€گر .اگ €€ر م €€ری €€ض اورژان €€س ب €€یاورن €€د چ €€ه ک €€نیم .ح €€اال روز
اس€ت ب€گوی€ی ج€ا ن€داری€م ب€ه ب€یمارس€تان دی€گر م€یرون€د ،ام€ا
ش €€ب ن €€ه .آش €€وب ب €€ه پ €€ا م €€یکنند .دل €€م ن €€میآی €€د ک €€سی را رد
ک€€نم .دل€€م م€€یخ€€واه€€د ب€€ه ه€€مه ج€€واب م€€ثبت ب€€ده€€م .م€€یگ€€وی€€م:
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ن€€اراح€€ت ن€€باش ش€€ب ی€€ک ک€€اری م€€ی ک€€نیم .خ€€وش€€حال€€م ک€€ه ت€€ا
بهحال دردسری پیش نیامده است.
س €€راس €€یمه م €€رد م €€یان €€سال €€ی ه €€مراه زن €€ش وارد م €€یش €€ود.
م€€یپ€€رس€€د پ€€زش€€ک زن داری€€د؟ وق€€تی ج€€واب م€€نفی م€€یش€€نود
ف€ری€ادش ب€ه آس€مان م€یرود ک€ه :ه€مۀ پ€زش€کای ش€ما َ€م€ردن€د!
پ€€ €زش€€ €ک زن ن€€ €داری€€ €د؟ خ€€ €نده دار اس€€ €ت ک€€ €ه» ،م€€ €ام€€ €ا« م€€ €رد
ب€اش€د! ی€ک م€رد غ€ری€به! ن€امح€رم! آنوق€ت ...الاهلل االاهلل! م€ن
راض€€ €ی ن€€ €میش€€ €وم ی€€ €ک ت€€ €ار م€€ €وی زن€€ €م را ن€€ €امح€€ €رم ب€€ €بیند،
آنوق€€ت ...ب€€ا مش€€ت ب€€ه دی€€وار م€€یک€€وب€€د .ب€€عد م€€یرود ب€€یرون
ج €€لو درم €€ان €€گاه م €€عرک €€ه م €€ی گ €€یرد .وق €€تی ه €€م خ €€ان €€م ح €€یدری
آدرس ب €€یمارس €€تان €€ی را ک €€ه م €€ام €€ای زن دارد ب €€ه او م €€یده €€د
ب €€از ه €€م دس €€ت ب €€رن €€میب €€ردارد .و ب €€ا ص €€دای ب €€لند ک €€نفران €€س
می دهد.
از نگه €€بان €€ی ت €€لفن م €€یزن €€ند ک €€ه زن €€ی ج €€ل ِو ب €€یمارس €€ت در
س€€ €ت
ح€€ €ال وض€€ €ع ح€€ €مل اس€€ €ت زود خ€€ €ودت€€ €ان را ب€€ €رس€€ €ان€€ €ید€ِ .
زای€مان را ب€رم€یدارم و م€یدوم .ب€ه خ€ان€م ح€یدری م€ی گ€وی€م:
ب €€ € €یا ،و م €€ € €نتظر ن €€ € €میش €€ € €وم .م €€ € €ردم ،دور ت €€ € €اک €€ € €سی ج €€ € €لوِ
ب€یمارس€تان ج€مع ش€دهان€د .ن€اراح€ت م€یش€وم .ای€نک€ه م€عرک€ۀ

م €€ارگ €€یره €€ا نیس €€ت .ای €€ن لح €€ظۀ م €€قدس و م €€لکوت €€ی ت €€و ّل€€د ی €€ک
ان€سان اس€ت .درچ€نین ح€ال و وض€عی ن€بای€د ح€ری€م ع€فاف و
ت€€قدس م€€ادری ک€€ه درح€€ال زای€€مان اس€€ت م€€ورد ت€€عرض واق€€ع
ش €€ود .م €€أم €€ور ان €€تظام €€ات را م €€یگ €€وی €€م م €€ردم را دور ک €€ند.
ف€€رس€€ت نیس€€ت ک€€ه زائ€€و را ب€€ه داخ€€ل ب€€خش ب€€برم ب€€چه درح€€ال
ت€€ول€€د اس€€ت .دره€€مان ت€€اک€€سی ،ب€€ند ن€€اف را م€€یبُ€€رم و ن€€وزاد
را خ€ان€م ح€یدری ب€ه س€رع€ت م€یب€رد .ت€ا آم€دن ج€فت ف€رص€ت
ب €€اق €€ی اس €€ت .م €€ادر را روی ب €€ران €€کار ب €€ه داخ €€ل ب €€یمارس €€تان
م €€ €نتقل م €€ €یک €€ €نیم ران €€ €نده ت €€ €اک €€ €سی ب €€ €ا ح €€ €یرت ب €€ €ه م €€ €ن و ب €€ €ه
ص €€ندل €€ی ع €€قب ت €€اک €€سی ک €€ه ب €€ه ی €€ک س €€روی €€س ح €€ساب €€ی ن €€یاز
دارد ن€گاه م€یک€ند .م€یپ€رس€م زائ€و ب€ا ش€ما نس€بتی دارد؟ ب€ا
ح €€ال €€تی به €€تزده م €€یگ €€وی €€د م €€ساف €€ر ب €€ود .م €€یگ €€وی €€م .م €€ن ب €€ه
جای مادر و بچه از شما تشکر میکنم.
در راه ب€رگش€ت ب€ه درم€ان€گاه م€ردی ک€ه آث€ار ن€گران€ی ت€وأم
ب €€ا اس €€تیصال از چه €€رهاش آش €€کار اس €€ت .س €€رراه €€م س €€بز
م €€ €یش €€ €ود ب €€ €ا زن €€ €ی ح €€ €ام €€ €له ه €€ €مراه €€ €ش .زن €€ €ش درد داش €€ €ت.
ال €€ €تماس ک €€ €رد ک €€ €ه ک €€ €مکش ک €€ €نم .گ €€ €فتم :آق €€ €ا ،اص € €الً ج €€ €ا و
ام €€کان بس €€تری ک €€ردن ن €€داری €€م .آدرس ب €€یمارس €€تان دی €€گر را

!66

دادم .گ€€فت :ح€€تی پ€€ول ک€€رای€€ۀ رف€€نت ب€€ه ج€€ای دی€€گر را ن€€دارم.
ک €€مک ک €€نید .چ €€نان ب €€ا ص €€داق €€ت و دلشکس €€تگی م €€طلب را
ب€یان ک€رد و ک€مک خ€واس€ت ک€ه ن€توانس€تم ج€واب م€نفی ب€ده€م،
ج €€ای بس €€تری ک €€ردن ه €€م ک €€ه اص €الً ن €€بود .ف €€قط در لح €€ظات
آخ€€ €ر وض€€ €ع ح€€ €مل ب€€ €هط€€ €ور اورژان€€ €س م€€ €ی ت€€ €وانس€€ €تیم زائ€€ €و
ب €€پذی €€ری €€م .ب €€ه آن م €€رد م €€یگ €€وی €€م در س €€ال €€ن ان €€تظار ب €€مان و
م €€راق €€ب همس €€رت ب €€اش ،در لح €€ظات €€ی ک €€ه اح €€ساس ک €€ردی
خ€یلی از درد ب€یط€اق€ت اس€ت و ن€زدی€ک ب€ه دن€یا آم€دن ک€ودک
اس€€ت .زود ب€€یا ب€€ه م€€ن خ€€بر ب€€ده ،ت€€ا او را در ب€€خش بس€€تری
کنم.
ه €€نوز وارد درم €€ان €€گاه نش €€دهام ک €€ه از ب €€لوک زای €€مان ت €€لفن
م€€ €یک€€ €نند ف€€ €وری ب€€ €روم .م€€ €یروم .روی دو ت€€ €خت زای€€ €مان دو
زائ €€و خ €€واب €€یدهان €€د .ی €€کی ش €€کم اول و دی €€گری ش €€کم س €€وم.
اول €€ی خ €€یلی ن €€گران اس €€ت و داد و ف €€ری €€اد م €€یک €€ند .زای €€مان
ب €€رای او مج €ّ €رب نیس €€ت ،ه €€م م €€یت €€رس €€د ه €€م درد ش €€کم اول
زی€€ادت€€ر اس€€ت .دوم€€ی درد را ب€€ا ص€€بوری تح€€مل م€€ی ک€€ند و
م€€نتظر لح€€ظات آخ€€ر زای€€مان اس€€ت .ط€€ول€€ی ن€€میکش€€د ک€€ه ب€€ه
آس €€ان €€ی وض €€ع ح €€مل م €€یک €€ند و س €€وم €€ین ف €€رزن €€دش ب €€هدن €€یا

م€یآی€د .ول€ی زائ€وی اول درد م€یکش€د ،ف€ری€اد م€یک€ند ،ج€یغ
م€یزن€د .م€ن و دس€تیارم ب€ا زح€مت زی€اد ب€چه را س€ال€م ب€هدن€یا
م €€یآوری €€م .از پ €€اه €€ای ب €€چه م €€یگ €€یرم واژگ €€ون م €€یک €€نم ،چ €€ند
ض€رب€ه ب€ه ب€اس€ن او م€یزن€م ک€ه گ€ری€ه ک€ند ،گ€ری€ه ن€وزاد ی€عنی
ن€€ €فس ک€€ €شیدن ،نخس€€ €تی ن€€ €فس ی€€ €عنی آغ€€ €از زن€€ €دگ€€ €ی .ول€€ €ی
خ€€ €بری نیس€€ €ت ،م€€ €ثل ی€€ €ک ت€€ €که گ€€ €وش€€ €ت ب€€ €یج€€ €ان در دس€€ €تم
آوی€زان اس€ت .وحش€ت م€یک€نم ک€ه ج€واب م€ادر را چ€ه ب€ده€م.
نُ€€ €ه م€€ €اه ب€€ €ارداری ،تح€€ €مل درد ،ب€€ €ا ام€€ €ید و اش€€ €تیاق ان€€ €تظار
ف €€رزن €€د ...ح €€اال ب €€ه ه €€مین س €€ادگ €€ی ب €€گوی €€م ب €€چه م €€رده اس €€ت!
ام €€یده €€ا ،آرزوه €€ا ،ان €€تظاره €€ا ،تح €€مل ب €€ار گ €€ران و درد ه €€مه
باد هوا شد و رفت.
ب€ای€د م€ن ت€مام س€عی خ€ود را ب€کنم .ب€ا دس€تگاه س€اک€شن
م€€ای€€عات€€ی را ک€€ه درده€€ان€€ش ج€€مع ش€€ده م€€یک€€شم ،اک€€سیژن،
م €€اس €€اژ ق €€لب و ...ت €€کان €€ی م €€یخ €€ورد .ب €€لندش م €€یک €€نم ،چ €€ند
ض €€رب €€ۀ م €€حکم ب €€ه ب €€اس €€نش ...ص €€دای گ €€ری €€ه .آه €€نگ زن €€دگ €€ی
آغ€€از م€€یش€€ود .ای پ€€درس€€وخ€€ته! م€€ا را ن€€صفه ع€€مر ک€€ردی...
در ای €€ن لح €€ظه م €€ادر ب €€ا ص €€دای گ €€ری €€ه گ €€وی €€ی ه €€مۀ درده €€ا و
رن€€جه€€ا و س€€ختیه€€ا را ف€€رام€€وش م€€یک€€ند و ل€€بخند ش€€یری€€نی
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ب€€رل€€بش ظ€€اه€€ر م€€یش€€ود و از م€€ا م€€یخ€€واه€€د ک€€ه ب€€ه پ€€در ب€€چه
چیزی نگوییم.
ب€€ه ف€€کر ف€€رو م€€یروم .م€€ادر ،راس€€تی چ€€ه م€€وج€€ود م€€قدس€€ی
اس €€ت ،ای €€ن ه €€مه درد و س €€ختی ک €€ه او را ت €€ا آس €€تان €€ۀ م €€رگ
م€€ €یب€€ €رد ه€€ €مه را ب€€ €ا ی€€ €ک ل€€ €بخند ک€€ €ودک ب€€ €ه ج€€ €ان م€€ €یخ€€ €رد.
راس€تی ک€ودک ب€ه پ€در بیش€تر م€دی€ون اس€ت ی€ا ب€ه م€ادر ی€ا ب€ه
ه€ر دو ی€ا ب€ه ه€یچ ی€ک! او ک€ه ن€خواس€ته اس€ت ب€ه دن€یا ب€یای€د
او را ب€ه دن€یا آوردهان€د ک€ه دوس€تش ب€دارن€د و ب€رای€ش زح€مت
ب€کشند و ب€زرگ€ش ک€نند .ای€نه€ا خ€واس€ت پ€در و م€ادر اس€ت
نه خود کودک ،پس...
در ای€ن اف€کار غ€وط€ه م€یخ€ورم ک€ه از درم€ان€گاه م€یآی€ند و
ب€€ا عج€€له م€€را م€€یب€€رن€€د .آق€€ای€€ی ک€€ه از او خ€€واس€€تم ب€€مان€€د ت€€ا
وض €€ع همس €€رش اورژآن €€س را ای €€جاب ک €€ند ،دو دس €€تی ت €€وی
س€ر خ€ود م€یزن€د .همس€رش در ه€مان راه€رو آم€ادۀ زای€مان
ش €€ € €ده اس €€ € €ت ک €€ € €شان ک €€ € €شان او را ب €€ € €ه داخ €€ € €ل درم €€ € €ان €€ € €گاه
م€یآورن€د ،دی€گر ن€ه ف€رص€ت روی ت€خت خ€واب€ان€دن اس€ت و ن€ه
ب€€ه ات€€اق زای€€مان ب€€ردن .ح€€تی ب€€رای م€€ن ف€€رص€€ت دس€€تکش ب€€ه
دس €€ت ک €€ردن ه €€م نیس €€ت .ب €€چه را م €€ی گ €€یرم .پ €€در ب €€چه ن €€گاه

ع €€جیبی ب €€ه م €€ن م €€ی ک €€ند .م €€ی گ €€وی €€م اگ €€ر ب €€ه م €€ن دش €€نام
ب€€ده€€ی ،م€€را ک€€تک ب€€زن€€ی ،ت€€و در ح€€ال€€ی هس€€تی ک€€ه م€€ن ب€€ه ت€€و
ح€€ق م€€یده€€م .ول€€ی م€€ن م€€یدانس€€تم همس€€ر ت€€و ش€€کم چ€€هارم
اس€€ت ک€€ه م€€یزای€€د ،ب€€ه ای€€ن راح€€تی! ح€€ق ای€€ن ب€€ود ک€€ه ب€€ه م€€ن
میگفتی.
پ€€ € €ای ب€€ € €چه را م€€ € €ی گ€€ € €یرم ،واژگ€€ € €ون م€€ € €ی ک€€ € €نم و س€€ € €یلی
م €€حکمی ب €€ه ب €€اس €€ن او م €€یزن €€م .ب €€ا ن €€های €€ت ت €€عجب م €€ی ب €€ینم
ک€ودک ض€من گ€ری€ه ادرار م€یک€ند .ک€ودک پس€ر اس€ت ،گ€ری€ۀ
او ی€€ € €عنی ش€€ € €روع ح€€ € €یات و آغ€€ € €از ش€ّ € € €ر و ش€€ € €ور زن€€ € €دگ€€ € €ی.
دان€شجوی م€ام€ای€ی ک€ه ک€مک م€یک€ند م€یپ€رس€د :دک€تر ادرار
ک€€ودک ن€€شان€€ۀ چیس€€ت؟! در ک€€تابه€€ای ط€€بی چ€€یزی در ای€€ن
ب€€اره ن€€نوش€€تهان€€د م€€یگ€€وی€€م :م€€علوم اس€€ت .وق€€تی م€€یب€€یند ب€€ه
دن€یای€ی چ€نین ش€لوغ آم€ده ،پ€درش م€ردی ف€قیر م€ادرش ب€ینوا
و دردم €€ند روی زم €€ین اف €€تاد ،ن €€ه ت €€ختی ،ن €€ه ات €€اق زای €€مان €€ی،
دک€ترش ح€تی دس€تکش ه€م ب€ه دس€ت ن€دارد ب€ا خ€ود م€یگ€وی€د
به این زندگی باید...
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نخستین نبرد
ص€بح سح€ر از خ€ان€ه ب€یرون م€یزن€م .ص€دای گ€لول€ه و ش€عار
م€غزم را پ€ر ک€رده اس€ت .ت€ا ص€بح ی€ک آن خ€واب ب€ه چ€شمان€م
نرفته است.
دیش€€ €ب از اط€€ €راف ن€€ €یروی ه€€ €وای€€ €ی ص€€ €دای ت€€ €یران€€ €دازی
م€یآم€د .م€وت€ورس€واره€ا خ€بر درگ€یری پ€رس€نل ن€یروی ه€وای€ی
را ب €€ا گ €€ارد مس €€تقر در پ €€ای €€گاه داده ب €€ودن €€د .م €€یخ €€واس €€تم
ش€€ €بان€€ €ه ب€€ €ه مح€€ €ل درگ€€ €یری ب€€ €روم .ام€€ €ا ب€€ €رادرم گ€€ €فت :ه€€ €یچ
س €€رداری در ش €€ب ف €€ات €€ح نش €€ده اس €€ت .ت €€ا ص €€بح ص €€بر ک €€ن.
ص €€ € €بر ک €€ € €ردم .س €€ € €پیده ک €€ € €ه زد دی €€ € €گر دل ت €€ € €و دل €€ € €م ن €€ € €بود.
م €€یخ €€واس €€تم ه €€رط €€وری ش €€ده خ €€ودم را ب €€ه پ €€ای €€گاه ن €€یروی
ه€€وای€€ی ب€€رس€€ان€€م .ب€€ه م€€یدان ف€€وزی€€ه ک€€ه رس€€یدم دی€€دم ع€€دهای
ج€€مع ش€€دهان€€د .خ€€بر درگ€€یری دیش€€ب آنه€€ا را ن€€یز م€€ثل م€€ن
ب €€ €ه ای €€ €نج €€ €ا ک €€ €شان €€ €ده ب €€ €ود .ش €€ €عاره €€ €ا ش €€ €روع م €€ €یش €€ €ود.
ت€€عدادم€€ان ه€€نوز خ€€یلی زی€€اد نیس€€ت .ش€€عاره€€ا چ€€ون آت€€شی
ب€€ €ر ت€€ €ل ه€€ €یزم م€€ €ردم ش€€ €عله م€€ €یگ€€ €یرد و م€€ €ردم ک€€ €مک€€ €م ج€€ €مع

م€€یش€€ون€€د .س€€روک€€لۀ ه€€یلکوپ€€تری در آس€€مان چ€€یدا م€€یش€€ود.
ب€ا ای€نک€ه ه€وا س€رد اس€ت ام€ا در آس€مان ح€تی ی€ک ت€که اب€ر
نیس€€ € €ت .ه€€ € €لیکوپ€€ € €تر چ€€ € €ون م€€ € €وش€€ € €ی در آس€€ € €مان ب€€ € €ه ن€€ € €ظر
م€یرس€د .پ€ای€ین م€یآی€د .پ€ای€ین و پ€ای€ینت€ر و ش€لیک م€یک€ند.
ج €€میعت از ه €€م م €€یپ €€اش €€د و دوب €€اره ب €€ه ه €€م م €€یآی €€د .اول €€ین
ات €€وب €€وس را آت €€ش م €€یزن €€ند .خ €€یاب €€ان در دود و آت €€ش م €€نظرۀ
غ €€ری €€بی دارد .ام €€ا ه €€نوز از ج €€ای €€ی ک €€ه ب €€ای €€د خ €€بری ب €€اش €€د
خبری نیست.
ه€لیکوپ€تر ُدور م€یزن€د و دوب€اره ب€ه ط€رف م€یدان م€یآی€د.
چ €€ €ند ن €€ €فری س €€ €نگ پ €€ €رت €€ €اب م €€ €یک €€ €نند .خ €€ €ندهام م €€ €یگ €€ €یرد.
م€یگ€وی€م :درس€ت ه€دفگ€یری ک€نید ش€ای€د ش€ان€س ب€یاوری€د و
ب€ه چ€شم خ€لبان ب€خورد! ه€لیکوپ€تر ش€لیک م€یک€ند .خ€ودم را
ب€ه ک€نارۀ دی€واری م€یرس€ان€م ،گ€لول€ۀ ب€عدی روی ل€بۀ پش€تب€ام
ک€€ €مان€€ €ه م€€ €یک€€ €ند و ت€€ €کۀ ب€€ €زرگ س€€ €یمان€€ €ی در ک€€ €نارم پ€€ €ای€€ €ین
م€€یآی€€د .ق€€لبم ه€€وری پ€€ای€€ین م€€یری€€زد و ن€€اخ€€ودآگ€€اه خ€€ودم را
ک€€نار م€€یک€€شم .زی€€رل€€بی دش€€نام€€ی م€€یده€€م ودل€€م م€€یخ€€واه€€د
س €€نگی ب €€ه ط €€رف ه €€لیکوپ €€تر پ €€رت €€اب ک €€نم .ب €€ا رگ €€باری دی €€گر
ج €€معیت را ح €€ساب €€ی م €€تفرق م €€یک €€ند ب €€ه ط €€رف س €€اخ €€تمان
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ادارۀ ب €€رق م €€ی دوم .آنج €€ا ام €€نت €€ر اس €€ت .دوب €€اره گ €€لول €€ه ب €€ر
ل €€بۀ پش €€تب €€ام ک €€مان €€ه م €€یک €€ند و ت €€که ب €€زرگ €€ی س €€یمان وس €€ط
خ€یاب€ان پ€رت€اب م€یش€ود .ب€غل دس€تیام م€یگ€وی€د :ای€ن دی€گر
چ€ه ج€ان€وریس€ت .اج€ل م€علق ک€ه م€یگ€وی€ند ه€مین اس€ت .م€رد
م€یان€سال€ی اس€ت ک€ه پ€یشان€ی ف€راخ و چ€شمه€ای ری€زش م€را
بهیاد پدرم میاندازد.
گ€€وش م€€یخ€€واب€€ان€€م ص€€دای ت€€ک ت€€یره€€ا از ط€€رف پ€€ادگ€€ان
ه €€وای €€ی م €€یآی €€د .خ €€ودم را ب €€ه ب €€یمارس €€تان م €€یرس €€ان €€م .از
ب €€یمارس €€تان ت €€قاض €€ای ک €€مک ش €€ده اس €€ت .ب €€چهه €€ای ن €€یروی
ه €€وای €€ی ب €€ودهان €€د .چ €€ند ن €€فری مج €€روح ش €€دهان €€د .ب €€ا اول €€ین
آمبوالنس راهی صحنۀ زد و خورد میشوم.
ج €€وادآق €€ا ران €€ندۀ آم €€بوالن €€س چ €€راغ گ €€ردان آم €€بوالن €€س را
روش€ن م€یک€ند و وی€راژ م€یده€د .ت€نها خ€ودرو درح€ال ح€رک€ت
در خیابان ما هستیم.
ج €€وادآق €€ا م €€یپ €€رس €€د :ف €€کر م €€یک €€نی دک €€تر م €€ا را ب €€زن €€ند؟
م€یگ€وی€م :آنه€ا ه€م آدم€ند چ€شم دارن€د .آرم ش€یروخ€ورش€ید
را م €€یب €€ینند .ک €€سی ب €€ه آم €€بوالن €€س ش €€لیک ن €€میک €€ند .ام €€ا ب €€ا
خ €€ود ،م €€یگ €€وی €€م :اگ €€ر ش €€لیک ک €€ردن €€د چ €€ی؟ ج €€وادآق €€ا گ €€از را

م€€ €یگ€€ €یرد .ب€€ €ه اب€€ €تدای خ€€ €یاب€€ €ان ن€€ €یروی ه€€ €وای€€ €ی م€€ €یرس€€ €یم.
ص€€ €دای ج€€ €یرج€€ €یر الس€€ €تیکه€€ €ا ب€€ €ه ه€€ €وا م€€ €یرود .در ب€€ €زرگ
پ €€ادگ €€ان ب €€از اس €€ت .و ج €€وادآق €€ا ب €€ا س €€رع €€ت داخ €€ل م €€یش €€ود.
م €€وق €€عیت را ب €€ررس €€ی م €€یک €€نم .گ €€ارد در س €€مت چ €€پ س €€نگر
گ€€رف€€ته اس€€ت .ح€€دس م€€یزن€€م ک€€ه پ€€رس€€نل ن€€یروی ه€€وای€€ی ب€€ای€€د
در س€اخ€تمانه€ای روب€هرو س€نگر گ€رف€ته ب€اش€ند .ب€ه ج€وادآق€ا
م€یگوی€م :ب€ه ط€رف س€اخ€تمانه€ا .ج€وادآق€ا مه€لت ن€میده€د .و
م€€ثل پ€€رن€€ده م€€یپ€€رد .از دو ط€€رف ت€€بادل آت€€ش م€€یش€€ود .ام€€ا
بیش€€ €تر از ط€€ €رف گ€€ €ارد .چ€€ €ند ن€€ €فری مج€€ €روح ش€€ €دهان€€ €د .از
م €€اش €€ین پ €€ای €€ین م €€یپ €€ری €€م .و مج €€روح €€ین را ب €€ا ب €€ران €€کار ب €€ه
آم€€بوالن€€س م€€نتقل م€€یکنیم و راه م€€یاف€€تیم .چ€€ند گ€€لول€€های از
ب€االی س€رم€ان ن€فیرک€شان ع€بور م€یک€ند .م€یگ€وی€م :ج€وادآق€ا
خ€€وش€€ام€€د م€€یگ€€وی€€ند! راه آم€€ده را ب€€هس€€رع€€ت ب€€رق و ب€€اد ط€€ی
میکنیم.
م €€ €ردم ج €€ €لو ب €€ €یمارس €€ €تان ج €€ €مع ش €€ €دهان €€ €د .ب €€ €رای ک €€ €مک
آم€€دهان€€د .ک€€وه€€ی از ب€€ان€€د و م€€لحفه روی ه€€م ان€€باش€€ته ش€€ده.
از اوض €€اع م €€یگ €€رس €€ند .م €€یگ €€وی €€م :آنج €€ا اح €€تیاج ب €€ه ک €€مک
دارند .و با دست محل درگیری را نشان میدهم.
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آم €€ €بوالن €€ €سه €€ €ا م €€ €یرون €€ €د و م €€ €یآی €€ €ند .دوب €€ €اره مج €€ €روح
بیش€€تری ب€€ا خ€€ودش€€ان م€€یآورن€€د .ن€€یمی درم€€یان€€ه راه ش€€هید
م€یش€ون€د و ن€یمی دی€گر س€رن€وش€ت ن€ام€علوم€ی دارن€د .ات€اقه€ا
دی€€گر گ€€نجای€€ش مج€€روح ن€€دارن€€د .زی€€رزم€€ین را آم€€اده پ€€ذی€€رش
م€یک€نیم .م€ردهه€ا در ی€کس€و ،و ن€یمهم€رده€ا در س€وی دی€گر.
ژ ـ ث ب €€یداد م €€یک €€ند .گ €€لول €€هاش ب €€ه ه €€رک €€جا م €€یخ €€ورد ه €€مه
چ€€یز را م€€یک€€ند و ب€€ا خ€€ود م€€یب€€رد .پ€€ا ،س€€ر ،ف€€رق ن€€میک€€ند.
چ€€ €یزی ج€€ €لودارش نیس€€ €ت .ب€€ €ا خ€€ €ود م€€ €یان€€ €دی€€ €شم :م€€ €گر آن
س €€رب €€ازی ک €€ه م €€اش €€ه را م €€یچ €€کان €€د ،ن €€میان €€دیش €€د ک €€ه گ €€لول €€ه
بهچه کسی میخورد.
م €€ € €ردم ت €€ € €ون €€ € €لی درس €€ € €ت م €€ € €یک €€ € €نند .مج €€ € €روح €€ € €ین را از
آم€بوالن€سه€ا م€یگ€یرن€د و دس€ت ب€ه دس€ت ب€ه زی€رزم€ین م€نتقل
م €€یک €€نند ت €€ا ک €€ار ک €€مکه €€ای اول €€یه ان €€جام ش €€ود و در ن €€وب €€ت
عمل جراحی قرار گیرند.
ص€€ €دای رگ€€ €بار آن€€ €ی ق€€ €طع ن€€ €میش€€ €ود .درآس€€ €مان دن€€ €بال
ه€€لیکوپ€€تری م€€یگ€€ردم ک€€ه چ€€ون اج€€ل م€€علق ب€€رب€€االی س€€رم€€ان
م€یگش€ت .خ€بری نیس€ت .ب€ه س€ال€ن ب€یمارس€تان ب€رم€یگ€ردم.
آش€€وب ب€€رپ€€ا اس€€ت .ج€€وادآق€€ا ران€€نده آم€€بوالن€€س گ€€لول€€ه خ€€ورده

اس€€ €ت .خ€€ €ودم را ب€€ €االی س€€ €رش م€€ €یرس€€ €ان€€ €م .گ€€ €لول€€ €ه درس€€ €ت
وس€€ € € €ط پ€€ € € €یشان€€ € € €یاش نشس€€ € € €ته اس€€ € € €ت .س€€ € € €وراخ .خ€€ € € €ون.
س €€ €وخ €€ €تگی .ام €€ €ا از پش €€ €ت ک €€ €ه ن €€ €گاه م €€ €یک €€ €نی ،ح €€ €ال آدم
دگ€رگ€ون م€یش€ود .اس€تخوان پش€ت س€ری ی€کج€ا ک€نده ش€ده
اس €€ت .ن €€سج م €€غز داغ €€ان ش €€ده اس €€ت .چ €€شمه €€ای ج €€وادآق €€ا
ب €€از م €€ان €€ده اس €€ت .ب €€ه ن €€ظرم م €€یرس €€د ب €€ه م €€ن ن €€گاه م €€یک €€ند،
م€تعجب ،پ€رسوج€وگ€ر و م€عترض .م€گر ت€و ن€گفتی گ€اردیه€ا
ب €€ه آم €€بوالن €€سه €€ا ش €€لیک ن €€میک €€نند؟! م €€ن گ €€فتم .ام €€ا ب €€اورم
ن €€بود .درای €€ن م €€لملکت ب €€ه س €€ای €€هه €€ا ه €€م ش €€لیک م €€یک €€نند ،ب €€ه
درخ€تان ،گ€له€ا ،ب€ه ک€ودک€ان ،ح€تی ب€ه پ€روان€هه€ا .م€ات€م ب€رده
اس€€ت .دل€€م م€€یخ€€واه€€د س€€ر ب€€ه س€€ینۀ ج€€وادآق€€ا ک€€ه ه€€نوز گ€€رم
اس€ت ب€گذارم و ب€رس€رن€وش€ت ب€رادران€م ب€گری€م .ام€ا ن€میت€وان€م.
به نظرم همه چیز کابوس میآید .خواب و غیرواقعی.
خ€€ودم را ج€€لو ب€€یمارس€€تان م€€ی رس€€ان€€م .ص€€دای گ€€لول€€هه€€ا
آن €€ € € € €ی ق €€ € € € €طع ن €€ € € € €میش €€ € € € €ود .از ط €€ € € € €رف م €€ € € € €یدان ف €€ € € € €وزی €€ € € € €ه
م€€وت€€ورس€€واره€€ای€€ی ب€€ا ص€€ورته€€ای پ€€وش€€یده از راه م€€یرس€€ند.
دس€€ €ت ت€€ €کان م€€ €یده€€ €م .و پش€€ €ت ی€€ €کی از م€€ €وت€€ €وره€€ €ا س€€ €وار
م €€یشوم .خ €€ودم ه €€م ن €€میدان €€م چ €€ه م €€یک €€نم .م €€یخ €€واه €€م از
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ک€سی ک€ه ب€ه ج€وادآق€ا ش€لیک ک€رده اس€ت ب€پرس€م :م€گر ن€می
دان €€ی ک €€ه ای €€ن م €€رد ص €€اح €€ب پ €€نج ک €€ودک ق €€د و ن €€یمق €€د ب €€وده
اس€ت .و درای€ن ج€دال ت€نها ران€ندۀ ی€ک آم€بوالن€س ب€وده اس€ت
ن€ه ی€ک ط€رف دع€وا .ام€ا درم€یان ب€اران گ€لول€هه€ا م€گر م€یش€ود
با کسی سخن گفت.
م€€ €یب€€ €ینم ف€€ €رص€€ €ت س€€ €خن گ€€ €فنت از ک€€ €ف دو ط€€ €رف رف€€ €ته
اس €€ت .روزگ €€اری ب €€س دراز ب €€رای ای €€نک €€ار ب €€وده اس €€ت ام €€ا
آنک€€ه گ€€وش ش€€نوای€€ی ب€€رای ش€€نیدن ن€€داش€€ت اک€€نون م€€جبور
است صدای رسای این مردم را از دهانۀ تفنگ بشنود.
ب€€ا آم€€دن م€€وت€€ورس€€واره€€ا ت€€وازن ق€€وا ب€€هه€€م خ€€ورد .گ€€ارد از
دوس€€و م€€ورد ه€€جوم ق€€رار م€€یگ€€یرد .ب€€چهه€€ای ن€€یروی ه€€وای€€ی
از دی€€ €وار ب€€ €ه م€€ €ردم اس€€ €لحه م€€ €یرس€€ €ان€€ €ند .م€€ €ردم س€€ €ر از پ€€ €ا
ن €€ €میش €€ €ناس €€ €ند .ب €€ €رای گ €€ €رف €€ €نت س €€ €الح ب €€ €ا ی €€ €کدی €€ €گر رق €€ €اب €€ €ت
م€یک€نند .و آنوق€ت س€یل خ€روش€ان ب€ه ح€رک€ت درم€یآی€د .از
خ€€ودم م€€یپ€€رس€€م م€€گر ای€€ن م€€ردم ن€€میدان€€ند ک€€ه گ€€لول€€ه پ€€یر و
ج €€وان ن €€میش €€ناس €€د .م €€گر ن €€میدان €€ند ک €€ه ب €€دن آدم €€ی چ €€ه
س€€اخ€€تمان پ€€یچیده و ح€€ساس€€ی دارد م€€گر ن€€میدان€€ند ک€€اف€€ی
اس€ت ک€می س€رب و ب€اروت ب€ه ج€مجمۀ آنه€ا ب€رخ€ورد ک€ند و

پ€€ای€€ان€€ی ب€€ره€€مه چ€€یز ب€€اش€€د .ن€€میدان€€م ش€€ای€€د ه€€مۀ ای€€نه€€ا را
م €€ €یدان €€ €ند و ب €€ €رای ف €€ €روری €€ €خنت دژ اس €€ €تبداد س €€ €ر از پ €€ €ای
ن €€ €میش €€ €ناس €€ €ند .در ی €€ €ک چ €€ €شم ب €€ €هه €€ €م زدن گ €€ €اردیه €€ €ا را
میروبند.
درای€€ن گ€€یرودار ن€€یروه€€ای ک€€مکی گ€€ارد از راه م€€یرس€€ند،
ه €€مگی س €€وار ب €€رزی €€له €€ای ارت €€شی؛ ب €€یخ €€بر از ه €€مه ج €€ا.
آنچ €€نان آرام و دل آس €€وده م €€یآی €€ند گ €€وی €€ی ب €€رای پ €€یکن €€یک
آم€€ €دهان€€ €د .ت€€ €ا اول€€ €ین ک€€ €وک€€ €تل منفج€€ €ر ن€€ €میش€€ €ود ب€€ €اورش€€ €ان
ن€میش€ود ک€ه م€نطقه دس€ت ن€یروه€ای خ€ودی نیس€ت .و چ€قدر
دی€ر م€یف€همند .ت€نها ک€می ف€رص€ت م€یی€اب€ند از زی€له€ا پ€یاده
ش €€ون €€د .ک €€جا س €€نگر ب €€گیرن €€د؟ ج €€ای €€ی ب €€رای س €€نگر گ €€رف €€نت
ن €€میی €€اب €€ند .از ه €€مه س €€و ب €€ه آنه €€ا ش €€لیک م €€یش €€ود .ب €€ه زی €€ر
زی€له€ا پ€ناه م€یب€رن€د .و ک€وک€تله€ا ام€انش€ان ن€میده€ند دل€م
م€یس€وزد .ب€ا ه€مۀ ق€ساوته€ای رژی€م ن€میتوان€م م€رگ€ی چ€نین
دلخ €€راش را تح €€مل ک €€نم .ای ک €€اش ن €€میآم €€دن €€د .ای ک €€اش
ف €€ €رص €€ €ت م €€ €یی €€ €اف €€ €تند ت €€ €ا تس €€ €لیم ب €€ €شون €€ €د .ام €€ €ا ف €€ €رص €€ €ته €€ €ا
روزگ €€اران €€ی ب €€س دراز از ک €€ف رف €€ته اس €€ت .درآن روزگ €€اری
ک€ه ب€هخ€واس€ته€ای م€نطقی م€ردم آت€ش گ€شوده ب€ودن€د .خ€ون
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ک€€ € € €ارگ€€ € € €ران چ€€ € € €یت ری ،اص€€ € € €فهان ،ک€€ € € €اروانس€€ € € €را س€€ € € €نگی
م€یج€وش€ید .ق€ساوته€ای ح€کوم€ت در زن€دانه€ا ب€ا ف€رزن€دان
ای €€ن م €€ردم ف €€رص €€ت ه €€رن €€وع گ €€فت و ش €€نودی را از ب €€ین ب €€رده
بود.
م€ردم ب€رای ت€صاح€ب غ€نای€م ج€نگی م€یری€زن€د .درج€هداری
زخ€€ €می ش€€ €ده اس€€ €ت .ت€€ €ا ب€€ €ه دادش ب€€ €رس€€ €م م€€ €ردم ح€€ €ساب€€ €ی
ک€تکش م€یزن€ند .م€ی خ€واس€تند ه€مانج€ا ک€ار را ت€مام ک€نند.
ک €€اری ک €€ه آنه €€ا در ه €€فده شه €€ری €€ور ب €€ا ه €€مین م €€ردم ک €€رده
ب€ودن€د .گ€ری€ه م€یک€ند و ت€قاض€ای ک€مک م€یک€ند .ت€را ب€ه خ€دا
رح€م ک€نید! ب€غض گ€لوی€م را گ€رف€ته اس€ت .م€یگ€وی€م :ش€ما ب€ه
ای€€ن م€€ردم رح€€م ک€€ردی€€د .ش€€ما ب€€ه ج€€وادآق€€ا ران€€ندۀ آم€€بوالن€€س
رح€م ک€ردی€د .رو ب€ه م€ردم م€ی ک€نم و م€یگ€وی€م :ح€ق م€ا اس€ت
ک€ه ه€مینج€ا ج€ان او را ب€گیری€م .ام€ا م€ا م€ثل ای€نه€ا نیس€تیم.
م €€ا ب €€ه مج €€روح €€ان ش €€لیک ن €€میک €€نیم .روان €€ه ب €€یمارس €€تان €€ش
م €€یک €€نم .در ک €€نار زی €€ل افس €€ری اف €€تاده اس €€ت .ب €€ه س €€راغ €€ش
م €€ €یروم .ش €€ €ای €€ €د ه €€ €نوز ف €€ €رص €€ €تی ب €€ €اش €€ €د .گ €€ €لول €€ €ه از ع €€ €قب
اس€€ €تخوان پ€€ €س س€€ €رش را ب€€ €رده اس€€ €ت .ب€€ €خشی از م€€ €خچه
ک €€نده ش €€ده اس €€ت .ن €€بضش را م €€یگ €€یرم .ه €€نوز زن €€ده اس €€ت.

ام€€ €ا ن€€ €می ت€€ €وان زن€€ €ده ق€€ €لمدادش ک€€ €رد .در ردی€€ €ف م€€ €ردهه€€ €ا
اس€€ت .گ€€و ای€€نک€€ه ع€€لم ط€€ب م€€ی گ€€وی€€د او زن€€ده اس€€ت .ک€€اری
ن€€میت€€وان€€م ب€€کنم .ب€€ه ان€€دازه مش€€تی درم€€غزش ج€€ا ب€€از ش€€ده
است.
آم€€ €بوالن€€ €سه€€ €ا م€€ €یآی€€ €ند و س€€ €عی م€€ €یک€€ €نم زن€€ €دهه€€ €ا را از
م€ردهه€ا ج€دا ک€نم .ت€مام€ی س€رب€ازان€ی ک€ه ب€ه زی€ر زی€له€ا پ€ناه
ب€€ €ردهان€€ €د ،ب€€ €ا ک€€ €وک€€ €تل م€€ €ول€€ €وت€€ €ف س€€ €وخ€€ €تهان€€ €د .ت€€ €مام پ€€ €وس€€ €ت
ب €€دن €€شان ب €€لند ش €€ده اس €€ت .دل €€م م €€یس €€وزد .ن €€میت €€وان €€م از
م€رگ ه€موط€نان€م خ€وش€حال ب€شوم .ح€تی اگ€ر ک€سان€ی ب€اش€ند
ک €€ €ه ت €€ €ا چ €€ €ند لح €€ €ظه پ €€ €یش ب €€ €رادران م €€ €را ب €€ €ه خ €€ €اک و خ €€ €ون
م €€ €یک €€ €شیدن €€ €د .ف €€ €ات €€ €ح ب €€ €ده €€ €ی هس €€ €تم .از م €€ €رگ دش €€ €منان €€ €م
خ €€ €وش €€ €حال نیس €€ €تم .از خ €€ €ودم م €€ €یپ €€ €رس €€ €م :م €€ €ا ب €€ €ا ه €€ €م چ €€ €ه
دش€€ €منی داش€€ €تهای€€ €م .ط€€ €رف ح€€ €ساب م€€ €ا ای€€ €ن س€€ €رب€€ €ازه€€ €ا و
گ€روه€بانه€ای ب€یچاره ن€بودهان€د .ام€ا چ€را ای€نه€ا ای€ن ح€قیقت
روشن را نفهمیدند تا کار بدین جا نکشد؟
ن€€میت€€وان€€م ک€€مک ن€€کنم .ح€€داق€€ل ح€€اال ب€€رای م€€ن ه€€مه ح€€کم
واح€د دارن€د .ه€مه مج€روح€ند و ن€یازم€ند ک€مک و م€ن ب€هع€نوان
ی€€ €ک پ€€ €زش€€ €ک وظ€€ €یفه م€€ €شخصی دارم .وظ€€ €یفهای ک€€ €ه ح€€ €د و
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مرزی نمیشناسد.
روز ب€ه ن€یمه رس€یده اس€ت .م€ردم ِ پ€یروز ش€ادی م€یک€نند.
ب€€یاخ€€تیار از چ€€شمان€€م اش€€ک ج€€اری اس€€ت .م€€ردم ی€€کدی€€گر
را م€€ €یب€€ €وس€€ €ند .و س€€ €نگره€€ €ا ی€€ €کی ب€€ €عد از دی€€ €گری س€€ €اخ€€ €ته
م€€ €یشود .دلش€€ €ورۀ غ€€ €ری€€ €بی دارم .ب€€ €عد چ€€ €ه م€€ €یش€€ €ود؟ ای€€ €ن
س €€ؤال €€ی اس €€ت ک €€ه در ذه €€ن ه €€مه ری €€شه م €€یده €€د .ام €€ا ک €€سی
جوابی برای آن ندارد.
ب €€ €چهه €€ €ای ن €€ €یروی ه €€ €وای €€ €ی ص €€ €ورته €€ €ایش €€ €ان را س €€ €یاه
ک€€ردهان€€د .م€€یت€€رس€€ند ش€€ناخ€€ته ش€€ون€€د .ب€€یش از آنک€€ه ش€€ادی
را در ن€گاهه€ایش€ان ب€خوان€م ن€گران€ی م€وج م€یزن€د .دره€مین
ح€ین م€ینیب€وس€ی از راه م€یرس€د .آق€ای€ی ب€االی م€ینیب€وس
م €€یرود و م €€یگ €€وی €€د :س €€رب €€ازه €€ا ب €€رگ €€ردن €€د ب €€ه پ €€ادگ €€ان ه €€نوز
ح€کم ج€هاد داده نش€ده اس€ت .ن€ظام€یه€ا اع€تراض م€یک€نند
چ€گون€ه ب€ه پ€ادگ€ان ب€رگ€ردن€د .ب€رض€د ح€کوم€ت دس€ت ب€ه س€الح
ب€€ردهان€€د .اس€€لحهخان€€ه را ی€€کج€€ا ب€€ه م€€ردم ت€€حوی€€ل دادهان€€د.
چ€€ند واح€€د گ€€ارد از ب€€ین رف€€ته اس€€ت .ب€€دون ب€€روب€€رگ€€رد ح€€کم
ه €€ €مه ت €€ €یرب €€ €اران اس €€ €ت .م €€ €ردم رادی €€ €وه €€ €ایش €€ €ان را روش €€ €ن
ک €€ردهان €€د .ه €€مه ن €€گران واک €€نش ح €€کوم €€تان €€د .رادی €€و اع €€الم €€یۀ

ح€€کوم€€ت ن€€ظام€€ی را م€€یخ€€وان€€د .س€€اع€€ت چ€€هار ب€€عد از ظه€€ر
ش€€روع ح€€کوم€€ت ن€€ظام€€ی اس€€ت .اح€€ساس م€€یک€€نم ب€€ه لح€€ظۀ
سرنوشت نزدیک میشویم.
ش€ب را در ب€یمارس€تان م€یم€ان€م ت€ا درص€ورت ل€زوم ک€اری
بکنم .اما چه کار؟ نمیدانم.
ش €€ب م €€یآی €€د ،و س €€کوت €€ی وه €€مان €€گیز ب €€ر درودی €€وار شه €€ر
م€یپ€اش€د .پ€س از آن ه€مه ه€یاه€و شه€ر ب€ه ن€اگ€اه ب€ه س€کوت
م€€ین€€شیند .ه€€مه چ€€یز از ت€€کاپ€€و م€€یایس€€تد ،ح€€تی زنج€€رهه€€ا.
و ه€مه گ€وش م€یس€پارن€د ب€ه گ€امه€ای ح€ادث€های ک€ه در پ€یش
اس €€ت .ب €€ه ن €€اگ €€اه ص €€دای خ €€ودروه €€ا و ت €€ان €€که €€ای ح €€کوم €€ت
نظامی سکوت شب را صد پاره میکند.
ص€€دای ت€€ان€€که€€ا بیش€€تر و بیش€€تر م€€یش€€ود .ت€€ان€€که€€ا از
س €€ €نگره €€ €ای وس €€ €ط خ €€ €یاب €€ €ان ی €€ €کی ی €€ €کی م €€ €یگ €€ €ذرن €€ €د .ب €€ €ه
ب€€یمارس€€تان م€€یرس€€ند .در ب€€یمارس€€تان بس€€ته اس€€ت .ت€€ان€€کی
ع€€قب و ج€€لو م€€یک€€ند و از دی€€وار ب€€یمارس€€تان م€€یگ€€ذرد .ی€€ک
آن از خ€€ €ودم م€€ €یپ€€ €رس€€ €م :اگ€€ €ر ب€€ €ه ب€€ €یمارس€€ €تان ش€€ €لیک ک€€ €ند
چ €€ی؟ ای €€ن ه €€مه ب €€یمار در ب €€خشه €€ا .م €€یخواه €€م ج €€لو ب €€روم و
ف€ری€اد ک€نم :م€گر ک€وری ن€میب€ینی ای€نج€ا ب€یمارس€تان اس€ت
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که تا نزدیک در سالن میآید و برمیگردد.
ف€€ردا ص€€بح ت€€ان€€ک را زی€€ر پ€€ل م€€یدان ف€€وزی€€ه م€€یب€€ینم .گ€€یر
ک €€رده و ران €€ندهاش کش €€ته ش €€ده اس €€ت .گ €€لول €€ه درس €€ت وس €€ط
فک پایین او نشسته است.

سنگرها و خاکریزها
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خودکشی
ب€€ه درم€€ان€€گاه ک€€ه م€€یرس€€م پ€€زش€€کی€€ار ک€€شیک م€€یدود و خ€€بر
خ €€ودک €€شی درج €€ه داری را م €€یده €€د ول €€ی م €€علوم نیس €€ت چ €€ه
قرصی خورده است و چقدر .از بیان آن امتناع میکند.
ی€€کراس€€ت ب€€ه اورژان€€س م€€ی روم .ج€€وان€€ی اس€€ت بیس€€ت و
ش €€ش س €€ال €€ه ،ب €€لندق €€د ،ب €€ا ص €€ورت €€ی ک €€شیده ک €€ه ب €€ه ن €€ظر م €€ی
رس€د چ€ند روزی اس€ت ص€ورت€ش را اص€الح ن€کرده اس€ت ،ب€ا
ن €€ €گاه €€ €ی افس €€ €رده و ش €€ €کننده ک €€ €ه ه €€ €رآن م €€ €نتظری س €€ €یالب
اش€ک از آن ج€اری ش€ود .ن€بضش را م€ی گ€یرم .ب€د نیس€ت.
ت €€نفس و ص €€دای ق €€لب ط €€بیعی اس €€ت .س €€عی م €€یک €€نم ب €€ا او
راب €€ €طه ب €€ €گیرم .ای €€ €نک €€ €ه چ €€ €ند س €€ €ال دارد ،مج €€ €رد اس €€ €ت ی €€ €ا
م€€تأه€€ل ،ک€€دام واح€€د خ€€دم€€ت م€€یک€€ند ،ف€€رم€€ان€€ده€€ش کیس€€ت و
چ€طور آدم€ی اس€ت؟ ب€یف€ای€ده اس€ت .ت€نها ن€گاه م€یک€ند ک€ه:
ای ب€€اب€€ا م€€ا ک€€جای€€یم .ت€€و ک€€جا؟! از ای€€ن ک€€ه ب€€پرس€€م چ€€ه چ€€یز
خ€€ورده اس€€ت و چ€€را ،اج€€تناب م€€یک€€نم .م€€یخ€€واه€€م در س€€یر

ط€€ €بیعی ص€€ €حبته€€ €ایم€€ €ان ب€€ €ه آن ب€€ €رس€€ €یم و ن€€ €می خ€€ €واه€€ €م
اح€ساس ک€ند ت€نها ب€رای ادای وظ€یفه آم€دهام ت€ا ق€رصه€ا را
از م€€ €عدهاش ب€€ €یرون ب€€ €کشم و ،والس€€ €الم .ب€€ €لکه م€€ €یخ€€ €واه€€ €م
م€غزش را شس€توش€و ب€ده€م و ف€کر خ€ودک€شی را از ذه€نش
ب€€یرون ب€€کشم ،ام€€ا چ€€گون€€ه؟ ن€€میدان€€م .م€€یپ€€رس€€م :م€€ای€€لی ب€€ا
ه€م ص€حبت ک€نیم .س€رش را ب€رم€یگ€ردان€د ،ج€واب€م را گ€رف€تم.
ب€€ه ن€€ظرم م€€یرس€€د ن€€میخ€€واه€€د چ€€شمان پ€€راش€€کش را ب€€بینم.
م €€ن ه €€م درای €€ن م €€ورد اص €€رار ن €€دارم .گ €€ریس €€نت زنه €€ا ب €€رای €€م
ق€اب€ل تح€مل اس€ت ام€ا م€رده€ا ن€ه ،دل دی€دن€ش را ن€دارم .ح€ال
بدی پیدا میکنم.
راه م€€یاف€€تم ک€€ه ب€€روم ام€€ا پ€€یش از آنک€€ه از ات€€اق خ€€ارج
ش €€وم ،ج €€وری ک €€ه ب €€یمار ص €€دای €€م را ب €€شنود ،ب €€ه پ €€زش €€کی €€ار
م€€ €یگ€€ €وی€€ €م :ب€€ €هزور ن€€ €میت€€ €وان€€ €یم ب€€ €فهمیم چ€€ €ه چ€€ €یزی خ€€ €ورده
اس€€ت ،گ€€یرم ه€€م ک€€ه ف€€همیدی€€م .وس€€ای€€ل شس€€توش€€وی م€€عده
ن €€ € €داری €€ € €م .خ €€ € €وب گ €€ € €یرم ک €€ € €ه داش €€ € €تیم و م €€ € €عدهاش را ه €€ € €م
شس €€توش €€و دادی €€م م €€غزش را ک €€ه ن €€میت €€وان €€یم شس €€توش €€و
ب €€ده €€یم .ش €€ای €€د دالی €€ل خ €€ودک €€شیاش درس €€ت ب €€اش €€د .م €€ا ک €€ه
م€€ €جاز نیس€€ €تیم نس€€ €بت ب€€ €ه زن€€ €ده ب€€ €ودن ی€€ €ک ف€€ €رد ک€€ €ه ام€€ €ری
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خ€€صوص€€ی اس€€ت ت€€صمیم ب€€گیری€€م .م€€ن ش€€خصا ً ب€€ه ت€€صمیم
ای €€ن ف €€رد ب €€رای زن €€ده م €€ان €€دن ی €€ا م €€ردن €€ش اح €€ترام م €€یگ €€ذارم.
ب €€روی €€م و ب €€گذاری €€م ای €€ن س €€اع €€ته €€ای آخ €€ر درآرام €€ش ب €€هس €€ر
ب €€ €رد .ت €€ €ا س €€ €اع €€ €تی دی €€ €گر دچ €€ €ار ت €€ €پش ق €€ €لب و ت €€ €نگی ن €€ €فس
م€یش€ود ،ح€ال€ت ت€هوع و اس€تفراغ ش€دی€دی م€یگ€یرد .دردی
ب€€ه س€€راغ€€ش م€€یآی€€د ک€€ه از درد ج€€ان دادن ه€€م ب€€دت€€ر اس€€ت.
ب €€عد ق €€لب م €€یایس €€تد و ه €€مه چ €€یز ت €€مام م €€یش €€ود .ت €€ازه اگ €€ر
درآن دق€€ای€€ق ه€€م ت€€صمیم ب€€گیرد زن€€ده ب€€مان€€د دی€€گر دی€€ر ش€€ده
اس€€ت .و ک€€ار از ک€€ار گ€€ذش€€ته ،ک€€مک م€€ا اث€€ری ن€€دارد .ب€€روی€€م
و بگذاریم درآرامش بمیرد.
در را ب €€از م €€یک €€نم ک €€ه ب €€روم .درآخ €€ری €€ن لح €€ظه درآس €€تان €€ه
در م €€یگ €€وی €€م :ب €€ا خ €€ان €€وادهاش ت €€ماس ب €€گیری €€د ب €€رای ب €€ردن
جنازه.
ن €€میدان €€م ت €€ا چ €€ه ح €€د ای €€ن ش €€یوه ک €€ارس €€از خ €€واه €€د ب €€ود.
م €€ €یت €€ €رس €€ €م در ارزی €€ €اب €€ €ی ش €€ €خصیت ب €€ €یمار اش €€ €تباه ک €€ €رده
ب€اش€م .از خ€ودم م€یپ€رس€م :آی€ا م€جازم روی ج€ان دی€گران ب€ه
شیوههایی تجربه نشده عمل بکنم.
پ €€زش €€کی €€ار دس €€ت و پ €€ای €€ش را گ €€م ک €€رده اس €€ت .دوم €€ین

ک €€شیکی اس €€ت ک €€ه ب €€ا ه €€م م €€یده €€یم .ه €€ر دو نس €€بت ب €€ه ه €€م
ب€یگان€ه هس€تیم .ف€کرش را م€یخ€وان€م .ام€ا خ€جال€ت م€یکش€د
چ€€یزی ب€€گوی€€د .دل€€ش م€€ثل س€€یروس€€رک€€ه م€€یج€€وش€€د .ب€€یق€€رار
اس €€ت .پ €€یش خ €€ودش ف €€کر م €€یک €€ند ع €€جب دک €€تر ب €€یخ €€یال €€ی
اس €€ €ت ،در ی €€ €ک ق €€ €دم €€ €یاش ب €€ €یماری درح €€ €ال م €€ €ردن اس €€ €ت
ای €€نج €€ا ب €€ا خ €€یال راح €€ت نشس €€ته اس €€ت چ €€ای م €€یخ €€ورد و
روزنامه ورق میزند.
ظ €€ €اه €€ €ر آرام €€ €م او را گ €€ €ول م €€ €یزن €€ €د ،م €€ €ن بیش €€ €تر از او
ن €€گران €€م ،م €€نتظرم ک €€ه ه €€رچ €€ه زودت €€ر درم €€ان €€م ن €€تیجه ب €€ده €€د.
وگ€€رن€€ه س€€اع€€تی دی€€گر ب€€رای ه€€رک€€اری دی€€ر ش€€ده اس€€ت ،ی€€کی
دو ب €€ار ت €€صمیم م €€یگ €€یرم ب €€ه س €€روق €€ت ب €€یمار ب €€روم ام €€ا ج €€لو
خ €€ودم را م €€یگ €€یرم ک €€ه ص €€دای »دک €€تر« گ €€روه €€بان از ات €€اق
م €€ €جاور م €€ €را ب €€ €ه خ €€ €ود م €€ €یآورد .ب €€ €ا گ €€ €ری €€ €ه م €€ €را ب €€ €ه ک €€ €مک
م€یط€لبد .ن€میروم پ€زش€کی€ار م€نتظر اس€ت ک€ه م€ن ب€دوم ام€ا
از ج €€ای €€م ت €€کان ن €€میخ €€ورم .گ €€وی €€ی ن €€شنیدهام .ن €€میخ €€واه €€م
ب €€یمار و پ €€زش €€کی €€ار م €€توج €€ه ش €€ون €€د ب €€ه درم €€ان €€م ای €€مان ع €€لمی
ن €€داش €€تهام .پ €€زش €€کی €€ار ک €€ه خ €€ونس €€ردی م €€را م €€یب €€یند ،ک €€فری
م€€یش€€ود .م€€یرود و ب€€رم€€یگ€€ردد .درچ€€شمان€€ش ش€€ادی م€€وج
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م €€یزن €€د ،ب €€ا ن €€گاه €€ی از ت €€حسین و ع €€ذرخ €€واه €€ی م €€یگ €€وی €€د:
آق€€ای دک€€تر م€€یخ€€واه€€د ح€€رف ب€€زن€€د ف€€قط ب€€ا ش€€ما .م€€یگ€€وی€€م:
باشد .آمدم.
س €€ € €یگاری روش €€ € €ن م €€ € €یک €€ € €نم و ب €€ € €ه اورژان €€ € €س م €€ € €یروم.
گ€روه€بان ب€ا چ€شمان€ی پ€راش€ک م€یگ€وی€د :دک€تر ،ت€را ب€ه خ€دا
ک€مکم ک€ن م€ن ی€ک ش€یشه وال€یوم خ€وردهام .م€یگ€وی€م :عج€له
ن€کن م€مکن اس€ت س€اع€تی دی€گر ت€صمیمت ع€وض ش€ود و ب€ه
ای €€ن ن €€تیجه ب €€رس €€ی ک €€ه خ €€ودک €€شی درس €€ت ب €€وده اس €€ت .رو
ب€هپ€زش€کی€ار ک€رده و م€یگ€وی€م :ش€ما ه€م عج€له ن€کنید ،م€مکن
اس€ت ت€صمیمش ع€وض ب€شود و ت€مام زح€مات م€ا ب€ین€تیجه
ب€€ €اش€€ €د اج€€ €ازه ده€€ €ید ک€€ €می دی€€ €گر ف€€ €کر ب€€ €کند ،ح€€ €داق€€ €ل ی€€ €ک
ساعت دیگر.
ن €€میخ €€واه €€م از ات €€اق ب €€یرون ب €€روم ام €€ا ای €€نط €€ور وان €€مود
م €€یک €€نم .در ن €€گاه پ €€زش €€کی €€ار اع €€تراض م €€وج م €€یزن €€د :ای €€ن
دی €€گر چ €€ه ص €€یغهای اس €€ت! م €€ری €€ض از خ €€ر ش €€یطان پ €€ای €€ین
آم€€ €ده دک€€ €تر ن€€ €میآی€€ €د! گ€€ €روه€€ €بان از روی ت€€ €خت ب€€ €لند ش€€ €ده
اس€ت .م€یگوی€د :ن€ه آق€ای دک€تر ،ت€صمیم ع€وض ن€میش€ود ،ب€ه
زن و ب €€ €چهه €€ €ای €€ €م رح €€ €م ک €€ €ن .ای €€ €ن ت €€ €صمیم اول و آخ €€ €ر م €€ €ن

اس €€ €ت .م €€ €یخ €€ €واه €€ €م زن €€ €ده ب €€ €مان €€ €م .م €€ €یپ €€ €رس €€ €م :م €€ €طمئنی
تصمیمت عوض نمیشود .میگوید :نه ،به خدا نه.
ب €€ €ه پ €€ €زش €€ €کی €€ €ار م €€ €یگ €€ €وی €€ €م :ب €€ €رای €€ €ش س €€ €رم وص €€ €ل ک €€ €ن و
آمبوالنس را برای بیرون رفنت آماده کن.
پ€نج س€ال اس€ت ازدواج ک€رده ،دو ب€چه دارد ،پس€ری س€ه
س €€ال €€ه و دخ €€تری ی €€ک س €€ال €€ه .ن €€مای €€ندۀ درچ €€هداره €€ای واح €€د
اس €€ت .ب €€ا ف €€رم €€ان €€ده €€ش درم €€ورد ح €€قوق درج €€هداره €€ا درگ €€یر
ش €€ده اس €€ت .ب €€ازداش €€تش ک €€رده اس €€ت ،در ب €€ازداش €€ت دس €€ت
به خودکشی زده است.
شه €€ €ر در ت €€ €اری €€ €کی م €€ €طلق ف €€ €رو رف €€ €ته اس €€ €ت .از ت €€ €رس
ب €€مباران ،ت €€مام چ €€راغه €€ا را خ €€ام €€وش ک €€ردهان €€د .چ €€راغه €€ای
ج €€لو آم €€بوالن €€س خ €€راب اس €€ت .ت €€نها چ €€راغ س €€ال €€م ن €€وراف €€کن
ب€€االی آم€€بوالن€€س اس€€ت .ب€€ه ران€€نده م€€یگ€€وی€€م :ه€€روق€€ت ج€€ای€€ی
را ن€دی€دی ی€ک لح€ظه چ€راغ را روش€ن ک€ن .و ه€رب€ار ن€وراف€کن
را روش €€ن م €€یک €€ند ،س €€روص €€دای خ €€ام €€وش ک €€ن م €€ردم ب €€ه ه €€وا
م€€یرود .ت€€ا ب€€ه ب€€یمارس€€تان ب€€رس€€یم ،گ€€روه€€بان ت€€مام زی€€روب€€م
زن€دگ€یش را ب€رای€م م€یگ€وی€د :ب€االخ€ره م€یرس€یم و ی€کراس€ت
ب €€ه ب €€خش م €€سموم €€ین م €€یروی €€م .م €€یگ €€وی €€م :ای €€نج €€ا دو ج €€ور
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رف€تار م€یکنند ی€ا خ€ودت پ€ارچ پ€رم€نگنات را س€ر م€یک€شی ی€ا
دس €€ته €€ای €€ت را م €€یب €€ندن €€د و ب €€ا ق €€یف ت €€وی م €€عدهات خ €€ال €€ی
م €€یک €€نند .خ €€وب ب €€ا ک €€دامی €€ک هس €€تی؟ م €€یگ €€وی €€د :ب €€ا اول €€ی.
ک€€می ت€€رس€€یده اس€€ت .م€€یگ€€وی€€م :ن€€ترس م€€ن ای€€نج€€ا هس€€تم.
ک €€ار زی €€اد ط €€ول ن €€میکش €€د ،چ €€ون زم €€ان زی €€ادی از خ €€وردن
ق €€رصه €€ا ن €€گذش €€ته اس €€ت ،ن €€یازی ب €€ه بس €€تری ش €€دن وج €€ود
ندارد .بقیه کارها را در واحد خودمان می توانیم بکنیم.
س €€ € €وار آم €€ € €بوالن €€ € €س م €€ € €یش €€ € €وی €€ € €م و راه م €€ € €یاف €€ € €تیم .ب €€ € €ه
ن€€زدی€€کیه€€ای م€€یدان ان€€قالب ک€€ه م€€یرس€€یم ب€€ه س€€اع€€تم ن€€گاه
م €€یک €€نم از وق €€ت ش €€ام گ €€ذش €€ته اس €€ت .ب €€ه ران €€نده م €€یگ €€وی €€م،
جلو اولین ساندویجفروشی ترمز کند.

مکانیک آدم
ام€روز ه€م از رف€نت خ€بری نش€د .م€یت€رس€م ج€نگ ت€مام ب€شود
و م€€ا ه€€نوز درح€€ال ت€€دارک س€€فر ب€€اش€€یم .از ای€€ن ک€€ه ام€€روز
اع€€زام نش€€دی€€م زی€€اد ه€€م ن€€اراح€€ت ن€€بودم ،چ€€را ک€€ه درد دن€€دان
ج€ای€ی ب€رای درد ان€تظار ن€گذاش€ته ب€ود .از زور درد ب€هزم€ین
و زم €€ €ان ب €€ €د م €€ €یگ €€ €فتم و ب €€ €یش از ه €€ €مه ب €€ €ه خ €€ €ودم ،از ب €€ €ی
ت€€وج€€هی ب€€هس€€الم€€تیام .ن€€میدان€€م از چ€€ه زم€€ان€€ی و چ€€را ای€€ن
ب€€اور در م€€ن ج€€ا گ€€رف€€ت ک€€ه ن€€بایس€€ت ب€€رای س€€الم€€تی ام زی€€اد
اهمیت قائل باشم.
از پ€€ادگ€€ان ک€€ه آم€€دم ی€€کراس€€ت رف€€تم دن€€دان€€پزش€€کی .روی
درب €€ا خ €€ط خ €€وش ن €€وش €€ته ش €€ده ب €€ود ل €€طفا ً زن €€گ ب €€زن €€ید ،زورم
گ€€ €رف€€ €ت .مش€€ €ت را ک€€ €شیدم ب€€ €ه ج€€ €ان د ِر خ€€ €وش ق€€ €د و ب€€ €االی
دن€€دان€€پزش€€کی .ع€€جب دری! ب€€ای€€د چ€€وب€€ش را از ف€€رن€€گ آورده
ب€اش€ند .اگ€ر زودت€ر ب€از نش€ده ب€ود ب€ا پ€وت€ینه€ای ن€ظام€ی ام
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ح €€ال در را ح €€ساب €€ی ج €€ا م €€ی آوردم ک €€ه م €€نشی ب €€ه داد در
ب€ی زب€ان رس€ید ،ب€از ه€م ب€ا ه€مان ادا و اط€وار م€کش م€رگ
م €€ا .م €€را ک €€ه ب €€ا ل €€باس ن €€ظام €€ی م €€یب €€یند راه ب €€از م €€یک €€ند.
م€یپ€رس€م :دک€تر هس€ت؟ م€یگ€وی€د :ب€له ،ب€له .ب€فرم€ای€ید .ب€دون
در زدن وارد ات€€ € €اق م€€ € €یش€€ € €وم ،ح€€ € €ساب€€ € €ی ک€€ € €فری هس€€ € €تم.
منتظرم چیزی بگوید تا بخوابانم در گوشش.
ب€یم€قدم€ه ش€روع م€یک€نم :ای€ن درد از دیش€ب ت€ا ب€ه ح€ال
م €€را ب €€یچاره ک €€رده اس €€ت ،مش €€ت مش €€ت ق €€رص خ €€وردهام و
ه €€ €مهش €€ €ان ب €€ €یف €€ €ای €€ €ده .پ €€ €س ش €€ €ما دی €€ €روز چ €€ €کارک €€ €ردی €€ €د،
م€یخ€واه€م چ€یز دی€گری ب€گوی€م .ام€ا ب€قیۀ ح€رف€م را م€یگ€ذارم
ب €€رای ب €€عد .م €€یخ €€واب €€م ت €€ا ن €€گاه ک €€ند .اش €€تباه €€ی پ €€ر ک €€رده
اس €€ € €ت ،دن €€ € €دان ب €€ € €غلیاش را دس €€ € €تک €€ € €اری ک €€ € €رده اس €€ € €ت
درح€€ €ال€€ €یک€€ €ه ب€€ €ا س€€ €ون€€ €دش ب€€ €ه دن€€ €دان€€ €م م€€ €یزن€€ €د م€€ €یگ€€ €وی€€ €د:
پ€وس€یدگ€ی ب€ه ری€شهاش رس€یده اس€ت .ب€ای€د روتک€ان€ال ش€ود
و ح€داق€ل ی€ک ه€فته ک€ار دارد .ک€ارد ب€زن€ند خ€ون€م درن€میآی€د.
ای €€ن ه €€مه درد ،ک €€لی پ €€ول ،ب €€ا ای €€ن وق €€ت ت €€نگ ک €€ه ه €€رلح €€ظه
امکان اعزام وجود دارد.
م €€ €یگ €€ €وی €€ €م :ب €€ €کش ،وق €€ €ت ن €€ €دارم .ح €€ €ال €€ €یش ن €€ €میش €€ €ود.

م €€یخ €€واه €€د م €€را ق €€ان €€ع ک €€ند و م €€ن ک €€فریام ،گ €€وش €€م ب €€ده €€کار
ای €€ €ن ح €€ €رفه €€ €ا نیس €€ €ت ت €€ €نها دل €€ €م م €€ €یخ €€ €واه €€ €د ب €€ €خواب €€ €ان €€ €م
درگ €€وش €€ش .م €€یگ €€وی €€م :آق €€ای دک €€تر م €€ن ج €€ای €€ی م €€یروم ک €€ه
زن €€ده ب €€یدن €€دان به €€تر از م €€رده ب €€ا دن €€دان اس €€ت .اگ €€ر زن €€ده
ب€رگش€تم ،ب€ا ی€کی دو دن€دان ک€م و زی€اد ه€م م€یت€وان€م زن€دگ€ی
ک€نم .اگ€ر ُ€م€ردم ک€ه دی€گر خ€یال€ی نیس€ت ،در آن دن€یا ن€کیر و
م€€نکر ک€€اری ب€€ه ک€€ار دن€€دان ن€€دارن€€د .خ€€ان€€م م€€نشی ب€€ا ت€€عجب
مرا نگاه میکند.
م €€عطل ن €€میک €€ند ،ح €€رف اول و آخ €€ر را زدهام .ک €€لبتین را
ب€€رم€€یدارد ،و دن€€دان€€م را از ری€€شه ب€€یرون م€€یکش€€د .آخ ه€€م
ن €€ €میگ €€ €وی €€ €م .ت €€ €نها دس €€ €تۀ ص €€ €ندل €€ €ی را در دس €€ €تان €€ €م ف €€ €شار
م€یده€م .از ات€اق م€یزن€م ب€یرون ت€ا دس€تمزد ج€ناب دک€تر را
ب €€ه خ €€ان €€م م €€نشی ب €€پردازم و راح €€ت ش €€وم .دک €€تر از ات €€اق €€ش
ب€€ €یرون م€€ €یآی€€ €د م€€ €یگ€€ €وی€€ €د :از آق€€ €ای دک€€ €تر پ€€ €ول€€ €ی ن€€ €گیری€€ €د.
م €€نشی ت €€عجبش ص €€د چ €€ندان م €€یش €€ود .ب €€ه ن €€وش €€تۀ پ €€رون €€ده
ن€گاه م€یک€ند :ش€غل :م€کان€یک .خ€ودک€ارش را م€یگ€یرم و ج€لو
م€کان€یک م€ین€وی€سم آدم .پ€ول را م€یگ€ذارم و خ€ودم را پش€ت
در چوبی خوش نقش و نگار مطب گم می کنم.
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روز اعزام
ام€€ €روز ده€€ €م مه€€ €رم€€ €اه اس€€ €ت .ب€€ €االخ€€ €ره ط€€ €لسم آم€€ €ادهب€€ €اش
شکس €€ت و آم €€ادۀ رف €€نت ش €€دی €€م .پ €€ادگ €€ان ی €€کپارچ €€ه ج €€وش و
خ€€ €روش اس€€ €ت .ه€€ €رک€€ €س م€€ €شغول ب€€ €ه ک€€ €اری اس€€ €ت .س€€ €وار
م€€یک€€نند .پ€€یاده م€€ی ک€€نند .آم€€ار م€€یگ€€یرن€€د ت€€ا چ€€یزی از ق€€لم
ن€€یفتد .م€€ن و ح€€مید وس€€ای€€لم€€ان را در آم€€بوالن€€س م€€یگ€€ذاری€€م
و م €€نتظر م €€یش €€وی €€م ت €€ا ف €€رم €€ان ح €€رک €€ت داده ش €€ود .ف €€رم €€ان
داده م€€ €یش€€ €ود و س€€ €وار م€€ €یش€€ €وی€€ €م .رغ€€ €بتی ب€€ €هح€€ €رف زدن
ن€€داری€€م ،ن€€ه م€€ن ،ن€€ه ح€€مید و ن€€ه ران€€نده .ف€€کر م€€یک€€نم آن دو
ن€یز ب€ه س€رن€وش€تی م€یان€دی€شند ک€ه چ€ون ت€خته پ€ارهای م€ا را
ب€€ا خ€€ود م€€یب€€رد ،ب€€هج€€ای€€یک€€ه م€€ا ه€€یچ گ€€ون€€ه ش€€ناخ€€تی از آن
ن€€داری€€م .دل ش€€ورۀ غ€€ری€€بی در م€€ن ب€€هپ€€ا ش€€ده اس€€ت .ص€€ف
ب €€لند خ €€ودروه €€ا ت €€وج €€ه ع €€اب €€ران را ب €€رم €€یان €€گیزد ،م €€ردم ب €€رای
گ €€ذران زن €€دگ €€ی خ €€ود ب €€ه ش €€تاب درگ €€ذرن €€د .گ €€هگ €€اه ع €€اب €€ری
م€€ € €یایس€€ € €تد دس€€ € €تی ت€€ € €کان م€€ € €یده€€ € €د و م€€ € €یرود .پ€€ € €اس€€ € €خ

م€یده€م.ب€رای اول€ین ب€ار اس€ت ک€ه اح€ساس م€یک€نم ب€ه ای€ن
دس€€ €ت ت€€ €کان دادنه€€ €ا و ل€€ €بخنده€€ €ای پ€€ €رع€€ €اط€€ €فه ن€€ €یازم€€ €ندم.
م€یخ€واه€م ب€دان€ند ک€ه ب€ه ک€جا م€یروم و چ€را .ام€ا ک€و م€جال
و ف€€رص€€ت ت€€ا ن€€اگ€€فتهه€€ا گ€€فته ش€€ود .چ€€گون€€ه ،ب€€ا چ€€ه زب€€ان€€ی و
چرا .حال غریبی دارم که خود از آن سر درنمیآورم.
ن €€گاه €€م ب €€ه م €€ردم و خ €€یاب €€انه €€ا ب €€ا روزه €€ای ق €€بل ف €€رق ک €€رده
اس €€ت .م €€ثل آدم €€ی ش €€دهام ک €€ه اول €€ین ب €€ار چ €€شمش ب €€ه ای €€ن
م€€ € € €ردم و دک€€ € € €انه€€ € € €ا اف€€ € € €تاده اس€€ € € €ت .ول€€ € € €ع ع€€ € € €جیبی دارم.
م €€یخ €€واه €€م ه €€مه چ €€یز و ه €€مه ک €€س را در ح €€اف €€ظۀ خ €€ود ث €€بت
ک €€نم .م €€یت €€رس €€م ای €€ن ن €€گاه و دی €€دار آخ €€ری €€ن ب €€اش €€د .ی €€کباره
غمی غریب سراسر وجودم را فرا میگیرد.
ب€€ه دپ€€وی ک€€رج م€€یرس€€یم .ب€€از ه€€مان ش€€ور و غ€€وغ€€ا ب€€رپ€€ا
م €€یش €€ود .خ €€ودروه €€ا و وس €€ای €€ل را ی €€ک ی €€ک س €€وار واگ €€نه €€ا
م €€یک €€نیم .م €€یروی €€م و م €€یآی €€یم ت €€ا روز از ن €€فس م €€یاف €€تد .و
خ€ورش€ید م€یرود ت€ا در م€نزل€گاه€ی دی€گر ش€ب را ب€یتوت€ه ک€ند.
و ب€االخ€ره ن€وب€ت ب€ه م€ا م€یرس€د .س€وار م€یش€وی€م .ب€ه اول€ین
ک€€وپ€€ه ک€€ه م€€یرس€€م ب€€ار و ب€€ندی€€لم را ره€€ا م€€یک€€نم و م€€یخواب€€م.
چ€شم ک€ه ب€از م€یک€نم چ€یزی در م€ن م€یج€وش€د .دش€ته€ا و
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کوهها و کوهپایهها همه آشنا به نظر میرسند.

خانۀ پدری
ب€€اد خ€€نک ص€€بحگ€€اه€€ی ی€€ادی آش€€نا را در م€€ن زن€€ده م€€یک€€ند.
ک €€ودک €€یم را ،غ €€مه €€ا و ش €€ادی ه €€ای €€م را در م €€اورای ای €€ن ت €€په
م€€اه€€وره€€ا و در پ€€س س€€واد شه€€ری ک€€ه ب€€رای€€م ب€€یگان€€ه نیس€€ت،
آش €€نا اس €€ت .س €€اله €€ای ک €€ودک €€ی و ن €€وج €€وان €€ی م €€را در خ €€ود
دارد .ب€€ه شه€€ر ص€€نعتی م€€یرس€€یم ب€€ا ل€€ول€€هه€€ا و دودک€€شه€€ای
ب€لندش ک€ه در دل آس€مان ق€د ک€شیده اس€ت .و دود ه€مچ€ون
غ€وله€ای آدم€خوار از آنه€ا زب€ان€ه م€یکش€د .س€اخ€تمانه€ا،
جادهها همه و همه بوی آشنا دارند.
م €€ن ط €€ول و ع €€رض ای €€ن ج €€ادهه €€ا را ص €€ده €€ا ب €€ار رف €€ته و
ب €€رگش €€تهام .روزگ €€اری ای €€ن م €€نطقه خ €€ارس €€تان و ت €€په م €€اه €€ور
ب€€ود ،ب€€یاب€€ان€€ی ب€€ره€€وت ،تَ€€ف زده و خ€€شکیده .آن روزه€€ا ،م€€ن
در الب€€الی ای€€ن خ€€ان€€هه€€ا ک€€ه س€€اک€€نان€€ش اک€€نون چ€€نین ب€€یغ€€م
خ€فتهان€د ،ه€زاران ج€ام آب ب€ه دس€ت ک€ارگ€ران ت€شنه دادهام.

س€€اله€€ا درای€€ن ب€€یاب€€ان س€€قای ت€€شنه ل€€بان€€ی ب€€ودهام ک€€ه ه€€یچ
ک€€دامش€€ان از ای€€ن خ€€ان€€هه€€ا ن€€صیبی ن€€بردهان€€د .اک€€نون ی€€ا در
زی €€ر خ €€اک ره €€ا از غ €€م زن €€دگ €€ی خ €€فتهان €€د ی €€ا از ک €€ار اف €€تاده
گ€€ €دای€€ €ی م€€ €یک€€ €نند .ب€€ €یدری€€ €غ ،ب€€ €یه€€ €یچ ک€€ €ینه و حس€€ €دی در
س€رم€ا و گ€رم€ا ای€ن دی€واره€ا را ب€اال ب€ردن€د ت€ا دی€گران ب€یای€ند و
از آن اس €€ € €تفاده ک €€ € €نند .و اک €€ € €نون ای €€ € €ن گس €€ € €ترۀ آب €€ € €اد در
چ €€شمان €€داز م €€ن اس €€ت .زادگ €€اه €€م م €€را ب €€ه خ €€ود م €€ی خ €€وان €€د.
دل€م م€یخ€واه€د ب€ه آرام€ی از پش€ت ش€یشه ه€ای غ€بار گ€رف€ته
کُ €€ €وپ €€ €هام ب €€ €ه ت €€ €مام €€ €ی آن س €€ €اله €€ €ای رف €€ €ته ب €€ €ا ه €€ €مه غ €€ €م و
ش €€ادیه €€ای €€ش ،درب €€هدری و آوارگ €€یه €€ای €€ش ب €€گری €€م .ب €€ه آن
س €€ €اله €€ €ای €€ €ی ک €€ €ه دس €€ €تان ک €€ €وچ €€ €ک م €€ €ن ت €€ €وان ب €€ €لند ک €€ €ردن
ک€یسهه€ای س€یمان را ن€داش€ت .و ش€ب ت€ا ص€بح در ک€اب€وس
هزاران کیسۀ سیمان خواب برمن آشفته بود.

ب €€ €ه ایس €€ €تگاه م €€ €یرس €€ €یم .از ای €€ €ن ه €€ €مه ج €€ €معیت ت €€ €عجب
م €€یک €€نم .خ €€بر آم €€دن م €€ا را از ک €€جا ش €€نیدهان €€د .چ €€ه س €€ودی
ع€ای€دش€ان م€یش€ود ک€ه درای€ن ص€بح زود ج€مع ش€دهان€د چ€را؟
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ق €€طار ب €€ا ن €€فسه €€ای ب €€لند و ک €€شیده م €€یایس €€تد .ب €€چهه €€ا ی €€ک
ی€ک پ€یاده م€یش€ون€د و م€ردم آنه€ا را ب€غل گ€رف€ته م€یب€وس€ند،
غ €€ری €€به و آش €€نا را .گ €€وی €€ی ف €€رق ن €€میکند .دی €€واره €€ای ف €€اص €€له
ب€رداش€ته ش€ده اس€ت .دل€م ط€اق€ت ن€میآورد .پ€یاده م€یش€وم.
م€€یخ€€واه€€م ب€€رای آخ€€ری€€ن ب€€ار ه€€وای آش€€نای زادگ€€اه€€م را در
س€ینهه€ای€م ج€ای ده€م .ش€ای€د دی€گر ف€رص€تی ب€رای ای€ن دی€دار
ب€€اق€€ی ن€€باش€€د .ش€€ای€€د گ€€لول€€های در آن س€€وی ک€€وهه€€ا ان€€تظار
م€را بکش€د .ی€قه اورک€تم را ب€اال م€یک€شم ت€ا ش€ناخ€ته ن€شوم.
ن €€میخ €€واه €€م م €€ادرم از رف €€نت م €€ن ب €€ه ج €€بهه ب €€اخ €€بر ب €€شود.
ن€€ €میخ€€ €واه€€ €م آس€€ €ای€€ €ش پ€€ €یرزن را ب€€ €ره€€ €م ب€€ €زن€€ €م .ک€€ €می ق€€ €دم
م €€یزن €€م .ه €€وای خ €€نک ایس €€تگاه را چ €€ون ش €€رب €€ت گ €€وارای €€ی
م €€یب €€لعم .دوب €€اره ب €€ه دوردس €€ت خ €€اط €€رهه €€ا م €€یروم .ب €€ه آن
روزه€€ای€€ی ک€€ه در درازای ای€€ن خ€€ط ن€€ان ق€€ندی م€€ی ف€€روخ€€تم.
درس م €€ی خ €€وان €€دم .م €€یدوی €€دم .ب €€ازی م €€یک €€ردم .ب €€ه دن €€بال
پ€یچ و مه€رهه€ای ف€رس€وده م€یگش€تم ت€ا ب€ا ف€روش آنه€ا ش€کم
گرسنهام را سیر کنم.
ص €€ €دای دک €€ €تر ـ دک €€ €تر م €€ €را ب €€ €ه خ €€ €ود م €€ €یآورد .م €€ €نصور
اس€€ت .از ب€€چهه€€ای مح€€لیم€€ان اس€€ت .ه€€میشه ب€€ا ل€€بخند از

دوس€€تیاش ب€€ا م€€ن ک€€ه اک€€نون ب€€ه ق€€ول او ک€€سی ش€€دهام ی€€اد
م€یک€ند .م€دام ق€ول و ق€رار م€یگ€یرد ک€ه او را ف€رام€وش ن€کنم
و ب€€ه م€€نشیام ب€€گوی€€م م€€ن م€€نصور ن€€ام€€ی را ن€€میش€€نام .م€€را
در آغ€€وش م€€یگ€€یرد .از خ€€وش€€حال€€ی در پ€€وس€€ت ن€€میگنج€€د.
م €€یگ €€وی €€د :ب €€روی €€م س €€راغ پ €€درت .دس €€تش را م €€ی گ €€یرم ،ب €€ا
ت €€عجب م €€را ن €€گاه م €€یک €€ند .م €€ی گ €€وی €€م :ن €€ه ،ن €€ه اص €الً پ €€در و
م€€ادرم ن€€بای€€د ب€€فهمند م€€ن ب€€ه ج€€بهه رف€€تهام ،ب€€ه آنه€€ا چ€€یزی
ن€گفتهام .از او ق€ول م€یگ€یرم ک€ه ش€تر دی€دی ن€دی€دی! ح€سین
ی€€کی دی€€گر از ه€€م مح€€لیه€€ای€€م از راه م€€یرس€€د .ک€€ار خ€€راب
م €€یش €€ود .چ €€ارهای ن €€میب €€ینم ج €€ز آنک €€ه ب €€ه ب €€رادرم اط €€الع
ب€€ده€€م ت€€ا ح€€داق€€ل او درج€€ری€€ان ب€€ه ج€€بهه رف€€نت م€€ن ب€€اش€€د .ب€€ا
م €€اش €€ین ی €€کی از ب €€چهه €€ای مح €€ل راه م €€یاف €€تیم .ت €€قی پس €€ر
م €€ول €€ود ک €€ور م €€ساف €€رک €€شی م €€یک €€ند .م €€یگ €€وی €€د :دک €€تر ج €€ون
خ€€ €یال€€ €ت راح€€ €ت ب€€ €اش€€ €د .ت€€ €ا اون س€€ €ردن€€ €یا ه€€ €م ک€€ €ه ب€€ €خواه€€ €ی
م€یب€رم€ت ام€ا م€ن ب€اور ن€دارم ک€ه ای€ن اب€وق€راض€ه م€را ب€توان€د
به مرکز شهر نزد برادرم برساند.
ب€€ €رادرم ک€€ €ه م€€ €را در ل€€ €باس ن€€ €ظام€€ €ی م€€ €یب€€ €یند ،خ€€ €شکش
م€€یزن€€د ،ب€€ا ی€€راق و ح€€مائ€€ل و ب€€ند و ب€€ساط .م€€یگ€€وی€€م :عج€€له
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ن €€کن ب €€ه ایس €€تگاه ب €€روی €€م .ق €€طار ه €€رآن م €€مکن اس €€ت ح €€رک €€ت
ک €€ €ند .پ €€ €اک گ €€ €یج ش €€ €ده اس €€ €ت .ق €€ €طار! ایس €€ €تگاه! ح €€ €رک €€ €ت!
م€€یگ€€وی€€م ب€€ین راه ت€€وض€€یح م€€یده€€م .م€€اش€€ین ت€€قی خ€€ام€€وش
ش€€ده اس€€ت و خ€€یال روش€€ن ش€€دن ن€€دارد .ت€€عجب م€€یک€€نم ک€€ه
چ €€ €گون €€ €ه ب €€ €ا ای €€ €ن م €€ €اش €€ €ین مش €€ €دی م €€ €مدل €€ €ی م €€ €ساف €€ €رک €€ €شی
م€€یک€€ند .م€€یگ€€وی€€د :ش€€ما ب€€روی€€د ،م€€ن خ€€ودم را ب€€ه ایس€€تگاه
م €€یرس €€ان €€م ،اس €€تارت €€ش خ €€راب ش €€ده اس €€ت .خ €€داح €€اف €€ظی
م€€ € €یک€€ € €نم و ب€€ € €ا م€€ € €اش€€ € €ین دی€€ € €گری ب€€ € €ه ط€€ € €رف ایس€€ € €تگاه راه
م €€یاف €€تم .م €€ختصر و م €€فید ب €€رادرم را درج €€ری €€ان ک €€ار ق €€رار
م€€یده€€م .م€€یگ€€وی€€م :داوط€€لب رف€€نت ب€€ه ج€€بهه ش€€دهام .ه€€مین
االن درح€ال ح€رک€ت هس€تیم .ف€قط ت€و درج€ری€ان ب€اش ک€ه اگ€ر
ب€€ €رای€€ €م ات€€ €فاق€€ €ی اف€€ €تاد خ€€ €ان€€ €واده را درج€€ €ری€€ €ان ب€€ €گذاری .ب€€ €ه
محض رسیدن ،آدرس خودم را برایت میفرستم.
م€یپ€رس€د :چ€یزی الزم ن€داری؟ س€اع€تم را درم€وق€ع ح€رک€ت
ج€€ا گ€€ذاش€€تم .م€€یگ€€وی€€م :س€€اع€€ت ن€€دارم .ت€€ا ب€€رادرم س€€اع€€تش
را ب€€از ک€€ند ،ران€€ندۀ ت€€اک€€سی س€€اع€€تش را ب€€ه ط€€رف م€€ن دراز
میکند .نمیتوانم بپذیرم ،اما شرمنده محبتش میشوم.
ق €€طار ه €€نوز ح €€رک €€ت ن €€کرده اس €€ت .ب €€رادرم را ب €€ا دوس €€تم

آش€نا م€یک€نم .ح€مید رو ب€ه ب€رادرم ک€رده و م€یگ€وی€د :ج€ناب،
ای€€ن ب€€رادرت دی€€وان€€ه اس€€ت .خ€€ودش ب€€ا دس€€ت خ€€ودش راه€€ی
س€فر ش€ده .ش€ما ی€ه چ€یزی ب€هش ب€گوی€ید .ب€رادرم ن€گاه€ی ب€ه
م €€ن م €€یک €€ند و م €€یگ €€وی €€د :م €€ن خ €€ودم ب €€هش گ €€فتهام داوط €€لب
ش€€ود .م€€ا وظ€€یفه داری€€م از م€€یهنم€€ان دف€€اع ک€€نیم .خ€€ودم ه€€م
داوط €€ €لب ش €€ €دهام .خ €€ €یلی خ €€ €وش €€ €م م €€ €یآی €€ €د .ان €€ €تظار چ €€ €نین
ب€رخ€وردی را ن€داش€تم .م€یب€وس€مش و ق€طار ب€ا س€وت ب€لندش
ن €€غمۀ ج €€دای €€ی را در ایس €€تگاه م €€یپ €€راک €€ند .از ق €€طار پ €€یاده
م €€یش €€وم ت €€ا از ه €€مه ک €€س و ه €€مه چ €€یز خ €€داح €€اف €€ظی ک €€نم.
چ€€ون ن€€گین انگش€€تری م€€را درم€€یان م€€یگ€€یرن€€د ه€€مه ک€€سان€€ی
ک€€ €ه ب€€ €ا م€€ €ن در ی€€ €ک ک€€ €وچ€€ €ه و ی€€ €ک شه€€ €ر ب€€ €زرگ ش€€ €دهان€€ €د .و
اک €€نون ب €€ا ن €€گاه گ €€رمش €€ان م €€را ب €€درق €€ه م €€یک €€نند .ع €€کاس €€ی
م€€یآی€€د و ب€€ه ع€€نوان ی€€ادگ€€اری ع€€کسی م€€یگیرد .ران€€نده ق€€طار
خ €€ودش را م €€یرس €€ان €€د .ع €€کس را م €€رور م €€یک €€نم .ن €€میدان €€م
ت€€وانس€€ته اس€€ت زی€€بای€€ی و ش€€کوه ای€€ن لح€€ظه را ث€€بت ک€€ند ی€€ا
ن€ه .ب€ه س€ختی ب€رادرم را درآغ€وش م€یف€شارم .م€یخ€واه€م ب€ه
او ب€گوی€م ک€ه چ€قدر او را ،ای€ن ایس€تگاه را ،ای€ن ه€وای پ€اک
را ،ای€ن ک€وچ€ه پ€سک€وچ€هه€ای آش€نا را دوس€ت م€یدارم .ام€ا
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نمیتوانم.
ق€€ €طار ب€€ €ه آرام€€ €ی س€€ €رع€€ €ت م€€ €یگ€€ €یرد و ب€€ €رادرم س€€ €رش را
برمیگرداند تا من چشمان پراشک او را نبینم.

استقبال با شکوه
ق€€ €طار ن€€ €فیرک€€ €شان دام€€ €ن دش€€ €ت را م€€ €یش€€ €کاف€€ €د و ب€€ €ه ج€€ €لو
م €€یرود .س €€وت ق €€طار ب €€هس €€کوت پ €€اک دش €€ت پ €€نجه م €€یس €€ای €€د.
روس€€ €تای€€ €یان در م€€ €زارعش€€ €ان م€€ €شغول ب€€ €کارن€€ €د .ب€€ €ا ش€€ €نیدن
س€€ €وت ق€€ €طار دس€€ €ت از ک€€ €ار م€€ €یکشند .ش€€ €ادم€€ €ان€€ €ه ن€€ €گاه€€ €ی
م€€ € € € €یک€€ € € € €نند و دس€€ € € € €ت ت€€ € € € €کان م€€ € € € €یده€€ € € € €ند .در ح€€ € € € €رک€€ € € € €ت
دس €€ته €€ایش €€ان ص €€میمیتی ن €€اش €€ناخ €€ته ول €€ی م €€لموس م €€وج
م€€یزن€€د .ذه€€نم س€€رش€€ار از خ€€اط€€رهه€€ا و ی€€اده€€ا اس€€ت .ه€€نوز
درک€وچ€ه پ€سک€وچ€هه€ای زادگ€اه€م گش€ت م€یزن€د .ام€ا ن€گاه€م
ب €€رزن €€ان و م €€ردان مه €€رب €€ان روس €€تای €€ی اس €€ت ک €€ه در گس €€تره
دش €€ت ک €€ار م €€یک €€نند .زم €€ین ه €€ای ب €€ه ب €€ار نشس €€ته ت €€ا دام €€نۀ

ک€€وه خ€€ود را ک€€شان€€ده و ک€€وهه€€ا چ€€ون ن€€گاه€€بان€€ان€€ی م€€زارع را
درخ €€ود گ €€رف €€تهان €€د .ت €€ا چ €€شم ک €€ار م €€یک €€ند س €€بزه و س €€بزی
اس €€ت .و خ €€وش €€هه €€ای پ €€رب €€اری اس €€ت ک €€ه ن ِ €
€شان ک €€وش €€ش و
رن €€جه €€ای روس €€تای €€یان را دارد .در ح €€ال و ه €€وای ک €€وه €€ها و
م €€ € €زارع و روس €€ € €تای €€ € €یان هس €€ € €تم ک €€ € €ه س €€ € €واد ق €€ € €ری €€ € €هه €€ € €ا در
نشانههای ایستگاهی دیگر رنگ میبازند.
ایس€€تگاه ال€€یگودرز ب€€ه م€€ا خ€€وش€€ام€€د م€€یگ€€وی€€د ،ب€€ا س€€از و
س€رن€ا و ده€ل .روس€تای€یان ب€ا ص€میمتی ت€مام پ€ای م€یک€وب€ند.
و از م€€ا چ€€ون ن€€اج€€یان€€ی اس€€تقبال م€€یکنند .اح€€ساس م€€یکنم
ای €€ €ن م €€ €حبت ه €€ €ا ب €€ €ر دوش €€ €م س €€ €نگینی م €€ €یک €€ €ند .ن €€ €میدان €€ €م
مس€€ € €تحق چ€€ € €نین اس€€ € €تقبال€€ € €ی هس€€ € €تیم ی€€ € €ا ن€€ € €ه .دی€€ € €گران را
ن €€میدان €€م .ام €€ا در م €€ورد خ €€ودم م €€طمئن نیس €€تم .م €€یت €€رس €€م
ع€مرم ک€فاف آنرا ن€ده€د ک€ه پ€اس€خگوی ای€ن م€حبته€ا ب€اش€م.
درای €€ € €ن ف €€ € €کرم ک €€ € €ه چ €€ € €طور ای €€ € €ن م €€ € €ردم را ب €€ € €ه ح €€ € €ال خ €€ € €ود
ن €€میگ €€ذارن €€د .م €€ردم ص €€اف و س €€ادهای ک €€ه چ €€یزی از ک €€سی
ن €€می خ €€واه €€ند و ت €€نها ک €€ف دس €€تی زم €€ین م €€ی خ €€واه €€ند ت €€ا
ب€کارن€د ،درو ک€نند ،گ€وس€فنده€ای€شان را پ€روار ک€نند و ن€ان و
دوغ€€ی ف€€راه€€م ب€€یاورن€€د .از ج€€ان ای€€ن م€€ردم چ€€ه م€€یخ€€واه€€ند؟
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دس€ته€ای آش€کار و پ€نهان€ی ک€ه س€فره ای€ن م€ردم را ب€ین€ان
م€€یخواه€€ند .ذخ€€ای€€ر غ€€نیش€€ان را ح€€ق پ€€دری خ€€ود م€€یدان€€ند.
م€€ €گر ای€€ €ن ج€€ €نگ در راس€€ €تای ک€€ €دام م€€ €ناف€€ €ع تح€€ €میل ش€€ €ده؟
م€ردم€ی ک€ه ب€ه ک€فی ن€ان ق€ناع€ت م€یک€نند .آب ک€م م€یج€وی€ند
ت€ا ت€شنگی ب€ه دس€ت آورن€د .آزارش€ان ب€ه م€وری ن€میرس€د ک€ه
ش€اع€رش€ان س€عدی اس€ت و ع€ارف€شان م€ول€وی ،س€ودای ک€دام
ح€کوم€ت و ک€دام€ین س€رزم€ین را در م€خیلهش€ان پ€روران€دهان€د
ک €€ €ه چ €€ €نین از زم €€ €ین و آس €€ €مان ب €€ €رج €€ €ان و م €€ €الش €€ €ان آت €€ €ش
م€یری€زن€د و چ€را؟ درط€ول ت€اری€خ ،ای€ن م€ردم ب€ا ک€دام م€لت و
ح€€ €کوم€€ €ت س€€ €ر س€€ €تیز داش€€ €تهان€€ €د؟ ج€€ €ز آنک€€ €ه خ€€ €واس€€ €تهان€€ €د
زن€€دگ€€ی ک€€نند .ب€€ا ک€€متری€€ن ام€€کان€€ات ک€€اش€€تهان€€د و از ک€€اش€€ت
خ €€ود ش €€کم دی €€گران و دی €€گرت €€ران! را س €€یر ک €€ردهان €€د .غ €€ارت
ش€€ €دهان€€ €د ،ب€€ €ه اس€€ €ارت رف€€ €تهان€€ €د ام€€ €ا ب€€ €از س€€ €رب€€ €رآوردهان€€ €د و
درپ€€س ه€€ر ای€€لغاری ب€€از دس€€ت از ای€€ن خ€€اک نشس€€تهان€€د .و
ب€€ا ادب و ف€€ره€€نگش€€ان م€€هاج€€مان وح€€شی را رام ک€€ردهان€€د و
ای€نب€ار ب€ه چ€ه ب€های€ی و درچ€ه زم€ان€ی؟ ای€ن س€ؤال€ی اس€ت ک€ه
از شروع سفر بهروح و جانم چنگ میزند.
از م€ا ب€ا ن€ان خ€وش€مزۀ روس€تای€ی ب€ه ه€مراه س€یبزم€ینی

پ€خته و تخ€مم€رغ آبپ€ز پ€ذی€رای€ی م€یش€ود .آنق€در ه€مه چ€یز
ب€جا و زی€با اس€ت ک€ه گ€وی€ی ب€رای ی€ادگ€اری ت€دارک ش€دهان€د
ت€€ا حس€€رت و دری€€غش€€ان ب€€مان€€د ب€€رای روزه€€ای€€ی ک€€ه ه€€ر ک€€دام
از ای€€ن اج€€زاء آرزوی€€ی اس€€ت .ت€€ا ق€€طار ب€€رای ح€€رک€€ت آم€€اده
ش€ود گش€تی در شه€ر م€یزن€یم .ق€سمت ع€مدۀ شه€ر در ی€کی
دو خ€€یاب€€ان خ€€الص€€ه م€€یش€€ود .دک€€انه€€ای€€ی پ€€ر از م€€ای€€حتاج
زن€€دگ€€ی ،س€€اده و ص€€میمی .ب€€رآوردهک€€نندۀ ن€€یازه€€ای س€€نتی
ای€€ران€€ی ،خ€€ال€€ی از ه€€رگ€€ون€€ه م€€ظاه€€ر زن€€دگ€€ی ن€€وی€€ن اروپ€€ای€€ی.
ه €€رچ €€قدر چ €€شم ،چ €€شم م €€یک €€نم دردک €€انه €€ا دس €€تاورده €€ای
زن €€دگ €€ی ج €€دی €€د را ن €€میب €€ینم و چ €€ه به €€تر .ای €€ن م €€ردم پ €€اک و
س€€اده چ€€ه ن€€یازی دارن€€د ب€€ه ش€€کالت و رن€€گ م€€و و ت€€یش€€رت و
ص€€ده€€ا ک€€وف€€ت و زه€€رم€€ار دی€€گر .چ€€ه خ€€وب ک€€ه ه€€نوز زن€€دگ€€ی
م€صرف€ی ف€ضای پ€ر از ت€الش ای€ن روس€تاه€ا و شه€رکه€ا را
آل€وده ن€کرده اس€ت .و اگ€ر ه€م ک€رده اس€ت چ€ندان چ€شمگیر
نیس€€ €ت .ب€€ €رخ€€ €الف شه€€ €ره€€ €ای ب€€ €زرگ ،ک€€ €ه از س€€ €ر ت€€ €ا ن€€ €وک
پ €€ایم €€ان ف €€رن €€گ و ف €€رن €€گی اس €€ت .ح €€تی در پ €€ارهای م €€وارد
کاتولیکتر از پاپ!
ق €€طار ن €€فس ت €€ازه م €€یک €€ند .چ €€ون اس €€ب ت €€یزپ €€ای ،س €€م ب €€ه
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زم€ین م€یک€وب€د و م€ا را ب€ه س€وار ش€دن م€یخ€وان€د .دخ€ترک€ی
پ€€ €نج ـ ش€€ €ش س€€ €ال€€ €ه ب€€ €ا گ€€ €یسوان ط€€ €الی€€ €ی و دس€€ €ته گ€€ €لی در
دس €€ت ب €€رای خ €€داح €€اف €€ظی ی €€کراس €€ت ب €€ه ط €€رف م €€ن م €€یآی €€د.
گ€€وی€€ی از آن دوره€€ا م€€را ن€€شان€€ه گ€€رف€€ته اس€€ت .ام€€ا چ€€را م€€ن؟
آن ه €€م درم €€یان ای €€ن ه €€مه م €€ساف €€ر .ش €€ای €€د رن €€گ آش €€نای €€ی در
چ €€ €شمه €€ €ای €€ €م دی €€ €ده اس €€ €ت .چ €€ €شمان آب €€ €ی م €€ €ن و او .ام €€ €ا
چ€€شمان او زی€€بات€€ر اس€€ت .در ص€€ورت€€ش خ€€یره م€€یش€€وم .چ€€ه
زی €€بای €€ی م €€عصوم €€ان €€ه ،ب €€کر و دس €€تن €€خوردهای در زی €€ر ای €€ن
ل€€ €باسه€€ €ای ک€€ €ثیف و ک€€ €هه پ€€ €نهان ش€€ €ده اس€€ €ت .م€€ €یخ€€ €واه€€ €م
ب€بوس€مش ب€ه خ€اط€ر ت€مام€ی ک€ودک€ان€ی ک€ه درای€ن س€رزم€ین ب€ه
دن€€بال ج€€انپ€€ناه€€ی م€€یگ€€ردن€€د و ن€€میی€€اب€€ند ،ام€€ا از آن ه€€مه
چ€شم ک€ه م€را ن€گاه م€یک€نند ،ش€رم€زده م€یش€وم .ب€ا خ€جال€ت
دس€ت ب€ر م€وه€ای ط€الی€یاش م€یکشم .گ€ل را م€یب€وی€م .ع€طر
و ح €€شیاش ج €€ان €€م را ب €€ه وج €€د م €€یآورد .ی €€کب €€اره اح €€ساس
م €€ €یک €€ €نم درم €€ €ن چ €€ €یزی م €€ €تول €€ €د م €€ €یش €€ €ود .ب €€ €رم €€ €یخ €€ €یزم.
ن €€میخ €€واه €€م چ €€شمان پ €€ر از اش €€کم را ب €€بیند .از ب €€لندگ €€وی
ایس€€ €تگاه آوای€€ €ی گ€€ €رم و ش€€ €یری€€ €ن پ€€ €خش م€€ €یش€€ €ود» .دای€€ €ه
دای €€ €ه ...وق €€ €ت ج €€ €نگه «.ق €€ €طار چ €€ €ون م €€ €اری خ €€ €ود را در دل

ک€€ €وهه€€ €ای س€€ €ر ب€€ €ه ف€€ €لک ک€€ €شیده ل€€ €رس€€ €تان م€€ €خفی م€€ €یک€€ €ند.
ک €€وهه €€ای €€ی ک €€ه چ €€ون غ €€وله €€ای اف €€سان €€های ق €€د ک €€شیدهان €€د و
گ €€ €ردن ف €€ €راز م €€ €ا را در خ €€ €ود ج €€ €ای م €€ €یده €€ €ند .ام €€ €ا ه €€ €نوز
محسور نگاه دخترک مو طالییام.

ق €€طار ب €€ا ت €€کانه €€ای €€ی م €€یایس €€تد .ق €€طار دی €€گری در راه
اس €€ت .از ان €€دی €€مشک ح €€رک €€ت ک €€رده اس €€ت .م €€ا ب €€ای €€د درای €€ن
ایس€تگاه ب€ایس€تیم ت€ا آن ق€طاراز راه ب€رس€د .پ€س از س€اع€تی
ان€€تظار ،از راه م€€یرس€€د .پُ€€ر از مج€€روح و ب€€یمار .نخس€€تین
س €€ری مج €€روج €€ین ج €€نگ .ت €€مام ک €€وپ €€هه €€ا ل €€باب از مج €€روح و
ن€€یمهج€€ان .ب€€هی€€کب€€اره ت€€مام€€ی ش€€ادیه€€ایم€€ان رن€€گ م€€یب€€ازد.
ع€فری€ت ج€نگ چه€ره ن€شان م€یده€د و ب€ر ق€لبه€ای م€ا چ€نگ
م €€یزن €€د .ق €€طار ب €€ا خ €€ودش ب €€وی ب €€اروت و م €€رگ را در ف €€ضا
م€€یپ€€راک€€ند .ح€€رک€€ت م€€یک€€نیم .س€€یاه€€ی ش€€ب ی€€کب€€اره ک€€وه و
دش€ت و ب€یاب€ان را م€یبلعد .س€یاه€ی ک€وهه€ا ،وحش€تی غ€ری€ب
م€یآف€ری€ند .ح€رک€ت ق€طار ی€کن€واخ€ت م€یش€ود و چ€شمه€ا گ€رم
م €€یش €€ود و ذه €€نه €€ای آش €€فته م €€یرود ت €€ا ق €€رار ب €€گیرد ،ک €€ه
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ص €€ € € €دای ان €€ € € €فجاری م €€ € € €هیب خ €€ € € €واب را از چ €€ € € €شم دش €€ € € €ت
میپراکند.و قطار با تکانهای شدیدی می ایستد.

صبح بیخروس!
دیش€ب از م€ا اس€تقبال ب€اش€کوه€ی ب€ه ع€مل آم€د .در دل ش€ب
آت €€شی ش €€عله م €€یک €€شید و ص €€دای تُ €€ندری ب €€رم €€ی خ €€اس €€ت.
درس€ت و ح€ساب€ی وحش€ت ک€رده ب€ودی€م .س€راس€یمه از ق€طار
پ€€ای€€ین پ€€ری€€دی€€م و س€€نگر گ€€رف€€تیم .ت€€صورم€€ان ای€€ن ب€€ود ک€€ه ب€€ه
ق€€ €طار ح€€ €مله ش€€ €ده اس€€ €ت .چ€€ €شم ،چ€€ €شم را ن€€ €میدی€€ €د .ج€€ €ز
ده€€ان€€ه ت€€وپه€€ا ک€€ه گ€€ه گ€€اه ش€€ب را ب€€ه آت€€ش م€€یک€€شید .ب€€قیه
ت€اری€کی م€طلق ب€ود .ت€وپ€ها ک€ه خ€ام€وش ش€دن€د ،ل€شگر س€رم€ا
ب €€ه ت €€اخ €€ت و ت €€از م €€شغول ش €€د .ت €€ا پ €€وس €€ت اس €€تخوان ن €€فوذ
م€یک€رد .ام€ا از دس€ت ه€یچ ک€س ک€اری س€اخ€ته ن€بود .ج€رأت
روش€€ €ن ک€€ €ردن س€€ €یگار ه€€ €م ن€€ €داش€€ €تیم .م€€ €یت€€ €رس€€ €یدی€€ €م آت€€ €ش
س €€یگاره €€ا م €€وض €€ع م €€ا را ب €€ه دش €€من ن €€شان ده €€د .ت €€ا ص €€بح
ل€€رزی€€دی€€م و دم ب€€رن€€یاوردی€€م .ب€€االخ€€ره ص€€بح آم€€د .ب€€دون آنک€€ه

خ €€روس ب €€خوان €€د .چ €€را ک €€ه آت €€ش ج €€نگ خ €€روس و ص €€اح €€ب
خ €€روس را از شه €€ر و دی €€ارش €€ان ران €€ده ب €€ود .ح €€ال €€ت غ €€ری €€بی
داش€€ €تیم .ت€€ €ا ص€€ €بح ج€€ €انم€€ €ان ب€€ €ه ل€€ €ب آم€€ €ده ب€€ €ود ب€€ €ه ت€€ €صور
ای€نک€ه در ب€یاب€انه€ای ان€دی€مشک م€ورد ح€مله ق€رار گ€رف€تهای€م،
م €€نتظر ب €€ودی €€م ک €€ه چ €€شم ب €€از ک €€نیم دش €€ت و صح €€را ب €€بینیم.
ام€€ا م€€تحیران€€ه دی€€دی€€م در داخ€€ل شه€€ر هس€€تیم و خ€€ان€€هه€€ا در
چ€ند ق€دم€یم€ان ب€ودن€د .ک€اف€ی ب€ود گ€ام€ی ب€رم€یداش€تیم و در
پ€ناه دی€واره€ا و خ€ان€ه ه€ای تخ€لیه ش€ده ق€رار م€یگ€رف€تیم ام€ا
تاریکی مطلق شب به ما این اجازه را نداد.

راه م€€یاف€€تیم .ق€€بل از ای€€نک€€ه دوب€€اره ح€€رک€€ت ب€€کنیم ب€€ای€€د
ک €€اری ب €€کنم .دیش €€ب ،ه €€نگام پ €€یاده ش €€دن از ق €€طار ش €€لوارم
پ €€اره ش €€ده ب €€ود و ح €€اال ب €€ای €€د ش €€ان €€س م €€یآوردم و خ €€یاط €€ی
م€€ €یی€€ €اف€€ €تم .ه€€ €رچ€€ €قدر بیش€€ €تر م€€ €یگردم ک€€ €متر م€€ €یی€€ €اب€€ €م .ن€€ €ه
ره €€گذری و ن €€ه ک €€اس €€بی ،گ €€وی €€ی شه €€ر م €€ردگ €€ان اس €€ت .اک €€ثر
م €€ردم شه €€ر را تخ €€لیه ک €€ردهان €€د .ف €€کر ن €€میک €€ردم اوض €€اع ب €€ه
ای€€ن خ€€راب€€ی ب€€اش€€د .ت€€صورم از ج€€نگ ،درگ€€یری در م€€ناط€€ق
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م€رزی ب€ود ن€ه در داخ€ل شه€ره€ای ج€نوب€ی .ب€االخ€ره م€یی€اب€م
ک€€ه ج€€وی€€نده ی€€اب€€نده اس€€ت .م€€رد م€€یان س€€ال€€ی از ش€€کاف در
ح€€یاط€€ش ن€€اب€€اوران€€ه م€€را ن€€گاه م€€یک€€ند .ب€€ه ط€€رف در م€€یروم.
در پش €€ت در چ €€وب €€ی ح €€یاط پ €€نهان م €€ی ش €€ود .ص €€دای ن €€فس
ه€ای€ش را از پش€ت در م€یش€نوم .در م€یزن€م و م€یگ€وی€م :دل
آس €€وده دار ک €€ه ب €€ه ت €€قاض €€ای ک €€مک آم €€دهام ت €€نها س €€وزن €€ی و
ن €€ €خی م €€ €ا را ب €€ €سنده م €€ €یک €€ €ند .م €€ €دت €€ €ی م €€ €یگ €€ €ذرد ،در ب €€ €از
م€یش€ود .در ن€گاه€ش ت€رس و ن€اب€اوری م€وج م€یزن€د .ب€رای€ش
م €€ €یگ €€ €وی €€ €م ک €€ €ه از ک €€ €جا و پ €€ €ی چ €€ €ه ک €€ €اری آم €€ €دهای €€ €م .و او
م€عترض€ان€ه م€یگ€وی€د :ول€ک چ€را ای€نق€در دی€ر؟ چ€یزی ن€مان€ده
ب€ود ان€دی€مشک و دزف€ول را ب€گیرن€د .ت€مام زن€دگ€یم€ان از ب€ین
رفت .شما تا بهحال در تهران چه میکردید؟
م€ان€دهام ک€ه چ€ه ج€واب€ی ب€ده€م .خ€ودم ه€م ن€میدان€م ت€ا ب€ه
ح €€ال ک €€جا ب €€ودهای €€م و چ €€ه م €€یک €€ردی €€م .از خ €€ودم م €€یپ €€رس €€م
وق €€ €تی ای €€ €ن ب €€ €یچارهه €€ €ا از ج €€ €لو ت €€ €ان €€ €که €€ €ای ع €€ €راق €€ €ی ف €€ €رار
م €€یک €€ردن €€د م €€ا ک €€جا ب €€ودی €€م و چ €€ه م €€یک €€ردی €€م .چ €€طور ت €€دارک
چ€€ند م€€اه€€ه ع€€راق را در م€€رز ن€€دی€€دی€€م .چ€€طور غ€€رش ت€€ان€€که€€ا
م €€ا را از خ €€واب ب €€یدار ن €€کرد و ش €€ای €€د ش €€نیدی €€م و خ €€ود را ب €€ه

نشنیدن زدیم .چه میدانم کجا بودیم و چه میکردیم.
م €€یپ €€رس €€م :زن و ب €€چهه €€ای €€ت ک €€جای €€ند؟ م €€یگ €€وی €€د :زودت €€ر
ف €€رس €€تادم ت €€ا اگ €€ر ع €€راق €€یه €€ا ب €€ه ان €€دی €€مشک رس €€یدن €€د اس €€یر
ن€€ € € €شون€€ € € €د .آخ€€ € € €ه غ€€ € € €یرت م€€ € € €ا چ€€ € € €طور ق€€ € € €بول م€€ € € €یکند زن و
ب€چهه€ایم€ان ب€ه اس€ارت ب€رون€د .خ€وب م€رگ ب€رای آدم ف€رض
است.
ک €€ار خ €€یاط €€ی ت €€مام ش €€ده اس €€ت .م €€یخ €€واه €€م ق €€دری پ €€ول
ب €€ده €€م .م €€یدان €€م ب €€ا ای €€ن اوض €€اع و اح €€وال ب €€ین €€یاز نیس €€ت.
ام €€ €ا از غ €€ €رورش م €€ €یترس €€ €م .ت €€ €شکر م €€ €یک €€ €نم .ب €€ €ا انگش €€ €ت
دوردس€ته€ا را ن€شان م€یده€د و م€یگ€وی€د :ع€راق€یه€ا آنج€ا
هس€تند گ€وی€ی آنه€ا را م€یب€یند در ن€گاه€ش خ€شم و غ€ضب
م€وج م€یزن€د ،م€یگ€وی€د :ب€یرون€ش م€یک€نیم .ب€ه ن€جوا .ن€میدان€م
ب€€ا خ€€ودش ح€€رف م€€یزن€€د ی€€ا م€€خاط€€بش م€€ن هس€€تم .ص€€دای
دوی€دن ک€سی م€یآی€د ،ب€رم€یگ€ردم ح€مید ن€فسزن€ان م€یآی€د:
پس €€ر ک €€جای €€ی؟ ه €€مه ج €€ا را دن €€بال €€ت گش €€تم .و ن €€فسی ت €€ازه
میکند.
ـ واحد منتظر توست فکر کردند گم شدهای.
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ت€مام خ€ودروه€ا ،ج€یپه€ا ،آم€بوالن€سه€ا در ی€ک خ€ط آم€اده
ح€€ €رک€€ €تان€€ €د .راه م€€ €یاف€€ €تیم .از خ€€ €یاب€€ €انه€€ €ای خ€€ €لوت شه€€ €ر
م€€ €یگ€€ €ذری€€ €م و راه€€ €ی س€€ €مت و س€€ €وی€€ €ی م€€ €یش€€ €وی€€ €م ک€€ €ه م€€ €رد
م €€یان €€سال ان €€دی €€مشکی ن €€شان داد .ب €€ه پ €€لیس راه م €€یرس €€یم.
ا ّم€€ €ا از پ€€ €لیس راه ت€€ €نها ت€€ €اب€€ €لوی€€ €ی ب€€ €اق€€ €ی اس€€ €ت .م€€ €ساف€€ €ری
ن€مان€ده اس€ت ک€ه راه€ی ب€اش€د و پ€لیسی .ه€رچ€ند ک€ه ای€ن راه
ی €€ € €کراس €€ € €ت ب €€ € €ه ده €€ € €ان اژده €€ € €ا م €€ € €یرود .از شه €€ € €ر خ €€ € €ارج
م€یش€وی€م .ام€ا ب€ه ک€جا؟ م€علوم نیس€ت .آنق€در ج€لو م€یروی€م
ت€ا س€روک€له س€نگره€ا و ت€ان€که€ا پ€یدا م€یش€ود .دش€ت در زی€ر
ن€€ور خ€€ورش€€ید م€€ثل آی€€نه م€€یدرخش€€د .ت€€ا چ€€شم ک€€ار م€€یک€€ند
دش €€ €ت س €€ €طح دام €€ €ن ک €€ €شیده اس €€ €ت ،ب €€ €دون ه €€ €یچ پس €€ €تی و
ب€لندی .ب€ه ح€مید م€یگ€وی€م :ف€کر م€یک€نم ت€ا ع€راق ه€مینط€ور
ص€اف و ب€یآب€له ب€اش€د ک€ه ن€اگ€اه زم€ین زی€ر پ€ایم€ان ب€ه ل€رزه
درم€یآی€د .چ€یزی ن€مان€ده اس€ت ک€ه آم€بوالن€س واژگ€ون ش€ود،
ان €€فجار و دود ه €€مه چ €€یز را ب €€ه ه €€م م €€یری €€زد .از آم €€بوالن €€س
ب €€یرون م €€یآی €€م و س €€نگر م €€یگ €€یرم .از ن €€ظم خ €€ودره €€ا خ €€بری
نیس €€ت .ه €€ر خ €€ودروی €€ی ب €€ه س €€وی €€ی منح €€رف و ب €€ه ام €€ان خ €€دا

ره€ا ش€ده اس€ت .گ€وی€ی ب€رط€بل ب€زرگ€ی م€یک€وب€ند .و ح€اص€ل
آن ک€€وب€€یدن در دوردس€€ته€€ا ،ب€€رای م€€ا ن€€فیر گ€€لول€€ه و ان€€فجار
اس€€ €ت .گ€€ €لوهه€€ €ای ت€€ €وپ ام€€ €ان ن€€ €میده€€ €د ت€€ €ا ب€€ €یندی€€ €شیم چ€€ €ه
خ€اک€ی ب€رس€رم€ان ک€نیم .درای€ن م€یان س€روک€لۀ س€ره€نگی پ€یدا
م €€یش €€ود دس €€تپاچ €€ه و م €€ضطرب .ب €€ا داد و ف €€ری €€اد ک €€ه ش €€ما
درای€نج€ا چ€ه م€یک€نید؟ ب€ه ح€مید م€یگ€وی€م :م€علوم اس€ت ک€ه
م€ا ای€نج€ا چ€کار م€یک€نیم! م€علوم م€یش€ود م€ا را اش€تباه€ی
ب €€ه ای €€نج €€ا آوردهان €€د .راه €€نما م €€ا را ب €€هج €€ای واح €€د دی €€گری
گ€€رف€€ته اس€€ت .و ای€€ن ورود ن€€اب€€هنگام خ€€واب خ€€وش ع€€راق€€یه€€ا
را ب€€ € € €ره€€ € € €م زده اس€€ € € €ت .از ه€€ € € €مان راه€€ € € €ی ک€€ € € €ه آم€€ € € €دهای€€ € € €م
ب€€رم€€یگ€€ردی€€م .م€€ثل ت€€یری ک€€ه از چ€€لۀ ک€€مان خ€€ارج م€€یش€€ود.
م€€یخ€€واه€€یم ه€€رچ€€ه زودت€€ر از ت€€یررس دش€€من خ€€ارج ش€€وی€€م.
ب€ه پ€لیس راه ک€ه م€یرس€یم ن€فس راح€تی م€یک€شیم .ب€ه ح€مید
م€یگ€وی€م :ف€کر ن€میک€ردم ع€راق€یه€ا ای€نق€در ن€ام€رد ب€اش€ند ک€ه
ت €€ €ا ای €€ €نج €€ €ا ه €€ €م م €€ €ا را دن €€ €بال ک €€ €نند .ح €€ €مید م €€ €یگ €€ €وی €€ €د :ن €€ €ه
ای€نق€دره€ا ه€م ن€ام€رد نیس€تند ف€قط م€یخواس€تند ت€ذک€ر ب€ده€ند
ک €€ه ب €€فهمید ب €€ه ک €€جا آم €€دهای €€د .پ €€یک ن €€یک نیس €€ت ک €€ه درای €€ن
ب €€یاب €€ان ج €€والن ب €€ده €€ید .م €€یگ €€وی €€م :چ €€را ب €€ه م €€ن؟ م €€یگ €€وی €€د:
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خ€وب ش€ای€د از ط€ری€ق س€تون پنج€م ف€همیدهان€د ک€ه ج€ناب€عال€ی
ت€€ €نها داوط€€ €لب ای€€ €ن واح€€ €د ب€€ €ودهای .م€€ €یگ€€ €وی€€ €م :خ€€ €وب ،اگ€€ €ر
پیغام این بود دریافت کردم.
ب€ه شه€ر م€یرس€یم و م€نتظر م€یش€وی€م ت€ا راه€نمای ب€عدی
ب€یای€د .راه€نما م€یآی€د .ت€قسیم م€یش€وی€م .و م€ا ب€رای ب€رق€رار
ک€€ € € €ردن به€€ € € €داری ل€€ € € €شکر ب€€ € € €هب€€ € € €یشهزاری م€€ € € €یان دزف€€ € € €ول و
ان €€دی €€مشک ه €€دای €€ت م €€یش €€وی €€م .ب €€ه م €€حض رس €€یدن دس €€ت
ب€€هک€€ار م€€یش€€وی€€م .ه€€رچ€€ه زودت€€ر ب€€ای€€د ب€€یمارس€€تان صح€€رای€€ی
ب€€رپ€€ا ش€€ود .ه€€نوز ب€€ه خ€€ودم€€ان ن€€یام€€دهای€€م ک€€ه ب€€وم€€ب ،ب€€وم€€ب.
ب€€ €از ه€€ €م ان€€ €فجار و زم€€ €ین ل€€ €رزهه€€ €ای ش€€ €دی€€ €د .دوب€€ €اره ف€€ €رار
ه€رک€س ب€ه س€وی€ی .غ€ری€زی .ب€ا ه€مان ن€یروی م€رم€وزی ک€ه از
ه€زاران س€ال پ€یش در وج€ودم€ان رخ€نه ک€رده اس€ت و درط€ول
ه€زارهه€ا ج€ان پ€درانم€ان را ح€فظ ک€رده اس€ت .چ€ند ان€فجار
دی €€ €گر و س €€ €کوت .م €€ €طمئن ک €€ €ه م €€ €یش €€ €وی €€ €م از گ €€ €وش €€ €ه ک €€ €نار
م€یآی€یم و دس€ت و پ€ای€مان را ج€مع م€یک€نیم .درای€نج€ا دی€گر
ان€€تظار چ€€نین اس€€تقبال ب€€اش€€کوه€€ی! را ن€€داش€€تیم آن ه€€م از
پش €€ت .ب €€اورم ن €€میش €€ود .ی €€عنی از ان €€دی €€مشک ب €€ه م €€ا ح €€مله
ک€€ردن€€د؟! از ح€€مید م€€یپ€€رس€€م .م€€یگ€€وی€€د :ب€€فهمی ،ن€€فهمی از

ان€€دی€€مشک ب€€ود ش€€ای€€د ه€€م از ته€€ران! م€€یگ€€وی€€م :آخ€€ه دش€€من
روب€€ €هرو اس€€ €ت .م€€ €یگ€€ €وی€€ €د :از ک€€ €جا م€€ €یدان€€ €ی؟! اع€€ €تراض
م€€یک€€نم .ح€€ال و ح€€وص€€له ش€€وخ€€ی ن€€دارم ،ک€€ه چ€€ند ن€€فری از
راه م€یرس€ند .م€یپ€رس€م :چ€ه ش€ده اس€ت؟ م€یگ€وی€ند :دن€بال
س€تون پنج€م م€یگ€ردی€م .ه€مینه€ای€ی ک€ه ب€ا خ€مپاره ب€ه ش€ما
ح€€ €مله ک€€ €ردن€€ €د .چ€€ €یزی ن€€ €مان€€ €ده اس€€ €ت ک€€ €ه از ت€€ €عجب ش€€ €اخ
درب €€یاورم .م €€یپ €€رس €€م :چ €€طوری؟ م €€گه م €€مکنه؟ م €€یگ €€وی €€ند:
خ€€یلی س€€اده اس€€ت ب€€ا وان€€ت ب€€ه ن€€زدی€€کی ش€€ما م€€یآی€€ند ی€€ک
ق €€ €بضه خ €€ €مپاره  ۶۰در وان €€ €ت دارن €€ €د .چ €€ €ند گ €€ €لول €€ €ه ش €€ €لیک
م€€ €یک€€ €نند و م€€ €یرون€€ €د .رو ب€€ €ه ح€€ €مید م€€ €یک€€ €نم و م€€ €یگ€€ €وی€€ €م:
ب €€دج €€ای €€ی آم €€دهای €€م ،ن €€ه از ج €€لو ام €€نیت داری €€م ن €€ه از ع €€قب.
حمید با خنده میگوید :تو یکی که ح ّقته.

بهداری صحرایی
ب €€یل و ک €€لنگه €€ای €€ی ک €€ه ب €€ا آن ه €€مه اک €€راه در ته €€ران ت €€حوی €€ل
گ€€ €رف€€ €تم ب€€ €ه ک€€ €ار م€€ €یآی€€ €د .ب€€ €رای ب€€ €رق€€ €رار ک€€ €ردن ب€€ €یمارس€€ €تان
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صح€€رای€€ی م€€یب€€ایس€€ت ب€€لندیه€€ا را ه€€موار ک€€رد ت€€ا چ€€ادره€€ا
ق €€رار ب €€گیرن €€د و ای €€ن ک €€ار مس €€تلزم ت €€الش ه €€مگان €€ی اس €€ت.
دری €€غم م €€یآی €€د ک €€ه درای €€ن ک €€ار گ €€روه €€ی دس €€ت ب €€ه ج €€یب ب €€ه
ک€ناری ب€نشینم و ن€ظارهگ€ر ب€اش€م .دس€ت ب€ه ه€م ک€ه م€یده€یم
ب €€ا چ €€ند روز ک €€ار ک €€ردن ج €€دی چ €€ادره €€ا ب €€رپ €€ا م €€یش €€ود .در
م€رک€ز چ€ادر ب€زرگ و دورت€ادور چ€ادره€ای ح€اش€یهای ک€ه م€ا
باشیم.
اول€ین ش€بی اس€ت ک€ه در ک€یسه خ€واب آرام م€یگ€یرم .ک€م
ک €€م رخ €€تخواب گ €€رم و راح €€ت خ €€ان €€ه را ف €€رام €€وش م €€یک €€نم .از
امش €€ب ت €€ا روزی ک €€ه ب €€رای ه €€یچ ک €€دام از م €€ا م €€علوم نیس €€ت
خ€ان€ۀ م€ا دره€مین ت€په م€اه€وره€ا و رخ€تخواب م€ا ه€مین ک€یسۀ
خ €€واب اس €€ت .ح €€ساب €€م را ب €€ا خ €€ودم روش €€ن ک €€ردهام .آنق €€در
خسته ام که نمیفهمم چگونه صبح میشود.
ص €€بح ب €€ا ت €€کاپ €€وی ب €€یوق €€فۀ ه €€مگی آغ €€از م €€یش €€ود .ج €€ای
آرام و ق €€رار نیس €€ت .م €€یدان €€یم ک €€ه س €€یل ب €€یماران ب €€ه زودی
س€رازی€ر م€ی ش€ود .ب€ای€د آم€اده پ€ذی€رش ای€ن ه€جوم ب€اش€یم و
هستیم .به همین خاطر این راه دراز را آمدهایم.
اول €€ €ین س €€ €ری از راه م €€ €یرس €€ €ند .م €€ €ا م €€ €نتظر مج €€ €روح و

زخ€€ €می هس€€ €تیم ،.ام€€ €ا ه€€ €مگی ب€€ €یماران م€€ €عمول€€ €ی هس€€ €تند؛
بیش€تر اس€هال و اس€تفراغ ،ک€می س€رم€اخ€وردگ€ی و س€ردرد.
م€€ان€€دن€€یه€€ا م€€یم€€ان€€ند و رف€€تنیه€€ا م€€یرون€€د .و چ€€ادر ب€€زرگ
ش€کل و ش€مای€ل ب€یمارس€تان پ€یدا م€یک€ند .از ش€دت ف€عال€یت
ه€€مگی خس€€ته م€€یش€€وی€€م .ف€€رص€€ت س€€رخ€€اران€€دان نیس€€ت .از
چ€ادر به€داری ب€یرون م€یزن€م ت€ا س€یگاری روش€ن ک€نم .ج€یپ
ل €€ €ندروری ب €€ €ه ش €€ €تاب از گ €€ €رد راه م €€ €یرس €€ €د .در پش €€ €ت خ €€ €ود
ک€وه€ی از گ€ردوخ€اک ب€ه ه€وا م€یک€ند .ب€ه ط€رف ج€یپ م€یدوم.
ب€ای€د ح€ام€ل ب€یمار ب€دح€ال€ی ب€اش€د ک€ه چ€نین ب€یق€رار م€یآی€د.
ن €€ €گاه م €€ €یک €€ €نم .درص €€ €ندل €€ €ی ج €€ €لو ک €€ €سی نیس €€ €ت .ب €€ €ای €€ €د در
ق €€سمت ع €€قب ج €€یپ ب €€اش €€د .دس €€تگیره را م €€یچ €€رخ €€ان €€م .آدم
م€چال€ه ش€دهای ره€ا م€یش€ود .ج€ا م€ی خ€ورم .چ€یزی ن€مان€ده
اس€ت ک€ه روی زم€ین ول€و ش€ود .م€یان زم€ین و آس€مان ب€غلش
م€یک€نم .ب€وی خ€ون ت€ازه ح€ال€م را دگ€رگ€ون م€یک€ند .درم€یان
دس€€ته€€ای€€م ج€€اب€€هج€€ای€€ش م€€یک€€نم .س€€رش ب€€ه ک€€ناری م€€یرود.
اره از ب€€ €االی اب€€ €روان€€ €ش ک€€ €اس€€ €ه س€€ €رش را ج€€ €دا
گ€€ €وی€€ €ی ب€€ €ا ّ
ک€€ردهان€€د .چ€€شمه€€ای€€ش در ح€€دق نیس€€ت .گ€€وی€€ی ب€€رص€€ورت€€ش
ص€ورت€کی م€قوای€ی زدهان€د .ت€رک€ش ت€وپ ه€مه چ€یز را ب€ا خ€ود
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ب €€ €رده اس €€ €ت .خ €€ €ون ت €€ €ازه و داغ €€ €ش ت €€ €مام دس €€ €ته €€ €ای €€ €م را
م €€یپ €€وش €€ان €€د .اح €€ساس م €€یک €€نم چ €€ادره €€ا درح €€ال چ €€رخ €€یدن
هس€€تند و ای€€ن گ€€ردش ک€€م ک€€م وس€€عت پ€€یدا م€€ی ک€€ند ،ک€€وه و
دش €€ت و ت €€پهه €€ا ه €€مین ط €€ور م €€یچ €€رخ €€ند و م €€یچ €€رخ €€ند ت €€ا
آس€€مان ن€€یز ب€€ه چ€€رخ€€ش درم€€یآی€€د .چ€€شم ک€€ه ب€€از م€€یکنم ن€€ه
از ج €€ € € €یپ خ €€ € € €بری اس €€ € € €ت و ن €€ € € €ه از ج €€ € € €نازه .ت €€ € € €نها خ €€ € € €ون
ماسیدهاش بردستانم سنگینی می کند.

در امتداد خط
م€أم€ور م€یش€وم در ط€ول خ€ط م€ق ّدم ایس€تگاه ه€ای ام€دادی
ب€€رق€€رار ک€€نم .ن€€یروه€€ای خ€€ودی از پ€€لیس راه ت€€ا ن€€زدی€€کیه€€ای
س €€ای €€ت مس €€تقر هس €€تند .اول €€ین واح €€د را در ن €€زدی €€کیه €€ای
پ €€لیس راه مس €€تقر م €€یک €€نم .واح €€ده €€ای ب €€عدی در ن €€زدی €€کی
ه€ای ک€رخ€ه و ه€مین ط€ور م€یروم ت€ا ب€ه ن€زدی€کیه€ای س€ای€ت
ن€یروی ه€وای€ی .ت€نها راه ارت€باط€ی دو س€وی رودخ€ان€ه درای€ن
ج€€بهه پ€€ل ن€€ادری اس€€ت .پ€€لی اس€€ت ب€€زرگ و ف€€لزی .و درای€€ن
ف€€کرم چ€€را ت€€ا ب€€ه ح€€ال ن€€یروه€€ای ع€€راق€€ی ت€€صمیم ن€€گرف€€تهان€€د
آنرا منه€دم ک€نند .م€دت€ی اس€ت ک€ه ن€یروه€ای م€هندس€ی ق€رار
اس€ت چ€ند پ€ل ش€ناور روی رودخ€ان€ه ای€جاد ک€نند ،ا ّ€م€ا ه€نوز
نکردهاند.
از ان€€ €دی€€ €مشک ت€€ €ا آخ€€ €ری€€ €ن س€€ €نگره€€ €ا راه درازی نیس€€ €ت.
ب€اره€ا از خ€ودم پ€رس€یدهام چ€را در ن€اب€سام€ان€یه€ای روزه€ای
اول ج€نگ ن€یروه€ای ع€راق€ی گ€ام€ی ف€رات€ر ن€گذاش€تهان€د .ج€لو
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آنه€€ا ک€€ه ن€€یروی€€ی ن€€بوده اس€€ت ،وگ€€رن€€ه ن€€میت€€وانس€€تند ب€€دی€€ن
س€ادگ€ی ت€ا ن€زدی€کیه€ای ان€دی€مشک ب€یای€ند .چ€را ن€یام€دن€د ت€ا
ب€€ا گ€€رف€€نت ان€€دی€€مشک و دزف€€ول ـ دو شه€€ری ک€€ه ح€€کم گ€€لوگ€€اه
جنوب را دارند ـ کار استان خوزستان را یکسره کنند؟
آن ط €€ور ک €€ه در اف €€واه م €€شهور اس €€ت ت €€رس €€یدهان €€د .گ €€وی €€ا
ع €€راق €€یه €€ا ب €€ه ای €€ن ع €€قبن €€شینی س €€ری €€ع ن €€یروه €€ای ای €€ران €€ی
م€€ €شکوک ش€€ €ده ب€€ €ودن€€ €د .و پ€€ €نداش€€ €تهان€€ €د ک€€ €ه دام€€ €ی درک€€ €ار
اس€€ €ت .غ€€ €اف€€ €ل از آنک€€ €ه ن€€ €ه دام€€ €ی درک€€ €ار ب€€ €وده اس€€ €ت و ن€€ €ه
ت€€اک€€تیکی .آن ط€€ور ک€€ه گ€€فته م€€یش€€ود دس€€تور تخ€€لیۀ پ€€ای€€گاه
ه €€وای €€ی دزف €€ول ه €€م داده ش €€ده ب €€ود .ه €€رب €€ار ک €€ه ب €€ه س €€قوط
ان €€دی €€مشک و دزف €€ول ف €€کر م €€ی ک €€نم ک €€وهه €€ای س €€ر ب €€ه ف €€لک
ک€€شیده ل€€رس€€تان درج€€لو چ€€شمان€€م ظ€€اه€€ر م€€یش€€ون€€د .گ€€ذر از
ای €€ €ن ک €€ €وهه €€ €ا غ €€ €یرم €€ €مکن اس €€ €ت ام €€ €ا ت €€ €ا ه €€ €مین ج €€ €ا ه €€ €م ک €€ €ه
پیش€روی ک€ردهان€د ب€ا خ€ود م€رگ و وی€ران€ی آوردهان€د .م€زارع
و ک€€ان€€اله€€ای آبرس€€ان€€ی ب€€دون ص€€اح€€ب ش€€ده و ه€€ر روز در
زی €€ €ر ص €€ €ده €€ €ا گ €€ €لول €€ €ه ت €€ €وپ و ت €€ €اروپ €€ €ودش €€ €ان بیش €€ €تر از ه €€ €م
گ €€سیخته م €€یش €€ود و دام م €€رگ بیش €€تر گس €€ترده م €€یش €€ود.
گ €€اوم €€یشه €€ای €€ی ک €€ه روزی م €€نشأ زن €€دگ €€ی و اق €€تصاد ب €€رای

م €€ €ردم ای €€ €ن س €€ €ام €€ €ان ب €€ €ودهان €€ €د ،س €€ €رگ €€ €ردان و آواره م €€ €ورد
اص€€ €اب€€ €ت ت€€ €رک€€ €شه€€ €ای م€€ €رگ€€ €بار ق€€ €رار م€€ €یگ€€ €یرن€€ €د و از ب€€ €ین
م €€ €یرون €€ €د .ب €€ €ا چ €€ €شمان ت €€ €رس €€ €ان و م €€ €ضطربش €€ €ان دش €€ €من
غّ € €داری ک €€ه ق €€صد ج €€انش €€ان ک €€رده اس €€ت م €€یج €€وی €€ند ،ام €€ا
نمییابند.
ب€ا ه€مۀ ای€ن زش€تیه€ا ،ص€بح ه€مچ€نان زی€با و ف€رحب€خش
آغ€€از م€€یش€€ود ،خ€€ورش€€ید م€€ثل روزه€€ای گ€€ذش€€ته ب€€یدری€€غ و
ب€یت€وج€ه ب€ه دش€منیه€ا دش€ت را روش€ن م€یک€ند و زن€دگ€ی را
ب €€ه ج €€ای کش €€تزاره €€ا و ب €€اغه €€ا ،ب €€ه س €€نگره €€ا و خ €€اک €€ری €€زه €€ا
ارزان€ی م€یدارد .س€کوت ن€اپ€ای€دار ه€مچون ح€باب€ی ش€کننده
س€راس€ر دش€ت را اح€اط€ه م€یکند ،ام€ا دی€ری ن€میگ€ذرد ک€ه ب€ا
ان€فجار اول€ین گ€لول€ه اع€صاب دش€ت م€تشنّج م€یش€ود .زم€ین
میلرزد .و نبض زمین به کوبش درمیآید.

روز نخس €€ € €ت ب €€ € €یخ €€ € €بر از ه €€ € €مه ج €€ € €ا وارد ح €€ € €لقۀ آت €€ € €ش
م€€ €یش€€ €وم .دو ط€€ €رف س€€ €رگ€€ €رم ت€€ €بادل آت€€ €شان€€ €د .زم€€ €ین زی€€ €ر
ان€€فجاره€€ای پ€€یدرپ€€ی ب€€یت€€اب€€ی م€€یک€€ند .آس€€مان در ج€€والن
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گ€لول€هه€ا آرام ن€میگ€یرد .رن€گ چه€رۀ به€رام ران€نده آم€بوالن€س
م€€ €ان€€ €ند گ€€ €چ س€€ €فید ش€€ €ده اس€€ €ت .م€€ €ن ه€€ €م ب€€ €فهمی ،ن€€ €فهمی
ت €€ €رس €€ €یده €€ €ام .ب €€ €ه اول €€ €ین س €€ €نگر در آن س €€ €وی ک €€ €رخ €€ €ه ک €€ €ه
م€€ €یرس€€ €یم م€€ €یگ€€ €وی€€ €م :ن€€ €گه دار .آم€€ €بوالن€€ €س را در گ€€ €ودال€€ €ی
ب€€گذار و ب€€یا .ب€€ه ط€€رف س€€نگر م€€یروم .خ€€وب€€ی س€€نگر درای€€ن
اس€€ €ت ک€€ €ه در ن€€ €دارد .ن€€ €یازی ب€€ €ه آداب و اص€€ €ول نیس€€ €ت ک€€ €ه
زن €€ € € €گ را ب €€ € € €ه ص €€ € € €دا درآوری و اج €€ € € €ازه ورود ب €€ € € €خواه €€ € € €ی.
س€€رپ€€ناه€€ی اس€€ت ک€€ه م€€یتوان€€د ه€€ر ب€€یپ€€ناه€€ی را پ€€ناه ده€€د و
از آس€€ €یب ت€€ €رک€€ €شه€€ €ای€€ €ی ک€€ €ه چ€€ €ون خ€€ €یل زن€€ €بوران م€€ €هاج€€ €م
وی€زوی€زک€نان از ب€االی س€نگره€ا پ€ر م€یک€شند ره€ای€ی بخش€د.
داخ €€ل س €€نگر چ €€هار ن €€فرن €€د ،س €€ه س €€رب €€از و ی €€ک ف €€رم €€ان €€ده.
ف€€رم€€ان€€دهش€€ان افس€€ری اس€€ت ج€€وان .ح€€دودا ً بیس€€ت و پ€€نج ـ
ش €€ش س €€ال €€ه ،آرام و م €€حجوب ،ب €€ا ص €€دای گ €€رف €€تهای ک €€ه ب €€ه
ج €€ان آدم م €€ین €€شیند .م €€یگ €€وی €€د :دک €€تر م €€گه از ج €€ان €€ت س €€یر
ش €€دهای ک €€ه درای €€ن س €€اع €€ت از ج €€ان پ €€ناه €€ت ب €€یرون زدهای؟
م€یگ€وی€م :ب€ا ق€وان€ین ع€بور و م€رور ای€نج€ا آش€نا نیس€تم .ب€ای€د
ک €€می گ €€ردوخ €€اک ب €€خوری €€م ت €€ا اوض €€اع و اح €€وال دس €€تم €€ان
ب €€یای €€د .ی €€کی از س €€رب €€ازه €€ا م €€یگ €€وی €€د :دک €€تر م €€واظ €€ب ب €€اش

ق €€اط €€ی گ €€ردوخ €€اکه €€ا ت €€رک €€ش ن €€باش €€د .چ €€ونک €€ه دی €€گر چ €€یزی
دس€تت ن€میآی€د ب€لکه از دس€تت م€یرود! و ه€مه م€یزن€یم زی€ر
خ€€نده .خ€€وش€€م م€€یآی€€د .آت€€ش م€€رگ€€بار ت€€وپ€€خان€€هه€€ا ن€€توانس€€ته
اس€ت ش€اداب€یش را ب€گیرد ه€م او م€یگ€وی€د :از هش€ت ص€بح
ت €€ا پ €€نج ب €€عد از ظه €€ر س €€اع €€ات م €€نع ع €€بور و م €€رور اس €€ت ،از
دو ط€€رف .پ€€ا از س€€نگر ب€€یرون گ€€ذاش€€تی ه€€مان و ی€€که€€و ب€€ه
خ €€ود آم €€دن ک €€ه س €€رت روی ب €€دن €€ت نیس €€ت ه €€مان .ق €€بل و ب €€عد
از ای€€ €ن س€€ €اع€€ €ته€€ €ا آت€€ €شب€€ €س اس€€ €ت .ه€€ €مینط€€ €وری وگ€€ €رن€€ €ه
ح €€ساب و ک €€تاب م €€شخصی ک €€ه ن €€دارد ،ن €€ه آنه €€ا چ €€یزی را
ام €€ضا ک €€ردهان €€د ن €€ه م €€ا .ت €€ازه م €€گر ب €€رای آنه €€ای €€ی ک €€ه ق €€بالً
ام€€ضا ش€€ده ب€€ود ت€€رهای خ€€رد ش€€د! ب€€گذری€€م ن€€ه م€€ا م€€یزن€€یم و
ن€€ه آنه€€ا .ت€€عجب م€€یک€€نم چ€€گون€€ه م€€یش€€ود ب€€ه چ€€نین ت€€واف€€قی
رس€ید .ت€عجبم را ک€ه م€یب€یند م€یگ€وی€د :ق€ضیه روش€ن اس€ت
اگ€ر ق€رار ب€اش€د بیس€ت و چ€هار س€اع€ت دوط€رف آت€ش ک€نند،
پ€€س چ€€ه زم€€ان€€ی زن€€دگ€€ی ک€€نند .خ€€وردن و خ€€واب€€یدن ک€€ه دروغ
نیس €€ت .ب €€ای €€د آب €€ی ب €€ه س €€روص €€ورت زد .ظ €€رفه €€ای غ €€ذا را
شس€€ €ت .آذوق€€ €ه ت€€ €هیه ک€€ €رد .ن€€ €اس€€ €الم€€ €تی ه€€ €ر دو ط€€ €رف آدم
هس €€تیم .م €€یب €€ینم ب €€د ن €€میگ €€وی €€د ،خ €€الص €€ه ،ص €€حبته €€ا گ €€ل
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م €€ € €یان €€ € €دازد ،از ه €€ € €ر دری و از ه €€ € €ر ط €€ € €رف €€ € €ی ت €€ € €ا ب €€ € €ه ورم
س €€روص €€ورتش €€ان م €€یرس €€م ،اگ €€ر ف €€قط در ص €€ورت ی €€کی از
آنه€€ € €ا ب€€ € €ود اح€€ € €تمال ب€€ € €یماری پ€€ € €وس€€ € €تی را م€€ € €یدادم .ام€€ € €ا
س€€روص€€ورت ه€€ر چ€€هار ن€€فر ی€€کدس€€ت م€€تورم و س€€رخ اس€€ت.
م €€یگ €€وی €€ند ک €€ار پ €€شهه €€ای ای €€ن م €€نطقه اس €€ت ،الک €€رداره €€ا از
روی پ€€توه€€ا ن€€یش م€€یزن€€ند .چ€€شمت ک€€ه گ€€رم م€€یش€€ود پ€€رواز
ش €€بان €€هش €€ان را ش €€روع م €€یک €€نند ،ص €€دایش €€ان درس €€ت م €€ثل
ص €€ €دای ف €€ €ان €€ €تومه €€ €ای خ €€ €ودم €€ €ان اس €€ €ت ،دور م €€ €یگ €€ €یرن €€ €د و
ن€€اگ€€هان ش€€یرج€€ه م€€یرون€€د و ن€€یشش€€ان را ف€€رو م€€یک€€نند و ت€€ا
ب€ه خ€ود آی€یم ب€مبه€ای خ€ارشش€ان را ری€ختهان€د و رف€تهان€د،
م€€ا م€€یم€€ان€€یم و ت€€ا ص€€بح خ€€ارش و س€€وزش .پ€€ماد ض€€دپ€€شه
م €€ €یخواه €€ €ند ،ن €€ €داری €€ €م .از ای €€ €ن پ €€ €ماده €€ €ا در ع €€ €ملیات ظ €€ €فار
اس €€تفاده ش €€ده اس €€ت ،ام €€ا اک €€نون ت €€نها ن €€ام €€ی از آن م €€ان €€ده
اس€€ €ت .ال€€ €بته در ب€€ €ازار س€€ €یاه ب€€ €ا ق€€ €یمته€€ €ای ب€€ €اال م€€ €وج€€ €ود
اس€€ €ت .م€€ €یگ€€ €وی€€ €م :س€€ €عی م€€ €یک€€ €نم ب€€ €رایت€€ €ان ف€€ €ردا پ€€ €مادی
ب€یاورم ت€ا ای€ن خ€ارش و ورم را از ب€ین ب€برد ،ام€ا ب€ای€د ب€رای
فرار پشهها راهی پیدا بکنید.
وق€ت غ€ذا ش€ده اس€ت و م€یزب€ان€ان م€ا کنس€روه€ایش€ان را

ب €€ €یدری €€ €غ ب €€ €ا م €€ €همانه €€ €ای ن €€ €اخ €€ €وان €€ €ده ق €€ €سمت م €€ €یک €€ €نند.
م €€یگ €€وی €€م :م €€زاح €€م ش €€دی €€م و ف €€رم €€ان €€ده م €€یگ €€وی €€د :ای €€نج €€ا دم
غ€€ €نیمت اس€€ €ت ،ای€€ €ن کنس€€ €روه€€ €ا را ام€€ €روز خ€€ €وردی خ€€ €وردی
ف€ردا م€علوم نیس€ت چ€ه ک€سی م€یخ€ورد ،پ€س دم را دری€اب،
تعارف بیتعارف.
ام€€ € €ا ای€€ € €ن دم را ق€€ € €راری نیس€€ € €ت ،ت€€ € €ا ب€€ € €ه خ€€ € €ود ب€€ € €یای€€ € €یم
ت€€وپ€€خان€€هه€€ا خ€€ام€€وش م€€یش€€ون€€د و خ€€ورش€€ید راه م€€غرب را در
پ€€ € €یش م€€ € €یگ€€ € €یرد ،خس€€ € €ته و ب€€ € €یف€€ € €روغ .از س€€ € €نگر ب€€ € €یرون
م €€ €یزن €€ €یم ،س €€ €ینهه €€ €ایم €€ €ان را پ €€ €ر از ه €€ €وای خ €€ €نک دش €€ €ت
م €€یکنیم .ب €€رای م €€ا وق €€ت رف €€نت اس €€ت و ب €€رای س €€نگرن €€شینان
ف€€رص€€تی اس€€ت ت€€ا ک€€می ب€€هخ€€ود ب€€رس€€ند و خ€€ودش€€ان را ب€€رای
ش €€ €ام آم €€ €اده ک €€ €نند .پ €€ €یش از خ €€ €داح €€ €اف €€ €ظی ق €€ €ول ف €€ €ردا را
م€€یده€€م .ف€€رم€€ان€€ده م€€یگ€€وی€€د :دک€€تر ف€€ردا ب€€ا پ€€ماد و ب€€یپ€€ماد
م€€ €همان م€€ €ا هس€€ €تی .ج€€ €ای€€ €ی ق€€ €ول ن€€ €ده .ب€€ €یری€€ €ا دس€€ €ت م€€ €را
م €€ €یف €€ €شارد .چ €€ €قدر اح €€ €ساس ن €€ €زدی €€ €کی ب €€ €ه ای €€ €ن آدمه €€ €ای
گ €€ €ردوخ €€ €اک گ €€ €رف €€ €تۀ س €€ €نگرن €€ €شین م €€ €یک €€ €نم .ن €€ €میدان €€ €م ای €€ €ن
خ €€ €اص €€ €یت در ج €€ €نگ اس €€ €ت ی €€ €ا م €€ €رگ .خ €€ €ودخ €€ €واه €€ €یه €€ €ا و
ت€€نگن€€ظریه€€ا رن€€گ م€€یب€€ازن€€د .م€€ثل ای€€ن اس€€ت ک€€ه آدم€€ی ب€€ه
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خ €€ویش €€نت ان €€سان €€یاش ب €€ازم €€یگ €€ردد .م €€حبت را م €€یف €€همد،
دوس€تی را ارج م€ینه€د و ت€فکر س€وداگ€ران€ه از م€غزش رخ€ت
ب €€رم €€یب €€ندد .ای ک €€اش در ه €€مۀ زم €€انه €€ا و م €€کانه €€ا آدم €€یان
ای€€نچ€€نین ب€€ودن€€د .چ€€ه ن€€ام€€ردم€€ند آن€€ان ک€€ه از ه€€مین ج€€نگ و
م€رگ ه€م به€رهب€رداری م€یک€نند ت€ا م€وق€عیت م€ادی و م€عنوی
خود را مستحکم کنند!

سنّت بد
خس€تگی ب€ه س€راغ م€ا ه€م م€یآی€د .ب€رخ€ورد ب€ا ب€یماران ج€نبۀ
ع€€ €ادی و خس€€ €تهک€€ €ننده ب€€ €ه خ€€ €ود م€€ €یگیرد .آنق€€ €در اس€€ €هال و
اس€€ €تفراغ و ت€€ €ب و ل€€ €رز م€€ €یب€€ €ینم ک€€ €ه از راه رف€€ €نت م€€ €ری€€ €ض،
ب €€ €یماری €€ €ش را م €€ €یف €€ €همیم .ش €€ €ور و ه €€ €یجان روزه €€ €ای اول

ف €€روک €€ش م €€ی ک €€ند و ب €€رخ €€ورده €€ا گ €€ون €€های س €€رد و خ €€شن ب €€ه
خ€ود م€یگ€یرد ،ک€مک€م م€یف€همیم ک€ه ج€نگ ک€ار ام€روز و ف€ردا
نیس€€ت و ب€€یماران ج€€نگی ت€€نها زخ€€م ت€€رک€€ش ب€€ه ب€€دن ن€€دارن€€د.
خ €€ € €طر ج €€ € €راح €€ € €ت روح ب €€ € €یش از ج €€ € €راح €€ € €ت ج €€ € €سم اس €€ € €ت.
زخ €€مه €€ای €€ی ک €€ه ب €€ا چ €€شم دی €€ده ن €€میش €€ون €€د ت €€ا ب €€توان آنرا ب €€ا
ت €€یغ ج €€راح €€ی درم €€ان ک €€رد .خ €€ون €€ری €€زی ن €€دارد ت €€ا ج €€لو آنرا
گ€رف€ت .ام€ا در پ€نهان چ€ون خ€ورهای ب€یمار را م€یخ€ورد و از
بین میبرد.
ن€گاهم€ان ب€ه ج€نگ ک€می ع€وض م€یش€ود .ن€گاه نخس€ت از
روی ب €€یتج €€رب €€گی و س €€ادهان €€گاران €€ه ب €€ود .ف €€کر م €€یک €€ردی €€م
گ€€لول€€های ش€€لیک م€€یش€€ود و ی€€ا ت€€رک€€شی م€€یپ€€رد و س€€رب€€ازی
مج €€روح م €€یش €€ود .ک €€ار م €€ا پ €€یدا ک €€ردن گ €€لول €€ه و ت €€رک €€ش و
بس €€ € €نت زخ €€ € €م اس €€ € €ت ،ه €€ € €مین .ام €€ € €ا ه €€ € €رروز ک €€ € €ه م €€ € €یگ €€ € €ذرد
زخ€€ €مه€€ €ای€€ €ی را م€€ €ی ب€€ €ینیم ک€€ €ه ن€€ €اش€€ €ی از گ€€ €لول€€ €ه نیس€€ €ت .از
زن€دگ€ی در ش€رای€ط ن€اب€هنجاری اس€ت ک€ه ب€رای€ن م€ردم تح€میل
ش €€ده اس €€ت .س €€عی م €€یک €€نم ب €€ه ن €€حوی آنه €€ای €€ی را ک €€ه در
س€€ €نگره€€ €ا زن€€ €دگ€€ €ی م€€ €یک€€ €نند ب€€ €فهمم .ام€€ €ا ن€€ €میف€€ €همم .درک
م€€شخصی از زن€€دگ€€ی در س€€نگر ن€€دارم» .س€€نگر ب€€یماری!«
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را ن €€میف €€همم ،اص €الً ن €€میدان €€م چ €€نین ب €€یماری ن €€مادی ع €€ینی
دارد ی €€ €ا ن €€ €ه .ب €€ €رخ €€ €ورد ت €€ €مام €€ €ی ه €€ €مکاران €€ €م ب €€ €ا ای €€ €ن م €€ €سئله
م €€شخص اس €€ت ،ج €€دی و خ €€شن .ت €€شخیص آنه €€ا ت €€مارض
اس€€ت و آنه€€ا ت€€مارض را ن€€ه ی€€ک ب€€یماری ک€€ه ن€€وع€€ی ف€€رار از
م€سئول€یت م€یدان€ند .ام€ا ب€رای م€ن ه€مه چ€یز در ه€ال€ه ای از
اب €€هام ق €€رار دارد .ن €€می ت €€وان €€م ب €€اور ک €€نم ک €€ه ه €€مه ت €€مارض
م€€ €یک€€ €نند و م€€ €یخ€€ €واه€€ €ند از زی€€ €رب€€ €ار وظ€€ €یفۀ س€€ €نگین ج€€ €نگ
ش€€ €ان€€ €ه خ€€ €ال€€ €ی ک€€ €نند و اگ€€ €ر ای€€ €نک€€ €ار را ه€€ €م ب€€ €کنند دل€€ €یلش
چیس€€ت؟ ب€€ا ای€€ن ح€€ساب ت€€مارض ن€€یز ن€€وع€€ی ب€€یماری اس€€ت،
ن €€یازم €€ند ک €€مکی اس €€ت ک €€ه ب €€ه دس €€ت ی €€اری ده €€ندهای ن €€یاز
دارد .اما این نگرش مورد قبول جمع قرار نمیگیرد.
گ €€اه €€ی ب €€یماران در روز م €€رخ €€ص ش €€دن از ب €€یمارس €€تان
ح €€اض €€ر ب €€ه ب €€ازگش €€ت ب €€ه واح €€د خ €€ود ن €€میش €€ون €€د .ف €€کر م €€ی
ک€€ € €نند ه€€ € €نوز ب€€ € €یمارن€€ € €د و ن€€ € €یاز ب€€ € €ه بس€€ € €تری ش€€ € €دن دارن€€ € €د.
ب €€یمارس €€تان صح €€رای €€ی ام €€کان €€ات چ €€ندان €€ی ن €€دارد ک €€ه ب €€رای
ب€€یماران ب€€ینوا ک€€ار م€€همی ان€€جام ده€€د .ام€€ا آنه€€ا ب€€ه ه€€مین
ک €€ه دور از غ €€رش ت €€وپ €€خان €€ه ه €€ا ب €€اش €€ند ،راض €€یان €€د .وق €€تی
دژب €€ان م €€یگ €€مارن €€د ت €€ا ب €€ه ب €€ازگش €€ت ب €€یماران ب €€ه واح €€دش €€ان

ن€€ظارت و اگ€€ر الزم ش€€د اع€€مال زور ک€€ند ،م€€خال€€فت م€€یک€€نم.
آخ€€ €ر ک€€ €ار م€€ €ا ب€€ €ا م€€ €الی€€ €مت و مه€€ €رب€€ €ان€€ €ی س€€ €روک€€ €ار دارد ن€€ €ه
زه€€ € €رچ€€ € €شم و ش€€ € €لتاق .ول€€ € €ی وق€€ € €تی ب€€ € €یماری ح€€ € €اض€€ € €ر ب€€ € €ه
ب€€ازگش€€ت ب€€ه واح€€د خ€€ود نیس€€ت ،راه دی€€گری پ€€یدا ن€€میک€€نم.
به ناچار تن میدهم.
در اول €€ین س €€اع €€ت ص €€بح س €€روص €€دا ب €€ه ه €€وا م €€یرود .از
چ €€ €ادر ب €€ €یرون م €€ €یآی €€ €م ت €€ €ا ب €€ €بینم چ €€ €ه خ €€ €بر ش €€ €ده اس €€ €ت.
درج€€هداری از رف€€نت ب€€ه واح€€دش ام€€تناع م€€ی ک€€ند .ب€€ین او و
دژب €€ €ان ک €€ €شمکش درم €€ €یگ €€ €یرد .از اص €€ €رار و اب €€ €رام آنه €€ €ا
چ€یزی ن€مان€ده اس€ت ک€ه ت€یرک چ€ادر از ج€ا ک€نده ش€ود .م€را
ک €€ه م €€یب €€ینند دس €€ت از ک €€شمکش ب €€رم €€ی دارن €€د .م €€یپ €€رس €€م:
چ€ه ش€ده اس€ت؟ م€یدان€م ج€ری€ان از چ€ه ق€رار اس€ت از آنه€ا
م€یخ€واه€م ج€وری ق€ضیه را درز ب€گیرن€د ام€ا خ€واه€ش م€را ب€ه
گ €€وش ن €€می گ €€یرن €€د .گ €€روه €€بان م €€یگ €€وی €€د :دک €€تر م €€ن ه €€نوز
ب€€یمارم و ب€€ه واح€€دم ب€€رن€€میگ€€ردم ،اگ€€ر ب€€خواه€€ند م€€را ب€€ه زور
ب €€ €ه واح €€ €دم ب €€ €رگ €€ €ردان €€ €ند خ €€ €ودم را م €€ €یک €€ €شم .ح €€ €مید از راه
م €€یرس €€د و دخ €€ال €€ت م €€یک €€ند .ب €€ا ت €€حکّم و ته €€دی €€د م €€یگ €€وی €€د:
خ€ودک€شی م€ی ک€نی! ب€کن ،ب€ه درک! و ب€اق€ی ق€ضای€ا .ت€ا ب€ه
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خ€ود ب€یای€یم ،گ€روه€بان مش€تی ق€رص را ف€رو م€یده€د .دی€گر
م €€الی €€مت ب €€یهوده اس €€ت .ک €€اری را ک €€ه ن €€میب €€ایس €€ت ان €€جام
ب €€ده €€د ،ان €€جام داده اس €€ت ،در ح €€ضور ت €€مام €€ی ب €€یماران .ب €€ا
ای €€ €ن ک €€ €ارش س € €نّت ب €€ €دی را پ €€ €ای €€ €ه م €€ €یری €€ €زد .از ف €€ €ردا ه €€ €ر
ب €€ €یماری ام €€ €کان دارد خ €€ €ودک €€ €شی ب €€ €کند .دژب €€ €ان را ص €€ €دا
م€€ €یک€€ €نم و دس€€ €تور ب€€ €ازداش€€ €ت او را م€€ €ی ده€€ €م .م€€ €یگ€€ €وی€€ €م:
ه€مینج€ا ای€نق€در ن€گهش دار ت€ا داروه€ا اث€ر خ€ودش را ب€کند
و به آرزوی خودش برسد.
در اب€€تدا ب€€اورش ن€€میش€€ود .ه€€مۀ ب€€یماران ش€€ای€€د ت€€صور
م €€یک €€ردن €€د دس €€تپاچ €€ه م €€یش €€وی €€م و ق €€رب €€ان ص €€دق €€ۀ گ €€روه €€بان
م€€ €یروی€€ €م و ال€€ €تماس م€€ €یک€€ €نیم ک€€ €ه از خ€€ €ر ش€€ €یطان پ€€ €ای€€ €ین
ب€€یای€€د .ام€€ا م€€ن اه€€ل ال€€تماس ک€€ردن نیس€€تم .درچ€€نین م€€واق€€ع
خ €€شون €€تی ن €€اب €€هنگام در م €€ن ش €€علهور م €€یش €€ود .اح €€ساس
م€€یک€€نم ب€€ای€€د ت€€نبیهش ک€€نم ن€€ه ب€€ه خ€€اط€€رخ€€واس€€تهاش ک€€ه ب€€ه
خ€اط€ر ب€هکار ب€ردن ش€یوهای ن€ادرس€ت ب€رای خ€واس€تهای ک€ه
حداقل برای خود او منطقی است.
ق€€بل از ای€€نک€€ه دن€€بال ک€€اره€€ای€€م ب€€روم س€€عی م€€یک€€نم دل€€ش
را ح€€ساب€€ی خ€€ال€€ی ک€€نم .م€€یگ€€وی€€م :ب€€ه س€€اع€€ت ن€€میرس€€د ک€€ه

دچ €€ € €ار ت €€ € €هوع و اس €€ € €تفراغ م €€ € €یش €€ € €وی ب €€ € €عد خس €€ € €تگلی و
ب€€ €یح€€ €ال€€ €ی و ب€€ €االخ€€ €ره کُ€€ €ما و م€€ €رگ ،س€€ €رن€€ €وش€€ €ت آدمه€€ €ای
ض€عیف ج€ز ای€ن نیس€ت .م€یروم ول€ی ب€از ف€کر م€یک€نم ه€نوز
ک€€م اس€€ت .ب€€رم€€یگ€€ردم ت€€ا آخ€€ری€€ن ض€€رب€€ه خ€€ود را ب€€زن€€م .ف€€کر
ن €€ €کن در ب €€ €رگ ف €€ €وت €€ €ت م €€ €ین €€ €وی €€ €سم» :ش €€ €هید« .م €€ €ینوی €€ €سم
خ€ودک€شی ک€رد .م€یروم ت€ا ب€یماران را وی€زی€ت ک€نم .ام€ا ن€گاه
و ق €€ €لبم در ب €€ €یرون چ €€ €ادر اس €€ €ت .م €€ €نتظر آم €€ €دن گ €€ €روه €€ €بان
هس€€ €تم .م€€ €یآی€€ €د .چ€€ €شمه€€ €ای€€ €ش پ€€ €ر از اش€€ €ک ش€€ €ده اس€€ €ت.
ع€€ €کس زن و ب€€ €چهه€€ €ای€€ €ش را ن€€ €شان م€€ €یده€€ €د و م€€ €یگ€€ €وی€€ €د:
ن€میخ€واه€م ب€میرم .ت€قاض€ای ک€مک دارد .م€یخ€واه€م ک€مکش
ک €€نم ام €€ا وس €€ای €€ل شس €€توش €€وی م €€عده ن €€داری €€م .پ €€یشب €€ینی
خ€€ودک€€شی درج€€بهه را ن€€کردهای€€م .پ€€ارچ پ€€ر از آب€€ی س€€رش€€ار
از ن€مک درس€ت م€یک€نم .م€یگ€وی€م :ت€ا ج€ای€ی ک€ه م€ی ت€وان€ی
س €€ €رب €€ €کش ،ت €€ €ا ه €€ €رچ €€ €ه خ €€ €وردهای ب €€ €اال ب €€ €یاوری ،ه €€ €یچ راه
دی €€گری وج €€ود ن €€دارد .ب €€رم €€یگ €€ردم و ب €€ه چ €€ادر م €€یروم .در
برگ اعزامش مینویسم :یک هفته مرخصی.
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روز عملیات
ه€€مه ج€€ا ص€€حبت از آم€€دن واح€€د م€€ا اس€€ت .اح€€ساس غ€€رور
م€یک€نم .ام€ا ت€ه دل€م م€حکم نیس€ت .رادی€و ع€راق ه€م از م€ا ب€ه
اس€م ل€شگر م€زدور ی€اد م€یک€ند .ک€م ک€م ای€ن ت€صور در ه€مه
ن€یروه€ا و ب€ازم€ان€ده م€ردم پ€یش م€یآی€د ک€ه ب€ا آم€دن م€ا چه€رۀ
ج €€ €نگ ع €€ €وض م €€ €یش €€ €ود .ا ّم €€ €ا چ €€ €شم م €€ €ن آب ن €€ €میخ €€ €ورد.
آش €€فتگی در واح €€ده €€ا ب €€یش از ان €€دازه اس €€ت .بیش €€تر از ده
ن €€فر در ط €€ول س €€فر گ €€م ش €€ده ان €€د .آن ان €€ضباط آه €€نینی ک €€ه
الزم €€ € €ۀ ی €€ € €ک ن €€ € €یروی مس €€ € €لح و منسج €€ € €م اس €€ € €ت ب €€ € €ه چ €€ € €شم
ن€میخ€ورد .خ€وش€حال€م از ای€نک€ه ب€ا واح€دی ب€ه ج€بهۀ آم€دهام
ک€ه ام€یده€ا ب€ه آن بس€ته ش€ده اس€ت .ام€ا ه€ر زم€ان€ی ک€ه ای€ن
خوشحالی اوج میگیرد ابرهای نگرانی آنرا میپوشاند.
ه €€ €رج €€ €ا ک €€ €ه م €€ €یروم از روز ح €€ €مله م €€ €یپ €€ €رس €€ €ند ،گ €€ €وی €€ €ی
ن €€میدان €€ند ک €€ه خ €€بر ح €€مله در رده م €€ن نیس €€ت .ه €€رچ €€ند اگ €€ر
ه€€م م€€ی دانس€€تم م€€جاز ب€€ه اف€€شای آن ن€€بودم .ا ّم€€ا دی€€گران و
دی€گرت€ران ت€اری€خ روز و س€اع€ت ح€مله را م€یدان€ند م€یگ€وی€ند

و از م €€ن ت €€نها ت €€أی €€ید ای €€ن خ €€بر را م €€یخ €€واه €€ند .ب €€رای م €€ن
م€€ €همت€€ €ر از روز ح€€ €مله ،ن€€ €تیجه ح€€ €مله اس€€ €ت .ک€€ €مک€€ €م در م€€ €ن
آش €€وب €€ی ب €€رپ €€ا م €€یش €€ود اگ €€ر ح €€مله ک €€نیم و م €€وف €€ق ن €€شوی €€م
ع€€راق€€یه€€ا را پ€€س ب€€زن€€یم چ€€گون€€ه در چ€€شم ن€€اام€€ید ای€€ن م€€ردم
ن €€گاه ک €€نیم؟ آنوق €€ت ب €€گوی €€یم م €€نتظر چ €€ه ک €€سی ب €€اش €€ند ت €€ا
ب€€یای€€د و ش€€قال€€قمر ک€€ند .از خ€€ودم م€€یپ€€رس€€م :چ€€ه ک€€سی در
گ€وش ای€ن م€ردم ک€رده اس€ت ک€ه واح€د م€ا ق€ادر اس€ت معج€زه
ک €€ند .ن €€میدان €€م .ب €€االخ €€ره ان €€تظار ب €€ه س €€ر م €€یآی €€د و ش €€روع
عملیات به تصوراتم پایان میدهد.

در گ €€رگ و م €€یش ن €€وزده €€مین روز مه €€رم €€اه ح €€رک €€ت م €€ی
ک€نیم .ت€وپ€خان€هه€ا آت€ش ت€هیهش€ان را اج€را ک€ردهان€د و اک€نون
ن €€ € €وب €€ € €ت پیش €€ € €روی م €€ € €ا اس €€ € €ت .دل €€ € €شورۀ ع €€ € €جیبی دارم .از
نخس€تین ب€رخ€ورد ب€ا ع€راق€یه€ا اح€ساس گ€نگی درم€ن اس€ت.
ب€چهه€ا ت€ا ب€ا چ€شمه€ای خ€ودش€ان ن€میب€ینند ک€ه ع€راق€یه€ای
درح €€ال ع €€قبن €€شینی ه €€م آدم €€یان €€ی م €€ثل م €€ا هس €€تند ،ب €€اور
ن€میک€نند ک€ه آنس€وی خ€اک€ری€زه€ا م€ردم€ان€ی م€ثل م€ا ب€ا ه€مان
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ت€€ع ّلقات و دلم€€شغول€€ی درح€€ال گ€€ذران€€دن روزگ€€ار هس€€تند .و
اگ€ر ای€ن م€خاص€مه ب€رپ€ا ن€میش€د آن ه€ا ه€یچ دش€منی ب€ا م€ا
اح€ساس ن€میک€ردن€د ه€مان ط€ور ک€ه م€ا .آنه€ا ه€م ه€ر ک€دام
ب€€ا ه€€زاران ام€€ید و ی€€أس ،ت€€علق و دل€€تنگی ،اج€€بار و اخ€€تیار
ب€€ € €دی€€ € €نج€€ € €ا آم€€ € €دهان€€ € €د م€€ € €ثل ت€€ € €کت€€ € €ک م€€ € €ا .و ح€€ € €اال درح€€ € €ال
عقبنشینی هستند.
ت €€ €وپ €€ €خان €€ €هه €€ €ا دم €€ €ی از غ €€ €ری €€ €دن ن €€ €میایس €€ €تند .ش €€ €یران
خ€فتهای ک€ه گ€وی€ی از پ€س س€اله€ا ب€یدار ش€دهان€د .ه€رچ€قدر
ک€ه م€ا پیش€روی م€یک€نیم آنه€ا ع€قب م€ین€شینند ام€ا ت€ا ک€جا
و ک €€ €ی؟ ن €€ €میدان €€ €م .خ €€ €وش €€ €م ن €€ €میآی €€ €د .ای €€ €ن ع €€ €قبن €€ €شینی
ب €€یح €€ساب و ک €€تاب و ای €€ن پ €€یروزی سه €€لال €€وص €€ول ب €€ه دل €€م
ن€€مین€€شیند .دوس€€ت دارم م€€قاوم€€ت ک€€نند .ب€€جنگند و آنوق€€ت
ع€رص€ه را واگ€ذار ک€نند .ام€ا ای€نط€ور نیس€ت بیش€تر ب€ه ب€ازی
م€وش و گ€رب€ه م€یم€ان€د .م€ا ی€ک ق€دم ج€لو م€یروی€م آنه€ا ی€ک
قدم عقب مینشینند.
ت€€ €ان€€ €که€€ €ا و زرهپ€€ €وشه€€ €ا در ج€€ €لو و پ€€ €یادهه€€ €ا ب€€ €ه دن€€ €بال.
ب€€یم€€حاب€€ا در ق€€لب م€€واض€€ع دش€€من پیش€€روی م€€یک€€نیم و در
ق€یفی ک€ه ع€راق€یه€ا ب€رایم€ان درس€ت ک€ردهان€د ج€لو م€یروی€م

و در دام میافتیم.
ه€€مه چ€€یز ب€€ه ی€€کب€€اره ع€€وض م€€یش€€ود و ورق ب€€رم€€یگ€€ردد.
پ €€یروزی سه €€لال €€وص €€ل رن €€گ م €€یب €€ازد .اج €€ل م €€علقی ب €€ا دم €€ی
س€€فید و ب€€لند از ج€€ا م€€یجه€€د و ب€€ر زره ت€€ان€€که€€ا و ن€€فرب€€ره€€ا
م€ین€شیند .ت€ان€که€ا ش€عله م€یگ€یرن€د و ف€ری€اد آدم€یان گ€رف€تار
در ق€فس آه€نین و ش€علهور در ع€رص€ۀ ک€ارزار اوج م€یگ€یرد.
آرای€ش ن€ظام€ی ب€هم م€یخ€ورد .ت€ان€که€ا و زرهپ€وشه€ا س€عی
م€€ €یک€€ €نند از ت€€ €یررس م€€ €وش€€ €که€€ €ای ه€€ €دای€€ €تش€€ €ون€€ €ده خ€€ €ارج
ش€ون€د ،م€ثل ف€رار م€وش از ج€لو گ€رب€ه و چ€قدر ب€یث€مر .ت€مام
ت€ان€که€ای خ€ط م€قدم ط€عمه آت€ش م€یشون€د .خ€دم€ۀ چ€ند ت€ان€ک
ب €€اق €€یم €€ان €€ده ب €€یرون م €€یآی €€ند و م €€یگ €€ری €€زن €€د .م €€وش €€که €€ای
ه€دای€تش€ون€ده ی€کی ب€عد از دی€گری ت€ان€که€ا و زرهپ€وشه€ا و
ن €€فرب €€ره €€ا و خ €€ودروه €€ا را ش €€کار م €€یک €€نند .ب €€ای €€د ف €€ردوس €€ی
چ€€ €نین ص€€ €حنهای را دی€€ €ده ب€€ €اش€€ €د ک€€ €ه م€€ €یگ€€ €وی€€ €د :ش€€ €کاری€€ €م
ی€کی€ک ه€مه پ€یش م€رگ .ام€ا ای€نج€ا ی€کی€ک نیس€ت .ده ،ده و
ص €€د ،ص €€د اس €€ت .از زم €€ین و زم €€ان آت €€ش م €€یب €€ارد .آت €€ش
ت€وپ€خان€هه€ای ع€راق€ی ب€ه حّ €دی س€نگین اس€ت ک€ه ف€رص€ت پ€یدا
ن€€میک€€نیم ،س€€رم€€ان را ب€€اال ک€€نیم .از روی زم€€ین ب€€لند نش€€ده
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ن€€ €فیر گ€€ €لول€€ €ه ب€€ €عدی ب€€ €ر زم€€ €ین م€€ €یخکوبم€€ €ان م€€ €یکند ،ام€€ €ان
ن €€میده €€ند .م €€رگ چ €€ون ب €€اران ب €€ر س €€رم €€ان م €€یب €€ارد .دش €€ت
ص€€اف و ب€€دون پس€€تی و ب€€لندی م€€ا را ب€€ه ه€€دفه€€ای سه€€ل و
آس€ان€ی ب€رای ت€یران€دازان ع€راق€ی ت€بدی€ل ک€رده اس€ت .ک€ار ب€ه
ج€€ای€€ی م€€یرس€€د ک€€ه پ€€یادهه€€ا را ه€€م ب€€ا م€€وش€€ک م€€یزن€€ند .دو
س€€ه ت€€ان€€ک بیش€€تر ب€€اق€€ی ن€€مان€€ده اس€€ت ،آنه€€ا ن€€یز ع€€رص€€ه را
ک€ه ت€نگ م€یب€ینند ع€قب م€ین€شینند .پ€یادهه€ا وحش€تزده راه
ن €€جات €€ی م €€یجوی €€ند .ع €€قبن €€شینی آغ €€از م €€یش €€ود .گ €€ری €€ز از
مه€لکهای ک€ه ج€ز آت€ش و م€رگ درآن چ€یزی نیس€ت ،ح€رک€تی
غ €€ € €ری €€ € €زی ب €€ € €رای ح €€ € €فظ ج €€ € €ان ،چ €€ € €یزی ش €€ € €بیه ب €€ € €ه اول €€ € €ین
ع€€قبن€€شینی ان€€سان نخس€€تین از م€€قاب€€ل ح€€یوان€€ات وح€€شی؛
ب €€یه €€دف و ه €€راس €€ان .ت €€ا ب €€ه خ €€ود ب €€یای €€م ،آم €€بوالن €€س ع €€قب و
ج €€ €لو م €€ €یکند ت €€ €ا ص €€ €حنه را ت €€ €رک ک €€ €ند .ام €€ €ا به €€ €رام ران €€ €نده
آم €€بوالن €€س در ک €€نار م €€ن س €€نگر گ €€رف €€ته اس €€ت .پ €€س چ €€ه ک €€س
آم €€ € €بوالن €€ € €س را ب €€ € €ه ح €€ € €رک €€ € €ت درآورده اس €€ € €ت؟ م €€ € €یدوم در
آم €€بوالن €€س را ب €€از م €€یک €€نم و م €€ساف €€ران ن €€اخ €€وان €€ده را ن €€شان €€ه
م€€یگ€€یرم .پ€€یاده م€€یش€€ون€€د .ام€€ا گ€€لول€€ه ب€€عدی ک€€ه ب€€ه س€€رع€€ت
ه€وای ب€االی س€ر م€را م€یشکاف€د ف€رص€ت ن€میده€د ت€ا ه€مه را

پ €€ €یاده ک €€ €نم .خ €€ €ودم را روی زم €€ €ین پ €€ €رت €€ €اب م €€ €یک €€ €نم .ش €€ €دت
ل€€ €رزش ب€€ €ه ح€€ €دی اس€€ €ت ک€€ €ه ت€€ €ا چ€€ €ند لح€€ €ظه ن€€ €میف€€ €همم چ€€ €ه
ات€فاق€ی اف€تاده اس€ت .از س€الم€ت خ€ودم م€طمئن نیس€تم .ب€ه
پ€اه€ای€م دس€ت م€یزن€م ،آس€یبی ن€دی€دهان€د ،س€رج€ای خ€ودش€ان
هس€€تند و م€€یت€€وان€€ند ح€€رک€€ت ک€€نند .ام€€ا از آم€€بوالن€€س خ€€بری
نیس€€ت .آت€€ش ب€€یام€€ان ت€€وپ€€خان€€ه و خ€€مپارۀ ع€€راق€€یه€€ا م€€ا را
چ€ون دان€هه€ای تس€بیح از ه€م ج€دا ک€رده اس€ت .ه€رک€دام ب€ه
گ€€وش€€های پ€€رت€€اب ش€€دهای€€م .ب€€یه€€دف و س€€رگ€€ردان ،ش€€دهای€€م
گ €€وش €€ت دم ت €€وپ .م €€غزم از ک €€ار ک €€ردن ب €€از ایس €€تاه اس €€ت.
ح €€ال €€ت غ €€ری €€بی دارم .ب €€رای نخس €€تین ب €€ار اس €€ت ک €€ه چ €€نین
اح€ساس ب€الت€کلیفی م€یکنم .چ€ه ب€ای€د ب€کنم ،ن€میدان€م .دره€یچ
ک€€ €تاب و ک€€ €الس و دان€€ €شکدهای ب€€ €ه م€€ €ن ن€€ €یام€€ €وخ€€ €تهان€€ €د ک€€ €ه
درچنین حالتی چه باید کرد.
ه €€مین ط €€ور س €€رگ €€ردان €€م ک €€ه ب €€ه س €€رب €€از م €€سئول ب €€یس €€یم
م €€یرس €€م .از او م €€ی خ €€واه €€م ت €€قاض €€ای ک €€مک ب €€کند .از آن
س €€وی س €€یم ب €€ه او اع €€تراض م €€یک €€نند چ €€را ب €€ه رم €€ز س €€خن
ن€میگ€وی€ی .ک€ار ب€ه دش€نام و پ€رخ€اش م€یکش€د .ب€یس€یم را
از دس €€ت س €€رب €€از م €€ی گ €€یرم .خ €€ودم را م €€عرف €€ی م €€یک €€نم و
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ت €€ €قاض €€ €ای ک €€ €مک م €€ €یک €€ €نم .از آنه €€ €ا م €€ €یخ €€ €واه €€ €م ت €€ €ا ب €€ €ا
آت€€شش€€ان اج€€ازه ب€€ده€€ند م€€ا دس€€ت و پ€€ای خ€€ودم€€ان را ج€€مع
ک€€نیم .م€€یگ€€وی€€ند :از ت€€یررس م€€ا خ€€ارج ش€€دهای€€د ،گ€€لول€€هه€€ای
م €€ا ب €€ه ش €€ما ن €€میرس €€د .ال €€تماس م €€ی ک €€نم ف €€قط چ €€ند گ €€لول €€ه
روی پ€€ای€€گاه م€€وش€€کیش€€ان ش€€لیک ک€€نند .ام€€ا ب€€یف€€ای€€ده .آخ
ک €€ €ه چ €€ €قدر خ €€ €وب ب €€ €ود از دس €€ €ت ای €€ €ن م €€ €وش €€ €که €€ €ای دمدار
ل€عنتیش€ان ک€ه چ€ون م€اری ف€شف€شک€نان ه€مه چ€یز را ب€ه ه€م
م€یری€خت خ€الص م€یش€دی€م .ت€ا ب€ه خ€ود م€یآی€م م€یب€ینم ک€ه
غ €€ری €€زه ح €€فظ نس €€ل م €€را ن €€یز ب €€ه ح €€رک €€ت درآورده اس €€ت .ب €€ا
دی €€ €گران درح €€ €ال ع €€ €قبن €€ €شینیام .ه €€ €نوز م €€ €غزم م €€ €وف €€ €ق ب €€ €ه
ارزی€اب€ی ح€ادث€ه نش€ده اس€ت .ن€فرب€ری درح€ال ح€رک€ت اس€ت،
م€€ €یایس€€ €تد و به€€ €رام م€€ €یگ€€ €وی€€ €د :دک€€ €تر .دس€€ €تم را ب€€ €ه به€€ €رام
م€یده€م و س€وار م€ی ش€وم .ب€چهه€ای واح€د خ€ودم€ان هس€تند.
از ت €€یررس م €€وش €€که €€ا خ €€ارج م €€یش €€وی €€م .س €€یل ج €€معیت در
پ€€ی م€€ا روان اس€€ت .ک€€مک€€م م€€غزم ب€€هک€€ار م€€یاف€€تد .م€€یف€€همم
درح€ال ان€جام چ€ه ک€اری هس€تیم .ع€قبن€شینی م€یک€نیم .ام€ا
ت€€ €ا ک€€ €جا؟! ت€€ €رس ب€€ €رم م€€ €یدارد .اح€€ €ساس س€€ €راف€€ €کندگ€€ €ی و
شکس€€ €ت م€€ €یک€€ €نم .اگ€€ €ر م€€ €ا ه€€ €مینط€€ €ور ع€€ €قبن€€ €شینی ک€€ €نیم

ت €€ €کلیف دزف €€ €ول و ان €€ €دی €€ €مشک چ €€ €ه م €€ €یش €€ €ود؟ وق €€ €تی از پ €€ €ل
ن€€ادری م€€یگ€€ذری€€م ج€€واب م€€ردم را چ€€ه ب€€ده€€یم؛ آنه€€ای€€ی ک€€ه
ب €€یدری €€غ در اراک و ازن €€ا و ال €€یگودرز ن €€ان س €€فرهش €€ان را ب €€ا
م€€ا ق€€سمت ک€€ردن€€د؛ آن پ€€یرم€€رد ان€€دی€€مشکی ک€€ه ب€€ه م€€ن ن€€خ و
س€€وزن داد؛ ب€€ه خ€€ان€€وادهام چ€€ه ب€€گوی€€م؟ ب€€ه آنه€€ای€€ی ک€€ه م€€را
م€€ €یش€€ €ناس€€ €ند ب€€ €گوی€€ €م از م€€ €ردن ت€€ €رس€€ €یدم! از ج€€ €لو دش€€ €من
گ€ری€ختم ت€ا ج€ان س€الم€ت ب€در ب€برم .پ€یاده م€یش€وم .ت€صمیم
م€€ €یگ€€ €یرم از ارش€€ €دی€€ €ت ن€€ €ظام€€ €ی خ€€ €ود اس€€ €تفاده ک€€ €نم .ت€€ €نها
ک€€ €سی ک€€ €ه درج€€ €هاش را ن€€ €کنده اس€€ €ت م€€ €ن هس€€ €تم .ب€€ €عده€€ €ا
م €€ €یف €€ €همم ک €€ €ندن درج €€ €هه €€ €ا درع €€ €ملیات ب €€ €رای آن اس €€ €ت ک €€ €ه
درص€ورت اس€یر ش€دن ،دش€من م€توج€ه ن€شود چ€ه ک€سان€ی را
اس€یر ک€رده اس€ت ،س€رب€از ی€ا ف€رم€ان€ده .ب€ه اول€ین زی€لی ک€ه از
راه م€€یرس€€د ش€€لیک م€€یک€€نم .م€€یایس€€تد .ران€€نده وحش€€تزده
م €€ر ّدد اس €€ت ک €€ه چ €€ه ک €€ند .ح €€تما ً ب €€ا خ €€ودش م €€یگ €€وی €€د :ای €€ن
دی€€ €گر از ک€€ €جا س€€ €ردرآورد .دس€€ €تور م€€ €ی ده€€ €م ج€€ €اده را ب€€ €ا
ک€€ام€€یون€€ش ب€€بندد .ع€€قب و ج€€لو م€€ی ک€€ند و ط€€ول ک€€ام€€یون را
در ع €€ €رض ج €€ €اده ق €€ €رار م €€ €یده €€ €د ب €€ €هط €€ €وری ک €€ €ه ت €€ €نها راه
ک €€وچ €€کی ب €€رای ع €€بور ب €€اق €€ی م €€یم €€ان €€د .ک €€نترل ج €€اده آس €€ان
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م€یش€ود .ان€بوه س€رب€ازان از زی€ل پ€یاده م€یش€ون€د م€یگ€وی€م:
ه €€رک €€س ب €€خواه €€د از ای €€نج €€ا ع €€بور ک €€ند .ه €€مینج €€ا دادگ €€اه
صح€€ €رای€€ €ی و ت€€ €یرب€€ €اران€€ €ش م€€ €یک€€ €نم .س€€ €رب€€ €ازان مس€€ €تأص€€ €ل
م€€یم€€ان€€ند ک€€ه چ€€ه ب€€کنند .ف€€ری€€اد م€€یزن€€م :ه€€مین ط€€ور ای€€نج€€ا
نایستید .موضع بگیرید.
ت€€ان€€کی غ€€رشک€€نان از راه م€€یرس€€د .ت€€ا ج€€ای€€ی ک€€ه ام€€کان
داش €€ € €ته س €€ € €وارش ش €€ € €دهان €€ € €د .درس €€ € €ت ش €€ € €ده اس €€ € €ت م €€ € €ثل
م €€اش €€ینه €€ای ک €€ارن €€اوال .ش €€لیک م €€یک €€نم ،ه €€وای €€ی ،م €€طمئن
نیس €€تم ک €€ه ب €€ایس €€تند .دچ €€ار دل €€واپ €€سی م €€یش €€وم اگ €€ر ت €€رس
آنچ€نان ب€ر ران€ندهاش غ€لبه ک€رده ب€اش€د ک€ه ب€یای€د و از روی
م€€ن رد ب€€شود چ€€ه! درای€€ن آش€€فته ب€€ازار چ€€ه ک€€سی م€€یف€€همد
چ€€ه ات€€فاق€€ی اف€€تاده اس€€ت ن€€ه خ€€ان€€ی آم€€ده اس€€ت و ن€€ه خ€€ان€€ی
رف€€ته اس€€ت! ص€€ده€€ا ن€€فر کش€€ته ش€€دهان€€د ی€€کی ه€€م م€€ن .ام€€ا
ای €€ €نک €€ €ار را ن €€ €میک €€ €ند .ران €€ €نده از ات €€ €اق €€ €ک ب €€ €اال م €€ €ی آی €€ €د.
م€یگ€وی€م :از ای€نج€ا ب€ه ب€عد ک€سی ح€ق ع€قبن€شینی ن€دارد.
م €€ €یگ €€ €وی €€ €د :ج €€ €ناب س €€ €روان ب €€ €نزی €€ €ن ن €€ €دارم .م €€ €یگ €€ €وی €€ €م :در
ه €€مینج €€ا م €€وض €€ع ب €€گیر .ت €€ان €€کره €€ای س €€وخ €€ترس €€ان €€ی االن
م€€یرس€€ند .م€€یخ€€واه€€م ع€€راق€€یه€€ا ی€€کی دو ل€€ول€€ه ت€€ان€€ک ط€€رف

خ€ودش€ان ب€بینند .ه€مین ک€اف€ی اس€ت .در گ€ودال€ی م€یرود و
م€€وض€€ع م€€یگ€€یرد .ی€€ک س€€رب€€از خ€€راس€€ان€€ی ب€€ه ک€€مکم م€€یآی€€د.
م€یگوی€د :ج€ناب س€روان ه€ر ام€ری داش€ته ب€اش€ید درخ€دم€تم.
م €€یگ €€وی €€م :آن ط €€رف ج €€اده را م €€واظ €€ب ب €€اش ب €€ه ه €€رک €€س ک €€ه
گ €€فتم ش €€لیک ک €€ن م €€عطل ن €€میک €€نی .دو ت €€ا م €€یش €€وی €€م و ای €€ن
باعث دلگرمیم میشود.
س €€واره و پ €€یاده م €€یآی €€ند و ه €€مه را ب €€رم €€یگ €€ردان €€م ت €€ان €€ک،
ک €€ €ات €€ €یوش €€ €ا ،ت €€ €فنگ  .۱۰۶ه €€ €رک €€ €ه و ه €€ €رچ €€ €ه را ک €€ €ه از آت €€ €ش
س€نگین ع€راق€یه€ا ع€قب نشس€تهان€د .آت€ش ع€راق€یه€ا س€بکت€ر
ش €€ €ده اس €€ €ت .گ €€ €هگ €€ €اه گ €€ €لول €€ €ه ت €€ €وپ €€ €ی و ی €€ €ا خ €€ €مپارهای در
ن€€ €زدی€€ €کیه€€ €ا ب€€ €ه زم€€ €ین م€€ €ین€€ €شیند ام€€ €ا اه€€ €میت ن€€ €میده€€ €یم.
ه€€راس و دله€€رۀ گ€€ذش€€ته ک€€متر ش€€ده اس€€ت .درای€€ن گ€€یرودار
س €€رب €€ازی از واح €€دم €€ان م €€دام از س €€وخ €€تی دس €€تش ش €€کای €€ت
م €€یک €€ند .م €€یگ €€وی €€م :ص €€ده €€ا ن €€فر کش €€ته ش €€ده ان €€د ت €€و ه €€ول
س€€ €وخ€€ €تگی دس€€ €تت را داری؟! ام€€ €ا ول ک€€ €ن نیس€€ €ت .درای€€ €ن
گ€€یرودار ب€€لیزری ب€€ه ش€€تاب از ک€€نار ج€€اده م€€یگ€€ذرد .در ی€€ک
آن ف€کری ب€ه م€غزم خ€طور م€ی ک€ند .ب€ا ای€ن ب€لیزر م€یتوان€م ب€ه
دزف €€ € €ول ب €€ € €روم و ک €€ € €مک ب €€ € €یاورم .ق €€ € €راول م €€ € €یروم و ش €€ € €لیک
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م€یک€نم .ی€کی ،دوت€ا ،س€ه ت€ا .گ€لول€ه ه€ا ن€فیرک€شان از ب€االی
ب €€ € € €لیزر م €€ € € €ی گ €€ € € €ذرن €€ € € €د .م €€ € € €ی ایس €€ € € €تد .م €€ € € €ی دوم .آنق €€ € € €در
دس €€تپ €€اچ €€هام ک €€ه در ن €€گاه اول ف €€رم €€ان €€ده ن €€یرو و ف €€رم €€ان €€ده
س €€تاد مش €€ترک را ن €€میش €€ناس €€م .م €€یپ €€رس €€م :ت €€یمسار ش €€ما
دس€€ € €تور ع€€ € €قبن€€ € €شینی دادهای€€ € €د؟ پ€€ € €اس€€ € €خ م€€ € €یده€€ € €ند :ن€€ € €ه.
م€€یگ€€وی€€م :ه€€مه درح€€ال ع€€قبن€€شینی هس€€تند و م€€ن ج€€اده را
بس€€تهام .ه€€مگی پ€€یاده م€€یش€€ون€€د .ف€€ری€€اد م€€یزن€€م :ب€€رگ€€ردی€€د
ف€رم€ان€ده ن€یرو ای€نج€ا اس€ت م€ی خ€واه€م س€رب€ازان را دل€گرم
ک €€ €نم ت €€ €ا ب €€ €دان €€ €ند ت €€ €نها نیس €€ €تند ،ف €€ €رم €€ €ان €€ €ده ن €€ €یرو ب €€ €ه م €€ €یان
س€€رب€€ازان م€€یرود ،.از ک€€م و ک€€یف ق€€ضای€€ا اط€€الع€€ی ن€€دارد.
ت€عجب م€یک€نم م€گر ن€می دان€ند ک€ه م€واض€ع دس€ت ن€یروه€ای
خ€€ودی نیس€€ت .ب€€ا آن س€€رع€€تی ک€€ه م€€یرف€€تند ب€€عید ن€€بود س€€ر
از م€€ €یان ن€€ €یروه€€ €ای ع€€ €راق€€ €ی درآورن€€ €د .ت€€ €یمسار را در ک€€ €م و
ک€€ €یف ق€€ €ضای€€ €ا ق€€ €رار م€€ €یده€€ €م .م€€ €را در آغ€€ €وش م€€ €یگ€€ €یرد و
م€یب€وس€د .م€یگ€وی€د :پس€رم م€قاوم€ت ک€ن م€ا ب€ا ن€یروی ک€مکی
برمیگردیم.
م €€ €دت زی €€ €ادی ن €€ €میگ €€ €ذرد ک €€ €ه ن €€ €یروه €€ €ای ک €€ €مکی از راه
م €€ €یرس €€ €ند .ه €€ €مین ط €€ €ور ت €€ €ان €€ €ک و واح €€ €ده €€ €ای آر.پ €€ €ی.چ €€ €ی

م €€یآی €€ند .وض €€ع ج €€بهه ع €€وض م €€یش €€ود .ج €€ای م €€را ن €€فرب €€ر
دژب€€ان م€€یگ€€یرد .دی€€گر ص€€دای م€€ن ب€€یرون ن€€میآی€€د .از ب€€س
ک€€ه ف€€ری€€اد ک€€ردهام ،دی€€گر ب€€رای€€م رم€€قی ب€€اق€€ی ن€€مان€€ده اس€€ت.
دل €€م ق €€رار ن €€میگ €€یرد ب €€ه ج €€لو م €€یروم .ت €€ان €€که €€ا زرهپ €€وشه €€ا
ه €€ € €نوز درح €€ € €ال س €€ € €وخ €€ € €نتان €€ € €د .س €€ € €راس €€ € €ر دش €€ € €ت م €€ € €ملو از
کش €€ €تهه €€ €ای خ €€ €ودی اس €€ €ت و خ €€ €ودروه €€ €ا س €€ €وخ €€ €ته .ن €€ €زدی €€ €ک
م€یش€وم ،ت€نها جس€ده€ای ج€زغ€ال€ه ب€اق€ی م€ان€ده اس€ت .ه€یچ
کاری از دست من برنمیآید.
ن €€اام €€یدان €€ه ب €€ه دن €€بال مج €€روح م €€یگ €€ردم ام €€ا ن €€میی €€اب €€م ،و
ش €€ب از گ €€رد راه م €€یرس €€د ،غ €€مزده و خ €€ون €€بار .چ €€ند ن €€فری را
از ای €€ن س €€و و آن س €€و ج €€مع م €€یک €€نم و در ش €€کاف €€ی ب €€یتوت €€ه
م €€یک €€نیم .ت €€وپ €€خان €€هه €€ای خ €€ودی ب €€ه ج €€لو آم €€دهان €€د و ش €€لیک
م €€یک €€نند .چ €€ه ب €€یم €€وق €€ع! خ €€واب در چ €€شم دش €€ت شکس €€ته
میشود.
ت €€مام ط €€ول ش €€ب را ق €€دم م €€یزن €€م .ج €€نازهه €€ا ،مج €€روحه €€ا،
ت€€ان€€که€€ا ،ن€€فرب€€ره€€ا ،م€€وش€€که€€ای ه€€دای€€تش€€ون€€ده ،گ€€لول€€هه€€ای
ت €€ €وپ و خ €€ €مپاره ه €€ €مه و ه €€ €مه ب €€ €ه م €€ €غزم ه €€ €جوم م €€ €یآورن €€ €د.
ن€میدان€م ک€اره€ای€ی ک€ه ام€روز ک€ردهام درس€ت ب€وده اس€ت ی€ا
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نه.
ص €€داه €€ای م €€بهمی ب €€ه گ €€وش م €€یرس €€د .ب €€ه ب €€االی گ €€دار
م €€یروم ،اش €€باح €€ی درت €€اری €€کی درح €€ال ح €€رک €€تان €€د .گ €€وی €€ی
ارواح کش €€تهه €€ا در دش €€ت ب €€ه ح €€رک €€ت درآم €€ده ان €€د .دل €€م ف €€رو
م€€یری€€زد .ن€€کند ع€€راق€€یه€€ا درت€€اری€€کی ش€€ب درح€€ال پیش€€روی
ب €€ €اش €€ €ند و م €€ €ا ت €€ €ا ب €€ €ه خ €€ €ود ب €€ €یای €€ €یم ب €€ €بینم در ش €€ €کم اژده €€ €ا
هس €€تیم .ج €€لوت €€ر م €€یروم .ف €€ارس €€ی ح €€رف م €€یزن €€ند .خ €€یال €€م
آس €€ €وده م €€ €ی ش €€ €ود ،ن €€ €یروه €€ €ای خ €€ €ودی ان €€ €د .ب €€ €ازم €€ €ان €€ €دگ €€ €ان
ن€€یروه€€ای€€یان€€د ک€€ه دردش€€ت پ€€خش و پ€€ال ش€€ده ب€€ودن€€د .ک€€مک€€م
ج€€مع ش€€دهان€€د و اک€€نون درح€€ال ع€€قبن€€شینیان€€د .ب€€چه ه€€ارا
ب€یدار م€یک€نم و ب€هه€مراه آنه€ا راه€ی پش€ت ج€بهه م€یش€وی€م
اما دلم را دراین دشت خونین باقی میگذارم.

مادرجان ،مادرجان
از دی€€ €دن ام€€ €ید ،دوس€€ €ت ه€€ €مدان€€ €شکدهای خ€€ €ود ت€€ €عجب م€€ €ی
ک €€نم .ص €€بح ب €€های €€ن زودی درای €€نج €€ا چ €€ه م €€یک €€ند .ن €€کند از

ب€€ €چهه€€ €ا ک€€ €سی شیه€€ €د ش€€ €ده اس€€ €ت؟ دری€€ €ک آن ه€€ €زار ف€€ €کر
ع €€جیب و غ €€ری €€ب ب €€ه ذه €€نم خ €€طور م €€ی ک €€ند ،ج €€ز ی €€ک ات €€فاق.
آم€دن پ€در و م€ادرم ب€ه ج€بهه .ام€ا آنه€ا چ€گون€ه از آم€دن م€ن
به جبهه مطلع شدهاند؟
از ه €€مان لح €€ظه ک €€ه از ق €€طار در زادگ €€اه €€م پ €€یاده ش €€دم
ب€€ای€€د م€€یدانس€€تم ک€€ه خ€€بر ج€€بهه رف€€نت م€€ن چ€€یزی نیس€€ت ک€€ه
پ€€ €نهان ب€€ €مان€€ €د .ام€€ €ا م€€ €ن از ه€€ €مه آنه€€ €ا ق€€ €ول گ€€ €رف€€ €ته ب€€ €ودم.
اش €€ € €تباه ب €€ € €عدی م €€ € €ن گ €€ € €رف €€ € €نت آن ع €€ € €کس دس €€ € €ته ج €€ € €معی
درایستگاه بود.
خ€€ € € €بر در اب€€ € € €تدا ب€€ € € €ه پ€€ € € €درم م€€ € € €یرس€€ € € €د .بیش€€ € € €تر ب€€ € € €رای
س€رس€الم€تی و چ€شم روش€نی .اب€تدا پ€درم از »رف€نت آق€ازاده
ب€€ه ج€€بهه« چ€€یزی دس€€تگیرش ن€€میش€€ود .م€€را ع€€اق€€لت€€ر از آن
م €€یدان €€د ک €€ه چ €€نین ب €€یس €€روص €€دا راه €€ی ج €€بهه ب €€شوم .از
ب €€رادرم ه €€م ک €€ه ت €€ا س €€اع €€تی پ €€یش خ €€بر داش €€ته اس €€ت ،ب €€اور
ن €€میک €€ند .ع €€کس دس €€تهج €€معی را ک €€ه م €€ی ب €€یند ح €€قیقت را
درم €€یی €€اب €€د .دن €€دان ب €€رج €€گر م €€یگ €€ذارد و ب €€ه م €€ادرم چ €€یزی
نمیگوید.
ام €€ا ب €€رادرم دل €€ش ق €€رار ن €€میگ €€یرد ،م €€ثل ه €€میشه .خ €€بر را
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ب€ه خ€واه€ران€م م€یگ€وی€د .م€ادرم از درگ€وش€ی ح€رف زدنه€ا و
پ€€چپ€€چ ک€€ردنه€€ا م€€توج€€ه م€€یش€€ود .ک€€ه چ€€یزی را از او پ€€نهان
م€€ €یک€€ €نند .ام€€ €ا چ€€ €ه ات€€ €فاق€€ €ی اف€€ €تاده اس€€ €ت ک€€ €ه او ن€€ €امح€€ €رم
اس€€ت؟! اح€€ساس م€€ادران€€هاش م€€یگ€€وی€€د ک€€ه ب€€ای€€د خ€€بری در
م €€ €ورد ی €€ €کی از ف €€ €رزن €€ €دان €€ €ش ب €€ €اش €€ €د .ام €€ €ا ک €€ €دام؟ ب €€ €یق €€ €رار
م€یش€ود .خ€واب ش€ب گ€ذش€تهاش درح€ال ت€عبیر ش€دن اس€ت:
گ€ردب€ادی م€یآی€د و م€را ب€ا خ€ود م€یب€رد .م€یپ€رس€د ک€ه ب€رای
م€€ €ن ات€€ €فاق€€ €ی اف€€ €تاده اس€€ €ت؟ ان€€ €کار م€€ €یک€€ €نند .دل€€ €ش ق€€ €رار
ن€میگ€یرد .م€یگ€وی€د ب€ای€د او را ب€بینم ی€ا ص€دای€ش را ب€شنوم.
ب€ا ته€ران ت€ماس م€یگ€یرد .ق€بل از ع€زی€مت ب€ه ج€بهه س€پردهام
ت€ا در ص€ورت ت€ماس گ€رف€نت خ€ان€وادهام ب€گوی€ند ب€ه سیس€تان
و ب €€لوچس €€تان رف €€تهام .س €€اب €€قۀ س €€فر ب €€ه م €€ناط €€ق مح €€روم را
درگ €€ذش €€ته داش €€تهام ام €€ا م €€ادرم ب €€اور ن €€میک €€ند .اح €€ساس
م€ادران€هاش م€یگ€وی€د ک€اس€های زی€ر ن€یمک€اس€ه اس€ت .آنق€در
م€€طمئن اس€€ت ک€€ه م€€ن ب€€ه ج€€بهه رف€€تهام ک€€ه دی€€گران چ€€ارهای
ن€میب€ینند ج€ز آنک€ه ح€قیقت را ب€گوی€ند ت€ا ش€ای€د آرام ب€گیرد.
م €€یگ €€وی €€ند :در ج €€بهه اس €€ت .ح €€ال €€ش خ €€وب اس €€ت ،ت €€لفن ه €€م
زده اس€€ت .ش€€ماره ت€€لفن دوس€€تش در پ€€ای€€گاه ه€€وای€€ی را ه€€م

داده اس €€ت .ب €€ه زودی ت €€ماس م €€یگ €€یرد و از مح €€ل اس €€تقرار
واح€€ €دش م€€ €ا را خ€€ €بردار م€€ €ی ک€€ €ند .آنوق€€ €ت اگ€€ €ر خ€€ €واس€€ €تی
میتوانیم به دیدنش برویم .اما مادرم نمیپذیرد.
در ف €€رص €€تی ک €€ه از او غ €€اف €€ل م €€یش €€ون €€د غ €€یبش م €€یزن €€د.
ه€€مه ج€€ا را م€€یگ€€ردن€€د .ام€€ا ه€€رچ€€ه بیش€€تر م€€یگ€€ردن€€د ک€€متر
م€یی€اب€ند .پ€درم م€یگ€وی€د :ح€تما ً ب€ه ج€بهه رف€ته اس€ت ،ب€رادرم
ب€€اور ن€€میک€€ند .ب€€ا ک€€دام آدرس و ن€€شان ک€€دام م€€نطقه ،ک€€دام
واح€د .م€گر م€یش€ود ه€مینط€وری درص€ده€ا ک€یلوم€تر ج€بهه،
درم€یان ه€زاران س€نگر ک€سی را پ€یدا ک€رد .ح€کای€ت س€وزن و
ان€بار ک€اه اس€ت ،ام€ا م€ادرم ب€ا اح€ساس م€ادران€هاش ح€رک€ت
م €€ €یک €€ €ند .او اه €€ €ل چ €€ €ون چ €€ €را نیس €€ €ت .ع €€ €قل ح €€ €سابگ €€ €ر و
م €€صلحتب €€ین ب €€هک €€ار او ن €€میآی €€د .او م €€یخواه €€د ف €€رزن €€دش را
ب €€بیند .ب €€ه چ €€گون €€گیاش ن €€میان €€دیش €€د ب €€رای او غ €€یرم €€مکن
وجود ندارد.
ب€€ €ا عج€€ €له ب€€ €ه ایس€€ €تگاه راهآه€€ €ن م€€ €یرون€€ €د .پ€€ €درم پ€€ €س از
چه€€ل س€€ال زن€€دگ€€ی ب€€ا م€€ادرم خ€€لق و خ€€وی او را ب€€ه درس€€تی
م€€یش€€ناس€€د .ق€€طار ج€€نوب ه€€نوز ب€€هایس€€تگاه ن€€رس€€یده اس€€ت
م €€ €سئول ف €€ €روش ب €€ €لیط م €€ €ادرم را ب €€ €ه ی €€ €اد ن €€ €دارد .پ €€ €س ک €€ €جا
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اس €€ت؟ ب €€رادرم م €€یگ €€وی €€د :ب €€ه شه €€ر ب €€ازگ €€ردی €€م ،اح €€تماالً در
خ €€ان €€ۀ دوس €€تی ،آش €€نای €€ی پ €€ی ک €€اری رف €€ته اس €€ت .ام €€ا پ €€درم
م€€طمئن اس€€ت ک€€ه او درایس€€تگاه اس€€ت .از س€€ال€€ن ایس€€تگاه
ب€€ €یرون م€€ €یآی€€ €ند و در پش€€ €ت س€€ €تونه€€ €ای س€€ €ال€€ €ن ایس€€ €تگاه
پ€€نهان م€€یش€€ون€€د .م€€ادرم ک€€ه از رف€€نت ب€€رادرم و پ€€درم م€€طمئن
م €€ €یش €€ €ود از پش €€ €ت ن €€ €یمکته €€ €ای چ €€ €وب €€ €ی ایس €€ €تگاه ب €€ €یرون
میآید .اما در جلو گیشه بلیط او را درمییابند.
پ €€درم ص €€الح ک €€ار را در آن م €€یب €€یند ک €€ه ه €€مان ش €€ب ب €€ه
ه €€ €مراه م €€ €ادرم راه €€ €ی ج €€ €نوب ب €€ €شود .در ان €€ €دی €€ €مشک پ €€ €یاده
م€€یش€€ون€€د .ای€€نج€€ا اس€€ت ک€€ه م€€توج€€ه م€€یش€€ون€€د ج€€بهه ی€€عنی
چ€€ه .ه€€زاران ه€€زار ن€€ظام€€ی درح€€ال رف€€ت و آم€€د .ه€€رک€€دام ب€€ه
س €€وی €€ی .پ €€س ب €€ه ن €€اچ €€ار ب €€ه دوس €€تم در ب €€یمارس €€تان پ €€ای €€گاه
م€توس€ل م€یش€ون€د ،ام€یر را ک€ه م€یی€اب€ند ف€اص€له آنه€ا ب€ا م€ن
تنها یک گام میشود .گامی حدود ۲۰کیلومتر.

از آم€€بوالن€€س ک€€ه پ€€یاده ش€€دم .پ€€درم در ج€€لو م€€ساف€€رخ€€ان€€ه
درح €€ال ق €€دم زدن ب €€ود .م €€ادرم ج €€لو م €€غازۀ بس €€تهای نشس €€ته

ب€€ود و م€€حو رف€€ت و آم€€د ب€€یپ€€ای€€ان خ€€ودروه€€ای ن€€ظام€€ی ب€€ود.
میخواست مرا دریکی از این خودروها بیابد.
م €€ان €€ده ام ک €€ه چ €€ه ن €€یروی €€ی ای €€ن پ €€یرم €€رد و پ €€یرزن را ب €€ه
ای€نجا ک€شان€ده اس€ت .م€یدان€م ام€ا ن€می ف€همم .ت€وپ€خان€هه€ا
از خ€€واب ب€€یدار ش€€دهان€€د و م€€یغ€€رن€€د .درم€€ن آش€€وب€€ی اس€€ت.
چ €€گون €€ه ب €€ا پ €€در و م €€ادرم ب €€رخ €€ورد ک €€نم ،م €€تحیرم .پ €€درم م €€را
درم€€ €یان ل€€ €باس ن€€ €ظام€€ €ی ن€€ €میش€€ €ناس€€ €د .ک€€ €می الغ€€ €ر و رن€€ €گ
پ€€ری€€ده ش€€دهام .ب€€ا ای€€ن ل€€باس و ح€€مای€€ل غ€€ری€€ب ش€€دهام .ام€€ا
ای€نه€ا آدمه€ا را ن€ه از ل€باسش€ان ک€ه از ب€رق ن€گاهش€ان ،از
بوی آشنایشان میشناسند.
م€€ادرم ب€€ا چ€€شمان€€ی پ€€ر اش€€ک م€€را در آغ€€وش م€€یگ€€یرد و
پ€درم ب€ا ن€گاه€ش م€یگ€وی€م :خ€وش آم€دی€د ،م€ن ه€م م€ثل ش€ما
م€€یهمان ای€€ن شه€€ر هس€€تم .ام€€ا م€€یزب€€اد دی€€رگ€€اه€€ی اس€€ت ک€€ه
از خ€€ € €ان€€ € €ه و آش€€ € €یان€€ € €هاش دس€€ € €ت شس€€ € €ته اس€€ € €ت .در ت€€ € €نها
م€€ساف€€رخ€€ان€€ۀ ب€€از شه€€ر ب€€یتوت€€ه م€€یک€€نیم .شه€€ر ت€€قری€€با ً تخ€€لیه
ش €€ده اس €€ت .دک €€انه €€ا ج €€ز چ €€ندت €€ای €€ی بس €€تهان €€د ،و ای €€ن چ €€ند
م €€کان س €€ودای ه €€زارن مش €€تری ن €€ظام €€ی را درس €€ر دارن €€د و
جان و مال خود را بر سر این سودا گذاشتهاند.
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ن€اه€ار را م€یهمان ب€ساط€یه€ای ک€نار خ€یاب€ان م€یش€وی€م،
تخ€€مم€€رغ و گ€€وج€€ه .ص€€حبته€€ا اوج م€€یگ€€یرد ،از ه€€مه ج€€ا و
ه €€ € €مه چ €€ € €یز .م €€ € €ادرم ن €€ € €گران ح €€ € €ال و روزگ €€ € €ار م €€ € €ن اس €€ € €ت.
م €€ €یخ €€ €واه €€ €د ب €€ €دان €€ €د ب €€ €ا ع €€ €راق €€ €یه €€ €ا چ €€ €قدر ف €€ €اص €€ €له دارم.
م€یخ€واه€م ب€ا خ€یال راح€ت از ای€نج€ا ب€رود .م€یگ€وی€م :م€ا در
پش€ت ج€بهه هس€تیم .ک€ار م€ا رب€طی ب€ه ج€نگ ن€دارد .م€ا ت€نها
مج€روح€ین را م€داوا م€یک€نیم ،ه€مین .ام€ا غ€رش ت€وپ€خان€هه€ا
م€€ €دام رش€€ €تۀ ک€€ €الم€€ €م را م€€ €یب€€ €رد و ن€€ €میگ€€ €ذارد ح€€ €رفه€€ €ای€€ €م
برجان پیرزن بنشیند.
ک€می در شه€ر ق€دم م€یزن€یم .غ€روب پ€ای€یز در ج€نوب ح€ال
و ه €€وای غ €€ری €€بان €€های دارد .ه €€مه چ €€یز دس €€ت ب €€ه دس €€ت ه €€م
دادهان€€د ت€€ا دل آدم€€ی ب€€گیرد .از شه€€ر تخ€€لیه ش€€ده گ€€رف€€ته ت€€ا
ره€گذران€ی ک€ه ب€ه دن€بال س€رپ€ناه€ی م€یگ€ردن€د ت€ا ش€بی دی€گر
را ب €€یتوت €€ه ک €€نند ب €€ه ام €€ید ص €€بحی ک €€ه چ €€یزی ج €€ز وی €€ران €€ی و
جنگ برایشان ارمغانی ندارد.
م€€یخ€€واه€€م ب€€ه رس€€م س€€وق€€ات چ€€یزی ب€€رای پ€€درم و م€€ادرم
بخ€€رم ت€€ا راه€€یش€€ان ک€€نم .ام€€ا دری€€غ از دک€€ان ب€€از و م€€تاع€€ی
دن €€دانگ €€یر .ت €€نها ب €€ساط €€یه €€ای ک €€نار خ €€یاب €€ان پ €€رمش €€تری

هستند :چای و تخممرغ ،همین.
درخ€€ود ب€€ا خ€€ود و ب€€یخ€€ودم ک€€ه زم€€ین زی€€ر پ€€ای€€م م€€یل€€رزد.
ان €€ €فجاری م €€ €هیب شه €€ €ر را م €€ €یل €€ €رزان €€ €د .ب €€ €یاخ €€ €تیار پ €€ €در و
م €€ادرم را ب €€ه ک €€نار دی €€واری ه €€ل م €€یده €€م .بیش €€تر از آنک €€ه
ت €€رس €€یده ب €€اش €€م ع €€صبان €€ی هس €€تم ،از خ €€ودم ک €€ه چ €€را ای €€ن
پ €€یرم €€رد و پ €€یرزن را ب €€دی €€نج €€ا ک €€شان €€دهام .س €€ه م €€وش €€ک در
دزف€ول ب€ه زم€ین م€یخ€ورد ،ب€دون آنک€ه آنج€ا ب€اش€م م€یدان€م
چ €€ €ه محش €€ €ر ک €€ €برای €€ €ی ب €€ €رپ €€ €ا اس €€ €ت .دود و آت €€ €ش و خ €€ €ون.
وی€ران€ی و آوار و دس€ت و پ€اه€ای ق€طع ش€ده ،ف€غان و ش€یون
و ن €€ €ال €€ €ه و ف €€ €ری €€ €ادی ک €€ €ه ب €€ €ه گ €€ €وش ه €€ €یچ وج €€ €دان آگ €€ €اه €€ €ی
ن €€میرس €€د .درروزگ €€اری ک €€ه درب €€ازار ج €€هان وج €€دان ک €€االی €€ی
اس€€ت ب€€یب€€ها ،ب€€یمش€€تری .و آدم€€یان ی€€ا ب€€ه ح€€یوان€€ات€€ی ب€€دل
ش €€دهان €€د ک €€ه درپ €€ی س €€ودی ،ب €€ازاری ،م €€نطقۀ ت €€حت ن €€فوذی
هس€تند و ی€ا ه€مچون پ€یادهه€ای ش€طرن€جی ک€ه وظ€یفهای ج€ز
ق €€رب €€ان €€ی ش €€دن در ک €€ارزاری ک €€ه دی €€گران ت €€عیین ک €€ردهان €€د،
ن €€دارن €€د .م €€ادرم پ €€یشدس €€تی م €€یک €€ند و م €€یگ €€وی €€د :اگ €€ر ق €€رار
اس€€ت ب€€الی€€ی س€€ر ت€€و ب€€یای€€د ،به€€تر اس€€ت س€€ر ه€€مۀ م€€ا ب€€یای€€د.
ا ّم€€ا م€€ن ب€€نا ن€€دارم ب€€ه او اع€€تراض ک€€نم ک€€ه چ€€را آم€€ده اس€€ت.
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م€€یگ€€وی€€م :به€€تر اس€€ت ب€€ه م€€ساف€€رخ€€ان€€ه ب€€گردی€€م .و رف€€ته رف€€ته
ش€€ € €ب از راه م€€ € €یرس€€ € €د .از چ€€ € €پ و راس€€ € €ت شه€€ € €ر را ق€€ € €رق
میکند و شهر در ظلمات فرو میرود.

در ن €€ور ک €€مف €€روغ ف €€ان €€وس ب €€ه ص €€حبت م €€ی ن €€شینیم .ام €€ا
م €€سئول م €€ساف €€رخ €€ان €€ه ب €€هه €€مین ن €€ور ک €€م ه €€م م €€عترض اس €€ت
م€یگ€وی€د :ب€خواب€ید ،روش€ن ک€ردن ف€ان€وس م€منوع اس€ت .ام€ا
ن€€ €میدان€€ €د ک€€ €ه ای€€ €ن پ€€ €یرم€€ €رد و پ€€ €یرزن ص€€ €ده€€ €ا ک€€ €یلوم€€ €تر را
آم €€دهان €€د ت €€ا ب €€ا ه €€مین ن €€ور ک €€م ف €€رزن €€د خ €€ود را ب €€بینند ،و در
زی €€ر گ €€لول €€هه €€ای ع €€راق €€ی ش €€ب را ص €€بح ک €€نند .آم €€دهان €€د ت €€ا
ش€€بی را ب€€ه ی€€ادگ€€ار در ک€€وچ€€هه€€ای مه€€رب€€ان€€ی ق€€دم ب€€زن€€ند ،ت€€ا
ای €€ن ش €€ب ن €€قطه رج €€عتی ب €€اش €€د ب €€رای ش €€به €€ای €€ی ک €€ه دی €€گر
دس €€ت ن €€میده €€د .م €€یگ €€وی €€د :س €€پاه م €€ساف €€رخ €€ان €€ه را ت €€عطیل
م€یک€ند .م€یگ€وی€د :ش€ما ب€ا ه€مین ن€ور ب€ه ع€راق€یه€ا »گ€را«
م €€ €یده €€ €ید ت €€ €ا شه €€ €ر را ب €€ €مباران ک €€ €نند .رض €€ €ای €€ €ت م €€ €یده €€ €م.
م€€ €یدان€€ €م ح€€ €رف€€ €ش پُ€€ €ر ب€€ €یراه نیس€€ €ت ،از ط€€ €رف€€ €ی ح€€ €وص€€ €له
ج €€روب €€حث ک €€ردن ه €€م ن €€دارم .ف €€ان €€وس را م €€یده €€م ام €€ا پ €€درم

آرام ن €€می گ €€یرد ،ب €€ه دن €€بال ف €€ان €€وس م €€یرود .ص €€دای €€ش در
راه €€رو م €€یپ €€یچید ،پ €€درم م €€یگ €€وی €€د :ف €€ردا پ €€ول €€ی ن €€میده €€م.
م €€ساف €€رخ €€ان €€هچ €€ی م €€یگ €€وی €€د :ن €€ده اش €€کال €€ی ن €€دارد .پ €€درم ت €€ا
م€یان راه م€یآی€د و دل€ش ق€رار ن€میگ€یرد .ب€رم€یگردد :ن€ه ت€نها
ک€رای€ه ن€میده€م ب€لکه اذی€تت ه€م م€یک€نم .و م€ساف€رخ€ان€هچ€ی
م€یگ€وی€د :ب€کن اش€کال ن€دارد .پ€درم ب€رم€یگ€ردد دس€ت خ€ال€ی
و ن €€اام €€ید .م €€یگ €€وی €€م :م €€ا در ت €€اری €€کی ه €€م ی €€کدی €€گر را پ €€یدا
م€یکنیم ،.روش€نای€ی ب€هان€ه اس€ت .ب€نشین و زم€ان را دری€اب.
س €€روک €€له م €€سئول م €€ساف €€رخ €€ان €€ه پ €€یدا م €€یش €€ود ،ب €€ا ش €€معی
روش €€ن .م €€یگ €€وی €€د :زائ €€ر! ج €€نوب €€ی م €€یهمانن €€وازه ،ش €€ما ب €€ای €€د
ق €€بل از ج €€نگ ب €€ه ای €€نج €€ا م €€یآم €€دی €€د ،آنوق €€ت م €€یدی €€دی €€د ک €€ه
ج €€ان ه €€م دری €€غ ن €€داش €€تیم .ش €€مع را م €€یگ €€ذارد و م €€یرود.
ح€رفه€ای€ش ج€ان م€ا را روش€ن م€یک€ند و ش€معش م€حفل م€ا
را .و ت €€ €ا ص €€ €بح از گ €€ €فتهه €€ €ا و ن €€ €اگ €€ €فتهه €€ €ا س €€ €خن ب €€ €ه م €€ €یان
م€€یآوری€€م .ب€€ه خ€€اط€€ر روزه€€ای€€ی ک€€ه ن€€میدان€€م ب€€رس€€ر م€€ا چ€€ه
خواهد آمد.
ص€بح زود راه€ی ایس€تگاه€ی م€یش€وی€م و ت€ا آم€اده ش€دن
ق €€طار س €€کوت م €€ی ک €€نیم .گ €€وی €€ی زب €€انه €€ایم €€ان را ط €€لسم
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ک €€ردهان €€د .ق €€طار آم €€اده ح €€رک €€ت م €€یش €€ود .از پ €€درم و م €€ادرم
خ€€داح€€اف€€ظی م€€ی ک€€نم .پ€€درم س€€رش را ب€€رم€€یگ€€ردان€€د ت€€ا م€€ن
اش€€که€€ای€€ش را ن€€بینم ا ّم€€ا م€€ادرم چ€€شم از م€€ن ب€€رن€€میدارد.
پ€ای€ش م€یرود و دل€ش ن€می رود .ق€طار پ€ا ب€رزم€ین م€یک€وب€د
و ایستگاه را ترک می کند .در من چیزی فرو میریزد.

سنگر گمشده
ام€روز ح€ال€م به€تر اس€ت .در دو ش€ب گ€ذش€ته ب€دن€م م€ثل ک€وره
م €€ €یس €€ €وخ €€ €ت .ب €€ €یت €€ €اب ب €€ €ودم و خ €€ €واب ب €€ €ه چ €€ €شمان €€ €م راه
ن€€مییاف€€ت ،ت€€مام ب€€دن€€م درد م€€یک€€رد .گ€€وی€€ی روزه€€ای م€€تمادی
راه رف€تهام .اس€تخوانه€ای€م زُق زُق م€ی ک€ردن€د .س€رم از زور
درد درح €€ €ال ت €€ €رک €€ €یدن ب €€ €ود ،ت €€ €وان ای €€ €نک €€ €ه از ک €€ €یسۀ خ €€ €واب
ب €€یرون ب €€یای €€م ن €€داش €€تم .س €€رم €€ای ب €€دی خ €€ورده ب €€ودم .درت €€مام
ای €€ن م €€دت به €€رام ران €€ندۀ آم €€بوالن €€س ب €€االی س €€رم ب €€ود .ف €€کر

م €€یک €€ردم م €€ردن €€ی هس €€تم .ام €€ا ن €€بودم .م €€یدانس €€تم ک €€ه م €€رگ
م€ن در زم€ان€ی دی€گر و م€کان€ی دی€گر اس€ت .چ€را ک€ه ف€روغ و
امید زندگی را در قلب خود شعلهور میدیدم.
ب €€االخ €€ره ت €€ب ف €€روک €€ش ک €€رد و چ €€شمان ب €€یق €€رار م €€ن ق €€رار
ی€€اف€€ت و ب€€ه خ€€واب رف€€تم .درم€€ان ک€€ارس€€از ش€€ده ب€€ود ،داروه€€ا
ک€€ار خ€€ودش€€ان را ک€€رده ب€€ودن€€د .م€€خصوص €ا ً ک€€وک€€تلی ک€€ه در
س€رم ری€خته ب€ودم .ه€نوز از ع€لمی ب€ودن ی€ا ن€بودن€ش م€طمئن
نیس€€تم .ام€€ا آدم را س€€رپ€€ا م€€یک€€ند م€€خصوص €ا ً درج€€ای€€ی ک€€ه
مح€€ €ل اس€€ €تراح€€ €ت نیس€€ €ت .ای€€ €ن س€€ €رم ق€€ €دن€€ €ی و ش€€ €ش ه€€ €فت
آم€€پول ج€€ور واج€€ور معج€€زه م€€یکند و ب€€رای م€€ن درای€€ن م€€کان
اینکاربرد عملی اهمیت دارد تا توجیهات نظریاش.
ه€€نوز ب€€فهمی ،ن€€فهمی ت€€ب م€€ختصری دارم .گ€€لوی€€م ک€€می
درد م €€یک €€ند .ام €€ا م €€یتوان €€م ک €€ار ب €€کنم .ب €€ای €€د ب €€ه پس €€ته €€ای
ام€€دادی س€€ری ب€€زن€€م .ک€€ارم€€ان ک€€ه ت€€مام م€€یش€€ود .ب€€ه به€€رام
م €€یگ €€وی €€م :ب €€روی €€م ب €€ه س €€نگر ف €€رم €€ان €€ده .ام €€روز ن €€اه €€ار دع €€وت
داری€€م و به€€رام ب€€ا ل€€بخندی م€€یگ€€وی€€د :م€€نظورت€€ان از ام€€روز،
چ€€ €هار روز پ€€ €یش اس€€ €ت .م€€ €یگ€€ €وی€€ €م :چ€€ €ند روز گ€€ €ذش€€ €ته ک€€ €ه
ب €€یمار ب €€ودم ،چ €€ند روز ج €€اب €€هج €€ای €€ی آنه €€م در ای €€نج €€ا زی €€اد
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اهمیت ندارد و بهرام پدال گاز را میفشارد.
از س €€نگر ف €€رم €€ان €€ده خ €€بری نیس €€ت .ش €€ک م €€یک €€نم ن €€کند
م€نطقه را اش€تباه€ی آم€ده ب€اش€یم ،س€ؤال€م ت€نها م€توج€ه به€رام
نیس€ت .از خ€ودم ه€م س€ؤال م€یکنم .ام€ا به€رام€ی ش€کاف€ی را
ن €€شان م €€یده €€د ک €€ه در آن روز آم €€بوالن €€س را درآن ج €€ا داده
ب€€ود .م€€یگ€€وی€€د :اح€€تماالً واح€€دش€€ان ب€€ه م€€نطقۀ دی€€گی م€€نتقل
ش €€ده اس €€ت .م €€یگ €€وی €€م :ش €€ای €€د ام €€ا ب €€اور ن €€دارم .اح €€ساس
م €€یک €€نم ب €€ای €€د دره €€مین ن €€زدی €€کیه €€ا ب €€اش €€ند ،ق €€لبم گ €€واه €€ی
م€یده€د .ب€وی کنس€روه€ایش€ان را اح€ساس م€یک€نم .ط€نین
خ €€ندهه €€ایش €€ان ه €€نوز درح €€وال €€ی ب €€ه گ €€وش م €€یرس €€د .ب €€ه آن
ط€رف ج€اده م€یروم .ب€ه ط€رف ت€وپ خ€ودک€ششی ک€ه چ€ند ده
متر آنطرفتر سنگر گرفته است.
اس€م ف€رم€ان€ده ت€وپ »ای€ران€ی« اس€ت .ب€ا ت€أک€ید م€یگ€وی€د:
گ€روه€بان ای€ران€ی ،ف€رم€ان€ده ت€وپ .ب€ه راس€تی ه€م ک€ه ای€ران€ی
اس€€ €ت ،ب€€ €ا روی€€ €حه و زن€€ €دهدل .از اب€€ €تدای ج€€ €نگ در م€€ €نطقه
ب€وده اس€ت .دم€ار از روزگ€ار ع€راق€یه€ا درآورده اس€ت .و در
م€€خیلهاش ه€€زاران ت€€ز ج€€ور واج€€ور دارد .و ه€€یچ اب€€ای€€ی ه€€م
ن€€دارد ک€€ه آنه€€ا را ب€€ه ت€€ازهواردی ک€€ه م€€ن ب€€اش€€م ارائ€€ه ب€€ده€€د.

م €€یگ €€وی €€د :ح €€اال ک €€ه ام €€ری €€کا پ €€وله €€ا و وس €€ای €€ل ی €€دک €€ی م €€ا را
ب€لوک€ه ک€رده اس€ت ،ه€یچ چ€ارهای نیس€ت ب€ای€د ب€ه زور م€توس€ل
ش€€وی€€م .م€€یپ€€رس€€م :چ€€گون€€ه؟ ح€€رف€€ش را پ€€ی م€€یگ€€یرد :ب€€هم€€ن
اج €€ €ازه ب €€ €ده €€ €ند ،ب €€ €ا ه €€ €مین ت €€ €وپ ده €€ €ان €€ €ه خ €€ €لیج ف €€ €ارس را
م €€ €یب €€ €ندم ،ی €€ €ک پ €€ €رچ €€ €م دزد دری €€ €ای €€ €ی ه €€ €م ب €€ €اال م €€ €یب €€ €رم،
ه€€مانه€€ای€€ی ک€€ه در ف€€یلمه€€ا دی€€دهای€€د ،ت€€ا م€€سئول€€یت ای€€نک€€ار
گ€€ €ردن ای€€ €ران ن€€ €باش€€ €د .ه€€ €ر کش€€ €تی ک€€ €ه خ€€ €واس€€ €ت رد ب€€ €شود
م€یگ€وی€م :م€ال€یات .ج€ز دالر ه€م چ€یز دی€گری ق€بول ن€میک€نم.
داد ،داد؛ ن€€ € € €داد ت€€ € € €ه دری€€ € € €ا .خ€€ € € €ندهام م€€ € € €یگ€€ € € €یرد .ه€€ € € €م از
ج€€ €سارت€€ €ش و ه€€ €م از س€€ €ادگ€€ €یاش .م€€ €یگ€€ €وی€€ €م :ف€€ €کر ب€€ €کری
اس€ت .گ€روه€بان ای€ران€ی م€یگ€وی€د :پ€س چ€ی م€ا را دس€ت ک€م
گرفتی و شش خدمهاش میزنند زیر خنده.
ک€می ک€ه م€ی گ€ذرد و ص€حبته€ا گ€ل م€یان€دزد ،گ€روه€بان
ای €€ران €€ی دس €€تور درس €€ت ک €€ردن چ €€ای م €€یده €€د .م €€یگ €€وی €€م:
ت €€صمیم ن €€داری €€م م €€زاح €€م ش €€وی €€م ،ای €€نج €€ا ک €€ه ه €€یچ ام €€کان €€ی
وج€€ود ن€€دارد ،دچ€€ار زح€€مت م€€یش€€وی€€د .ت€€ا چ€€وبه€€ا ب€€خواه€€ند
آب را ج €€وش ب €€یاورن €€د ش €€ب ش €€ده اس €€ت .م €€یگ €€وی €€د :ن €€گفتم،
گ€€روه€€بان ای€€ران€€ی را دس€€ت ک€€م گ€€رف€€تی ،چ€€ای ب€€ا ده ش€€ماره
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آم€€اده اس€€ت .م€€یگ€€وی€€ی ن€€ه ،ن€€گاه ک€€ن .ک€€یسه ک€€وچ€€کی را ب€€ه
س€رب€ازش م€یده€د .و س€رب€از ن€صف آن را در اج€اق€ی ک€ه ب€ا
س €€نگ درس €€ت ک €€ردهان €€د خ €€ال €€ی م €€ی ک €€ند ق €€وط €€ی ی €€ک ل €€یتری
م€€رب€€ای خ€€ال€€ی را پ€€ر آب م€€یک€€ند و روی اج€€اق م€€یگ€€ذارد و
ک€بری€ت م€یزن€د .خ€رج ت€وپ غ€وغ€ا م€یک€ند م€یگ€وی€م :ت€ا ح€اال
چ€€ای ب€€ا ب€€اروت ن€€خورده ب€€ودم و ح€€اال م€€ی خ€€ورم .دی€€گه اگ€€ر
ب€میرم اروز ب€ه دل ن€رف€تهام .و چ€ای آم€اده اس€ت .خ€وشط€عم
و اس€تثنای€ی در اس€تکانه€ای ف€رد اع€الء ،ق€وط€یه€ای خ€ال€ی
کنسرو.
از گ €€روه €€بان ای €€ران €€ی س €€راغ س €€نگر آن س €€وی ج €€اده را
م €€یگ €€یرم .م €€یگ €€وی €€م :ب €€رایش €€ان پ €€ماد ض €€دپ €€شه آوردهام،
ه€€ €رچ€€ €ی م€€ €یگ€€ €ردم اث€€ €ری از آنه€€ €ا ن€€ €میب€€ €ینم .م€€ €ثل ای€€ €نک€€ €ه
واح €€دش €€ان م €€نتقل ش €€ده اس €€ت .اخ €€مه €€ای گ €€روه €€بان ای €€ران €€ی
دره €€ €م م €€ €یرود .ب €€ €رپ €€ €یشان €€ €ی ب €€ €لندش چ €€ €ینه €€ €ای ع €€ €میقی
م€€یاف€€تد .م€€یگ€€وی€€د :دی€€روز ن€€زدی€€کیه€€ای ظه€€ر گ€€لول€€ۀ ت€€وپ€€ی
درس€€ € €ت روی س€€ € €نگرش€€ € €ان پ€€ € €ای€€ € €ین آم€€ € €د .ق€€ € €لبم م€€ € €یری€€ € €زد.
م€یپ€رس€م چ€ی ش€دن€د؟ م€یگ€وی€د :ه€مگی ش€هید ش€دن€د ...ه€ر
چ €€هار ت €€ایش €€ان؟ و ب €€ا ع €€الم €€ت س €€ر ت €€أی €€ید م €€ی ک €€ند .ب €€اورم

ن€میش€ود ،ب€ه ه€مین س€ادگ€ی .و گ€روه€بان ای€ران€ی م€یگ€وی€د:
از س€اده ه€م س€ادهت€ر .م€ردن ای€نج€ا دن€گ و ف€نگ ن€دارد ،م€ا
م€شکلش ک€ردهای€م :ن€فس ف€رو م€یرود ،ت€رک€ش س€ر م€یرس€د،
ن€فس ب€رن€میآی€د ،ه€مین! ای€ن رف€نت و ن€یام€دن لح€ظهای ب€یش
نیست .و زندگی پایان مییابد.
از ات €€ €اق €€ €ک ت €€ €وپ ب €€ €یرون م €€ €یآی €€ €م .گ €€ €وی €€ €ی درخ €€ €واب راه
م€€یروم .م€€یخواه€€م س€€نگر ف€€رم€€ان€€ده را پ€€یدا ک€€نم .ب€€رایش€€ان
پ €€ €ماد آوردهام .م €€ €یخواه €€ €م ب €€ €گوی €€ €م ب €€ €ا ای €€ €ن پ €€ €ماد از دس €€ €ت
پ €€شهه €€ا راح €€ت م €€یش €€وی €€د .م €€یخ €€واه €€م ب €€ه ف €€رم €€ان €€ده ب €€گوی €€م:
ب €€دق €€ول نیس €€تم ،س €€رم م €€یرود ح €€رف €€م ن €€میرود ،وق €€تی ق €€ول
دادم پ €€ای €€ش م €€یایس €€تم .ول €€ی از س €€نگر خ €€بری نیس €€ت .ام €€ا
ع €€طر ص €€میمتش €€ان را اح €€ساس م €€یک €€نم ،خ €€ندهه €€ایش €€ان
مکرر میشود .کسی مرا به نام میخواند.
در گوشم ّ
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آن سوی خط
ف €€ €رم €€ €ان €€ €ده گ €€ €روه ش €€ €ناس €€ €ای €€ €ی از ت €€ €یپ زرهای ش €€ €یراز خ €€ €بر
م €€ €یآورد ،ت €€ €عدادی از ج €€ €نازه ب €€ €چه ه €€ €ای م €€ €ا در آن س €€ €وی
خ€اک€ری€زه€ا اس€ت .دوب€ار م€یآی€د و م€یرود .ا ّ€م€ا ب€رای آوردن
آنها هیچ اقدامی نمی شود.
گ€روه ش€ناس€ای€ی ه€ر ش€ب ب€ا ج€نازهه€ای درح€ال گ€ندی€دن
ب€€ €رخ€€ €ورد م€€ €یک€€ €ند .ام€€ €ا چ€€ €ون وظ€€ €یفۀ آنه€€ €ا تخ€€ €لیه اج€€ €ساد
نیس€ت ،اق€دام€ی ن€میک€نند .از ای€ن ط€رف ه€م آنق€در پ€رس€نل
ک€€مند ک€€ه ب€€ه زن€€دهه€€ا ه€€م ن€€میرس€€ند ،م€€ردهه€€ا ک€€ه ج€€ای خ€€ود
دارن€€د .ام€€ا اگ€€ر م€€ن درآن ب€€یاب€€انه€€ا اف€€تاده ب€€ودم چ€€ی؟ ب€€از
ه €€م ه €€مین ح €€رف را م €€یزدم .خ €€ان €€وادهام چ €€ی؟ ک €€سان €€ی ک €€ه
ب€€ازگش€€ت م€€را ان€€تظار م€€یک€€شند ،ک€€سان€€ی ک€€ه ح€€تی ج€€نازۀ
م€€ن ب€€رای آنه€€ا تس€الّی€€ی اس€€ت .ب€€ه دی€€گران و دی€€گرت€€ران چ€€ه
ب €€گوی €€م .ب €€گوی €€م درح €€ال €€یک €€ه ج €€نازه ع €€زی €€زان آنه €€ا درح €€ال
پ€€وس€€یدن ب€€ود ،م€€ن چ€€شم و گ€€وش خ€€ود را بس€€تم و گ€€فتم :ب€€ه
م€€ €ن رب€€ €طی ن€€ €دارد .ک€€ €ار م€€ €ن م€€ €داوای ب€€ €یماران اس€€ €ت و ن€€ €ه
تخ €€لیه م €€ردهه €€ا .از خ €€ود م €€یپ €€رس €€م اگ €€ر آوردن آن ع €€زی €€زان

وظ€یفه گ€روه ش€ناس€ای€ی نیس€ت ،ب€ه واح€د به€داری ه€م م€رب€وط
نیس€ت ،پ€س ب€هچ€ه ک€سی ارت€باط دارد .آنط€ور ک€ه از رف€ت و
آم€€د ب€€ین€€تیجه ف€€رم€€ان€€ده گ€€روه ش€€ناس€€ای€€ی م€€علوم م€€یش€€ود ب€€ه
ه€یچ ک€س .دل€م ق€رار ن€میگ€یرد ن€زد ف€رم€ان€ده گ€ردان به€داری
م€€یروم ،م€€یگ€€وی€€د :وظ€€یفه گ€€ردان تخ€€لیه ت€€ا پش€€ت خ€€ط م€€قدم
اس €€ت ،آنس €€وی خ €€ط ب €€هم €€ا رب €€طی ن €€دارد .م €€یپ €€رس €€م :پ €€س
ب€هچ€ه ک€سی رب€ط دارد؟ م€یگ€وی€د :ن€میدان€م ،م€ن چ€یزه€ای€ی
که درحیطۀ وظایم است اهمیت دارد.
اح €€ساس م €€یک €€نم آن س €€وی خ €€ط ب €€ه م €€ن م €€رب €€وط اس €€ت،
ح €€تی آنس €€وت €€ر .ب €€ا ه €€مین اح €€ساس م €€ن ب €€دی €€نج €€ا آم €€دهام.
ن €€ €میت €€ €وان €€ €م خ €€ €ودم را ق €€ €ان €€ €ع ک €€ €نم ک €€ €ه ج €€ €نازهه €€ €ای درح €€ €ال
پ €€ €وس €€ €یدن ب €€ €ه م €€ €ن م €€ €رب €€ €وط نیس €€ €ت .ه €€ €م ج €€ €نازهه €€ €ا ب €€ €ه م €€ €ن
م€رب€وط€ند ،ه€م خ€ان€وادهش€ان .م€ن ب€ا م€رده و زن€ده ای€ن م€ردم
ک €€ار دارم .آنه €€ای €€ی را ک €€ه ن €€میش €€ناس €€م ،ن €€میدان €€م درک €€جا
زندگی میکنند و چگونه ،اما من دوستشان دارم.
داوط €€ €ب آوردن ج €€ €نازهه €€ €ا م €€ €یش €€ €وم .ف €€ €رم €€ €ان €€ €ده گ €€ €ردان
به€داری اس€تقبال م€یک€ند .ب€االخ€ره از ش€ر ج€نازهه€ا راح€ت
م €€یش €€ود .س €€ازم €€انده €€ی ح €€مل بیس €€ت ج €€نازه را م €€یک €€نم.
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چهل نفر ،بیست برانکار ،چند ابواب جمعی ،همین.

ب €€ا دو زی €€ل ب €€هراه م €€یاف €€تیم .آس €€مان ب €€ا ه €€زاران امل €€اس
درخ €€شنده و ف €€روزان €€ش ب €€رب €€االی س €€رم €€ان خ €€یمه زده اس €€ت.
ص€€دای م€€وت€€ور ک€€ام€€یونه€€ا س€€کوت ش€€ب را زخ€€می م€€یک€€ند.
درخ€€ €ودم ف€€ €رو رف€€ €تهام .م€€ €یان€€ €دی€€ €شم ،ب€€ €ه خ€€ €ودم ب€€ €هدی€€ €گران
ب €€های €€نج €€ا ب €€ودن €€م .ب €€ه آنس €€وی خ €€ط ،ب €€ه ای €€نک €€ه اگ €€ر ای €€نج €€ا
ن€€بودم ،اک€€نون در ک€€جا ب€€ودم .م€€ال€€یخول€€یای€€ی ه€€زار چه€€ره ،ک€€ه
ف €€ری €€اد ی €€کی از س €€رب €€ازان خ €€لوت خ €€اط €€رم را پ €€اره م €€یک €€ند:
هواپیمای عراقی ،و همه از زیل پایین میپریم.
ت€ا ب€هخ€ود ب€یای€م ت€یران€دازی ش€روع م€یش€ود .درپش€ت ت€پۀ
خ€€اک€€ی ک€€وچ€€کی درک€€نار ج€€اده م€€وض€€ع م€€یگ€€یرم .ب€€ه آس€€مان
خ €€یره م €€یش €€وم ،ن €€ور ک €€وچ €€کی در الب €€الی س €€تارگ €€ان درح €€ال
ح€رک€ت اس€ت .ب€ای€د م€دت€ی ب€ه آس€مان خ€یره ش€وی ت€ا ب€توان€ی
آنرا از دی€گر س€تارگ€ان ک€ه ب€یح€رک€تان€د ت€شخیص ب€ده€ی.
ف €€اص €€له آنق €€در زی €€اد اس €€ت ک €€ه گ €€لول €€هه €€ا ب €€ه گ €€ردپ €€اش ه €€م
ن €€میرس €€د .ت €€نها خ €€ط س €€رخ €€ی درآس €€مان رس €€م م €€یک €€نند و

م €€حو م €€یش €€ون €€د .م €€علوم نیس €€ت ه €€واپ €€یمای خ €€ودی اس €€ت ی €€ا
دش €€ € €من .دره €€ € €ر ص €€ € €ورت اه €€ € €میت ن €€ € €میده €€ € €د و ب €€ € €یاع €€ € €تنا
م €€یگ €€ذرد .ام €€ا م €€ن اع €€تراض م €€یک €€نم .ب €€ا ای €€ن چ €€ند گ €€لول €€ه
زن €€دگ €€ی ه €€مۀ م €€ا ب €€ه خ €€طر اف €€تاده اس €€ت .م €€یگ €€وی €€م :چ €€را
ش €€لیک ک €€ردی؟ م €€گر ب €€ه ت €€و ک €€سی دس €€تور ت €€یران €€دازی داد؟
ن €€میدان €€ی گ €€لول €€هه €€ا ب €€ه ه €€واپ €€یما ن €€میرس €€د؟ ام €€ا م €€یدان €€م
بیش€€ €تر از آنک€€ €ه ح€€ €رک€€ €تی آگ€€ €اه€€ €ان€€ €ه ب€€ €وده ب€€ €اش€€ €د ح€€ €رک€€ €تی
غ€ری€زی ب€وده اس€ت .دس€تورس€وار ش€دن م€یده€م .زی€له€ا ب€ار
دی€€گر ب€€ه آرام€€ی راه م€€یاف€€تند و در دل ش€€ب پ€€یش م€€یرون€€د.
ک €€م ک €€م س €€نگره €€ا را پش €€ت س €€ر م €€یگ €€ذاری €€م و ب €€ه خ €€ط م €€قدم
ج€€بهه م€€یرس€€یم .زی€€له€€ا را م€€یگ€€ذاری€€م و ب€€اق€€یم€€ان€€دۀ راه را
پ €€یاده م €€یروی €€م .ت €€ا ب €€ه مح €€ل اس €€تقرار ت €€یپ زره €€ی ش €€یراز
م€€ €یرس€€ €یم .ف€€ €رم€€ €ان€€ €ده دس€€ €تۀ ش€€ €ناس€€ €ای€€ €ی ب€€ €ه اس€€ €تقبالم€€ €ان
م€€یآی€€د از ای€€نک€€ه ب€€رای ب€€ردن ج€€نازهه€€ا آم€€دهای€€م خ€€وش€€حال
است .بیمقدمه به تشریح شرایط میپردازد.
ه €€مه س €€راپ €€ا گ €€وش هس €€تیم .ف €€اص €€لۀ م €€ا را ب €€ا ن €€یروه €€ای
ع €€راق €€ی دره €€ر ج €€بهه م €€یگ €€وی €€د .در ی €€کی پ €€ان €€صد م €€تر ،در
دی €€ €گری ه €€ €زار و در س €€ €وم €€ €ی س €€ €ه ه €€ €زار م €€ €تر .م €€ €یپ €€ €رس €€ €د:
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آر.پ €€ €ی.چ €€ €ی آوردهای €€ €د :ه €€ €رک €€ €س ب €€ €ه دی €€ €گری ن €€ €گاه م €€ €یکند.
آر.پ €€ €ی.چ €€ €ی؟ ب €€ €هچ €€ €ه ک €€ €ار م €€ €یآی €€ €د؟ زی €€ €اد در ان €€ €تظارم €€ €ان
ن€€ €میگ€€ €ذارد و م€€ €یگ€€ €وی€€ €د :اح€€ €تمال ب€€ €رخ€€ €ورد ب€€ €ا واح€€ €ده€€ €ای
ش€€ناس€€ای€€ی ع€€راق€€ی وج€€ود دارد .اگ€€ر ک€€ار ب€€ه درگ€€یری بکش€€د
ب€دون آر.پ€ی.چ€ی ک€ارت€ان ب€یخ پ€یدا م€یک€ند .م€یگ€وی€م ج€ناب
س €€رگ €€رد م €€ا واح €€د به €€داری هس €€تیم .ت €€نها س €€الحم €€ان ژ ـ ث
اس €€ت .س €€الح س €€نگینت €€ر ن €€یاوردهای €€م .ب €€ه ن €€ظر م €€ن اه €€میت
زی €€ادی ه €€م ن €€دارد .م €€ا ک €€ه ب €€رای درگ €€یری ن €€میروی €€م .دس €€ت
میدهم .تشکر میکنم و راه میافتیم.
م €€ €ساف €€ €ت ک €€ €وت €€ €اه €€ €ی ک €€ €ه م €€ €یروی €€ €م س €€ €رب €€ €ازه €€ €ا ه €€ €مگی
م€یایس€تند ،ی€ک ن€فر ب€هن€مای€ندگ€ی از ج€مع پ€یش م€ن م€یآی€د
ک €€ه :دک €€تر ج €€نازهه €€ا در آنس €€وی خ €€طان €€د ،رب €€طی ب €€ه واح €€د
تخ €€لیه ن €€دارد .در آنج €€ا ام €€کان ه €€زار ات €€فاق وج €€ود دارد .از
ب €€رخ €€ورد ب €€ا گش €€تیه €€ای ع €€راق €€ی ت €€ا وص €€ل ک €€ردن ت €€لهه €€ای
ان€€فجاری ب€€هج€€نازهه€€ا .ب€€رای م€€رده ک€€ه ف€€رق€€ی ن€€میک€€ند ک€€جا
باشد روی زمین یا زیرزمین اما برای ما چرا.
ص€ری€ح و ب€یپ€رده س€خن م€یگ€وی€د ،خ€وش€م م€یآی€د .ه€یچ
اب €€ای €€ی ه €€م ن €€دارد ک €€ه اگ €€ر ب €€پرس €€م از ح €€رفه €€ای س €€رگ €€رد

ت€€ € €رس€€ € €یدهای€€ € €د ،پ€€ € €اس€€ € €خ م€€ € €ثبت ب€€ € €ده€€ € €د .ام€€ € €ا ن€€ € €میپ€€ € €رس€€ € €م.
ح€رفه€ای€ش غ€یرم€نطقی نیس€ت ،ام€کان ه€رات€فاق€ی ب€رای م€ا
وج€ود دارد ،ام€ا ب€ه دل€م ن€مین€شیند .ب€ا ای€نگ€ون€ه ح€ساب€رس€ی
راه ب€€هج€€ای€€ی ن€€میب€€ری€€م .ح€€رفه€€ای€€ش را زده اس€€ت و م€€نتظر
ج€€واب اس€€ت ،زی€€اد در ان€€تظارش ن€€میگ€€ذارم .م€€یگ€€وی€€م :م€€ا
ای€نج€ا ن€یام€دهای€م ت€ا راج€ع ب€ه حّ €د و ح€دود وظ€ای€ف ص€حبت
ک €€ €نیم .ام €€ €ا م €€ €یتوان €€ €یم ب €€ €هگ €€ €ون €€ €های دی €€ €گر ه €€ €م ع €€ €مل ب €€ €کنیم،
دواط €€لبان €€ه م €€یروی €€م و خ €€طاب ب €€ه ج €€مع م €€یگ €€وی €€م :ه €€رک €€س
داوط €€لب اس €€ت ب €€یای €€د ،م €€ن خ €€ودم داوط €€لب رف €€نت هس €€تم .از
ج €€مع ف €€اص €€له م €€یگیرم ت €€ا ای €€ن س €€وی خ €€طیه €€ا و آنس €€وی
خ€طیه€ا م€شخص ش€ون€د .ب€ا چ€ند ن€فر ه€م م€یت€وان€م ک€اره€ا
را روب €€هراه ک €€نم .ام €€ا ت €€نها ی €€ک ن €€فر ب €€ه س €€وی م €€ن م €€یآی €€د،
م€€عاون ع€€ملیات .اح€€ساس م€€یک€€نم ق€€لبا ً راض€€ی نیس€€ت .ام€€ا
م€€سئله ع€€رق ه€€مل€€باس€€ی اس€€ت .ن€€میتوان€€د م€€را ت€€نها ب€€گذارد.
ص€€ €بر م€€ €یک€€ €نم .ام€€ €ا ک€€ €س دی€€ €گری داوط€€ €لب نیس€€ €ت .رو ب€€ €ه
س €€ €توان ک €€ €رده م €€ €یگ €€ €وی €€ €م :ج €€ €ناب س €€ €روان اگ €€ €ر م €€ €سئول €€ €یت
ع €€ملیات را م €€یپ €€ذی €€ری €€د ،ه €€رچ €€ه ش €€ما دس €€تور ب €€ده €€ید م €€ن
م€€یپ€€ذی€€رم ،اگ€€ر ن€€ظرت€€ان ب€€رگش€€نت اس€€ت م€€ن ح€€رف€€ی ن€€دارم.

!166

س€€روان خ€فّت دس€€ت خ€€ال€€ی ب€€رگش€€نت را ب€€ه گ€€ردن ن€€میگ€€یرد.
م€€یگ€€وی€€د :ف€€رم€€ان€€ده€€ی ع€€ملیات ب€€ا ش€€ما اس€€ت ،ش€€ما ه€€رچ€€ه
دستور بدهید همان است.
خ €€یلی دل €€م م €€ی خ €€واس €€ت م €€سئول €€یت را ب €€پذی €€رد ام €€ا ق €€بول
ن€€میک€€ند .ب€€ار س€€نگین ج€€نازهه€€ا را ب€€ردوش ن€€میگ€€یرد .ک€€می
ع €€صبی م €€یش €€وم .ح €€ال ب €€دی پ €€یدا م €€یک €€نم .س €€عی م €€یک €€نم
خ€€ودم را ک€€نترل ک€€نم .م€€یگ€€وی€€م :خ€€وب ح€€اال ک€€ه ف€€رم€€ان€€ده€€ی
ع€€ €ملیات ب€€ €ا م€€ €ن اس€€ €ت دس€€ €تور ح€€ €رک€€ €ت م€€ €یده€€ €م .ای€€ €نج€€ €ا
انج€من شه€ر نیس€ت ک€ه ب€رای ب€حث و رأی گ€یری ج€مع ش€ده
ب €€اش €€یم ،ح €€تی ن €€یازی ب €€هم €€شورت ه €€م ن €€بود ،م €€حیط م €€حیط
ن€ظام€ی اس€ت و زم€ان زم€ان ج€نگ .ب€رای م€ن اه€میتی ن€دارد
ک€€ه ج€€نازهه€€ا در آنس€€وی خ€€ط ب€€ه ش€€ما م€€رب€€وط اس€€ت ی€€ا ن€€ه.
ب€€ €رای م€€ €ن خ€€ €ان€€ €وادهه€€ €ای€€ €ی ک€€ €ه در ان€€ €تظار ب€€ €چهه€€ €ایش€€ €ان
هس€تند اه€میت دارد .م€ن ک€اری را م€یک€نم اگ€ر خ€ودم ی€کی
از آنه€€ا ب€€ودم ان€€تظار داش€€تم .م€€ن ن€€میت€€وان€€م ق€€بول ک€€نم ک€€ه
ج €€نازهه €€ای ب €€رادران م €€ا در آنس €€وی خ €€ط ب €€گندن €€د ،ط €€عمه
س €€گه €€ا و الش €€خوره €€ا ش €€ون €€د و م €€ادران در ای €€نس €€وی خ €€ط
س€ال€ها ب€ه ان€تظار ب€نشینند و ه€یچ زم€ان€ی ه€م م€رگ آنه€ا را

ب€€اور ن€€کنند .دس€€تور ب€€ای€€د اج€€را ش€€ود ،ه€€رک€€س ه€€م اع€€تراض
دارد پ €€ €س از ان €€ €جام گ €€ €رف €€ €نت م €€ €أم €€ €وری €€ €ت ب €€ €ه م €€ €قام €€ €ات ب €€ €اال
ش €€کای €€ت ک €€ند ،راه ب €€یفتید .ه €€رک €€س ه €€م ک €€ه ام €€تناع ک €€ند ب €€ه
ع €€نوان ل €€غو دس €€تور ه €€مینج €€ا او را م €€حاک €€مه صح €€رای €€ی و
ت€یرب€اران م€یک€نم .ت€مام€ی ای€ن ب€چهه€ا درع€ملیات ن€وزده مه€ر
ب€ودهان€د ی€ا اگ€ر ن€بودهان€د ش€نیدهان€د ،م€یدان€ند اه€ل ش€وخ€ی
نیس €€ € € €تم .اگ €€ € € €ر در آن روز اس €€ € € €لحه ک €€ € € €شیدم ام €€ € € €روز ه €€ € € €م
م€€ €یک€€ €شم .ب€€ €ا ه€€ €م ش€€ €ور م€€ €یک€€ €نند و دوب€€ €اره ن€€ €مای€€ €ندهش€€ €ان
م€€ €یآی€€ €د :دک€€ €تر ش€€ €ما ج€€ €لو ب€€ €روی€€ €د .م€€ €یگ€€ €وی€€ €م :ب€€ €اش€€ €د ،راه
ب €€یفتید .خ €€وش €€حال €€م ک €€ه آم €€دن €€د .اگ €€ر پ €€اف €€شاری ب €€ه ن €€یام €€دن
میکردند نمیدانم چه اتفاقی میافتاد.
ک €€می ک €€ه م €€یروی €€م ب €€ا واح €€د ش €€ناس €€ای €€ی خ €€ودی ب €€رخ €€ورد
م€€یک€€نیم .چ€€یزی ن€€مان€€ده اس€€ت ک€€ه ش€€لیک ک€€نند ول€€ی دس€€ت
ن€€ €گاه م€€ €یدارن€€ €د ت€€ €ا م€€ €طمئن ش€€ €ون€€ €د .م€€ €ا ن€€ €یروه€€ €ای ع€€ €راق€€ €ی
هس €€ €تیم ی €€ €ا ن €€ €ه .ص €€ €حبته €€ €ای ب €€ €لند ب €€ €چهه €€ €ا ب €€ €ه دادم €€ €ان
م€€ €یرس€€ €د .از ب€€ €ودن م€€ €ا در م€€ €نطقه ک€€ €سی ب€€ €ه آنه€€ €ا اط€€ €الع
ن€€داده اس€€ت .ش€€ان€€س م€€یآوری€€م .چ€€ون ب€€ا ش€€لیک ی€€ک گ€€لول€€ه
اوضاع درست و حسابی به هم میریخت.
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ب€€ا ف€€رم€€ان€€ده گ€€روه اح€€والپ€€رس€€ی م€€یک€€نم و راه م€€یاف€€تیم.
ه€مانگ€ون€ه ک€ه ف€رم€ان€ده واح€د ش€ناس€ای€ی گ€فته ب€ود در م€سیر
رودخ €€ €ان €€ €ه ح €€ €رک €€ €ت م €€ €یک €€ €نیم .درط €€ €ول م €€ €سیر س €€ €نگره €€ €ا و
خ€اک€ری€زه€ای خ€ودی ب€ه چ€شم م€یخ€ورن€د .ام€ا ه€نوز ت€ا ج€ادۀ
آس€€ € €فال€€ € €ته راه زی€€ € €ادی در پ€€ € €یش اس€€ € €ت .دچ€€ € €ار اض€€ € €طراب
غ €€ €ری €€ €بی م €€ €یش €€ €وم .م €€ €سئول €€ €یت ج €€ €ان ای €€ €ن ع €€ €ده ب €€ €ر دوش €€ €م
س €€نگینی م €€یک €€ند .چه €€ل و چ €€ند ن €€فری ک €€ه ن €€ه ب €€ه م €€یل خ €€ود
ب€لکه ت€نها ب€ه ص€رف اط€اع€ت از ف€رم€ان ن€ظام€ی ب€ه دن€بال م€ن
آم€€دهان€€د ،ب€€ی ه€€یچ ت€€مای€€ل ق€€لبی .اگ€€ر ات€€فاق€€ی ب€€یفتد چ€€گون€€ه
ج€واب ای€ن اف€راد را ب€ده€م .ای€نان€ی ک€ه پ€یشاپ€یش م€را از ای€ن
م€أم€وری€ت ب€رح€ذر داش€تند .چ€گون€ه وج€دان خ€ود را آرام ک€نم.
دچ €€ار وس €€وس €€ه م €€یش €€وم .آی €€ا ت €€صمیم ب €€ه ادام €€ه م €€أم €€وری €€ت
درست بوده است؟ نمیدانم.
ط€€ €ول رودخ€€ €ان€€ €ه را ط€€ €ی م€€ €یک€€ €نیم و ب€€ €ه ج€€ €ادۀ آس€€ €فال€€ €ته
م€€یرس€€یم .ج€€اده درزی€€ر ن€€ور مه€€تاب م€€ثل روز روش€€ن اس€€ت.
س €€ای €€ه ب €€ه س €€ای €€ۀ م €€ن س €€توان ح €€رک €€ت م €€یک €€ند .و ب €€ا ف €€اص €€لۀ
بیش€€ €تری س€€ €رب€€ €ازان هس€€ €تند .ی€€ €ک م€€ €ن ّور ش€€ €لیک م€€ €یش€€ €ود،
ع€راق€یه€ا ب€رای ج€لوگ€یری از ح€ملهه€ای ش€بان€ۀ م€ا ب€ا ش€لیک

م€€ن ّور م€€نطقه را روش€€ن ن€€گاه م€€یدان€€د .ی€€کی دی€€گر .خ€€ودم را
روی زم€€ €ین پ€€ €رت€€ €اب م€€ €یک€€ €نم و ش€€ €روع ب€€ €ه س€€ €ینهخ€€ €یز رف€€ €نت
م€€ €یک€€ €نم .ب€€ €ه ع€€ €قب ن€€ €گاه م€€ €ی ک€€ €نم .ب€€ €چهه€€ €ا ه€€ €نوز درگُ€€ €دار
رودخ €€ان €€ه هس €€تند ،ام €€ا س €€توان پش €€ت س €€ر م €€ن روی زم €€ین
دراز ک €€شیده اس €€ت .در چ €€شمان €€داز ت €€ان €€که €€ا و زرهپ €€وشه €€ا
س€€وخ€€ته ش€€ده ق€€رار دارن€€د .ای€€نج€€ا ق€€تلگاه ن€€وزده مه€€ر اس€€ت.
ج €€ای €€ی ک €€ه آخ €€ری €€ن ن €€برد ب €€رای ک €€سان €€ی ب €€ود ک €€ه ه €€ماک €€نون
ج€€نازهه€€ایش€€سان درح€€ال گ€€ندی€€دن اس€€ت .ب€€وی ج€€نازهه€€ای
درح€€ €ال پ€€ €وس€€ €یدن دش€€ €ت را پ€€ €ر ک€€ €رده اس€€ €ت .ب€€ €از ه€€ €م چ€€ €ند
€نورره €€ا چ €€ند ان €€فجار.
م €€ن ّوری ش €€لیک م €€یش €€ود .و پش €€ت م ّ €
م €€ €وج ان €€ €فجار گ €€ €لول €€ €هه €€ €ای خ €€ €مپاره رش €€ €ته اف €€ €کارم را پ €€ €اره
م€€یک€€ند .چ€€ند ن€€فری از ب€€چهه€€ا ک€€ه در ای€€ن ف€€اص€€له ب€€ه ج€€ادۀ
آس€فال€ته رس€یدهان€د ب€ران€کادره€ا را ره€ا م€یک€نند و خ€ود را ب€ه
گُ€€ €دار رودخ€€ €ان€€ €ه م€€ €یرس€€ €ان€€ €ند ت€€ €ا از چ€€ €شم ع€€ €راق€€ €ی م€€ €خفی
ب €€ €مان €€ €ند .گ €€ €لول €€ €هه €€ €ا در ای €€ €نس €€ €وی و آنس €€ €وی م €€ €ا ب €€ €هزم €€ €ین
م €€ €یخ €€ €ورد .م €€ €عطل ن €€ €میک €€ €نم .ب €€ €ران €€ €کادر را ب €€ €رم €€ €ی دارم و
م€یدوم .س€توان ه€م م€یآی€د .ب€ه اول€ین ج€نازه ک€ه روس€م روی
ب€ران€کادر م€یان€دازم و ب€ه ه€مراه س€توان ب€ه ط€رف س€راش€یب
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رودخ €€ان €€ه م €€یدوی €€م .ب €€ام €€ب ،ب €€ام €€ب .ش €€کی ن €€دارم ک €€ه م €€ا را
دی€€دهان€€د؛ ب€€ی ح€€ساب ش€€لیک م€€یک€€نند .ب€€چهه€€ا ت€€رس€€یدهان€€د.
ت €€ €رس خ €€ €ود م €€ €ن ه €€ €م ک €€ €متر از آنه €€ €ا نیس €€ €ت .م €€ €یگ €€ €وی €€ €م:
ب€€رم€€یگ€€ردی€€م ن€€ه گ€€لهای .م€€مکن اس€€ت ب€€ا گش€€تیه€€ای ع€€راق€€ی
ب€€رخ€€ورد ک€€نیم .دو ن€€فر م€€یرون€€د و ی€€ک ن€€فر ق€€راول م€€ین€€شیند
و آن دو را ت €€أم €€ین م €€یک €€ند ،ه €€مین ط €€ور ت €€ا آخ €€ر .آخ €€ری €€ن
ق€€راول م€€ن هس€€تم .ب€€ه ق€€راول م€€ین€€شینم و از ب€€چهه€€ای€€ی ک€€ه
در ح €€ال ع €€قبن €€شینی هس €€تند م €€واظ €€بت م €€یکنم ت €€ا ب €€ه خ €€ود
م €€ €یآی €€ €م از دی €€ €ار البش €€ €ری خ €€ €بری نیس €€ €ت ،ت €€ €نهای ت €€ €نها.
م €€یدوم ،م €€یت €€رس €€م راه را گ €€م ک €€نم .ع €€راق €€یه €€ا ه €€مینط €€ور
ی€€کری€€ز ش€€لیک م€€یکنند .ب€€ه ن€€ظرش€€ان م€€ا گ€€روه ش€€ناس€€ای€€ی و
ن €€فوذ ب €€ودهای €€م .آنه €€ا ه €€م ت €€رس €€یدهان €€د ،درس €€ت م €€ثل م €€ا .ب €€ه
خ€ط م€قدم م€یرس€یم .ب€چهه€ای خ€ط م€عترضان€د ک€ه چ€را در
الن €€ € €ه زن €€ € €بور چ €€ € €وب ک €€ € €ردهای €€ € €م .آن ه €€ € €م ن €€ € €صف ش €€ € €بی ک €€ € €ه
م€€ €یخ€€ €واه€€ €ند ب€€ €خواب€€ €ند .آم€€ €ادهب€€ €اش دادهان€€ €د ت€€ €ا ب€€ €ه آت€€ €ش
عراقیها پاسخ دهند.
ج€نازهرا ک€ه روی زم€ین م€یگ€ذارن€د ت€ازه ب€وی ت€عفن ج€نازه
آش €€کار م €€یش €€ود .ه €€مه از دوروب €€ر ج €€نازه دور م €€یش €€ون €€د.

ت€رس از گ€لول€هه€ای ع€راق€ی اج€ازه ن€داده ب€ود ک€ه زی€اد ب€ه ب€وی
ج €€ €نازه ب €€ €یندی €€ €شند .و ح €€ €اال ب €€ €وی ج €€ €نازه دش €€ €ت را از ج €€ €ا
برداشته بود.
چ €€ند ن €€فری ح €€الش €€ان ب €€هم م €€ی خ €€ورد .ب €€ا چ €€فیهای ک €€ه
ت€€ازگ€€ی خ€€ری€€دهام ده€€ان و ب€€ینیام را م€€یب€€ندم .ب€€ای€€د ج€€نازه
را ش€ناس€ای€ی ک€نم .از ن€ظر ص€ورت ق€اب€ل ش€ناس€ای€ی نیس€ت.
ش€کم ت€رک€یده و م€تعقن ش€ده اس€ت .ل€باس ی€کس€رهای ب€ه ت€ن
دارد .اح€€ €تماالً ران€€ €نده ت€€ €ان€€ €ک ب€€ €وده اس€€ €ت دو ج€€ €ای ب€€ €دن€€ €ش
ت€€رک€€ش خ€€وده اس€€ت ،دس€€ت و پ€€ا .از ش€€دت خ€€ون€€ری€€زی م€€رده
اس €€ت .اگ €€ر در آن گ €€یرودار او را ب €€ه ع €€قب ح €€مل م €€یک €€ردن €€د
زن€ده م€ی م€ان€د .ام€ا او را آنق€در آنج€ا گ€ذاش€تهان€د ت€ا م€رده
اس€ت .ج€یبه€ای€ش را م€یگ€ردم .ی€ک ک€لید ،چ€ند ق€رص ش€بیه
ب€ه آس€پری€ن و ی€ک س€که ب€ا ح€اش€یهای ک€نگرهدار .ش€ک ن€دارم
ک€€ه ع€€راق€€ی اس€€ت .وق€€تی ای€€ن را م€€ی گ€€وی€€م :آه از ن€€هاد ه€€مه
ب €€ €لند م €€ €ی ش €€ €ود .زی €€ €رل €€ €بی ُغ€€ €ر م €€ €یزن €€ €ند .ب €€ €ی ح €€ €ساب ه €€ €م
ن€€میگ€€وی€€ند ،ج€€ان چه€€ل و چ€€ند ن€€فر ب€€ه خ€€طر اف€€تاده اس€€ت.
آنوق €€ت ی €€ک ج €€نازه ع €€راق €€ی ب €€ه ع €€قب آورده ش €€ده اس €€ت .ام €€ا
ب€€ €رای م€€ €ن ف€€ €رق زی€€ €ادی ن€€ €میک€€ €ند ،دوس€€ €ت داش€€ €تم ج€€ €نازۀ
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ن€یروه€ای خ€ودی ب€ود ،ام€ا ای€ن ه€م ب€رای خ€ودش خ€ان€وادهای
دارد و کسانی که آمدن او را انتظار میکشند.
ب €€چهه €€ا م €€یگ €€وی €€ند :ج €€نازه را در ه €€مینج €€ا ب €€گذاری €€م و
ب €€ €روی €€ €م .الاق €€ €ل دردس €€ €ر ح €€ €مل ج €€ €نازه را ن €€ €داش €€ €ته ب €€ €اش €€ €یم.
ن€میپ€ذی€رم .م€یگ€وی€م اگ€ر الزم ب€اش€د ج€نازه را ب€ه ت€نهای€ی ب€ه
شه€ر م€یب€رم ک€سی ب€رای ک€مک ن€میآی€د .ج€ز س€توان آن ه€م
ب €€هخ €€اط €€ر ه €€مق €€طاری ،م €€ثل لح €€ظه ح €€رک €€ت .ت €€ا مح €€ل ت €€وق €€ف
ک€ام€یونه€ا راه زی€ادی اس€ت .ام€ا ب€االخ€ره م€یرس€یم .ج€نازه
را درزیل میگذاریم و راه میافتیم.
در ت€مام ط€ول راه ذه€نم پ€ر اس€ت از ی€اد آنه€ای€ی ک€ه در
آنس€وی خ€اک€ری€زه€ا درح€ال پ€وس€یدن€ند ،و ای€ن ج€نازه ک€ه ج€لو
€تعجب اس€€ت.
روی€€م ب€€ه م€€ن زُل زده اس€€ت ،او ن€€یز م€€ثل م€€ن مّ €
اص €الً ب€€ه ف€€کرش خ€€طور ن€€میک€€رد درچ€€نین ش€€بی ،در چ€€نین
م€کان€ی ب€ا م€ن ب€رخ€وردی داش€ته ب€اش€د .دوس€ت دارم ش€ان€س
خ €€ €ودم را ب €€ €ار دی €€ €گر ام €€ €تحان ک €€ €نم .از ه €€ €مسفر ع €€ €راق €€ €یام
میپرسم.

بشنو از نی
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بشنو از نی
د ِر ب €€ €خش را از داخ €€ €ل ق €€ €فل ک €€ €رده ب €€ €ودن €€ €د ،در زدم .ج €€ €وان
خ €€ €وش س €€ €یمای €€ €ی دررا ب €€ €هروی م €€ €ن ب €€ €از ک €€ €رد .ب €€ €ا ل €€ €بخندی
پ €€رس €€ید :پ €€زش €€ک ج €€دی €€د هس €€تید؟ .ب €€له .و خ €€ود را م €€عرف €€ی
ک€ردم .ک€می گ€یج ب€ودم .م€ثل ای€نک€ه در ت€اری€کی راه م€یرف€تم.
ای€ن ب€خش ب€ا ب€خشه€ای دی€گر ت€فاوت ک€یفی داش€ت ،م€سئله
روح و ج €€ € €ان م €€ € €طرح ب €€ € €ود درای €€ € €نج €€ € €ا از م €€ € €یکروس €€ € €کوپ و
ل€€ول€€هه€€ای آزم€€ای€€ش ک€€ار چ€€ندان€€ی س€€اخ€€ته نیس€€ت .ب€€ا اح€€تیاط
ق€دم ب€رم€یداش€تم .ن€میخواس€تم در ش€روع ک€ار اش€تباه€ی ک€نم
که روی حرکتهای بعدی من تأثیر منفی بگذارد.
ج €€ €وان خ €€ €ودش را م €€ €عرف €€ €ی ک €€ €رد :اح €€ €مد .دس €€ €تش را ب €€ €ا
ص €€میمت فش €€ردم .گ €€فت :اگ €€ر اج €€ازه ب €€ده €€ید ب €€میاران را ب €€ه
ش€€ما م€€عرف€€ی ک€€نم .خ€€وش€€م آم€€د .ب€€ان€€ی خ€€یر پ€€یدا ش€€ده ب€€ود.
ب€یدغ€دغ€ه ب€ا م€ری€ضه€ا آش€نا م€یش€دم .در ی€ک چ€شم ب€هه€م
زدن ه€مه ب€یماران درج€لو ات€اقه€ا ص€ف ک€شیدن€د .اح€مد ت€ک

ت€€ک آنه€€ا را م€€عرف€€ی ک€€رد .ن€€ام و ن€€ام ف€€ام€€یل و ش€€غل .ت€€اری€€خ
بس €€تری ش €€دن و ب €€قیه م €€سائ €€ل .س €€عی م €€یک €€نم چه €€رهه €€ا را
درخ€اط€ر بس€پارم .از ام€روز ب€ه ب€عد ب€ا ای€ن ن€امه€ا و چه€رهه€ا
ک€ار دارم .ص€ف آق€ای€ان ک€ه ت€مام م€یش€ود .ن€وب€ت ب€ه خ€ان€مه€ا
م €€یرس €€د .اح €€مد م €€عرف €€ی م €€یک €€ند .ف €€ری €€با ،دخ €€تری پ €€ان €€زده ـ
ش €€ €ان €€ €زده س €€ €ال €€ €ه ،زی €€ €با و ع €€ €شوهگ €€ €ر ،ب €€ €ا س €€ €یگاری م €€ €یان
انگش €€تان .ف €€ری €€با م €€عرف €€ی اح €€مد را ت €€صحیح م €€یک €€ند .م €€ن
اش€رف په€لوی هس€تم! ک€می ج€ا م€یخ€ورم .و زود م€یگ€ذرم.
م€عرف€ی ت€مام م€یش€ود .از ای€نک€ه ب€ه ای€ن س€ادگ€ی س€وار ک€ار
ش€دهام خ€وش€حال€م .اح€مد رو ب€هب€یماران م€یک€ند و م€یگ€وی€د:
گ €€ € €ارد اح €€ € €ترام ب €€ € €ه ج €€ € €ای خ €€ € €ود .خ €€ € €بردار .ب €€ € €ه ط €€ € €رف م €€ € €ن
ب€€رم€€یگ€€ردد .پ€€ا ب€€رزم€€ین م€€یک€€وب€€د .س€€الم ن€€ظام€€ی م€€یده€€د و
ب €€ا ص €€دای ب €€لند م €€یگ €€وی €€د :ف €€رم €€ان €€ده گ €€ارد اح €€ترام اح €€مد
مفتخ€€ €ر اس€€ €ت ک€€ €ه ب€€ €ه اس€€ €تحضار دک€€ €تر ق€€ €وط€€ €ی ب€€ €رس€€ €ان€€ €د،
ب€€ €یماران ج€€ €معی ای€€ €ن ب€€ €خش ج€€ €ملگی س€€ €الم€€ €تنند .گ€€ €زارش
ق€اب€ل ع€رض€ی نیس€ت .ب€اورم نیس€ت اح€مد ب€یمار ب€اش€د .م€ات
و م €€تحیر م €€یم €€ان €€م .چ €€ه ب €€کنم ،ن €€میدان €€م ،م €€یب €€ینم ه €€مگی
خ €€بردار ایس €€تادهان €€د .درس €€ت م €€ثل پ €€ادگ €€انه €€ای ن €€ظام €€ی.
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م €€نتظر ف €€رم €€ان .آم €€وزشه €€ای ن €€ظام €€ی ب €€ه ک €€مکم م €€یآی €€د و
م €€یگ €€وی €€م :آزاد! اح €€مد خ €€طاب ب €€ه ب €€یماران م €€یگ €€وی €€د :آزاد
فرمودند .و همه به اتاقهایشان برمیگردند.
راه م€€ € € €یاف€€ € € €تم ک€€ € € €ه ب€€ € € €روم .اح€€ € € €مد خ€€ € € €ودش را ب€€ € € €ه م€€ € € €ن
م€یرس€ان€د .ان€گلیسی را ف€وقال€عاده خ€وب ،س€لیس و س€ری€ع
ص€€ €حبت م€€ €یک€€ €ند .ت€€ €نها م€€ €یت€€ €وان€€ €م ب€€ €فهمم ک€€ €ه م€€ €یپ€€ €رس€€ €د:
ک€€ €جای€€ €ی هس€€ €تم .چ€€ €ند س€€ €ال دارم .ازدواج ک€€ €ردهام ی€€ €ا ن€€ €ه.
ن €€ €میت €€ €وان €€ €م ج €€ €واب او را ب €€ €ا ه €€ €مان روان €€ €ی ب €€ €ده €€ €م .مه €€ €لت
ن €€ €میده €€ €د .خ €€ €جال €€ €ت م €€ €یک €€ €شم ب €€ €ا ان €€ €گلیسی دس €€ €ت و پ €€ €ا
شکس€ته ج€واب€ش را ب€ده€م .م€یگ€وی€م :اح€مد ،زب€ان خ€ارج€ی
م €€ن آمل €€ان €€ی اس €€ت .ح €€اال ب €€رو ات €€اق €€ت ت €€ا م €€ن ب €€ه پ €€رون €€دهه €€ا
ن€گاه€ی ب€کنم .پ€رس€تار ب€خش ه€م آم€ده اس€ت .م€را از ب€االی
ع €€ینکش ک €€ه ت €€ا م €€یان €€هه €€ای دم €€اغ ق €€لمیش پ €€یش آورده اس €€ت
ن€گاه م€یک€ند .م€عارف€ه م€ختصری ان€جام م€یگ€یرد .م€یگ€وی€د:
خ€یلی زود ب€ا ب€یماران اخ€ت ش€دهای€د! م€یگ€وی€م :ای ،ک€می.
م €€ €یخ €€ €واه €€ €م پ €€ €رون €€ €دۀ اح €€ €مد را ن €€ €گاه ب €€ €کنم ،ب €€ €ه ب €€ €ای €€ €گان €€ €ی
پ€رون€دهه€ا اش€اره م€یک€ند .در آنس€وی پ€یشخوان ق€رار دارد.
ب €€ه ن €€ظرم م €€یرس €€د پ €€رون €€دهه €€ا ب €€ه م €€یلهه €€ای دوط €€رف دس €€ت

گ €€رف €€تهان €€د و ت €€اب م €€یخورن €€د .ب €€ه ت €€رت €€یب پش €€ت س €€ره €€م ،ص €€ف
ک€€ €شیده و آوی€€ €زان€€ €ند .دس€€ €ت ب€€ €ه ی€€ €کی از آنه€€ €ا م€€ €یخ€€ €ورد.
ش€€روع م€€یکنند ب€€ه ت€€اب خ€€وردن .ی€€کی دوب€€ار دس€€ت م€€یزن€€م.
خ€€وش€€م م€€یآی€€د .پ€€رس€€تار ن€€گاه م€€عنیداری م€€یک€€ند ،ای ب€€اب€€ا
مثل اینکه »آقای دکتر هم بله«!...
پ €€رون €€ده را ورق م €€یزن €€م .اح €€مد ،بیس €€ت و چ €€هار س €€ال €€ه،
دان €€ € €شجوی دان €€ € €شکدۀ افس €€ € €ری ،ت €€ € €اری €€ € €خ بس €€ € €تری ،ع €€ € €لت
بس€€تری ،ال€€خ .عج€€له دارم زودت€€ر ت€€شخیص ب€€یماری را ن€€گاه
ک €€نم ،م €€ان €€یاک .اح €€ساس م €€یکنم از آنس €€وی م €€یز ک €€سی ب €€ه
م €€ €ن خ €€ €یره ش €€ €ده اس €€ €ت .س €€ €رم را ب €€ €اال م €€ €یک €€ €نم .دو چ €€ €شم
درش €€ €ت و زی €€ €با م €€ €را ن €€ €گاه م €€ €یک €€ €ند ،ف €€ €ری €€ €با اس €€ €ت .ه €€ €مان
دخ€ترک€ی ک€ه خ€ود را اش€رف په€لوی ت€صور م€یک€ند .پ€یراه€ن
آب€€ی روش€€ن زی€€بای€€ی او را ده چ€€ندان ک€€رده اس€€ت .گ€€یسوان
ب€لند و پ€ری€شان€ش م€ثل ش€اخ€هه€ای ب€یدم€جنون روی پش€ت و
شانههایش ریخته است.
م€یپ€رس€م :ک€اری داری€د .م€یگ€وی€د :ن€ه .دوس€ت دارم ش€ما
را ن €€گاه ک €€نم .م €€شغول ورق زدن دی €€گر پ €€رون €€دهه €€ا م €€یش €€وم.
ف€€ €ری€€ €با م€€ €یپ€€ €رس€€ €د :ش€€ €ما پ€€ €زش€€ €ک هس€€ €تید .م€€ €یگوی€€ €م :ب€€ €له.
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م€یگ€وی€د :م€یخ€واه€م پ€زش€ک م€ن ش€ما ب€اش€ید .م€ن از ش€ما
خ €€وش €€م م €€یآی €€د .م €€خصوص€ €ا ً از چ €€شمه €€ای آب €€یت €€ان .ج €€ا
م€یخ€ورم .پ€رس€تار از ب€االی ع€ینکش ب€از م€را چ€پ چ€پ ن€گاه
م €€ €یک €€ €ند .ان €€ €گار م €€ €ن گ €€ €ناه €€ €ی م €€ €رت €€ €کب ش €€ €دهام .ب €€ €عد ب €€ €ا
ت€€رش€€روی€€ی ب€€ه ف€€ری€€با م€€یگ€€وی€€د :ل€€طفا ً ب€€روی€€د ات€€اقت€€ان دک€€تر
ک€€ار دارد .ف€€ری€€با م€€یرود .نِ €
€فس راح€€تی م€€یک€€شم .س€€روق€€ت
پ€€رون€€ده ف€€ری€€با م€€یوم .دچ€€ار ج€€نون ج€€وان€€ی اس€€ت .ف€€ری€€با از
ک€€نار در ات€€اق€€ش ه€€مچ€€نان م€€را ن€€گاه م€€یک€€ند .م€€یدان€€م ای€€ن
ج €€ €ور ب €€ €یماران ب €€ €ه س €€ €رع €€ €ت ع €€ €اش €€ €ق پ €€ €زش €€ €ک م €€ €عال €€ €جش €€ €ان
م€یش€ون€د .س€عی م€یک€نم ک€اری ن€کنم ت€ا ای€ن تّ €وه€م در ذه€ن
او شکل بگیرد.
غ €€رق م €€طال €€عۀ پ €€رون €€دهه €€ا هس €€تم ک €€ه اح €€مد م €€یآی €€د .ب €€ه
خ €€ €اط €€ €ر م €€ €ن ج €€ €شنی دری €€ €کی از ات €€ €اقه €€ €ا ب €€ €رپ €€ €ا ک €€ €ردهان €€ €د.
اس €€تقبال م €€یک €€نم .ه €€مه ج €€مع ش €€دهان €€د .اح €€مد ه €€مه ک €€اره
اس€ت .ه€مه را در ات€اق »ف€وق ب€رن€ام€ه« ج€مع ک€رده اس€ت .ب€ه
م €€حض ورود م €€ن ب €€ا پ €€الک €€اردی ب €€ه اس €€تقبال م €€ن م €€یآی €€د.
دک€€تر ق€€وط€€ی خ€€وش آم€€دی .ب€€ا خ€€وش€€حال€€ی م€€یگ€€وی€€د :خ€€ودم
ن€وش€تهام .ش€دت ل€رزش دس€ته€ای€ش ب€ه ح€دی ب€وده اس€ت ک€ه

ب €€ه س €€ختی م €€یت €€وان ج €€مله را خ €€وان €€د .اص €€رار دارد ک €€ه م €€ن
ب€اور ک€نم او ن€وش€ته اس€ت .ت€شکر م€یک€نم .اح€مد پ€الک€ارد را
ب€€ه ک€€نار م€€یگ€€ذارد .و ب€€ا ج€€عبۀ ش€€یری€€نی م€€یان€€دار م€€یش€€ود.
ش €€ €یری €€ €نی را در ات €€ €اق م €€ €یگ €€ €ردان €€ €د .ح €€ €سین از ب €€ €رداش €€ €نت
ش €€یری €€نی ام €€تناع م €€یک €€ند .ح €€سین ک €€ارگ €€ر خ €€یاط €€ی اس €€ت،
س €€ی س €€ال €€ه ،افس €€رده اس €€ت .اح €€مد ب €€ا او درگ €€یر م €€یش €€ود.
دخ€€ €ال€€ €ت م€€ €یک€€ €نم .اح€€ €مد م€€ €عترض اس€€ €ت ک€€ €ه ج€€ €شنه ،ام€€ €ا
ح€€سین ش€€یری€€نی ب€€رن€€میدارد .م€€گه م€€یش€€ود ج€€شن ب€€اش€€ه و
ک €€ €سی ش €€ €یری €€ €نی ن €€ €خوره! م €€ €یگ €€ €وی €€ €م :اح €€ €مد ب €€ €ا زور ک €€ €ه
ن€€میش€€ود ب€€ه ک€€سی ش€€یری€€نی ت€€عارف ک€€رد .ت€€و ح€€اال ب€€ه ب€€قیه
ت €€عارف ک €€ن .م €€ن ح €€سین را راض €€ی م €€یک €€نم ک €€ه ب €€ا خ €€وردن
ش €€یری €€نی در ج €€شن ش €€رک €€ت ک €€ند ،اح €€مد مش €€ت مش €€ت در
دام€€ن ب€€یماران ش€€یری€€نی م€€یری€€زد .پ€€خش ش€€یری€€نی ک€€ه ت€€مام
م€€یش€€ود .س€€راس€€یمه ب€€رم€€یگ€€ردد .م€€یگ€€وی€€د :دک€€تر ،س€€یگار.
م€€یپ€€رس€€م :س€€یگار ب€€رای چ€€ی؟ م€€یگ€€وی€€د :ب€€دون س€€یگار ک€€ه
ج€شن ن€میت€وان گ€رف€ت .بس€ته س€یگارم را ب€ه اح€مد م€یده€م.
م€€یگ€€وی€€م :دون€€فری ی€€ک ن€€خ ،ک€€ه ه€€مه ب€€توان€€ند ج€€شن ب€€گیرن€€د.
ب€€ € €دون لح€€ € €ظهای درن€€ € €گ ه€€ € €مه س€€ € €یگاره€€ € €ا ب€€ € €ا ه€€ € €م روش€€ € €ن
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م€€ €یش€€ €ون€€ €د .دود ات€€ €اق را پ€€ €ر م€€ €یک€€ €ند .ه€€ €مه ب€€ €رای ک€€ €شیدن
س€€ € €یگار عج€€ € €له دارن€€ € €د .اح€€ € €مد ه€€ € €مه را ب€€ € €ه س€€ € €کوت دع€€ € €وت
م€یک€ند .م€یگ€وی€د :م€ا در ای€نج€ا ج€مع ش€دهای€م ت€ا ورد دک€تر
ق €€ €وط €€ €ی ،م €€ €ادر ای €€ €ران €€ €ی ،پ €€ €در آمل €€ €ان €€ €ی ،زن م €€ €ارگ €€ €ری €€ €ت را
خ€وش€ام€د ب€گوی€یم .م€یخواه€م ت€صحیح ک€نم ک€ه اس€م م€ن دک€تر
ق€€وط€€ی نیس€€ت .ن€€ه پ€€دری آمل€€ان€€ی دارم و ن€€ه همس€€ری ب€€ه ن€€ام
م€€ارگ€€ری€€ت .ام€€ا اح€€مد مه€€لت ن€€میده€€د .ح€€اال از مح€€مد ع€€زی€€ز
م€€یخ€€واه€€م ک€€ه ب€€رای م€€ا ی€€ک آواز س€€وزن€€اک ب€€خوان€€د .مح€€مد
ج€€وان€€ی اس€€ت ح€€دودا ً س€€ی س€€ال€€ه ،ب€€ا ع€€ینکی ک€€ه چ€€شمهای
م€یشیاش را درخ€ود ج€ا داده اس€ت .در چ€شمان€ش غ€م ع€ال€م
را ری €€ €خته ان €€ €د .او ن €€ €یز افس €€ €رده اس €€ €ت» .ب €€ €شنو از ن €€ €ی«
م€ول€وی را م€یخ€وان€د؛ زی€با و س€وزن€اک .ب€هدل€م م€ی ن€شیند .و
لح€ظه ای ف€رام€وش م€یکنم درک€جا هس€تمِ .
سح€ر آوازش م€را
ت€€ا دوردس€€ت نیس€€تان ه€€ای ت€€نهای€€ی م€€یب€€رد .ب€€ه »از ن€€فیرش
م€€رد و زن ن€€ال€€یده ان€€د« ک€€ه م€€یرس€€د م€€یب€€ینم چ€€شمان چ€€ند
ن €€فری پ €€راش €€ک م €€ی ش €€ود .م €€ن ه €€م دل €€م م €€ی خ €€واه €€د ه €€مراه
آنه €€ا چ €€شمی ت €€ر ک €€نم .ام €€ا ج €€ل ِو خ €€ودم را م €€ی گ €€یرم .آواز
مح €€مد ت €€مام م €€ی ش €€ود ت €€شکر م €€ی ک €€نم و م €€ی زن €€م ب €€یرون.

ُ
خ€€نکی ب€€اران ب€€رج€€ان€€م م€€ین€€شیند .ن€€فیر ب€€اد م€€الی€€می ک€€ه از
الی س€وزنه€ای درخ€ت ک€اج ن€فوذ م€ی ک€ند ،م€را ب€ه ی€اد آواز
محمد می اندزد که از نفیرش...

خواستگاری
در ات €€اق €€م نشس €€تهام و در ذه €€نم ی €€کای €€ک ب €€یماران را م €€رور
م €€یک €€نم .ب €€ه م €€علم ک €€رم €€ان €€شاه €€ی ک €€ه م €€یرس €€م ب €€ی اخ €€تیار
خ€ندهام م€یگ€یرد .آق€ای دک€تر» ،ی€ه گِ€له م€اچ« ب€دی€ن ب€ه م€ن.
ه€رب€ار ک€ه وارد ات€اق€ش م€یش€وم ی€ک دان€ه ب€وس€ه م€یخ€واه€د.
ف €€رق ن €€میک €€ند زن و م €€رد ،پ €€یر و ج €€وان ،دک €€تر و پ €€رس €€تار،
خ€€دم€€ه و نگه€€بان ،م€€الق€€ات€€ی و ه€€مراه م€€ری€€ض .م€€ی ان€€دی€€شم
چ €€ه م €€یش €€د آن روزه €€ا ه €€واپ €€یماه €€ا راک €€ته €€ای خ €€ود را ی €€ک
ق€€دم آنط€€رفت€€ر از م€€درس€€ه م€€یان€€داخ€€تند ،ت€€ا آن ت€€رک€€ش ب€€ی
ان €€صاف ن €€می آم €€د و ی €€کراس €€ت ب €€هس €€ر ای €€ن م €€علم ص €€اف و
س €€ادۀ ک €€رم €€ان €€شاه €€ی ب €€رخ €€ورد ک €€ند و از آن م €€علم م €€حجوب
آدم€ی ب€یمار و خ€لوچ€ل ب€سازد .آدم م€حجوب€ی ک€ه از دادن
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ج€واب س€الم دی€گران خ€جال€ت م€یک€شید ،ح€اال از ه€ر غ€ری€به
و آش €€نای €€ی ب €€ه ق €€ول خ €€ودش »ی €€ه گِ €€له م €€اچ« ب €€خواه €€د .گ €€یرم
ف €€ردا ح €€ال €€ش خ €€وب ب €€شود ،ک €€ه ن €€میش €€ود ،چ €€گون €€ه م €€یت €€وان €€د
درآن روس €€تا ب €€ار دی €€گر زن €€دگ €€ی ک €€ند .درس ب €€ده €€د .ازدواج
ک €€ند و س €€رپ €€ناه €€ی ب €€رپ €€ا ک €€ند .ه €€مینط €€ور ب €€ا خ €€ودم درح €€ال
ک€€ €لنجار رف€€ €نت هس€€ €تم ک€€ €ه ت€€ €لفن زن€€ €گ م€€ €یزن€€ €د ،پ€€ €رس€€ €تار از
آنس €€وی س €€یم م €€ضطرب و ن €€گران م €€را ب €€ه ک €€مک م €€یط €€لبد.
ف€رص€ت ک€فش و ک€اله ک€ردن ن€می ی€اب€م .ب€ا عج€له خ€ودم را ب€ه
ب€€ €خش م€€ €یرس€€ €ان€€ €م .چ€€ €شم ب€€ €رش€€ €یشه درب€€ €خش م€€ €یگ€€ €ذارم.
پ €€رس €€تار در پش €€ت ایس €€تگاه پ €€رس €€تاری م €€خفی ش €€ده اس €€ت.
در ک€€ €ری€€ €دور ک€€ €سی نیس€€ €ت .ت€€ €نها اح€€ €مد اس€€ €ت ک€€ €ه ج€€ €والن
م€€ €یده€€ €د .در م€€ €یزن€€ €م .پ€€ €رس€€ €تار ب€€ €ا ت€€ €رس و ل€€ €رز در را ب€€ €از
م€یک€ند و دوب€اره پ€نهان م€یش€ود .اح€مد درح€ال مش€ت زدن
ب €€ €ه درودی €€ €وار اس €€ €ت .مش €€ €ت م €€ €یزن €€ €د و ف €€ €ری €€ €اد م €€ €یکش €€ €د.
ح €€ساب €€ی ع €€صبان €€ی اس €€ت .ه €€مۀ ب €€یماران ت €€رس €€یدهان €€د و از
ک€€نار در ات€€اقه€€ایش€€ان ن€€گاه م€€یک€€نند .پ€€رس€€تار م€€یگ€€وی€€د:
آق €€ای دک €€تر م €€واظ €€ب ب €€اش €€ید ب €€ا ک €€ارات €€ه چ €€ند ن €€فری را زده
اس€ت .ب€ه آرام€ی ب€ه ط€رف اح€مد م€یروم .اح€مد ت€ا چ€شمش

ب €€ه م €€ن م €€یاف €€تد ،غ €€وغ €€ا م €€یک €€ند .پش €€تک و وارو م €€یزن €€د .ب €€ا
ج€فت پ€ا ب€ه دی€وار م€یک€وب€د .خ€ودش را روی زم€ین م€یان€دازد.
ب€€رم€€ی خ€€یزد .گ€€ارد م€€ی گ€€یرد .ب€€ه ح€€ری€€فی خ€€یال€€ی ح€€مله م€€ی
ک €€ند .ن €€می دان €€م درذه €€نش چ €€ه م €€یگ €€ذرد .م €€ی خ €€واه €€د م €€را
ب €€ترس €€ان €€د ی €€ا ب €€ا م €€ن راب €€طه ب €€گیرد ی €€ا ب €€گوی €€د ک €€ه چ €€قدر از
اوض€اع و اح€وال دل€خور اس€ت .از م€سیرش م€یف€همم ط€رف
م€€ن م€€یآی€€د .م€€یایس€€تم ت€€ا ب€€رس€€د .ه€€یچ ت€€ضمینی نیس€€ت ک€€ه
ب€€ا مش€€ت و ل€€گد ب€€ه م€€ن ح€€مله ن€€کند .م€€مکن اس€€ت دری€€ک آن
ت €€صور ک €€ند ک €€ه ح €€ری €€ف خ €€یال €€یاش م €€ن هس €€تم .خ €€یلی از
ب €€یماران پ €€زش €€کان خ €€ود را زدهان €€د ،و ح €€تی کش €€ته ان €€د ،ام €€ا
م€€ن ب€€ا ای€€ن ف€€رض ح€€رک€€ت م€€یک€€نم ک€€ه ب€€یمار ام€€کان دارد ب€€ه
ه€ر ک€سی ح€مله ک€ند االّ پ€زش€ک خ€ود .اح€مد م€یرس€د .گ€ارد
م€€ی گ€€یرد .ه€€مان ف€€یگوره€€ای ک€€میته ک€€ارات€€ه .از ای€€ن ح€€رک€€ات
ب €€یاط €€الع نیس €€تم .خ €€وب ه €€رچ €€ی ب €€اش €€د .م €€ا ه €€م روزگ €€اری
جوان بودهایم و جویای نام.
س€€ال اول ب€€ودم ک€€ه از آن ح€€رک€€ات ری€€تمیک و ب€€رقآس€€ای
ک€ارات€ه خ€وش€م آم€د .آن ل€باس ک€تان و گ€ل و گ€شادش م€را ت€ا
دوردس€€ت ش€€رق دور م€€یب€€رد .اگ€€ر ب€€ه ای€€ن ان€€دی€€شه ن€€رس€€یده
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ب€ودم ک€ه ک€ار ط€باب€ت درم€ان اس€ت ن€ه شکس€نت و خ€رد ک€ردن،
ش €€ €ای €€ €د ت €€ €ا ب €€ €ه ح €€ €ال ک €€ €مرب €€ €ند س €€ €یاه گ €€ €رف €€ €ته ب €€ €ودم .ام €€ €ا از
خ€€ €شون€€ €تش ب€€ €دم آم€€ €د .ب€€ €رای ی€€ €ک پ€€ €زش€€ €ک ک€€ €ه ب€€ €ه آن€€ €ات€€ €وم€€ €ی
اع €€ضاء و ج €€وارح آش €€نا اس €€ت ،م €€شکل اس €€ت ک €€ه ب €€توان €€د ب €€ا
ل€گد ب€ه س€روک€لۀ ک€سی ب€کوب€د و ه€مهاش دغ€دغ€ه و دل€واس€ی
آس€€ €یب ب€€ €ه م€€ €خ و م€€ €خچه و ب€€ €صلال€€ €نخاع ط€€ €رف را داش€€ €ته
ب €€اش €€د .ب €€ا ای €€ن دلن €€گران €€یه €€ا ب €€ود ک €€ه ع €€طای ک €€ارات €€ه را ب €€ه
ل€قای€ش ب€خشیدم و از خ€یر ک€مرب€ند ق€هوهای€م گ€ذش€تم .و ح€اال
ح€ری€ف ح€ال€ت ک€میته گ€رف€ته ب€ود .ک€اف€ی ب€ود ی€ک ض€رب€ه ب€زن€م
و غ€€ائ€€له خ€€ات€€مه پ€€یدا ک€€ند .ام€€ا ک€€ار م€€ن وص€€ل ک€€ردن ب€€ود ن€€ه
ف€€ €صل ک€€ €ردن ،درم€€ €ان ب€€ €ود ن€€ €ه تخ€€ €ری€€ €ب .مه€€ €رب€€ €ان€€ €ی ب€€ €ود ن€€ €ه
خ€شون€ت .اح€مد آنق€در ص€ورت€ش را ب€ه م€ن ن€زدی€ک ک€رده ب€ود
ک €€ه ن €€فسه €€ای گ €€رم €€ش ص €€ورت €€م را آزار م €€یداد .م €€یگ €€وی €€د:
آق €€ای دک €€تر ،م €€یخ €€واه €€م ف €€ری €€اد ب €€کشم .ب €€کشم؟ پ €€رس €€ش ب €€ا
ه €€مان ل €€حن و ادای €€ی اس €€ت ک €€ه اج €€ازهاش را م €€یخ €€واه €€د.
ده €€ان €€ش از ش €€دت ع €€صبان €€یت ک €€ف ک €€رده اس €€ت .ت €€ردی €€دی
ن €€ €دارم ک €€ €ه لح €€ €ظۀ ع €€ €مل اس €€ €ت .اگ €€ €ر م €€ €ن ک €€ €اری ن €€ €کنم ،او
م€یک€ند .ک€می ف€اص€له م€یگ€یرم .ب€ا ل€حنی ک€ه ص€الب€ت ف€رم€ان

ن€ظام را دارد م€یگ€وی€م :گ€وش ب€ه ف€رم€ان م€ن ،خ€بردار! اح€مد
خ€€بردار م€€یایس€€تد .ن€€فسی ت€€ازه م€€یک€€نم و ادام€€ه م€€یده€€م:
س€€رک€€ار دان€€شجو م€€گر ب€€ه ش€€ما ی€€اد ن€€دادهان€€د م€€وق€€عی ک€€ه ب€€ا
م€€ €اف€€ €وق خ€€ €ود ص€€ €حبت م€€ €یک€€ €نید ب€€ €ای€€ €د خ€€ €بردار ب€€ €ایس€€ €تید؟
م €€ €یخ €€ €واه €€ €ی پ €€ €نجش €€ €نبه ،ج €€ €معه ب €€ €ازداش €€ €تت ک €€ €نم! ح €€ €اال
س€€ینهخ€€یز ت€€ا ج€€لو ب€€اران€€ف ب€€رو و ب€€رگ€€رد .چ€€شمان اح€€مد از
ش €€دت ت €€عجب گ €€رد ش €€ده اس €€ت .ت €€نها دان €€شجوی دان €€شکده
افس €€ری م €€یدان €€د »ب €€اران €€ف« ک €€ه مح €€ل س €€ان و رژه گ €€رف €€نت
اس €€ت ،ک €€جا اس €€ت و ب €€ه چ €€ه ک €€ار م €€یآی €€د .م €€ان €€دهام ک €€ه اگ €€ر
اح€مد ل€غو دس€تور ب€کند چ€ه ک€نم .ام€ا اط€اع€ت م€یک€ند .ت€مام
ط€€ول راه€€رو را س€€ینهخ€€یز م€€یرود و ب€€رم€€یگ€€ردد .ب€€عد ح€€ال€€ت
خ€بردار م€یایس€تد .م€یگ€وی€م :آزاد س€رک€ار دان€شجو .ک€می
خ €€ودم را ج €€مع و ج €€ور م €€یکنم و ادام €€ه م €€یده €€م م €€ن ب €€رای
ف €€ری €€اد ک €€شیدن ش €€ما دل €€یلی ن €€می ب €€ینم ا ّم €€ا اگ €€ر ش €€ما ف €€کر
م€یک€نید الزم اس€ت ف€ری€اد ب€کشید اش€کال€ی ن€دارد .ح€اال م€ن
ب€€ه ات€€اق »ف€€وق ب€€رن€€ام€€ه« م€€یروم ،اگ€€ر دوس€€ت داری€€د ب€€یای€€ید
با هم آنجا کمی صحبت کنیم.
پ€€ €اک€€ €ت س€€ €یگارم را درم€€ €ی آورم .دو ت€€ €ا روش€€ €ن م€€ €یک€€ €نم.
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ی€کی ب€رای خ€ودم و ی€کی ب€رای اح€مد .ب€ی ت€عارف م€یگ€یرد و
دن €€ €بال €€ €م راه م €€ €یاف €€ €تد .ح €€ €سین خ €€ €یاط از ات €€ €اق €€ €ش ب €€ €یرون
م €€یآی €€د .خ €€یلی ت €€رس €€یده اس €€ت .م €€را ص €€دا م €€ی ک €€ند :آق €€ای
€نم€نک€نان ،ت€رس€یده
دک€تر .آق€ای دک€تر .ب€ه ط€رف€ش م€یروم€ ِ .م ِ €
و ن €€ €گران م €€ €یگ €€ €وی €€ €د :اح €€ €مد م €€ €را زده اس €€ €ت .ن €€ €میخ €€ €واه €€ €د
ش €€کای €€تش را اح €€مد ب €€شنود .م €€یگ €€وی €€م :ش €€ما ب €€ه ات €€اقت €€ان
ب €€روی €€د .م €€یآی €€م ب €€ا ش €€ما ص €€حبت م €€یک €€نم .ف €€عالً در ح €€ال
رس €€ €یدگ €€ €ی ب €€ €هه €€ €مین م €€ €وض €€ €وع هس €€ €تم .اط €€ €الع دارم .ام €€ €ا
درواق€ع اط€الع ن€داش€تم ،گ€فتم ت€ا ح€سین دل€ش خ€وش ب€شود
و آرام €€ش پ €€یدا ک €€ند .ب €€ه ات €€اق »ف €€وق ب €€رن €€ام €€ه« م €€ی روی €€م.
م€ین€شینم .م€نتظر م€یش€وم ت€ا اح€مد ش€روع ک€ند .ب€ا خ€ودش
درح€ال ک€شمکش اس€ت ،ک€می ه€م ش€رم€نده م€یپ€رس€م :اح€مد
ب €€رای چ €€ه ح €€سین را زدهای .ح €€سین ک €€ه آزارش ب €€ه ک €€سی
ن €€میرس €€د؟! اح €€مد ب €€رآش €€فته م €€یگ €€وی €€د :ب €€س ک €€ه آبزی €€رک €€اه
اس €€ت .چ €€طور ه €€روق €€ت س €€یگار ب €€ه ف €€ری €€با م €€ی ده €€م از ج €€یب
ح €€سین س €€ر درم €€یآورد .آنق €€در س €€ری €€ع و ب €€یق €€رار ص €€حبت
م €€یک €€ند ک €€ه زب €€ان €€ش م €€یگ €€یرد .اگ €€ر ک €€سی ب €€خواه €€د ع €€شق
ش€€ €ما را از دس€€ €تت€€ €ان ب€€ €یرون ب€€ €یاورد چ€€ €ه م€€ €یک€€ €نید؟ ب€€ €ای€€ €د

م€یکش€تمش ک€تک ک€ه ح€قش ب€ود .ک€می گ€یج م€یش€وم! ک€دام
ع €€شق؟ چ €€ه ک €€سی م €€یخ €€واس €€ته اس €€ت ع €€شق دی €€گری را از
دس€€تش ب€€یرون ب€€یاورد .م€€یب€€ینم چ€€قدر ب€€یخ€€برم .زی€€رگ€€وش
م€ن چ€ه ات€فاق€ات€ی اف€تاده اس€ت و م€ن ک€وچ€کت€ری€ن ب€وی€ی از
آن ن €€بردهام .ب €€ه راس €€تی ای €€ن ان €€سان چ €€ه م €€وج €€ود ب €€غرن €€ج و
پ€€یچیده و رازداری اس€€ت .م€€یگ€€وی€€م :ب€€یاط€€الع نیس€€تم .ام€€ا
دوس€€ €ت دارم دق€€ €یقا ً ش€€ €رح ب€€ €ده€€ €ی ک€€ €ه چ€€ €ه ات€€ €فاق€€ €ی اف€€ €تاده
اس€ت .اح€مد آب ده€ان€ش را ق€ورت م€یده€د .م€یدان€ید آق€ای
دک €€ €تر ،م €€ €سئله م €€ €ن و ف €€ €ری €€ €با م €€ €سئله ی €€ €کی دو روز نیس €€ €ت.
م€€سئله م€€اهه€€ا و س€€اله€€ا اس€€ت .راس€€تش را ب€€خواه€€ید دی€€گر
خس €€ته ش €€دهام .ب €€ه م €€ادرم گ €€فتم :ام €€روز ک €€ه م €€الق €€ات اس €€ت
ک€€ €ار را ت€€ €مام ک€€ €ند .آخ€€ €ر ن€€ €میدان€€ €ید آق€€ €ای دک€€ €تر آن دو ت€€ €ا
چ€€ €شم س€€ €یاه م€€ €را کش€€ €ته اس€€ €ت .آوارۀ ک€€ €وه و دش€€ €ت ک€€ €رده
وگ €€رن €€ه م €€ن ُ
خ€€ل ب €€ودم درس €€م را ول ک €€نم از پ €€اکس €€تان ب €€یای €€م
ای€ران ک€ه چ€ی ب€شود؟ ن€اگ€هان ح€ال€تش ت€غییر م€یک€ند .آنج€ا
ی€ک ج€ور م€را رن€ج م€یداد ،ای€نج€ا ج€وری دی€گر .ه€مهاش ب€ا
ح€سین خ€یاط گ€رم م€یگ€یرد .ه€رچ€ی س€یگار م€ادرم م€یآورد
ی€کج€ا م€یده€م ب€ه ف€ری€با ،او ه€م ه€مانط€وری ه€مه را ت€حوی€ل
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ح€سین خ€یاط م€یده€د .آخ€ر م€ن ن€میدان€م آن س€یاهس€وخ€ته
ج€لمبور چ€ی دارد ک€ه م€ن ن€دارم .دی€دم ح€رص خ€وردن ف€ای€ده
ن €€ € €دارد .ب €€ € €ای €€ € €د ک €€ € €ار را ت €€ € €مام ک €€ € €نم .م €€ € €ادرم را ف €€ € €رس €€ € €تادم
خ€€واس€€تگاری ف€€ری€€با ،آخ€€ر ام€€روز م€€ادر ف€€ری€€با ه€€م آم€€ده ب€€ود.
ام €€ € €ا م €€ € €ادرش م €€ € €خال €€ € €فت ک €€ € €رد .م €€ € €یدانس €€ € €تم از ک €€ € €جا آب
م €€یخ €€ورد .و درخ €€ودش ف €€رو م €€یرود .ب €€اق €€ی ق €€ضای €€ا ب €€رای €€م
روش€ن م€یش€ود .ف€کر ک€رده چ€ون پ€ای رق€یب ع€شقی دی€گری
درم€یان ب€وده ب€ه او ج€واب م€نفی دادهان€د پ€س ب€ای€د او را از
س €€ €رراه ب €€ €رداش €€ €ت .ب €€ €ه ه €€ €مین خ €€ €اط €€ €ر ب €€ €عد از ت €€ €مام ش €€ €دن
م€الق€ات ی€کراس€ت م€یرود س€روق€ت ح€سین خ€یاط ب€یچاره ت€ا
م €€یخ €€ورد م €€یزن €€دش .و ب €€عد ب €€خش را ب €€هم م €€یری €€زد .ه €€مه
چ€€یز را خ€€رد و خ€€اک€€شیر م€€یک€€ند .ت€€ا ف€€ری€€با ب€€فهمد ک€€ه او را
چقدر دوست دارد.
م€یگ€وی€م :اح€مد دان€شجوی س€اب€ق م€کان€یک ،م€رد ن€ظام و
ارت€€ش .م€€زه ع€€شق ب€€ه ه€€مین س€€وزوگ€€دازه .اگ€€ر پ€€در ل€€یلی ت€€ا
م €€جنون ب €€ه خ €€واس €€تگاری م €€یرف €€ت دس €€ت ل €€یلی را در دس €€ت
م€جنون م€یگ€ذاش€ت ک€ه دی€گر ق€صۀ ل€یلی و م€جنون€ی درک€ار
ن€€ €بود .م€€ €یش€€ €د ی€€ €ک چ€€ €یزی م€€ €ثل ه€€ €مین خ€€ €واس€€ €تگاریه€€ €ای

ام€روزه .ل€طف ک€ار ت€و ه€مین ف€راقه€ا اس€ت .ت€و اگ€ر راس€تی
راس€€تی ع€€اش€€قی ب€€ای€€د رف€€تارت ه€€م م€€ثل ع€€اش€€قه€€ا ب€€اش€€د .ب€€ا
ع €€ال €€م و آدم مه €€رب €€ان ب €€اش €€ی .ح €€سین ط €€فلی ه €€م ت €€قصیری
ن€دارد .چ€ون س€یگار زی€اد م€یکش€د ف€ری€با از روی دل€سوزی
ب€€ه اون س€€یگار م€€یده€€د ،آخ€€ر او ک€€ه م€€ثل ش€€ماه€€ا م€€الق€€ات€€ی
ن€€دارد ک€€ه ب€€رای€€ش س€€یگار ب€€یاورن€€د .ک€€ل ق€€ضیه ه€€مین اس€€ت.
ح€€اال م€€ن ج€€ای ت€€و ب€€ودم م€€یرف€€تم م€€یب€€وس€€یدم€€ش و از دل€€ش
ب €€یرون م €€یآوردم .اح €€مد م €€یپ €€رس €€د :م €€طمئنی دک €€تر .ب €€ا ه €€م
ِ
€طمئن م €€ €طمئن،
ه €€ €یچ س €€ €روس €ّ € €ری ن €€ €دارن €€ €د؟ م €€ €یگ €€ €وی €€ €م :م € €
م €€ €یدان €€ €ی ک €€ €ه م €€ €ا از ه €€ €مه چ €€ €یز اط €€ €الع داری €€ €م .ح €€ €تی از
آنج€€ای€€ی ک€€ه ت€€و دان€€شجو ب€€ودهای ،از س€€اع€€ت ب€€یدارب€€اش€€ت،
خ€€واب€€یدن€€ت ،ب€€رن€€ام€€ۀ ص€€بحگاه و ب€€رن€€ام€€ه ش€€ام€€گاه€€ت .اح€€مد
م €€ €ثل ب €€ €چهه €€ €ا ب €€ €اال و پ €€ €ای €€ €ین م €€ €یپ €€ €رد .درس €€ €ت و ح €€ €ساب €€ €ی
خ€وش€حال اس€ت .م€دام م€یخ€واه€د ک€ه ب€از ه€م ب€گوی€م .دس€ت
او را م €€یگ €€یرم ت €€ا ب €€ا ه €€م ک €€می دردان €€شکدۀ افس €€ری ک €€ه او
درآنجا دانشجو بوده است قدم بزنیم.
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دنباله دارد شب
ک €€می دس €€تپاچ €€هام پ €€س از چ €€ند س €€ال ،اول €€ین ب €€ار اس €€ت ک €€ه
راک€€ €ت ب€€ €ه دس€€ €ت م€€ €یگ€€ €یرم ،ت€€ €ا پ€€ €ینگپ€€ €نگ ب€€ €ازی ک€€ €نم .راه
دی€گری وج€ود ن€داش€ت ت€ا ب€فهمم ژان€ت واق€عا ً قه€رم€ان ت€نیس
روی م€یز آس€یا اس€ت ی€ا ای€ن خ€ودب€زرگب€ینی ی€کی از ع€الئ€م
ب €€یماری او اس €€ت .ب €€ازی خ €€وب €€ی اس €€ت .خ €€وش €€م م €€ی آی €€د.
ظ€ری€ف ،پ€رتح€رک و ن€یازم€ند ذه€نی ف€عال ت€ا ب€توان€د درم€دت€ی
ک€€وت€€اه ت€€صمیم ب€€گیرد ،ح€€مله ک€€ند ،ع€€قب ب€€نشیند و ض€€رب€€ه را
ب €€زن €€د .ج €€لو ،ع €€قب ،چ €€پ ،راس €€ت .چ €€ند ت €€وپ اول را خ €€راب
م€€یک€€نم .ام€€ا خ€€یلی س€€ری€€ع لِ€€م ک€€ار دس€€تم م€€یآی€€د .آنچ€€نان
گ €€رم ب €€ازی م €€یش €€وم ک €€ه ف €€رام €€وش م €€یک €€نم ه €€دف آزم €€ای €€ش
ک€€ردن ژان€€ت اس€€ت ،ن€€ه ب€€ازی .اخ€€تالف€€مان دو ام€€تیاز اس€€ت.
دو س€روی€س م€یزن€م و م€ساوی م€یش€وی€م .اح€ساس م€یک€نم
ح €€ال روح €€ی ژان €€ت درح €€ال ع €€وض ش €€دن اس €€ت ،ع €€صبان €€ی،
م€€ضطرب ،وحش€€تزده .ب€€ازی را واگ€€ذار م€€ی ک€€نم .ژان€€ت ب€€ا
س€€ه ام€€یتاز ب€€رن€€ده م€€یشود .ع€€رق ه€€ر دوی€€مان درآم€€ده اس€€ت.

پ €€یروزی ح €€ال ژان €€ت را ک €€می ج €€ا م €€یآورد .از او ب €€ه خ €€اط €€ر
ب€€ازی خ€€وب€€ش ت€€شکر م€€یک€€نم .از م€€ن م€€یپ€€رس€€د :دک€€تر ش€€ما
ه€م ب€ای€د زی€اد ب€ازی ک€رده ب€اش€ید .م€یگ€وی€م :ای ،ک€می .و او
را بهچای دعوت میکنم.
ژان €€ €ت بیس €€ €ت و ه €€ €فت س €€ €ال €€ €ه اس €€ €ت ،زی €€ €با و ف €€ €ری €€ €بنده،
ف €€ارغال €€تحصیل م €€دی €€ری €€ت از انگلس €€تان اس €€ت ،ت €€نها ع €€ضو
خ€ان€وادهای اس€ت ک€ه ه€مگی ب€هام€ری€کا م€هاج€رت ک€ردهان€د .و
اخ €€یرا ً دچ €€ار ه €€ذی €€انه €€ای گ €€زن €€د و آس €€یب ش €€ده اس €€ت .ای €€ن
ت€وه€م ک€ه ع€ده€ای ق€صد ج€ان€ش را دارن€د او را آزار م€یده€د.
ه€رج€ا ک€ه م€یرود ،س€ای€ه ب€ه س€ای€هاش گ€ام ب€رم€یدارن€د ح€تی
درخ€واب .ه€رش€ب ک€اب€وس م€یب€یند .ب€دی€ن خ€اط€ر از خ€واب€یدن
وحش €€ت دارد .س €€عی م €€یک €€ند ح €€تیاالم €€کان ن €€خواب €€د .چ €€ون
ف€€کر م€€یک€€ند درخ€€واب او را خ€€فه خ€€واه€€ند ک€€رد .درط€€ول روز
ح €€ال €€ش ک €€ام €الً ع €€ادی اس €€ت .ب €€ه ه €€مین خ €€اط €€ر ب €€ه او اج €€ازه
داده ش€€ده اس€€ت ه€€رزم€€ان€€یک€€ه دوس€€ت داش€€ته ب€€اش€€د ب€€توان€€د
از ب€€ € €خش خ€€ € €ارج ش€€ € €ود .ه€€ € €نوز چ€€ € €ای€€ € €م را ن€€ € €خوردهام ک€€ € €ه
ب€لندگ€وی س€ال€ن م€را ص€دا م€یک€ند .ژان€ت را ت€نها م€یگ€ذارم.
زن و م €€ € €ردی درک €€ € €نار ایس €€ € €تگاه پ €€ € €رس €€ € €تاری ان €€ € €تظار م €€ € €را
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م€€ €یک€€ €شند .در ک€€ €ه م€€ €یزن€€ €م م€€ €رد ب€€ €رم€€ €یگ€€ €ردد .گ€€ €ل از گ€€ €لم
ش€کفته م€یش€ود .مح€مود ،ن€وی€سندۀ خ€وب ادب€یات م€ا اس€ت.
ب €€ € €ه گ €€ € €رم €€ € €ی دس €€ € €تش را م €€ € €یف €€ € €شارم .ب €€ € €ا او از ط €€ € €ری €€ € €ق
ن€€وش€€تهه€€ای€€ش آش€€نای€€م .و ی€€کی دو ب€€اری در دان€€شگاه او را
دی €€ €دهام ،بیش €€ €تر از دور ،ن €€ €ه ب €€ €ه ای €€ €ن ن €€ €زدی €€ €کی و ب €€ €ا ای €€ €ن
ص€میمت .م€ادرش ب€یمار اس€ت .دس€تور بس€تری ش€دن€ش را
م €€ €یده €€ €م ،دره €€ €مان ات €€ €اق ژان €€ €ت .ح €€ €ال و اح €€ €وال م €€ €یکنیم.
ب €€یماری دی €€گری از راه م €€یرس €€د .زن €€ی اس €€ت م €€یانس €€ال ب €€ا
ق €€یاف €€های افس €€رده و رن €€جور .دس €€تور م €€یده €€م او را ن €€یز در
ات€€اق ژان€€ت بس€€تری ک€€نند .دل€€م م€€یخ€€واه€€د م€€دت€€ی از دس€€ت
ب€یماران خ€الص ب€شوم و گ€پ م€فصلی ب€ا مح€مود ب€زن€م .ام€ا
وق€ت ت€نگ اس€ت و م€کان ن€ام€ناس€ب ه€م ب€رای او و ه€م ب€رای
م €€ €ن .ان €€ €صاف ن €€ €میب €€ €ینم از او ک €€ €ه ه €€ €وش و ح €€ €واس €€ €ش ب €€ €ه
ت€€مام€€ی م€€توج€€ه م€€ادرش هس€€ت چ€€یزی دی€€گری ب€€خواه€€م .ای€€ن
اش€تیاق را ب€ه وق€ت دی€گری ،و ح€ال و ه€وای دی€گری م€وک€ول
میکنم.
ب €€ه ات €€اق ژان €€ت م €€یروم ت €€ا ه €€ر س €€ه را ب €€ه ی €€کدی €€گر م €€عرف €€ی
ک €€نم .ام €€ا ژان €€ت درات €€اق نیس €€ت .در ب €€وف €€ه ج €€ا خ €€وش ک €€رده

اس €€ت .ج €€لسۀ م €€عارف €€ه را ب €€رای ش €€ب م €€یگ €€ذارم و ب €€ه س €€راغ
مادر محمود میروم.
پ€€یرزن€€ی اس€€ت در ده€€ۀ ه€€فتاد زن€€دگ€€ی ،دوس€€ت داش€€تنی،
ب€€ا ل€€هجهای ش€€یری€€ن و م€€ادران€€ه .اه€€ل ک€€تاب و ک€€تاب€€ت .ب€€ا از
دس€€ € €ت دادن همس€€ € €رش دچ€€ € €ار افس€€ € €ردگ€€ € €ی ش€€ € €ده اس€€ € €ت.
م €€ €یپ €€ €رس €€ €م و م €€ €ینوی €€ €سم .از دی €€ €رور و ام €€ €روز و ف €€ €ردای €€ €ش.
م€یپ€رس€د ن€نهج€ان ت€و ه€م م€یخواه€ی م€ثل مح€مود ق€صهن€وی€س
ب€€شوی؟ م€€یپ€€رس€€م :ب€€رای چ€€ه ای€€نرا م€€ی گ€€وی€€ی ،م€€ادرج€€ان.
م€ی گ€وی€د :ب€رای ای€نک€ه مح€مود ه€م م€دام از ه€ر ک€ه م€یرس€د
س €€ؤال م €€یک €€ند و م €€ین €€ویس €€د .م €€یگوی €€م :ن €€ه م €€ادرج €€ان .ای €€ن
س€€ € €ؤاالت ب€€ € €رای ت€€ € €کمیل پ€€ € €رون€€ € €دۀ ش€€ € €ما اس€€ € €ت ،رب€€ € €طی ب€€ € €ه
ق €€صهن €€وی €€سی ن €€دارد .ال €€بته م €€ن ه €€م زم €€ان €€ی دوس €€ت داش €€تم
ق€€ € €صهن€€ € €وی€€ € €س ب€€ € €شوم ،م€€ € €ثل مح€€ € €مود ش€€ € €ما ،ا ّم€€ € €ا غ€€ € €م ن€€ € €ان
ن€گذاش€ت .م€یگ€وی€د :ن€نهج€ان ای€ن ک€اری ه€م ک€ه داری خ€وب
اس €€ € €ت .پ €€ € €رون €€ € €ده را ت €€ € €کمیل م €€ € €یش €€ € €ود .ت €€ € €شخیص و ب €€ € €عد
دس€تورات داروی€ی و غ€ذای€ی .ک€ار دی€گری ن€دارم .م€یگ€وی€م:
م €€ادر اگ €€ر ک €€اری داش €€تی ب €€ه خ €€ود م €€ن ب €€گو ،م €€ن ه €€م م €€ثل
مح€€ €مودم .ه€€ €یچ ف€€ €رق ن€€ €میک€€ €ند .و ب€€ €ه س€€ €راغ ب€€ €یمار ب€€ €عدی
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میروم.
زن€€ی اس€€ت در ده€€ه پ€€نجاه زن€€دگ€€ی ک€€ه ب€€ه دن€€بال ش€€هادت
پس €€رش دچ €€ار افس €€ردگ €€ی ش €€ده اس €€ت و ب €€اق €€ی ق €€اض €€ای €€ا.
پ€€ €رون€€ €دهه€€ €ا را ب€€ €ه پ€€ €رس€€ €تار ب€€ €خش م€€ €یده€€ €م و دن€€ €بال دی€€ €گر
ک€€اره€€ای€€م م€€یروم .زم€€ان م€€صاح€€به ب€€ا اق€€وام ب€€یماران€€ی اس€€ت
ک€€ه ق€€بالً وق€€ت داده ش€€ده اس€€ت .ت€€ا ب€€هخ€€ود ب€€جنبم زم€€ان م€€ثل
ب €€ €رق و ب €€ €اد م €€ €یگ €€ €ذرد .خس €€ €ته و ک €€ €وف €€ €ته روی ت €€ €ختم دراز
م €€ €یک €€ €شم ت €€ €ا اگ €€ €ر رخ €€ €صت ده €€ €ند اس €€ €تراح €€ €تی ک €€ €نم .رژۀ
ب€€یماران از ج€€لو چ€€شمان€€م آغ€€از م€€یش€€ود .ب€€رم€€یخ€€یزم و از
پنج€ره شه€ر را ک€ه زی€رپ€ای€م ت€ا آنس€وی دش€ت دام€ن ک€شیده
اس €€ت ن €€گاه م €€یک €€نم .ش €€به €€ای ته €€ران چ €€قدر زی €€با اس €€ت.
ب€رزم€ینۀ الج€وردی ش€ب ،ه€زاران ن€قطه ن€وران€ی ،ب€ا درخ€شش
ج€€ €ادوی€€ €ی ج€€ €لوه€€ €گری م€€ €یک€€ €نند .از ش€€ €ب خ€€ €وش€€ €م م€€ €یآی€€ €د.
ت€€مام€€ی زش€€تیه€€ای شه€€ر را م€€یپ€€وش€€ان€€د .و شه€€ر از ن€€فس
اف €€تاده ،و ره €€ا از دوده €€ا م €€یرود ک €€ه آرام ب €€گیرد ،آرام €€شی
م €€ €وق €€ €ت و ش €€ €کننده .دل €€ €م ه €€ €وای ق €€ €دم زدن درخ €€ €یاب €€ €انه €€ €ای
خ€لوت€ی را دارد ک€ه درخ€تان€ش س€ر درگ€وش ه€م ف€رو ب€ردهان€د
و ب€€ه ن€€جوا س€€خن م€€یگ€€وی€€ند ک€€ه زن€€گ ت€€لفن س€€فر ذه€€نیام را

ن€€اک€€ام م€€یگذارد .درب€€خش غ€€وغ€€ای€€ی اس€€ت ،ه€€مۀ ب€€یماران از
ات€اقه€ایش€ان ب€یرون آم€دهان€د .ب€ین ژان€ت و ه€مات€اق€یه€ای€ش
درگ €€یری ب €€هوج €€ود آم €€ده اس €€ت .ت €€ا م €€را م €€یب €€یند ه €€ر س €€ه ب €€ه
دادخ€واه€ی م€یآی€ند .دع€وا ،ی€ک ب€ه دو ب€ه ض€رر ژان€ت اس€ت.
ام €€ا پ €€یش از رس €€یدگ €€ی ب €€ه ای €€ن ج €€نجال ب €€ای €€د ب €€خش را آرام
ک€نم .ه€مه را ب€ه ات€اقه€ایش€ان ب€رم€یگ€ردان€م ،ت€ا س€رف€رص€ت
ب€بینم ب€ا ای€ن س€ه ن€فر چ€ه ب€ای€د ک€رد .اب€تدا ب€ه ش€کای€ت م€ادر
ش€هید گ€وش م€ی ده€م م€یگ€وی€د :ن€میت€وان€م ه€مات€اق ی€ک زن
ب€€یح€€جاب ب€€اش€€م ک€€ه م€€دام آرای€€ش م€€ی ک€€ند و رن€€گ و روغ€€ن
بهسر و صورتش میمالد.
ژان €€ت اع €€تراض م €€یک €€ند .س €€عی م €€یک €€نم م €€ادر شیه €€د را
ق €€ €ان €€ €ع ک €€ €نم ک €€ €ه ای €€ €نج €€ €ا ب €€ €یمارس €€ €تان اس €€ €ت .و ای €€ €ن ب €€ €خش
م €€وق €€عیت وی €€ژهای دارد .و م €€سئله ح €€جاب درای €€نج €€ا م €€طرح
نیس€€ €ت .ه€€ €مچ€€ €نان ک€€ €ه او م€€ €جاز اس€€ €ت در ای€€ €نج€€ €ا ب€€ €ه ه€€ €ر
ش€کلی ک€ه م€ی خ€واه€د زن€دگ€ی ک€ند ،ژان€ت ه€م م€جاز اس€ت.
ام€ا رض€ای€ت ن€میده€د .م€یگ€وی€د :در آن دن€یا از ه€مین م€وه€ا
آویزانش می کنند ،من هم وظیفه امر بهمعروف دارم.
میبینم چارهای نیست جز عوض کردن اتاقش.
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ن€وب€ت م€ادر مح€مود م€یرس€د .م€یگ€وی€د :م€دام در ات€اق را
ب €€از م €€یک €€ند .ی €€کری €€ز در ات €€اق ق €€دم م €€یزن €€د ،خ €€واب را از
چ€€شمان م€€ا گ€€رف€€ته اس€€ت .ب€€همح€€مود ت€€لفن ب€€زن ب€€یای€€د م€€را از
دس€ت ای€ن دی€وان€ه ن€جات ب€ده€د .م€یگ€وی€م :م€ادر زی€اد س€خت
نگیرید .جای شما را عوض میکنم تا راحت باشید.
ام€€ا ژان€€ت ه€€م ب€€ه ه€€مین م€€یزان م€€دع€€ی اس€€ت .م€€یگ€€وی€€د:
دک€€تر ج€€ان م€€دام د ِرات€€اق را م€€ی ب€€ندد ،م€€ن از ک€€جا م€€طمئن
ب€€اش€€م وق€€تیک€€ه خ€€واب€€یده ام ،م€€را نکش€€د .آن زن چ€€ادری ک€€ه
پ€اک دی€وان€ه اس€ت .م€دام از روی ت€ختش م€را زی€رن€ظر دارد و
زیرلب چیزهایی میگوید.
م €€ی گ €€وی €€م :ح €€اال ب €€ه ات €€اقت €€ان ب €€رگ €€ردی €€د .ب €€ا خ €€یال راح €€ت
بخوابید .دیگر دراتاق شما کسی نیست.
خ€واب از س€رم پ€ری€ده اس€ت .ب€ه ی€اد ام€ید م€یاف€تم و م€ی
خ€€وان€€م» :م€€ن ای€€ن م€€ی گ€€وی€€م و دن€€بال€€ه دارد ش€€ب« پ€€رس€€تار
ن€یمن€گاه€ی ب€ه م€ن م€یک€ند .م€یپ€رس€د :ب€ا م€ن هس€تید دک€تر؟
م€یگ€وی€م :ن€ه ،ب€ا ش€ب هس€تم .ت€عجب م€یک€ند .م€یپ€رس€د :ب€ا
ک €€ی؟ م €€یگ €€وی €€م :ب €€گذری €€م .و از ب €€خش م €€یزن €€م ب €€یرون .ت €€ا
صبح چند کوچۀ دیگر نمانده است.

سرنخ
ن €€یمهه €€ای ش €€ب ب €€ود ک €€ه ق €€اس €€م را ب €€ه ب €€یمارس €€تان آوردن €€د.
مس €€تقیما ً از ج €€بهه آم €€ده ب €€ود ،ه €€مراه ی €€ک پ €€زش €€کی €€ار و ب €€ا
تشخیص سیکوز حاد.
ج €€ €وان €€ €ی بیس €€ €ت ـ بیس €€ €ت و ی €€ €ک س €€ €ال €€ €ه ب €€ €ا گ €€ €ون €€ €هه €€ €ای
اس €€ € €تخوان €€ € €ی ب €€ € €یرون زده ،چ €€ € €شمان €€ € €ی درش €€ € €ت و س €€ € €یاه؛
م €€ €ضطرب ،دلن €€ €گران و ت €€ €رس €€ €ان از ه €€ €مهکس و ه €€ €مهچ €€ €یز.
خس€تگی راه و ب€یگان€گی نس€بت ب€ه م€حیط ت€رس و اض€طراب
او را م€ضاع€ف ک€رده ب€ود .وق€ت م€ناس€بی ب€رای م€عای€نه ن€بود.
دس€تور داروی€ی ن€وش€تم و ه€مهچیز ا ب€ه ف€ردا م€وک€ول ک€ردم،
و به بستر رفتم.
خس€ته ت€ر از آن ب€ودم ک€ه ب€ه ق€اس€م زی€اد ف€کر ک€نم .ه€نوز
چ €€شمان €€م گ €€رم نش €€ده ب €€ود ک €€ه س €€اع €€ت ش €€ماط €€هدار ب €€هص €€دا
درآم€€د .خس€€ته ب€€ودم .ام€€ا چ€€ارهای ن€€بود .ب€€ه ب€€خش م€€ی روم،
م€€ €یب€€ €ینم ق€€ €اس€€ €م زودت€€ €ر از م€€ €ن ب€€ €رخ€€ €اس€€ €ته اس€€ €ت .ش€€ €ای€€ €د
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ب€هم€حض ت€مام ش€دن اث€ر داروی آرامب€خش ب€یدار ش€ده ب€ود.
م €€ €شغول ق €€ €دم زدن در راه €€ €رو ب €€ €ود .چ €€ €ند ب €€ €یمار دی €€ €گر ن €€ €یز
ب€€یدار ش€€ده ب€€ودن€€د .ام€€ا در روی ت€€ختش€€ان نشس€€ته ب€€ودن€€د.
خ €€ €ودم را ب €€ €ه ق €€ €اس €€ €م م €€ €ی رس €€ €ان €€ €م .س €€ €الم و ص €€ €بح ب €€ €خیر
م€€یگ€€وی€€م .ام€€ا ن€€شنیده م€€یگ€€یرد .ح€€ضور م€€ن ک€€وچ€€کت€€ری€€ن
ت €€أث €€یری درح €€ال €€ت ظ €€اه €€ری او ای €€جاد ن €€میک €€ند .م €€یپ €€رس €€م:
ح€€ال€€ت چ€€طور اس€€ت ق€€اس€€م ،دیش€€ب خ€€وب خ€€واب€€یدی؟ ان€€گار
ن €€ه ان €€گار ک €€ه م €€خاط €€بم او اس €€ت .ب €€هس €€رع €€ت ق €€دم م €€یزن €€د.
م€€جبور م€€یش€€وم پ€€ا ت€€ند ک€€نم و ب€€هدن€€بال€€ش ب€€دوم ،ام€€ا ب€€یهوده
اس€€ت .از ن€€فس م€€یاف€€تم .ک€€مک€€م ق€€اس€€م ت€€مام€€ی ذه€€ن م€€را ب€€ه
خ€€ودش اخ€€تصاص م€€یده€€د .ه€€رب€€ار ت€€الش م€€یکنم ت€€ا ب€€ا او
ارت€€ €باط ب€€ €رق€€ €رار ک€€ €نم راه ب€€ €ه ج€€ €ای€€ €ی ن€€ €میب€€ €رم .س€€ €اع€€ €ته€€ €ا
م€€ین€€شینم و ح€€رک€€ات او را زی€€رن€€ظر م€€یگ€€یرم .ب€€ه ت€€ندی ق€€دم
م €€یزن €€د ،م €€یایس €€تد ،ب €€هگ €€وش €€های خ €€ود را پ €€رت €€اب م €€یک €€ند،
روی زم€€ین دراز میکش€€د ،دس€€ته€€ای€€ش را دور س€€رش ح€€ائ€€ل
م€€یک€€ند و چ€€شمان م€€ضطرب€€ش را ب€€رای لح€€ظهای م€€یب€€ندد.
ی €€اد اول €€ین روز خ €€ودم در ج €€بهه م €€یاف €€تم .م €€ا را ب €€ه اش €€تباه
ب €€هخ €€ط م €€قدم ب €€ردن €€د .م €€ان €€ده ب €€ودی €€م ک €€ه چ €€ه ب €€کنیم ،ک €€ه ن €€فیر

گ€€ €لول€€ €ه م€€ €ا را ب€€ €هخ€€ €ود آورد .وحش€€ €تزده خ€€ €ودم را ب€€ €ه زم€€ €ین
ان€داخ€تم ،دس€ته€ای€م را دور س€رم ح€ائ€ل ک€ردم و چ€شمه€ای€م
را بس€تم ت€ا ه€ر ات€فاق€ی ک€ه ق€رار اس€ت ب€یفتد ،ب€یفتد؛ دف€اع€ی
غ€€ € €ری€€ € €زی و خ€€ € €ودب€€ € €هخ€€ € €ودی .آنچ€€ € €نان خ€€ € €ودم را ب€€ € €ه زم€€ € €ین
چس €€بان €€ده ب €€ودم ک €€ه گ €€وی €€ی س €€عی داش €€تم ج €€زی €€ی از زم €€ین
ب €€شوم ،س €€خت و م €€حکم ،آس €€یبن €€اپ €€ذی €€ر و ج €€اودان ،درس €€ت
م€ثل ق€اس€م .آن€قدر م€ینشینم و ن€گاه م€یکنم ت€ا ب€توان€م ص€دای
ان €€فجار گ €€لول €€ه ه €€ای ت €€وپ در ذه €€ن ق €€اس €€م را ب €€شنوم ،و م €€ی
ش€نوم .ک€مک€م ق€اس€م م€ی ش€وم .ج€ان€ی ت€رسخ€ورده ،ب€یخ€بر
از ه€مهج€ا و ه€مهچ€یز .چ€شم ب€از م€یک€نم ،درس€نگری هس€تم
ک€€ه از آن ن€€می ت€€وان€€م س€€رب€€یرون ب€€یاورم ،از ص€€بح ت€€ا غ€€روب
ان€فجار گ€لول€هه€ای ت€وپ و ب€عد ک€اب€وسه€ای ش€بان€ه و س€نگری
ک€€ €ه ه€€ €رلح€€ €ظه ب€€ €یم آن م€€ €ی رود ب€€ €رس€€ €رم خ€€ €راب ش€€ €ود و م€€ €را
زن€€دهب€€هگ€€ور ک€€ند .ت€€وپ€€خان€€هه€€ا خ€€ام€€وش م€€یش€€ون€€د .ج€€بهه از
ن €€فس م €€یاف €€تد .ک €€اب €€وسه €€ا رن €€گ م €€یب €€ازن €€د .ح €€ال و ه €€وای €€ی
است که سیگاری میطلبد.
دو ت €€ا روش €€ن م €€یک €€نم .چ €€ه ک €€یفی دارد س €€یگار ک €€شیدن
ب€عد از س€اع€ته€ا ه€یاه€وی ت€وپه€ا و ت€ان€که€ا ،پ€ک م€حکمی
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م€€ی زن€€م .گ€€لوی€€م را م€€ی س€€وزان€€د و پ€€ای€€ین م€€ی رود .ی€€کی را
ب €€ € €ه ق €€ € €اس €€ € €م م €€ € €ی ده €€ € €م .آرام €€ € €ش ج €€ € €بهه را درچ €€ € €شمان او
م€یب€ینم .ام€ا ن€میتوان€م راه€ی ب€ه س€وی ذه€ن او ب€از ک€نم .راه
دلش را برروی من بسته و زبانش طلسم شده است.
ت €€ا ب €€ه خ €€ود ب €€جنبم س €€ه روز از پش €€ت ی €€کدی €€گر م €€یآی €€ند و
م €€ €یرون €€ €د .درط €€ €ول ای €€ €ن س €€ €ه روز م €€ €دام ب €€ €ا خ €€ €ودم ک €€ €لنجار
م€€یروم .م€€ی خ€€واه€€م ب€€دان€€م ک€€ه اش€€کال ک€€ار م€€ن ک€€جا اس€€ت.
چ €€را م €€وف €€ق ن €€میش €€وم .ن €€کند ق €€اس €€م ت €€مارض م €€یک €€ند ،ن €€کند
م€€را س€€رک€€ار گ€€ذاش€€ته ب€€اش€€د! ام€€ا ام€€کان ن€€دارد ،ی€€عنی س€€ه
روز ،س €€ه ت €€ا بیس €€ت و چ €€هار س €€اع €€ت .آن ه €€م زی €€ر چ €€شمان
م €€ن ،ام €€کان ن €€دارد .پ €€س چ €€را ن €€میت €€وان €€م راه €€ی ب €€هان €€دی €€شه
ه€ای€ش ب€از ک€نم .ب€هراس€تی پ€اش€نه آش€یل ق€اس€م ک€جا اس€ت،
م €€گر ن €€ه ای €€ن اس €€ت ک €€ه ه €€ر آدم €€ی چ €€شم اس €€فندی €€اری دارد،
چ €€شم اس €€فندی €€ار ق €€اس €€م ک €€جا اس €€ت؟ م €€ادرش ،خ €€واه €€رش،
همس€رش ،ب€رادرش ،پ€درش ...وای ک€ه چ€قدر خ€وب ب€ود ی€کی
از آن€ها ای€نج€ا ب€ودن€د .ام€ا ه€مۀ ای€نه€ا ن€یازم€ند س€خن گ€فنت
ق €€اس €€م اس €€ت .م €€دام ب €€ه م €€ددک €€ار ف €€شار م €€ی آورم ،خ €€ان €€وادۀ
ق€اس€م را پ€یدا ک€ند .اگ€ر ق€اس€م ح€رف ن€میزن€د ،خ€ان€وادهاش

ک€ه ح€رف م€یزن€ند .ازص€حبته€ای آنه€ا ش€ای€د ب€توان€م آن€چه
را در م €€خیله ق €€اس €€م م €€ی گ €€ذرد ب €€یاب €€م .ام €€ا ت €€یر م €€ددک €€ار ه €€م
ب €€هس €€نگ م €€یخ €€ورد .ی €€اف €€نت خ €€ان €€وادۀ ق €€اس €€م ب €€دون آدرس و
نشانی مثل پیدا کردن سوزن در انبار کاه است.
م€€أی€€وس و شکس€€ت خ€€ورده ،ق€€اس€€م و س€€ه ب€€یمار دی€€گر را
آم€€اده م€€عرف€€ی ه€€فتگی م€€یک€€نم .ب€€یماران ج€€دی€€د ه€€ره€€فته ب€€ه
ش€€کل گ€€روه€€ی م€€ورد ب€€ررس€€ی ق€€رار م€€ی گ€€یرن€€د .روانپ€€زش€€ک،
روانش €€ناس ،م €€ددک €€ار ،پ €€رس €€تار ب €€خش ه €€مه و ه €€مه ج €€مع
م €€یش €€ون €€د ت €€ا ی €€اف €€تهه €€ایش €€ان را ک €€نار ی €€کدی €€گر ب €€گذارن €€د و
ت€صوی€ری درس€ت از ب€یمار ب€ه دس€ت ب€ده€ند ،آنوق€ت در ی€ک
تقسیم کار هماهنگ مداوای بیمار آغاز میشود.
پ €€رون €€دهه €€ا را ورق م €€یزن €€م ت €€ا چ €€یزی را از ق €€لم ن €€یندازم.
اف€€راد گ€€روه ی€€کیی€€کی م€€یآی€€ند .ک€€مک€€م آم€€اده م€€یش€€وم ت€€ا ب€€ه
ج€مع آنه€ا ب€پیون€دم .اح€ساس م€یک€نم ق€اس€م م€صمم اس€ت
ک€ه چ€یزی ب€گوی€د .س€عی م€یکنم ب€ه او ف€رص€ت ب€ده€م .ام€ا در
درون€€م آش€€وب€€ی ب€€رپ€€ا اس€€ت ک€€ه آزارم م€€یده€€د ،ی€€ااهلل ق€€اس€€م.
ل€ب ب€ترک€ون م€رد .گ€روه م€نتظرن€د ،ف€رص€ت نیس€ت ،م€ا را ن€یمه
ج€€ان ک€€ردی! ام€€ا م€€ثل ای€€نک€€ه خ€€بری نیس€€ت .ب€€رم€€ی خ€€یزم ت€€ا
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ب €€ €ه گ €€ €روه ب €€ €پیون €€ €دم .ی €€ €کب €€ €اره ق €€ €اس €€ €م م €€ €یگ €€ €وی €€ €د :دای €€ €یام.
پ €€رون €€دهه €€ا را ب €€هگ €€وش €€ه ای پ €€رت €€اب م €€یک €€نم .ه €€ا ...دای €€یات
چ€€ی؟ آدرس ـ ت€€لفن ،ب€€گو ،ب€€گو ت€€ا ب€€دی€€نجا ب€€یای€€د .م€€یگ€€وی€€د:
ت €€لفن .ک €€اغ €€ذ و ق €€لم را م €€یآورم .ب €€ه پ €€رس €€تار م €€یگ €€وی €€م :ی €€ک
خ €€ط آزاد ب €€گیر .و ب €€ا ش €€مارهای ک €€ه ن €€وش €€ته اس €€ت ب €€ه ط €€رف
ت€€ €لفن م€€ €یدوم .ب€€ €ا دای€€ €ی ق€€ €اس€€ €م ب€€ €رای س€€ €اع€€ €ت ی€€ €ازده ق€€ €رار
م €€یگ €€ذارم .ب €€رم €€یگ €€ردم و از ق €€اس €€م ت €€شکر م €€یک €€نم .ف €€کر
م €€یک €€نم ک €€ه ک €€لید زده ش €€ده اس €€ت .ام €€ا ف €€رص €€ت ص €€حبت ب €€ا
ق€€اس€€م نیس€€ت .ق€€اس€€م را ق€€بل از ای€€نکه ب€€هات€€اق م€€شاوره ب€€برم
م€عرف€یاش م€یک€نم .م€یگ€وی€م :دراب€تدای ت€صور م€ن ت€مارض
ب€€ود ،ام€€ا درای€€ن س€€ه روز م€€دام زی€€رن€€ظرم ب€€وده اس€€ت ،ب€€دون
لح €€ظهای اس €€تراح €€ت ق €€دم زده ،خ €€ود را روی زم €€ین پ €€رت €€اب و
دس€ته€ای€ش را دور س€رش ح€ائ€ل ک€رده اس€ت .ب€عید ب€ه ن€ظر
م€€یرس€€د ک€€ه ت€€مارض ک€€رده ب€€اش€€د .م€€تأس€€فان€€ه ت€€ا لح€€ظۀ ق€€بل
از م €€وف €€ق نش €€دم ب €€ا ق €€اس €€م ارت €€باط ب €€رق €€رار ک €€نم ،ام €€ا ف €€کر
م€€ €یک€€ €نم ت€€ €صمیم گ€€ €رف€€ €ته اس€€ €ت ح€€ €رف ب€€ €زن€€ €د .ب€€ €ا دای€€ €یاش
ت€€ €ماس گ€€ €رف€€ €تهای€€ €م .ت€€ €ا س€€ €اع€€ €تی دی€€ €گر خ€€ €ان€€ €وادهاش ب€€ €رای
م€صاح€به م€ی آی€ند و اط€الع€ات بیش€تری ب€هدس€ت م€یآوری€م.

از ق€اس€م م€ی خ€واه€م ک€ه ب€ه ج€مع م€ا ب€پیون€دد .ق€اس€م درک€نار
م €€ €ن م €€ €ین €€ €شیند .دورت €€ €ادور ات €€ €اق گ €€ €روه نشس €€ €تهان €€ €د ،ب €€ €ا
دف€€ترچ€€هه€€ای ی€€ادداش€€تی ک€€ه آم€€ادۀ ن€€وش€€نت اس€€ت .ه€€رک€€دام
از ق€اس€م س€ؤاالت€ی م€یک€نند .ا ّم€€ا ق€اس€م درم€یان م€ا نیس€ت.
او درم€یان ج€مع و دل€ش ج€ای دی€گر اس€ت .دردن€یای دی€گری
س€یر م€یک€ند .ک€جا؟ ن€میدان€م .ش€ای€د ج€بهه ،ش€ای€د درمح€له
و خ €€ €ان €€ €وادهاش .ح €€ €ضور ه €€ €یچ ک €€ €دام از م €€ €ا را اح €€ €ساس
ن €€میک €€ند .س €€ؤاالت ه €€مه ب €€یج €€واب م €€یم €€ان €€د .ه €€رک €€دام از
راه€€ی وارد م€€یش€€ون€€د .ام€€ا ب€€یث€€مر .ن€€وب€€ت ب€€ه م€€ن م€€یرس€€د.
پ €€رس €€یدن €€یه €€ا را پ €€رس €€یدهان €€د .آخ €€ری €€ن ت €€یر ت €€رک €€ش را ره €€ا
م €€ €یک €€ €نم .ق €€ €اس €€ €م س €€ €رب €€ €از اس €€ €ت .ج €€ €نگ م €€ €ثل ه €€ €ر پ €€ €دی €€ €دۀ
ن €€ €اب €€ €هنجار دی €€ €گری در گ €€ €روهه €€ €ای ان €€ €سان €€ €ی واک €€ €نشه €€ €ای
م €€تفاوت €€ی ای €€جاد م €€یک €€ند .در ج €€نگ ه €€مه قه €€رم €€ان نیس €€تند،
قه €€رم €€ان ب €€ودن م €€علول ش €€رای €€ط م €€شخصی اس €€ت ،ام €€ا ت €€رس
در ت€اروپ€ود وج€ود ه€مۀ آدم€یان ری€شه دارد ،ه€مه م€یت€رس€ند،
م€نتهی ب€ا درج€ات€ی م€تفاوت .ع€دهای م€وف€ق م€یش€ون€د ب€رت€رس
م€هاری م€نطقی ب€زن€ند ،و ع€دهای ن€ه .وحش€ت م€علول ن€ات€وان€ی
از م€هار ک€ردن ت€رس اس€ت .ق€اس€م ه€م ب€ای€د ت€رس€یده ب€اش€د،
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م €€ثل خ €€یلیه €€ای دی €€گر .ه €€مه ک €€ه ن €€بای €€د دس €€ت ب €€هک €€اره €€ای
رش €€ادتآم €€یز ب €€زن €€ند .ع €€دهای آنچ €€نان ت €€رس ب €€روج €€ودش €€ان
مس €€تول €€ی م €€یش €€ود ک €€ه م €€هار ع €€صبی ـ روان €€یش €€ان از ک €€ف
م€€یرود و م€€یش€€ون€€د چ€€یزی ش€€بیه ق€€اس€€م .ه€€مۀ ای€€نه€€ا را در
ذه€€نم م€€رور م€€یک€€نم ت€€ا ب€€ه ب€€اوری ب€€رس€€م و ب€€توان€€م ب€€راس€€اس
آن ب€€ا ق€€اس€€م ب€€رخ€€ورد ک€€نم .م€€یگ€€وی€€م :ق€€اس€€م م€€ا م€€ی دان€€یم
درج€بهه چ€ه خ€بر اس€ت .و در آنج€ا چ€ه م€یگ€ذرد .از ص€بح
ت €€ €ا ش €€ €ام گ €€ €لول €€ €ه و ان €€ €فجار و ت €€ €رک €€ €ش ،مج €€ €روح و ش €€ €هید،
گ€رس€نگی ،خس€تگی ،ت€رس .م€ا م€یدان€یم ت€رس€یده€ای م€ثل ه€ر
آدم دی€گر .ه€ر ان€سان ط€بیعی و ع€اق€لی م€یت€رس€د .ت€رس ی€ک
ام€€ر ط€€بیعی اس€€ت .م€€ا ه€€م م€€ی ت€€رس€€یم .م€€ن ه€€م ب€€رای اول€€ین
ب€ار ک€ه در ج€بهه ب€ودم ت€رس€یدم .ح€اال م€ا م€یخ€واه€یم ک€مکت
ک€€ €نیم .ت€€ €لفن زدهای€€ €م دای€€ €یات آم€€ €ده اس€€ €ت .ه€€ €مراه م€€ €ادرت
پش €€ € €ت در هس €€ € €تند .ح €€ € €رف €€ € €ی ب €€ € €زن ت €€ € €ا ک €€ € €مکت ک €€ € €نیم .ت €€ € €و
ن €€میخ €€واه €€ی ب €€ه ج €€بهه ب €€روی ،اش €€کال €€ی ن €€دارد م €€ا ک €€مکت
م€€ €یک€€ €نیم ک€€ €ه ن€€ €روی .ام€€ €ا اگ€€ €ر ه€€ €مچنان ب€€ €هس€€ €کوت€€ €ت ادام€€ €ه
ب €€ده €€ی م €€جبوری €€م م €€رخ €€صت ک €€نیم و از ای €€نج €€ا ی €€کراس €€ت
بروی جبهه.

ب€ا خ€ود در ک€شاک€شم .ن€کند ب€ه خ€طا رف€ته ب€اش€م و اص€الً
ب€حث ت€رس و دف€اع ن€اخ€ودآگ€اه ذه€ن ن€باش€د .ص€دای در م€را
ب€هخ€ود آورد دای€ی ق€اس€م پش€ت در اس€ت .در را ب€از م€یک€نم
ت €€ €ا ق €€ €اس €€ €م ب €€ €توان €€ €د دای €€ €یاش را ب €€ €بیند .در را م €€ €یب €€ €ندم و
ب€رم€یگ€ردم س€رج€ای€م .ک€مک€م دارم ن€اام€ید م€یش€وم از ای€نک€ه
ت€€یرم ب€€ه ه€€دف ب€€خورد ک€€ه ق€€اس€€م ب€€هک€€مک م€€ی آی€€د .م€€ی زن€€د
زی€€ر گ€€ری€€ه .س€€یگاری روش€€ن م€€یک€€نم و ب€€ه دس€€تش م€€یده€€م.
از زن€€ €دگ€€ €یش م€€ €یگ€€ €وی€€ €د .پ€€ €درش س€€ €ال ه€€ €ای پ€€ €یش م€€ €رده و
م€€ادرش عه€€دهدار ب€€زرگ ک€€ردن ب€€چهه€€ا ش€€ده اس€€ت و اک€€نون
ق€اس€م ت€نها ن€انآور خ€ان€ه اس€ت و م€ی ت€رس€د از ای€نکه کش€ته
ب€شود و م€ادر و ب€رادر و خ€واه€ره€ای€ش ب€یس€رپ€رس€ت ب€مان€ند.
ج €€ان ک €€الم را م €€ی گ €€وی €€د .اح €€ساس راح €€تی م €€یک €€نم .درد
پ €€اه €€ای €€م ک €€م و ک €€متر م €€یش €€ود .س €€ه روز م €€دام ب €€ا ق €€اس €€م راه
رف€€ €تهام ،ح€€ €رف زدهام ،زم€€ €ین خ€€ €وردهام .و ح€€ €اال ق€€ €اس€€ €م ب€€ €ه
ح €€رف آم €€ده اس €€ت و م €€ن درپ €€وس €€ت خ €€ود ن €€می گنج €€م ،چ €€ون
سرنخی پیدا شده تا معالجۀ او را شروع کنم.
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پشت چراغ قرمز
ام €€روز ق €€رار اس €€ت پ €€روی €€ن خ €€ان €€م را ب €€ه ب €€یمارس €€تان پ €€وس €€ت
ب€€ €برم .ب€€ €ا ح€€ €مل و ن€€ €قل ت€€ €ماس م€€ €یگ€€ €یرم .م€€ €یدان€€ €م ک€€ €مبود
آم€€بوالن€€س دارن€€د ،ا ّم€€ا ن€€ه ن€€میگ€€وی€€ند .ت€€ا ب€€ا م€€سئول ح€€مل و
ن€€قل ت€€ماس م€€یگ€€یرم م€€یگ€€وی€€د :م€€مکن اس€€ت ب€€رای ه€€رک€€سی
آم€€بوالن€€س ن€€داش€€ته ب€€اش€€یم ول€€ی ب€€رای ش€€ما از زی€€رزم€€ین ه€€م
ش€ده ت€هیه م€یک€نیم! از آم€بوالن€س ک€ه خ€یال€م راح€ت م€یشود.
سروقت مریض میروم .کمی دلشوره دارم.
پ€€روی€€ن خ€€ان€€م چه€€ل و پ€€نج س€€ال€€ه اس€€ت ،پ€€نج ب€€چه ق€€دون€€یم
ق€€د دارد .از م€€دته€€ا پ€€یش دچ€€ار وس€€واس ش€€ده اس€€ت .ف€€کر
م €€یک €€ند خ €€اک م €€رده درخ €€ان €€هش €€ان ری €€خته ان €€د .از م €€رده و
ه€€رچ€€یزی ک€€ه م€€رب€€وط ب€€ه م€€رده ب€€اش€€د ش€€دی€€دا ً وحش€€ت دارد.
ک€€اف€€ی اس€€ت ن€€ام م€€رده ب€€رده ش€€ود ت€€ا او را ب€€هوس€€واس دچ€€ار
ک€€ند ،ب€€رم€€ی خ€€یزد و ش€€روع م€€یک€€ند ب€€ه شس€€نت ه€€مه چ€€یز از
در و دی€وار گ€رف€ته ت€ا دی€گ و دی€گ ب€ر .م€ان€دهام ب€ا ت€رس€ی ک€ه
او از م €€رده ،ت €€اب €€وت ،آم €€بوالن €€س دارد چ €€طوری او را س €€وار

آمبوالنس کنم.
ت€€ا وارد ب€€خش م€€یش€€وم .اح€€مد و ف€€ری€€با و ح€€سین دن€€بال
م€ن راه م€یاف€تند .ف€رص€ت ج€واب دادن ب€ه س€ؤاالت آنه€ا را
ن €€دارم .ک €€می ب €€ا ه €€مات €€اق €€یه €€ای پ €€روی €€ن خ €€ان €€م خ €€وش و ب €€ش
م€€یکنم و ش€€روع م€€یک€€نم ب€€ه ورق زدن پ€€رون€€دۀ پ€€روی€€ن خ€€ان€€م.
روی ی€کی از ص€فحات م€کث م€یک€نم .ک€می درم€ورد ب€یماری
پ€وس€تیاش م€یپ€رس€م و م€یگ€وی€م :ب€رای ب€یماری پ€وس€تیت€ان
ی€€ک م€€شاوره از م€€تخصصین پ€€وس€€ت خ€€واس€€تهام ،ام€€ا چ€€ون
در ای €€ن ب €€یماس €€تان ب €€خش پ €€وس €€ت ن €€داری €€م ،الزم اس €€ت ک €€ه
ش€ما ب€ه ب€یمارس€تان دی€گری ب€رای م€عای€نه ب€روی€د .اخ€مه€ای€ش
ت €€وی ه €€م م €€یرود .م €€یگ €€وی €€م :ن €€گران ن €€باش €€ید ،م €€ن ه €€م در
آنج €€ا ک €€ار دارم و ه €€مراه ش €€ما م €€یآی €€م ،م €€یخواه €€م ی €€کی از
دوس €€تان €€م را ب €€بینم .ات €€فاق€ €ا ً او ه €€م درآن ب €€یمارس €€تان دک €€تر
پ€€ €وس€€ €ت اس€€ €ت .اح€€ €ساس م€€ €یک€€ €نم آرامت€€ €ر م€€ €یش€€ €ود .از او
م€€ €یخواه€€ €م آم€€ €ادۀ رف€€ €نت ش€€ €ود و ت€€ €ا آم€€ €اده ش€€ €ود .س€€ €روق€€ €ت
پ€€رس€€تار م€€یروم و م€€یگ€€وی€€م :دو ت€€ا آم€€پول وال€€یوم در س€€رن€€گ
بکش تا همراه خودم ببرم.
م €€یپ €€رس €€د :ب €€رای چ €€ی؟ م €€یگ €€وی €€م :ب €€رای روز م €€بادا .ب €€ا
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دل €€خوری ب €€لند م €€یش €€ود و س €€رن €€گه €€ا را آم €€اده م €€یک €€ند .ن €€ه
وق€€ت ت€€وض€€یح دادن دارم و ن€€ه دل و دم€€اغ آنرا .دلن€€گران€€م،
م €€یت €€رس €€م ات €€فاق غ €€یرم €€نتظرهای درب €€ین راه ب €€یفتد .س €€روق €€ت
آم€بوالن€س م€یروم .ب€ه ع€باس آق€ا ران€ندۀ آم€بوالن€س م€یگ€وی€م:
ع€باس آق€ا م€یخ€واه€م ط€وری ج€لو درخ€روج€ی ن€گه داری ک€ه
م €€ری €€ض م €€توج €€ه ن €€شود س €€وار چ €€ه م €€اش €€ینی ش €€ده اس €€ت .از
درپشتی میآورمش.
وق€€تی ب€€ا پ€€روی€€ن خ€€ان€€م ب€€رم€€یگ€€ردم ع€€باس آق€€ا س€€نگ ت€€مام
گ€€ € €ذاش€€ € €ته اس€€ € €ت .آم€€ € €بوالن€€ € €س را از په€€ € €لو آنچ€€ € €نان ب€€ € €ه در
خ€روج€ی چس€بان€ده اس€ت ک€ه گ€وی€ی ات€اق€ی در ان€تهای راه€رو
درس€€ €ت ش€€ €ده اس€€ €ت .پ€€ €روی€€ €ن خ€€ €ان€€ €م س€€ €وار م€€ €یش€€ €ود و راه
م €€یاف €€تیم .و ه €€ر از چ €€ند گ €€اه €€ی ب €€رم €€یگ €€ردم و از پنج €€رۀ
ک €€وچ €€کی ک €€ه ات €€اق ران €€نده را ب €€ه ات €€اق ع €€قب وص €€ل م €€یک €€ند
حال پروین خانم را میپرسم.
شه€€ €ر ت€€ €ازه از خ€€ €واب گ€€ €ران دوش€€ €ین ب€€ €رخ€€ €اس€€ €ته اس€€ €ت.
ه €€رچ €€قدر ب €€ه م €€رک €€ز شه €€ر ن €€زدی €€کت €€ر م €€یش €€وی €€م ،ت €€راف €€یک
س€نگینت€ر م€یش€ود .ع€باس آق€ا ی€کری€ز ح€رف م€یزن€د ،وی€راژ
م€€یده€€د و ب€€دوب€€یراه م€€ی گ€€وی€€د .م€€یپ€€رس€€د :دک€€تر آژی€€ر ب€€زن€€م

ت€€ €ا راه را ب€€ €از ک€€ €نند؟ م€€ €یگ€€ €وی€€ €م :ن€€ €ه ع€€ €باس آق€€ €ا ،م€€ €ری€€ €ض
وحشت میکند ،عجلهای نداریم ،آرام برو.
ی€€ک لح€€ظه ح€€واس€€م ب€€ه چ€€راغ ق€€رم€€ز م€€یرود و پ€€روی€€ن خ€€ان€€م
را ف €€ €رام €€ €وش م €€ €یکنم ک €€ €ه ف €€ €ری €€ €ادی وحش €€ €تناک م €€ €را ب €€ €هخ €€ €ود
م€€یآورد .ت€€ا ب€€هخ€€ود ب€€یای€€م ،پ€€روی€€ن خ€€ان€€م در آم€€بوالن€€س را ب€€از
م €€یکند و پ €€ا م €€یگ €€ذارد ب €€ه ف €€رار .ع €€جب اش €€تباه €€ی ،ی €€ادم €€ان
رف€ته اس€ت در آم€بوالن€س را ق€فل ک€نیم .ب€یم€عطلی در را ب€از
م €€یک €€نم و پش €€ت س €€ر پ €€روی €€ن خ €€ان €€م م €€یدوم .ع €€باس آق €€ا ه €€م
م€€یآی€€د .م€€ردم ب€€ا ق€€یاف€€هه€€ای به€€تزده م€€ا را ن€€گاه م€€یک€€نند.
دو م €€ €رد در ت €€ €عقیب ی €€ €ک زن! روپ €€ €وش س €€ €فیدم ج €€ €لب ت €€ €وج €€ €ه
م €€یک €€ند .ف €€رص €€ت ب €€یرون آوردن روپ €€وش نیس €€ت .م €€یت €€رس €€م
ات€€وم€€بیله€€ا ح€€رک€€ت ک€€نند و پ€€روی€€ن خ€€ان€€م ب€€ا آنه€€ا ت€€صادف
ک €€ € €ند .چ €€ € €ند ن €€ € €فری ک €€ € €ه پ €€ € €روی €€ € €ن خ €€ € €ان €€ € €م را دی €€ € €دهان €€ € €د از
ات€وم€بیله€ایش€ان ب€یرون آم€دهان€د ت€ا دخ€ال€ت ک€نند .ب€ه پ€روی€ن
خ€€ان€€م ک€€ه م€€یرس€€م؛ مه€€لت ن€€میده€€م .ع€€باس آق€€ا دس€€تش را
م€€ €یگیرد و م€€ €ن س€€ €وزن را در رگ€€ €ش ف€€ €رو م€€ €یک€€ €نم .از ن€€ €گاه
ع€€اب€€ری€€ن و ران€€ندهه€€ا ،ت€€عجب و دل€€خوریش€€ان را م€€ی خ€€وان€€م
ک€€ه :ای€€ن دی€€گر چ€€ه ج€€ور درم€€ان€€ی اس€€ت .پ€€روی€€ن خ€€ان€€م ک€€می
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آرام م €€ €یش €€ €ود .م €€ €یپ €€ €رس €€ €د :آق €€ €ای دک €€ €تر ،ای €€ €ن م €€ €اش €€ €ین
م€€ €ردهک€€ €شی اس€€ €ت؟! م€€ €یگ€€ €وی€€ €م :ب€€ €له ،م€€ €اش€€ €ین م€€ €ردهک€€ €شی
اس €€ €ت! ام €€ €ا م €€ €ا ب €€ €ه آن م €€ €اش €€ €ین م €€ €ردهک €€ €شی ن €€ €میگ €€ €وی €€ €یم،
اس €€مش آم €€بوالن €€س اس €€ت .م €€یگ €€وی €€د :ق €€رار ن €€بود م €€ا س €€وار
چ€نین م€اش€ینی ب€شوی€م .م€یگ€وی€م :ات€فاق€ا! ق€رار ب€ود! ت€عجب
ک€رده اس€ت .ول€ی ح€رف€ی ن€میزن€د .م€یدان€م دارد از خ€ودش
م€یپ€رس€د :ک€ی و ک€جا ای€ن ق€رار را گ€ذاش€ته اس€ت .ج€واب€ش
را م€€ €یده€€ €م :م€€ €یخ€€ €واس€€ €تم ت€€ €رس ش€€ €ما از م€€ €رده ،ت€€ €اب€€ €وت و
آم€بوالن€س ب€ری€زد .ح€اال دی€دی ط€وری نش€دی€د .دی€دی€د ک€ه ش€ما
ب€€ €یهوده خ€€ €ودت€€ €ان را ن€€ €گران م€€ €یک€€ €نید .ب€€ €ه ط€€ €رف آم€€ €بوالن€€ €س
ب €€رم €€یگ €€ردی €€م .ران €€ندۀ ات €€وب €€وس €€ی س €€رش را از پنج €€ره ب €€یرون
م €€ €یآورد و م €€ €یگ €€ €وی €€ €د :آق €€ €ای دک €€ €تر ف €€ €یلم ب €€ €ازی م €€ €یک €€ €نید؟
م €€یگ €€وی €€م :ب €€له .م €€یپ €€رس €€د :پ €€س دورب €€ینش ک €€و؟ ب €€ا انگش €€ت
بلندترین ساختمان را نشان میدهم.
ات €€ €وم €€ €بیله €€ €ا از س €€ €روک €€ €ول ه €€ €م ب €€ €اال م €€ €یرون €€ €د .افس €€ €ر
راه€€نمای€€ی درح€€ال ع€€بور دادن ات€€وم€€بیله€€ا از چ€€پ و راس€€ت
آم €€بوالن €€س اس €€ت .ت €€وض €€یح م €€ختصری م €€ی ده €€م و پ €€روی €€ن
خ€€ €ان€€ €م را س€€ €وار م€€ €یک€€ €نم و راه م€€ €یاف€€ €تیم .ب€€ €ه ع€€ €باس آق€€ €ا

م€یگ€وی€م ب€رم€یگ€ردی€م ب€یمارس€تان .دل€خور اس€ت ،م€یپ€رس€د:
ی€عنی ب€هب€یمارس€تان پ€وس€ت ن€میروی€م؟ م€یگ€وی€م :ن€ه ،ک€ار م€ا
ت€مام ش€د .ک€می اخ€م م€یک€ند و گ€از آم€بوالن€س را م€ی گ€یرد.
م€یدان€م ب€ا خ€ودش ف€کر م€ی ک€ند؟ ک€ار ش€ما ای€ن ب€ود ک€ه م€ا
را ب€یاوری€د وس€ط خ€یاب€ان م€عرک€ه ب€گیری€د و ب€عد ب€رم€یگ€ردی€م،
ه€مین .ب€یخ€ود نیس€ت ک€ه م€یگ€وی€ند پ€زش€کان ب€خش روان€ی
خ€€ €ودش€€ €ان ه€€ €م چ€€ €یزیش€€ €ان م€€ €یش€€ €ود! م€€ €یب€€ €ینم ب€€ €دج€€ €وری
درخ €€ودش ف €€رو رف €€ته اس €€ت .ت €€وض €€حی م €€یده €€م ت €€ا از ف €€کر و
خ€€یال ب€€یرون ب€€یای€€د .م€€یگ€€وی€€م :ع€€باس آق€€ا ،ب€€یمار وس€€واس€€ی
م €€ €دام از چ €€ €یزی وحش €€ €ت دارد .م €€ €ثالً بیش €€ €ترش €€ €ان ن €€ €گران
ن€€جس ش€€دن و ن€€اپ€€اک ب€€ودن هس€€تند و م€€یت€€رس€€ند ه€€مه چ€€یز
ک€€ €ثیف ش€€ €ده ب€€ €اش€€ €د ،ب€€ €ا ای€€ €ن ت€€ €صور م€€ €دام س€€ €روص€€ €ورت و
دس €€ت و ح €€تی ل €€باس و ظ €€روف را م €€یش €€وی €€ند .ی €€ا خ €€ان €€ه و
زن €€دگ €€یش €€ان را آب م €€یکشند .خ €€وب ،چ €€طوری آنه €€ا را از
ای €€ن ت €€صور م €€نصرف ک €€نیم؟ چ €€ون ای €€ن اح €€ساس ت €€نها در
ذه €€ن آنه €€ا خ €€ان €€ه دارد .ن €€ه درواق €€عیت .ی €€کی از ای €€ن راهه €€ا
ای€€ن اس€€ت ک€€ه س€€طل آش€€غال€€ی را روی س€€رش€€ان خ€€ال€€ی ک€€نیم
ت€€ا ب€€بیند ک€€ه اگ€€ر واق€€عا ً ه€€م از س€€ر و رویش€€ان ک€€ثاف€€ت ب€€اال
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ب€رود آس€مان ب€ه زم€ین ن€میآی€د .ای€ن ی€کی از راهه€ای درم€ان
ب €€یمار وس €€واس €€ی اس €€ت .م €€ثل ه €€مین ک €€اری ک €€ه م €€ا ام €€روز
ک €€ردی €€م ت €€ا ب €€ه او ب €€فهمان €€یم ت €€رس او از آم €€بوالن €€س و م €€رده و
ق €€برس €€تان ب €€یهوده اس €€ت .گ €€ل از گ €€ل ع €€باس آق €€ا م €€یش €€کفد.
گ €€از آم €€بوالن €€س را م €€یگ €€یرد و ب €€ا وی €€راژ م €€یان ات €€وم €€بیله €€ا
راهی بیمارستان میشود.
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عشق مرتضی
م€€رت€€ضی ع€€کاس ب€€یمارس€€تان اس€€ت .ب€€ه م€€قتضای ک€€ارش ب€€ا
م€حاف€ل س€ینمای€ی و ه€نری حش€ر و نش€ر دارد .از وق€تی ک€ه
ف€€همیده م€€ادر مح€€مود در ب€€خش م€€ا بس€€تری ش€€ده اس€€ت ،ب€€ه
خ €€اط €€ر آش €€نای €€یاش ب €€ا مح €€مود چ €€ند ب €€ار ب €€ه م €€الق €€ات م €€ادر
مح€مود آم€ده اس€ت .و ای€ن م€الق€اته€ا س€رآغ€از آش€نای€ی م€ن
و او اس€€ €ت .چ€€ €ند ب€€ €اری در ب€€ €وف€€ €ه چ€€ €ای خ€€ €وردهای و گ€€ €پی
زدهایم.
در ب €€وف €€ه نشس €€تهام ک €€ه م €€رت €€ضی م €€یآی €€د ،ب €€ا ق €€یاف €€های
ن€€اش€€اد و ف€€کور .س€€بیل ه€€ای پ€€ر و س€€یاه€€ش آوی€€زان اس€€ت.
چ €€ €ه ش €€ €ده اس €€ €ت؟ م €€ €یآی €€ €د و م €€ €ین €€ €شیند .س €€ €فارش چ €€ €ای
م€یده€م .م€علوم اس€ت م€ثل ه€روز ش€نگول و س€رح€ال نیس€ت.
م €€یپ €€رس €€م م €€رت €€ضی چ €€راغ دورب €€ینت خ €€ام €€وش اس €€ت ،ن €€کند
خ€€بری ش€€ده اس€€ت؟! م€€یگوی€€د :ن€€ه ،چ€€یزی نیس€€ت .م€€یف€€همم
خ€بری ش€ده اس€ت ،ول€ی زی€اد پ€رس€وج€و ن€میک€نم ،م€یگ€ذارم
ت €€ا راح €€ت ب €€اش €€د .اگ €€ر دوس €€ت ن €€دارد م €€جبور نیس €€ت ح €€رف
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ب€€زن€€د .ا ّم€€ا ط€€اق€€ت ن€€میآورد و م€€یپ€€رس€€د :خ€€ان€€م دک€€تر ژان€€ت
درب€خش ش€ما اس€ت؟ م€یگ€وی€م :ب€له .ب€ا خ€ود م€یان€دی€شم :او
ک€ه دک€تر نیس€ت! ام€ا س€کوت م€یک€نم ت€ا م€رت€ضی ح€رف€ش را
ب€€ € €زن€€ € €د .دس€€ € €تپاچ€€ € €ه ب€€ € €ه ن€€ € €ظر م€€ € €یرس€€ € €د .ک€€ € €می خ€€ € €ودش را
ج €€معوج €€ور م €€یک €€ند .ح €€رف €€ش را م €€یج €€ود ،م €€یت €€رس €€د م €€بادا
ن €€اگ €€هان ت €€مام آن €€چه ک €€ه در ذه €€نش م €€یگ €€ذرد س €€رری €€ز ک €€ند.
ص€برم ت€مام م€یش€ود ،م€یگ€وی€م :م€رت€ضی ح€رف ب€زن ،دس€ت
از ای €€ن اخ €€الق روس €€تای €€ی ب €€ردار ب €€ا ژان €€ت چ €€ه ک €€ار داری؟
م€€رت€€ضی م€€یگ€€وی€€د :ای€€نج€€ا م€€ناس€€ب نیس€€ت ب€€روی€€م ب€€یرون .و
هر دو از بوفه میزنیم بیرون.
درزی€€ € €ر درخ€€ € €تان ب€€ € €یدم€€ € €جنون ب€€ € €یمارس€€ € €تان ج€€ € €ا خ€€ € €وش
م €€یک €€نیم و م €€رت €€ضی از اول €€ین روز آش €€نای €€یاش ب €€ا ژان €€ت
م€یگ€وی€د و ادام€ۀ ای€ن آش€نای€ی ب€ا چ€ای و ش€یری€نی در ب€وف€ه.
م€€رت€€ضی از س€€ینما گ€€فته اس€€ت و او از انگلس€€تان .آنق€€در،
ع€€ €شوهگ€€ €ری ک€€ €رده اس€€ €ت ک€€ €ه ت€€ €ا م€€ €رت€€ €ضی ب€€ €ه خ€€ €ود ب€€ €یای€€ €د
م €€یب €€یند ع €€اش €€ق ژان €€ت ش €€ده اس €€ت .ب €€عد ن €€وب €€ت ب €€ه آدرس و
ق€رار و م€دار ک€ه م€یرس€د ،آدرس ب€خش پ€نج داده م€یش€ود.
ی€عنی ب€خش م€ا .م€رت€ضی ه€ر ب€ار ک€ه ب€ه ن€ام ژان€ت م€یرس€د
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م €€یگ €€وی €€د خ €€ان €€م دک €€تر ژان €€ت .اب €€تدا چ €€یز زی €€ادی دس €€تگیرم
ن €€میش €€ود ام €€ا ک €€مک €€م م €€یف €€همم ک €€ه م €€وض €€وع از چ €€ه ق €€رار
اس €€ت .ش €€ای €€د اگ €€ر م €€ن ه €€م ب €€هج €€ای م €€رت €€ضی ب €€ودم دره €€مان
چ €€اه €€ی م €€یاف €€تادم ک €€ه او اف €€تاده اس €€ت .ژان €€ت ب €€ا آن ق €€یاف €€ۀ
م €€کش م €€رگ م €€ن ،ل €€باسه €€ای ش €€یک ،آرای €€ش آنچ €€نان €€ی ،و
چ€شمه€ای خ€مار و اب€روه€ای ک€شیده و ک€مان€ی .ب€ا آن ادا و
اط€€ €وار و آن راه رف€€ €نته€€ €ای خ€€ €رام€€ €ان خ€€ €رام€€ €ان چ€€ €ه ک€€ €سی
ب €€اورش م €€یش €€د ژان €€ت پ €€زش €€ک ن €€باش €€د .ح €€تی ام €€روز ص €€بح
درآس €€ان €€سور ب €€هذه €€ن ک €€سی خ €€طور ن €€کرد ک €€ه ژان €€ت ب €€یمار
بخش روانی است.
ک €€می دی €€ر ش €€ده ب €€ود ک €€ه ب €€ه ب €€یمارس €€تان رس €€یدم ،س €€وار
آس €€ان €€سور ک €€ه ش €€دم دی €€دم ژان €€ت و چ €€ند ن €€فری دی €€گر در آن
ب€ودن€د .س€الم و ت€عارف€ی ک€ردی€م .و ک€می از ح€ضور ژان€ت در
آس €€ان €€سور م €€تعجب ش €€دم .ت €€ا ب €€ه خ €€ود ب €€یای €€م او دک €€مۀ ط €€بقه
آخ€ر را ف€شار داد .م€ن ب€ای€د ط€بقۀ پنج€م پ€یاده م€یش€دم .ب€ه
روی خ€ود ن€یاوردم و ص€بر ک€ردم ام€ا ای€ن س€ؤال ب€رای€م پ€یش
آم €€د ک €€ه ژان €€ت ط €€بقۀ آخ €€ر چ €€ه ک €€ار دارد .آس €€ان €€سو ک €€ه ب €€ه
ط €€بقۀ آخ €€ر رس €€ید .ف €€ورا ً ط €€بقۀ ه €€مک €€ف را زد .و ای €€نک €€ار او
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ن€€ €گاه م€€ €عترض€€ €ان€€ €ۀ دی€€ €گران را ب€€ €ه دن€€ €بال داش€€ €ت .ام€€ €ا ف€€ €قط
اع€تراض خ€ام€وش ،چ€را ک€ه س€رووض€ع ژان€ت اج€ازه ن€میداد
ک€€ €سی ج€€ €رأت اس€€ €ائ€€ €ه ادب ب€€ €ه او داش€€ €ته ب€€ €اش€€ €د .ب€€ €ه ط€€ €بقۀ
ه€€مک€€ف رس€€یدی€€م .پ€€یشدس€€تی ک€€ردم و ط€€بقۀ پنج€€م را زدم و
گ€€فتم :ژان€€ت به€€تر اس€€ت ب€€ه ات€€اقت€€ان ب€€رگ€€ردی€€د ب€€ا ش€€ما ک€€ار
دارم.
ب €€هب €€خش ک €€ه م €€یروم از ژان €€ت م €€یپ €€رس €€م :درآس €€ان €€سور
چ€کار داش€تید .م€یگ€وی€د :ه€یچی .آس€ان€سورس€واری ،آخ ک€ه
چ €€ه ک €€یفی داش €€ت .ب €€هی €€اد س €€رن €€شینان ب €€یچارۀ آس €€ان €€سور
م€یاف€تم ک€ه اگ€ر آنه€ا را ن€جات ن€داده ب€ودم ،م€علوم ن€بود چ€ه
مدتی درآسانسور زندانی ژانت بودند.
دل€م ن€میآی€د ی€کب€اره ب€ه م€رت€ضی ب€گوی€م ک€ه او ه€م دچ€ار
ه €€مان اش €€تباه €€ی ش €€ده اس €€ت ک €€ه س €€رن €€شینان آس €€ان €€سور
ص €€بح ش €€ده ب €€ودن €€د .دن €€بال ف €€رص €€ت م €€ناس €€بی م €€یگ €€ردم ت €€ا
ق €€ضیه را ج €€وری م €€طرح ک €€نم ک €€ه ب €€ه اح €€ساس €€ات م €€رت €€ضی
ل€طمهای وارد ن€شود .ام€ا ف€رص€ت ن€میده€د .اص€رار ع€جیبی
دارد ک€€ه ه€€رچ€€ه زودت€€ر س€€ه ن€€فری ب€€رن€€ام€€ۀ مش€€ترک€€ی داش€€ته
ب €€اش €€یم .م €€یپ €€رس €€م :م €€رت €€ضی چ €€را م €€ن ای €€نک €€ار را ب €€کنم؟
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م€€یگ€€وی€€د :ب€€رای ای€€نک€€ه خ€€ان€€م دک€€تر از ش€€ما خ€€یلی ت€€عری€€ف
م€یک€ند .م€یگ€وی€د :ب€ا ش€ما خ€یلی خ€یلی رف€یق اس€ت .نس€بت
ب €€ €هش €€ €ما س €€ €مپات €€ €ی دارد .ه €€ €مراه م €€ €ن ب €€ €هط €€ €رف ب €€ €خش راه
م €€ €یاف €€ €تد .س €€ €عی م €€ €یک €€ €نم در ب €€ €ین راه ج €€ €وری ق €€ €ضیه را
ح€€ال€€یش ک€€نم .ام€€ا آنق€€در آس€€مان ری€€سمان ب€€ه ه€€م م€€یب€€اف€€د
ک€€ €ه مه€€ €لت ن€€ €میده€€ €د .ت€€ €ا ب€€ €ه خ€€ €ود ب€€ €یای€€ €م ه€€ €ر دو درب€€ €خش
هس€تیم و م€رت€ضی م€دام زی€رگ€وش€م ن€جوا م€یک€ند :دک€تر ای€ن
م€حبت ش€ما را ت€الف€ی م€یک€نم .م€ن آدم ب€یم€عرف€تی نیس€تم.
ج €€بران م €€یک €€نم .م €€یگ €€وی €€م :م €€رت €€ضی اص€ €الً ای €€ن ح €€رفه €€ا
نیس€€ت .اج€€ازه ب€€ده م€€یخ€€واه€€م ...ول€€ی اج€€ازه ن€€میده€€د ،ت€€ا
میرسیم به اتاق ژانت.
در ات€اق ب€از اس€ت .ژان€ت روی ت€خت دراز ک€شیده اس€ت.
ت €€ €ا م €€ €رت €€ €ضی را م €€ €یب €€ €یند گ €€ €ل از گ €€ €لش م €€ €یش €€ €کفد و ب €€ €لند
م€€ €یش€€ €ود ک€€ €ه ب€€ €ه اس€€ €تقبال م€€ €ا ب€€ €یای€€ €د .م€€ €رت€€ €ضی ه€€ €مانج€€ €ا
خ€€ €شکش م€€ €یزن€€ €د .ن€€ €اب€€ €اوران€€ €ه ن€€ €گاه م€€ €یکند .و در ن€€ €گاه€€ €ش
دل €€خوری غ €€ری €€بی نس €€بت ب €€ه م €€ن م €€وج م €€یزن €€د .زب €€ان €€ش ب €€ند
آم€ده اس€ت .م€یخ€واه€د ب€گوی€د :دک€تر داش€تیم!! ام€ا م€ن چ€ه
گ €€ناه €€ی داش €€تم .م €€یخ €€واه €€م ت €€وض €€یح ب €€ده €€م ک €€ه از اول €€ش
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م€€یخ€€واس€€تم ب€€ه ت€€و ب€€گوی€€م ژان€€ت ب€€یمار ب€€خش روان€€ی اس€€ت،
ن €€ه دک €€تر ای €€ن ب €€خش .ا ّم €€ا ت €€و مه €€لت ن €€دادی ک €€ه م €€رت €€ضی ب €€ا
ن €€گاه م €€عنیداری ب €€ه م €€ن ،پ €€ا م €€یگ €€ذارد ب €€ه ف €€رار .چ €€را ک €€ه
ژانت از تختش پایین آمده است.
او م€تعجبان€ه ف€رار م€رت€ضی را ن€گاه م€یک€ند .م€ان€دهام ک€ه
ب€رای ژان€ت ف€رار م€رت€ضی را چ€گون€ه ت€وض€یح ب€ده€م .خ€ندهای
م €€ €یک €€ €ند و ب €€ €ا انگش €€ €تش اش €€ €ارهای ب €€ €ه س €€ €رش م €€ €یک €€ €ند و
م €€ €یپ €€ €رس €€ €د :آق €€ €ای دک €€ €تر ،م €€ €رت €€ €ضی ه €€ €م ب €€ €له .م €€ €یگ €€ €وی €€ €م:
همچنین .بفهمی ،نفهمی .و هر دو میزنیم زیر خنده.
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در حیاط بیمارستان
م €€حو ت €€ماش €€ای درخ €€تان س €€ر ب €€ه ف €€لک ک €€شیدۀ ب €€یمارس €€تان
ش€€دهام ک€€ه ص€€دای پ€€ای€€ی م€€را ب€€ه خ€€ود م€€یآورد .ب€€رم€€یگ€€ردم،
زن €€ €ی از ب €€ €یمارس €€ €تان درح €€ €ال ع €€ €بور از ن €€ €زدی €€ €کیه €€ €ای م €€ €ن
اس €€ت .ب €€ه م €€ن ک €€ه م €€یرس €€د .ن €€گاه €€ی ب €€ا ک €€رش €€مه م €€یک €€ند و
م€€ €یگ€€ €وی€€ €د :خ€€ €وش€€ €گالش€€ €و! ج€€ €ا م€€ €یخ€€ €ورم .ب€€ €ا ای€€ €نک€€ €ه درآن
ن €€زدی €€کیه €€ا ک €€سی نیس €€ت خ €€جال €€ت م €€یک €€شم .اط €€راف €€م را
ن€€ €گاه€€ €ی م€€ €یک€€ €نم ت€€ €ا م€€ €طمئن ش€€ €وم ج€€ €ز م€€ €ن ک€€ €سی چ€€ €یزی
ن€€ €شنیده اس€€ €ت ،خ€€ €یال€€ €م آس€€ €وده م€€ €یش€€ €ود ،ک€€ €می خ€€ €ودم را
ج €€معوج €€ور م €€یک €€نم ک €€ه اگ €€ر ک €€ار ب €€یخ پ €€یدا ک €€رد ص €€حنه را
ت €€ €رک ک €€ €نم .ام €€ €ا زن ش €€ €اد و ش €€ €نگول ب €€ €ه راه خ €€ €ود ادام €€ €ه
م€€یده€€د ،ب€€یخ€€یال و آس€€ودهخ€€اط€€ر ،ان€€گار ن€€هان€€گار ک€€ه م€€را
دی€ده و م€تلکی گ€فته اس€ت .آنق€در ب€ا ن€گاه ت€عقیبش م€یک€نم
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ت€ا درخ€م خ€یاب€ان ن€اپ€دی€د م€یش€ود .م€یت€رس€م پ€شیمان ش€ود
و برگردد.
ن€€یمکت س€€نگی ،خ€€نکی م€€طبوع€€ی دارد ،خ€€وش€€م م€€یآی€€د.
ب €€ €ه آب زالل €€ €ی ک €€ €ه آرام از زی €€ €ر پ €€ €ای €€ €م ع €€ €بور م €€ €یک €€ €ند خ €€ €یره
م€€ €یش€€ €وم .م€€ €یان€€ €دی€€ €شم ح€€ €تما ً ح€€ €اف€€ €ظ ه€€ €م درچ€€ €نین ح€€ €ال و
هوایی بوده که گفته است:
برلب جوی نشین و گذر عمر ببین
یک اشارت زجهان گذران ما را بس
ام €€ €ا دری €€ €غا ک €€ €ه زن €€ €دگ €€ €ی پ €€ €رم €€ €شغله و گ €€ €رف €€ €تاری م €€ €جال
ن€€میده€€د ک€€ه ه€€زاران اش€€ارت از ای€€ن ق€€بیل را چ€€شم خ€َ €رد م€€ا
ب €€بیند و ش €€ای €€د روزی چ €€شم ب €€از ک €€نیم ک €€ه چ €€شمانم €€ان از
کار افتاده باشد.
ب €€از ه €€م ص €€دای گ €€امه €€ای €€ی در ن €€زدی €€کیه €€ای €€م م €€یش €€نوم.
س €€رم را ب €€اال ن €€میکنم ،ن €€میخ €€واه €€م از خ €€ودم ب €€یرون ب €€یای €€م.
ام€€ €یدوارم ب€€ €گذرد ،ام€€ €ا ن€€ €می گ€€ €ذرد .و خ€€ €یلی راح€€ €ت ک€€ €نارم
م€€ €ین€€ €شیند .ج€€ €وان€€ €ی اس€€ €ت ه€€ €فده ـ هیج€€ €ده س€€ €ال€€ €ه ،ه€€ €نوز
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م€€وه€€ای ص€€ورت€€ش ب€€یرون ن€€یام€€ده اس€€ت .ر ّد پ€€ای ک€€ودک€€ی در
ن€€گاه و چه€€رهاش دی€€ده م€€یش€€ود .ب€€یم€€قدم€€ه س€€رص€€حبت را
ب€€ €از م€€ €یک€€ €ند :ش€€ €ما دک€€ €تر هس€€ €تید؟ ب€€ €له .او ه€€ €م خ€€ €ودش را
م€عرف€ی م€یک€ند :.ع€لی .م€یپ€رس€م :ب€رای چ€ه ب€ه ب€یمارس€تان
آم €€ €دهای؟ م €€ €یگ €€ €وی €€ €د :اج €€ €ازه ب €€ €ده €€ €ید ق €€ €بل از پ €€ €اس €€ €خ ب €€ €ه
س€ؤالت€ان ب€گوی€م ،م€ن رف€یقی دارم ک€ه آدم ب€یت€رب€یتی اس€ت.
ب€€ €ه م€€ €حض ای€€ €نک€€ €ه ب€€ €ا ک€€ €سی روب€€ €هرو م€€ €یش€€ €ود ،ت€€ €قاض€€ €ای
س€یگار م€یک€ند .و ب€ا انگش€ت ب€ه ج€وان€کی ک€ه س€الن€ه س€الن€ه
ب€€ه ط€€رف م€€ا م€€یآی€€د .اش€€اره م€€یک€€ند .و ادام€€ه م€€یده€€د :م€€ن
خ€€بره€€ا و اط€€الع€€ات م€€همی راج€€ع ب€€ه ض€€دان€€قالب داش€€تم ،ب€€ه
ه€€مین خ€€اط€€رض€€دان€€قالب ب€€ا ب€€یل ت€€وی س€€رم ک€€وب€€ید .ش€€به€€ا
م €€دام س €€رم درد م €€یک €€ند .ح €€اال آم €€دهام ت €€ا ب €€یل را از ت €€وی
س €€ €رم ب €€ €یرون ب €€ €یاورم! و س €€ €رش را ن €€ €زدی €€ €کت €€ €ر م €€ €یآورد .و
دره €€مان ح €€ال ب €€ا ص €€دای آهس €€ته م €€یگ €€وی €€د :آق €€ای دک €€تر،
ب €€گذاری €€د خ €€بر م €€همی را ه €€م ب €€ه ش €€ما ب €€ده €€م .ع €€نقری €€ب آق €€ا
ظ €€ €هور خ €€ €واه €€ €د ک €€ €رد .م €€ €یپ €€ €رس €€ €م :ای €€ €ن خ €€ €بر را از ج €€ €ای €€ €ی
ش€نیدهای؟! م€وث€ق اس€ت؟ م€یگ€وی€د :ب€له ی€کی از ی€اران€ش ب€ه
م €€ €ن گ €€ €فت .ی €€ €کی از س €€ €یصد و س €€ €یزده ن €€ €فر .م €€ €یپ €€ €رس €€ €م:
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آدرس €€ش را ه €€م م €€یدان €€ی؟ آدرس خ €€ان €€های را در ج €€وادی €€ه
م€€ €یده€€ €د .ح€€ €دس م€€ €یزن€€ €م آدرس خ€€ €ان€€ €ه خ€€ €ودش€€ €ان ب€€ €اش€€ €د.
آدرس خ€€ان€€هش€€ان را م€€یپ€€رس€€م .ب€€ا آدرس ق€€بلی ی€€کی اس€€ت.
دره€مین م€یان س€ورک€لۀ دوس€ت گ€دای€یاش پ€یدا م€یش€ود .ب€ه
م €€ €حض رس €€ €یدن م €€ €یگ €€ €وی €€ €د :م €€ €یب €€ €خشید ،خ €€ €یلی خ €€ €یلی
م €€یب €€خشید ،س €€یگار خ €€دم €€تت €€ان هس €€ت؟ ع €€لی م €€یگ €€وی €€د:
ن €€ €گفتم! بس €€ €تۀ س €€ €یگارم را از ک €€ €یفم ب €€ €یرون م €€ €یآورم .ع €€ €لی
م €€یگ €€وی €€د :م €€منون وی €€کی ب €€رم €€یداد .و ب €€ه دوس €€ت ع €€لی ه €€م
م €€یده €€م و س €€یگاره €€ا را روش €€ن م €€یک €€نم .ب €€لند م €€یش €€ون €€د و
دس €€ت دردس €€ت ی €€کدی €€گر م €€یرون €€د .از ب €€االی س €€رش €€ان دود
چون چتری به هوا برمیخیزد.
دره €€مین ح €€ین ص €€دای ب €€گیر ،ب €€گیر ،ف €€ضای ب €€یمارس €€تان
را پ€ر م€یکند .ب€رم€یگردم .م€ردی ل€خت م€ادرزاد درح€ال دوی€دن
اس€ت .و ب€ه دن€بال€ش ل€شکری از نگه€بان و م€ری€ض ،ب€ا ن€گاه
م€اج€را را دن€بال م€یک€نم .م€ثل دون€دهه€ای س€رع€ت م€یدود .ب€ا
اس€€تیل ،ب€€ا خ€€یزه€€ای ب€€لند ،م€€ثل آه€€و ،و درم€€یان درخ€€تان از
دی€€د ن€€اپ€€دی€€د م€€یش€€ود و ب€€رای م€€دت€€ی ه€€یاه€€و ف€€رو م€€ین€€شیند.
دل €€م م €€یخ €€واه €€د س €€اع €€ت ه €€ا در س €€کوت ب €€نشینم .در س €€ای €€ۀ
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درخ €€تان چ €€نار ق €€دم ب €€زن €€م و ب €€یندی €€شم ب €€ه ه €€مه چ €€یز و ه €€مه
کس.
ه €€یاه €€و دوب €€اره ق €€وت م €€یگ €€یرد .ب €€یا پ €€ای €€ین ...ب €€یا پ €€ای €€ین.
س €€عی م €€یک €€نم ت €€وج €€ه ن €€کنم .ام €€ا ص €€داه €€ا ه €€رچ €€ه م €€یگ €€ذرد
بیش €€ € €تر و بیش €€ € €تر م €€ € €یش €€ € €ود .و رش €€ € €تۀ اف €€ € €کارم گسس €€ € €ته
م€€یش€€ود .ک€€نجکاوی م€€را ب€€ه ط€€رف ه€€یاه€€و م€€یک€€شان€€د .ت€€مام
ک€ارک€نان و ع€دهای از ب€یماران آنج€ا ج€معند ،و چ€شمه€ا ب€ه
ط €€ €رف آس €€ €مان دوخ €€ €ته ش €€ €ده اس €€ €ت ،ب €€ €ه ط €€ €رف ب €€ €لندت €€ €ری €€ €ن
درخ€ت .ن€وک ن€وک ش€اخ€هه€ا .از خ€ود م€یپ€رس€م :ح€تما ً پ€رن€دۀ
ع €€جیب و غ €€ری €€بی آنج €€ا نشس €€ته اس €€ت ک €€ه ن €€گاه ه €€مه را ب €€ه
س€وی خ€ود ک€شیده اس€ت .ج€ا م€یخ€ورم .ه€مان ب€یمار ل€خت
و ع €€ور آنج €€ا نشس €€ته اس €€ت .ت €€ا پ €€نج ـ ش €€ش م €€تری درخ €€ت
ه €€ €یچ ج €€ €ای €€ €ی ب €€ €رای دس €€ €ت و پ €€ €ا گ €€ €ذاش €€ €نت نیس €€ €ت .ت €€ €عجب
میکنم که چگونه باال رفته است.
دی€€ری ن€€میگ€€ذرد ک€€ه س€€روک€€لۀ رئ€€یس ب€€یمارس€€تان و رئ€€یس
ب €€خش پ €€یدا م €€یش €€ود .ه €€مه و ه €€مه م €€یآی €€ند ب €€ا وع €€دهه €€ا و
وع€€یده€€ا .ول€€ی ب€€یف€€ای€€ده اس€€ت .ته€€دی€€د و ت€€وپ و تش€€ر راه ب€€ه
ج€€ای€€ی ن€€میب€€رد .ه€€رآن ام€€کان س€€قوط دارد .ب€€ا آت€€شن€€شان€€ی
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ت€€ماس م€€یگ€€یرن€€د ت€€ا ش€€ای€€د ب€€ا ن€€ردب€€ان متح€€رک€€ت او را پ€€ای€€ین
ب€کشند ،ام€ا اگ€ر ن€خواس€ت پ€ای€ین ب€یای€د ،ی€ا خ€ودش را پ€ای€ین
ان€€داخ€€ت چ€€ی .ت€€قاض€€ای چ€€ادر ن€€جات ه€€م م€€یک€€نند .س€€عی
م €€یک €€نند ب €€ا خ €€ان €€وادهاش ت €€ماس ب €€گیرن €€د .ام €€ا ت €€ا رس €€یدن
آنه€€ €ا ک€€ €ار از ک€€ €ار گ€€ €ذش€€ €ته اس€€ €ت .گ€€ €یرم ک€€ €ه آم€€ €دن€€ €د .چ€€ €ه
ت€ضمینی وج€ود داد ک€ه ب€ه ح€رف آنه€ا وق€عی ب€گذارد .ب€رای
ف€€ری€€ب دادن او ب€€ا ب€€لندگ€€و اع€€الم م€€یک€€نند ک€€ه م€€الق€€ات دارد،
همس€ر و ب€چهه€ای€ش آم€دهان€د .ام€ا گ€وش€ش ب€ده€کار نیس€ت.
ش €€اخ €€ه درخ €€ت ت €€کان م €€یخ €€ورد .و ه €€مه چ €€شمه €€ایش €€ان را
م€€ €یب€€ €ندن€€ €د و گ€€ €وشه€€ €ایش€€ €ان را ب€€ €از م€€ €یک€€ €نند ت€€ €ا ص€€ €دای
ب €€ €رخ €€ €ورد او را ب €€ €ا زم €€ €ین ب €€ €شنون €€ €د ام €€ €ا ص €€ €دای €€ €ی ش €€ €نیده
س€ّ €رو ُم€€ر گ€€نده روی
ن€€میش€€ود .چ€€شمه€€ا ک€€ه ب€€از م€€یش€€ود او ُ €
ش €€اخ €€ه نشس €€ته اس €€ت و ت €€اب م €€یخ €€ورد و م €€یگ €€وی €€د م €€ردی €€د
ب€یای€ید ای€نج€ا م€را ب€گیری€د .ام€ا ک€و م€رد؟ آن ه€م در ب€ین ای€ن
جماعت.
م€ن ی€کی ک€ه م€رد ای€نکار نیس€تم .ام€ا ب€ای€د م€ردی ب€اش€د ت€ا
او را از خ€€ر ش€€یطان پ€€ای€€ین ب€€یاورد .وگ€€رن€€ه دی€€ری ن€€میگ€€ذرد
ک€€ه او و ش€€اخ€€ه ه€€ر دو ب€€ا ه€€م پ€€ای€€ین خ€€واه€€ند آم€€د .ه€€رک€€س
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ک€€ه از راه م€€یرس€€د دس€€ت ب€€ه ت€€رف€€ندی م€€یزن€€د ،ام€€ا ب€€هج€€ای€€ی
ن€€میرس€€د .م€€ن ه€€م س€€عی م€€یک€€نم ش€€ان€€س خ€€ودم را ام€€تحان
ک €€ €نم .ب €€ €ا رئ €€ €یس ب €€ €یمارس €€ €تان ص €€ €حبت م €€ €یکنم .ن €€ €اب €€ €اوران €€ €ه
م€یپ€ذی€رد ،ول€ی م€یخ€واه€د س€رع€ت ع€مل ب€ه خ€رج ده€م ک€ه ت€ا
آم €€دن گ €€روه ن €€جات از آت €€شن €€شان €€ی ات €€فاق ن €€اگ €€واری ن €€یفتد،
م €€یپ €€ذی €€رم .درم €€یان ج €€معیت چ €€رخ €€ی م €€یزن €€م و س €€یگار ج €€مع
م €€یک €€نم .از ه €€مه م €€یخواه €€م از آنج €€ا دور ش €€ون €€د و ش €€روع
م€€یک€€نم ب€€ه پ€€اش€€یدن س€€یگاره€€ا اط€€رف درخ€€ت .م€€ثل روزگ€€ار
خ €€یلی خ €€یلی دور ،س €€اله €€ای اول €€یۀ ن €€وج €€وان €€ی ک €€ه دان €€هه €€ای
گ€€ندم را روی پش€€تب€€ام م€€یپ€€اش€€یدم ب€€رای گ€€رف€€نت ک€€بوت€€ره€€ای
ه €€ €مسای €€ €ه .ب €€ €یا ب €€ €یا م €€ €یگ €€ €فتم و مش €€ €ت مش €€ €ت گ €€ €ندم روی
پش€€تب€€ام پ€€خش م€€یک€€ردم و م€€یگ€€ذاش€€تم ت€€ا ک€€بوت€€ره€€ا از آن
ب €€ €اال ب €€ €االه €€ €ا ری €€ €خنت دان €€ €ه ه €€ €ای گ €€ €ندم را ب €€ €بینند .ب €€ €عد در
ک€€ € €ناری پ€€ € €نهان م€€ € €یش€€ € €دم ،ص€€ € €بر م€€ € €یک€€ € €ردم ،ی€€ € €کی ی€€ € €کی
م €€ €ینشس €€ €تند ،وق €€ €تی خ €€ €یالش €€ €ان آس €€ €وده م €€ €یش €€ €د ش €€ €روع
م€€یک€€ردن€€د ب€€ه ب€€رچ€€یدن دان€€هه€€ا ،از خ€€فا ب€€یرون م€€یآم€€دم .و
در یک چشم بههم زدن کبوتر دلخواهم میان دستانم بود.
س€€یگاره€€ا را م€€یپ€€اش€€یدم و در گ€€وش€€های پ€€نهان م€€یشوم.
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ام €€یدوارم ک €€ه ک €€بوت €€ر ب €€االی درخ €€ت ،دان €€هه €€ا را دی €€ده ب €€اش €€د.
لح€ظات ب€ه ک€ندی م€یگ€ذرد ،س€نگین و م€ضطرب .ف€کر پ€ای€ین
آم€€ €دن ب€€ €یمار نیس€€ €تم .دی€€ €ر ی€€ €ا زود گ€€ €روه ن€€ €جات م€€ €یرس€€ €ند.
م€ان€ده€ام ک€ه ک€ارم چ€گون€ه ت€وض€یح ب€ده€م .ب€ا اس€تناد ب€ه ک€دام
ک€€تاب و راه€€نمای€€ی ک€€دام دان€€شمند روانش€€ناس ای€€ن ک€€ار را
ک€€ €ردهام؟ درک€€ €جای دن€€ €یا ای€€ €ن تج€€ €رب€€ €ه ش€€ €ده اس€€ €ت؟ ک€€ €ی و
ت €€وس €€ط ک €€ی؟ آم €€ار و ارق €€ام ک €€جا اس €€ت؟ خ €€ودم را س €€رزن €€ش
م €€یک €€نم .چ €€ه ن €€یازی ب €€ه چ €€نین ری €€سکی داش €€تم ،آنه €€م ب €€ا
رفنت بهدوران کودکی.
دزدک€ی ب€ه ن€وک درخ€ت ن€گاه م€یکنم .چ€یزی ن€مان€ده اس€ت
ش €€اخ درب €€یاورم ب €€االی درخ €€ت ک €€سی نیس €€ت .ام €€ا ص €€دای
س €€قوط ه €€م ب €€ه گ €€وش €€م ن €€رس €€یده اس €€ت .پ €€س ک €€جا اس €€ت؟ ک €€ه
ناگهان صدای بگیر ،بگیر ،به هوا می رود.
م€€ €رد ب€€ €یچاره ت€€ €مام س€€ €یگاره€€ €ا را را روی ش€€ €کم گ€€ €رف€€ €ته و
م €€یدود ،ل ِ €
€خت م €€اددرزاد .ب €€ه درخ €€تی ت €€کیه م €€یده €€م و چ €€شم
ب€€ € € €ره€€ € € €م م€€ € € €یگ€€ € € €ذارم و ی€€ € € €کب€€ € € €اره خ€€ € € €ودم را در ک€€ € € €وچ€€ € € €ه و
پ €€سک €€وچ €€هه €€ای ک €€ودک €€ی م €€یب €€ینم .پش €€تب €€امه €€ای ک €€اهگ €€لی و
گ €€ € €نبدی ،ان €€ € €بوه ک €€ € €بوت €€ € €ران زی €€ € €با ،خ €€ € €ون دل €€ € €خوردنه €€ € €ا و
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دل€واپ€سیه€ای از دس€ت دادن زی€ردم ق€هوهای ،س€رمس€تیه€ا
و ش €€ €وروح €€ €ال گ €€ €رف €€ €نت زاغ دم س €€ €فید ع €€ €لی خ €€ €روس ذه €€ €نم
سرشار از بغ بغوی کبوتران می شود.
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روزگار برزخی
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در کنار خیابان
ات €€وم €€بیله €€ا م €€ی آی €€ند و م €€یگ €€ذرن €€د .و ران €€ندگ €€ان ب €€یاع €€تنا
ح€€ €تی ن€€ €گاه€€ €ی ن€€ €میک€€ €نند .ان€€ €گار ن€€ €ه ان€€ €گار م€€ €ا ه€€ €م آدم€€ €ی
هس €€ € €تیم از ج €€ € €نس خ €€ € €ودش €€ € €ان و درک €€ € €نار ای €€ € €ن ج €€ € €اده ب €€ € €ه
م€€ €نظوری ایس€€ €تادهای€€ €م .ن€€ €گاهش€€ €ان م€€ €یک€€ €نم .ا ّم€€ €ا در ن€€ €گاه
ش €€تاب €€انش €€ان اث €€ری از وف €€اج €€وی €€ی و م €€واف €€قت ن €€میب €€ینم .ب €€ه
دن€€ €بال ک€€ €یمیا ،م€€ €یگ€€ €ردم ،ب€€ €ه دن€€ €بال مه€€ €رب€€ €ان€€ €ی و ش€€ €فقت،
ب €€دی €€هی اس €€ت ک €€ه ن €€میی €€اب €€م .مه €€رب €€ان €€ی ب €€ا درن €€اه €€ا ک €€وچ
کردهاند به دیار پریان و از ما بهتران .کالفه میشوم.
ن €€ه از ای €€نک €€ه س €€اع €€تی اس €€ت ب €€ه ان €€تظار ایس €€تادهام ،ک €€ه
روزگ€€اری ب€€س دراز درک€€وچ€€ه پ€€سک€€وچ€€هه€€ای ان€€تظار پ€€رس€€ه
م €€یزن €€م .م €€یدان €€م ک €€سان €€ی دی €€گر درج €€ای €€ی خ €€یلی دورت €€ر از
ای €€نج €€ا ک €€ه م €€ن ایس €€تادهام ،ان €€تظار م €€را م €€یک €€شند ت €€ا ب €€ا
ن€€گاه€€م ،ل€€بخندم ،ک€€الم€€م م€€ره€€می ب€€ردردی ب€€اش€€م ک€€ه ب€€رج€€ان
آنها چنگ انداخته است.
ب€ه ان€تظار ع€ادت ک€ردهام .ه€مانط€ور ک€ه ب€ه درد ،ا ّ€م€ا دل€م
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م €€یخ €€واه €€د ک €€ه م €€ره €€ی ب €€اش €€م ب €€رج €€راح €€تی ،پ €€ای €€ان €€ی ب €€اش €€م
ب€€ران€€تظاری چ€€را ک€€ه روزگ€€اری ب€€س دراز ب€€ه ان€€تظار م€€ره€€می
س€وخ€تیم .دری€غ از دس€ت مه€رب€ان€ی ،ک€الم م€الط€فتی .ب€اره€ا
ب€ه ش€ده ه€ا و نش€دهه€ا ان€دی€شیدهام ت€ا ش€ای€د ب€توان€م ن€گاه€م
را ب €€ه ع €€ال €€م و آدم ع €€وض ک €€نم ،نش €€د ک €€ه نش €€د .س €€عی ک €€ردم
ول€ی ب€یف€ای€ده ب€ود .و ه€رب€ار غ€می از ن€و ب€ه م€بارکب€ادم آم€د.
ن€میت€وان€م ب€ی خ€یال ب€اش€م ش€ان€ه ب€اال ب€یندازم و ب€گوی€م ب€هم€ن
چ€ه .ی€کی ب€اش€م م€ثل ه€زاران ه€زار ن€فر درای€ن ج€ماع€ت .ول€ی
خودمانیم ،بی خیالی هم نعمتی است!
چ €€ه خ €€وب ب €€ود آدم ه €€ر روز »ق €€رص ب €€ه م €€ن چ €€ه« را ب €€اال
م €€یان €€داخ €€ت وارد ج €€نگل شه €€ر م €€یش €€د .م €€یدری €€د .دری €€ده
م€یش€د .ب€ا خ€یال آس€وده و وج€دان€ی راح€ت زن€دگ€ی م€یک€رد،
و هر اتفاقی و هر حادثهای برایش علیالسویه بود.
ا ّم €€ا در روزگ €€اری ک €€ه ب €€ای €€د ی €€ا ظ €€ال €€م ب €€ود ی €€ا م €€ظلوم ،ی €€ا
گ€رگ ب€ود ی€ا ب€ره ،اگ€ر ب€خواه€ی ه€یچ ک€دام از ای€نه€ا ن€باش€ی
ک €€اله €€ت پ €€س م €€عرک €€ه خ €€واه €€د ب €€ود .درای €€ن اج €€تماع زیس €€نت
چ €€یزی م €€ثل ب €€ندب €€ازی اس €€ت ،ک €€ه ه €€رلح €€ظه م €€مکن اس €€ت از
ی €€کس €€و ب €€یفتی ی €€ا ب €€یندازن €€دت ،زی €€رپ €€ای €€ت را خ €€ال €€ی ک €€نند.
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ک€€اف€€ی اس€€ت ی€€ک لح€€ظه غ€€فلت ک€€نی ت€€ا ب€€ا س€€ر پ€€ای€€ین ب€€یای€€ی.
آنوق€€ €ت دی€€ €گران ب€€ €گوی€€ €ند م€€ €ا ک€€ €ه ه€€ €زار ب€€ €ار گ€€ €فتیم .ا ّم€€ €ا ب€€ €ه
خرجت نرفت که نرفت!
ای €€نه €€ا را م €€یدان €€م و ای €€ن زن €€دگ €€ی را مل €€س م €€یک €€نم ،ول €€ی
چ€ه ک€نم اگ€ر ه€زار ب€ار دی€گر ب€ا س€ر ب€ه زم€ین ب€یای€م ب€ه خ€رج€م
ن €€میرود ک €€ه ن €€میرود .دل ب €€ه ای €€ن م €€ردم دارم .ح €€تی اگ €€ر ب €€ه
ق€€ول دی€€گران و دی€€گرت€€ران ه€€مین م€€ردم از ی€€ک ت€€شکر خ€€شک
و خ €€ال €€ی دری €€غ ک €€نند .اگ €€ر روزی خ €€واس €€تم ب €€ه دن €€بال چ €€نین
دادن و گ€€رف€€تنی ب€€اش€€م ب€€ه ب€€ازار م€€یروم و ت€€جارت م€€یک€€نم.
ب€€ده بس€€تان€€ی ح€€ساب ش€€ده و پ€€رم€€نفعت .ب€€گذری€€م و ب€€گذری€€م
دی€€گران ه€€رچ€€ه م€€یخ€€واه€€ند ب€€گوی€€ند ،از وی€€اله€€ا و ب€€اغه€€ای
دی€€ €گران چ€€ €ماق درس€€ €ت ک€€ €نند و ب€€ €رس€€ €ر م€€ €ا ب€€ €کوب€€ €ند .م€€ €ا ب€€ €ا
دلم €€ان زن €€دگ €€ی م €€یک €€نیم .و م €€یدان €€یم دلم €€ان ب €€ه م €€ا دروغ
نمیگوید.
پ €€یکان €€ی ب €€ه س €€رع €€ت از ج €€لوم م €€یگ €€ذرد .ب €€ارق €€ۀ ن €€گاه €€ش
چ€ون ص€اع€قه ب€ردل€م م€یخ€ورد مه€رب€ان€ی اس€ت .رد م€یش€ود.
از خ €€ودم م €€یپ €€رس €€م :اش €€تباه ک €€ردم؟ ص €€دای ت €€رم €€زش م €€را
ب €€هخ €€ود م €€یآورد .دن €€ده ع €€قب م €€یگ €€یرد .ن €€گاه م €€یک €€نم ،ب €€ا
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ت€€ردی€€د م€€یگ€€وی€€م :تج€€ری€€ش .چه€€رۀ آش€€نا نیس€€ت .ن€€گران€€م ک€€ه
ن €€ €کند ج €€ €ای دوس €€ €تی اش €€ €تباه گ €€ €رف €€ €ته ب €€ €اش €€ €د .م €€ €یگ €€ €وی €€ €د
ب€€فرم€€ای€€ید ،ب€€ه م€€سیرم م€€یخ€€ورد .چ€€ند ن€€فر دی€€گر ن€€یز س€€وار
م €€یش €€ون €€د .خ €€یال €€م آس €€وده م €€یش €€ود .راه م €€یاف €€تد ،ه €€مگی
م €€ردد هس €€تیم ک €€ه م €€ساف €€رک €€ش اس €€ت ی €€ا ن €€ه .ب €€ه ق €€یاف €€هاش
ن€€میخ€€ورد .گ€€وی€€ا ت€€ردی€€دم€€ان را ح€€س م€€یک€€ند ک€€ه م€€یگ€€وی€€د:
م €€ €ن خ €€ €ودم ه €€ €ر روز در اب €€ €تدای ات €€ €وب €€ €ان م €€ €نتظر ات €€ €وم €€ €بیل
م€€ €یایس€€ €تم ،و ه€€ €میشه دوس€€ €ت دارم ی€€ €کی از ای€€ €ن ه€€ €مه ک€€ €ه
ب €€یاع €€تنا م €€یگ €€ذرن €€د .ت €€رم €€ز ک €€ند و ب €€گوی €€د :ک €€جا م €€یروی؟ ن €€ه
ای€€نک€€ه م€€سئله پ€€ول م€€طرح ب€€اش€€د ،ن€€ه ،خ€€وش€€م م€€یآی€€د .ب€€رای
ه€€مین ب€€ود ک€€ه ام€€روز ش€€ما را س€€وار ک€€ردم .م€€یگ€€وی€€م :م€€ثلی
اس €€ت ک €€ه م €€یگوی €€ند س €€واره از پ €€یاده خ €€بر ن €€دارد ا ّم€€ €ا م €€ثل
ای€نک€ه درب€ارۀ ش€ما ص€دق ن€میک€ند ح€یف ک€ه ن€ظیر ش€ما ک€م
پ €€یدا م €€یش €€ود .ل €€بخند رض €€ای €€تی م €€یزن €€د .م €€زد خ €€ودش را
گ €€ €رف €€ €ته اس €€ €ت .ب €€ €ه ج €€ €ای ک €€ €رای €€ €ه دوس €€ €ت دارد م €€ €حبت او را
اح€ساس ک€نیم .ح€ال€ت ن€شاط€ی ب€ه م€ن دس€ت م€یده€د ،ن€ه از
ای€€نک€€ه ات€€وم€€بیل رس€€ید و م€€ا را س€€وار ک€€رد ،ک€€ه ب€€االخ€€ره ی€€کی
م€€یرس€€ید و س€€وار م€€یش€€دی€€م .از ای€€نکه س€€وارهای پ€€یدا ش€€د
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باخبر از دل پیادهها.
ب€ه تج€ری€ش م€یرس€یم .م€ر ّددم ک€ه چ€گون€ه ت€شکر ک€نم .ت€نها
م €€یگ €€وی €€م :پ €€زش €€ک هس €€تم .در ف €€الن ج €€ا ک €€ار م €€ی ک €€نم اگ €€ر
نیازی بود درخدمت هستم.

کودکی در راه
چ €€ند ن €€فری درس €€ال €€ن ان €€تظار چ €€شم ب €€ه در دارن €€د ،م €€نتظر و
ب€یق€رار .در ن€گاه€شان ت€هرن€گی از م€الم€ت م€وج م€یزن€د ک€ه:
ح €€اال چ €€ه وق €€ت آم €€دن اس €€ت؟! س €€عی م €€یک €€نم از ن €€گاهش €€ان
ب€گری€زم ،ک€ه م€ردی ب€ا ب€چۀ ک€وچ€کش راه€م را م€یب€ندد .الغ€ر
و رن€€گ پ€€ری€€ده م€€یگوی€€د :خ€€ان€€مم م€€سموم ش€€ده اس€€ت ،اس€€هال
و اس€€تفراغ دارد و ب€€ا دس€€ت زن€€ی را درگ€€وش€€ه راه€€رو ک€€ه ب€€ه
روی ص€€ندل€€ی م€€چال€€ه ش€€ده اس€€ت ن€€شان م€€یده€€د .درچ€€ادر
رن€گ و رو رف€تهاش گ€م ش€ده اس€ت .ف€رص€ت م€عای€نه و ع€وض
ک€€ردن ل€€باس نیس€€ت .دس€€تور س€€رم و دارو م€€یده€€م ،ت€€ا ب€€عداً
س €€ €رف €€ €رص €€ €ت او را م €€ €عای €€ €نه ک €€ €نم .ل €€ €باس ع €€ €وض م €€ €یک €€ €نم و
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م €€ € €شغول وی €€ € €زی €€ € €ت ب €€ € €یماران م €€ € €یش €€ € €وم .از ات €€ € €اق بس €€ € €تری
ف €€ری €€اده €€ای زن ب €€هگ €€وش م €€یرس €€د .ک €€می تح €€مل م €€یک €€نم ت €€ا
ش €€ای €€د داره €€ا اث €€ر ک €€نند و ص €€دا ق €€طع ش €€ود ،ا ّم €€ا ان €€گار ن €€ه
ان€€گار ،دل€€م ط€€اق€€ت ن€€میآورد ب€€ه ب€€ال€€ین زن م€€یروم .ای وای
زن ح€€ام€€له اس€€ت! م€€یپ€€رس€€م :خ€€ان€€م چ€€ند م€€اه€€های؟ ب€€ا ت€€ردی€€د
ج €€واب م €€یده €€د :ه €€فت ،هش €€ت م €€اه €€ه .ف €€ورا ً دس €€ت ب €€ه ک €€ار
م€€یش€€وم ،م€€یت€€رس€€م درده€€ای ش€€کم و زورپ€€یچ ب€€اع€€ت ش€€روع
درده €€ای زای €€مان ش €€ود ،ی €€ا اح €€یان €ا ً ک €€یسه آب را پ €€اره ک €€ند.
راج €€ع ب €€هپ €€ارگ €€ی ک €€یسۀ آب م €€یپ €€رس €€م .ج €€واب م €€نفی اس €€ت.
ک €€ €می خ €€ €یال €€ €م راح €€ €ت م €€ €یش €€ €ود ،س €€ €روق €€ €ت ب €€ €یماران دی €€ €گر
م €€یروم .ا ّم€€ €ا ح €€واس €€م م €€توج €€ه زن ب €€اردار اس €€ت .ف €€ری €€اده €€ا
ق€طع ن€میش€ود .ب€ار دی€گر س€روق€تش م€یروم م€عای€نه م€یکنم،
درده €€ای زای €€مان €€ی اس €€ت .ب €€ه او م €€یگ €€وی €€م :خ €€ان €€م درده €€ای
ش €€ما درده €€ای زای €€مان €€ی اس €€ت ،ف €€ورا ً ب €€ای €€د ب €€ه ب €€یمارس €€تان
م€€ €نتقل ش€€ €وی€€ €د .دن€€ €بال ش€€ €وه€€ €رش م€€ €یگ€€ €ردم .نیس€€ €ت و م€€ €ثل
ق€طرهای آب ش€ده و ب€ه زم€ین ف€رو رف€ته اس€ت .س€راغ ش€وه€ر
را از زن م€€ €یگ€€ €یرم .م€€ €یگ€€ €وی€€ €د :رف€€ €ته اس€€ €ت اج€€ €اق گ€€ €از را
خ€€ام€€وش ک€€ند!! از ک€€وره درم€€یروم .ی€€عنی چ€€ه م€€گر م€€یش€€ود
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م €€ردی ،همس €€رش را ب €€ا ای €€ن اوض €€اع و اح €€وال ره €€ا ک €€ند و
ب€€رود؟! س€€عی م€€یک€€نم ب€€رای زن وض€€ع خ€€ودم€€ان را ت€€وض€€یح
ب€ده€م :م€ا ای€نج€ا ه€یچگ€ون€ه ام€کان زای€مان€ی ن€داری€م .ب€ای€د ب€ه
ب €€ € € €یمارس €€ € € €تان م €€ € € €نتقل ش €€ € € €وی .ب €€ € € €ا اص €€ € € €رار ت €€ € € €لفن مح €€ € € €ل
س €€کون €€تش €€ان را از او م €€یگ €€یرم .ب €€ه س €€ختی ش €€وه €€رش را
پیدا میکنم .نه خانهای درمیان است و نه اجاق گازی.
م €€ساف €€رخ €€ان €€ه ی €€ا گ €€ارژای اس €€ت .س €€راغ او را م €€یگ €€یرم.
درس €€ €ت و ح €€ €ساب €€ €ی او را ن €€ €میش €€ €ناس €€ €ند .آدرس زن €€ €ش را
م €€یده €€م .ص €€دای €€ش م €€یک €€نند .ب €€ا ع €€صبان €€یت م €€یگ €€وی €€م :آق €€ا
چ €€را زن €€ت را گ €€ذاش €€تهای و رف €€تهای؟ م €€یگ €€وی €€د :آق €€ای دک €€تر
گ€€فت ب€€رو .ع€€صبان€€ی م€€یش€€وم ،م€€یگ€€وی€€م :م€€رد ح€€ساب€€ی م€€ن
ه€مان آق€ای دک€تری هس€تم ک€ه ت€و ب€ه ح€رف او زن ب€یچارهات
را گ€ذاش€تهای و رف€تهای .م€ن ک€ی ب€ه ت€و گ€فتم زن€ت را ب€گذار
و ب €€رو؟ ب €€ه ت €€ته پ €€ته م €€یاف €€تد ک €€ه م €€یب €€خشین ،رف €€تهام اج €€اق
گ€€از را خ€€ام€€وش ک€€نم .ف€€رص€€ت ب€€حث نیس€€ت .م€€یگ€€وی€€م :ف€€وراً
ب €€ €یای €€ €ید .زنت €€ €ان درح €€ €ال زای €€ €مان اس €€ €ت .م €€ €یگ €€ €وی €€ €د :وق €€ €ت
زای €€مان €€ش نیس €€ت ...گ €€وش €€ی را م €€یگ €€ذارم و ب €€ه اورژان €€س
م €€یروم ت €€ا وس €€ای €€ل زای €€مان را ف €€راه €€م ک €€نم .م €€یگ €€وی €€ند :ه €€یچ
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وس€€یلهای ن€€داری€€م .م€€یگ€€وی€€م :م€€گر م€€یش€€ود درم€€ان€€گاه ب€€رای
س€€ €ت زای€€ €مان ن€€ €داش€€ €ته ب€€ €اش€€ €د؟! ب€€ €ا
م€€ €واق€€ €ع اورژان€€ €س ی€€ €ک ِ €
ب €€ €یت €€ €فاوت €€ €ی م €€ €یگ €€ €وی €€ €ند :خ €€ €وب ن €€ €داری €€ €م ،به €€ €تر اس €€ €ت ب €€ €ه
ب €€ € €یمارس €€ € €تان م €€ € €نتقلش ک €€ € €نید .ب €€ € €ه ب €€ € €ال €€ € €ین ب €€ € €یمار م €€ € €یروم
م€یخ€واه€د س€رم€ش را ق€طع ک€نم ت€ا ب€ه دس€تش€وی€ی ب€رود .و
م€ن ن€گران و م€نتظر ب€ه ج€لو در درم€ان€گاه م€یروم ت€ا س€روک€لۀ
ش€€وه€€رش پ€€یدا ش€€ود .ن€€اگ€€هان خ€€ان€€می ک€€ه ه€€مراه ی€€ک ب€€یمار
اس €€ت ب €€ه دو م €€یآی €€د :آق €€ای دک €€تر ب €€یمار در دس €€تش €€وی €€ی
اف€€ €تاده اس€€ €ت .م€€ €یدوم زن وس€€ €ط دس€€ €تش€€ €وی€€ €ی ول€€ €و ش€€ €ده
اس €€ €ت .ک €€ €یسه آب پ €€ €اره ش €€ €ده اس €€ €ت و درح €€ €ال وض €€ €عح €€ €مل
اس€€ت .پ€€رس€€تار را ص€€دا م€€یک€€نم ،ام€€ا ل€€بیک گ€€فته ن€€میش€€ود.
ب €€ € €ه ک €€ € €مک ه €€ € €مان زن €€ € €ی ک €€ € €ه ب €€ € €ه دن €€ € €بال €€ € €م آم €€ € €د زائ €€ € €و را از
دس€تش€وی€ی ب€ه روی ت€خت م€نتقل م€یکنیم .دن€بال دس€تک€ش
م€یروم .دس€تک€ش ه€م م€ثل خ€یلی چ€یزه€ای دی€گر ب€ه ت€اری€خ
پ€€یوس€€ته اس€€ت! ف€€رص€€ت نیس€€ت .ب€€ه زن م€€یگ€€وی€€م :زور ب€€زن€€د.
س €€رب €€چه را م €€یگ €€یرم و ب €€یرون م €€یک €€شم .درس €€ت م €€ثل ق €€رون
گ€ذش€ته .ف€ری€اد م€یزن€م س€اک€شن ب€یاورن€د .ا ّ€م€ا ن€ه از پ€رس€تار
خ €€بری هس €€ت و ن €€ه از س €€اک €€شن .ت €€ا ت €€رش €€حات ج €€مع ش €€ده
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درده €€ €ان ن €€ €وزاد را خ €€ €ارج ک €€ €نم .چ €€ €ند ض €€ €رب €€ €ه ب €€ €ا س €€ €ان او
م €€یزن €€م ک €€ه ص €€دای €€ش درم €€یآی €€د و ش €€روع ب €€ه ن €€فس ک €€شیدن
م€€ €یکند .ک€€ €ار ب€€ €عدی ق€€ €طع ک€€ €ردن ب€€ €ند ن€€ €اف اس€€ €ت .ک€€ €لیپس
ن €€داری €€م .ب €€ا دو ت €€ا پ €€نس ک €€ار را ت €€مام م €€یک €€نم .ا ّم €€ا چ €€یزی
ن€€ €داری€€ €م ک€€ €ه ن€€ €وزاد را درآن ب€€ €پیچیم .خ€€ €ان€€ €م ک€€ €ه ب€€ €ه ع€€ €نوان
وردس €€ت ب €€ه م €€ن ک €€مک م €€ی ک €€ند .م €€لحفهای را از روی ی €€کی
از ت €€ €خته €€ €ا ج €€ €مع م €€ €یک €€ €ند .از زور چ €€ €رک €€ €ی ب €€ €ه س €€ €یاه €€ €ی
م€€یزن€€د .م€€یگ€€وی€€م :ن€€ه آل€€وده اس€€ت .گ€€از ب€€یاوری€€د .ب€€چه را ب€€ا
گ€ازه€ای ت€که ت€که م€یپ€وش€ان€م .ن€وزاد را ب€ای€د ه€رچ€ه زودت€ر ب€ه
ب€یمارس€تان م€نتقل ک€نیم .م€یت€رس€م ب€ه خ€اط€ر آل€ودگ€ی م€حیط
دچ€€ €ار ع€€ €فون€€ €ت ش€€ €ود .از آم€€ €بوالن€€ €س ک€€ €ه خ€€ €بری نیس€€ €ت .از
ه€مراه ی€کی از ب€یماران خ€واه€ش م€یک€نم ،م€یپ€ذی€رد .ن€وزاد
را ب€ه ب€یمارس€تان ب€برد .ب€عد ن€وب€ت ب€ه م€ادر م€یرس€د .م€نتظر
آم€دن ج€فت م€یش€وم .ش€کم را ک€می م€اس€اژ م€یده€م ت€ا ج€فت
ره€€ا ش€€ود .خ€€وش€€بختان€€ه م€€یآی€€د .ک€€نترل م€€یک€€نم .م€€شکالت
اح €€تمال €€ی پ €€س از زای €€مان وج €€ود ن €€دارد ،ب €€ه اورژان €€س ت €€لفن
م€یزن€م .ت€ا م€ادر را ب€ه ب€یمارس€تان م€نتقل ک€ند .م€دت زی€ادی
ن €€میگ €€ذرد ک €€ه م €€یآی €€ند .م €€منون م €€یش €€وم .ا ّم €€ا م €€ی گ €€وی €€ند:
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چ €€ون ح €€ال زائ €€و خ €€وب اس €€ت ب €€ه م €€ا م €€رب €€وط نیس €€ت .ک €€فری
م€یش€وم .م€یگ€وی€م :م€رد ح€ساب€ی ت€ا ای€نج€ا آم€دهای€د ،خ€وب
ب€هی€ک ب€یمارس€تان م€نتقلش ک€نید! ای€نج€ا م€حیط آل€وده اس€ت.
م €€ا ح €€تی دس €€تکش ه €€م ن €€داری €€م .از آنه €€ا ان €€کار و از م €€ن
اص€رار ک€ه ب€االخ€ره ح€ال€یم م€یش€ود ب€یم€ای€ه ف€طیر اس€ت! و
قضیه خاتمه پیدا میکند.
زن را م €€یب €€رن €€د و خ €€یال €€م آس €€وده م €€یش €€ود .م €€دت €€ی ب €€عد
س€روک€لۀ ش€وه€ر پ€یدا م€یش€ود :ب€ا ب€چهای در ب€غل ک€ه زن م€ن
ک€و؟ ج€واب€ش را ن€میده€م .م€یپ€رس€د :پس€ر ب€ود ی€ا دخ€تر؟ از
ک€€وره درم€€یروم :م€€رد ح€€ساب€€ی م€€گر ب€€رای ت€€و دخ€€تر و پس€€ر
ب€ودن€ش ف€رق دارد .ت€و ک€ه ه€ر دو را ب€ه ام€ان خ€دا ره€ا ک€ردی
و رف€تی .اص€الً ت€و ت€ا ب€ه ح€ال ک€دام گ€وری ب€ودهای؟! چ€ند و
چ€ون ق€ضیه را ب€رای€م م€یگ€وی€د .شه€رس€تان€ی هس€تند ،غ€ری€به
و ب€یک€س .و ب€دت€ر از ه€مه ب€یپ€ول .آه€ی در ب€ساط ن€دارن€د.
ف €€ €کر م €€ €یک €€ €نند ک €€ €ه اگ €€ €ر زن را ب €€ €ه ط €€ €ری €€ €قی در درم €€ €ان €€ €گاه
بس€€ €تری ک€€ €نند دی€€ €گر ه€€ €مه ک€€ €اره€€ €ا ت€€ €مام اس€€ €ت .پ€€ €س زن را
م €€ € €یگ €€ € €ذارد و م €€ € €یگ €€ € €ری €€ € €زد .آدرس ب €€ € €یمارس €€ € €تان را ب €€ € €ه او
م€یده€م .م€یگ€وی€م :همس€ر و پس€رت ه€ر دو خ€وب€ند .م€قداری
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پ €€ول م €€یده €€م ن €€میپ €€ذی €€رد ،غ €€رورش اج €€ازه ن €€میده €€د .اص €€رار
نمیکنم .تشکر میکند و میرود.
م€€ €یان€€ €دی€€ €شم ،ب€€ €ه آن ران€€ €نده ،ب€€ €ه ای€€ €ن زن و ش€€ €وه€€ €ر ،ب€€ €ه
ک€€ودک€€ی ک€€ه در ب€€غل م€€رد اس€€ت ب€€ه ک€€ودک€€ی ک€€ه ب€€ه دن€€یا آم€€ده
اس €€ت .ب €€ه ک €€ودک €€ی ک €€ه ب €€ه دن €€یا ن €€یام €€ده اس €€ت .ب €€ه خ €€ودم...
خستگی درجانم میشکند.

احمد خطر
در ب€€از ش€€د و م€€ردی س€€یه چُ€€رده و ق€€دب€€لند ،خ€€مارآل€€وده وارد
ش €€د .ق €€بل از ای €€نک €€ه ط €€بق م €€عمول خ €€وش آم €€دی ب €€گوی €€م و
خ€وش و ب€شی ک€نم خ€ود را روی ص€ندی ب€یمار ول ک€رد .ق€دّ
ب €€لندش ب €€هج €€لو ک €€مان €€ه ک €€رد .پ €€لک چ €€شمش چ €€نان س €€نگینی
م €€یک €€رد ک €€ه ب €€ه ن €€ظر م €€یرس €€ید ب €€ه ک €€ف ات €€اق ن €€گاه م €€یک €€ند.
ان€€بوه م€€وی آش€€فته و ک€€ثیفش گ€€وی€€ی م€€اهه€€ا ب€€ود رن€€گ آب ب€€ه
خ€ود ن€دی€ده اس€ت .س€یاه€ی ط€وری ب€ا ص€ورت€ش ع€جین ش€ده
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و در ب €€ €طن س €€ €لول €€ €های پ €€ €وس €€ €تش نشس €€ €ته ب €€ €ود ک €€ €ه پ €€ €نداری
س €€ €اله €€ €ا َدم ک €€ €ورۀ آت €€ €ش ب €€ €وده اس €€ €ت .ش €€ €لوارش راه €€ €راه و
پ €€ €یراه €€ €نش ن €€ €خن €€ €ما ب €€ €ود .آس €€ €تینه €€ €ا را ب €€ €اال زده ب €€ €ود و ب €€ €ا
انگشتان استخوانی انگشتردارش تسبیح میچرخاند.
دره €€ €مان ی €€ €ک لح €€ €ظه در ب €€ €از ش €€ €د ان €€ €بوه ب €€ €یماران را در
پش€€ت درات€€اق دی€€دم .چ€€ه م€€یش€€د ک€€رد ،ح€€کای€€ت ی€€ک م€€وی€€ز و
چه €€ل ق €€لندر ب €€ود .ب €€هع €€بارت €€ی ص €€حیحت €€ر ی €€ک پ €€زش €€ک و دهه €€ا
ن€€فر م€€ری€€ض و ه€€مه ب€€های€€ن اص€€ل م€€عتقد ک€€ه »ح€€ق ب€€ا ب€€یمار
است«.
روز را ب€€ا م€€سموم€€یت چه€€ل ن€€فری ک€€ارگ€€ران س€€اخ€€تمان€€ی
ش€روع ک€ردم .ت€مام€ی ک€ارگ€ران ن€هاون€دی ب€ودن€د .ی€کی م€یآی€د
ب€ه دن€بال خ€ودش ب€قیه را ب€رای ع€ملگی ب€ه ته€ران م€یک€شان€د.
روز ک€€ €ار م€€ €یک€€ €نند و ش€€ €ب در س€€ €اخ€€ €تمانه€€ €ای ن€€ €یمه ت€€ €مام
اس €€ € €تراح €€ € €ت .ت €€ € €ا ای €€ € €نک €€ € €ه م €€ € €یزن €€ € €د و دری €€ € €کی از ه €€ € €مین
س€اخ€تمانه€ای چ€ند اش€کوب€ه ع€روس€ی س€رم€یگ€یرد ص€اح€ب
ج €€شن ص €€بح ف €€ردا ت €€صمیم م €€یگ €€یرد ب €€هم €€یمنت ای €€ن پ €€یون €€د
ف€رخ€نده اض€اف€ه غ€ذاه€ارا دور ن€ری€زد و چ€ه به€تر از ج€ماع€ت
ک€ارگ€ران .ه€م ف€ال اس€ت و ه€م ت€ماش€ا ،اط€عام مس€تمندان و
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ث €€واب آخ €€رت .اگ €€رچ €€ه غ €€ذا م €€ان €€ده اس €€ت ،اش €€کال €€ی ن €€دارد،
ام €€عا و اح €€شای ج €€ماع €€ت ک €€ارگ €€ر ک €€ه م €€ثل دل و روده ن €€ازک
ن€€ارن€€جی وی€€الن€€شینان نیس€€ت ک€€ه ب€€ا ک€€می غ€€ذا م€€ان€€ده ب€€اال و
پ€€ای€€ین ش€€ود .ه€€م ت€€کلیف غ€€ذاه€€ای م€€ان€€ده م€€علوم م€€یش€€ود و
ه€€ € €م دع€€ € €ای€€ € €ی ن€€ € €ثار رف€€ € €تگان خ€€ € €اک و ش€€ € €ای€€ € €د ه€€ € €مین دع€€ € €ا
ش€€ €فاع€€ €تخ€€ €واه روز ق€€ €یام€€ €ت ش€€ €د .ای€€ €ن ک€€ €ارگ€€ €ران ک€€ €ه ب€€ €رای
پ€€ €سان€€ €داز و ف€€ €رس€€ €تادن پ€€ €ول ب€€ €رای خ€€ €ان€€ €واده€€ €شان ع€€ €ادت
ک €€ردهان €€د آب زی €€پو ب €€خورن €€د و از ش €€کم خ €€ودش €€ان ک €€م ک €€نند،
غ €€ذای م €€ان €€ده را م €€ائ €€دۀ آس €€مان €€ی ق €€لمداد م €€یک €€نند ،ب €€رس €€ر
خ €€وان ن €€عمت م €€ین €€شینند و ه €€مگی ت €€ا خ €€رخ €€ره م €€یخ €€ورن €€د.
غ €€ذا از ده €€ان ف €€رو رف €€نت ه €€مان و دگ €€رگ €€ون ش €€دن اوض €€اع
ه€€مان .اب€€تدا دن€€دان ب€€رج€€گر م€€یفش€€رن€€د ت€€ا ب€€لکه اوض€€اع ب€€ه
س €€ € €ام €€ € €ان ش €€ € €ود ،ول €€ € €ی ن €€ € €میش €€ € €ود .و ل €€ € €شکر م €€ € €یکروبه €€ € €ا
پ€€ €یروزم€€ €ندان€€ €ه ه€€ €رک€€ €دام را ب€€ €هک€€ €ناری م€€ €یاف€€ €کند! ب€€ €االخ€€ €ره
س€€رپ€€رس€€ت ک€€ارگ€€ران ب€€ه داد آنه€€ا م€€یرس€€د و ب€€ه درم€€ان€€گاه
آورده میشوند.
ه €€ €مگی روی زم €€ €ین دراز ک €€ €شیدن €€ €د ،درح €€ €ال €€ €ی ک €€ €ه چ €€ €ند
ت€ختی خ€ال€ی ب€ود .گ€وی€ی ح€ق خ€ودش€ان ن€میدانس€تند ب€ا آن
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ل€باسه€ای پُ€رگ€ل و خ€اک روی آنه€ا ب€خواب€ند .دس€ت ب€هک€ار
م€€یش€€وی€€م ت€€ا ح€€داق€€ل ج€€لو اس€€تفراغ آنه€€ا را ب€€گیری€€م .ص€€دا
از ای€ن ج€ماع€ت ب€یرون ن€میآی€د .گ€وی€ی ع€ادت ب€ه ن€ال€ه ک€ردن
ن €€ €دارن €€ €د ،ک €€ €ه ن €€ €ال €€ €ه ن €€ €وع €€ €ی ط €€ €لب اس €€ €تمداد اس €€ €ت و ط €€ €لب
ه€نگام€ی اس€ت ک€ه ف€ری€ادرس€ی ب€اش€د و اس€تمداد زم€ان€ی ک€ه
دادرس€€ی ،و ای€€ن ج€€ماع€€ت چ€€ه در روس€€تای ن€€هاون€€د و چ€€ه در
س€€اخ€€تمانه€€ای ن€€یمهک€€اره در ته€€ران ب€€هک€€دام ی€€اریرس€€ان دل
خوش کردهاند که امروز او را بطلبند.
اح €€ €ساس €€ €ات ع €€ €دهای ج €€ €ری €€ €حهدار م €€ €یش €€ €ود ک €€ €ه ک €€ €مال
ب€€ €یرح€€ €می اس€€ €ت ،غ€€ €ذای ف€€ €اس€€ €د ش€€ €ده ب€€ €ه ای€€ €ن ب€€ €یچارهه€€ €ا
ب€€ €ده€€ €ند .ج€€ €ماع€€ €تی ش€€ €کم س€€ €یر ک€€ €ه م€€ €دام از ب€€ €اال و پ€€ €ای€€ €ین
وی €€تام €€ین ت €€زری €€ق م €€یک €€نند ،ب €€ه ط €€رف €€داری از دول €€تم €€ندان
ب €€رم €€یخ €€یزن €€د ک €€ه گ €€ناه آن ب €€یچارهه €€ا چیس €€ت؟ م €€عدۀ ای €€ن
ده€€ات€€یه€€ا ب€€ه غ€€ذای خ€€وب ع€€ادت ن€€دارد .ح€€وص€€له و ف€€رص€€ت
ن€داش€تم ت€ا پ€اس€خ ای€ن ب€لبالن ک€الغخ€وان را ب€ده€م ک€ه ب€یچاره
ه €€ای ن €€هاون €€دی ب €€یش از آن €€که ب €€ه م €€وع €€ظه م €€حتاج ب €€اش €€ند ب €€ه
درم€€ان م€€حتاج€€ند .پ€€س ل€€ب ف€€رو م€€یب€€ندم و ه€€مه آنه€€ای€€ی را
ک€ه در اورژان€س ج€مع ش€دهان€د و گ€وی€ی ب€ه ت€ماش€ای س€یرک

!243

آمدهاند بیرون می کنم.
ل€شکر ک€ارگ€ران م€سموم ن€رف€ته ،دخ€تر ج€وان€ی ب€ا م€ادرش
س€€ €راس€€ €یمه م€€ €یآی€€ €د .ب€€ €دن دخ€€ €تر از ب€€ €اال و پ€€ €ای€€ €ین ک€€ €شیده
م€یش€ود ت€ا ق€وس€ی ش€ود م€نطبق ب€ر دای€رهای .گ€ردن€ش ح€ال€ت
پ€€ €ران€€ €تز پ€€ €یدا ک€€ €رده اس€€ €ت .و م€€ €ادر از ف€€ €لج ش€€ €دن دخ€€ €ترش
وحش€€ت ک€€رده اس€€ت .درای€€ن ت€€نگنای ب€€یش€€وه€€ری ک€€ه اج€€اره
خ €€ €ان €€ €هه €€ €ای ن €€ €جوم €€ €ی ح €€ €تی غ €€ €رای €€ €ز و ام €€ €یال ان €€ €سان €€ €ی را
ت €€حتال €€شعاع ق €€رار داده دخ €€تر ف €€لج داش €€نت ،ق €€وز ب €€اال ق €€وز
اس €€ت .ن €€ان €€خوری ت €€ا پ €€ای €€ان ع €€مر ،ع €€ذاب €€ی ال €€یم .از چ €€ند و
چ €€ون ب €€یماری م €€یپ €€رس €€م ،م €€یب €€ینم پ €€س از خ €€وردن دارو ب €€ه
ای €€ن ش €€کل درآم €€ده اس €€ت .م €€یگوی €€م ب €€ه اورژان €€س ب €€رود ت €€ا ب €€ا
ت €€زری €€ق ی €€ک آم €€پول ه €€مه ک €€اره €€ا روب €€هراه ش €€ود .دخ €€تر ن €€رف €€ته
م€€ € €رد ت€€ € €نوم€€ € €ندی م€€ € €یآی€€ € €د ب€€ € €ا ه€€ € €یئت و ه€€ € €یبتی ع€€ € €ظیم .ب€€ € €ا
ن€€فسه€€ای€€ی ک€€ه پ€€نداری از ت€€ه چ€€اه م€€یآی€€د و خ€€س و خ€€سی
وحش€€ €تناک ک€€ €ه گ€€ €وی€€ €ی ه€€ €مین االن خ€€ €فه م€€ €یش€€ €ود .و دی€€ €گر
ب€€ €یماران س€€ €راس€€ €یمه و ک€€ €نجکاو ک€€ €ه چ€€ €ه م€€ €یش€€ €ود! پ€€ €یج€€ €و
م €€یش €€وم .ق €€صاب €€ی اس €€ت ک €€ه ب €€ه پ €€شم گ €€وس €€فند ح €€ساس €€یت
دارد ،درد را م €€یدان €€د و چ €€ارهای ن €€دارد ک €€ه ق €€صاب ک €€ارش
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ف €€روش گ €€وش €€ت اس €€ت و گ €€وش €€ت ازآن گ €€وس €€فند و گ €€وس €€فند
ب€دون پ€شم ک€ه وج€ود خ€ارج€ی ن€دارد .ی€اد ان€شاه€ای م€درس€ه
م€یاف€تم :ف€ای€ده گ€وس€فند را ب€نوی€سید و م€ا ب€ا ل€حنی ک€ودک€ان€ه
م€€ €یگ€€ €فتیم :ال€€ €بته ب€€ €ر ه€€ €مۀ م€€ €ا واض€€ €ح و م€€ €بره€€ €ن اس€€ €ت ک€€ €ه
گ€وس€فند ف€وای€د زی€ادی دارد از پ€شمش ف€الن و از گ€وش€تش
ب€€همان اس€€تفاده را م€€یک€€نند و ال€€خ .و ح€€اال ه€€مان اس€€تفاده
از پ€€شم آن ح€€یوان ن€€اف€€ع ب€€الی ج€€ان ب€€یچارهای ش€€ده اس€€ت
ک€€ه م€€یخواه€€د ک€€ف ن€€ان€€ی ب€€ه دس€€ت ب€€یاورد .ق€€صاب را ه€€م ب€€ه
اورژان €€س ح €€وال €€ت م €€یده €€م .خ €€ود ه €€م راه €€ی م €€یش €€وم ت €€ا
دس €€تورات الزم را ب €€ده €€م .دس €€تورات را ک €€ه م €€یده €€م ت €€أک €€ید
م€€ €ی ک€€ €نم آم€€ €پول ق€€ €صاب را آرام ب€€ €زن€€ €ید و ب€€ €رم€€ €ی گ€€ €ردم ت€€ €ا
س€روص€دای ب€یماران ب€لند ن€شود ک€ه ه€مگی از ان€تظار و درد
ب €€یط €€اق €€تان €€د .و ه €€رن €€وع ت €€عللی آت €€ش خ €€شمی را در آنه €€ا
روش€ن م€یک€ند .و ب€ا ای€ن حج€م ک€ار ح€وص€له ج€نگ و ج€دال
نیس €€ت .ه €€رچ €€ند ک €€ه ای €€ن ص €€حنه ب €€ه ف €€یلمه €€ای س €€ام €€ورای €€ی
بیش €€ €تر ش €€ €بیه اس €€ €ت ت €€ €ا م €€ €حیطی ب €€ €رای ط €€ €باب €€ €ت .و ای €€ €ن
ب €€یماران ب €€یش از آنک €€ه از درد ج €€سمی رن €€ج ب €€برد دردش €€ان
روح€€ € €ی اس€€ € €ت .ه€€ € €مگی چ€€ € €ون ب€€ € €شکهه€€ € €ای ب€€ € €اروت آم€€ € €ادۀ
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ان €€فجارن €€د .ه €€مگی ع €€صبان €€ی و ح €€اض €€ر ب €€ه ج €€نگ ،و ال €€بته
دی €€واری ه €€م ک €€وت €€اهت €€ر از دی €€وار پ €€زش €€ک نیس €€ت ک €€ه ب €€ه ق €€ول
ه€مین ج€ماع€ت ق€سم خ€وردهای€م ت€ا س€نگ ص€بوری ب€اش€یم ک€ه
هس€تیم .و دی€واری ب€اش€یم ت€ا ه€ر ره€گذری خ€واس€ت س€نگی
ب €€زن €€د ی €€ا ل €€گدی ی €€ا ب €€ا زغ €€ال چ €€یزی ب €€نویس €€د و م €€ا ه €€م ک €€مک €€م
ب€€ €اورم€€ €ان م€€ €یش€€ €ود ک€€ €ه ه€€ €مین گ€€ €ون€€ €ه ب€€ €ای€€ €د ب€€ €اش€€ €یم .آنه€€ €ا
ع€€صبان€€ی و م€€عترض و م€€ا ص€€بور و دری€€ادل ،و پ€€ذی€€رای ه€€ر
ن€وع دش€نام و ن€اس€زای€ی ک€ه ام€روز ار ه€ر س€و ای€ن دش€نام و
ن€€ €اس€€ €زاه€€ €ا ه€€ €دای€€ €ت م€€ €یش€€ €ود روی ج€€ €ماع€€ €ت درم€€ €ان€€ €گر ،از
روزن€ام€ه ب€گیر ت€ا رادی€و و ت€لوی€زی€ون و ت€مام€ی ای€ن ج€نجاله€ا
ب€€ € €یش از آنک€€ € €ه م€€ € €ره€€ € €می ب€€ € €رج€€ € €راح€€ € €تی ب€€ € €اش€€ € €د ،م€€ € €سکن
ن €€اپ €€ای €€داری اس €€ت .وگ €€رن €€ه م €€گر روزن €€ام €€هه €€ا ن €€میدان €€ند ک €€ه
قش€€رب€€ندی پ€€زش€€کان در ای€€ران چ€€گون€€ه اس€€ت؟ اگ€€ر م€€یدان€€ند
ک €€ €ه قش €€ €رب €€ €ندی پ €€ €زش €€ €کان درای €€ €ران چ €€ €گون €€ €ه اس €€ €ت؟ اگ €€ €ر
م€یدان€ند پ€س ای€ن ه€و ان€داخ€نته€ا ک€ه پ€زش€کان ب€ه ج€ای ن€ان
پ €€ول م €€یخ €€ورن €€د چیس €€ت .آی €€ا ن €€میدان €€ند ک €€ه ت €€نها درص €€دی
وض€€ €ع آنچ€€ €نان€€ €ی دارن€€ €د .و ای€€ €ن وض€€ €ع ی€€ €ا ب€€ €ه یُ€€ €من شه€€ €رت
ط€€باب€€تش€€ان اس€€ت ی€€ا س€€رم€€ای€€های ک€€ه ب€€هک€€ار ان€€داخ€€تهان€€د ،و
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ط€باب€ت ب€هط€ور ک€ام€ل ام€روز ب€ا س€رم€ای€ه ب€ه ش€کل غ€ری€بی گ€ره
خ€€ €ورده اس€€ €ت و ط€€ €بیب ب€€ €دون س€€ €رم€€ €ای€€ €ه ،ک€€ €شاورزی ش€€ €ده
اس€€ت ک€€ه ب€€رزم€€ین دی€€گران ب€€یگاری م€€یک€€ند! اگ€€ر ق€€رار اس€€ت
سس €€ €ت گ €€ €یرن €€ €د ب €€ €ای €€ €د درشه €€ €ر ه €€ €رآن €€ €چه هس €€ €ت گ €€ €یرن €€ €د .از
س€€ € €یگارف€€ € €روش س€€ € €ر چ€€ € €هارراه ک€€ € €ه درآم€€ € €دش از خ€€ € €یلی از
پ €€زش €€کان بیش €€تر اس €€ت ،ب €€گیر ت €€ا ه €€ندوان €€هف €€روش و ح €€اج €€ی
بنکدار بازار .بگذریم و بگذاریم زمانه کار خود را بکند.
درگ€€یر م€€عای€€نه و رس€€یدگ€€ی ب€€ه ب€€یماران هس€€تم ک€€ه م€€ادر،
دخ €€تر و ق €€صاب س €€راس €€یمه م €€یآی €€ند .چ €€ه ش €€ده اس €€ت؟ ب €€ه
ع €€لت ش €€لوغ €€ی اورژان €€س آم €€پول دخ €€تر ب €€ه ق €€صاب زده ش €€ده
اس€€ت و ب€€ال€€عکس .ک€€ار خ€€راب ش€€ده و ط€€بق م€€عمول وب€€ال€€ش
ب€€ € €ه گ€€ € €ردن ح€€ € €قیر اف€€ € €تاده اس€€ € €ت .ب€€ € €ه اورژان€€ € €س م€€ € €یروم و
م€€ € €یگ€€ € €وی€€ € €م :اش€€ € €کال€€ € €ی و خ€€ € €طری ن€€ € €دارد ،ه€€ € €ر دو را آرام
م€یک€نم .ب€ه ن€جوا ب€ه پ€زش€کی€ار م€یگ€وی€م :چ€طور ن€توانس€تی
ب€ین ای€ن دخ€ترک ن€ازک ن€ارن€جی ب€ا گ€ردن ک€ج و ک€ول€هاش ب€ا
آن غ€€ول ب€€یش€€اخ و دم ت€€فاوت ب€€گذاری ،دخ€€تر را ق€€صاب و
ق €€ € €صاب را دخ €€ € €تر ن €€ € €گیری .س €€ € €رپ €€ € €ای €€ € €ین م €€ € €یان €€ € €دازد ک €€ € €ه
م €€یب €€خشید ش €€لوغ ب €€ود ک €€ار از ک €€ار گ €€ذش €€ته اس €€ت .خ €€ودم

!247

ت €€ €زری €€ €ق م €€ €یک €€ €نم .ن €€ €فس ق €€ €صاب ب €€ €اال م €€ €یآی €€ €د .گ €€ €ل خ €€ €نده
ب €€ €رل €€ €بان €€ €ش م €€ €ین €€ €شیند و گ €€ €ردن دخ €€ €ترک ک €€ €مک €€ €م راس €€ €ت و
راس€€تت€€ر م€€یش€€ود ،ام€€ا ک€€می س€€رگ€€یجه دارد ک€€ه آن ه€€م از
ع €€وارض داروی ق €€صاب اس €€ت .ب €€ا ش €€قال €€قمری ک €€ه م €€یک €€نم
اط€مینان ب€یماران دوب€اره ب€از م€یگ€ردد و آرام€ش م€یی€اب€ند.
م €€ €یخ €€ €واه €€ €م ب €€ €رگ €€ €ردم ا ّم€€ € €ا ق €€ €صاب دس €€ €تب €€ €ردار نیس €€ €ت،
م €€یخ €€واه €€د ب €€هگ €€ون €€های ت €€الف €€ی ک €€ند و ب €€ه س €€ختی ح €€ال €€ی او
م€یک€نم ک€ه وظ€یفۀ م€ا اس€ت ،ک€ار ش€اق€ی ن€کردهای€م .ه€مچ€نان
ک €€ه وظ €€یفه ت €€و گ €€وش €€ت ف €€روش €€ی اس €€ت ب €€ا ای €€ن ت €€فاوت ک €€ه م €€ا
دی€€گر ب€€ه پ€€شم ح€€ساس€€یت ن€€داری€€م و ن€€فس ت€€نگی ن€€میگ€€یری€€م
اما تو میگیری.
خس€ته م€یش€وم .دل€م م€یخواه€د ل€ختی ب€نشینم ،س€یگاری
آت €€ش ب €€زن €€م و ک €€می ب €€یندی €€شم .ا ّم €€ا ن €€گاه م €€عترض و م €€نتظر
ب€یماران اج€ازه ن€میده€د .ب€اورش€ان نیس€ت ک€ه م€ا ه€م آدم€ی
هس€تیم چ€ون آنه€ا .ب€ا ه€مان گ€وش€ت و پ€وس€ت و اس€تخوان
ب€ا ه€مان اع€ضای€ی ک€ه چ€ون آنه€ا خس€ته و آزرده م€یش€ود.
ب€€ه ن€€ظر م€€یرس€€د ای€€ن ت€€وق€€ع ری€€شه در ت€€فکری ق€€دی€€می دارد.
روزگ €€اری ک €€ه ط €€بیب ح €€کیم ب €€ود .ف €€یلسوف و ف €€قیه و م €€تکلم

!248

ب€ود ،منج€م و ری€اض€یدان ب€ود ،ه€م اه€ل ح€ال ب€ود و ه€م اه€ل
ق€€ال ،ه€€م اه€€ل ک€€الم و ه€€م اه€€ل ع€€مل و خ€€الص€€ه ت€€اف€€تۀ ج€€دا
ب €€اف €€تهای ب €€ود .و چ €€نین م €€وج €€ودی ن €€بای €€د خس €€ته و گ €€رس €€نه
ش €€ود .ت €€ن م €€یده €€م ب €€هن €€اچ €€ار ک €€ه تح €€مل آن ن €€گاه ه €€ا ب €€رای €€م
مشکل است.
درای €€ن گ €€یرودار اس €€ت ک €€ه م €€رد ب €€لندق €€د وارد م €€یش €€ود .از
س€€ر و روی€€ش اع€€تیاد و ب€€یچارگ€€ی م€€یب€€ارد .ب€€رای م€€ن ف€€رق€€ی
ن€€میک€€ند ،او ه€€م ب€€یمار اس€€ت م€€ثل دی€€گر ب€€یماران ب€€ه اح€€ترام
او ب €€رم €€یخ €€یزم ت €€ا خ €€وش و ب €€شی ک €€نم ا ّم €€ا ب €€یم €€عطلی آوار
ص€€ €ندی م€€ €یش€€ €ود .از او م€€ €یخ€€ €واه€€ €م ک€€ €ه ن€€ €اراح€€ €تیاش را
ب€گوی€د م€ثل ب€قیه .م€یگ€وی€د :اه€ل ن€ازیآب€اد اس€ت و ب€رادرش
س €€پاه €€ی اس €€ت .م €€قداری زم €€ین درش €€مال شه €€ر دس €€ت و پ €€ا
ک€رده و ب€ه آنج€ا آم€ده اس€ت .ه€مسای€هه€ای ب€یم€عرف€تی دارد
ک €€ه در را ب €€از ن €€میک €€نند ت €€ا ب €€بیند او زن €€ده اس €€ت ی €€ا م €€رده.
ش€روع م€یک€ند ب€ه داد س€خن دادن در ف€وای€د ه€مسای€ۀ خ€وب
و خ€€ون€€گرم€€ی ب€€چهه€€ای ن€€ازیآب€€اد .م€€یب€€ینم ک€€ه اگ€€ر ف€€رص€€ت
ده €€م ت €€ا ص €€بح در ف €€وای €€د ه €€مسای €€ۀ خ €€وب سخ €€ران €€ی خ €€واه €€د
ک €€رد .ح €€رف €€ش را م €€ؤدب €€ان €€ه ق €€طع م €€یک €€نم ت €€ا ب €€رود س €€راص €€ل
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م €€طلب .ح €€رض را ع €€وض م €€یک €€ند و ص €€حنۀ دی €€گر را آغ €€از
م €€یک €€ند ،ای €€نک €€ه رزم €€نده اس €€ت و اگ €€ر شکس €€ته ش €€ده س €€ن
زی €€ €ادی ن €€ €دارد ج €€ €نگ او را پ €€ €یر ک €€ €رده اس €€ €ت .و در ل €€ €شکر
م €€رب €€وط €€هاش م €€ورد ارج €€اع ه €€مه اس €€ت ،بیش €€تر ب €€رای دارو.
ب€€عد ب€€دون م€€عطلی فه€€رس€€ت ب€€لندب€€االی€€ی را م€€یده€€د ت€€ا ن€€سخه
ک€€نم .م€€یب€€ینم ب€€رای ی€€ک ل€€شکر س€€فارش دارو ب€€ا خ€€ود دارد.
م €€یپ €€رس €€م :پ €€زش €€ک هس €€تید؟ ن €€ه .پ €€زش €€کی €€ار هس €€تید؟ ن €€ه.
م €€سئول به €€داری هس €€تید؟ ن €€ه .م €€یگ €€وی €€م :پ €€س ب €€ه ش €€ما چ €€ه
م €€رب €€وط اس €€ت ت €€ا داروی ی €€ک ل €€شکر را ت €€دارک ب €€بینید؟! ب €€ه
س€خن م€یآی€دِ .
ده ج€ان ک€الم ه€مین ج€ا اس€ت ق€رب€ون ه€یکلت
ب €€رم» .اح €€مد خ €€طر« )ب €€ه خ €€ودش اش €€اره م €€ی ک €€ند( ه €€مین
ط€وری ک€ه اح€مد خ€طر نش€ده ،ب€ه درد م€ردم م€یرس€د ،ب€ه آب
و آت€ش م€یزن€د .خ€طر را ب€ه ج€ون€ش میخ€رد ت€ا ک€ار م€ردم راه
ب€یفته .ب€چهه€ای ل€شکر ه€م ع€ادت ک€ردهان€د ب€ه ج€ای ای€نک€ه ب€ه
بهداری بروند پیش من بیایند.
م€یگ€وی€م :از ای€نک€ه ش€ما ب€ه ف€کر دی€گران هس€تید خ€وب و
ق€اب€ل س€تای€ش اس€ت .م€ن خ€ودم ه€م در ج€بهه ب€ودهام ام€ا...
ح €€رف €€م را ق €€طع م €€یک €€ند و اج €€ازه ن €€میده €€د ن €€تیجه ب €€گیرم.
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ب €€ارکاهلل .شکس €€ته اس €€تخوان دان €€د ب €€های م €€وم €€یای €€ی را .ب €€ا
ه €€مان ن €€گاه اول ف €€همیدم ک €€ه ک €€تک خ €€وردهای و ح €€رف م €€نو
م €€یف €€همی .ه €€مان ح €€ال €€تی ک €€ه ش €€ما در ج €€بهه داش €€تید ح €€اال
چ €€اک €€رت اح €€مد خ €€طر داره .م €€یب €€ینم دس €€تب €€ردار نیس €€ت و
ص€€دای ب€€قیۀ ب€€یماران ب€€لند ش€€ده اس€€ت .م€€یگ€€وی€€م :اح€€مدآق€€ا
ش€€ما ف€€ردا تش€€ری€€ف ب€€یاوری€€د ت€€ا ب€€ا م€€سئول€€ین ص€€حبت ک€€نیم،
اگ €€ر آنه €€ا ص €€الح دی €€دن €€د ای €€ن داروه €€ا را ب €€رای ش €€ما ت €€هیه
م€یک€نیم .م€عترض م€یش€ود ت€ا ف€ردا چ€ی؟ آق€ای دک€تر ه€زار
ن€€فر را ب€€ه ام€€ان خ€€دا م€€یس€€پاری€€د ،ت€€ا م€€سئول€€ین ب€€یای€€ند .پ€€س
ای €€نه ق €€سم پ €€زش €€کی ک €€ه خ €€وردی ،پ €€س ای €€ن ل €€باس س €€فید را
ت €€نت €€ان ک €€ردی €€د ک €€ه چ €€ی! م €€یب €€ینم ای ب €€اب €€ا ی €€ک چ €€یزی ه €€م
ب €€ €ده €€ €کار ش €€ €دی €€ €م ،ب €€ €ده €€ €کار ای €€ €ن ل €€ €باس و ق €€ €سم .ب €€ €ا خ €€ €ود
م €€یگ €€وی €€م :ب €€ه روح ح €€ضرت س €€قراط ص €€لوات ک €€ه ک €€ار دس €€ت
م€ا داد .م€یپ€رس€م :ب€ه ن€ظر ش€ما م€ن چ€ه ب€کنم ک€ه ب€ه ل€باس و
ق€سمی ک€ه خ€وردهام ع€مل ک€رده ب€اش€م .م€یگ€وی€د :ی€ک س€رم و
چ€€ند آم€€پول ب ک€€مپلکس و چ€€ند ق€€رص ع€€لیال€€حساب ب€€ده€€ید
ت €€ا ب €€عد .م €€یگ €€وی €€م اش €€کال ن €€دارد ا ّم€€ €ا اج €€ازه ب €€یرون ب €€ردن
س€€ €رم و س€€ €رن€€ €گ را ن€€ €داری€€ €د .ب€€ €ای€€ €د ه€€ €مین ج€€ €ا وص€€ €ل ش€€ €ود.
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م €€یگ €€وی €€د :ن €€ه م €€زاح €€م ن €€میش €€وم ،درخ €€ان €€ه خ €€واه €€رم وص €€ل
م€یک€ند ،دان€شجوی پ€زش€کی اس€ت .م€یخ€واه€م ب€ه او ب€گوی€م
ک €€ه دان €€شجوی پ €€زش €€کی از ت €€زری €€ق س €€ررش €€ته ای ن €€دارد ک €€ه
خ €€ودش س €€راص €€ل م €€طلب م €€یرود :ش €€ما ف €€کر م €€ی ک €€نید م €€ن
م€عتادم؟! ک€می ع€صبان€ی م€یش€وم .م€یگ€وی€م ف€کر ن€میک€نم.
ی€€قین دارم .ص€€دای€€ش ب€€اال م€€ی رود .م€€عتادم ک€€ه م€€عتادم .از
دی€€وار ک€€سی ک€€ه ب€€اال ن€€رف€€تهام ،اگ€€ر ب€€د ک€€ردم ب€€هوج€€ود خ€€ودم
ب€د ک€ردم .ص€حنه ت€راژدی م€یش€ود .آک€تور ه€نرم€ندی اس€ت.
دل ه€€ر ب€€ینندهای ب€€ه درد م€€یآی€€د ،اگ€€ر ی€€کی از ک€€ارگ€€ردان€€ان
ای€€ € €نج€€ € €ا ب€€ € €ود ح€€ € €تما ً او را ب€€ € €رای ب€€ € €ازی در ف€€ € €یلم ان€€ € €تخاب
م€€یک€€رد .م€€یگ€€وی€€م :ل€€طفا ً تش€€ری€€ف ب€€بری€€د پ€€ول وی€€زی€€تت€€ان را
ب €€گیری €€د ،ق €€بول ن €€می ک €€ند .م €€یگ €€وی €€د دو س €€اع €€ت وق €€ت م €€را
گ €€رف €€تی ،ح €€اال ب €€روم پ €€ول €€م را ب €€گیرم! م €€گر شه €€ر ه €€رت €€ه! وق €€ت
ط€€ال اس€€ت! از ه€€مین س€€اع€€ت ه€€رک€€س ک€€ه در ل€€شکر م€€ری€€ض
ب€شود ،گ€لول€ه ب€خورد و ب€میرد م€سئول ش€مای€ید ،خ€ون€ش پ€ای
ش €€ما اس €€ت .از داد و ف €€ری €€اد و ته €€دی €€د او دی €€گر ب €€یماران ب €€ه
کمک میآیند و او را کشان کشان میبرند.
ت€ا ص€بح خ€یل ب€یماران م€جال دم€ی اس€تراح€ت ن€میده€ند.
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ص €€بح ع €€لیال €€طلوع آق €€ا رض €€ا ک €€ارگ €€ر ن €€ظاف €€تچی ک €€ه ب €€رای
ت €€ €میز ک €€ €ردن ت €€ €وال €€ €ت م €€ €یرود م €€ €یب €€ €یند در ب €€ €از ن €€ €میش €€ €ود.
پ€€ € €یج€€ € €وی ق€€ € €ضیه م€€ € €یش€€ € €ود .از پنج€€ € €ره م€€ € €یرود و م€€ € €علوم
م€یش€ود اح€مد خ€طر پش€ت در اف€تاده و ب€ه آرام€شی ک€ه در
پی آن بوده است پیوسته است.
درک€نارش س€رن€گی اف€تاده ب€ود .گ€وی€ا از م€یان س€طله€ای
زب€ال€ه ی€اف€ته و زه€رم€اری را ک€ه ن€میدان€م چ€ه ب€وده ب€ه خ€ودش
ت€€زری€€ق ک€€رده و ه€€مانج€€ا ه€€مه چ€€یز ت€€مام ش€€ده اس€€ت ،ال€€بته
ب€€رای او  .اح€€ساس م€€ی ک€€نم ت€€مام زح€€مت ه€€ای روزگ€€ذش€€ته
ام بیهوده بوده است.
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تالفی
ف€€رصِ €
€ت س€€رخ€€اران€€دان ن€€دارم .ات€€اق اورژان€€س ش€€بیه م€€یدان
ج€نگ ش€ده اس€ت .پُ€ر از ب€ران€کار و ت€خت و ب€یمار .در پش€ت
د ِر اورژانس جای سوزن انداخنت نیست.
ه €€رق €€در ب €€ه وی €€زی €€ت ب €€یماران س €€رع €€ت م €€یده €€م ،از ه €€جوم
ب€€یماران ع€€قب م€€یمان€€م .ب€€ه ن€€ظرم م€€یرس€€د ب€€ا ات€€وب€€وس ب€€یمار
م€€یآورن€€د .زن ج€€وان€€ی آرام و ق€€رار ن€€دارد .دخ€€ترب€€چۀ چ€€هار
س€€ال€€هاش ت€€عدادی ق€€رص آس€€پری€€ن خ€€ورده اس€€ت .ک€€ودک را
م€عای€نه م€یک€نم ع€الئ€م ح€یات€ی ک€ودک خ€وب اس€ت ،ن€اراح€تی
خ €€ €اص €€ €ی ن €€ €دارد .ب €€ €ه او آن €€ €تی اس €€ €ید م €€ €یده €€ €م و ب €€ €ه م €€ €ادر
ت€وص€یه م€یک€نم م€دت€ی در راه€رو ب€مان€ند ت€ا ب€ار دی€گر ک€ودک
را م €€عای €€نه ک €€نم و درای €€ن ف €€اص €€له ب €€ه ک €€ودک م €€ای €€عات ب €€ده €€ند.
ن €€می پ €€ذی €€رد ،دل ب €€یق €€رارش ق €€رار ن €€می گ €€یرد .درخ €€واس €€ت
شس €€توش €€وی م €€عدۀ ک €€ودک را م €€یک €€ند .ب €€ا ت €€وج €€ه ب €€ه زم €€ان
خ€وردن ق€رص و ن€وع و ت€عداد ق€رص ض€رورت€ی ب€رای ای€نک€ار
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ن €€ €میب €€ €ینم .اع €€ €تراض م €€ €یک €€ €ند ،وی €€ €زی €€ €ت م €€ €را س €€ €رس €€ €ری و
ب €€یت €€فاوت م €€یان €€گارد .م €€یخ €€واه €€م آرام €€ش ک €€نم ،ت €€وض €€یح
م €€یده €€م ،پ €€رخ €€اش م €€یک €€ند و ن €€اس €€زا م €€یگ €€وی €€د .ای €€ن ن €€وع
ب€€ €رخ€€ €ورد ب€€ €رای ص€€ €اح€€ €بان ب€€ €یمار ع€€ €ادت ش€€ €ده اس€€ €ت .ه€€ €م
ن €€اراح €€تی خ €€ودش €€ان را خ €€ال €€ی م €€یک €€نند و ه €€م ب €€ا س €€روص €€دا
پ€زش€ک را م€رع€وب خ€واس€ته ه€ای خ€ودش€ان م€ی س€ازن€د .ای€ن
دس€ته از ب€یماران ع€قیدۀ ج€دی دارن€د ک€ه :اگ€ر م€یخواه€ی ب€ه
م €€ €ری €€ €ضت ب €€ €رس €€ €ند ی €€ €ا او را بس €€ €تری ک €€ €نند ،دع €€ €واک €€ €ن .و
م €€تأس €€فان €€ه ک €€ارش €€ان را ه €€م پ €€یش م €€یب €€رن €€د .ن €€میدان €€م ای €€ن
ت €€صور غ €€لط از ک €€ی و چ €€گون €€ه در ذه €€ن ب €€یماران ج €€ا گ €€رف €€ته
اس€€ €ت ک€€ €ه ک€€ €ادر درم€€ €ان€€ €ی ک€€ €مک€€ €ار و راح€€ €ت ط€€ €لبند و ب€€ €رای
راح€€تی خ€€ودش€€ان از پ€€ذی€€رش ب€€یماران ط€€فره م€€یرون€€د و اگ€€ر
س€روص€دا راه ب€یندازن€د آن€ان ع€قب م€ین€شینند و ک€ار ان€جام
میشود.
م €€یخ €€واه €€م ب €€ه م €€ادر ک €€ودک ت €€وض €€یح ب €€ده €€م ک €€ه م €€ا ن €€ه
ب€رم€بنای م€یل ه€مراه€ان ب€یمار ب€لکه ب€راس€اس م€صال€ح ب€یمار
ک€ار ان€جام م€یده€یم .دی€گر ای€نکه اگ€ر م€عای€نۀ م€ن درن€ظر او
س€€ €رس€€ €ری آم€€ €ده اس€€ €ت ،ب€€ €رای م€€ €ا ک€€ €ه روزان€€ €ه دهه€€ €ا م€€ €ورد
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م €€شاب €€ه ی €€ک ب €€یمار را م €€یب €€ینیم و تج €€رب €€ۀ ک €€اف €€ی داری €€م ی €€ک
ن€€گاه ک€€اف€€ی اس€€ت .و ب€€عد از ه€€مۀ ای€€نه€€ا ب€€یش از ای€€نک€€ه ب€€ه
ی €€ €ک ب €€ €یمار وق €€ €ت ن €€ €میرس €€ €د چ €€ €را ک €€ €ه دهه €€ €ا ن €€ €فر درپش €€ €ت
دران€تظار م€یک€شند .ب€از ه€م ق€بول ن€میک€ند و م€دع€ی اس€ت
که من اصالً بچه او را معاینه نکردهام.
دک€€تر ام€€ام€€ی ه€€مش€€یفت م€€ن ب€€رای س€€اک€€ت ک€€ردن او ف€€وراً
ب €€چه را م €€یگ €€یرد و م €€عای €€نه م €€یک €€ند و ب €€رخ €€الف ع €€قیدۀ م €€ن
دس€€تور بس€€تری ش€€دن م€€یده€€د .ب€€ا ای€€ن ب€€یت€€وج€€هی اگ€€ر ه€€م
ق€صد ت€وه€ین ب€ه م€ن را ن€داش€ت ول€ی ُمه€ر ت€أی€ید ب€رادع€اه€ای
زن گ €€ €ذارد و ب €€ €یم آن م €€ €یرف €€ €ت ک €€ €ه ظ €€ €رف م €€ €دت ک €€ €وت €€ €اه €€ €ی
س €€روص €€دای دی €€گر ب €€یماران ن €€یز ب €€ه ه €€وا ب €€رود ت €€ا آنه €€ا ن €€یز
ب€€هن€€وب€€ۀ خ€€ود ب€€ا دع€€وا و اح€€قاق ح€€ق ک€€نند! ب€€ا ص€€دای ب€€لند،
ج€€وری ک€€ه ه€€مه ب€€شنون€€د م€€ی گ€€وی€€م :درج€€ای€€یک€€ه ب€€ه پ€€زش€€ک
ت €€وه €€ین ش €€ود و ک €€سی ن €€باش €€د از او دف €€اع ک €€ند م €€ن م €€ری €€ض
نمیبینم! و بهحالت قهر از درمانگاه خارج میشوم.
م €€ €یروم .ام €€ €ا دل €€ €م ق €€ €رار ن €€ €میگ €€ €یرد ،اع €€ €تراض ب €€ €یماران
دراغ€€لب م€€وارد پُ€€ر ب€€یهوده نیس€€ت .م€€نتهی م€€ورد اع€€تراض را
ن €€میش €€ناس €€ند .ک €€مبود ام €€کان €€ات درم €€ان €€ی رب €€طی ب €€ه پ €€زش €€ک
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ن€€ €دارد ،م€€ €یزان ام€€ €کان€€ €ات ب€€ €ا رش€€ €د ج€€ €معیت ت€€ €ناس€€ €ب و ه€€ €م
خ €€وان €€ی ن €€دارد .ب €€یمار م €€توق €€ع اس €€ت ال €€بته ح €€ق دارد ،ول €€ی
ک€ادر درم€ان€ی ب€هخ€اط€ر ای€ن ک€مبوده€ا ب€یت€قصیر اس€ت ،چ€را
ک €€ه ت €€صمیمگ €€یریه €€ا درج €€ای دی €€گری ص €€ورت م €€ی گ €€یرد و
کادر درمانی تنها درمانگر هستند نه درمانساز.
ب€رم€یگ€ردم .دک€تر ام€ام€ی جه€ت ب€یماران بس€تری ب€هب€خش
رف€€ته اس€€ت .ب€€یماران م€€ثل م€€ور و م€€لخ از س€€روک€€ول ه€€م ب€€اال
م €€ €یرون €€ €د .خ €€ €ان €€ €م اع €€ €تمادی پ €€ €رس €€ €تار درم €€ €ان €€ €گاه درح €€ €ال
ج ّ€روب€حث ب€ا م€ادری اس€ت ک€ه ک€ودک€ی درآغ€وش دارد .م€ادر
ب€ا اش€ک و زاری ال€تماس م€یک€ند ت€ا ب€چۀ ب€دح€ال€ش بس€تری
ش€ود ،خ€ان€م اع€تمادی م€تأث€ر ش€ده اس€ت م€یگ€وی€د :م€ادرج€ان
م€€ن چ€€کار ک€€نم ت€€خت خ€€ال€€ی ن€€داری€€م .دخ€€ال€€ت م€€یک€€نم ،م€€ادر
م€یگ€وی€د :ه€رب€یمارس€تان€ی ب€ردهام ن€میپ€ذی€رد .ب€چهام ح€ال€ش
ب €€د اس €€ت .زن €€ی اس €€ت الغ €€ر و ت €€کیده ،بیس €€ت و ه €€فت هش €€ت
س€€ € €ال€€ € €ه ب€€ € €ا چ€€ € €ادری رن€€ € €گ و رو رف€€ € €ته ،خس€€ € €ته و غ€€ € €مزده و
دلن€€گران .گ€€وش€€ی را ب€€ر س€€ینۀ ک€€ودک م€€یگ€€ذارم .از ص€€دای
ق€لب و ری€ه خ€بری نیس€ت ح€داق€ل دو س€اع€تی اس€ت ک€ه م€رده
اس€€ت .در رف€€توآم€€د ب€€ین ب€€یمارس€€تانه€€ا راح€€ت ش€€ده اس€€ت.
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ف €€ورا ً ب €€چه را از م €€ادر م €€یگ €€یرم و م €€یگ €€وی €€م :اک €€سیژن ،ب €€ه
خ€€ان€€م اع€€تمادی اش€€اره م€€یک€€نم ه€€مه را از درم€€ان€€گاه ب€€یرون
ک€€ند .م€€یدان€€م ب€€یف€€ای€€ده اس€€ت م€€یخواه€€م ای€€ن ت€€الش تس€€لی
ب€€رای م€€ادر ب€€یچاره ب€€اش€€د .خ€€ان€€م اع€€تمادی دس€€تپاچ€€ه ش€€ده
اس€ت .م€یپ€رس€د :دک€تر م€رده اس€ت؟ م€یگ€وی€م :ب€له ک€ارگ€ره€ا
را خ€€بر ک€€ن ف€€ورا ً ب€€چه را ب€€برن€€د پ€€ای€€ین .به€€تر اس€€ت ب€€ه م€€ادر
ف €€ €ردا ص €€ €بح خ €€ €بر ب €€ €ده €€ €ید .الاق €€ €ل ف €€ €کر ک €€ €ند ب €€ €چهاش در
ب €€یمارس €€تان م €€رده اس €€ت ب €€گذار او م €€طمئن ش €€ود ک €€ه ت €€الش
خودش را کرده است .از خودم بدم میآید.
از دس€ت ای€ن ی€کی خ€الص نش€دهای€م ی€کی دی€گر م€یآی€د.
ک €€ودک €€ی ب €€هه €€مراه چ €€هار م €€رد ،ی €€کی از دی €€گری قلچ €€ماقت €€ر.
ک €€ودک را م €€عای €€نه م €€یک €€نم ،ذاتال €€ری €€ه گ €€رف €€ته اس €€ت .ت €€مام
س €€ینه پ €€راز چ €€رک اس €€ت .م €€ثل ج €€وش €€ش س €€ماور چ €€رکه €€ای
س€ینهاش ق€لق€ل ص€دا م€یک€ند .م€یگ€وی€م ب€ای€د بس€تری ش€ود.
ح€ال€ت رض€ای€تی درچه€رهش€ان ه€وی€دا م€یش€ود .م€یدان€م ج€ا
ن €€داری €€م .خ €€ان €€م اع €€تمادی چ €€پ چ €€پ ن €€گاه م €€یک €€ند ،ک €€ه چ €€ه
م €€یگ €€وی €€ی؟ ج €€ا ن €€داری €€م .م €€یدان €€م ق €€بول ن €€میک €€نند .پ €€س از
پ€€اس€€خ م€€نفی خ€€ان€€م اع€€تمادی آدرس چ€€ند ب€€یمارس€€تان را ب€€ه
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آنه€ا م€یده€د .م€یگ€وی€ند ب€له ه€مۀ ای€نه€ا را رف€تهای€م .ای€نج€ا
آخرین بیمارستان است.
ب€دج€نسیام گ€ل م€یک€ند م€وق€ع را ب€رای ت€الف€ی ک€ار دک€تر
ام€€ام€€ی م€€ناس€€ب م€€یب€€ینم .م€€یگ€€وی€€م :اج€€ازه ب€€ده€€ید ه€€مکارم
ب €€یای €€د ،او م €€سئول بس €€تری ک €€ردن ب €€یماران اس €€ت ،م €€ن ک €€ه
ن€€ €ظر م€€ €ثبت خ€€ €ودم را دادهام ،رئ€€ €یس او اس€€ €ت ،اگ€€ €ر گ€€ €فت
بس€€تری ش€€ود خ€€وب بس€€تری م€€یک€€نند .م€€یپ€€ذی€€رن€€د و ت€€شکر
م€€یک€€نند .م€€یگ€€وی€€م :م€€ری€€ض ب€€عد .و خ€€ان€€م اع€€تمادی چ€€یزی
نمانده است از حرفهای من شاخ دربیاورد.
دک€€تر ام€€ام€€ی از ب€€خش م€€یآی€€د .م€€یگ€€وی€€م دک€€تر ل€€طفا ً آن
ب€€ €چه را م€€ €عای€€ €نه ک€€ €نید .او ک€€ €ه ن€€ €میدان€€ €د م€€ €ن ق€€ €بالً ب€€ €چه را
م€€ €عای€€ €نه ک€€ €ردهام ،ب€€ €یخ€€ €بر از ه€€ €مه ج€€ €ا م€€ €عای€€ €نه م€€ €یک€€ €ند و
م €€یگ €€وی €€د :ذاتال €€ری €€ه اس €€ت ،ب €€ای €€د بس €€تری ش €€ود ،و خ €€ان €€م
اع €€تمادی م €€یگ €€وی €€د ج €€ا ن €€داری €€م .دک €€تر ام €€ام €€ی ب €€ا اع €€تماد
ک €€ام €€ل ح €€رف خ €€ان €€م اع €€تمادی را ت €€کرار م €€یک €€ند :ب €€بری €€د ی €€ک
ب €€یمارس €€تان دی €€گر .ه €€مراه €€ان ک €€ودک م €€یپ €€رس €€ند :ک €€جا؟! ب €€ا
ح€€ال€€تی ک€€ه از آن ب€€وی دوس€€تی ن€€میآی€€د .ام€€ام€€ی م€€یگ€€وی€€د:
م€€ €ن چ€€ €ه م€€ €یدان€€ €م ه€€ €رج€€ €ا ک€€ €ه دلت€€ €ان م€€ €یخ€€ €واه€€ €د .م€€ €ن ک€€ €ه
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ن€€میت€€وان€€م ب€€ه ج€€ای ش€€ما ت€€صمیم ب€€گیرم! ق€€بول ن€€میک€€نند ،و
ام €€ € €ام €€ € €ی ح €€ € €رف €€ € €ش را ت €€ € €کرار م €€ € €یک €€ € €ند و ب €€ € €ا ل €€ € €حن ت €€ € €ند و
غ €€یرم €€سئوالن €€ه ادام €€ه م €€یده €€د :تُ €€رک €€ید! ف €€ارس €€ید! ع €€رب €€ید!
عج€€مید! ب€€ه چ€€ه زب€€ان€€ی ب€€گوی€€م .ج€€ا ن€€داری€€م!! ب€€ا ش€€نیدن ای€€ن
پ €€اس €€خ ت €€ند و ت €€حقیرک €€ننده پ €€در ب €€چه از ک €€وره درم €€یرود و
م€€یگ€€وی€€د :م€€ن اول ای€€ن ب€€چه را خ€€فه م€€یک€€نم ت€€ا از دس€€تش
راح €€ت ب €€شوم ،ب €€عد ت €€کلیفم را ب €€ا ش €€ما م €€علوم م €€یک €€نم .ب €€ه
ط €€رف ب €€چه ه €€جوم م €€یب €€رد .ج €€لوش را م €€یگ €€یرن €€د .از خ €€ودم
م€یپ€رس€م ای€نک€ه ب€ا ب€چه خ€ودش ای€نگ€ون€ه م€عام€له ک€ند ب€ا م€ا
چ €€ه خ €€واه €€د ک €€رد .او ک €€ه ک €€نترل اع €€صاب خ €€ود را از دس €€ت
داده ب €€ود دور از ان €€تظار ه €€مه مش €€ت م €€حکمی ح €€وال €€ۀ دک €€تر
ک€€رد ک€€ه ت€€عادل خ€€ود را از دس€€ت داد .در ی€€ک چ€€شم ب€€ه ه€€م
زدن محش€€ری ب€€ه پ€€ا ش€€د .ام€€ام€€ی ب€€ه پش€€ت م€€یز پ€€ناه ب€€رد و
م €€ €ردم واس €€ €طه ش €€ €دن €€ €د و م €€ €ان €€ €ع ه €€ €جوم آن م €€ €رد خ €€ €شمگین
ش€دن€د .دره€مین ح€ین س€روک€له رئ€یس ب€یمارس€تان پ€یدا ش€د.
م€ن ب€هی€کی از ه€مراه€ان ب€یمار م€یگ€وی€م :ب€اب€ا او ب€دب€خت چ€ه
ت €€ € €قصیری دارد ،ش €€ € €ما اگ €€ € €ر ح €€ € €رف €€ € €ی داری €€ € €د ب €€ € €ه رئ €€ € €یس
بیمارستان بزنید.
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ای€ن ح€رف از ده€ان م€ن ب€یرون ن€یام€ده ب€ود ک€ه پ€در ک€ودک
دک €€تر ام €€ام €€ی را ره €€ا ک €€رد و ب €€ه ط €€رف رئ €€یس ب €€یمارس €€تان
ه€جوم ب€رد و ب€ا داد و ف€ری€اد و پ€رخ€اش ق€صد گ€الوی€ز ش€دن
ب €€ا او را داش €€ت .رئ €€یس ب €€یمارس €€تان ال €€بته در ت €€أی €€ید دک €€تر
ام€ام€ی ب€ه ع€لت ن€بودن ت€خت خ€ال€ی از بس€تری ک€ردن ک€ودک
خ €€ €ودداری ک €€ €رد ول €€ €ی چ €€ €ون ب €€ €یماری ک €€ €ودک وخ €€ €یم ب €€ €ود ب €€ €ا
ت€وص€یه و راه€نمای€ی الزم و ق€رار دادن آم€بوالن€س در اخ€تیار
آنه€ا ،ب€یمار را روان€ۀ ب€یمارس€تان دی€گر ک€رد و ق€ضیه خ€ات€مه
یافت.
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نخستین اشتباه
ت€€لفن زن€€گ م€€یزن€€د و ص€€دای€€ش م€€ثل پ€€تک ت€€وی س€€رم ک€€وب€€یده
م€یشود ،خ€ان€م ح€یدری اس€ت ،پ€رس€تار درم€ان€گاه .م€یگ€وی€د:
آق€€ای دک€€تر ،م€€ری€€ض داری€€د .م€€یگوی€€م :ب€€گو دک€€تر م€€رده! ب€€اور
ک€€نید از خس€€تگی دارم م€€یم€€یرم! ب€€ا خ€€نده م€€یگ€€وی€€د :آق€€ای
دک €€تر دی €€گر ن €€میت €€وان €€م آرامش €€ان ک €€نم .ه €€فت هش €€ت ت €€ای €€ی
میشوند .بیا ببین و برو.
س€اع€ت را ن€گاه م€یک€نم .س€اع€ت درس€ت ی€ک ص€بح اس€ت.
ای €€ن س €€ردرد و س €€رگ €€یجۀ ل €€عنتی ه €€م ک €€ه راح €€تم ن €€میگ €€ذارد.
م €€یگرن .ب €€دی ت €€غذی €€ه و ک €€مخ €€واب €€ی .درد خ €€ودم را م €€یدان €€م،
درم€€ان€€ش ه€€م ف€€رار از ای€€ن م€€خصمه اس€€ت ول€€ی چ€€گون€€ه؟! ب€€ا
ای€ن اوض€اع و اح€وال ف€کر ن€میک€نم ب€ه چه€ل و پ€نج س€ال€گی
ب€رس€م .ب€ا ای€ن ف€شار زی€اد دی€ر ی€ا زود ان€فارک€توس م€یک€نم و
مرخصم!
ب€لند م€یش€وم ،س€رم گ€یج م€یرود ،ح€ال€ت ت€هوع دارم .ای€ن
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ق€€ €رصه€€ €ای آن€€ €تیم€€ €یگرن ه€€ €م ک€€ €ه ل€€ €عنتیه€€ €ا ک€€ €اری ص€€ €ورت
ن €€میده €€ند .ح €€اال م €€یف €€همم ک €€الف €€ه ش €€دن و ب €€یح €€وص €€لگی
ب €€یماری ی €€عنی چ €€ه .وق €€تی آدم €€ی درد م €€ی کش €€د و م €€یب €€یند
دی €€ €گران س €€ €امل €€ €ند و نس €€ €بت ب €€ €ه درد او ب €€ €یت €€ €فاوت ،ک €€ €فرش
درم€یآی€د .م€یخ€واه€د س€رش€ان داد بکش€د و س€ر از ت€نش€ان
ج€€دا ک€€ند .ه€€مان ک€€اری ک€€ه ه€€ر روز ب€€یماران م€€یخ€€واه€€ند ب€€ا
ما بکنند.
ب €€ €ه ُم €€ €ردن ُم €€ €ردن خ €€ €ودم را ب €€ €ه درم €€ €ان €€ €گاه م €€ €یرس €€ €ان €€ €م.
م €€ €ری €€ €ضه €€ €ا دارن €€ €د ب €€ €دوب €€ €یراه م €€ €یگ €€ €وی €€ €ند ،ط €€ €بق م €€ €عمول.
پ€درس€وخ€تهه€ا! ح€قوق م€فت م€یگ€یرن€د و ک€ار ن€میک€نند! و از
ای €€ €ن ج €€ €ور چ €€ €یزه €€ €ا .آرام ب €€ €غل ی €€ €کی از آنه €€ €ا م €€ €ین €€ €شینم.
م€توج€ه ح€ضور م€ن ن€میش€ون€د .وق€تی ه€م م€توج€ه م€یش€ون€د،
دی€گر چ€نتهش€ان خ€ال€ی و دش€نام€ی ب€رای ن€ثار ک€ردن ن€مان€ده.
م€را ک€ه م€یب€ینند ج€ا م€یخ€ورن€د .م€یپ€رس€م :چ€ه م€دت€ی اس€ت
ک €€ه آم €€دهای €€د؟ م €€یگ €€وی €€ند :ی €€ک س €€اع €€ت .ک €€ه اغ €€راق اس €€ت ،ب €€ه
ن€یم س€اع€ت ه€م ن€میرس€د .اول€ین ت€لفن خ€ان€م ح€یدری ح€دوده
دوازده و ن €€ €یم ب €€ €ود .ال €€ €بته آنه €€ €ا درد دارن €€ €د و ب €€ €یط €€ €اق €€ €ت
هس €€تند .ح €€ق را ب €€ه ج €€ان €€ب آنه €€ا م €€یدان €€م .اص€ €الً ه €€میشه
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آنه€€ا ح€€ق دارن€€د .ا ّم€€ا م€€ا چ€€ی؟ م€€یگ€€وی€€م :م€€یدان€€ید ه€€مین
آدم ب€دی ک€ه ش€ما داش€تید ب€هش ب€دوب€یراه ن€ثار م€یک€ردی€د و
م €€ €یگفتید ک €€ €ار ن €€ €میک €€ €ند ،چ €€ €ند س €€ €اع €€ €ت اس €€ €ت م €€ €دام ک €€ €ار
م€یک€ند ،ه€نوز ن€خواب€یده اس€ت؟  ۳۶س€اع€ت .و درح€ال€ی ک€ه
ب€ه ط€رف درم€ان€گاه م€یروم ادام€ه م€ی ده€م :آنق€دره€ا ه€م ک€ه
شما فکر میکنید ما آدمهای بدی نیستم.
ت€لفن زن€گ م€یزن€د .و م€را درب€لوک زای€مان م€ی خ€واه€ند .آخ
ک €€ه ای €€ن س €€ردرد ل €€عنتی دس €€تب €€ردار نیس €€ت .چ €€شمه €€ای €€م از
زور درد درح€€ € €ال ب€€ € €یرون زدن اس€€ € €ت .م€€ € €یخ€€ € €واه€€ € €م زم€€ € €ین
ب€خورم .دس€ت ب€ه دی€وار م€یگ€یرم .ک€می ص€بر م€یک€نم و راه
میافتم.
ل €€ €باس م €€ €یپ €€ €وش €€ €م و وارد ات €€ €اق زای €€ €مان م €€ €یش €€ €وم .ام €€ €ا
ن€میت€وان€م ب€ایس€تم .ح€ال€ت ت€هوع دارم .ب€چه اول را م€یگ€یرم.
دوم€ی ش€کم اول اس€ت .و ال€بته م€شکلآف€ری€ن ،م€ادر اح€تیاج
ب€€ه م€€راق€€بت و خ€€دم€€ات ب€€عد از ع€€مل دارد .ب€€چه را م€€یگ€€یرم،
ول€ی س€رگ€یجه و ت€هوع ت€وان از م€ن رب€وده اس€ت و اح€ساس
میکنم دارم میمیرم.
ب €€ا ه €€مان ل €€باس ات €€اق ع €€مل ه €€ما ج €€ا وس €€ط ات €€اق زای €€مان
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روی زم€€ € €ین دراز م€€ € €یک€€ € €شم .درس€€ € €ت وس€€ € €ط دو ت€€ € €ا زائ€€ € €و.
ص €€دای ک €€ارگ €€ر ات €€اق زای €€مان گ €€وی €€ی از راه دور ب €€ه گ €€وش €€م
م€€یرس€€د ک€€ه از وای خ€€دا م€€رگ€€م ب€€ده! دک€€تر غ€€ش ک€€رده ،آب
ق€ند ب€یاوری€د .خ€ندهام م€یگ€یرد ،در ب€یمارس€تان ب€ه دن€بال آب
ق €€ €ند م €€ €یگ €€ €ردن €€ €د! چ €€ €ه م €€ €رگ م €€ €ضحکی! ام €€ €ا از ب €€ €خت ب €€ €د
ن €€میم €€یرم .چ €€شمان €€م س €€یاه €€ی م €€یرود .و ب €€رای م €€دت €€ی ه €€مه
چ €€یز از ی €€ادم م €€یرود .ب €€یمارس €€تان ،م €€ری €€ض ،زائ €€و ،ب €€خیه،
خ €€ون €€ری €€زی ،آن دو زن €€ی ک €€ه در دو س €€وی €€م خ €€واب €€یدهان €€د و ب €€ا
ن€€گاه م€€ضطربش€€ان ن€€گران ح€€ال م€€ن هس€€تند ،ب€€یماران€€ی ک€€ه
د راه€€ €رو دارن€€ €د دش€€ €نام م€€ €یده€€ €ند ه€€ €مه و ه€€ €مه ف€€ €رام€€ €وش€€ €م
م €€یش €€ود .ل €€ذت ع €€جیبی ب €€ه م €€ن دس €€ت م €€یده €€د .م €€رگ آن
طورها هم که میگویند بد نیستِ ،
سکر غریبی دارد.
چ €€ € € €شم ک €€ € € €ه ب €€ € € €از م €€ € € €یک €€ € € €نم دوس €€ € € €تم ج €€ € € €واد م €€ € € €شغول
راس€€ € €توریس€€ € €ت ک€€ € €ردن ک€€ € €اره€€ € €ا اس€€ € €ت .وض€€ € €ع دو زائ€€ € €و را
روب€€ €هراه ک€€ €رده و آنه€€ €ا ب€€ €ه ات€€ €اق بس€€ €تری م€€ €نتقل ش€€ €دهان€€ €د.
خ €€یال €€م آس €€وده م €€یش €€ود .ج €€واد م €€یپ €€رس €€د :ب €€از ه €€م ف €€شارت
پ €€ای €€ین اف €€تاده اس €€ت؟ م €€یگ €€وی €€م :ب €€له .م €€یگ €€وی €€د :ای €€ن ه €€فته
ب €€روی €€م ک €€وه درس €€ت م €€یش €€ود .م €€یگ €€وی €€م :ب €€اش €€ه ،اگ €€ر ت €€ا آن
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موقع زنده بودیم ،و هر دویمان میخندیم.
ح€€ €ال€€ €م به€€ €تر ش€€ €ده اس€€ €ت .ن€€ €زدی€€ €کیه€€ €ای ص€€ €بح اس€€ €ت.
آخ €€ €ری €€ €ن م €€ €ری €€ €ض را ک €€ €ه زن €€ €ی اس €€ €ت و درد زای €€ €مان دارد
م €€یب €€ینم و ب €€ه ات €€اق €€م م €€یروم ،دوم €€ین ب €€ار اس €€ت ک €€ه ح €€ام €€له
ش€ده اس€ت .ب€رای آنک€ه زی€اد ن€اراح€ت ن€شود ،س€ری€ع م€عای€نه
م€یک€نم .س€اع€ت ورود ،ری€تم ق€لب ن€وزاد ،ش€روع درد و دی€گر
م€€ €شخصات را م€€ €ین€€ €وی€€ €سم .ب€€ €ه ن€€ €ظرم م€€ €یرس€€ €د ن€€ €وزاد در
ح€ال€ت س€فال€یک اس€ت .س€ر ب€ه ط€رف پ€ای€ین و ب€اس€ن ب€ه ط€رف
ب €€اال .به €€تری €€ن ح €€ال €€ت ن €€وزاد ب €€رای زای €€مان پ €€رون €€ده را ت €€کمیل
م€یک€نم .ح€دس م€یزن€م چ€ند س€اع€ت دی€گر ب€ه زای€مان م€ان€ده
است .سر بر بالش میگذارم و به خواب میروم.
ب€€از ه€€م ص€€دای ت€€لفن .ای€€ن ت€€لفن ع€€جیب ب€€الی€€ی ب€€رای م€€ا
ش€€ده اس€€ت! س€€ردردم ک€€متر ش€€ده اس€€ت .در آن س€€وی س€€یم
ج €€واد ن €€گران م €€را ص €€دا م €€یک €€ند :ف €€ورا ً ب €€یا پ €€ای €€ین .چ €€ه خ €€بر
ش €€ده؟ پ €€ای €€ین ک €€ه م €€یروم م €€یف €€همم ت €€شخیص س €€فال €€یک م €€ن
درب€€ارۀ زن€€ی ک€€ه آخ€€ر وق€€ت آم€€ده اس€€ت درس€€ت ن€€بوده و ب€€چه
ن€€ه ب€€ا س€€ر ب€€لکه ب€€ا پ€€ا ب€€ه ط€€رف ک€€ان€€ال زای€€مان€€ی اس€€ت .ی€€عنی
ب€ری€ج اس€ت .پیش€رف€ت زای€مان ک€ه ک€ند م€یش€ود ،ج€واد زن را
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م€عای€نه م€یک€ند .م€شکوک م€یش€ود .ع€کس م€یگ€یرد م€یب€یند
ن €€وزاد م €€ثل ب €€ودا نشس €€ته اس €€ت .زای €€مان ب €€ای €€د ب €€ا س €€زاری €€ن
ص€€ورت ب€€گیرد .ب€€دت€€ر از ه€€مه ک€€ه زای€€مان ق€€بلی ه€€م س€€زاری€€ن
ب€€وده اس€€ت .ج€€راح م€€سئول€€یت را گ€€ردن ن€€میگ€€یرد .م€€یگ€€وی€€د:
وارد ک €€ان €€ال زای €€مان €€ی ش €€ده ب €€اش €€د ،س €€زاری €€ن ری €€سک دارد.
م €€یگ €€وی €€م :م €€ن اش €€تباه ک €€ردهام .ب €€ه دق €€ت م €€عای €€نه ن €€کردهام
وگ€رن€ه م€توج€ه م€یش€دم ،اگ€ر اش€تباه ن€میک€ردم چ€ند س€اع€ت
پیش میبایست عمل سزارین انجام پذیرد.
از خ €€ €ودم م €€ €یپ €€ €رس €€ €م :چ €€ €را چ €€ €نین اش €€ €تباه €€ €ی ک €€ €ردهام؟
ت€€مام€€ش ه€€م م€€رب€€وط ب€€هخس€€تگی و س€€ردرد و س€€رگ€€یجه ن€€بوده
اس €€ت ،اح €€ساس ک €€ردم زن از م €€عای €€نۀ دک €€تر م €€رد ن €€اراح €€ت
اس €€ت ،ن €€خواس €€تم ب €€ا م €€عای €€نه ک €€ام €€ل بیش €€تر ن €€اراح €€تش ک €€نم.
ای €€ن ق €€بیل م €€سام €€حه و رق €€ت ق €€لبها درک €€ار پ €€زش €€کی م €€طلوب
نیست.
زن م€دع€ی ب€ود ک€ه ب€ه م€ن گ€فته اس€ت ق€بالً س€زاری€ن ش€ده
اس€ت ول€ی ن€گفته ب€ود و ن€گفتنش ال€بته چ€یزی از ب€ار گ€ناه و
اش €€تباه م €€ن ن €€میک €€اس €€ت .م €€ن وظ €€یفه داش €€تم م €€ری €€ض را ب €€ه
دق€ت م€عای€نه ک€نم ،ش€رح ح€ال ک€ام€ل ب€گیرم .ن€گرف€ته ب€ودم ،ب€ه
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ه€€ €مین خ€€ €اط€€ €ر اص€€ €راری ن€€ €داش€€ €تم ک€€ €ه ب€€ €ه زن ب€€ €قبوالن€€ €م ک€€ €ه
نگفتهای.
زائ €€و ب €€هات €€اق ع €€مل م €€یب €€ری €€م .ت €€مام م €€سئول €€یت س €€زاری €€ن
ب€هدوش م€ن س€نگینی م€یک€ند .م€ن زی€ر ن€وش€تهه€ای خ€ودم را
ام€ضا ک€رده ب€ودم .ت€شخیص اش€تباه خ€ودم را ق€بول داش€تم
و حاضر بودم به خاطر آن هر تنبیهی را بپذیرم.
ش €€ € €کم ک €€ € €ه ب €€ € €از م €€ € €یش €€ € €ود از ش €€ € €ادی پ €€ € €ر درم €€ € €یآورم.
خ €€وش €€بختان €€ه ن €€وزاد از ک €€ان €€ال زای €€مان €€ی ع €€بو ن €€کرده ب €€ود و
زای€€ €مان ب€€ €دون ک€€ €متری€€ €ن خ€€ €طر ان€€ €جام پ€€ €ذی€€ €رف€€ €ت .ک€€ €ودک را
ب€€یرون م€€یک€€شیم .م€€ادر و ک€€ودک ه€€ر دو س€€ال€€م و ق€€براقان€€د.
م €€ثل ای €€ن اس €€ت ک €€ه ت €€مام دن €€یا را ب €€ه م €€ن دادهان €€د ت €€مام €€ی
خس €€تگیه €€ا و اض €€طرابه €€ا چ €€ون ب €€رف €€ی در ظه €€ر ت €€ابس €€تان
آب م €€ €یش €€ €ود .ش €€ €ادی غ €€ €ری €€ €بی س €€ €راس €€ €ر وج €€ €ودم را ف €€ €را
میگیرد.

!268

درد مشترک
گ €€وی €€ی ای €€ن رف €€ت و آم €€ده €€ا را پ €€ای €€ان €€ی نیس €€ت .از ن €€یمهه €€ای
ش €€ب پش €€ت دره €€ای ب €€یمارس €€تان ص €€ف م €€ی ک €€شند و ه €€مان
ج€€ا م€€یخ€€واب€€ند ب€€ه ام€€ید ص€€بح .ص€€بح دو دس€€ته م€€یش€€ون€€د،
م€وف€قه€ا و ن€ام€وف€قه€ا .آنک€ه م€وف€ق م€یش€ود ب€ه درم€ان€گاه راه
م€€ €یی€€ €اب€€ €د و آنک€€ €ه م€€ €وف€€ €ق ن€€ €میش€€ €ود ش€€ €بی دی€€ €گر را ب€€ €ای€€ €د
دران€تظار ب€هس€ر ب€رد .اگ€ر ع€مری ب€اش€د دردم€ند ب€ه درون راه
م€ییاب€د و اگ€ر ع€مری ن€بود دره€مان ان€تظار راح€ت م€یش€ود و
نوبت به دیگری میرسد.
راه €€ €رو محش €€ €ر ک €€ €بری اس €€ €ت .ج €€ €ای س €€ €وزن ان €€ €داخ €€ €نت
نیس €€ت ،گ €€وش ت €€ا گ €€وش نشس €€تهان €€د ،بیش €€تر روس €€تای €€ی .از
ش€کل و ش€مای€لش€ان م€یت€وان ف€همید .از زب€انه€ا و ل€هجهه€ا
ک€ه ن€گو ،ه€رک€س ب€ا ل€هجهای و زب€ان€ی .ب€ه ص€ورته€اش€ان ک€ه
ن€گاه م€یک€نی اح€ساس م€یک€نی زب€ان ی€کدی€گر را م€یف€همند
ک€ه ه€مه ب€ا ه€ر زب€ان€ی از ی€ک چ€یز س€خن م€یگ€وی€ند .از درد
مش€€ترک€€ی ک€€ه زب€€ان مش€€ترک ن€€میخ€€واه€€د ،خ€€ود ن€€وع€€ی زب€€ان
اس €€ت و ه €€رک €€س ب €€ه دن €€بال ه €€مدردی م €€یگ €€ردد ت €€ا ب €€رای €€ش
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س€€نگ ص€€بوری ب€€اش€€د و ب€€ا ه€€م ب€€ه ی€€ک وج€€ه مش€€ترک ب€€رس€€ند
و درد راحتتر تحمل شود.
م€€را ک€€ه م€€یب€€ینند ب€€ا ن€€گاهش€€ان خ€€یلی چ€€یزه€€ا م€€یگ€€وی€€ند.
در ن€€گاهه€€اش€€ان ت€€قاض€€ا ،درد ،گ€€له ،اع€€تراض م€€وج م€€یزن€€د.
ام€€ €ا ن€€ €میتوان گ€€ €فت ک€€ €ه ای€€ €ن ح€€ €ق را ب€€ €ای€€ €د درج€€ €ای دی€€ €گری
جس €€توج €€و ک €€رد و گ €€ناه €€ی ب €€رگ €€ردن ج €€ماع €€ت س €€پیدج €€ام €€ه
نیس€€ €ت .چ€€ €ه م€€ €یت€€ €وان ک€€ €رد .دردم€€ €ندن€€ €د و ع€€ €الج درد را در
دس€€ت م€€ا م€€یبینند .ب€€های€€نک€€ه ت€€خت خ€€ال€€ی هس€€ت ی€€ا ن€€ه ،دارو
هس€ت ی€ا نیس€ت ،ام€کان€ات و چ€ه و چ€ه ک€اری ن€دارن€د .آنه€ا
ت€نها دو چ€یز را م€ی ف€همند ،درد را و ط€بیب را .و ک€سی ک€ه
ج €€ام €€ۀ س €€پید ب €€ه ت €€ن ک €€رده اس €€ت م €€سئول درم €€ان او اس €€ت،
ه €€ €مین .پ €€ €س ب €€ €یهوده نیس €€ €ت ک €€ €ه در ن €€ €گاهش €€ €ان ال €€ €تماس و
اع €€تراض ،ه €€ر دو م €€وج م €€یزن €€د؛ آم €€یزه م €€تضادی ک €€ه ب €€رای
آنه€ا ط€بیعی اس€ت و ج€معش غ€یرم€مکن نیس€ت .ح€تی الزم
نیس€ت ک€ه ل€ب ب€گشای€ند ک€ه اگ€ر گ€شودن€د چ€یزی ج€ز ای€ن دو
نخواهد بود.
از ن €€ €گاهش €€ €ان م €€ €یگ €€ €ری €€ €زم .پ €€ €ا ت €€ €ند م €€ €یک €€ €نم ک €€ €ه تح €€ €مل
ن€€گاهه€€ای دردم€€ندش€€ان را ن€€دارم .م€€یگ€€ری€€زم و در را م€€حکم
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پش€ت س€ر خ€ود م€یب€ندم ت€ا دی€واره€ا م€را از ن€گاهه€ای آنه€ا
حفظ کند.
پش€€ €ت در ات€€ €اق ص€€ €ف م€€ €یک€€ €شند و ش€€ €مارهه€€ €ا خ€€ €وان€€ €ده
م€یش€ود .ام€ا ص€داه€ا راه ب€هج€ای€ی ن€میب€رن€د .پ€س دوب€اره و
س €€ه ب €€اره در آش €€فته ب €€ازار ن €€ام ب €€یماری خ €€وان €€ده م €€یش €€ود.
ب €€االخ €€ره ق €€رع €€ه ب €€هن €€ام ی €€ک ن €€فر ب €€یرون م €€یآی €€د .ج €€معیت را
م€یش€کاف€د و داخ€ل م€یش€ود .ن€گاه ه€ای ک€نجکاو و دردم€ند
ب €€هداخ €€ل ه €€جوم م €€یآورن €€د .در بس €€ته م €€یش €€ود و ه €€یاه €€و در
پشت در اوج میگیرد.
ب€رخ€ورد ب€ا ت€ک ت€ک ب€یماران ب€ه س€ادگ€ی ان€جام م€یش€ود.
ام €€ا وس €€ای €€ل و اب €€زار ،م €€حیط و ج €€و ح €€اک €€م ب €€ر ب €€یمارس €€تان
آنه €€ €ا را م €€ €یگ €€ €یرد ،در چ €€ €شمان اغ €€ €لبش €€ €ان ت €€ €حیر م €€ €وج
م€€ € €یزن€€ € €د .در م€€ € €قاب€€ € €ل آن ت€€ € €حیّر دان€€ € €ش ط€€ € €بیب ب€€ € €رجس€€ € €ته
م €€یش €€ود .اح €€ساس غ €€ری €€بی پ €€یدا م €€یک €€نم و ای €€ن اح €€ساس
ن €€اش €€ی از آن اس €€ت ک €€ه م €€یت €€وان €€م ب €€ه دی €€گری ک €€مک ک €€نم.
بیش €€تر ت €€وانس €€تی در م €€قاب €€ل ن €€توانس €€تی ،درم €€ان €€ی درم €€قاب €€ل
دردی ،دهندهای درمقابل خواهندهای.
در ن €€گاه ی €€کای €€کشان دق €€یق م €€ی ش €€وم .ب €€ه ن €€ظرم م €€یرس €€د
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ت€€ €نها ی€€ €ک چ€€ €یز را از م€€ €ن م€€ €یخ€€ €واه€€ €ند ،گ€€ €وش س€€ €پردن ب€€ €ه
درده€€ا و دردم€€ندیه€€ای آن€€ان .ام€€ا دره€€مان آن ج€€رق€€های در
ذه€نم زده م€یش€ود ک€ه آی€ا ب€یمار ه€م م€یان€دیش€د ک€ه م€ن ه€م
آدم€€ی هس€€تم م€€ثل او ب€€ا ه€€زار گ€€رف€€تاری و م€€سئله در ب€€یرون
ای €€ن ب €€یمارس €€تان .م €€ن ه €€م خ €€واه €€ندهای هس €€تم م €€ثل او ،ب €€ا
دس €€ت ط €€لب ب €€ه س €€وی دی €€گران؟ آی €€ا ب €€رای ب €€یمار م €€هم اس €€ت
ک €€ه در ذه €€ن م €€ن چ €€هه €€ا م €€ی گ €€ذرد؟ ام €€یده €€ا و ی €€أس ه €€ای €€م
ک€دام اس€ت؟ از چ€ه چ€یزه€ای€ی ش€اد ی€ا غ€مگین م€یش€وم؟ ام€ا
ن €€ €ه ،آن €€ €ان ت €€ €نها ص €€ €بوری م €€ €ی خ €€ €واه €€ €ند و ن €€ €گاه €€ €ی تس €€ €لی
ده €€نده .ک €€سی ک €€ه ب €€ه آن €€ان دل بس €€پارد و ب €€اروش ک €€نند ک €€ه
درد آن€€ €ان را م€€ €یف€€ €همد و ب€€ €هخ€€ €اط€€ €ردردم€€ €ندی آن€€ €ان م€€ €تأث€€ €ر
اس€ت ،دل م€ی س€وزان€د و اگ€ر ای€ن ن€گاه و آن ب€اور را ن€یاب€ند
ن €€ €ه داروی م €€ €ا را م €€ €صرف م €€ €ی ک €€ €نند و ن €€ €ه ب €€ €ه ب €€ €ای €€ €ده €€ €ا و
ن€بای€ده€ا گ€وش م€یس€پارن€د و ن€رف€ته راه€ی ب€یمارس€تان€ی دی€گر
میشوند که خود بارها دیدهام.
م €€یآی €€ند و م €€یرون €€د و ت €€نها ف €€رص €€ت م €€یی €€اب €€م .س €€یگاری
روشن کنم و درفاصلۀ رفت و آمدشان پکی بزنم.
آنق€€در درب€€از و بس€€ته م€€یش€€ود ،آنق€€در س€€یگار روش€€ن و
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خ€ام€وش م€یش€ود ک€ه ب€اورم را از دس€ت م€یده€م ای€ن دور را
پ€€ای€€ان€€ی ب€€اش€€د .ام€€ا ب€€ا ک€€مال ت€€عجب م€€یب€€ینم دی€€گر درپش€€ت
در ک €€سی نیس €€ت .ب €€لند م €€یش €€وم ت €€ا ب €€ه ات €€اق خ €€ودم ب €€روم.
ن€€میت€€وان€€م .دردی س€€تون ف€€قرات€€م را دور م€€یزن€€د .م€€یرود و
م€€ €یآی€€ €د .ام€€ €ا دردی اس€€ €ت ک€€ €ه ع€€ €ذاب€€ €م ن€€ €می ده€€ €د ،ک€€ €یفیتی
غ€ری€ب دارد .ب€ه پ€رس€تار م€یگ€وی€م :ب€رای اس€تراح€ت م€یروم،
اگر کسی آمد تلفن بزن میگوید نگران نباشید مواظبم.
از ات€€اق ک€€ه ب€€یرون م€€یروم خس€€ته ن€€باش€€ید پ€€رس€€تان چ€€ون
دس €€ت ن €€وازشگ €€ری خس €€تگی را از ج €€ان €€م م €€یروب €€د .دس €€تی
تکان میدهم و سری که ممنونم.
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معجزه اتفاق میافتد!
در ب €€از م €€یش €€ود و دخ €€ترک پ €€رس €€تار داخ €€ل ات €€اق م €€یش €€ود.
گ €€ون €€ه ه €€ای €€ش گ €€ل ان €€داخ €€ته اس €€ت .ن €€میدان €€م از زور خ €€نده
اس€ت ی€ا از ح€یرت .ب€ا دس€ت اش€اره ب€هب€یرون ات€اق م€ی ک€ند.
ه €€مان اش €€اره ک €€اف €€ی اس €€ت ک €€ه ب €€دان €€م ب €€یماری ب €€ا ح €€ال €€تی
ف€وقال€عاده م€یخواه€د ب€دون ن€وب€ت دخ€ل ش€ود .ب€لند م€یش€وم
و ب €€ه آس €€تان €€ۀ درم €€یروم .گ €€وش ت €€ا گ €€وش س €€ال €€ن نشس €€تهان €€د،
ج €€ای س €€وزن ان €€داخ €€نت نیس €€ت و ن €€گاهه €€ا ه €€مه ب €€ه ی €€ک س €€و
م€توج€ه اس€ت ،ب€ه زن€ی م€یان€سال ب€ا چ€ادری رن€گ و رو رف€ته.
زب€ان ل€ول€ه ش€ده اش م€را ب€ه ی€اد گ€ل ش€یپوری م€ی ان€دازد .ب€ا
زب€€ان€€ش ن€€اودان€€ی م€€یان دو ل€€ب درس€€ت ک€€رده اس€€ت .ب€€ا دی€€دن
آن وض €€ع ب €€یاخ €€تیار خ €€نده ام م €€یگ €€یرد و ی €€کب €€اره ت €€مام €€ی
ن €€گاهه €€ا م €€توج €€ه م €€ن م €€یش €€ود .ف €€ورا ً خ €€ودم را ج €€مع و ج €€ور
م€€یک€€نم و ب€€ا ق€€یاف€€های ج€€دی ب€€ه ه€€مراه€€ان ب€€یمار اش€€اره م€€ی
ک€نم ک€ه ب€یمار را ب€ه ات€اق م€عای€نه ب€یاورن€د .در ی€ک آن ت€مام€ی
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دروس دان€€ € €شکده را م€€ € €رور م€€ € €ی ک€€ € €نم ،ت€€ € €مام اط€€ € €لسه€€ € €ا و
ت€€صاوی€€ر ب€€یماری ه€€ا را .از داخ€€لی گ€€رف€€ته ت€€ا ج€€راح€€ی و از
ج €€راح €€ی ت €€ا آن €€ات €€وم €€ی و ل €€خ .دره €€یچ ک €€دام ب €€ه ب €€یماری زب €€ان
ل€€ €ول€€ €های ب€€ €رن€€ €میخ€€ €ورم .ه€€ €یچ اش€€ €ارهای در ه€€ €یچ ج€€ €ا ب€€ €ه آن
نش €€ده اس €€ت .ی €€ا ش €€ده اس €€ت و ذه €€ن م €€ن ی €€اری ن €€میده €€د،
ن €€میدان €€م .ه €€رق €€در ب €€ه م €€غزم ف €€شار م €€یآورم ک €€ه زب €€ان ل €€ول €€ه
ش €€ده م €€رب €€وط ب €€ه ک €€دام ب €€یماری اس €€ت ع €€قلم ب €€ه ج €€ای €€ی ق €€د
ن€میده€د .ک€می در ص€ندل€ی ج€ا ب€هج€ا م€ی ش€وم .ب€یمار ب€ای€د
در وه €€لۀ نخس €€ت اط €€مینان پ €€یدا ک €€ند پ €€زش €€کش ه €€م درد را
م€یش€ناس€د و ه€م درم€ان را .پ€س ف€رم نشس€نت و ن€گاه ک€رن
ب€€ه ب€€یمار خ€€یلی اه€€میت دارد الاق€€ل ب€€رای ب€€یمار ،او ب€€ای€€د از
ف €€رم نشس €€نت پ €€زش €€ک و ع €€امل €€ان €€ه ن €€گاه ک €€ردن او ب €€فهمد ک €€ه
س€€ €وار ب€€ €رک€€ €ار اس€€ €ت ت€€ €ا آرام€€ €ش ب€€ €یاب€€ €د .وگ€€ €رن€€ €ه اگ€€ €ر ب€€ €رای
لح€ظهای ش€ک ب€کند ک€ه ن€میدان€ی خ€اص€یت ت€مام داروه€ای€ت
ن €€قش ب €€رآب اس €€ت .اص €الً ن €€می خ €€ورد ت €€ا ب €€دان €€ی اث €€ر ک €€رده
اس€€ت ی€€ا ن€€ه .پ€€نهان€€ی ه€€م نیس€€ت خ€€ودش€€ان ب€€ه ص€€راح€€ت م€€ی
گ €€ €وی €€ €ند .ف €€ €همیدم داروی ف €€ €الن دک €€ €تر اث €€ €ر ن €€ €دارد ،ری €€ €ختم
درجوی آب .به همین سادگی و با همین صراحت.

ه€€ €مراه€€ €ان ب€€ €یمار دو زن هس€€ €تند ی€€ €کی ج€€ €وان و دی€€ €گری
پ€€یر ،ح€€دس م€€یزن€€م ی€€کی دخ€€ترش و دی€€گری م€€ادر ش€€وه€€رش
ب €€اش €€د .پ €€س ب €€یدرن €€گ از چ €€گون €€گی زم €€ان و م €€کان ب €€یماری
م€€یپ€€رس€€م .و ای€€نک€€ه چ€€گون€€ه ب€€دی€€ن ش€€کل درآم€€ده اس€€ت و از
ک€ی؟ از خ€وردهه€ا و ن€خوردهه€ا ،از ک€ردهه€ا و ن€کرده ه€ا ،از
ه €€رچ €€یزی ک €€ه ب €€توان €€د ردپ €€ای €€ی ب €€اش €€د .م €€یگ €€وی €€ند از ظه €€ر
چ €€یزی ن €€خورده اس €€ت .س €€اب €€قۀ ب €€یماری ه €€م ن €€داش €€ته اس €€ت.
ن€اگ€هان€ی و ب€یم€قدم€ه ب€ه ای€ن روز درآم€ده اس€ت .س€عی م€ی
ک €€نم ب €€ا ب €€یمار راب €€طه ب €€رق €€رار ک €€نم .ش €€ای €€د چ €€یزی ب €€گوی €€د ک €€ه
ک€€مکی ب€€اش€€د .ت€€نها ن€€گاه م€€یک€€ند .در ن€€گاه€€ش ف€€رو م€€یروم
ش€€ای€€د درآنج€€ا چ€€یزی ب€€یاب€€م .ام€€واج خس€€تگی و افس€€ردگ€€ی
م€€ی آی€€ند و م€€یرون€€د .م€€ی پ€€رس€€م :چ€€ند س€€ال داری؟ چ€€یزی
م€یگ€وی€د .م€توج€ه ن€میش€وم .م€یگ€وی€ند چه€ل س€ال دارد ،ام€ا
بیش €€ €تر ن €€ €شان م €€ €یده €€ €د ،پ €€ €یری زودرس ،ح €€ €اص €€ €ل رن €€ €ج و
مش €€تقی ب €€یک €€ران .ای €€نان بیش €€تر از آنک €€ه از ب €€یماریه €€ای
ج€€سمی رن€€ج ب€€برن€€د ک€€ه م€€یب€€رن€€د ،دردش€€ان درد ب€€یهمزب€€ان€€ی
اس €€ت .دوس €€ت دارن €€د ک €€سی آنه €€ا را ب €€فهمد ،خ €€ودش €€ان را،
دردش€ان را ،غ€مه€ایش€ان را ،ی€ا ح€داق€ل ک€سی ب€اش€د ک€ه ب€ه
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درده €€ €اش €€ €ان گ €€ €وش ف €€ €را ده €€ €د .رن €€ €جش €€ €ان ب €€ €یش از آنک €€ €ه
ج€€سمی ب€€اش€€د روح€€ی اس€€ت .م€€یگ€€وی€€م :او را ب€€ه اورژان€€س
ببرند تا بیایم.
ب €€ا رف €€نت ب €€یمار از زن €€دگ €€یش م €€یپ €€رس €€م .دخ €€ترش ج €€واب
م €€یده €€د .ه €€مان ق €€صۀ ق €€دی €€می ،ب €€ا ک €€می ت €€غییر ،بیش €€تر در
ظ €€ €اه €€ €ر ،اس €€ €اس ب €€ €یماری ف €€ €قر اس €€ €ت .م €€ €ادر ه €€ €مۀ درده €€ €ا،
اق€€ €تصادی و ف€€ €ره€€ €نگی ه€€ €ر دو .ج€€ €ام€€ €عه ب€€ €ه ش€€ €وه€€ €ر ف€€ €شار
م €€یآورد و او در خ €€ان €€ه ای €€ن ف €€شار را ب €€ه زن و ب €€چهه €€ای €€ش
م€€نتقل م€€یک€€ند و بیش€€تر ب€€ههمس€€رش ک€€ه س€€پر ب€€الی ه€€مه او
اس €€ت .ای €€ن ف €€قر ف €€ره €€نگی اس €€ت .ف €€قر اق €€تصادی ک €€ه ب €€یداد
م€€ €یک€€ €ند ،ب€€ €چهه€€ €ا ک€€ €ه ن€€ €داش€€ €نت ح€€ €ال€€ €یش€€ €ان نیس€€ €ت ،ش€€ €کم
گ€€رس€€نه ک€€ه دی€€ن و ای€€مان ن€€می ش€€ناس€€د .پ€€س ب€€ای€€د ک€€ار ک€€رد
ی€ا درخ€ان€ه ،ی€ا درخ€ان€ه دی€گران و دی€گرت€ران .ف€شار و ف€شار.
خوب ناگهان از جایی این فشار بیرون میزند.
از ات€€اق ک€€ه ب€€یرون م€€ی آی€€م ک€€می خس€€تهام ه€€مۀ چ€€شمه€€ا
م€توج€ه م€نند .درم€ن چ€ه م€یب€ینند؟ قه€رم€ان ی€ا په€لوان پ€نبهای
ک €€ €ه در م €€ €یدان €€ €ی از ب €€ €ال دی €€ €دهه €€ €ا َه €€ €لمن م €€ €بارز م €€ €یک €€ €ند.،
ن €€ €میدان €€ €م .از ن €€ €گاه پ €€ €رت €€ €منا و پ €€ €رس €€ €شگ €€ €رش €€ €ان خ €€ €جال €€ €ت

م€یک€شم .ک€می خ€ودم را ج€معوج€ور م€یک€نم .پ€ا ت€ند م€یک€نم
ت€€ا از ب€€اران ن€€گاهش€€ان ب€€گری€€زم و خ€€ودم را ب€€ه اورژان€€س م€€ی
رسانم.
از پش€ت ش€یشه ه€مه ب€ا ت€عجب ب€ه زن ب€یچاره م€ی ن€گرن€د
و م€€ €نتظرن€€ €د ب€€ €بیند م€€ €ن چ€€ €گون€€ €ه ش€€ €قال€€ €قمر م€€ €یک€€ €نم .دن€€ €بال
معج€زهان€د .چ€را ک€ه ای€ن م€ردم درت€مام ط€ول ع€مرش€ان دن€بال
ش€فاده€نده و م€نجی ب€ودهان€د .ک€اره€ای ع€ادی ن€میخ€واه€ند.
دران€€ €تظار خ€€ €رق ع€€ €ادتان€€ €د .چ€€ €یزی م€€ €ثل ی€€ €د ب€€ €یضا ی€€ €ا دم
م €€سیحای €€ی ،اگ €€ر ن €€ه م €€ثل آنه €€ا ،ح €€داق €€ل چ €€یزی ن €€زدی €€ک ی €€ا
شبیه آنها.
ق€€ €درت€€ €ی م€€ €اورای ق€€ €درت آدم ت€€ €ا ب€€ €رزخ€€ €م آنه€€ €ا م€€ €ره€€ €می
گ€ذارد و ح€اال ک€ه دس€تش€ان از ه€مه ک€س و ه€مه چ€یز ک€وت€اه
اس€ت ب€ه ن€اچ€یزی چ€ون م€ن پ€ناه م€یب€رن€د ،ک€ه درب€یاب€ان ل€نگه
ک €€فش غ €€نیمتی اس €€ت .و م €€ن آن ل €€نگه ک €€فش ش €€دهام درای €€ن
ب€ره€وت ب€یک€سی .ن€میدان€م .ش€ای€د ای€ن گ€ون€ه ن€باش€د ک€ه م€ن
ت €€صور م €€یک €€نم ،ام €€ا ب €€ه ه €€رح €€ال ن €€گاهش €€ان ک €€اری غ €€ری €€ب را
جستوجو میکند .دست بهکار میشوم.
ب €€ه ب €€یمار م €€یگ €€وی €€م :م €€ادرج €€ان ب €€ه آنچ €€ه م €€یگ €€وب €€م دق €€ت
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ک €€ن! و ب €€عد ب €€هگ €€ون €€های ک €€ه درس €€ت و ح €€ساب €€ی ت €€وی گ €€وش €€ش
ف €€رو ب €€رود م €€یگ €€وی €€م :آن آم €€پول ام €€ری €€کای €€ی را ب €€یاوری €€د .و
ادام€€ه م€€یده€€م :ب€€بین م€€ادرج€€ان ،ب€€عد از رف€€نت آم€€ری€€کای€€یه€€ا
ت€€نها ه€€مین ی€€ک آم€€پول ب€€رای م€€ا ب€€اق€€ی م€€ان€€ده اس€€ت .ق€€یمت
اص€لیاش ه€زار و پ€ان€صد ت€وم€ان اس€ت .ب€ازار س€یاه€ش را
خ €€بر ن €€دارم .دق €€ت ک €€ن .ه €€رزم €€ان €€ی ک €€ه داغ ش €€دی ی €€ا دردت
گ €€رف €€ت وق €€ت اث €€ر آم €€پول اس €€ت .ف €€ورا ً خ €€بر ب €€ده وگ €€رن €€ه چ €€ون
آم€€پول خ€€یلی ق€€ویای اس€€ت ت€€مام€€ی م€€وه€€ای س€€رت م€€یری€€زد
ب €€ا ت €€أک €€ید م €€یپ €€رس €€م :ف €€همیدی؟ و او ب €€ا ش €€اره س €€ر ج €€واب
م €€ €ثبت م €€ €یده €€ €د ک €€ €ه ف €€ €همیده اس €€ €ت .آم €€ €پول آب م €€ €قطر را
م €€یآورن €€د و در زی €€ر پ €€وس €€ت ت €€زری €€ق م €€یک €€نم] .آب م €€قطر ب €€ه
خ€€ €ودی خ€€ €ود اث€€ €ر درم€€ €ان€€ €ی ن€€ €دارد .ام€€ €ا ب€€ €هع€€ €نوان پ€€ €الس€€ €بو
اس€تفاده م€یش€ود .ه€نگام€یک€ه از داروی€ی ب€هع€نوان پ€الس€بو
اس€€ €تفاده م€€ €یش€€ €ود بیش€€ €تر ج€€ €نبۀ روان€€ €ی م€€ €طرح اس€€ €ت ت€€ €ا
ج €€سمان €€ی[ ح €€دود دو س €€ی س €€ی ک €€ه ت €€زری €€ق م €€یک €€نم ف €€ری €€اد
ب €€ €یمار ب €€ €ه ه €€ €وا م €€ €یرود .ص €€ €بر م €€ €یک €€ €نم و م €€ €نتظر ج €€ €واب
م€یش€وم زب€ان ک€می ب€ه داخ€ل ده€ان ف€رو م€یرود ک€می دی€گر
ت €€زری €€ق م €€یک €€نم ،از ش €€دت درد زب €€ان €€ش ک €€ام €الً ت €€و م €€یرود.

ب €€ €یم €€ €عطلی دس €€ €ت ب €€ €ه ده €€ €ان €€ €ش م €€ €یگ €€ €ذارم و م €€ €یگوی €€ €م:
ه €€مینج €€ور ن €€گه دارد .دارو م €€ین €€وی €€سم و دس €€تورات الزم را
م €€یده €€م ب €€ه دخ €€ترش ت €€وص €€یه م €€یک €€نم م €€واظ €€بت بیش €€تری از
م€ادرش ب€کند و م€یگ€وی€م :ف€شار ب€ییش از ح€د م€ادرت را ب€ه
ای€€ن روز ان€€داخ€€ته اس€€ت .ب€€ای€€د درس€€ت و ح€€ساب€€ی م€€واظ€€بش
باشید.
ج€€معیت از پش€€ت در ش€€یشهای ب€€ه ت€€عجب م€€ین€€گرن€€د .در
ن €€ €گاهش €€ €ان رض €€ €ای €€ €ت خ €€ €اط €€ €ری م €€ €وج م €€ €یزن €€ €د .ش €€ €ای €€ €د آن
معج€€ €زهای ک€€ €ه م€€ €یخ€€ €واس€€ €تهان€€ €د ات€€ €فاق اف€€ €تاده اس€€ €ت .دل€€ €م
م€€یخ€€واه€€د س€€یگاری آت€€ش ب€€زن€€م و لح€€ظهای ب€€ا خ€€ودم ب€€اش€€م
ام€ا دخ€ترک پ€رس€تار مه€لت ن€میده€د .ب€ا ل€بخندی ب€رل€ب چ€ای
م€€یآورد .ص€€میمتی درچ€€شمان پ€€ر ن€€شاط€€ش م€€وج م€€یزن€€د،
م€یپ€رس€د ب€یماران ب€یای€ند؟ م€یگ€وی€م :ب€له .ب€یمار ب€عدی وارد
اتاق میشود.
س€اع€تی ن€میگ€ذرد ک€ه ه€مان ب€یمار زب€ان ل€ول€های م€یآی€د،
ام€€ا ب€€هزی€€ادی س€€اب€€ق زب€€ان€€ش ب€€یرون نیس€€ت .م€€یپ€€رس€€م :چ€€ه
ش€€ده اس€€ت؟ ب€€یمار خ€€ودش ص€€حبت م€€یک€€ند .م€€یگ€€وی€€د اث€€ر
دارو ک€€ €م ش€€ €ده اس€€ €ت و دوب€€ €اره زب€€ €ان ب€€ €یرون آم€€ €ده اس€€ €ت.
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م€توج€ه م€یش€وم ذه€ن ب€یمار م€توج€ه ن€یمۀ دی€گر آم€پول اس€ت
ک €€ه ت €€زری €€ق نش €€ده اس €€ت .خ €€وب ام €€ری €€کای €€یه €€ا ک €€ه رف €€تهان €€د.
دی€€گر آم€€پول€€ی درک€€ار نیس€€ت و از ت€€نها آم€€پول ن€€یمهای ب€€اق€€ی
اس€€ت .پ€€یش از آنک€€ه مش€€تری ب€€رای آن ب€€رس€€د چ€€ه به€€تر آن
ن€یمه را ه€م اس€تفاده ک€ند ت€ا ب€اله€ا یکس€ره از ج€ان او رخ€ت
ب€€ €رب€€ €ندد .م€€ €یگ€€ €وی€€ €م :ب€€ €روی€€ €د آن ن€€ €صفه دی€€ €گر را ب€€ €زن€€ €ید .از
پنج€ره ن€گاه م€یک€نم .ن€یمه دی€گر ک€ه م€یزن€ند زب€ان ک€ام€الً در
ده €€ € €ان ف €€ € €رو م €€ € €یرود .م €€ € €یآی €€ € €ند و آرام از پ €€ € €ای €€ € €ین پنج €€ € €ره
م€یگ€ذرن€د ب€ه ی€اد م€ادرم م€یاف€تم و غ€می س€راس€ر وج€ودم را
فرا میگیرد.

دختری تنها
آم€€ده ب€€ود ت€€نها و غ€€مزده ،گ€€یج و ب€€ی ت€€فاوت ب€€ا ح€€رک€€ات€€ی ک€€ه
گ€ردوغ€بار ک€دورت€ی ب€رآن ب€ود .نشس€ت و ب€ا ک€می خ€جال€ت از
خ €€ودک €€شی اش ص €€حبت ک €€رد .اس €€مش را پ €€رس €€یدم و ای €€نکه
چند سال دارد ،کجا و با چه کسانی زندگی میکند.
م €€یخواه €€م ب €€ا س €€ؤاله €€ای €€م پ €€لی ب €€سازم ب €€رای ن €€زدی €€کی ب €€ه
ف €€ €کر و روح او .ب €€ €هچ €€ €رای €€ €ی خ €€ €ودک €€ €شی اش ک €€ €ه م €€ €یرس €€ €م
م €€یزن €€د زی €€رگ €€ری €€ه .ب €€عد راح €€ت و دوس €€تان €€ه از زن €€دگ €€یش م €€ی
گ€وی€د ،از دع€واه€ای م€کرر ب€ا م€ادرش و ای€نکه م€ادر ب€رای او
ه€یچ اه€میتی ق€ائ€ل نیس€ت .م€ی ف€همم پ€درش ه€فتادودو س€ال
و م€ادرش چه€ل و پ€نج س€ال دارد .ک€می دی€گر گ€ری€ه م€یک€ند.
ی€ک ب€ار دی€گر دس€ت ب€هخ€ودک€شی زده اس€ت .و درای€ن دوب€ار
زن €€دگ €€یش ،آن €€قدر ب €€رای م €€ادرش ب €€یاه €€میت ب €€وده اس €€ت ک €€ه
حتی حاضر نشده است همراه او به پزشک بیاید.
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م€€ €یم€€ €ان€€ €م ک€€ €ه از ک€€ €جا ش€€ €روع ک€€ €نم ،ب€€ €ا آن ه€€ €مه ب€€ €یمار
درپش€ت در ،و س€همی ک€ه ب€ه ه€ر ک€دام م€یرس€د ،س€همی ک€ه
درآن ت €€نها ف €€رص €€ت ی €€ک س €€الم و ع €€لیک بیش €€تر نیس €€ت و ت €€ا
ب €€یمار ب €€ه خ €€ود ب €€یای €€د ده €€ان و گ €€وش و ب €€ینیاش را ،ب €€ا ی €€ک
ن€گاه وران€داز م€یک€نم و ن€سخه را ب€ه دس€تش م€یده€م وگ€رن€ه
ج€ماع€ت ب€یمار ت€نگ ح€وص€له و رن€جور ،آش€وب ب€ه پ€ا خ€واه€ند
کرد.
ب€€رای دخ€€تر از اخ€€تالف نس€€ل س€€خن م€€یگ€€وی€€م نس€€لی ک€€ه
ب €€ € €ه گ €€ € €ذش €€ € €ته ت €€ € €علق دارد ول €€ € €ی م €€ € €یخواه €€ € €د ام €€ € €روز را ب €€ € €ا
ان€گاره€های خ€ودش ب€سازد و اداره ک€ند .و نس€ل ج€وان€ی ک€ه
ب €€ه ب €€اوره €€ای گ €€ذش €€ته ب €€ه دی €€ده ت €€ردی €€د ن €€گاه م €€یک €€ند و ب €€رای
خ €€ودش ح €€قوق €€ی را خ €€واس €€تار اس €€ت ک €€ه نس €€ل گ €€ذش €€ته از
پذیرش آن خودداری میکنند.
از دخ€تر م€یپ€رس€م :ک€تاب م€یخ€وان€د؟ م€یگ€وی€د :ک€می .و
ب €€ه او ک €€تاب €€ی را م €€عرف €€ی م €€یک €€نم ت €€ا ب €€ا زن €€دگ €€ی دی €€گران در
م€€ €وق€€ €عیته€€ €ای م€€ €تفاوت آش€€ €نا ش€€ €ود .ت€€ €ا ب€€ €دان€€ €د زن€€ €دگ€€ €ی او
آنچ€€نان ک€€ه ت€€صور م€€یک€€ند ب€€دت€€ری€€ن زن€€دگ€€ی درک€€ره خ€€اک€€ی
نیس€ت .ب€ه او م€ی گ€وی€م :ه€میشه ب€ین آرزو و واق€عیت درهای

اس€ت ک€ه ت€نها از آن ب€ا م€قاوم€ت و م€بارزه م€یت€وان گ€ذش€ت.
از درهای ک €€ €ه گ €€ €ذش €€ €تی ،درۀ دی €€ €گری اس €€ €ت ت €€ €ا اب €€ €د و ت €€ €ا
اب€€دی€€ت .ام€€ا اگ€€ر ت€€صمیم ب€€ه خ€€ودک€€شی داری ب€€ای€€د به€€تری€€ن
راه را ب€€ € €یاب€€ € €ی .م€€ € €ثالً پ€€ € €ری€€ € €دن از آس€€ € €مانخ€€ € €راش€€ € €ی ن€€ € €ظیر
س €€اخ €€تمان پ €€الس €€کو .راح €€ت و ب €€ی دردس €€ر ب €€رای دو س €€وی
ق €€ضیه .ت €€کلیف ه €€مه ی €€کباره م €€علوم م €€یش €€ود ،آنک €€ه ب €€االی
آسمانخراش است و آنکه در پایین است.
ام€€ € €ا اگ€€ € €ر راه€€ € €ی ب€€ € €رای س€€ € €خن گ€€ € €فنت و اع€€ € €تراض م€€ € €ی
خ€واه€ی ،راه€ش ای€ن نیس€ت .ب€ای€د راه دی€گری ب€جوی€ی .م€ی
خ €€واه €€م ب €€رای €€ش از ه €€دای €€ت ب €€گوی €€م ک €€ه چ €€را ب €€ه غ €€رب €€ت رف €€ت،
پش€ت ب€ه دی€وار ک€رد ،ب€ا س€ای€هاش س€خن گ€فت و ب€االخ€ره در
را بس €€ت و ش €€یرگ €€از را ب €€ازد ک €€رد .و اگ €€ر خ €€ودک €€شی ک €€رد
ه€دای€ت ب€ود .ک€ه م€رگ€ش ه€م ن€وع€ی اع€تراض ب€ود .هش€داری
و ت €€ € €نبهی ب €€ € €رای م €€ € €ا ،ک €€ € €ه خ €€ € €واب ب €€ € €ودی €€ € €م و ب €€ € €وی گ €€ € €نداب
مشاممان را نمیآزرد.
اع€تراض ب€یماران م€نتظر ،رخ€صت ن€میده€د .م€یخ€واه€م
ک€ه ب€ا م€ادرش ص€حبت ک€نم .ام€ا ق€بول ن€می ک€ند .م€یگ€وی€م:
پ €€س خ €€ودت ب €€ای €€د راه €€ی ب €€ه ق €€لب م €€ادرت ب €€یاب €€ی ،ب €€ه ق €€لب و
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ذه€نش ،و اگ€ر ک€مکی از م€ن ب€رب€یای€د دری€غ ن€خواه€م ک€رد .ب€ا
ن€گاه ک€ودک€ان€هاش ت€شکر و خ€داح€اف€ظی م€ی ک€ند و م€یرود.
درف€€ €کرم ک€€ €ه ح€€ €رفه€€ €ای€€ €م چ€€ €قدر دراو اث€€ €ر ک€€ €رده اس€€ €ت .آی€€ €ا
م €€ € € €یرود ک €€ € € €ه آن ک €€ € € €تاب را ت €€ € € €هیه ک €€ € € €ند و ب €€ € € €خوان €€ € € €د ی €€ € € €ا
آس€€ €مانخ€€ €راش€€ €ی ب€€ €جوی€€ €د و ِ
دردس€€ €ر را ک€€ €م ک€€ €ند! ش€€ €ای€€ €د...
بیمار بعدی با عجله وارد میشود.

مبارک باشد!
ت€€ا ص€€بح چ€€شم ب€€ره€€م ن€€گذاش€€تهام ،ح€€تی ی€€ک لح€€ظه .ی€€کری€€ز
م€ری€ض آم€ده اس€ت ،از ه€رن€وع و ق€سم ،رن€گووارن€گ .س€اع€ت
پ €€نج ص €€بح ب €€ود ک €€ه رف €€توآم €€ده €€ا ف €€روک €€ش ک €€رد و درم €€ان €€گاه
نفسی کشید .خسته و کوفته رفتم تا چشم برهم بگذارم.
خ€یلی دل€م م€ی خ€واس€ت درای€ن ف€رص€ت ک€وت€اه ی€ک س€اع€ته
چ €€رت €€ی ب €€زن €€م ،ام €€ا خ €€واب از چ €€شمان €€م پ €€ری €€ده ب €€ود .ت €€رج €€یح
دادم ک€€ €ه دراز ب€€ €کشم .آخ ک€€ €ه از دس€€ €ت ای€€ €ن ت€€ €خت زه€€ €وار
دررف€ته ف€غان€م ب€ه ه€وا اس€ت .ن€ه گ€ردن€ی ب€رای€م ب€اق€ی گ€ذاش€ته
است و نه کمری.
م €€یان €€دی €€شم ،ب €€ه گ €€ذش €€ته ام ،ب €€ه ح €€ال €€م و ب €€ه ف €€ردای €€م .ب €€ه
س €€رن €€وش €€تی ک €€ه رق €€م خ €€ورده اس €€ت .ه €€میشه دی €€وار ،ه €€میشه
ت€نهای€ی ،ات€اق€ی دو در س€ه ،ک€می ک€وچ€کت€ر ی€ا ب€زرگت€ر ،ب€ا
ت€€ €خت ی€€ €ا ب€€ €دون ت€€ €خت ،چ€€ €ه ش€€ €ده اس€€ €ت؟ چ€€ €ه م€€ €یشود؟ چ€€ €ه
خ€€ €واه€€ €د ش€€ €د؟ اح€€ €ساس ت€€ €خته پ€€ €اره ای را دارم ک€€ €ه ام€€ €واج
خ€€روش€€ان رودخ€€ان€€ه آنرا ب€€ا خ€€ود م€€ی ب€€رد .ت€€ا ک€€ی؟ ت€€ا ک€€جا؟
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ای €€ن ت €€ختهپ €€اره ب €€االخ €€ره درک €€جا په €€لو خ €€واه €€د گ €€رف €€ت؟ ک €€دام
س€اح€ل آغ€وش خ€واه€د گ€شود و ای€ن ج€ان خس€ته چ€ه زم€ان€ی
آرامشی خواهد یافت.
درم €€یزن €€ند .اس €€ماع €€یل اس €€ت ،نگه €€بان درم €€ان €€گاه .ن €€گران
خ €€واب م €€ان €€دن م €€ن اس €€ت .ب €€رم €€یخ €€یزم و خ €€ودم را ج €€لو آی €€نه
ب€ران€داز م€یک€نم .م€وه€ای ص€ورت€م ح€ساب€ی ب€لند ش€ده اس€ت.
م€دام درح€ال روی€یدن و س€بز ش€دن اس€ت .چ€ه م€یش€ود ک€رد
وق €€تی رش €€د م €€عنوی ن €€بود ،رش €€د م €€ادی س €€رع €€ت م €€یگ €€یرد.
ب€€یمار ن€€یازه€€ای ب€€یش€€ماری دارد ک€€ه پ€€زش€€ک م€€وظ€€ف اس€€ت
ک€ه ب€ه آنه€ا پ€اس€خ ب€ده€د .ای€ن ن€یازه€ا ت€نها ج€سمان€ی نیس€ت
ک€ه ب€ا دارو س€روت€ه ق€ضیه ب€هم ب€یای€د .روح€ی اس€ت .،ی€کی از
ای €€ن ن €€یازه €€ا ت €€صور ب €€یمار از پ €€زش €€ک اس €€ت .آدم €€ی شس €€ته
رف €€ته ،ت €€روت €€میز ،اط €€و ک €€شیده ،م €€ؤدب ،س €€رح €€ال و س €€رزن €€ده،
ف €€ €ارغ از ای €€ €نک €€ €ه او ن €€ €یز آدم €€ €ی چ €€ €ون او اس €€ €ت ب €€ €ا ه €€ €مان
م€€شکالت و دردس€€ره€€ا .ش€€ای€€د ک€€می بیش€€تر ب€€هت€€بع ش€€غلش و
توقعی که جامعه و خانوادهاش از او دارد.
آم€اده م€یش€وم و ک€فش و ک€الف م€یک€نم ،و از درم€ان€گاه
م€یزن€م ب€یرون .ت€روت€میز و اط€و ک€رده ،ه€مانط€ور ک€ه ان€تظار

دارن €€ €د ،ت €€ €ا راه €€ €ی غ €€ €رب €€ €یت €€ €ری €€ €ن م €€ €نطقه شه €€ €ر ش €€ €وم .از
ش€مال€یتری€ن ق€سمت ب€ه غ€رب€یت€ری€ن م€نطقه .س€فری ه€رروزه و
ب€یوق€فه ،چ€ه م€یش€ود ک€رد ،س€رن€وش€ت ه€رک€س را ب€هگ€ون€های
رقم زدهاند.
ب€€ه درم€€ان€€گاه م€€یرس€€م ،ل€€باسه€€ای€€م را ع€€وض ن€€کردهام ک€€ه
ب€یماران م€یآی€ند .از خ€ودم م€یپ€رس€م :ای€نه€ا خ€واب ن€دارن€د!
خ€وب ک€می ص€بر م€یک€ردی€د .ک€می غ€رول€ند م€یک€نم ب€ا خ€ودم.
ام€ا ق€یاف€ۀ دردم€ند اول€ین ب€یمار ب€ه م€ن ن€هیب م€یزن€د .ک€جای€ی
م €€ؤم €€ن! م €€علوم اس €€ت ک €€ه آدم ب €€یمار خ €€واب ن €€دارد .ای €€ن چ €€ه
س €€ؤال €€ی اس €€ت ک €€ه م €€یک €€نی؟ از خ €€ودم خ €€جال €€ت م €€یک €€شم.
م €€ € €یت €€ € €رس €€ € €م ب €€ € €یمار ف €€ € €کر م €€ € €را خ €€ € €وان €€ € €ده ب €€ € €اش €€ € €د .م €€ € €دام
م €€عذرتخ €€واه €€ی م €€یک €€ند .ام €€ا ن €€یازی نیس €€ت .ک €€می ک €€ه ک €€ار
م€یک€نم ح€ال€م ج€ا م€یآی€د .دس€تم گ€رم م€یش€ود و ه€مین ط€ور
از چپ و راست مریض میبینم.
س €€اع €€ت از ی €€ازده گ €€ذش €€ته اس €€ت .م €€عدهام درد م €€یک €€ند.
م €€ثل ای €€نک €€ه دارد س €€وراخ م €€یش €€ود .ن €€وز ف €€رص €€ت ن €€کردهام
ص €€ €بحان €€ €ه ب €€ €خورم .م €€ €یگ €€ €وی €€ €م :ت €€ €صور م €€ €یک €€ €نند پ €€ €زش €€ €ک
س€€وپ€€رم€€ن اس€€ت ی€€ا روب€€ات .گ€€رس€€نه و ت€€شنه ن€€میش€€ود .خ€€وب
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ک €€می ف €€رص €€ت ب €€ده €€ید .م €€ا ه €€م ن €€فسی ت €€ازه ک €€نیم .دردل ب €€ا
خ €€ودم ک €€لنجار م €€یروم ک €€ه مشه €€دی غ €€الم €€رض €€ا آب €€دارچ €€ی
درم€€ان€€گاه ب€€ه دادم م€€یرس€€د :آق€€ای دک€€تر ت€€لفن .ت€€لفن رم€€زی
اس€ت ب€ین م€ن و مشه€دی غ€الم€رض€ا .ب€ه آب€دارخ€ان€ه م€یروم.
چ€ای و ن€ان و پ€نیر آم€اده اس€ت ،ام€ا دل€م ق€رار ن€میگ€یرد ب€ا
خ€€یال راح€€ت ص€€بحان€€ه را ب€€خورم .ب€€فهمی ن€€فهمی م€€ثل س€€گ
پاولف شرطی شدهام .به این تیپ زندگی عادت کردهام.
ان €€رژی م €€یگ €€یرم و ب €€رم €€ی گ €€ردم .ه €€مین ط €€ور م €€یرون €€د و
م€€ €یآی€€ €ند .ن€€ €زدی€€ €کیه€€ €ای ظه€€ €ر اس€€ €ت ک€€ €ه درم€€ €ان€€ €گاه خ€€ €لوت
م €€یش €€ود .ت €€ا ب €€ه خ €€ودم ب €€یای €€م ،خ €€واب €€م م €€یب €€رد .چ €€شمم گ €€رم
ش€ده اس€ت ک€ه درم€یزن€ند .ب€یمار داخ€ل م€یش€ود .از خ€واب
م€€یپ€€رم .ب€€یمار ع€€ذرخ€€واه€€ی م€€یک€€ند .ام€€ا م€€سئلهای نیس€€ت.
میگویم :بفرمایید ،جانم ،چه ناراحتی داری؟
ت€€ا ش€€یفت ک€€ار ب€€عدیام زم€€ان زی€€ادی ن€€مان€€ده اس€€ت ،م€€ثل
م€€عرک€€هگ€€یره€€ا ب€€هس€€رع€€ت ب€€رق و ب€€اد ب€€ساط€€م را ج€€مع م€€یک€€نم
ت€ا درج€ای€ی دی€گر پ€هن ک€نم و درآنج€ا ه€م چ€ند س€اع€تی ذک€ر
م €€ €صیبت ک €€ €نم .راه م €€ €یاف €€ €تم .ک €€ €می ک €€ €ه م €€ €یروم م €€ €اش €€ €ین
پ€تپ€تک€نان خ€ام€وش م€یش€ود .ب€یچاره رخ€ش ،ه€م ص€دای€ش

درآم €€ €ده اس €€ €ت .ب €€ €س ک €€ €ه از ص €€ €بح ت €€ €ا ش €€ €ام م €€ €یدوان €€ €مش.
س€روق€ت م€وت€ور م€یروم .م€ثل ب€یگان€های در س€رزم€ین ن€ااش€نا
م €€یمان €€م .از پ €€یچ و مه €€ره €€ا ،ل €€ول €€هه €€ا و س €€یمپ €€یچه €€ا چ €€یزی
دس €€تگیری €€م ن €€میش €€ود .ب €€ه خ €€ودم ل €€عنت م €€یک €€نم ک €€ه چ €€را از
ف €€وت و ف €€ن م €€کان €€یکی س €€ررش €€ته ن €€دارم .چ €€ه ب €€ای €€د ب €€کنم؟ از
خ€ودم م€یپ€رس€م :م€اش€ین ب€ا آدم€یزاد چ€ه ف€رق€ی دارد؟ ه€ر دو
ت€€وس€€ط دس€€تگاهه€€ا و م€€وت€€وره€€ای م€€ختلفی ح€€رک€€ت م€€یک€€نند،
پ€س دن€بال م€شاب€هات م€یگ€ردم .ف€رض م€یک€نم درات€اق ع€ملم
و ش €€کم ب €€یمار را ب €€از ک €€ردهام .ب €€ا ای €€ن ت €€فاوت ک €€ه درای €€نج €€ا
شس €€ €نت دس €€ €ت و دن €€ €گ و ف €€ €نگه €€ €ای دی €€ €گر وج €€ €ود ن €€ €دارد.
م€€یگ€€وی€€م :خ€€وب م€€وت€€ور ه€€مان دس€€تگاه گ€€وارش .ک€€ارب€€رات€€ور،
ک€€لیهه€€ا ق€€لب ک€€دام اس€€ت؟ پ€€مپ ب€€نزی€€ن .ه€€مینط€€ور ی€€کیی€€کی
ج €€لو م €€یروم .خ €€ب ،ایس €€ت ن €€اگ €€هان €€ی م €€اش €€ین ش €€بیه ایس €€ت
ق€لبی اس€ت .پ€س اش€کال در ق€لب اس€ت .س€راغ پ€مپ ب€نزی€ن
م€یروم .پ€یدا م€یک€نم .ل€ول€ۀ راب€ط پ€اره ش€ده و ه€وا م€یکش€د.
چ €€ €یزی ش €€ €بیه ح €€ €رک €€ €ت ه €€ €وا در رگه €€ €ا .مح €€ €ل پ €€ €ارگ €€ €ی را
پ€€ان€€سمان م€€یک€€نم .ب€€ا ه€€مان چس€€به€€ای€€ی ک€€ه ب€€رای ج€€راح€€ی
ب €€هک €€ار م €€یب €€ری €€م .اس €€تارت م €€یزن €€م .ی €€ک ،دو ،س €€ه .ب €€ا ه €€زار
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س €€الم و ص €€لوات م €€اش €€ین روش €€ن م €€یش €€ود و راه م €€یاف €€تد.
گ€از را م€یگ€یرم .از ای€نک€ه ب€هم€وق€ع ب€رس€م ل€ذت م€یب€رم .ام€ا
ی€ک آن خ€واب چ€شمان€م را م€یگ€یرد .ب€ه خ€ود م€یآی€م ،دوب€اره
گ€€از را م€€یگیرم .ت€€کرار م€€یش€€ود .ک€€می ای€€نور و آنور وی€€راژ
م€€یده€€م .ب€€ا ب€€وق م€€اش€€ینه€€ای پس€€ت س€€ری ب€€یدار م€€یش€€وم.
خ €€وش €€بختان €€ه ات €€وب €€ان اس €€ت و م €€سیر ی €€ک ط €€رف €€ه اس €€ت .ب €€ه
درم€ان€گاه م€یرس€م .ب€ه س€رع€ت وارد ات€اق€م م€یش€وم ت€ا ک€سی
م€را ن€بیند .ام€ا م€نشی درم€ان€گاه م€را دی€ده اس€ت .م€یگ€وی€م:
شتر دیدی ،ندیدی .میگوید :باشد.

ب €€ا ص €€دای ض €€رب €€ات م €€متد ب €€ه در ات €€اق از خ €€واب ب €€یدار
م€یش€وم .ب€ه س€اع€تم ن€گاه م€یکنم .درس€ت چه€ل و پ€نج دق€یقه
خ €€واب €€یدهام ،آخ ک €€ه چ €€ه خ €€واب گ €€وارا و ل €€ذتب €€خشی .خ €€ان €€م
مح€€ €مدی اس€€ €ت .م€€ €یگ€€ €وی€€ €د :ح€€ €ساب€€ €ی ش€€ €لوغ ش€€ €ده اس€€ €ت.
م €€یگ €€وی €€م :ب €€فرس €€ت ب €€یای €€ند .و ش €€روع م €€یک €€نم ب €€ه وی €€زی €€ت
ب €€ €یماران ،زم €€ €ان از دس €€ €تم خ €€ €ارج م €€ €یش €€ €ود .م €€ €یآی €€ €ند و
م€€یرون€€د .آنه€€ا م€€یگ€€وی€€ند و م€€ن م€€یش€€نوم .گ€€هگ€€اه چ€€یزک€€ی

م€€یگ€€وی€€م .ن€€سخه را م€€ین€€وی€€سم و ن€€فر ب€€عدی م€€یآی€€د .ب€€عدی
و ب €€عدی .ت €€ا دخ €€تر و پس €€ر ج €€وان €€ی وارد م €€یش €€ون €€د .پس €€ر
ح€دودا ً بیس€ت س€ال€ه و دخ€تر پ€ان€زده س€ال€ه ب€ه ن€ظر م€یرس€د.
پس€€ €ر ج€€ €وان ک€€ €ه ن€€ €ام خ€€ €ود را »مه€€ €دی« م€€ €یگ€€ €وی€€ €د از درد
دس €€ €ت و چ €€ €نگ ش €€ €دن انگش €€ €تان €€ €ش ش €€ €کای €€ €ت دارد .ش €€ €ک
م €€ €یکنم .ن €€ €کند خ €€ €ودش را ب €€ €رای دخ €€ €ترک ل €€ €وس م €€ €یک €€ €ند.
نس€بتش€ان را م€یپ€رس€م .دخ€تر م€یگ€وی€د :دائ€یمه .ذه€نم ب€ه
ط€€رف م€€واد مخ€€در م€€یرود ،ح€€شیش ی€€ا ه€€روئ€€ین .م€€یپ€€رس€€م:
چ€یز ن€اج€وری م€صرف ن€کردهای؟ م€یگ€وی€د :م€ثالً! م€یگ€وی€م:
ح€€ € €شیش .اخ€€ € €مه€€ € €ای€€ € €ش ت€€ € €وی ه€€ € €م م€€ € €ی رود .م€€ € €ثالً ب€€ € €هش
ب€رم€یخ€ورد .م€عای€نهاش م€یک€نم .ام€ا چ€یز زی€ادی دس€تگیرم
ن€€میش€€ود .ت€€وان ب€€لند ش€€دن ن€€دارد .درم€€ان را ش€€روع م€€یکنم.
ب€€ا  ۲س€€یس€€ی آب م€€قطر زی€€ر پ€€وس€€ت .آم€€پول€€ی ک€€ه دردرم€€ان
ب€€یماران هیس€€تری€€ک معج€€زه م€€یک€€ند .م€€یگ€€وی€€د :به€€تر نش€€د.
دس€تور م€یده€م بس€تری ش€ود .ت€ا ب€بینم در س€اع€ات ب€عد آی€ا
ع €€الئ €€م دی €€گری ظ €€اه €€ر م €€یش €€ود ی €€ا ن €€ه .ج €€وان ب €€ه ه €€مراه €€ی
دختر راهی اتاق بستری میشوند.
م€رد چ€اق€ی ب€ا س€رط€اس€ی وارد ات€اق م€یش€ود .او را ب€هج€ا
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ن€€میآورم .ام€€ا او م€€را م€€یش€€ناس€€د و ب€€ه ی€€ادم م€€یآورد .چ€€ند
ش €€ب پ €€یش ب €€رای دی €€دن م €€ادرش ب €€هخ €€ان €€ۀ آنه €€ا رف €€ته ب €€ودم
خ €€ان €€های در پش €€ت ک €€اخ .ک €€اخ €€ی ک €€وچ €€ک درک €€نار ک €€اخ €€ی
ب €€زرگ .چ €€ند اش €€کوب €€ه ،پ €€وش €€یده از ف €€رشه €€ای دس €€تب €€اف €€ت
اع€€ €الء ،پ€€ €ر از اش€€ €یاء ق€€ €دی€€ €می و گ€€ €رانق€€ €یمت .و در گ€€ €وش€€ €ۀ
ات€€اق€€ی ب€€زرگ ،پ€€یرزن€€ی ن€€ود س€€ال€€ه ک€€ه دچ€€ار شکس€€تگی ل€€گن
ش €€ده ب €€ود .ب €€ه ع €€لت ب €€یاخ €€تیاری ادرارش س €€ون €€د گ €€ذاش €€ته
ب €€ودن €€د و ح €€اال س €€ون €€د ب €€ند آم €€ده و آنه €€ا ن €€گران ب €€ند آم €€دن
س€€ون€€د ش€€ده ب€€ودن€€د .م€€عای€€نه ک€€ردم .س€€ون€€د اش€€کال€€ی ن€€داش€€ت،
چ €€را ک €€ه در م €€ثان €€ۀ ب €€یمار م €€ای €€عی ن €€بود ک €€ه دف €€ع ش €€ود .ش €€ک
ک €€ €ردم ن €€ €کند ب €€ €ه پ €€ €یرزن چ €€ €یزی ن €€ €میده €€ €ند .ام €€ €ا ب €€ €ه دم و
دس €€تگاهش €€ان ک €€ه ن €€گاه ک €€ردم ش €€کم ب €€رط €€رف ش €€د ،پ €€یرزن از
درد ش €€کای €€ت داش €€ت ،خ €€واس €€تم آم €€پول ُم€€ €سکنی ب €€زن €€م ام €€ا
ع€€روس€€ش م€€مان€€عت ک€€رد و گ€€فت :آق€€ای دک€€تر م€€یگ€€وی€€ند ای€€ن
آم €€پوله €€ا ع €€وارض دارد ،از ای €€نک €€ه ت €€ا ای €€ن ان €€دازه ن €€گران
س€الم€ت پ€یرزن هس€تند خ€وش€م آم€د .از خ€یر آم€پول گ€ذش€تم،
دس€€تورات€€ی دادم و راه€€ی خ€€ان€€ه ش€€دم .ب€€ا خ€€ودم گ€€فتم :اگ€€ر
ق€رار اس€ت آدم€ی ص€د س€ال ع€مر ک€ند .به€تر اس€ت در چ€نین

ک€اخ€ی ب€اش€د .ب€ا چ€نین م€راق€بات€ی دلس€وز ک€ه ن€گران اث€رات
سوء یک آمپول مسکن هم هستند.
م €€یپ €€رس €€م :ح €€ال م €€ادرت €€ان چ €€طور اس €€ت .س €€رش را ب €€ا
ت €€ €أس €€ €ف ت €€ €کان م €€ €یده €€ €د :ب €€ €ه م €€ €رح €€ €مت ش €€ €ما ب €€ €د نیس €€ €ت.
م€€یخواس€€تم ب€€رای€€م س€€رم€€ی ب€€نوی€€سید ت€€ا ب€€رای€€ش وص€€ل ک€€نند.
سرمهایش تمام شده است.
م€سئول ت€زری€قات را ص€دا م€یک€نم .ت€ا ب€رای وص€ل ک€ردن
س €€رم ب €€ه خ €€ان €€ۀ ب €€یمار ب €€رود .م €€یگ €€وی €€د :آق €€ای دک €€تر ،ب €€یمار
ُ€ €
درح €€ال €€ت کُ €€ما اس €€ت ،درح €€ال م €€رگ اس €€ت .م €€یپ €€رس €€م :ای €€ن
م €€سئله را ب €€ه پس €€رش گ €€فتی ،ت €€أی €€ید م €€ی ک €€ند .م €€رد را ص €€دا
م€یک€نم .م€یگ€وی€م ج€ناب ،م€ادرت€ان درح€ال€ت کُ€ما اس€ت ،ب€ای€د
ب €€ه ب €€یمارس €€تان م €€نتقل ش €€ود .م €€یگ €€وی €€د :ن €€ه آق €€ای دک €€تر ،ب €€ه
س€رم را ک€ه زدی€م ،ک€می
س€ر ش€ری€فت€ان ق€سم ب€یحال اس€ت€ € ُ .
س€€رم دی€€گر ک€€ارش را
ح€€ال آم€€د و پ€€ای€€ش را ت€€کان داد دو ت€€ا ُ €
روبهراه میکند.
س€€رم م€€سئله م€€ادرت€€ان ح€€ل ن€€میش€€ود ،ب€€ای€€د
م€€یگ€€وی€€م :ب€€ا ُ €
درب €€ €یمارس €€ €تان م €€ €ورد ب €€ €ررس €€ €ی ق €€ €رار گ €€ €یرد ت €€ €ا ع €€ €لت کُ €€ €ما
م€شخص ش€ود و ب€توان€د از کُ€ما ب€یرون€ش ب€یاورن€د .اع€تراض
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م€€ €یک€€ €ند :ن€€ €ه آق€€ €ای دک€€ €تر ،ه€€ €یچ ب€€ €یمارس€€ €تان€€ €ی او را ق€€ €بول
ن€میک€ند .م€یگ€وی€م :ن€گران ن€باش€ید م€ن ت€رت€یب بس€تری ش€دن
او را م€یده€م .ش€ما ب€ه آدرس€ی ک€ه م€ن م€یده€م ب€روی€د ،م€ن
ت €€لفن م €€یزن €€م .م €€یپ €€رس €€د :ک €€جا؟ م €€یگ €€وی €€م :ب €€یمارس €€تان...
م €€یگ €€وی €€د :ن €€ه ،ن €€ه .ای €€ن ب €€یمارس €€تان ح €€داق €€ل ش €€بی دوه €€زار
ت €€وم €€ان پ €€ول م €€ی گ €€یرد ،آدم ب €€میرد به €€تر اس €€ت ت €€ا پ €€ای €€ش ب €€ه
این بیمارستانها برسد.
ت €€ €ازه شس €€ €تم خ €€ €بردار م €€ €ی ش €€ €ود .دل €€ €م ب €€ €ه ح €€ €ال پ €€ €یرزن
درح €€ال کُ €€ما م €€ی س €€وزد .ب €€یچاره در آخ €€ری €€ن ش €€ب زن €€دگ €€یش
ب €€ €رای پس €€ €رش دو ه €€ €زار ت €€ €وم €€ €ان ارزش ن €€ €دارد .ع €€ €صبان €€ €ی
م€€ €یش€€ €وم .دل€€ €م م€€ €ی خ€€ €واه€€ €د ب€€ €ا خ€€ €فت و خ€€ €واری از ات€€ €اق
ب €€یرون €€ش ک €€نم و دو ه €€زار ت €€وم €€ان ب €€یندازم ج €€لو ای €€ن م €€یلیون €€ر
گ€دا .درس€ت م€ثل اس€تخوان€ی ج€لو س€گی! س€عی م€یکنم ج€لو
خ€€ودم را ب€€گیرم .م€€یگ€€وی€€م :ب€€فرم€€ای€€ید ب€€یرون درم€€ورد گ€€رف€€نت
س€رم ب€ا داروخ€ان€ه ص€حبت ک€نید .م€یرود و ب€عد از لح€ظهای
ص€€دای€€ش ب€€لند م€€یش€€ود .چ€€ه خ€€بره! م€€گر ای€€نج€€ا س€€رگ€€ردن€€ه
اس €€ € €ت؟! دویس €€ € €ت ت €€ € €وم €€ € €ان پ €€ € €ول دو ت €€ € €ا س €€ € €رم! از خ €€ € €ودم
م€€ €یپ€€ €رس€€ €م :ای€€ €ن ه€€ €مه ت€€ €الش ب€€ €رای ه€€ €یچ .آن ک€€ €اخ و دم و

دس€تگاه اگ€ر در چ€نین روزی ب€ه داد آدم€ی ن€رس€د پ€س م€یخ
پ€ای ت€اب€وت خ€واه€د ب€ود .خ€وان ن€عمتی ب€رای ُو ّراث ،و ع€ام€ل
ف€تنهای ب€رای ب€عد ،ک€ه س€هم ه€ر ی€ک چ€قدر م€یش€ود .و ال€خ.
ام€€ا آن روی س€€که ب€€هگ€€ون€€های دی€€گر اس€€ت .م€€ردم€€ان€€ی ک€€ه ب€€ه
ک €€فی ن €€ان م €€حتاج €€ند ،ام €€ا ل €€باس ت €€نشش €€ان را ب €€ه خ €€اط €€ر
عزیزانشان میفروشند ،آن هم با چه گشادهدستی.
م€€ €ش ق€€ €رب€€ €ان وارد ات€€ €اق م€€ €یش€€ €ود .درگ€€ €وش م€€ €ن چ€€ €یزی
م €€ €یگ €€ €وی €€ €د و م €€ €یرود ،م €€ €عطل ن €€ €می ک €€ €نم ،ب €€ €ه ط €€ €رف ات €€ €اق
بس€€تری م€€یروم .درات€€اق را بس€€تهان€€د .ب€€دون آنک€€ه در ب€€زن€€م
داخ €€ل م €€یش €€وم ک €€اری ک €€ه س €€اب €€قه ن €€دارد .دخ €€تر دس €€تپاچ €€ه
م €€یش €€ود .ف €€رص €€ت ب €€لند ش €€دن از ک €€نار ج €€وان ه €€مراه €€ش را
ن €€دارد .ف €€ورا ً س €€رم را ق €€طع م €€ی ک €€نم و م €€یگ €€وی €€م :ب €€ه ن €€ظر
م €€یرس €€د به €€تری ،م €€رخ €€صی .م €€ی ت €€وان €€ی ب €€روی .ح €€تی در
چ €€شمانش €€ان ه €€م ن €€گاه ن €€می ک €€نم ت €€ا خ €€جال €€ت ب €€کشند .دل
ت€€وی دل€€م نیس€€ت .م€€ی خ€€واه€€م ق€€بل از آنک€€ه غ€€ائ€€لهای ب€€ه پ€€ا
ش€€ود ب€€زن€€ند ب€€ه چ€€اک .ب€€ه مشه€€دی ق€€رب€€ان م€€یگ€€وی€€م :ن€€دی€€ده
ب €€گیر .م €€یگ €€وی €€د :آخ €€ه آق €€ای دک €€تر ...م €€ی گ €€وی €€م :دی €€گه آخ €€ه
ن€دارد .م€مکنه اش€تباه ک€رده ب€اش€ی .درض€من ک€ار م€ا ای€نجا
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ط€€ €باب€€ €ت اس€€ €ت ،ت€€ €جسس نیس€€ €ت .م€€ €ا م€€ €سئول ج€€ €هنمی ی€€ €ا
بهشتی بودن افراد نیستیم.

ص €€دای €€م م €€ی ک €€نند .زن €€ی را م €€ی آورن €€د ،آنق €€در ب €€دح €€ال
اس€€ €ت ک€€ €ه ش€€ €وه€€ €رش او را ک€€ €ول ک€€ €رده اس€€ €ت و دو پس€€ €رش
ه €€ €مراه اوی €€ €ند .ص €€ €ورت €€ €ش ب €€ €هی €€ €ک ط €€ €رف ک €€ €ج ش €€ €ده اس €€ €ت.
ده€ان€ش زاوی€ه ح€اده پ€یدا ک€رده اس€ت .چ€شمه€ای€ش م€ملو از
اشک است.
از چ€ندوچ€ون روزگ€ارش م€یپ€رس€م :از ص€بح ت€ا غ€روب ب€ه
خ €€اط €€ر م €€رگ ن €€اب €€هه €€نگام پس €€ر ه €€مسای €€هش €€ان گ €€ری €€ه ک €€رده
اس €€ت .ب €€عد از آن ب €€ا م €€ادر ش €€وه €€رش ب €€گوم €€گوی م €€ختصری
داش €€ته اس €€ت و ه €€نگام خ €€وردن ش €€ام ب €€ا ف €€ری €€ادی از ح €€ال
میرود.
ظ €€اه €€ر ب €€یمار خ €€بر از س €€کتۀ م €€غزی م €€یده €€د .ام €€ا ش €€رح
ح€ال ب€یمار از ن€اراح€تی ع€صبی ح€کای€ت دارد .چ€یزی ک€ه ب€ه
آن هیس€تری م€یگ€وی€ند .م€عای€نه م€یک€نم .ع€الئ€م ب€ه ن€فع ه€یچ
ی€ک از دو ت€شخیص ن€می چ€رخ€د .درم€ان را ب€ا آرامب€خش و

آب م€قطر ش€روع م€ی ک€نم .م€یخ€واه€م از هیس€تری ب€ودن ی€ا
ن €€بودن م €€طمئن ش €€وم .ب €€رای ب €€یمار ت €€وض €€یح م €€یده €€م .ک €€ه ب €€ا
ت€€ €زری€€ €ق آم€€ €پول زی€€ €رپ€€ €وس€€ €ت اب€€ €تدا درد ش€€ €دی€€ €دی اح€€ €ساس
م €€یک €€نی ،ب €€عد داغ م €€یش €€وی ام €€ا تح €€مل ک €€ن ت €€ا ده €€ان €€ت ب €€ه
ح€ال€ت اول€یه ب€گردد .م€واظ€ب ب€اش ب€ه م€حض اث€ر ک€ردن دارو
خ€€بر ب€€ده€€ی چ€€را ک€€ه زی€€ادی ای€€ن آم€€پول اث€€رات س€€وی€€ی دارد.
و م €€مکن اس €€ت ب €€اع €€ث ری €€زش م €€وه €€ای €€ت ب €€شود .م €€یخواه €€م
درست و حسابی به اثر درمانی آب مقطر واقف شود.
ام€€ا ای€€ن درم€€ان ت€€وأم ب€€ا ت€€لقین راه ب€€هج€€ای€€ی ن€€میب€€رد .در
ب €€یماران دی €€گر ت €€أث €€یر آن €€ی اس €€ت ،ام €€ا درای €€ن ی €€کی ن €€ه .از
خ €€ودم م €€یپ €€رس €€م :ن €€کند واق €€عا ً س €€کته ب €€اش €€د .ب €€ا ش €€وه €€ر و
پس €€ران €€ش ص €€حبت م €€یک €€نم .س €€اب €€قۀ چ €€نین ح €€ملهای را ی €€ک
ب€€ار دی€€گر ذک€€ر م€€یک€€نند .س€€عی م€€یک€€نم خ€€ان€€وادهاش را در
چ €€ند وچ €€ون ب €€یماری و ت €€شیخص خ €€ودم ب €€گذارم م €€یگ €€وی €€م:
ب€€ین س€€کته و هیس€€تری م€€ان€€دهام .ک€€می ص€€بر ک€€نید ت€€ا ب€€بینم
س €€یر ب €€یماری ب €€ه ن €€فع ک €€دامی €€ک اس €€ت اگ €€ر به €€تر نش €€د ب €€ای €€د
ف €€ورا ً درب €€یمارس €€تان بس €€تری ش €€ود .ش €€وه €€ر ب €€یمار درم €€ورد
هیس€€تری م€€یپ€€رس€€د .م€€یگ€€وی€€م :ب€€ه ای€€ن س€€یمه€€ای ب€€رق ن€€گاه
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ک€ن .ب€رای ج€ری€ان  ۲۲۰ول€ت س€اخ€ته ش€ده اس€ت .بیش€تر از
ای €€ن ج €€ری €€ان ی €€ا ف €€یوز م €€یس €€وزد ی €€ا س €€یمه €€ا .آدم €€یزاد ه €€م
ه€مینط€ور اس€ت .ف€شاره€ا را ت€ا حّ €دی تح€مل م€یک€ند ،زی€اد
ک €€ € €ه ش €€ € €د ف €€ € €یوزش م €€ € €یپ €€ € €رد .آن ف €€ € €شار را روی ی €€ € €کی از
اع€€ضای€€ش م€€نتقل م€€یک€€ند .ب€€دون آنک€€ه ع€€ضو ب€€یمار ب€€اش€€د
از ب€یماری آن ع€ضو اظ€هار ت€أل€م م€یک€ند .م€ثالً از درد ق€لب
ش €€کای €€ت دارد ،درح €€ال €€یک €€ه ق €€لب از ن €€ظر ارگ €€ان €€یک س €€ال €€م
اس €€ت .اش €€کال درروح و ذه €€ن ب €€یمار اس €€ت .ح €€ال اگ €€ر ای €€ن
ف €€ €شار ادام €€ €ه پ €€ €یدا ک €€ €ند و بیش €€ €تر و بیش €€ €تر ش €€ €ود آدم €€ €ی
»روانپ€€ری€€ش« و »روانن€€ژن€€د« م€€یگ€€ردد .ت€€مام س€€یمه€€ای€€ش
میسوزد .آن وقت واله و مجنون میشود.
در ای€€ن گ€€یرودارم ک€€ه دخ€€تری ب€€ه ه€€مراه م€€رد م€€یان€€سال€€ی
وارد م €€یش €€ود .چ €€شمان پ €€راش €€ک دخ €€ترک ت €€وج €€ه م €€را ج €€لب
م €€یک €€ند .چه €€رهاش آش €€نا اس €€ت .ه €€مان دخ €€تری اس €€ت ک €€ه
ع€صر ب€ه ه€مراه پس€ر ج€وان ب€ه درم€ان€گاه آم€ده ب€ود .از رن€گ
پ €€ری €€دۀ م €€رد ه €€مراه €€ش م €€توج €€ه م €€یش €€وم ک €€ه ب €€ای €€د خ €€بره €€ای €€ی
ب€اش€د .دخ€تر ک€ه م€را م€یب€یند گ€ری€هاش ش€دت م€یگیرد .ح€اال
گ €€ری €€ه ن €€کن ک €€ی گ €€ری €€ه ک €€ن .گ €€وی €€ی م €€ادرش را دی €€ده اس €€ت.

م€€یگ€€وی€€م :ع€€زی€€زم گ€€ری€€ه ن€€کن .ب€€گو ب€€بینم چ€€ه ات€€فاق€€ی اف€€تاده
است؟
م €€ €رد ه €€ €مراه €€ €ش ب €€ €ه س €€ €خن م €€ €یآی €€ €د :آق €€ €ای دک €€ €تر ،م €€ €ن
ع €€موی €€ش هس €€تم .امش €€ب دی €€ر ب €€ه خ €€ان €€ه آم €€ده اس €€ت .پ €€در و
م€€ €ادرش ن€€ €گران ش€€ €ده ب€€ €ودن€€ €د .م€€ €دع€€ €ی اس€€ €ت ک€€ €ه دوس€€ €تش
م€€ €سموم ش€€ €ده ه€€ €مراه او ب€€ €ه ای€€ €ن درم€€ €ان€€ €گاه آم€€ €ده اس€€ €ت و
مجبور شده است تا تمام شدن سرم کنار او بنشیند.
دخ€€تر ح€€رف ع€€موی€€ش را ق€€طع م€€یک€€ند .اق€€ای دک€€تر ش€€ما
ب€€ه ع€€موی€€م ب€€گوی€€ید ک€€ه م€€ن ه€€مراه »مه€€ری« ب€€ه ای€€نج€€ا آم€€ده
ب€ودم .و ش€ما ب€رای€ش س€رم ت€جوی€ز ک€ردی€د .م€یب€ینم ه€مه چ€یز
ع€ین واق€ع اس€ت .ج€ز ای€نکه در ای€ن م€یان ی€ک »د« ب€ه »ر«
ت€بدی€ل ش€ده اس€ت .مه€دی ش€ده اس€ت مه€ری .ب€ا خ€ودم م€ی
گ €€وی €€م :ب €€هک €€جای ادب پ €€ارس €€ی ب €€رم €€یخ €€ورد .در ط €€ول ت €€اری €€خ
ای€ن ه€مه ک€لمات ب€هی€کدی€گر ت€بدی€ل ش€دهان€د ح€ال ی€ک دال ه€م
ب€€ € €ه ی€€ € €ک ر ت€€ € €بدی€€ € €ل ش€€ € €ود .اگ€€ € €ر دل€€ € €یل ادب€€ € €ی ن€€ € €دارد ،دل€€ € €یل
م €€صلحتی ک €€ه دارد .آن ه €€م م €€صلحت ج €€ان ک €€ه ب €€االت €€ری €€ن
مصح €€ €لته €€ €ا اس €€ €ت .م €€ €یگوی €€ €م :گ €€ €ری €€ €ه ن €€ €کن ج €€ €ان €€ €م .م €€ €گر
ن €€میخواس €€تی ب €€ه پ €€در و م €€ادرت اط €€الع ب €€ده €€ی ک €€ه ای €€نج €€ا
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هستی.
دخ€€ترک م€€یگ€€وی€€د :ت€€لفن زدم ن€€بودن€€د .و ک€€می ق€€یاف€€ه ح€€ق
به جانب میگیرد.
رو ب€ه ع€موی€ش ک€رده و م€یگوی€م :ش€ما ه€م ن€گران ن€باش€ید.
دوس€€تش ح€€ال€€ش ک€€می ب€€د ب€€ود ک€€ه به€€تر ش€€د و ه€€مراه ه€€م از
ای€€نجا رف€€تند .ش€€ما ه€€م بیش€€تر م€€واظ€€ب ف€€رزن€€د خ€€ود ب€€اش€€ید.
ب €€ه او ن €€شان ده €€ید ک €€ه راه ک €€دام اس €€ت و چ €€اه ک €€دام .چ €€را
ش€€ما ن€€گران دی€€رآم€€دن او ب€€ه خ€€ان€€ه هس€€تید .و دی€€ر آم€€دن او
چ €€ه ع €€واق €€ب وخ €€یمی م €€یت €€وان €€د داش €€ته ب €€اش €€د .آن ه €€م ب €€رای
دخ€€ترک€€ی چ€€ون او ک€€ه ب€€هخ€€اط€€ر ب€€یتج€€رب€€گیاش م€€یتوان€€د در
ت €€شخیص گ €€رگ از ب €€ره ،دوس €€ت از دش €€من دچ €€ار اش €€تباه
ش €€ €ود .ای €€ €ن ه €€ €م ب €€ €ار اول و آخ €€ €ر دی €€ €ر آم €€ €دن ب €€ €ه خ €€ €ان €€ €هاش
خ€€ €واه€€ €د ب€€ €ود ق€€ €ول م€€ €یده€€ €د .خ€€ €ودم از ج€€ €ان€€ €ب دخ€€ €تر ق€€ €ول
م€یده€م و روان€هش€ان م€یک€نم .م€یت€رس€م م€ش ق€رب€ان از راه
ب€€ €رس€€ €د و ک€€ €ار را خ€€ €راب ک€€ €ند .ات€€ €فاق € €ا ً دره€€ €مین م€€ €یان م€€ €ش
ق€رب€ان از راه م€یرس€د .م€یدان€م ق€صد گِ €ل آل€ود ک€ردن آب را
دارد .رو ت €€رش م €€یکنم ک €€ه رش €€تهه €€ا پ €€نبه ن €€شود .م €€یگ €€وی €€د:
آق €€ای دک €€تر وظ €€یفۀ ش €€رع €€ی داری €€م ک €€ه ح €€قیقت را ب €€گوی €€یم.

م€یگ€وی€م :م€ش ق€رب€ان ص€ده€ا س€ال پ€یش ش€یخ اج€ل س€عدی
ش €€ €یرازی گ €€ €فته اس €€ €ت :دروغ م €€ €صلحتآم €€ €یز ب €€ €ه از راس €€ €ت
ف €€ €تنهان €€ €گیز .م €€ €ن و ش €€ €ما ک €€ €ه از ش €€ €یخ اج €€ €ل مس €€ €لمانت €€ €ر
نیس €€ €تیم .ب €€ €ای €€ €د ری €€ €شۀ دروغگ €€ €وی €€ €ی را از ب €€ €ین ب €€ €رد .چ €€ €را
ف €€رزن €€دان ب €€ه پ €€دران و م €€ادران خ €€ود دروغ م €€یگ €€وی €€ند؟ چ €€را
پ€دران و م€ادران ن€بایس€تی ب€ا ف€رزن€دان خ€ود دوس€ت ب€اش€ند.
چ€را ن€بای€د راب€طهای ای€جاد ک€رد ک€ه ن€یازی ب€ه ک€تمان ح€قیقت
ن€€ €باش€€ €د .م€€ €گر خ€€ €ود م€€ €ا درط€€ €ول روز ک€€ €م دروغ م€€ €یگ€€ €وی€€ €یم.
م€یخ€واه€م چ€یزه€ای دی€گری ب€گوی€م ام€ا درز م€یگ€یرم .ن€گران
ح€ال زن ب€یماری هس€تم ک€ه م€شکوک ب€ه س€کته م€غزی اس€ت.
س€€روق€€تش م€€یروم .در چ€€شمان ش€€وه€€ر و پس€€ران€€ش ن€€گران€€ی
م€وج م€یزن€د .ب€ه اح€ترام از روی ت€خت ب€لند م€یش€ون€د و راه
ب €€از م €€یک €€نند .ده €€ان ه €€مچ €€نان ک €€ج اس €€ت .ت €€غییری ح €€اص €€ل
نش €€ده اس €€ت .ب €€ا س €€وزن اح €€ساس درد ص €€ورت €€ش را م €€عای €€نه
م€یک€نم .اح€ساس درد را از دس€ت داده اس€ت .ع€الئ€م گ€واه
س €€کتۀ م €€غزی اس €€ت .ه €€رچ €€ه زودت €€ر ب €€ایس €€ت ب €€ه ب €€یمارس €€تان
منتقل شود.
ت€€ €ا ب€€ €ه خ€€ €ود ب€€ €یای€€ €م ش€€ €ب از ن€€ €یمه گ€€ €ذش€€ €ته اس€€ €ت .وق€€ €ت
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ب€ازگش€ت ب€هخ€ان€ه اس€ت .آخ ک€ه بس€تر گ€رم چ€قدر ل€ذتب€خش
اس€ت .درح€ال رف€تنم ک€ه ج€لو در دخ€تر و پس€ر ج€وان€ی س€بز
م€یش€ون€د .س€روض€عش€ان ب€ه ب€یمار ن€میخ€ورد .خ€یال€م راح€ت
م€یش€ود .آخ€ر ش€بی دی€گر ت€وان دی€دن ب€یمار را ن€دارم .پس€ر
ب€€ا ک€€می خ€€جال€€ت م€€یگ€€وی€€د :آق€€ای دک€€تر م€€ا ق€€رار اس€€ت ف€€ردا
ازدواج ک €€ €نیم .و ن €€ €گاه €€ €ی ت €€ €وأم ب €€ €ا خ €€ €وش €€ €حال €€ €ی ب €€ €ه دخ €€ €تر
ه €€ €مراه €€ €ش م €€ €یک €€ €ند .م €€ €یگوی €€ €م :م €€ €بارک اس €€ €ت .دخ €€ €تر ب €€ €ا
دس€تپاچ€گی م€یگوی€د :واک€سن ک€زاز ن€زده ای€م ،ب€دون گ€واه€ی
واک€€سن ک€€زاز ع€€قد ن€€میک€€نند .م€€یگ€€وی€€م :ف€€ردا ب€€گیری€€د .پس€€ر
م €€ی گ €€وی €€د :ف €€ردا دی €€گر ف €€رص €€ت ای €€نک €€ار را ن €€داری €€م ،ج €€معه
اس€€ €ت و ه€€ €مه ج€€ €ا بس€€ €ته اس€€ €ت .اگ€€ €ر م€€ €مکن اس€€ €ت ب€€ €ا ی€€ €ک
گ €€واه €€ی ک €€ار م €€ا را راه ب €€یندازی €€د .ت €€عجب م €€یک €€نم .ت €€ا ح €€اال
چ€€ € €کار م€€ € €یک€€ € €ردهان€€ € €د .چ€€ € €را ن€€ € €صف ش€€ € €بی ب€€ € €ه ای€€ € €ن ف€€ € €کر
اف€€تادهان€€د .م€€ش ق€€رب€€ان از راه م€€یرس€€د و دخ€€ال€€ت م€€یک€€ند:
ب€دون واک€سن زدن چ€گون€ه ت€وق€ع داری€د دک€تر ب€ه ش€ما گ€واه€ی
ب€ده€د؟ ب€ودن م€ن دی€گر ف€ای€ده ن€دارد .م€ش ق€رب€ان دی€گر ولک€ن
نیس€ت .ف€رص€ت را غ€نیمت م€یش€مارم و از درم€ان€گاه م€یزن€م
ب €€ €یرون .س €€ €وار م €€ €اش €€ €ین ک €€ €ه م €€ €یش €€ €وم م €€ €یب €€ €ینم ای وای

ک€فشه€ای€م را ف€رام€وش ک€ردهام پ€ای€م ب€کنم .ب€ا ک€فش راح€تی
درم€ان€گاه آم€دهام .ب€رم€یگ€ردم .م€ش ق€رب€ان رف€ته اس€ت و ام€ا
دخ €€ € €تر و پس €€ € €ر ه €€ € €مچ €€ € €نان در درم €€ € €ان €€ € €گاه ایس €€ € €تادهان €€ € €د و
م€€ €ان€€ €دهان€€ €د ک€€ €ه چ€€ €ه ب€€ €کنند .دخ€€ €تر ب€€ €ا دی€€ €دن م€€ €ن خ€€ €وش€€ €حال
م€€ €یش€€ €ود .م€€ €یپ€€ €رس€€ €د :آق€€ €ای دک€€ €تر ب€€ €رگش€€ €تید؟ چ€€ €ه خ€€ €وب!
م €€یدانس €€تم ک €€ه دلت €€ان ن €€میآی €€د ع €€روس €€ی م €€ا ف €€ردا ب €€ه ه €€م
بخورد.
میبینم انصاف نیست این خوشحالی را خراب کنم.
م€یگ€وی€م :م€بارک ب€اش€د .و ب€االی س€رن€سخه م€ین€وی€سم،
گواهی میشود که...
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جبر و اختیار
آم €€ده ب €€ود و دردی را واگ €€وی €€ه م €€ی ک €€رد ک €€ه م €€ن ب €€رای €€ش ن €€ه
درم €€ان €€ی داش €€تم و ن €€ه ج €€واب €€ی .م €€یگفت :م €€یگ €€وی €€ند زن €€دگ €€ی
رودخ€€ان€€ۀ خ€€روش€€ان€€ی اس€€ت ک€€ه ب€€هاق€€یان€€وس ت€€کام€€ل م€€یری€€زد.
خ €€وب ب €€ری €€زد م €€ن م €€عترض نیس €€تم .ام €€ا م €€ن چ €€ی؟ م €€ن ک €€ه
ق €€ €طرهای هس €€ €تم درم €€ €یان م €€ €یلیونه €€ €ا ق €€ €طره ،درای €€ €ن ش €€ €ط
خ€روش€ان و رون€ده ت€اری€خ ،آی€ا م ِ€ن ق€طره ح€ق ن€دارم ب€رخ€یزم،
ب€€ €ه اط€€ €راف€€ €م ن€€ €گاه ک€€ €نم و ب€€ €پرس€€ €م ک€€ €ه س€€ €رن€€ €وش€€ €ت م€€ €ن چ€€ €ه
م €€ €یش €€ €ود؟ آی €€ €نده ک €€ €ه از آن آی €€ €ندگ €€ €ان اس €€ €ت م €€ €ا را ب €€ €ه آن
دس€ترس€ی نیس€ت ،ت€ازه وق€تی ب€ه آن م€یرس€یم م€یب€ینیم ج€ز
س€راب€ی ن€بوده اس€ت .گ€ذش€ته ک€ه ب€ا گ€ذش€تگان ت€یره روزت€ر از
م€€ا در ص€€ندوق ع€€دم ج€€ای گ€€رف€€ته اس€€ت و م€€ا در خ€€وب و ب€€د
آن دخ€€یل ن€€بودهای€€م .م€€ا م€€یم€€ان€€یم و ح€€ال ،ح€€ال€€یک€€ه از ه€€ر
ط €€رف م €€یش €€ود مل €€س ک €€رد و در ث €€ان €€یه ث €€ان €€یۀ آن م €€رد و زن €€ده

ش€د ،ای€ن ه€م ک€ه چ€ندان ش€یرۀ گ€لوس€وزی نیس€ت! پ€س ب€گو
تکلیف من قطرۀ چیست؟ میمانم که چه جوابی بدهم.
ب €€یمار ب €€عدی پ €€یرزن €€ی اس €€ت ت €€نها ک €€ه ب €€ا ک €€ارگ €€ری درای €€ن
خ€€ان€€ه و آن خ€€ان€€ه ب€€چهه€€ای€€ش را ب€€زرگ ک€€رده اس€€ت .ب€€چه ه€€ا
ه €€ر ک €€دام ب €€ه س €€وی €€ی رف €€تهان €€د و س €€رپ €€ناه €€ی ی €€اف €€تهان €€د ،م €€ثالً
ص€€اح€€ب خ€€ان€€مان€€ی ش€€دهان€€د ،ح€€داک€€ثر ب€€ا ح€€قوق ب€€خورون€€میر
ک€€ €ارم€€ €ندی روزگ€€ €ارش€€ €ان را س€€ €ر م€€ €یک€€ €نند و اگ€€ €ر ف€€ €رص€€ €تی
ب €€یاب €€ند از م €€ادر س €€راغ €€ی م €€یگ €€یرن €€د ،بیش €€تر ب €€ه اص €€طالح
ب €€رای خ €€ال €€ی ن €€بودن ع €€ری €€ضه و رف €€ع ت €€کلیف .پ €€یرزن ت €€نهای
ت€نها اس€ت ب€ه م€فهوم ع€ام و خ€اص ک€لمه ،و ب€ا غ€رور خ€اص
خ €€ €ودش ن €€ €میخ €€ €واه €€ €د س €€ €رب €€ €ار ک €€ €سی ب €€ €شود گ €€ €و ای €€ €نک €€ €ه
ب€€چهه€€ای€€ش از پ€€س زن€€دگ€€ی خ€€ودش€€ان ب€€رن€€میآی€€ند چ€€ه ب€€رس€€د
ک€€ه ب€€خواه€€ند دس€€ت او را ب€€گیرن€€د .م€€یگ€€وی€€د دس€€ت و پ€€ای€€ش
از ک €€ار زی €€اد درد م €€یک €€ند .پ €€ای درد دل €€ش ک €€ه م €€ینشینم از
ت€€نها چ€€یزی ک€€ه ن€€میگ€€وی€€د درد دس€€ته€€ا و پ€€اه€€ای€€ش اس€€ت.
م €€وق €€ع رف €€نت درح €€ال €€یک €€ه چ €€شمه €€ای پ €€راش €€کش را پ €€اک م €€ی
کند ،میگوید :زمین سفت و آسمان دور است.
م€€ €درس€€ €ه ک€€ €ه م€€ €یرف€€ €تیم .زن€€ €گ ان€€ €شا ک€€ €ام € €الً خ€€ €لع س€€ €الح
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ب €€ €ودی €€ €م ،ه €€ €مچون گ €€ €یاه €€ €ی مس €€ €تعد ب €€ €اروری ول €€ €ی درم €€ €یان
ک€وی€ری س€وزان و ب€یآب .ن€ه پ€ول€ی داش€تیم ک€ه ک€تاب€ی بخ€ری€م
و اگ €€ر ه €€م داش €€تیم ع €€قلم €€ان ق €€د ن €€میداد ک €€ه چ €€ه ک €€تاب €€ی
بخ €€ری €€م .و ن €€ه ک €€سی ب €€ود ت €€ا م €€رزه €€ای دن €€یای مح €€دود م €€ا را
ب€شکند .م€وض€وع اش€نا بیش€تر ف€ای€دۀ گ€او و گ€وس€فند و ب€ز و
خ €€ر ب €€ود .در اط €€راف م €€ا ج €€ز ای €€نه €€ا چ €€یز دی €€گری ن €€بود ک €€ه
ق€€اب€€ل ب€€حث ب€€اش€€د و ی€€ا اگ€€ر ب€€ود م€€ا از آن ب€€یاط€€الع ب€€ودی€€م.
ب €€ €ه گ €€ €رس €€ €نگی ه €€ €م ک €€ €ه ع €€ €ادت ک €€ €رده ب €€ €ودی €€ €م و اص € €الً ف €€ €کر
ن €€میک €€ردی €€م م €€یش €€ود ط €€ور دی €€گری زن €€دگ €€ی ک €€رد .ب €€عضی
اوق €€ات م €€وض €€وع €€ات دی €€گری ب €€رای ان €€شا داده م €€یش €€د ،م €€ثل
»خواسنت توانسنت است«.
آن زم€انه€ا ب€رای م€ا آق€ای م€علم و آق€ای ن€اظ€م ب€ا آن ک€ت
و ش €€لوار و ک €€راوات ال €€گوی ت €€وانس €€نت و مظه €€ر خ €€وش €€بختی
ب €€ €ودن €€ €د .ح €€ €تی ش €€ €ک داش €€ €تیم ک €€ €ه آنه €€ €ا ه €€ €م م €€ €ثل م €€ €ا غ €€ €ذا
م€یخ€ورن€د .ب€ه ای€نج€ا ک€ه م€یرس€یدی€م ق€وۀ ت€صوراتم€ان م€ی
خ €€ €شکید .ن €€ €میدانس €€ €تم ک €€ €ه آق €€ €ای م €€ €علم از ن €€ €اچ €€ €اری ،از
گ€€رس€€نگی ،از غ€€م ن€€ان راه ک€€الس را در پ€€یش گ€€رف€€ته اس€€ت،
چ€ه م€یف€همیدی€م ع€شق ب€ه ت€علیم و ت€رب€یت وق€تی ج€لوۀ خ€اص

دارد ک €€ه غ €€م ن €€ان ن €€باش €€د .از ک €€جا م €€یدانس €€تیم م €€علم ب €€ینوا
چ€€ه ج€€ان کُ€€ردی م€€یک€€ند ت€€ا ل€€قمه ن€€ان€€ی و س€€رپ€€ناه€€ی ت€€أم€€ین
کند.
ب€ه م€حض ای€نک€ه م€وض€وع ان€شا داده م€یش€د ه€رک€س ب€ه
ن €€اچ €€ار دس €€ت ب €€هان €€تخاب €€ی م €€یزد ک €€ه در دن €€یای مح €€دودش
ای€دهآل ب€ود .ی€کی م€یخواس€ت ب€قال ب€شود ،دی€گری پ€اس€بان و
اغ€لب م€علم و م€ن ه€م پ€زش€ک .ب€گذری€م از ای€نکه چ€ندب€اری ب€ه
خاطر بلندپروازی ام کتک جانانهای از معلم خورده بودم.
ام €€ €ا ه €€ €مۀ م €€ €ا ف €€ €رض را ب €€ €رت €€ €وانس €€ €نت گ €€ €ذاش €€ €ته ب €€ €ودی €€ €م،
ت€وانس€تی ک€ه ک€اف€ی ب€ود در پش€تش ن€یروی خ€واس€نت ب€اش€د.
ب €€ای €€د زم €€ان زی €€ادی م €€یگ €€ذش €€ت ت €€ا ی €€کای €€ک م €€ان ب €€ا ض €€رب €€ۀ
ک €€وب €€نده و ت €€لخ واق €€عیت ب €€رخ €€ورد م €€یک €€ردی €€م و م €€یدی €€دی €€م ک €€ه
ه€رخ€واس€تنی ت€وانس€نت نیس€ت .ب€گذری€م از ای€نک€ه م€ا آم€دی€م
و ب€€ €ه ه€€ €ر دری زدی€€ €م ،ب€€ €خت و اق€€ €بال ه€€ €م ی€€ €ارم€€ €ان ب€€ €ود .از
ک€€وچ€€ه پ€€سک€€وچ€€هه€€ای پُ€€ر از گ€€رس€€نگی و س€€ل ،ب€€یرقم€€ان را
کندیم و در تهران کوبیدیم و شدیم پزشک.
ام€€ا دی€€گران م€€ان€€دن€€د و در خ€€واس€€تنی ک€€ه ه€€یچ وق€€ت رن€€گ
ت€وانس€نت را ن€دی€د ،س€وخ€تند و ام€روز ه€رب€ار ک€ه ب€ه والی€تم€ان
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م €€یروم گ €€له €€ای س €€وخ €€تۀ ک €€ودک €€ی را در دک €€انه €€ای ت €€نگ و
ت€اری€ک و ن€مور و خ€ان€هه€ای ب€یح€وص€لۀ ف€قر م€یب€ینم .دردل€م
به جبر زمانه نفرین میگویم.
پ€یرزن ت€نها ب€ه گ€ون€های دی€گر ب€ه ج€بر رس€یده اس€ت .زم€ین
واق€€عیت را س€€فت ب€€اخ€€ته اس€€ت و آس€€مان آرزوه€€ا را دور .ن€€ه
ب €€ه ای €€ن زورش م €€یرس €€د و ن €€ه ب €€ه آن دی €€گری دس €€تش .و ب €€ا
چ€€شمه€€ای م€€یشی پ€€ر اش€€کش ت€€ن س€€پرده اس€€ت ب€€ه ق€€ضا و
ق €€ €دری ک €€ €ه از راه م €€ €یآی €€ €د .وق €€ €تی ب €€ €رای ج €€ €وان م €€ €عترض
ت€وض€یح م€یده€م ک€ه م€ا در زم€ان و م€کان€ی ب€ه دن€یا م€یآی€یم
ک€€ه از ن€€ظر اق€€تصادی ،س€€یاس€€ی ،اج€€تماع€€ی و ف€€ره€€نگی در
ان€€تخاب آن ک€€وچ€€کت€€ری€€ن ن€€قشی ن€€داری€€م و ای€€ن ع€€دم اخ€€تیار
ب €€ه ح €€دی اس €€ت ک €€ه ب €€ه م €€عتقدات م €€ا ه €€م دس €€تان €€دازی م €€ی
ک €€ند و م €€ا را مس €€لمان ،م €€سیحی ،زرتش €€تی و ی €€هودی م €€ی
ک €€ند پ €€یش از آنک €€ه دس €€ت چ €€پ و راس €€تم €€ان را ب €€شناس €€یم.
ف€€ری€€ادش ب€€ه ه€€وا م€€ی رود ک€€ه :گ€€ور پ€€در ج€€بر زم€€ان€€ه .م€€ن چ€€ه
گ€€ناه€€ی ک€€ردهام ک€€ه در ش€€ناس€€نام€€هام ب€€نوی€€سند ،ف€€الن پس€€ر
بهمان کارگر گرسنه.
م €€ی گ €€وی €€م :ای €€ن ام €€کان ن €€دارد ک €€ه در ش €€ناس €€نام €€ه ه €€مه

ب€€نوی€€سند ف€€الن€€ی پس€€ر راک€€فلر .دره€€ر ص€€ورت ی€€کی ب€€ای€€د در
م €€ €وق €€ €عیت ت €€ €و ب €€ €ه دن €€ €یا ب €€ €یای €€ €د .ان €€ €گ ط €€ €بقهای خ €€ €اص ب €€ €ر
پ€€یشان€€یش ب€€خورد و ت€€ا آخ€€ر ع€€مر ه€€م ن€€توان€€د ای€€ن داغ ل€€عنت
را پ€€اک ب€€کند .ت€€ازه اگ€€ر م€€وف€€ق ش€€د اث€€رش ب€€رج€€ان و روح€€ش
ب€اق€ی خ€واه€د م€ان€د .ام€ا ه€مۀ زم€ان€ه ج€بر و ن€ام€رادی نیس€ت.
م €€یت €€وان گ €€امه €€ای €€ی ه €€م ب €€ه دل €€خواه ب €€رداش €€ت ام €€ا در وه €€لۀ
نخس €€ت ب €€ای €€د ج €€ان ک €€الم روزگ €€ار را ف €€همید ب €€عد در جه €€ت
ت€غییر آن ح€رک€ت ک€رد .ام€ا ن€ه ای€نک€ه ف€کر ک€نی م€یتوان€ی ک€وه
روی ک€وه ب€گذاری اگ€ر ب€خواه€ی ب€ا م€یل خ€ودت ح€رک€ت ک€نی
ب €€ا س €€ر ب €€ه زم €€ین م €€یخ €€وری .ب €€ای €€د ب €€ه دن €€بال آن خ €€واس €€تی
ب €€روی ک €€ه در چ €€ارچ €€وب م €€قتضیات زم €€ان و م €€کان بگنج €€د.
ای €€نگ €€ون €€ه م €€ی ت €€وان €€ی ب €€رای خ €€ودت ب €€ه ع €€نوان ی €€ک ق €€طره از
م€€یلیونه€€ا ق€€طره ح€€ق ط€€لب ک€€نی وگ€€رن€€ه ک€€سی چ€€یزی ب€€ه ت€€و
ن€€ €خواه€€ €د داد .م€€ €یت€€ €وان€€ €ی ای€€ €نه€€ €ا را ن€€ €پذی€€ €ری م€€ €یت€€ €وان€€ €ی
ش €€ورش ک €€نی ،زی €€ر ه €€مه چ €€یز ب €€زن €€ی ،م €€ختاری .م €€یت €€وان €€ی
ع €€رب ب €€شوی و ه €€مه چ €€یز را از ب €€یخ و ب €€ن ان €€کار ک €€نی .ام €€ا
دی €€ر ی €€ا زود ب €€ا م €€غز زم €€ین خ €€واه €€ی خ €€ورد .م €€یگ €€وی €€ی ن €€ه
امتحان کن این گوی و این میدان.
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روزگار برزخی )(۱
ت€€ازگ€€ی ه€€ا ک€€می م€€ال€€یخول€€یای€€ی ش€€ده€€ام ،م€€رت€€ب ب€€ا خ€€ودم در
ک€€ €ش و ق€€ €وس€€ €م ،ق€€ €دم م€€ €یزن€€ €م س€€ €یگار م€€ €یک€€ €شم و ب€€ €ا در و
دی€€ €وار ح€€ €رف م€€ €یزن€€ €م .ب€€ €یرون از خ€€ €ان€€ €ه ک€€ €ه هس€€ €تم آدم€€ €ی
دی€گرم ،ح€رف م€یزن€م ،م€یخ€ندم و م€یخ€ندان€م ،ه€مه و ه€مه
چ €€یز را ب €€ه مسخ €€ره م €€یگ €€یرم .ب €€ه ات €€اق €€م ک €€ه پ €€ناه م €€یب €€رم ب €€ه
ن€€ظر م€€یرس€€د از ب€€امل€€اس€€کۀ مسخ€€رهای ب€€رگش€€تهام .آن وق€€ت
ب€ه ب€ازی€گر ت€ئات€ری م€یم€ان€م ک€ه از ن€قش دل€قکان€هاش ح€ال€ش
ب€€هم م€€یخورد .م€€ین€€شینم ،س€€یگاری روش€€ن م€€یک€€نم و خ€€ودم
م€یش€وم .آن وق€ت اس€ت ک€ه از ه€مه س€و اف€کار گ€ون€اگ€ون ب€ه
م€€ €ن ه€€ €جوم م€€ €یآورن€€ €د ،ب€€ €ه س€€ €رم م€€ €یزن€€ €د و م€€ €ال€€ €یخول€€ €یای€€ €ی
م€یش€وم و ش€روع م€یک€نم ب€هح€رف زدن ب€ا ه€مزادم ،از آن€چه
ک €€ €ه درط €€ €ی روز گ €€ €ذش €€ €ته اس €€ €ت .ت €€ €ا ک €€ €می ب €€ €ا ه €€ €م ح €€ €رف
م€€یزن€€یم ،پ€€لکه€€ای€€ش س€€نگین م€€یش€€ود ،خ€€واب€€ش م€€یگ€€یرد و
دی €€گر ه €€رچ €€ه م €€یگ €€وی €€م ن €€میش €€نود .ه €€مزادم را ک €€ه خ €€واب

کردم خیالم راحت میشود و میروم سروقت نوشنت.
ب €€ار س €€نگینی در ط €€ول روز ب €€ردوش €€م س €€نگینی م €€یک €€ند
چ €€ €را؟ ن €€ €می دان €€ €م .م €€ €ثل ای €€ €نک €€ €ه خس €€ €تگی درد ش €€ €ده و در
رگه€€ای€€م ج€€ری€€ان ی€€اف€€ته اس€€ت .م€€یگ€€ذارم آرام آرام ج€€ری€€ان
ب€€ €یاب€€ €د ت€€ €ا ش€€ €ای€€ €د از دس€€ €ت ای€€ €ن درد ل€€ €عنتی ک€€ €ه ه€€ €یچ وق€€ €ت
راح€€تم ن€€میگ€€ذارد آس€€وده ش€€وم .از ه€€مزادم ک€€الف€€ه ش€€دهام.
م€€ €دام س€€ €رب€€ €هس€€ €رم م€€ €یگ€€ €ذارد :ول ک€€ €ن ب€€ €اب€€ €ا ،م€€ €گه ت€€ €و ق € €یّم
م€ردم€ی! ت€و اگ€ر م€ردی ک€اله خ€ودت را ن€گه دار ت€ا ب€اد ن€برد.
ب €€ه ج €€ای خ €€وان €€دن ای €€ن ک €€تابه €€ای ج €€ورواج €€ور ،دو ت €€ا ک €€تاب
ط€ب ب€خوان ت€ا به€تر ب€توان€ی ب€ه درد ب€یماران€ت ب€رس€ی .آنق€در
م€یگ€وی€د و م€یگ€وی€د ت€ا از ک€وره در م€یروم و ش€روع م€یک€نم
به زمین و زمان بد گفنت.
ال€بته ب€فهمی ن€فهمی درس€ت م€یگ€وی€د .ش€غل م€ن ط€باب€ت
اس€€ت ،ب€€ای€€د ف€€کر و ذک€€ر م€€ن ط€€باب€€ت ب€€اش€€د ن€€ه چ€€یز دی€€گری.
ب €€ €ه م €€ €ن چ €€ €ه م €€ €رب €€ €وط اس €€ €ت گ €€ €رس €€ €نگی هس €€ €ت ی €€ €ا نیس €€ €ت؟
ب€€ €یس€€ €وادی هس€€ €ت ی€€ €ا نیس€€ €ت؟ و ه€€ €زار ک€€ €وف€€ €ت و زه€€ €رم€€ €ار
دی€گر .ب€اره€ا ت€صمیم گ€رف€تهام آنط€ور ک€ه ه€مزادم م€یگ€وی€د
باشم .اما نمیشود که نمیشود.
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چ €€ند م €€اه €€ی ش €€بان €€ه روز ک €€ار ک €€ردم .ب €€عضی اوق €€ات از
ه €€فتاد و دو س €€اع €€ت ه €€م ت €€جاوز م €€یک €€رد ب €€دون ک €€وچ €€کتری €€ن
اس €€ €تراح €€ €ت .از ای €€ €ن درم €€ €ان €€ €گاه ب €€ €ه آن درم €€ €ان €€ €گاه ،از ای €€ €ن
ب €€یمارس €€تان ب €€ه آن ب €€یمارس €€تان .دلخ €€وش ب €€ودم از ای €€نک €€ه
ت€€مام وق€€تم ص€€رف رس€€یدگ€€ی ب€€ه درده€€ای م€€ردم م€€یش€€ود .از
آن درده€ای ع€جیب و غ€ری€ب ه€م ک€ه چ€ون خ€ورهای ب€ه ج€ان€م
اف€تاده ب€ود خ€بری ن€بود .ف€کر ک€ردم ط€لسم ن€فری€ن ش€دهای را
ک €€ه آزارم م €€یداد ب €€اط €€ل ک €€ردهام ام €€ا ب €€عدا ً ف €€همیدم اش €€تباه
ک€€ €ردهام ،م€€ €ثل ه€€ €میشه ،خ€€ €ودم را گ€€ €ول زده ب€€ €ودم و ش€€ €ای€€ €د
دوست داشتم خودم را یکجوری گول بزنم.
ه€€مینک€€ه چ€€نین ف€€کر ک€€ردم دی€€گر ت€€مام ش€€د و ک€€ار از ک€€ار
گ€€ €ذش€€ €ت .دوب€€ €اره آن درده€€ €ای ع€€ €جیب و غ€€ €ری€€ €ب ،آن اف€€ €کار
ج €€ورواج €€ور ب €€هس €€راغ €€م آم €€دن €€د ،دورهام ک €€ردن €€د ه €€مزادم ه €€م
رفته بود کناری نشسته بود و بهریشم میخندید!
ب€از در روی پ€اش€نۀ اول€ش چ€رخ€ید و م€ن ش€دم ه€مان آدم
س€€اب€€ق .ک€€ار و گ€€ری€€ز از ه€€مه ک€€س و ه€€مه چ€€یز و پ€€ناه ب€€ردن
ب€€ه ات€€اق€€ی ک€€ه ج€€ز اس€€تکان€€ی چ€€ای ب€€قیه زی€€ادی ب€€ودن€€د .ق€€دم
زدنه €€ا ش €€روع ش €€د .س €€روک €€له زدن ب €€ا ه €€مزادم از ن €€و گ €€رف €€ته

ش€د .ش€دم درس€ت م€ثل م€رغ€ی س€رک€نده ،م€ثل زن€ان پ€ا ب€ه م€اه
ک€€ه درد م€€یک€€شند و در راه€€رو ب€€یمارس€€تان ق€€دم م€€یزن€€ند ب€€ه
ام€ید لح€ظهای ک€ه راح€ت ب€شون€د .ب€ا ای€ن ت€فاوت ک€ه خ€یلیه€ا
م€€واظ€€ب اوی€€ند .ام€€ا م€€ن م€€جبورم درد ب€€کشم و ص€€دای€€م ب€€لند
ن€شود ،م€بادا ه€مزادم از خ€واب ب€رخ€یزد .ک€تابه€ای ط€ب را
ورق م €€یزن €€م ک €€لمات چ €€ون س €€رب €€ازه €€ا ج €€لو چ €€شمان €€م رژه
م €€یرون €€د .س €€رگ €€یجه م €€یگ €€یرم ،گ €€وی €€ی راه آنه €€ا ب €€ه م €€غزم
بس€ته ش€ده اس€ت .ده€ن ک€جی م€یک€نند ،م€یخ€ندن€د ،ص€دای
خ€€ € €ندهه€€ € €اش€€ € €ان ک€€ € €ه ب€€ € €لند م€€ € €یش€€ € €ود ک€€ € €تاب را م€€ € €یب€€ € €ندم.
نمیخواهم همزادم از این جریان بویی ببرد.
س€€یگاری روش€€ن م€€یک€€نم و ب€€ا خ€€ودم ح€€رف م€€یزن€€م .چ€€را
بهش€ت زه€را را بس€تهان€د؟ چ€ه خ€بر ش€ده اس€ت ن€کند ش€ای€عه
ب €€اش €€د! ن €€کند ی €€ک ک €€الغ چه €€ل ک €€الغ ب €€اش €€د؟! ای €€ن م €€ردم ک €€ه
ح€€رف ت€€وی ده€€انش€€ان ب€€ند نیس€€ت .ام€€ید چ€€را آن ج€€وری از
ج €€بهه ح €€رف م €€یزد؟ چ €€را ف €€کر رم €€له €€ا را ن €€کردهان €€د؟ م €€گر
ن€€میدانس€€تند ت€€دارک ن€€یرو از ت€€پهه€€ای ش€€نی م€€شکل اس€€ت؟
چ €€را وق €€تی ب €€ه رم €€له €€ا رس €€یدن €€د ن €€فهمیدن €€د گ €€ذش €€نت از آن
غ €€یرم €€مکن اس €€ت؟ گ €€م ش €€دن ی €€ک ل €€شکر دی €€گر چ €€ه ص €€یغهای

!314

اس€€ت! ح€€سین چ€€را پ€€یراه€€ن س€€یاه پ€€وش€€یده ب€€ود؟ دم€€کراته€€ا
چ €€را ب €€ه پ €€ادگ €€انه €€ا ح €€مله ک €€ردهان €€د؟ آنه €€ا چ €€ه م €€یگ €€وی €€ند،
ح €€رف ح €€سابش €€ان چیس €€ت؟ ج €€ری €€ان ب €€مباران ده €€کدهه €€ای
ک€€ردن€€شین ت€€ا چ€€ه ح€€د راس€€ت اس€€ت؟ ای€€ن ه€€مه ح€€رف و خ€€بر
دراین مملکت چه میکند؟ اصالَ به من چه مربوط است!
بهش€€ € € € €ت زه€€ € € € €را ،ج€€ € € € €بهه ،پ€€ € € € €ادگ€€ € € € €انه€€ € € € €ا ،ک€€ € € € €رده€€ € € € €ا و
ده €€کدهه €€ایش €€ان ب €€اش €€ند ی €€ا ن €€باش €€ند ک €€ار م €€ن چ €€یز دی €€گری
اس €€ت .ب €€رای م €€ن ک €€رد و ف €€ارس و ع €€رب و عج €€م چ €€ه ت €€فاوت €€ی
دارن€€د .ک€€ار م€€ن ط€€باب€€ت اس€€ت .ام€€ا چ€€را دس€€ت و دل€€م ب€€هک€€ار
ن€میرود ،چ€را م€دام ف€کر م€یک€نم ب€ا درم€ان مش€تی پ€یرزن و
پیرمرد راه بهجایی نمیبرم؟
اص €الً ب €€ه م €€ن چ €€ه م €€رب €€وط اس €€ت ک €€ه س €€رن €€وش €€ت ای €€ن ه €€مه
ک €€ودک س €€ؤت €€غذی €€های چ €€ه م €€یش €€ود و اگ €€ر از دس €€ت ب €€یماری
ج€€ €ان س€€ €ال€€ €م ب€€ €هدر ب€€ €برن€€ €د دخ€€ €تر و پس€€ €رش€€ €ان چ€€ €ه ع€€ €اق€€ €بتی
دارن€€ €د .به€€ €تر اس€€ €ت ب€€ €ه ج€€ €ای ه€€ €مه ای€€ €ن ح€€ €رفه€€ €ا درک€€ €نار
همزادم بخوابم.

روزگار برزخی )(۲
م€€دت€€ی اس€€ت ک€€ه دی€€گر چ€€یزی ن€€نوش€€ته ام .ک€€ارم ش€€ده اس€€ت
دی€€دن ق€€یاف€€ه ه€€ای زرد و رن€€جوری ک€€ه در ب€€یمارس€€تان پ€€رس€€ه
م€€ € €یزن€€ € €ند .ه€€ € €مه ش€€ € €ان ی€€ € €ک ش€€ € €کلند .آدمه€€ € €ای اع€€ € €ماق را
م€یگ€وی€م .در وه€لۀ نخس€ت ف€کر م€یک€نم ک€ه ت€فاوت دارن€د ام€ا
ای €€نط €€ور نیس €€ت ،ت €€ا دس €€ت روی زخ €€مه €€ایش €€ان م €€یگ €€ذارم
ه€€مه ی€€ک درد را واگ€€وی€€ه م€€یک€€نند :ف€€قر را ،چ€€ه ف€€قر ف€€ره€€نگی
و چ€ه اق€تصادی .ف€رق€ی ن€میک€ند .ف€قر ،ف€قر اس€ت .و ه€مین
درد است که آنها را پیش ما میآورد.
ش€€ب ه€€ا پش€€ت ب€€یمارس€€تانه€€ا م€€یخ€€واب€€ند ب€€رای ص€€بح و
ظه€ره€ا ص€ف م€یک€شند ب€رای ع€صر ،غ€ذا خ€ورده و ن€خورده
نمیدانم ،جرأت پرسیدنش را هم ندارم.
از م€یانش€ان ک€ه ع€بور م€یک€نم ب€ا چ€شمه€ای گ€ود اف€تاده،
م€€تعجبان€€ه م€€را ن€€گاه م€€یک€€نند ،ب€€هی€€کدی€€گر ن€€شان م€€یده€€ند و
زی €€رل €€بی ب €€ا ه €€م پ €€چپ €€چ م €€یک €€نند ،ن €€میدان €€م چ €€ه م €€یگ €€وی €€ند.
دس €€ €ت و پ €€ €ای €€ €م را گ €€ €م م €€ €یک €€ €نم ،و ح €€ €تی گ €€ €اه €€ €ی پ €€ €اه €€ €ای €€ €م
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ب €€هی €€کدی €€گر ب €€رخ €€ورد م €€یک €€ند .مسخ €€ره اس €€ت ،م €€یدان €€م .ام €€ا
این حیای روستایی دست از سر من برنمیدارد.
پ€€ €یرزن€€ €ی اس€€ €ت ک€€ €ه درد م€€ €فاص€€ €ل دارد .اغ€€ €لب از ص€€ €بح
م €€یآی €€د .م €€ینشیند ت €€ا س €€روک €€لۀ م €€ن پ €€یدا ب €€شود .ن €€زد ه €€یچ
پ€زش€ک دی€گری ج€ز م€ن ن€میرود ،ت€ا چ€شمش ب€ه م€ن م€یاف€تد
ب €€ا چ €€ادر گ €€لدار رن €€گ و رو رف €€تهاش ب €€لند م €€یش €€ود ل €€بخندی
ب€رل€بان€ش م€ین€شیند ک€ه خ€الک€وب€ی زی€رل€بش را م€حو م€یک€ند.
ل €€نگ ل €€نگان ،پس €€رم پس €€رم گ €€وی €€ان ب €€ه ط €€رف €€م م €€یآی €€د» :پس €€ر
خ€ودم« .ک€ار زی€ادی ت€ا ک€نون ب€رای€ش ن€کردهام پ€یری و ه€زار
ج€€ور ع€€یب ،ه€€میشه ه€€مینگ€€ون€€ه ب€€وده اس€€ت .ان€€سان م€€وج€€ود
ف €€ناپ €€ذی €€ر ،پ €€رم €€دع €€ا ،زی €€ادهخ €€واه ،س €€رک €€وب €€گر و ه €€منوعکُ €€ش،
ذرهذره ج€€ €مع م€€ €یش€€ €ود ،ت€€ €کام€€ €ل م€€ €یی€€ €اب€€ €د ،م€€ €دت€€ €ی ج€€ €والن
م€€یده€€د ،م€€یگ€€یرد ،م€€یب€€ندد ،س€€رک€€وب م€€یک€€ند و رف€€تهرف€€ته
ه€مانط€ور ک€ه اض€اف€ه ش€ده اس€ت ت€فری€ق م€یش€ود ،دن€دانه€ا
م€یری€زد ،م€وه€ا ب€ه س€پیدی م€یگ€رای€ند ،م€فاص€ل آب خ€ود را
از دس €€ت م €€یده €€ند و خ €€شک م €€یش €€ون €€د ،زب €€ان از چ €€شیدن
م €€زه غ €€ذاه €€ا وا م €€یم €€ان €€د و درد م €€یآی €€د ت €€ا آدم €€ی را چ €€ون
شمعی آب کند و با خود ببرد.

اس€€م ب€€یمارم خ€€ان€€م رض€€وان اس€€ت .در ب€€االخ€€ان€€های ت€€نها
زن€€ € €دگ€€ € €ی م€€ € €یک€€ € €ند .ه€€ € €زار و ی€€ € €ک ب€€ € €یماری دارد .ام€€ € €ا درد
اص €€لیاش ت €€نهای €€ی اس €€ت ،ب €€یه €€مزب €€ان €€ی اس €€ت ،غ €€م غ €€رب €€ت
اس €€ € € €ت ،ک €€ € € €سی نیس €€ € € €ت پ €€ € € €ای درددله €€ € € €ای او ب €€ € € €نشیند.
ب€هه€رک€سی ب€رای درددل گ€فنت رض€ا اس€ت ح€تی آدم€ی م€ثل
م€ن ،ب€ا ای€ن وق€ت ت€نگ و ح€وص€لۀ ت€نگت€ر .روزه€ای€ی ک€ه پ€یش
م €€ن م €€یآی €€د از ص €€اح €€بخان €€هاش ک €€ه ج €€واب €€ش ک €€رده اس €€ت
م €€یگ €€وی €€د .از ه €€مسای €€هه €€ای €€ش ،از ب €€یخواب €€ی و پ €€ادرده €€ای
ش€€بان€€هاش .م€€ن ت€€نها گ€€وش م€€یده€€م ،ه€€مین .او م€€یگ€€وی€€د و
م€€ن م€€یش€€نوم ،ب€€هه€€مین س€€ادگ€€ی .ک€€می گ€€ری€€ه م€€یک€€ند و م€€ن
م€یم€ان€م ک€ه چ€ه ب€کنم و م€یرود ت€ا ه€فتهای دی€گر و ه€رب€ار ب€ه
زور دس€ت م€را م€یب€وس€د ،م€نی ک€ه از ک€وچ€کت€ری€ن ک€مک ب€ه
او عاجزم.
ب€یمار دی€گرم دخ€تری اس€ت ش€ان€زده ـ ه€فده س€ال€ه .ع€ینک
ت €€ه اس €€تکان €€یاش ب €€ردم €€اغ €€ۀ ب €€ینیاش س €€نگینی م €€یکند .غ €€م
ب€زرگ€ی ب€رص€ورت الغ€ر و س€یاه€ش س€ای€ه ان€داخ€ته اس€ت .ب€ه
ن €€قطهای خ €€یره م €€یش €€ود و س €€خن م €€یگ €€وی €€د .ت €€ا ک €€نون ب €€ه
چ€شمان م€ن ن€گاه ن€کرده اس€ت .م€ثل ای€ن اس€ت ک€ه ب€ا س€ای€ۀ
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خ €€ودش ح €€رف م €€یزن €€د .ص €€دای €€ش ت €€ا دی €€روق €€ت درگ €€وش م €€ن
ط €€نینان €€داز اس €€ت :ب €€ه ح €€د م €€رگ از م €€ادرم م €€تنفرم ،ه €€میشه
ت €€وی س €€ر م €€ن زده اس €€ت ،م €€رت €€ب ب €€ه م €€ن ح €€رف ه €€ای رک €€یک
م€€یزن€€د و غ€€یبت دی€€گران را م€€ی ک€€ند .اص €الً ن€€میت€€وان€€د آدم
خ €€وب €€ی ب €€اش €€د ،ن €€میتوان €€د دی €€گران را دوس €€ت داش €€ته ب €€اش €€د.
ه €€میشه ش €€خصیت پ €€رن €€شاط م €€را خ €€رد ک €€رده اس €€ت و س €€د
پیش €€رف €€ت م €€ن ب €€وده اس €€ت .ب €€غضش ک €€ه م €€یت €€رک €€د .چ €€شمان
س €€یاه €€ش پ €€ر از اش €€ک م €€یش €€ود و م €€ن ف €€قط ن €€گاه م €€یک €€نم:
خ€واب€م ن€میب€رد .ش€دی€دا ً افس€ردهام .ه€یچ چ€یز م€را خ€وش€حال
ن €€میک €€ند .م €€دت €€ی درانج €€من ف €€عال €€یت ک €€ردهام م €€سئول رواب €€ط
ع €€موم €€ی ب €€ودهام ،ام €€ا دی €€گر ن €€میتوان €€م ح €€تی ی €€ک م €€قال €€ۀ چ €€ند
خ€€ €طی ب€€ €نوی€€ €سم .ح€€ €ال€€ €م ط€€ €وری ش€€ €ده اس€€ €ت ک€€ €ه چ€€ €ند روز
گ€€ذش€€ته ن€€ماز ه€€م ن€€توانس€€تم ب€€خوان€€م .از انج€€من ه€€م ب€€یرون
آم€دهام ،ب€ا ه€مک€الس€ی ه€ای€م ه€یچ راب€طهای ن€دارم .م€یت€رس€م
ح€€رف€€ی ب€€زن€€م ف€€کر ک€€نند م€€ن خ€€لوچ€€ل ش€€دهام .آخ€€ه م€€یدان€€ید،
ه €€مه ف €€کر م €€یکنند م €€ن آدم م €€وف €€ق و خ €€وش €€بختی هس €€تم .ب €€ا
گ€وش خ€ودم م€یش€نوم ک€ه چ€ه م€یگ€وی€ند :م€ری€م چ€ه غ€صهای
دارد ک €€اش €€کی م €€ن ج €€ای م €€ری €€م ب €€ودم ،خ €€وش ب €€ه ح €€ال €€ش ک €€ه

آدم م€€وف€€قیه ،ام€€ا آنه€€ا ن€€میدان€€ند ک€€ه م€€ن چ€€قدر ب€€دب€€خت و
غصه دارم.
م€€ری€€م را اول€€ین ب€€ار وق€€تی دی€€دم ک€€ه درح€€ال رف€€نت ب€€ه م€€نزل
ب €€ودم .س €€راغ دک €€تر روز ب €€عد را م €€ی گ €€رف €€ت ،م €€ی خ €€واس €€ت
وق €€ت ب €€گیرد .م €€کث ک €€ردم ،ق €€یاف €€ۀ دردم €€ندش دل €€م را ب €€ه درد
آورد .دل€€ €م ن€€ €یام€€ €د او را ن€€ €بینم و ب€€ €ه خ€€ €ان€€ €ه ب€€ €روم .ک€€ €می ک€€ €ه
ص €€حبت ک €€ردی €€م ب €€غضش ت €€رک €€ید .ح €€دود ی €€ک س €€اع €€تی ح €€رف
زدی €€ €م بیش €€ €تر او و ک €€ €متر م €€ €ن ،از زن €€ €دگ €€ €یش ،از م €€ €ذه €€ €بی
ش €€دن €€ش ت €€وس €€ط ی €€کی از م €€علمه €€ای م €€درس €€هاش ،از ای €€نک €€ه
دی€€گر ح€€تی دع€€ای ت€€وس€€ل ه€€م ن€€میتوان€€د ب€€ه او آرام€€ش ب€€ده€€د.
م €€یگفت :ت €€ا ب €€هح €€ال ه €€رک €€س درم €€درس €€ه ک €€اری داش €€ته اس €€ت
پ €€یش م €€ن م €€یآم €€ده اس €€ت .م €€ن ب €€ه ه €€مه ک €€مک ک €€ردهام ام €€ا
امروز درماندهام و نمیدانم چه بکنم.
چ €€ند روز پ €€یش ب €€یماری داش €€تم ک €€ه م €€وخ €€وره گ €€رف €€ته ب €€ود.
پس €€ر ج €€وان €€ی ه €€فده ـ هیج €€ده س €€ال €€ه ب €€ا آرای €€ش دخ €€تران €€ه و
م€وه€ای ب€لند .ع€زا گ€رف€ته ب€ود .از ای€نک€ه م€وخ€وره ب€هج€ان ط€رۀ
گ €€یسوان €€ش اف €€تاده اس €€ت .پ €€درش گ €€فت» :ه €€مکارت €€ان«! ب €€ا
انگش €€ت پس €€رش را ن €€شان داد از چ €€ند و چ €€ون »ه €€مکارم«
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پ €€ €رس €€ €یدم .س €€ €ال آخ €€ €ر دب €€ €یرس €€ €تان خ €€ €ورازم €€ €ی اس €€ €ت .از
ه€€ماک€€نون خ€€ود را ک€€ان€€دی€€دای پ€€زش€€ک ش€€دن ک€€رده اس€€ت ،ب€€ه
ه €€ €ر ق €€ €یمت ،ح €€ €تی اگ €€ €ر الزم ب €€ €اش €€ €د از م €€ €رز ف €€ €رار ک €€ €ند و
ب€€هخ€€ارج از ک€€شور ب€€رود .ص€€حبت ک€€ه گ€€ل ان€€داخ€€ت ،پس€€رک
گ€€فت :دک€€تر ،دل€€م ب€€ه ح€€ال ش€€ما م€€یس€€وزد .ه€€اجوواج م€€ان€€دم
ک €€ه درم €€ن چ €€ه چ €€یز اس €€ت ک €€ه ای €€نف €€در ای €€ن ج €€وان را م €€تأث €€ر
ک €€رده اس €€ت .از خ €€ودم م €€یپ €€رس €€م :ن €€کند خس €€تگی ب €€یش از
ح€€ €د م€€ €ن درای€€ €ن ج€€ €وان ح€€ €ال€€ €ت رق€€ €تان€€ €گیزی ب€€ €وج€€ €ود آورده
اس€€ت .م€€یپ€€رس€€م :چ€€را؟ م€€یگ€€وی€€د :ب€€رای ای€€نک€€ه ع€€مرت€€ان را
درای €€ن م €€ملکت م €€یان ع €€دهای ک €€وروکچ €€ل ب €€ه ه €€در م €€یده €€ید!
ن€گاه€ش م€یک€نم ،م€وه€ای ب€لند خ€رم€ای€یاش روی گ€ون€هه€ای€ش
را پ €€وش €€ان €€ده اس €€ت .پش €€ت ل €€بش ب €€فهمی ،ن €€فهمی م €€وه €€ای €€ی
روی €€یده اس €€ت ب €€ا ص €€ورت €€ی ص €€اف و گ €€وش €€تال €€ود ،ک €€اپ €€شنی
رن €€گی ب €€ه ت €€ن و ش €€لواری ت €€نگ و چس €€بان ب €€ه پ €€ا .م €€یخ €€واه €€م
ح €€رف €€ش را ن €€دی €€ده ب €€گیرم ،ن €€میش €€ود ،دل €€م ط €€اق €€ت ن €€میآورد.
ب€فهمی ،ن€فهمی ب€ه م€ن ب€رخ€ورده اس€ت .ب€ه پس€رک م€یگوی€م:
م€€ا ب€€ه ای€€ن م€€ردم ،ب€€ه ای€€ن آب و خ€€اک وابس€€تهای€€م ،م€€ا درای€€ن
ک€€ €وچ€€ €ه پ€€ €سک€€ €وچ€€ €هه€€ €ا ری€€ €شه داری€€ €م .م€€ €ا ک€€ €ه پس€€ €ر راک€€ €فلر

ن €€بودهای €€م ،م €€ا ب €€ا پ €€ول ای €€ن م €€ردم پ €€زش €€ک ش €€دهای €€م .ه €€مین
آدمه €€ای ک €€وروکچ €€ل .ای €€نه €€ا ب €€ه گ €€ردن م €€ا ح €€ق دارن €€د .ک €€می
ع€€صبان€€ی ش€€دهام ،م€€یخواه€€م چ€€یزه€€ای بیش€€تری ب€€گوی€€م ام€€ا
خ €€ودم را ک €€نترل م €€یک €€نم و ح €€رف €€م را م €€یخ €€ورم .م €€یگ €€وی €€م:
ب€ای€د س€رت را از ت€ه ب€زن€ی ،ت€ه ت€ه ،ب€ا م€اش€ین دو .م€یخ€واه€م
ک €€ €می اذی €€ €تش ک €€ €نم .م €€ €یپ €€ €رس €€ €د :ن €€ €میش €€ €ود ک €€ €وت €€ €اه ک €€ €رد.
میگویم :نه ،وگرنه کچل میشوی .و میروند.
م€€ن م€€یم€€ان€€م ب€€ا خ€€ودم .از خ€€ودم م€€یپ€€رس€€م :م€€ن ای€€نج€€ا
چ €€ه م €€یک €€نم .درم €€یان ای €€ن م €€ردم ،درای €€ن ک €€وچ €€ه پ €€سک €€وچ €€ه
دن€بال چ€ه چ€یزی م€یگ€ردم؟ چ€را ن€میت€وان€م ب€روم؟ چ€ه چ€یزی
م€را ب€ه ای€ن م€ردم گ€ره زده اس€ت؟ ب€ا ای€ن م€ردم€ی ک€ه ه€رروز
م€€یب€€ینمش€€ان س€€الم€€ی م€€یگ€€وی€€ند و راه خ€€ود را م€€یگ€€یرن€€د و
م €€یرون €€د .چ €€را ن €€میت €€وان €€م م €€ثل آن ط €€رف خ €€طیه €€ا ب €€اش €€م؟
چ€€را وق€€تی ی€€ک ب€€یمار بیس€€ت ت€€وم€€ان ب€€رای گ€€رف€€نت ن€€وار ق€€لب
ن€€دارد ،دل م€€ن ب€€ه درد م€€یآی€€د؟ ب€€ه م€€ن چ€€ه م€€رب€€وط اس€€ت ک€€ه
دو ک€€ €وچ€€ €ه ب€€ €االت€€ €ر ان€€ €فارک€€ €توس م€€ €یک€€ €ند و م€€ €یم€€ €یرد؟ چ€€ €را
ن €€میتوان €€م م €€ثل دی €€گران چ €€شم ب €€بندم ،ب €€ه ک €€وه ب €€زن €€م و درآن
س €€وی م €€رزه €€ا س €€ای €€ۀ آرام €€شی پ €€یدا ک €€نم؟! گ €€ور پ €€در ت €€مام
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آنه €€ای €€ی ک €€ه پش €€ت س €€ر م €€ن ح €€رف م €€یزن €€ند! ب €€گذار ب €€گوی €€ند
وط€€ €نش را درچ€€ €مدان€€ €ش گ€€ €ذاش€€ €ت و رف€€ €ت! ب€€ €گذار ب€€ €گوی€€ €ند
ب€€ €هم€€ €ردم خ€€ €ودش پش€€ €ت ک€€ €رد! ای€€ €نق€€ €در ب€€ €گوی€€ €ند ک€€ €ه خس€€ €ته
ش€€ون€€د .ک€€اف€€ی اس€€ت چ€€ند ف€€صلی ب€€گذرد ،ی€€ادش€€ان م€€یرود.
ای€€ن م€€ردم دچ€€ار ن€€سیان€€ی ت€€اری€€خیان€€د .ب€€عد ان€€گار ن€€ه ان€€گار
ک€€ه ت€€و اص €الً وج€€ود داش€€تهای .ام€€ا ن€€میدان€€م چ€€را ن€€میت€€وان€€م
از ای€€ €ن م€€ €ردم دل ب€€ €کنم .ح€€ €اال ک€€ €ه پ€€ €س از س€€ €اله€€ €ا رن€€ €ج و
م €€شقت ف €€رص €€ت آنرا ب €€ه دس €€ت آوردهام ت €€ا از دس €€ت ک €€وچ €€ه
پ €€سک €€وچ €€هه €€ای خ €€ال €€ی و ت €€نگ راح €€ت ب €€شوم ک €€اف €€ی اس €€ت
گامی بردارم تا به اصطالح عوام به خوشبختی برسم.
ام €€ا م €€گر م €€یش €€ود ،خ €€وش €€بخت ش €€د .اح €€مقه €€ا خ €€ود را
خ€€ €وش€€ €بخت م€€ €یان€€ €گارن€€ €د ،م€€ €ن ک€€ €ه خ€€ €ود را ع€€ €اق€€ €ل م€€ €یدان€€ €م
چ €€ €گون €€ €ه خ €€ €وش €€ €بخت خ €€ €واه €€ €م ش €€ €د .ف €€ €کر م €€ €یک €€ €نم ش €€ €ای €€ €د
خ €€وش €€بختی در خ €€میرهام نیس €€ت .ش €€ای €€د خ €€وش €€بختی ژن €€ی
دارد ک €€ه م €€ن ف €€اق €€د آن هس €€تم .ام €€ا ی €€ک چ €€یز را م €€یدان €€م،
م€یخ€واه€م ان€سان ب€اش€م و ش€ای€د ه€مین خ€واس€نت اس€ت ک€ه
م€را ب€ه ای€ن ک€وچ€ه پ€سک€وچ€هه€ا م€تصل م€یک€ند و ن€میگ€ذارد
از ای€€ن م€€ردم دل ب€€کنم و ب€€ه آن€€ان پش€€ت ک€€نم و ب€€گوی€€م ب€€ردی€€م

و خوردیم و رفتیم ،گور پدر بقیه.

باب برزویه طبیب
در ب€€ندرگ€€اه€€ی غ€€ری€€ب و ن€€اآش€€نا هس€€تم .کش€€تی ه€€ا ب€€ادب€€ان
ب€راف€راش€ته ان€د .م€لوان€ان در رف€ت آم€دن€د .م€ساف€ران ی€ک ی€ک
س€€وار م€€یش€€ون€€د .ن€€اخ€€دا ف€€ری€€ادک€€نان م€€ساف€€ران را ب€€ه س€€وار
ش €€دن م €€یخ €€وان €€د .ش €€تاب م €€یک €€نم ب €€ا ک €€ول €€هب €€اری ک €€ه ب €€رای €€م
ب €€یگان €€ه اس €€ت .س €€وار م €€یش €€وم س €€وت ک €€شی چ €€ون س €€یلی
ب€رص€ورت ب€ندرگ€اه م€یخ€ورد و ان€عکاس آن درغ€وغ€ای ام€واج
گ€€ € €م م€€ € €یش€€ € €ود .ط€€ € €ناب از ب€€ € €ندرگ€€ € €اه م€€ € €یک€€ € €شند ،ل€€ € €نگر را
برمیدارند و کشتی راه دریا را درپیش میگیرد.
ب€€ه ک€€جا م€€یروی€€م؟ م€€ن ای€€نج€€ا چ€€ه م€€یک€€نم؟ م€€ن و دری€€ا؟
اب€€رس€€یاه€€ی درب€€االی کش€€تی ن€€مودار م€€یش€€ود ،دری€€ا آش€€فته
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م€€یش€€ود ،م€€وجه€€ا ق€€د م€€یک€€شند ،ب€€اد چ€€ون ش€€الق خ€€دای€€ان
ب €€رب €€دن €€ۀ کش €€تی م €€یخ €€ورد .ص €€دای ج €€یروج €€یر دک €€له €€ا ب €€لند
میشود .باران سختی درمی گیرد.
م€€ن ای€€نجا چ€€ه م€€یک€€نم؟ ب€€ای€€د م€€قصد را ب€€پرس€€م ام€€ا ه€€مه
ب €€یگان €€هان €€د .ب €€یگان €€ه و روی پ €€وش €€یده ،ه €€مه و ه €€مه ،خ €€دم €€ه و
م €€ساف €€ران و ن €€اخ €€دا .م €€وجه €€ا ق €€د م €€یک €€شند و کش €€تی چ €€ون
ت €€خته پ €€ارهای ب €€اال و پ €€ای €€ین م €€یرود .ک €€وه €€ۀ م €€وج €€ی از پ €€س
ک €€ €وه €€ €هه €€ €ای دی €€ €گر .ب €€ €ه ن €€ €اگ €€ €اه کش €€ €تی از م €€ €یان ش €€ €کاف
ب€€رم€€یدارد .آب ه€€جوم م€€یآورد .ام€€ا ه€€نوز ب€€رع€€رش€€ۀ کش€€تی
ایس €€تادهام .م €€وج ب €€زرگ €€ی م €€یآی €€د و م €€را ب €€ا خ €€ود ب €€ه ق €€عر
آبها میبرد.
س€€راس€€یمه از خ€€واب م€€یپ€€رم ،خ€€یس ع€€رق€€م ،وحش€€تزده،
س €€ €راس €€ €یمه ،ه €€ €راس €€ €ان .ه €€ €نوز گ €€ €یج ای €€ €ن س €€ €فر دری €€ €ای €€ €یام،
ب€€ندرگ€€اه€€ی ن€€اش€€ناخ€€ته ،م€€ساف€€ران و خ€€دم€€های رو پ€€وش€€یده،
کشتی ،دریا ،طوفان و آن موج.
ج€€رع€€ه آب€€ی م€€ین€€وش€€م .خ€€واب€€م آش€€فته اس€€ت .چ€€شمه€€ای€€م
ب €€یق €€رارن €€د .ک €€لیله را دس €€ت م €€یگ €€یرم و ب €€از م €€یک €€نم .ب €€اب
برزویه طبیب میآید ،میخوانم ،دلم قرار میگیرد:

چ€€نین م€€یگ€€وی€€د ب€€رزوی€€ۀ ط€€بیب م€€قدم اط€€بای پ€€ارس ،ک€€ه
پ€€د ِر م€€ن از ل€€شکری€€ان ب€€ود و م€€اد ِر م€€ن از خ€€ان€€ۀ ع€€لمای دی€€ن
زرتش€€ €ت ب€€ €ود ...چ€€ €ون س€€ €ال ع€€ €مر ب€€ €ه ه€€ €فت رس€€ €ید م€€ €را ب€€ €ر
خ €€وان ِ €
€دن ع €€لم ط €€ب تح €€ری €€ض ن €€مودن €€د و چ €€ندان ک €€ه ان €€دک
€ضیلت آن ب €€شناخ €€تم ب €€ه رغ ِ €
ِ
€بت ص €€ادق و
وق €€وف €€ی اف €€تاد و ف €
حِ € €
€رص غ€€ €ال€€ €ب در ت€€ €ع ّلم آن م€€ €یک€€ €وش€€ €یدم ت€€ €ا ب€€ €دان ص€€ €نعت
€عرض م€عال ِ
ِ
€جت ب€یماران آم€دم .آنگ€اه
شه€رت€ی ی€اف€تم و در م
نِ €
€فس خ€€وی€€ش را م€€یان چ€€هار ک€€ار ک€€ه ت€€کاپ€€وی اه ِ €ل دن€€یا از
آن ن€توان€د گ€ذش€ت م€خیّر گ€ردان€یدم :وف€ور م€ال ،ل€ذّات ح€ال و
ذک€ر س€ای€ر و ث€واب ب€اق€ی ...در ج€مله ب€رای€ن ک€ار )ع€لم ط€ب(
اق ِ
€بال ت€مام ک€ردم و ه€رک€جا ب€یماری ن€شان ی€اف€تم ک€ه در وی
€جت او ب€روج€ه ِ
ام€ید ص ّ€حت ب€ود م€عال ِ
حس€بَت ب€ردس€ت گ€رف€تم.
و چ€€ون ی€€ک چ€€ندی ب€€گذش€€ت و ط€€ای€€فهای را از امِ €
€ثال خ€€ودم
درم €€ال و ج €€اه ب €€رخ €€ویش €€نت س €€اب €€ق دی €€دم ن €€فس ب €€دان م €€ای €€ل
گش€ت و ت€منّیِ م€رات ِ
€ب ای€ن ج€هان€ی ب€رخ€اط€ر گ€ذاش€نت گ€رف€ت
و نزدیک آمد که پای از جای بشود...
چ€€ون ب€€رای€€ن س€€یاق€€ت ب€€ر م€€خاصِ €
€مت ن€€فس م€€بال€€غت ن€€مودم
ب€€ه ِ
راه راس€€ت ب€€از آم€€د ...آنگ€€اه در آث€€ار و ن€€تای€€ج ع€€لم ط€€ب
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ت €€ € €أمّ € € € €لی ک €€ € €ردم و ث €€ € €مرات و ف €€ € €وای €€ € €د آنرا ب €€ € €رص €€ € €حیفۀ دل
ب €€نگاش €€تم ،ه €€یچ ع €€الج €€ی در َوه €€م ن €€یام €€د ک €€ه م €€وج €€ب ص €€حت
اص€€ €لی ت€€ €وان€€ €د ب€€ €ود و ب€€ €دان از ی€€ €ک ع ّ € €لت م€€ €ثالً أم€€ €نی ک€€ €لی
نس€ €دّ
ح €€اص €€ل ت €€وان €€د آم €€د .چ €€نانک €€ه ط €€ری €€ق م €€راج €€عت آن ُم َ €
€ب ت€بّری م€ین€مودم و
م€ان€د ...ب€ه ح€کم ای€ن م€قدم€ات از ع€لم ط ّ
€همت ب€€ه ط€€لب دی€€ن م€€صروف گ€€ردان€€ید و ال€€حق راه
ه€€مت و نََ €
آن دراز و ب €€یپ €€ای €€ان ی €€اف €€تم .س €€راس €€ر م €€خاوف و م €€ضای €€ق،
آنگاه نه راهبر م ّعین و نه ساالر پیدا...
و ب €€ €ا ای €€ €ن ف €€ €کرت در ب €€ €یان ت €€ €ر ّدد و ح €€ €یرت ی €€ €ک چ €€ €ندی
بگشتم و در فراز و نشیب آن لختی پوییدم...
درج€مله ب€دی€ن اس€تکشاف ص ِ
€ورت ی€قین ج€مال ن€نمود .ب€ا
خ€€ود گ€€فتم ک€€ه :اگ€€ر ب€€ر دی€€ن اس€€الف ب€€یای€€قان و ت€یّقن ث€€بات
ک€نم .ه€مچون آن ج€ادو ب€اش€م ک€ه ب€رن€اب€کاری م€واظ€بت ه€می
س €€لف رس €€تگاری ط €€مع م €€یدارد ،و اگ €€ر
ن €€مای €€د و ،ب €€ه تَ€ €تَبع َ€ €
دی€€ €گر ب€€ €ار درط€€ €لب ایس€€ €تم ع€€ €مر ب€€ €دان وف€€ €ا ن€€ €کند ،ک€€ €ه اج€€ €ل
ن€€زدی€€ک اس€€ت و اگ€€ر درح€€یرت روزگ€€ار گ€€ذارم ف€€رص€€ت ف€€ای€€ت
گ€€ردد و ن€€اس€€اخ€€ته رح€€لت ب€€ای€€د ک€€رد .و صِ €
€واب م€€ن آن اس€€ت
ک€€ €ه ب€€ €ر م€€ €الزم€€ €ت اع€€ €مال خ€€ €یر ک€€ €ه زب€€ €دۀ ه€€ €مۀ ادی€€ €ان اس€€ €ت

اق €€تصاد ن €€مای €€م و ب €€دان €€چه س €€تودۀ ع €€قل و پ €€سندی €€دۀ ط €€بع
است اقبال کنم.
متح€€لی گ €€ردم ...درج €€مله ن €€زدی €€ک
خ €€واس €€تم ک €€ه ب €€ه ع €€بارت ّ€
آم€د ک€ه ای€ن ه€راس ُ
ضج€رت ب€رم€ن مس€تول€ی گ€ردان€د و ب€ه ی€ک
پش€ت پ€ای درم€وج ض€الل€ت ان€دازد چ€نانک€ه ه€ر دو ج€هان از
دست بشود.
€فکری ک €€ردم و م €€ؤون €€ات
ب €€از در ع €€واق €€ب ک €€اره €€ای ع €€ال €€م ت ّ €
آنرا پ €€ € € €یش دل و چ €€ € € €شم آوردم ،ت €€ € € €ا روش €€ € € €ن گش €€ € € €ت ک €€ € € €ه
ن €€عمته €€ای ای €€ن ج €€هان €€ی چ €€ون روش €€نای €€ی ب €€رق ب €€یدوام و
ثبات است...
€اص€ه درای€ن روزگ€ار ت€یره ک€ه خ€یرات ب€ر اط€الق روی ب€ه
خ ّ€ € €
ت€€ €راج€€ €ع آورده اس€€ €ت و هِ € €
€مت م€€ €ردم€€ €ان از ت€€ €قدی€€ €م ح€€ €سنات
ق€€اص€€ر گش€€ته ...م€€یب€€ینم ک€€ه ک€€اره€€ای زم€€ان€€ه م€€یل ب€€ه ادب€€ار
دارد ،و چ€€نانس€€تی ک€€ه خ€€یرات م€€ردم€€ان را وداع ک€€ردس€€تی،
و اف €€عال س €€توده و اخ €€الق پ €€سندی €€ده م €€دروس گش €€ته ،و راهِ
راس€ت بس€ته و ط€ری€ق ض€الل€ت گ€شاده و ع€دل ن€اپ€یدا و ج€ور
ظ€€ € €اه€€ € €ر ،و ع€€ € €لم م€€ € €تروک و جه€€ € €ل م€€ € €طلوب ،و ُل€€ € €ؤم دن€€ € €ائ€€ € €ت
مس €€تول €€ی و ک €€رم و م €€ر ّوت م €€نزوی ،و دوس €€تیه €€ا ض €€عیف و
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ع €€داوته €€ا ق €€وی .و ن €€یک م €€ردان رن €€جور ُمس €ت َ َّدل و ش €€ری €€ران
ف€€ €ارغ و م€€ €حترم ،و م€€ €کر و خ€€ €دی€€ €عت ب€€ €یدار و وف€€ €ا و ح€€ €ریّ€€ €ت
درخ€واب و دروغ م€ؤث€ر و م€ثمر و راس€تی م€ردود و م€هجور و
ح €€ق منه €€زم و ب €€اط €€ل م €€ظفّر ،و م €€تاب €€عت ه €€وا س €نّت م €€تبوع و
ض €€ای €€ع گ €€ردان €€یدن اح €€کام خ €€رد ط €€ری €€ق مش €€روع ،و م €€ظلومِ
م €€حقِّ ذل €€یل و ظ €€ال €€م ُم ِ €
€بطل ع €€زی €€ز و ح €€رص غ €€ال €€ب و ق €€ناع €€ت
م €€غلوب و ع €€ا َل €م ِ غ ّ €دار ب €€دی €€ن م €€عان €€ی ش €€ادم €€ان و ب €€ه ح €€صول
این ابواب تازه و خندان.
چ €€ون ف ِ €
€کرت م €€ن ب €€رای €€ن ج €€مله ب €€ه ک €€اره €€ای دن €€یا م €€حیط
گش€€ت و ب€€شناخ€€تم ک€€ه آدم€€ی ش€€ری€€ف ت€€ر خ€€الی€€ق و ع€€زی€€زت€€ر
م €€وج €€ودات اس €€ت و ق €€در ایّ €€ام ع €€مر خ €€وی €€ش ن €€میدان €€د و در
نِ €
€جات ن€€فس ن€€میک€€وش€€د ،از م€€شاه€€دات ای€€ن ح€€ال درش€€گفت
ع €€ظیم اف €€تادم ...ب €€دی €€ن ام €€ید ع €€مری گ €€ذاش €€تم ک €€ه م €€گر ب €€ه
روزگ €€اری رس €€م ک €€ه درآن دل €€یلی ی €€اب €€م و ی €€اری و م €€عینی ب €€ه
دست آرم تا سفر هندوستان پیش آمد...

