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:مقدمه

..خوشبختی بگذاردکه دستت را بگیرد و در دست  ؛نم این خاصیت این دنیاستنمی دا

..بعد تو با خوشحالی و غرور از باالی قله ها به زیر پایت نگاه کنی و بخندی

..شاد باشی، عاشق شوی

،آن وقت درست زمانی که احساس می کنی هیچ اتفاقی نمی تواند این خوشی را از تو بگیرد

.بدون آن که کسی بفهمد ،باال پرتابت می کندخیلی راحت از آن 

.ت می گذارندا ان موقع است که همه تنهایهم ادقیق

.ت از تاریکی و سیاهی پر می شودا دور تا دور زندگی

،نیاز به یک جفت گوش است ،قسمت زندگی نیاز به یک همدم استچقدر در این 

:که فقط دستت را بگیرد و بگویید ؛که فقط بشنود

".مکنارت می مان  ،ر قیامت هم شودحتی اگ"

..با او بدون درک زمان از این کره خاکی دور شوی ، و تو خیلی ساده

 

******** 

 سر انگشتانم از استرس یخ کرده بود. 

نمی  ،نفس عمیقی کشیدم و آدرس سایت را دوباره تایپ کردم. به دلیل لرزش دستانم
 شوم.  توانستم آدرس سایت را صحیح تایپ کنم. باالخره بعد از چهار بار تالش توانستم وارد

با نفس  نام کاربری و رمز عبور را نوشتم. دندان هایم به هم می خورد.   وصله بیشتریبا ح
نقدر دیر می گذرند. بعد از آزدم. نمی دانم چرا این ثانیه ها صفحه مانیتور زل   به  های مقطع
باورم نمی شود. یک بار دیگر متن  متن را با عجله خواندم.  صفحه بار گذاری شد. ، چند لحظه
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ا شک خواندم. چشمانم پر از اشک شد. برای بار سوم همه اش را خواندم. این امکان ندارد. برا 
م. قطرات اشک روی گونه ام جاری شد. بعد از ه امن برای آزمون بورسیه پرستاری قبول شد

بلند آمدم و از روی صندلی پریدم. یک جیغ بنفش کشیدم و بلند  تازه به خود، پنج دقیقه
 :زدمفریاد 

 ! ااونم کجا دانشگاه ملبورن استرالی .من قبول شدم ،ی خدایا باورم نمیشه...وا ،قبول شدمـ 

 صورتم را پاک کردم و با گیجی دنبال گوشی همراهم گشتم. پس کجاست؟   ،با پشت دست

:زیر لب زمزمه کردم

؟یکم فکر کن کجا گذاشتی ، آروم باش دختر  -

آن را در آشپزخانه  ،ن بار وقتی با ستاره حرف زدمکه آخری ؛بعد از چند دقیقه یادم آمد
زنگ زد و گفت نتایج آزمون اعالم شده  من که ستاره به ؛تقریبا نیم ساعت پیش بود گذاشتم. 
 است. 

با هول به سمت آشپزخانه رفتم و گوشی همراهم را از روی اپن برداشتم و اول از همه شماره 
 آقای سعیدی را گرفتم. 

:جواب دادبعد از سه بوق 

آقای سعیدی : بله ؟ بفرمایید؟

خودتونید؟ ،الو آقای سعیدی  -

شما ؟ ،آقای سعیدی : بله خودم هستم

، فرانک رضایی؟آقای سعیدی فرانکم  -

  ،ترم؟ ببخشید حافظه گوشیم پاک شدهخانم رضایی شمایید؟ خوبی دخ ،آقای سعیدی : آها
ردی؟شده یادی از ما ک شمارت رو نداشتم. حاال چی

شده؟ اگه بدونید چی ،یه چیزی می گم باورتون نمیشه  -
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آقای سعیدی : چه اتفاقی افتاده ؟ دارید نگرانم می کنین؟

من قبول   ،باورتون میشه  ،اتفاق بدی نیفتاده. من توی آزمون قبول شدم ،ننه نگران نشی  -
 ! شد

 ی !ردخیلی خوشحالم ک، می گم دخترم آقای سعیدی : واقعا؟ بهت تبریک

؟فقط من نمی دونم چطور باید مدارک مورد نیاز رو ارسال کنم..خیلی ممنونم. -

آقای سعیدی: چه کمکی از دست من برمیاد ؟

من تو  .و ردیف کنین مدارک من رو ارسال کنید و خالصه همه کارام ،اگه میشه لطف کنید  -
.به شما اعتماد دارم این دنیا فقط 

باید یه قرار بزاریم  هر کاری از دستم بر بیاد انجام می دم. فقط  ،آقای سعیدی : لطف دارید
.هر چی الزمه بهم تحویل بدین

.خیلی لطف می کنید..بازم ممنونم. ،پس حتما بهم خبر بدین ...باشه  -

تالش و هوش خودته. من کاره  ی به هر چیزی برسی نتیجه ،آقای سعیدی : خواهش می کنم
.ای نبودم

.من به هیچ جا نمی رسیدم ،گه کمک شما نبودبه هر حال اـ 

 ..آقای سعیدی : نه این چه حرفیه

..خداحافظ..خب پس بهم زنگ بزنید. ،به هر حال متشکرمـ 

..به امید این که به مدارج باال برسی... آقای سعیدی: خدا نگه دار

:داشت جیغ زدمتشکر کردم و تلفن را قطع کردم. با هیجان شماره ستاره را گرفتم و تا بر 

باورت  ، رسیدم. دانشگاه ملبورن استرالیا ستاره قبول شدم. باالخره به چیزی که می خواستم  -
از آقای سعیدی خواستم همه  !من تا چند ماه دیگه باید برم استرالیا پرستاری بخونم؟! میشه

می  ، وم شدتازه بعد از دو سال که درسم تم ؟کارا رو انجام بده. ستاره می شنوی چی میگم
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خیلی  ! این عالیه ،شمبمشغول به کار  ی اونجاهاه توی یکی از بزرگ ترین دانشگا تونم
ستاره؟..ستاره شنیدی چی گفتم....کنمکار نمی دونم باید چی  !خوشحالم 

االن چی ..آروم تر بگو بفهمم چی می گی. !یه بند داری حرف می زنی ، ی دختر...ستاره : وا
این ! خدای من..شی.بمکنه! هیچ فکر نمی کردم قبول بول شدی؟ یعنی متو آزمون ق ؟ گفتی

!باور نکردنیه

:بلند خندیدم و در جوابش گفتم

یا   پس کی بود قبل از آزمون می گفت " من اطمینان دارم تو قبول میشی " ، خیلی ممنون  -
 س غیر تو الیق این بورسیه نیست "" هیچ ک

و  که چهار ساعتش ؛ ساعت در س نمی خوندم 5روز فقط  زیادم تعجب آور نیست. من از کل
.دیگه صرف می شد م به خوردن و کارایه یه ساعتش ، خواب بودم

هم من یه درصد . وگرنه،  ستاره : نه دیگه من اون حرفا رو می زدم تو از زندگیت نا امید نشی
 کی می خواد ، نتایجشی. داشتم به این فکر می کردم بعد از اعالم بفکر نمی کردم تو قبول 

کنه؟ عتبیاد جم

؟ غ...درو - 

.ستاره : باور کن

:دوباره خندیدم و گفتم

..حدس بزن برای چی بهت زنگ زدم ، باشه بابا تو راست می گی . اینارو ولش کن  -

:کنجکاوانه پرسید

می خوای بهم خبر بدی؟ ؟ من فکر کردم فقط برای چی زنگ زدی

..چیز دیگه هم هست ولی یه ، اون که آره  -

ستاره : چی؟
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.بنده. مهمون کنم. شام قبولی ، رو توی رستوران صدف  تو و آرشام ، می خوام شام  -

از خبر قبولیت هم  این ؟! و این ولخرجیا خسیس ی  تو ! نمیشه م؟ باور ستاره : راست می گی
ود تر کاری می کردم ز  یه ،تاثیر میذاره ی تواگه می دونستم بورسیه انقدر رو..تعجب آور تره.

..قبول شی

سالی  من شدیدا خستم. چند ،م خبر بدهه پس خودت به آرشام...چرت و پرت نگو ،برو بابا  -
.رفتممیشه که یه خواب راحت ن

..ستاره : باشه برو بخواب. من خودم بهش خبر میدم. فعال

..فعالـ 

پا تند کردم. چقدر  ام،  اتاق نقلی ارتباط را قطع کردم و خمیازه بلند باالیی کشیدم. به سمت
که غیر از ستاره و برادرش کسی را ندارم. ای کاش مامان بابا و فرنگیس هنوز زنده   بد است

خراب نکنم و آن ها را به دورترین ، این افکار آزاردهندهبا بودنند. سعی کردم روز خوشم را 
 قسمت ذهنم بفرستم. 

  ،اگر بورسیه نشوم ؛ه به این نتیجه رسیدمفکر کردم کروی تخت خواب دراز کشیدم و به روزی 
ادامه  هزینه ،همین خانه چال کنم. به روزی که فهمیدمی تمام آرزو هایم را باید در باغچه 

 هم ندارم. تحصیل را حتی در ایران 

من هم یکی مثل مادرم شده بودم. خدمتکار خانه هایی که  ،اگر کمک های آقای سعیدی نبود
 :رفت و گفتدر خواب هم ندیده بودم . روزی را که آقای سعیدی از من تست گ تا به حال

ل ئ. این جا هیچ کس برای تو ارزش قااین کشور حروم میشه یتو" استعداد و هوش تو،  
 نمیشه. " 

که تصمیم گرفتم درس  ؛ش توی گوشم است. از همان موقع بودیهنوز صدا، به یاد آوردم
 ما گیددغدغه زن  از همان موقع بود که رویای رفتن به استرالیا کنم.بخوانم و زبانم را تقویت 

 شد. 
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 .هایم روی هم افتاد و به خواب رفتم چشم ،بدون این که بفهمم

***

 که از روز اعالم نتایج می گذرد.  ؛ االن سه ماه است

یشب که من باید به فرودگاه بروم. از د ؛ چقدر زود این سه ماه گذشت. امروز روزی است
و صاحبش هم آرشام بود. از این بابت نگرانی ای   چمدانم را بسته ام. خانه ام که اجاره ای

 دور شدن از کشور دوستان یعنی چه؟  ،ندارم. اما تازه دارم درک می کنم

دانم راه  ید. با این حال خودم هم میآ باز خوشحال بودم که آقای سعیدی هم همراهم می
 ست. ا کار دشواری ، صیل در خارج آن هم برای یک دختر مسلمانرا در پیش دارم. تح یسخت

تم را بین دندانم گذاشتم و کمی فشار دادم. با صدای بوق ماشین از فکر سشانگشت با استرس 
از چارچوب در خارج شدم. دوباره نگاهی به خانه ای که چند  ،در آمدم و چمدان به دست
.اضطرابی که تمام وجودم را گرفته بود در را بستمانداختم و با  ،سال در آن زندگی می کردم

تا آقای سعیدی معطل نشود. هر چه اسرار کردم آژانس می گیرم  ؛پله ها را سریع پایین آمدم
 قبول نکرد.  ،یمآ میخودم و 

مدان را تا من را دید از ماشین پیاده شد و چمدان را از دستم گرفت. در حین این که داشت چ
:، گفتمی گذاشتداخل صندوق عقب 

.داره دیر می شه ها ،سوار شو دخترمـ 

به عنوان تشکر لبخندی زدم و داخل ماشین نشستم. چند ثانیه بعد خودش هم نشست . 
 ماشین را روشن کرد و راه افتاد. 

با موهای   ج ساله، چهل و پنچهره کسی که برایم حکم پدری دارد، نگاه کردم. مردی چهلبه 
لبته چند تار سفید کنار شقیقه اش که به چشم می خورد نشان از رد پای . اکوتاه مشکی است

 ست. ا پیری
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 ؛اش می دوزم و با خود فکر می کنم ی قهوه ای تیره و ابرو های پرپشتنگاهم را به چشم ها
 من باید چه می کردم. ، کله اش در زندگی من پیدا نمی شد اگر این مرد مهربان سرو

.ش گرفت و به من نگاه کردچشم از خیابان روبه روی

آقای سعیدی : اتفاقی افتاده که این جوری نگام می کنین خانم رضایی؟

:گفتمانداختم و  نسرم را پایی

..از صبح استرس گرفتم ،نمی دونم  -

:دوباره نگاهش کردم و ادامه دادم

دلیل همه و قبول نکنن. می ترسم به همین  می ترسم که شرایطم ، می ترسم آقای سعیدی  -
 ، مه ایه کشور غریب یخیلی نگران زندگی تو ،م کننه زحماتم به باد بره. جدا از اون اگر قبولم
! فاصله داره که با محل زندگی خودم هزاران کیلومتر

یادت میاد اون روزی که  امیدت به خدا باشه.  ،روم زد و گفت : نگران چیزی نباشلبخندی به 
گفتی " من  رو بهم زدی؟ یادت هست؟  همین حرفا ،تهرانمی خواستی از زادگاهت بیای 

چطور توی شهری به اون بزرگی زندگی کنم. من که کسی رو ندارم " یا مثال گفتی " از کجا 
منم گفتم " امیدت به خدا  شم " و هزار تا حرف دیگه. بمعلوم توی این آزمونی که میگین قبول 

باشه " دیدی چی شد؟ پس نگران چی هستی؟

 به یاد آوردن آن روز ها با آرامش لبخندی زدم و در خاطراتم غرق شدم .  از

! از ماشین پیاده و باهم وارد فرودگاه توجه اطراف شدم. چقدر زود رسیدیمبا توقف ماشین م
شدیم. از دور ستاره و آرشام را هم دیدم . برایشان دست تکان دادم تا متوجه ام بشوند. من را 

:برایم دست تکان دادند. به سمتشان رفتم. تا رسیدم ستاره گفتمتقابال  ،که دیدند

ستاره : کجایی تو دختر ؟ ده دقیقه دیگه پروازتون می پره؟

..کردم معطلشما رو هم  ،ببخشید ترافیک بود  -
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:بین حرف هایمان پرید و گفت  آرشام

..آرشام : سالم فرانک خانوم

  .به سمتش برگشتم جوابش را دادم

خوبین شما؟ با زحمتای ما چیکار می کنین؟... سالمـ 

 .آرشام : کدوم زحمت؟ شما رحمتید

..ای شما و ستاره و آقای سعیدی نبود. من االن این جا نبودمه اگه کمک ؛شما لطف دارینـ 

ولی  ؛که آقای سعیدی گفت : ببخشید بین صحبت هاتون پریدم ؛آرشام خواست چیزی بگوید
.بجنبیم نمی رسیم ه، ما وقت نداریم. دیر 

.آرشام : بله آقای سعیدی درست می گن. باید دیگه برید

 :لبخند تلخی زدم و رو به هر دو گفتم

..رم از شرم راحت میشیناالن میـ 

یادم باشه من شرکت نکنم. برو  ! کنم تاثیرات قبولیه رفک ،ستاره: برو بابا چرا چرند می گی
.دیگه دیرت شد

که ستاره  ؛. چند قدم نرفته بودمراه افتادم من هم پشت سرش آقای سعیدی حرکت کرد و
.صدام زد

شده؟ چی  -

.م هیچ وقت فراموش نکنرو ه من ،: خواستم بگم رسیدی بهم زنگ بزن ستاره

بار پلک زدم و جوری  چند ، می توانستم بغض صدایش را حس کنم. برای اینکه گریه ام نگیرد
:برسد گفتم او که صدایم به

..هرگز هم فراموشت نمی کنم..زنم. ما بهت زنگ میحت  -
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:آب دهانم را قورت دادم و ادامه دادم

...خدا حافظ  -

..احافظدلب زد: خ

 تم را گزیدم و با سرعت از آن جا دور شدم. سطبق عادت انگشت ش

رفته از پله برقی باال رفتیم و با گذشتن از قسمت های دیگر ، وارد هواپیما شدیم. آقای سعیدی 
تا چمدان ها را تحویل دهد. صندلی من کنار پنجره بود. اطراف را نگاه کردم تقریبا پر  ؛بود

شده بود. با استرس به ورودی نگاه کردم تا آقای سعیدی بیاید. وقتی آمد خیلی سریع در ها 
 بسته شد. 

 یب مانتوکمربندم را بستم. از ج گرفتم و ،گوش از صدای زن مهماندار که نکاتی را می گفت
آدامسی در آوردم و در دهانم انداختم تا گوش هایم هنگام پرواز اذیت نشود. هواپیما حرکت 
کرد و من از همان لحظه اول از پنجره بیرون را تماشا کردم. هواپیما اوج می گرفت و من حس 

 بزرگ تر هستم. چقدر از ، می کردم چقدر بزرگ هستم . چقدر از ویال های میلیاردی تهران
که ، بزرگ تر هستم. چقدر از همه چیز بزرگ تر هستم. خوش به حال خدا  ، همه شهر ها

ها ش لذت می برد. وقتی به باالی ابر و از ساخته های ها نگاه می کندمیشه دنیا را از این باال تر ه
آینده چشم از بیرون گرفتم و سرم را به صندلی تکیه دادم. چشمانم را بستم و به ، رسیدیم 

.، اندیشیدم. نمی دانم چقدر فکر کردم که به خواب رفتم بودلومی که در انتظارم نامع

 

در کنار آقای سعیدی روی سنگ فرش خیابان های بزرگ شهر ملبورن قدم می زدم 
ساختمان های بلند و کوتاه زیبای اطراف خیابان را تماشا می کردم. زیباییی فوق العاده ای   و

ت ببرد. حیف که من وقت د که ساعت ها به آن ها خیره شود و لذداشت. آدم را وادار می کر 
 نه پیاده روی در این خیابان های رنگ و وارنگ واقعا لذت بخش است. وگرنداشتم 

  آقای سعیدی قبل از این که بیاییم گفته بود " باید اول از همه به خوابگاه دانشگاه برویم ". 
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اه رااز همه شنیده بودم. مشتاق بودم سریع تر تعریف خوابگاه های دانشجویی داخل دانشگ
 این اتاقی که قرار است دوسال در آن زندگی کنم را ببینم. 

بعد از نیم ساعت پیاده روی باالخره به دانشگاه رسیدیم. نمای شیشه ای فوق العاده ای 
ورد داشت. هنوز هم که هنوز نمی توانم باور کنم من دو سال باید در این دانشکده ، درس م

 عالقه ام را بخوانم. 

یادم می آید وقتی بچه بودم و با ذوق به مامان می گفتم که " مامان من عاشق پرستاریم. می 
خوام وقتی بزرگ شدم پرستار بشم " می خندید ومی گفت " این آرزوی محالیه " و من چقدر 

با من فاصله غصه می خوردم. حاال مادر من کجایی که ببینی رویا های من درست چند قدم 
 دارد. 

به یاد اولین کادوی تولدم لبخند تلخی زدم. هرگز فراموش نمی کنم چند تکه وسایل پزشکی 
اسباب بازی که خواهر بزرگترم در تولد پنج سالگیم برایم خرید. خدا می داند که چقدر 

 خوشحال شدم. 

داشت. چشم از کل از خاطراتم بیرون آمدم و دوباره به دانشگاه خیره شدم. طراحی جالبی 
فضای روبه رو گرفتم و همراه آقای سعیدی وارد شدم. داخلش صد برابر دلنشین تر از بیرونش 

بود. آرام آرام خودمان را به اتاق مدیریت رساندیم. اتاق دکوراسیون ساده اما زیبایی داشت. 
روی  رفتیم و تنها یک نفر در آن جا بود که پشت میز کرم رنگ نشسته بود. به سمتش 

صندلی های چرمی روبه رویش نشستیم. آقای سعیدی من را معرفی کرد. شخص پشت میز 
 زد و از دیدنم ابراز خوشحالی کرد.  من لبخند بزرگی به ،مه اوقتی فهمید من بورسیه شد

بعد از این آقای سعیدی کار های ثبت نام را شروع کرد. گوش از مکالمه خسته کننده یشان 
این کار های کسل کننده اداری متنفر بودم.کالفه سرم را برگرداندم واز پنجره گرفتم. همیشه از 

به بیرون نگاه کردم. یک طرف دیوار پنجره بزرگ سراسری ای وجود داشت که زیبایی فضای 
سبز بیرون را به خوبی به رخ می کشید. از پنجره به زنان و مردان استرالیایی نگاه کردم که از 

 انشگاه درحال رفت و آمد بودند. خیابان روبه روی د
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یا  آیا همگی خوشبخت اند؟!در ذهنم به این فکر می کردم که این آدم ها به چی می اندیشند. 
 نمی شود چیزی فهمید.  اصال دغدغه ای دارند؟ چه کسی می داند. از روی ظاهر افراد 

دیم ، باالخره کار ثبت نام بعد از این که از اتاق خارج شدیم و کلی دانشگاه را پایین و باال کر 
من تمام شد و کلید اتاقم را هم گرفتیم. مثل بچه های پنج ساله کلید را از آقای سعیدی گرفتم 

و بدو خودم را به قسمت مسکن های دانشجویی رساندم. کلید را توی قفل اتاق خودم 
طیل شکل کوچک چرخاندم و در را باز کردم. با چشم همه جایش را از نظر گذراندم. اتاق مست

اما کاملی بود. همه چیز داشت. از تخت خواب و مبل گرفته تا گاز و یخچال و ظرف شویی و 
ماکروفر. دیوار کناری اش را کابینت های چوبی به رنگ آجری پر کرده بودند و زمینش هم 
پارکت هایی به همان رنگ بود. چشم از میز مطالعه گرفتم و به پنجره کوچک روبه رو نگاه 

ردم. بهتر از این نمی شد. دستم را روی دهانم گذاشتم و به آقای سعیدی که حاال پشت سرم ک
:ایستاده بود ، چشم دوختم. با صدایی که از خوشحالی می لرزید گفتم

.می بینید چقدر فوق العاده اس -

:لبخندی به رویم پاشید و گفت

ت بخرم. این جا هر ماه یه مقدار پول بله واقعا زیباست. من دیگه باید برم چند قلم جنس براـ 
.هم به این جا نزدیکهه بهت میدن برای خرج های دانشجوییت. فروشگا

.باشه ممنونـ 

 سری تکان داد و بعد از بستن در رفت. 

ام را از  روی مبل راحتی نشستم . این جا هیچی کم نداشت. عالیه عالی بود. مو های مشکی
ه گیسی که از ایران خریده بودم را روی سرم گذاشتم. رنگ باال با یک کش محکم بستم و کال

قهوه ای روشنش خیلی به من می آمد. از ساکم که آقای سعیدی آورده بود ، یک لباس سورمه 
ای آستین بلند و شلوار مشکی بیرون آوردم و با لباس هایی که ایران پوشیده بودم ، عوض 

د تقه به در خورد.فکر کنم آقای سعیدی است. دوباره روی مبل بشینم که چن کردم. خواستم 
:در را باز کردم. درست حدس زده بودم خودش بود.با لبخند سالم کردم که گفت
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؟هیقه پیش اینجا بودم. سالم چه وقتآقای سعیدی : همین ده دق

دوباره لبخند زدم و دو تا کیسه ای که برام خرید کرده بود را از دستش گرفتم . کیسه ها را 
:ل یخچال گذاشتم و تشکر کردم. از جیبش یک بسته کوچک بیرون آورد و گفتداخ

م گرفتم. اونی که توی ایران ازش استفاده می کردین اینجا جواب نمی ه کارت براتون یه سیم
.ده

:خندیدم و گفتم

.رو جبران کنم ای شماه فکر نکرده بودم. من چطور می تونم زحمت ه اینوای اصال ب

و بخونی و سریع پیشرفت کنی. تنها ر : فقط از یک طریق. اونم این که درست آقا سعیدی 
.موفقیت توعه که می تونه خوشحالم کنه

.بهتون قول میدم خیلی زود پیشرفت کنم..حتما.ـ 

:در حینی که داشت از در خارج می شد گفت

.من دیگه باید برگردم. امیدوارم مشکلی برات پیش نیاد

و بخواهم که بیشتر بماند اما به فکر این که زنش حامله است و باید دلم می خواست از ا
 برگردد، چیزی نگفتم و به یک خداحافظی بسنده کردم. 

بعد از رفتن آقای سعیدی روی تخت دراز کشیدم و به سقف زل زدم. از فردا تازه همه چیز 
زنم. حتما تا االن نگران شروع می شود. داشت خوابم می برد که یادم افتاد باید به ستاره زنگ ب

ت جدیدم را داخل گوشی قدیمی ام انداختم. بالفاصله شماره ر کا شده. سریع بلند شدم و سیم
:ستاره را گرفتم و گوشی را دم گوشم گذاشتم. به یک بوق نرسیده برداشت و گفت

ستاره : بله ؟

سالم؟-

ستاره : شما ؟
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.شماره ام تغییر کرده بودلبخندی زدم. می دانستم من را نمی شناسد. چون 

!ستاره منم فرانک. شناختی؟-

ستاره : عه فرانک تویی؟ این شماره کیه پس؟

.کارت قبلیم که اینجا کار نمی کرد شماره جدیدمه دیگه. سیم-

رو بیخیال برام از ملبورن بگو. شنیدم که خیلی شهر معرکه  . که اینطور. حاال ایناستاره : آها
.ایه

:ردم به توصیف هر چه که تا االن دیده بودمبا ذوق شروع ک

آره واقعا قشنگه. هر چی بخوام بگم بازم کم گفتم تازه من فقط راه بین فرودگاه و دانشگاه رو -
م فوق العاده اس. ه ونا هر کدوم یه رنگن . دانشگاهدیدم. خیابونای خیلی بزرگی داره. ساختم

.سه چهارم نماش فقط پنجرس

:و گفتستاره بلند خندید 

م ه خب من، ستاره : این جوری که تو داری تعریف می کنی آدم فکر می کنه رفتی بهشت 
.و توی اینترنت دیدم دیگه عکساش

:یکم روی تخت جابه جا شدم جواب دادم

.رو دیده بودم. ولی عکسا یه چیزه ، خود واقعیش یه چیز دیگه منم اون عکسا-

.استی من برات یه سوپرایز دارمستاره : باشه بابا تو راست می گی. ر 

:کنجکاوانه پرسیدم

چی؟ -

.چمدونت. برو ببین ستاره : از آقای سعیدی خواستم قایمکی بذارتش توی 
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داخلش را خوب گشتم. یک پالستیک آبی  گوشی را کنارم گذاشتم و به سمت چمدانم رفتم. 
:گوشم نزدیک کردم و گفتم پیدا کردم که درونش یک بسته متوسط بود. دوباره گوشی را به

حاال این چی هست؟-

.ستاره : یه کادو برای قبولیته. بازش کن خودت می فهمی

رون کشیدن. کاغذ پیچیده شده تلفنم را بین گوشم وشانه ام گذاشتم و بسته را از پالستیک بی
طمئن مدل جدید بود که م باز کردم. از چیزی که دیدم واقعا تعجب کردم. یک تلفن را دورش

 تومان خرجش کرده است.  بودم خدا

:صدای ستاره از داخل تلفن همراهم به گوش رسید

ستاره : خوشت اومد؟

این کردی؟ چرا زحمت کشیدی آخه . واقعا سوپرایز  ستاره این خیلی قشنگه. چقدر خرج وایـ 
..شدم

.قابلتم ندارهستاره : همچین میگه چرا زحمت کشیدی انگار چی هست. یه کادو کوچیکه دیگه. 

.نم چی بگمو خیلی ممنونم. ستاره از خوشحالی نمی دـ 

.خواد بگی. برو بخواب که فردا روز سختی رو در پیش داری ستاره : هیچی نمی

بازم مرسی. پس من برم دیگه. خداحافظـ 

ستاره: خدافظ

چند ثانیه کارتش را بیرون آوردم و در تلفن جدیدم انداختم.  گوشی را قطع کردم. سریع سیم
با لبخند کم رنگی نگاهش کردم. بعد گذاشتمش روی مبل و با خستگی روی تخت دراز کشیدم 

 .چشمانم را بستم و بشمار سه خوابم برد !ر کردم. من باید موفق بشوم. بایدو به فردا فک
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اولین روز تحصیل من در کشور استرالیا بود. برعکس تصورات من ، خیلی هم عالی بود. امروز
ارتباط دوستانه برقرار کنم. شاید هنوز نستم با کسیاش این بود که من نتو ا ها نکته منفیتن

د و عادت نکرده بودم.از بقیه دانشجو ها شنیدم که آموزش های اولیه تئوری برگزار می ش
 هم عملی است.  آموزشات پیشرفته  و 

گرفتم از دانشگاه خارج لباس هایم را پوشیدم و خوشحال از گذراندن یک روز موفق تصمیم 
نظر سرد می  و کمی اطراف را بگردم. از پنجره کوچک اتاق به بیرون نگاهی انداختم. به بشوم 

شرتم را برداشتم و از اتاق بیرون آمدم. قدم زنان از در خارج شدم. به ییوآمد. به همین دلیل س
ل نشدم و به قدم زدن بدنم از سرما به لرز در آمد. با این حال بیخیا ، محض بیرون آمدن

االن به من آرامش می داد رفتن به یک پارک آرام و ساکت بود. در  ادامه دادم. تنها چیزی که 
از یکی از عابران آدرس نزدیک ترین پارک به دانشگاه را پرسیدم و به سمتی که  همین حین 

دیمی اش. ود. حتی خیابان های قگفته بود حرکت کردم. همه قسمت های این شهر دیدنی ب
ام وصلش کردم و فری را از جیب شلوارم بیرون آوردم و داخل گوشم گذاشتم. به گوشی ز هن

.م کالسیک گذاشتمیک موسیقی بی کال

بعد از حدود یک ربع به پارکی که می خواستم ، رسیدم. به طرف یکی از مغازه های نزدیک 
را از نظر گذراندم. همه نیمکت رفتم و یک بستنی قیفی خریدم. سرم را چرخاندم و تمام پارک 

های پارک پر بود. شاید طرف جنوبی پارک نیمکت خالی باشد. در حالی که بستنی ام را می 
به راه رفتن کردم. با پیدا کردن یک صندلی خالی به سمتش رفتم و نشستم.  خوردم شروع 

گوش دادم.  بستنی که تمام شد سرم را به پشت تکیه دادم و با چشم های بسته به موسیقی
دانم.  ر دل با خودم می گویم آیا چیزی می تواند این همه لذت و آسایش را از من بگیرد. نمید

 گیرد.  م را به بازی میا می وزد و مو های مصنوعی به نظر نمی رسد. باد سردی

که هیچ چیز و هیچ کس نمی تواند این  ؛ هر چقدر فکر می کنم تنها به یک نتیجه می رسم
این نهایت   عالی را که بعد از مدت ها تالش به دست آوردم را از من بگیرد.موقعیت 

برگشتن ندارم. برای حاال که خوب فکر می کنم می بینم هیچ انگیزه ای   خوشبختی من است.
 ست. همه چیز. ا اینجا همه چیز عالی
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این  چشم که باز کردم متوجه شدم همه جا تاریک است. خدای من مگر چند ساعت است که
جا نشسته ام؟ موسیقی را قطع کردم و به پارکی نگاه کردم که از همیشه خالی تر است. ترس 

بلند شدم. با همه قدرتم دویدم و  جاهمه وجودم را پر کرد. آب دهانم را قورت دادم و سریع از 
از محوطه پارک خارج شدم. چشمم هیج جا را نمی دید. به سرعت چراغ قوه گوشیم را روشن 

تا حداقل جلوی پایم را ببینم. با ترس و لرز حرکت کردم و از پارک دور شدم. هرچه جلو  کردم
بیشتر به این نتیجه می رسیدم که من گم شدم. هیچ قسمتی برایم آشنا نمی ، تر می رفتم 

:آمد. زیر لب با خودم غر زدم

گی گم می  رو بلد نیستی برا چی پاشدی اومدی گردش؟ نمی خنگ وقتی هیچ جا آخه دختر
جور ه کار کنی؟ تو که نمی دونی مردم اینجا چ شم. اگه یه اتفاقی برات بیفته می خوای چی

  .هستن آدمایی

:بدنم از ترس و سرمای زیاد می لرزید. زیر لب گفتم

.حاال چطور راه رو پیدا کنم

 م افتادم. ا اصال نمی دانستم کجایم؟ یک آن یاد جی پی اس گوشی

روشنش کردم. حواسم به  ی زدم ودر حینی که داشتم تند تند راه می رفتم لبخند ترسیده ا
گوشی بود که پایم به چیزی گیر کرد و با سر افتادم. تلفن که در دستم بود از دستم افتاده 

دنبال تلفن گشتم. خدای من بدتر از این نمی  بود. از ترس جیغی زدم و با دست کورکورانه 
ن کشیدم هیچی پیدا نکردم. عالوه بر آن پایم هم شدیدا سوزش شد. هرچه دستم را روی زمی

داشت. دیگر نمی دانستم باید چه کنم. قطرات اشک پشت سر هم از چشمانم سرازیر می 
شدند. به دلیل صدا هایی که از دور می شنیدم آرام بلند شدم و لنگ لنگان جلو رفتم . بهتر از 

.یک جا نشستن بود

خوانم رسیده بود. هرچه جلو تر می رفتم، حس می کردم دارم از سرما دیگر به مغز است
مقصدم دور تر می شوم. از دور نوری توجه ام را جلب کرد. بدون درنگ سمتش دویدم. نور 
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چراغ های کنار خیابان بود. به خود خیابان که نگاه کردم متوجه شدم اصال آشنا نیست. به 
:ری که کردم اشک ریختن بود. با خودم زمزمه کردمناچار کنارهمان تیر برق نشستم و تنها کا

.فتاده، باالخره دانشگاه رو پیدا می کنیاآروم باش اتفاقی که نی

اما خودم هم به حرف خودم اطمینان نداشتم. در همین حال بودم که حس کردم صدایی از 
ا را قسمت تاریک انتهای خیابان شنیدم. صدایی مثل صدای پای یک نفر. به سمتی که صد

شنیدم نگاه کردم اما چیزی ندیدم. کمی جا به جا شدم و بیشتر دقت کردم که سایه یک مرد 
 درشت هیکل را درست از تاریک ترین قسمت خیابان دیدم. 

دیگر از ترس حتی نفس کشیدن هم یادم رفته بود. سایه هر لحظه نزدیک تر می شد و من به 
فرستادم. کمی که جلو تر آمد چهره ترسناکش  خودم به خاطر رفتن به پارک بیشتر لعنت می

نمایان شد و من از وحشت در خودم جمع شدم. حتی قدرت این را نداشتم که فرار کنم. پا 
جا می نشستم ، مطمئنا زنده نمی ماندم. در یک  ر شده بود. اما اگر همینس   ،هایم از سرما

بال من می دوید. با گریه پشت سرم حرکت ناگهانی بلند شدم و پا به فرار گذاشتم . مرد هم دن
ذق ذق می کرد. اما فرصتی  ،را نگاه کردم که برای بار دوم زمین خوردم . پایم از درد و سرما

نداشتم. دوباره بلند شدم و شروع به دویدن کردم. همانطور که می دویدم از دور چراغ یک 
اننده ماشین سریع روی ر  ماشین را دیدم. مسیرم را به سمتش کج کردم و جلویش پریدم. 

 ترمز زد و ماشین جلوی پای من متوقف شد. 

.کمک کمک  :بلند داد زدم

به پشت سرم نگاه کردم مردی که دنبالم می کرد خیلی نزدیک شده بود. دو بار روی کاپوت 
.کمکم کن :ماشینش زدم و فریاد زدم

د به من می رسد ، دویدم و وقتی دیدم راننده هیچ عکس العملی نشان نمی دهد و مرد هم دار 
:وارد ماشین شخص شدم و با گریه و اضطراب گفتم

.خواهش می کنم حرکت کن
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پسر جوان که راننده ماشین بود به خودش آمد و حرکت کرد. اصال نمی دانستم کار درستی 
کردم که سوار ماشین یک پسر جوان شدم یا نه؟ فقط این را می دانستم که اگر سوار نمی 

نم در امان نبود. بعد از چند دقیقه از این که سوار ماشین این فرد شدم پشیمان شدم جا
شدم. من که او را نمی شناختم و به او اعتماد نداشتم. اصال شاید همدست همان مردی باشد 

دوازده شب در این خیابان خلوت چه می کرد؟ به خاطر   که دنبالم می کرد. مگر نه ، ساعت
از ترس سکته کنم. پسر جوان بخاری ماشین را روشن کرد و آن را کنار  این افکار نزدیک بود

جرات نداشتم نگاهش کنم و فقط در خودم مچاله شدم و به در   خیابان نگه داشت. حتی
 .چسبیدم. پس چرا ماشین را نگه داشت

راننده : حالت خوبه؟ از چی ترسیدی؟ اصال چرا خودت را جلوی ماشین من انداختی؟ تو کی 
 تی؟هس

اقاتی را که افتاده بود فنمی دانستم چطور برایش توضیح دهم. نفس عمیقی کشیدم و تمام ات
را برایش شرح دادم. وقتی تمام حرف هایم تمام شد به صورتش نگاه کردم. هنوز در فکر بود. 

 : رخش گرفتم. نگاهی به من انداخت و گفت خودم را بیشتر به در چسباندم و چشم از نیم

 حاال چرا انقدر ترسیدی و چسبیدی به اون در؟ راننده :

 : صادقانه جواب دادم

و حرکت نمی  شناسم. و نمی دونم که چرا ایستادین رو نمی از شما ترسیدم. آخه من شما
 .کنین

 : خندید و در حالی که کامل به سمتم برگشته بود خیلی رک گفت

 .راننده : چون که گیجی

 :ه دادبا تعجب به سمتش برگشتم که ادام

 .راننده : خب وقتی من نمی دونم تو کجا می خوای بری ؟ چطور باید حرکت کنم

 : لبخندی زدم و گفتم
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من یکی از دانشجو های دانشگاه ملبورنم. دو روزه که وارد استرالیا شدم. از طریق بورسیه 
 .پرستاری وارد دانشگاه شدم

 : و بعد از روشن کردن ماشین گفت سری تکان داد

 .م توی بیمارستان آلفرد کار می کنمه شجوی پرستاری هستی. منپس دان

 :ضمن این که ماشین را به سمت دانشگاه می راند ادامه داد

 .راننده : اسمم یانی هریسه و یک پزشک هستم

 .خوشبختم آقای هریس من هم فرانک رضایی هستمـ 

 :با تعجب نگاهم کرد و گفت

 .آقای هریس : اسم عجیبی دارید

 .درست می گیدبله ـ 

 آقای هریس : اهل کجایی خانم؟

 .اهل آسیا هستمـ 

 .آقای هریس : که اینطور

دیگر تا رسیدن به دانشگاه حرفی نزدیم. وقتی رسیدیم. با لبخند تشکر کردم و از ماشین خارج 
 : شدم. داشتم از ماشین دور می شدم که گفت

 رضایی یه لحظه؟ آقای هریس : خانم 

 :فظ می کرد. برگشتم و سوالی نگاهش کردم. گفتلرا بد ت« ر » حرف 

 .آقای هریس : می تونم شمارتون رو داشته باشم

 : با نارحتی سرم را پایین انداختم و گفتم

 .امشب گوشیم رو توی خیابون تاریک گم کردم  ،متاسفم
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 : و زیر لب گفتم

 .نوی نو بود ،. ستاره تازه بهم هدیه داده بودشدحیف 

پوفی کشیدم و بعد از رفتن او به سمت  بسنده کرد و با خداحافظی رفت. به گفتن آهایی 
 .دانشگاه رفتم

 

امروز قبل از شروع کالس ها بیدار شدم تا کمی در حیاط دانشگاه راه بروم. گردش دیروزم که 
 زهر شد. کاله گیسم را روی مو هایم گذاشتم و با پوشیدن لباس گرم از در اتاق بیرون زدم. 

روبه رو و به م وارد محوطه سبز دانشگاه شدم و روی صندلی آبی رنگ نشستم. خیره آرام آرا
دم. چقدر اینجا احساس تنهایی می کنم. تلفنم هم که نیست ، به ستاره زنگ در افکارم غرق بو

یک دختر  ، را چرخاندم بزنم. در همین فکر ها بودم که حضور کسی را کنارم حس کردم. سرم
یبا با چشم های آبی روشن کنارم نشسته بود. سوالی بهش نگاه کردم که مو طالیی خیلی ز

 : گفت

 دختر : سالم

 :دستش را جلو آورد و ادامه داد

 .دختر : این پالستیک رو یه نفر بهم داد تا بهت بدم

به دستش که نگاه کردم یه کیسه قرمز رنگ را دیدم. وقتی دید جوابی نمی دهم شانه ای باال 
 : از گذاشتن کیسه روی پایم بلند شد. سریع گفتم انداخت و بعد

 .یه لحظه صبر کن

 :با لبخند دوباره سرجایش نشست و گفت

 کارم داری؟ دختر : چی

 دوما تو کسی که پالستیک رو بهت داد میشناسی؟ ،اوال سالمـ 
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 .دونم کیه دختر : آره می

 کیه؟ : در حالی که بسته را از کیسه بیرون می آوردم گفتم

 .که ما قراره اون جا کار کنیمهست  ق بیمارستانیموف های: یکی از دکترا دختر

 ..آها: با دیدن جعبه گوشی موبایل تعجب کردم و گفتم

 : به جعبه نگاه کرد و گفت

 دختر : از کی باهاش آشنا شدی؟

 .من اصال نمی دونم کیه ـ 

 .ادهشناسیش پس چرا بهت هدیه ای به این گرون قیمتی د دختر : اگه نمی

 .نمی دونم ـ 

 .اگه کاری نداری یکم اینجا بشین با هم حرف بزنیم :دوباره خواست بلند شود که گفتم

 .دختر : کاری ندارم

 اسمت چیه؟ :و دوباره نشست. نگاهش کردم و گفتم

 .دختر : آریکا هستم. آریکا واکر

 .از آشنایی باهات خوشحالم ـ

 .آریکا : همچنین

 دونی؟ تو اسم این دکتر رو می : بعد از کمی سکوت گفتم

 .آریکا : آره ، فکر کنم اسمش هریس باشه

اسم همان دکتری بود که دیشب نجاتم داد. ولی چرا این تلفن را برایم خریده  درسته!هریس 
 : است؟ با صدای آریکا از فکر بیرون آمدم
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 آریکا : تو میشناسیش؟

 .آره دیشب دیدمش ـ 

 .اسمت رو بدونم آریکا : که اینطور ؛ من مشتاقم

 .ما من فرانک رضایی : به صورت زیبایش نگاه کردم و گفتم

 .رو ببینیم آریکا : خب فرانک اون جعبه رو باز کن گوشی

 .اما من نمی تونم این هدیه رو از اون دکتر قبول کنم ـ 

 ؟آریکا : آخه چرا

 .لاالن شروع میشه پاشو بریم داخ من .. من ... اصال بیخیال کالس چون ـ 

جعبه را توی پالستیک خودش گذاشتم و بلند شدم. او هم بعد از من بلند شد و دنبالم آمد. 
 : در راه گفت

 .و بگی عیبی نداره. ولی چرا فرار می کنی. بگو نمی خوام بگم آریکا : اگه نمی خوای دلیلش

 

*** 

 کالس هایم که تمام شد از آریکا خداحافظی کردم و به سمت اتاقم رفتم. 

یم را باز کردم. را باز کردم و داخل رفتم. با کالفگی کاله گیس را از سرم کشیدم و کش موهادر 
سر درد گرفته ام. با خستگی روی مبل ولو شدم که پالستیک قرمز رنگ  از بس محکم بستم

دستم را دراز کردم و برش   روی تخت توجه ام را جلب کرد. امروز صبح آن جا گذاشتمش.
دوباره بیرون آوردم و نگاهش کردم. پالستیک را که کنارم گذاشتم یک تکه داشتم. جعبه را 

پوشه کوچک مستطیل شکل از آن روی زمین افتاد. جعبه را کناری گذاشتم و پوشه را از روی 
کارت نو بیرون آوردم.  زمین برداشتم. این دیگر چیست. با تعجب بازش کردم و یک سیم
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ه ای را دیدم. آن هم بیرون آوردم و بازش کردم. نوشته دوباره نگاهش کردم که کاغذ تا شد
  .دارم " . با چشم های گرد شده به تکه کاغذ زل زدم و  شده بود " حاال دیگه شمارت

 .وعهخدای من این پسره چقدر پرو ـ 

م. کیفم را هبد پرتاب کردم تا در اولین فرصت پس را داخل پالستیک زبا عصبانیت همه چی
رون آوردن کتاب ها و جزوه هایم، سر جایش انداختم. آن ها را روی میز برداشتم و با بی

م دخوانمیدقیقه نبود ، داشتم درس  5هنوز  مطالعه گذاشتم و سعی کردم کمی درس بخوانم.
 .که با صدای در همه تمرکزم را از دست دادم

 :پوفی کشیدم و در را باز کردم. آریکا بود. با انرژی گفت

 .ر نداری بریم بیرونم. کاالسآریکا : 

 سالمـ 

مستاصل به نگاه مشتاق آریکا و بعد به میز نگاه کردم. نفسم را با شدت بیرون فرستادم و 
 :گفتم

 ...باشه االن میـ 

 : هنوز حرفم تمام نشده بود که دستم را کشید و بیرون برد. خودم و محکم نگه داشتم و گفتم

 .عجولیم کنم. چقدر یه لحظه وایسا یه چیزی تن ـ 

 .آریکا : باشه زود باش. منتظرم

شرت و گذاشتن کاله گیسم از اتاق بیرون زدم. دو وییبه اتاقم برگشتم و با پوشیدن س دوباره
 : تایی باهم از ورودی دانشگاه بیرون رفتیم. نگاه متعجبی بهم انداخت و گفت

 آریکا : چرا رنگ موهات تغییر کرد؟

 : بلند خندیدم و جواب دادم

 .موهای خودم نیست. کاله گیسه اینـ 
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 .آریکا : چرا کاله گیس میزاری. مگه موهای خودت چه مشکلی داره

 .خواد کسی ببین موهام که ایرادی نداره ولی دلم نمیـ 

 .آریکا : ولی من دیدم

 .ندسته دونم. منظورم مردای مـ 

 و ببینن؟ خوای مردا موهات آریکا : چرا نمی

 : عاجزانه خندیدم و گفتم

من به  ا محرم محسوب میشن. دستورات دیننمی دونم چطور برات بگم. خب اونا برای من ن ـ
 .این صورته

 .به قیافه متفکرش نگاه کردم و بلند قهقه زدم

 .سته ادونم االن گیج شدی. یکم پیچید میـ 

 : ن داد و گفتکاسری ت

 رفتی؟یکم که نه زیاد. حاال ولش کن. تو این مدتی که اینجا بودی کجا ها 

 .زیاد که نبودم. فقط سه روز اینجامـ 

 کجا رفتی؟ ،آریکا : به هر حال

 .هیچ جا : یاد گردش دیروزم افتادم و با لبخند مصنوعی گفتم

 .آریکا : ینی واقعا برج یوریکا رو ندیدی

 ...نه ـ 

 .سته او حتما باید ببینی . فوق العاد آریکا : پس بیا بریم . اون

 .کنار ایستگاه مترو ایستادبعد دستم را کشید و 
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 تو ملبورن زندگی می کنی؟ـ 

که برای تحصیل اومدم استرالیا البته من تا شش  سه ام. یه هفتا من اهل انگلیس..آریکا : نه.
 .م تو ملبورن زندگی می کردمه اسالگی با خانواد

 .ولی من تو رو توی خوابگاه ندیدمـ 

دانشجویی دانشگاه زندگی نمی کنم. خیلی آریکا : خب نبایدم ببینی چون من تو مسکن 
 .ن. من یه واحد توی ساختمانای کنار دانشگاه اجاره کردما کوچیک

 .و ببینم و خونت جالبه. پس حتما باید بیامـ 

 .آریکا : آره بیا

 :با مکث ادامه داد

 آریکا : تو اهل کدوم کشوری؟

 .من از ایران بورسیه شدمـ 

 .پس حتما خیلی درس می خونیآریکا : آها. اگه بورسیه شدی 

خواستم چیزی بگم که با اومدن مترو ساکت شدم. باهم سوارش شدیم و روی صندلی ها 
نشستیم. تا رسیدن به مقصد دیگر حرفی بینمان زده نشد. مشتاق بودم تا این برج یوریکا که 

ریکا دستم را گرفت آریکا گفته بود را ببینم. بعد از این که مترو به ایستگاه مورد نظر ما رسید آ
 .و با پرداخت کرایه خارج شد

 تو عالقه زیادی به دست من داری؟ ـ 

 چطور ؟...آریکا : نه

 .شیک گیری می چون همیشه می: دستم را ماساژ دادم و گفتم

 : خندید و گفت
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 کشم. خوبه؟ و می آریکا : باشه از این به بعد خبرت می کنم و بعد دستت

 ...ه عالیهآر ـ 

 .ب دیگه حرف نزن رسیدیمآریکا : خ

بعد از این که این حرف را زد ایستاد. به روبه رو که نگاه کردم. اول یک ساختمان با نمای 
شیشه ای دیدم. آروم سرم را باال بردم. هرچقدر نگاه می کردم سیر نمی شدم. فکر کنم 

ش ا ان اصلیارتفاعش تقریبا برابر ارتفاع برج میالد خودمان بود. واقعا زیبا بود. ساختم
آن متصل شده بودند. چه  دیگر هم به مستطیل شکل بود و سه تا قسمت مستطیلی کوچک 

  عظمتی !

اصال نمی دانم چگونه باید توصیفش کنم. چقدر نمای شیشه ای را دوست دارم. ارتفاع همیشه 
 .ستم داخلش هم برومامش می داده است. ای کاش می توانبه من آر 

 ؟آریکا : دیدی چه قشنگه

 ...عالیهـ 

 آریکا :می خوای بریم تو؟

رسم. من  م نمیا م نگاه کردم. اگر بخواهیم داخلش را هم نگاه کنیم به درسا به ساعت مچی
 .نباید هدفم که بخاطرش تا اینجا آمدم را فراموش کنم

 .یکم این جا بشینیم بعد میریمیا  آریکا : باشه پس ب

 ...باشهـ 

یک رگی رو به روی یوریکا نشستم و به آن خیره شدم. با تاکنارش روی یکی از سکو های سن
ایم که هم بیشتر دیگه داره دیر میشه. یه روز دیگه بی ::شدن هوا آریکا را مخاطب قرار دادم

 .ببینیم داخلش روبمونیم ، هم 

 .آریکا : باشه حرفی نیس هر چی تو بخوای
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 رفتیم.  دوباره با مترو برگشتیم. پیاده شدیم و به سمت دانشگاه

 ؟تونی تلفنت رو چند دقیقه بهم بدیآریکا ، می  :توی راه گفتم

 .بگیرش... آریکا : چرا که نه

بعد موبایلش را از جیبش بیرون آورد و به من داد. تشکر کردم و و سریع شماره ستاره را 
 : گرفتم. بعد از چند ثانیه با صدای خواب آلودی جواب داد

 کیه؟..ستاره : الو.

 ستاره منم فرانک خوبی؟سالم ـ 

 .ستاره : تویی. چرا هر بار با یه شماره زنگ می زنی

 .دوستمه و االن بیرونم. گوشیم خونه جا مونده این شماره ـ 

 باشه. خوش می گذره بهت اونجا؟... ستاره: آها

 .شدیدا  آره ـ 

 .ستاره : معلومه. دیر به دیر زنگ می زنی

 .یا زیادن.خودتم میدونه نه خب درسـ 

 ستاره : فرانک مامانم داره صدام میزنه. خدافظ

 .کرد. تلفن را به آریکا دادم و دوباره تشکر کردمقطع خواستم چیزی بگم که تلفن را 

 زدی؟ آریکا : خواهش می کنم. میگم داشتی به چه زبونی حرف می

 ...فارسی ـ 

خودش جلب کرد. هر که صدای آشنای مردی توجه مان را به  نزدیک شدیمبه ورودی دانشگاه 
 .دو برگشتیم. دکتر هریس بود

 .یه لحظه دکتر هریس : خانوما
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 : آریکا لبخندی زد و گفت

 .آریکا : من برم دیگه

و عاجزانه به دکتر هریس نگاه  بعد به سمت آپارتمان های نزدیک دوید. نگاه از او گرفتم 
 : کردم. به سمتم دوید. وقتی نفسی تازه کرد، گفت

 رضایی؟سالم خانم دکتر هریس: 

 ...سالمـ 

 .دکتر هریس : خانم هدیه من به دستتون رسید

 .هبلـ 

 دکتر هریس : پس چرا روشنش نکردین؟

جا صبر کنید میرم و کارت نخواستم که برام بخرید ، اگه همین  من از شما گوشی و سیمـ 
 .براتون میارم

  .بگیرم پسگوشی رو دکتر هریس : نه. من نیومدم که 

 : قب گذاشت و گفتقدمی ع

 .بندازیش دور و نمی خوای می تونی دکتر هریس : اگر اون

 .بعد بدون خداحافظی فرار کرد

 

******* 

 خمیازه ای کشیدم و با کرختی از خواب بیدار شدم. 

به طرف دستشویی رفتم و صورتم را آب زدم تا خواب از سرم بپرد. بعد از بیرون آمدم از 
و برای خودم یک لیوان شیر ریختم. لیوان شیر را سر کشیدم. دستشویی سمت یخچال رفتم 
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روی مبل نشستم و به ساعت روی میز نگاه کردم. خدای من یک ساعت زودتر بیدار شدم. 
کار کنم. سریع آماده شدم و خواستم از در بیرون برم که چشمم به کیسه قرمز رنگ  حاال چی

بیرون و به طرف آپارمان  ده انداختم. خونسر اخل سطل زبالافتاد. با حرص آن را برداشتم و د
 آریکا رفتم. 

به سختی پیدایش کردم و با کشیدن نفس عمیقی دستم را روی زنگ واحد پنج گذاشتم. تا 
 :آیفون را برداشت گفتم

 .ا بریم یه چرخی بزنیمه سالم . آریکا زود بیا پایین تا قبل از شروع کالس

 : خمیازه ای کشید و گفت

 .م باشه االن میام. یه دقیقه صبر کنآریکا : سال

پشتم را به سنگ های آپارتمان سفید رنگ تکیه دادم و به بخار هایی که از دهانم بیرون می 
 :آمد ، خیره شدم. بعد از چند دقیقه آریکا حاضر و آماده از در اصلی خارج شد. کسل گفت

 .آخه اول صبحی تو این سرما، کجا بریم

 .ریم کافی شاپ، قهوه و کیک بخوریمبیا ب :  با ذوق گفتم

 :بهم نگاه کرد و گفت

 .بخودت می رفتی خ ،لت قهوه و کیک می خواد به من چهآریکا : تو د

 آخه راه ها رو بلد نیستمـ 

 .و بپرسی آریکا: مرسی واقعا. مگه من قطب نمام. بعدشم می تونستی از یکی آدرسش

 .ندارم خب آخه من از این آدرس پرسیدن خاطره خوبی ـ 

 آریکا : چطور؟

 : لبخند مصنوعی زدم و برای عوض کردن بحث گفتم

 !امروز چه هوا خوبه
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 ه!آره عالی: به اطراف نگاه کرد و تمسخرانه گفت

خندیدم و دیگر چیزی نگفتم. دنبالش راه افتادم تا به یک کافی شاپ برویم. نیم ساعت بعد 
بیا بریم تو : ذوق زده لبخند زدم گفتم هر دو روبه روی یک کافی شاپ شیک و بزرگ بودیم.

 .دیگه

 بعد دستش را کشیدم و با هم وارد شدیم و روی یکی از میز های نزدیک نشستیم. 

قهوه و کیک سفارش دادیم و باهم از هر دری صحبت کردیم. او از کار های بامزه برادر زاده 
اش تعریف کرد و من از ر غرو شام گفتم. او از زن برادر غاش گفت و من از ستاره و برادرش آر 

همه استرسی که قبل از اعالم نتایج آزمون داشتم ، صحبت کردم. با آرامش قهوه و کیک 
 مان را خوردیم. شکالتی

م نگاه کردم که با دیدن عقربه های ساعت، لبخند روی لب هایم ا با لبخند به ساعت مچی 
 .محو شد و نیم متر پریدم

 آریکا : چی شد ؟

 .کالس دیر شد. همین االنشم یه ربع گذشته و ، پاش ـ 

 ؟آریکا : چی

 بدو ـ 

سریع یک مقدار پول روی میز گذاشت و بلند شد. بدو بیرون رفتیم. اگر پیاده می رفتیم خیلی 
 زودی ها نمی آمد. اتوبوس هم که این اطراف نبود. پس باید چی  دیر می شد. مترو هم به این

 کار می کردیم؟

 .فکر نکنم به کالس امروز برسیم کنیم ؟کار چی  ـ

 .وایسا با گوشیم تاکسی می گیرم.. آریکا : نه .

 .باشه فقط سریع تر: سرم را تکان دادم و گفتم
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 دستش را داخل جیبش کرد اما هرچه گشت آن ا پیدا نکرد. نا امیدانه نگاهم کرد و گفت
 .بدبخت شدیم. گوشیم جا مونده:

 .تگاه متروچاره ای نداریم باید بریم ایسـ 

 ...آریکا : پیاده بریم زود تر می رسیم تا

ماشینی را که کنار خیابان   هنوز حرفش تمام نشده بود که با صدای بوق ماشینی از جا پریدیم.
نگه داشته بود نگاه کردم. چقدر ماشینش آشنا بود. متاسفانه شیشه ها دودی بود و راننده 

 : دیده نمی شد. آریکا با عصبانیت داد زد

 .می کنی؟ ترسوندیمونکار آریکا : چی 

 .راننده شیشه را پایین آورد و باالخره چهره اش نمایان شد

 .دکتر هریس: فکر کنم دو تا خانوم متشخص دیرشون شده

 به شما چه ربطی داره ؟ : با حرص به صورتش نگاه کردم و گفتم

 : تم زد و آرام طوری که فقط من بشنوم گفا به پهلوی جآریکا با آرن

 .مونیما آریکا : بس کن. از کالس جا می

 . شینبدکتر هریس : خانوما نمی خواین سوار 

 .الجبار در سمت شاگرد را باز کردم و نشستم. آریکا هم صندلی عقب نشستبا

لبخندی به من زد و ماشین را به سرعت به سمت دانشگاه راند. وقتی رسیدیم زیر لب تشکر 
 دنبالم دوید. به آریکا برعکس من بلند تشکر کرد و کردم و به سمت کالسم دویدم. 

جلو در کالس ایستادیم و با نفس تازه کردن چند تقه به در زدیم. در را که باز کردم استاد 
 :پرخاشگرانه گفت

 نیم ساعته کجا بودید؟
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 : خواستم حرفی بزنم که گفت

 .ی دمو بهتون نم استاد : نمی خواد حرفی بزنین اجازه ورود به این کالس

هر چه اسرار کردیم ، اجازه نداد. به همین دلیل مثل لشکر شکست خورده در را بستیم و با 
 شود. نشستیم تا کالس بعدی شروع  هاصندلی یکی به سمت حیاط رفتیم. روی ناراحتی 

 : آریکا سرش را با تاسف تکان داد و گفت

 آریکا : چه استادی داریم ما؟ یکم مشکل داره؟

 چطور ؟ ـ

 " نیم ساعته کجا بودین "  :کا : آخه میگهآری

 " نمی خواد حرفی بزنی " : میگه  ،و بدی می خوای جوابش ابعد ت

 پرسی؟می خوای حرف بزنیم چرا سوال خوب استاد عزیز اگه نمی 

 .حاال نمی خواد حرص بخوری: ش خندیم و گفتما به لحن حرصی

 : نفسش را کاالفه فوت کرد و گفت

 .تانه کالس بعدی هم با خودشهآخه بدبخ : آریکا

استاد که از کالس خارج شد، ما هم وسایلمان را جمع کردیم و بلند شدیم. جلوی در از آریکا 
خداحافظی کردم و با تنی خسته به اتاقم رفتم.در را با پایم بستم و کیفم را روی مبل پرتاب 

هم گذاشتم تا کمی که کردم. کاله گیس را از سرم کندم و روی تخت داراز شدم. چشم روی 
استراحت کنم اما گرسنگی مهلت نمی داد. به سختی بلند شدم و غذای دیشبم را داخل 

 ماکروفر گذاشتم. به آن خیره و در اتفاقات این مدت غرق بودم. 

اما از بس اتفاقات جورواجور برایم افتاده است  ؛مه اهنوز یک هفته هم نیست که به اینجا آمد
ت که این جاهستم . آن از گم شدنم و پیدا شدن دکتر هریس سمج. این انگار یک ماهی هس
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هم از جا ماندن از اولین کالسم. با صدای ماکروفر به خودم آمدم و غذای گرم شده را بیرون 
 .آوردم

*** 

 تعطیل بود و من شدیدا حوصله ام آن هم در چنین اتاق کوچکی سر رفته بود.  امروز روز

دیشب به اتاقم آمد و خداحافظی کرد. گفت می خواهد   هم بیرون برویم.آریکا هم نبود که با
 دو روز تعطیالت را به دیدن خانواده اش برود. تنهایی هم می ترسم بیرون بروم. 

صبحانه ام را خوردم و سعی کردم حداقل کمی درس بخوانم. همه جزوه ها و کتاب هایم را از 
وی صندلی نشستم و کتاب قطوری که به تازگی از کیف بیرون کشیدم و روی میز انداختم. ر 

دانشگاه گرفتم را باز کردم. شروع به بلند بلند خواندن متن کتاب کردم .اما بعد از چند صفحه 
خسته شدم و کتاب را با حرص بستم. اینطوری نمی شد. باید یک کاری بکنم. بدون فوت وقت 

 ه دانشگاه خارج شدم. حاضر شدم و از در بیرون رفتم و قدم زنان از محوط

روز اولی که وارد این شهر شدم ، آقای سعیدی گفت که فروشگاه به این جا نزدیک است. بد 
نیست حاال که کاری ندارم کمی خرید کنم. اطراف را نگاه کردم که فروشگاه کوچک آن طرف 

توجه ام را به خیابان را دیدم. به طرفش رفتم. تا خواستم در را باز کنم چیزی در مغازه کناری 
 خودش جلب کرد. در را دوباره بستم و کنجکاوانه به سمت همان مغازه رفتم. 

چیزی که توجه ام را جلب کرده بود، کفش پشت ویترین مغازه بود. یک جفت کفش مجلسی 
به رنگ مشکی و طالیی بود. خودش تماما مشکی و گل فلزی بیرونش طالیی رنگ بود. اما من 

سالی دو بار مهمانی می رفتم ، چه برسد به اینجا که  م ه داشتم. در ایرانکه به کفش نیازی ن
 کسی را ندارم. 

خواستم از کنار ویترین عقب بروم که با بیاد آوردن تاریخ دوباره لبخند زدم. امروز اول اوت 
یعنی دهم مرداد است. خدای من تولد ستاره سیزدهم مرداد است. می توانم این را برایش 

ه دانشگاه برای خرجی ام داده . با ذوق وارد مغازه شدم و کفش را با نیمی از پولی کپست کنم
 خریدم.  ،بود
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پالستیک کفش را در دست گرفتم و خوشحال از مغازه خارج شدم و خواستم  چقدر گران بود!
به ستاره زنگ بزنم که یادم آمد گوشی ندارم. دلم می خواست بدانم قیمت گوشی چقدر است؟ 

کدام  اگر چند ماه پول هایم را جمع کنم بتوانم یکی بخرم. مغازه های این دور و بر هیچشاید 
. جلو رفتم و از مردی که روی صندلی های کنار خیابان نشسته بود ، دتلفن نمی فروختن

 :پرسیدم

 ببخشید آقا مغازه ای که این اطراف گوشی همراه بفروشه کجاست؟

 .سته اکوچمرد : زیاد دور نیست. داخل همین 

 بعد به کوچه ای که دورتر بود اشاره کرد. با لبخند تشکر کردم و به سمت کوچه رفتم. 

تند کردم و با لبخند گشادی به  ابه طرفش پ ، موبایل فروشی را دیدم.داخل کوچه که رسیدم
 ند نگاه کردم. فن هایی که پشت ویترین مغازه بودتل

وی لب هایم ماسید. بهتر بود حتی به این گوشی ها چشمم که به کاغذ قیمت ها افتاد لبخند ر 
 و به سمت دانشگاه رفتم.  برگشتمم. راهی را که آمده بودم را نم نکهفکر 

در راه حس کردم کسی دارد تعقیبم می کنم. سریع برگشتم و پشتم را نگاه کردم اما کسی 
حساس می کردم کسی مرا نبود. با شک دوباره برگشتم و راهم را ادامه دادم . در کل طول راه ا

 م. ه انگاه می کند. هر بار هم اطراف را نگاه می کردم کسی را نمی دیدم. شاید خیاالتی شد

به هر حال به دانشگاه برگشتم و با سرحالی وارد اتاقم شدم. پالستیک کفش را درون قفسه 
واستم های باالی میز مطالعه گذاشتم و با عوض کردن لباس هایم روی صندلی نشستم. خ

دوباره بنشینم و و درس بخوانم که کیسه سرخ داخل سطل بهم چشمک زد. آرام بلند شدم و 
آن را از سطل زباله بیرون آوردم. بسته تلفن را از کیسه خارج کردم و نگاهش کردم. به کجای 

دنیا بر می خورد من این هدیه را از آن دکتر سمج قبول کنم. اخم در هم کشیدم با خودم 
 : کردمزمزمه 
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م بخره؟ ه اگه االن بازش کنی فکر می کنه یه بدبخت گدایی هستی که نمی تونه یه گوشی
بیست و شیش ساله زندگی کردی نذاشتی یه نفر درباره ات این طوری فکر کنه حاال می خوای 

 .بخاطر یه گوشی تو ذهن دیگران کوچیک بشی

 : بار وجدان منطقی ام گوش زد کرد این

 یمگه دروغه؟ خب وقتی نمی تونی یه گوشی برا ی دختر؟لسفه می بافچرا برای خودت ف
نی براش فرقی عخودت بخری چرا این هدیه رو ازش قبول نمی کنی؟ وقتی میگه بندازش دور ی

 .و اذیت می کنی چرا خودت...نمی کنه دیگه

 آوردم و سیم گوشی را از قابش بیرون بسته را باز کنم. مباال و پایین بردم و تصمیم گرفت سرم را
کارت را درونش انداختم. تا روشنش کردم بیست تماس بی پاسخ نشان داد. همه اش هم از 

یک شماره بود. چه کسی جز دکتر هریس می توانست باشد. بی توجه به همه تماس ها شماره 
ستاره را گرفتم و منتظر شدم تا بردارد. هر چه صبر کردم برنداشت. تماس را قطع کردم و 

 :ه گرفتم. باالخره بعد از شش هفت تا بوق برداشت و با عجله گفتدوبار 

 کیه؟  بله؟...ستاره : الو

 کجا بودی؟ ،فرانکم  :خندیدم و گفتم

 .تویی باز که با یه شماره جدید زنگ زدی. با اجازه شما حموم بودم، فرا  ستاره : عه

 .جدید گرفتم هدونه سوخت ی ارت قبلیک آره سیمـ 

 .دم آخه صبح هر چی زنگ زدم خاموش بودستاره : حدس ز 

 کار داشتی زنگ زدی؟ کنم. حاال چی آره دیگه این شماره خودمه عوضشم نمیـ 

و بپرسم و همین طور بگم تصمیم گرفتم  ستاره : امیدوارم. کاره خاصی نداشتم. زنگ زدم حالت
 .و ادامه بدم دوباره کنکور شرکت کنم و درسم

 : جیغ خفه ای کشیدم و گفتم
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 .و. بخونی. مطمئنم موفق میشی خیلی خوشحالم. باالخره تصمیم گرفتی درست

 ی. حاال بگو چه خبر از اون طرفا؟ستاره : مرس

 .م روز تعطیله خیلی حوصله ام سر رفتههخبری نیست. امروز ـ 

 .م هست که بهم زنگ زدیه ستاره : پس برای همین

رو خانواده خوبن؟ داداشت  . ول کن ایناچرت و پرت نگو. من هر روز بهت زنگ می زنم دیگهـ 
 چطوره؟

 .ستاره : آره همه سالمن

 آقای سعیدی در چه حاله؟..خب خوبه. ـ

به ستاره : اونم خوبه. ولی خودت می دونی دیگه اولین بچه اش بعد از بیست سال می خواد 
 .. یه پاش تو بیمارستان یه پاش خونهبیاددنیا 

 .ن یکی زنده و سالمت دنیا بیادای وای. باز حاال خدا کنه ایـ 

زنم. چقدرم  ستاره : خداکنه. من برم لباس بپوشم که با حوله نشستم دارم با تو حرف می
 ..اه، گرمه

 ..برعکس اینجا خیلی سردهـ 

 ستاره : راست میگی ؟

 .و بپوش. منم برم یکم درس بخونم برو دیگه لباسات، برو... اهوم ـ 

 ..خدافظ ،ستاره : باشه

 ..افظخدـ 

 .تماس را قطع کردم و با گذاشتنش روی سایلنت به سمت میز رفتم و شروع به خواندن کردم

******* 
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و تنها کاری که من می توانستم انجام دهم درس خواندن  دروز ها پشت سر هم می گذشتن
 بود. 

حتی زیاد بیرون هم نمی رفتم. هر چه جلو تر می رفتم ، حجم درس ها سنگین و سنگین تر 
اما من عادت داشتم. از بچگی شنیده بودم " نابرده رنج گنج میسر  ؛می شد. خیلی سخت بود

 شود "  نمی

رم کار می کردم ؛ سر تنها زمین پد ، برآن وقت ها که نه سالم بیشتر نبود و کنار پدر و مادرم
ایی که از سر می شد و دستم از کار زیاد تاول می زد؛ آن روز ه ، هایم از سرماآن زمانی که پا

کی فکر می کردم در چنین روزی داخل  ، ترس پدرم شب ها در زیر زمین درس می خواندم
 یک اتاق گرم از درس خواندن گله کنم. 

ید تنها تفریح من در کودکی همین درس خواندن بود. به یاد می آورم هر بار پدرم آ یادم می
که درس خواند به کجا رسید رت می کرد و می گفت " خواه یم کتاب در دستم می دید، دعوا

 و ادامه بدی؟ "  م می خوای راهشهکه تو 

 همیشه بغض می کردم و چیزی نمی گفتم. 

حاال پدر عزیزم کجایی که ببینی دارم به موفقیت می رسم. دوباره در خاطراتم غرق شدم. 
ری را که خواه  دوباره به یاد آوردم خاطراتی که همیشه سعی در فراموش کردنشان را داشتم.

 ش. ا خیلی وقت است ندیدم

را نقدر التماس پدر آرنگیس همیشه آرزو داشت دارو ساز شود. دوباره همه چیز یادم آمد. ف
کرد تا باالخره اجازه داد به تهران برود و شانسش را امتحان کند. همیشه زنگ می زد و می 

 ه بود.عالی است. درست می گفت. در کارش پیشرفت کردو گفت همه چیز خوب 

خانواده سخت کوشی داشتیم و نرسیدن برایمان معنایی نداشت. آخرین تلفنی که زد را خوب 
تا  ؛یادم است. قرار بود در ساخت یک داروی جدید مشارکت کند. همه چیز خوب و عالی بود
زمانی که فهمیدیم صاحب کار کاله بردار و قصدش فقط دزدیدن طرح و ایده فرنگیس بوده 

 است. 
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 ناراحت بود، آخرین حرفش این بود " منو ببخشین " خیلی 

وقت صدایش را نشنیدم. مدتی بعد جسدش را تحویلمان دادند. می  بعد از آن دیگر هیچ
گفتند که خودش را از باالی یک ساختمان پایین انداخته و خودکشی کرده است. هیچ وقت 

درم کمرش دیگر راست نشد. آن اما هرگز برنگشت. پ ؛باور نکردم. همیشه منتظر بودم برگردد
و در شهر هیچ دکتر  کردخوانم اما وقتی پدرم سکته زمان ها با خودم عهد بستم که داروسازی ب

 شوم. با پول ناچیز ما او را مداوا کند، تصمیم گرفتم پرستار ، پرستاری قبول نکرد 

رشب صدای گریه پرستاری که گاهی بدون دریافت هیچ پولی افراد نیازمند را درمان کند. ه
کنار خانواده   م را خط خطی می کرد. هرشب به جای خوردن شاما مادرم ، رویا های کودکی

 مان ، تنهای تنها غم و غصه می خوردم.  چهار نفری

زمین را که فروختیم دیگر هیچ چیز نداشتیم. مادر دستم را گرفت به تهران آورد. از صبح تا 
تنها دخترش را سیر  گرسنه  تا یک لقمه نان بخرد و شکم ؛شب در خانه های بزرگ کار می کرد

 کند. 

  شت دردناکی دارم. چقدر غم انگیز!چه سرگذ

تا به حال این ها را برای هیچ کس تعریف نکردم. حتی برای ستاره و آقای سعیدی هم نگفتم. 
ط در می دانستم برای هر که بگویم باور نمی کند. همه مردم فکر می کنند این چیز ها فق

کس نمی تواند این حجم از بدبختی را درک کند. به خودم که  داستان ها و فیلم هاست. هیچ
 صورتم خیس خیس بود.  ،آمدم

 از روی صندلی بلند شدم و آبی به صورتم زدم. این خاطرات همیشه عذابم می داده است. رو
در آینه لبخند زدم و سعی به روی آینه ایستادم و به قیافه ام نگاه کردم. مثل همیشه به خودم 

 .کردم همه چیز را فراموش کنم

روی صندلی نشستم و با کشیدن آهی کتاب مراقبت های بالینی که فردا امتحانش را داریم، باز 
کردم. هرچی می خواندم یادم نمی ماند. همه تمرکزم را از دست داده بودم. برای چهارمین بار 

 .پارگراف را خواندم
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خط انداخت. کتاب را به ضرب بستم و تلفن را جواب  ،ی اعصاب متشنجمصدای زنگ تلفن رو
 بله؟ : دادم

 خبر؟ درست تموم شد؟ه خوبی؟ چ نک: سالم فراکاآری

 .خوندم 3سالم. نه فعال تا فصل ـ 

 : پس حاال دو فصل دیگه باید بخونی ؟ کاآری

 کار داشتی ؟ چی ،آره ـ 

وقت درست تموم شد بریم یه دوری بزنیم  : اه چه بی اعصاب. خب خواستم بگم هر کاآری
 .خسته شدم

 و خوندی ؟ مگه تو همش ـ 

 و. خب دو ساعت دیگه جلو در اتاقتم. خدافظ : نه همش کاآری

سراغ کتاب رفتم. بدون این که صبر کند جوابش را بدهم ، قطع کرد. پوفی کشیدم و دوباره 
 .فصل تمام نمی شود پس چرا این دو

 
کوفتی و داشتم درس می خواندم.  نشسته بودم روی این صندلی ،مام استتقریبا دو ساعت ت

، خواستم نفس راحتی بکشم که در به صدا در آمد. خمیازه ای کشیدم و ر را که خواندمخط آخ
 : در را باز کردم. چه کسی به جز آریکا می توانست باشد. پر انرژی گفت

 .بیا بریم بیرون ..سالم مجدد.

 .م بخوابم. خیلی خستمه و مرور کنم بعدش م. می خوام یک ساعت درسممن هیچ جا نمیاـ 

 : آریکا لبخند مرموزی زد و گفت

 .ش ماه دیگه قراره توش کار کنی رو ببینی. بیا بریم دیگهمشتاق نیستی بیمارستانی که شـ 

 : با جیغ گفت
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 .پس بدو. دیگه. من خیلی دوست دارم اونجا رو ببینم

 .باشه االن : م و گفتمبا دست چشمم را مالید

ای رنگی که  دوباره کاله گیس را سرم گذاشتم و با پوشیدن شلوار مشکی و کاپشن چرمی قهوه
 .مه امن آماد...پاشو :، به آریکا که روی مبل نشسته بود، گفتمبه تازگی خریده بودم

 : متفکرانه نگاهی به چهره بی حوصله من انداخت و گفت

 .نمی گذرهخوش ، این جوری که نمی شه

 : با حرص جواب دادم

 مگه آدم میره بیمارستان بهش خوش بگذره آخه؟ چرا نمی شه؟

 م سرایت می کنه. بعده : نمی شه دیگه. این جوری بخوایم بریم انرژی منفی تو به من کاآری
 .م بیمارستان رفتن ما با بقیه فرق می کنهه

 : کالفه گفتم

 ذره؟کنم که به جناب عالی خوش بگ هخب بگو چ

که نشستی تو این اتاق فقط داری درس می خونی. افسردگی  ه: لبخند بزن. چند ماه کاآری
 .گرفتی. کاره سختی که نیست. بخند

 : لبخند مصنوعی زدم و با طعنه گفتم

 .خوبه؟ حاال پاشو بریم

 : آریکا رویش را از من گرفت و گفت

 .و هم باشه سنگین تریتاخمات 

 : خندیدم و گفتم

 .هرکی دوست داری بیا بریم. خیلی خستمبه تو رو  ا،کآری ـ 
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 .آری : باشه

 : دنبال من آمد. زیر لب غر زدمبه از در خارج شدم که بلند شد و 

 .خه نصف شب چه وقت بیمارستان رفتنهآ

 .: اوال نصف شب نیست و سر شبه. دوما می خواستی بگی نمیام کاآری

 کجا هست؟ الاال . نگفتی کدوم بیمارستانه. اصباشه حـ 

 : زمان که از در دانشگاه بیرون می رفتیم ، گفت هم

 .بیمارستان آلفرده. زیاد از این جا دور نیست. بیا خودم بهت میگم کجاست

سر جایم ایستادم و یاد اولین مالقاتم با دکتر هریس افتادم. درست است. گفت بود که آن جا 
تحملش کنم. از آن شبی که نجاتم داد به کار می کند. چقدر وحشتناک است که هر روز باید 

بعد همش سر راهم سبز و مزاحمم می شد. آخرین مالقاتمان همین هفته پیش بود. از آن 
ای کاش زود تر موقع که سرش داد کشیدم و گفتم " دست از سرم بردار " دیگر پیدایش نشد. 

 دم.این کار را می کر 

 .به خودم آمدم با صدای آریکا که ده قدمی دور تر شده بود، 

 .: بیا دیگه. کجا موندی کاآری

 .اومدم: سریع خودم را به او رساندم و گفتم

 .: داشتم می گفتم. یه ایستگاه مترو از این جا دور تره کاآری

خواد با مترو بریم. حاال که تا این بیرون آوردیم بیا یکم قدم بزنیم. مغزم تو اون یه  دلم نمیـ 
 .ذره اتاق پوکید

 : ندید و گفتبلند خ

و در نمیای. اعصابت جدیدا داغون شده. باید بیام  خوبه خودتم می دونی و باز میری تو اتاق
 .هر روز ببرمت بیرون
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 .ا زیاد شدنه خب درس: لبخندی به حرفش زدم و گفتم

رو وسط کشید. بابا به غیر از تو چهل و چهار هزار و نهصد و  اه : ای بابا. باز پای درس اآریک
و نه نفر دیگه هم تو اون دانشگاه درس می خونن. انقدر سخت نگیر. آدم مگه بدون نود 

 .م زنده می مونهه تفریح

 : آهی کشیدم و در جواب تمام حرف هایش گفتم

آخه تو که نمی دونی من برای این جا درس خوندن چقدر زحمت کشیدم. بخاطر یه هدف 
نهصد و نود و نه  چهل و چهار هزار و خواد فراموشش کنم. همون اومدم اینجا و دلم نمی

 .و نداشتن کدوم وضعیت من چدانشجوی دیگه ه

 .آری : باشه تو راست میگی

 : تا رسیدن به آلفرد دیگه حرفی بینمان رد و بدل نشد. آریکا ایستاد و گفت

 .ایناهاش باالخره رسیدیم. پیاده تقریبا چهل و پنج دقیقه راهه

 آن نگاه کردم. از نظر من که با شکوه می آمد.  آرام سرم را باال گرفتم و به

باورم نمی شود از شش ماه دیگر این جا محل کار من می شود. باالی ساختمان بیمارستان یک 
نوع نماد بود. عالمت یک مثبت نارنجی رنگ بود که وسطش به شکل لوزی خالی بود. سه بار 

م شدم. هر چه فکر می کنم این حتی پشت سره هم پلک زدم و دوباره خیره ساختمان روبه روی
 : در رویا هایم هم نبود. صدای آریکا برای بار دوم مرا از فکر و خیال هایم بیرون می کشد

 ..ببینیم داخلش روبیا بریم 

 .باشه بریمـ 

 شانه به شانه هم به سمت در بیمارستان حرکت کردیم. 

فید بود. دیوار ها، ، همه چیز ساز در رد شدیم و داخل رفتیم. درون ساختمان بیمارستان 
 ند. زمین، پرده اتاق ها همه سفید بود
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ست. پر از ا به محض ورود احساس سرزندگی کردم. رنگ سفید چقدر زیباست! پر از زندگی
درخشش است. پر از احساس است. شاید تا به حال کسی مانند من بیمارستانی را توصیف 

را دوست داشتم. برعکس همه آدم ها که از محیط نکرده باشد.اما من از کودکی بیمارستان 
 بیمارستان بدشان می آید و فکر می کنند کسل کننده است. 

 ست. مکانی که اغلب پزشکان و پرستارانا من فکر می کنم بیمارستان مکان مقدس و زیبایی
ست که ا ، او را مداوا می کنند. عالوه بر آن بیمارستان جاییبدون توجه به این که بیمار کیست

کس بزرگ تر از من  ید " هیچا به نمایش می گذارد. بلند می گوخالق تمام موجودات قدرتش ر 
   نیست. هیچ فردی نمی تواند آن چه من مقدر کرده ام را تغییر دهد."

از نظر من پزشکان و پرستاران جزو نزدیک ترین افراد به خدا هستند. زیرا آن ها به چشم خود 
 که می بینند.  ؛یده اند. اما متاسفانه مردم تنها چیزی را باور دارندش را دا قدرت واقعی

نفس عمیقی کشیدم و به پرستارانی که با لباس های آستین کوتاه آبی مرتب از این طرف به 
 نگاه کردم.  ،آن طرف می رفتند

 چقدر در کارشان عجله داشتند! انگار کسی دنبالشان کرده بود. 

گشتیم. همه چیز عالی بود. وقتی تمام را قطه به نقطه آن جا با آریکا همراه شدم و ن
تا کمی بنشینیم  ؛بیمارستان را خوب نگاه کردیم بدون هیچ حرفی به سمت محوطه بیرون رفتیم

 .و استراحت کنیم

 !: چقدر بزرگ بو کاآری

 .آره خیلی بزرگ بود ـ 

 ؟نکی فرات: راس کاآری

 بله ؟ ـ 

و تماشا  کر و داشتی مثل دیوونه ها با لذت در و دیوار بیمارستان: وقتی رفته بودی تو ف کاآری
 .می کردی من درباره کارمون پرسیدم
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 خب ؟ : مشتاقانه گفتم

رو تو همین بیمارستان به عنوان دانشجوی پرستاری  دوره های آموزش عملیما : گفتن  کاآری
 .رسما پرستار میشیمهم می گذرونیم. بعد از یک سال 

 !عالیه: با ذوق گفتم

 ...: بله که عالیه کاآری

 ؟نکی فراتراس: که آریکا دوباره فریاد زد؛ دوباره هر دو ساکت شدیم

 ..ه؟ ترسوندیمباز چی ـ 

 .: می دونستی این آقا دکتره این جا کار می کنهکاآری

 کدوم دکتره؟ ـ 

 ..: همون دکتر هریس دیگه کاآری

 : اخم در هم کشیدم و گفتم

 .نجا کار می کنهآره می دونم که ای

چون مطمئن بودم می  ؛که من حرفش را قطع کردم ؛خواست دستش را باال بیاورد و حرفی بزند
 .خوست از او صحبت کند

و می زنی.  هی حرفش ،بس کن دیگه. خودتم می دونی که من از اون دکتره خوشم نمیاد ـ 
 !عهو آدم به سمجی اون ندیدم. از بس که این بشر پرو 

 : اش را پشت گوش فرستاد و خواست دوباره چیزی بگوید که ادامه دادم یموهای طالی

، ازش خوشم اومده. دو تا و ازش قبول کردم دکتره از خود راضی فکر کرده چون اون تلفن
 !لبخند زدم بهش فکر کرده کی هست
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 یبهت زده ی اما با دیدن چهره  ؛تا صورت متعجب آریکا را نبینم ؛با حرص سرم را برگرداندم
 حتی نمی توانستم حرفی بزنم. ، دهانم باز ماند. دقیقا پشت سرم قرار داشتکه  ، دکتر هریس

 ! مسال: باز مانده ام را سریع بستم و گفتم دهان

 .سریع سالم می دادم. عادت بچگی ام بود ،هر وقت هول می شدم

 .به خودش آمد و به حالت عادی برگشت

 .دکتر هریس : سالم خانوم

 : م را گزیدم و با لبخند تصنعی ای گفتمبه عادت شصت

 .ما داشتیم می رفتیم دیگه. خدانگهدار ـ

دست آریکا را که ریز ریز می خندید را محکم گرفتم و به سمت در خروجی کشیدم. صدای 
 : دکتر به گوشم رسید

 ..خداحافظ : دکتر هریس

 : ور شدیم با حرص گفتموقتی به اندازه کافی از او د

 .زود تر خبرم کنی. آبروم رفت نمی تونستی ـ

 .ک بودمو م تو شه خودم: بلند تر خندید و گفت

 .بیخیال بیا برگردیم ـ

 .ت نیسته اگرسنا : وجدان کاآری

 : نگاهش کردم و گفتم

 .اتفاقا دارم از گرسنگی می میرمـ 

 .: پس بیا بریم یه رستوران نزدیک این جا. غذا های خوشمزه ای داره کاآری

 .بریمـ 
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 .رستوران رسیدیم و داخل رفتیم. روی میز گرد قهوه ای رنگ نشستیمبه 

 .: خب چی بخوریم کاآری

 .م که اینجا بودم اصال رستوران نیومدمه من تو این مدت ..تو بگو. ...من زیاد نمی دونمـ 

 ..شهبا: لب هایش را بهم فشرد و گفت

 : گارسون را صدا زد و گفت

 .لطفا ،المینگتون ل و دو تا، دو تا چیکو رو دو تا پوب پارما

 : گیج شده نگاهش کردم و گفتم

 ؟!گفتی چی هستکه اینا  الاص! این همه غذا برای چیـ 

 .: اوال که من خیلی گرسنمه. دوما بزار بیارن بهت میگم کاآری

 ...باشه : سر تکان دادم و آرام گفتم

 .چند دقیقه بعد میز پر از غذا ها ی رنگ و وارنگ بود

مربع شکل شکالتی که رویش پودر نارگیل ریخته بودند، اشاره کرد و  یه کیک هابا چشم ب
 : گفت

 .المینگتونه. کیک ملی استرالیاست : این کاآری

 : که روی سیب زمینی و سس گوجه بود را نشان داد و گفت ؛ گوشت سفید سرخ شده

ریشه ایتالیایی  : این پوب پارما هست. از گوشت مرغ و زرده تخم مرغ درست میشه. کاآری
 .داره

 و اون ها ؟: پیش دستی کردم و به رول های طالیی روی میز اشاره کردم و گفتم

 .: اونا چیکو رولن. یه نوع اسنکهو از گوشت گاو و پیاز درستش می کنن کاآری
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 نگاهی انداختم و گفتم کابا لبخند یکی از آن را برداشتم و گاز کوچکی به آن زدم. به آری
 !العادست طعمش فوق:

 : م زد و گفتیلبخندی به رو

 ..: می دونم کاآری

 .بعد شروع به خوردن کرد

 

*** 

بعد از این که کامال سیر شدیم. از کیفم به اندازه غذا ها مقداری پول بیرون آوردم و روی میز 
 گذاشتم. با هم از آن جا خارج شدیم. 

نت هایش می گفت . می گفت و در خیابان قدم می زدیم و آریکا از خاطرات کودکی و شیط
 : من از خنده غش می کردم. به چشم های آبی اش نگاه کردم و گفتم

 .کا.می دونی چیه آریـ 

 : چیه؟ کاآری

 .اصال دلم نمی خواد به اون اتاق برگردم. میشه بریم جاییـ 

 : انگشت سبابه اش را به دندان گرفت و گفت

 ..هخوب چطوره بریم ساحل. االن خلوت..مم.و اـ 

 .بریمـ 

 .باید با مترو بریم ..بخوایم پیاده بریم خیلی طول می کشه. ..: ساحل جنوب شهره. کاآری

 .ایستگاه مترو کشاند فدستم را گرفت و و من را به طر 

 .خودم می تونم بیام ه شد،کند...و ول کن دستمـ 
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 : ابرو باال انداخت و گفت

 !؟واقعا ـ 

 .یدم و روی صندلی ها نشستمکشبیرون دستم را از دستش به ضرب 

 ..بیا بشین ـ 

 ..: باشه کاآری

ده دقیقه بعد که مترو آمد سوارش شدیم. تقریبا خالی خالی بود. روی یکی از صندلی های 
 خالی نشستم و از پنجره بیرون را نگاه کردم. 

 خیلی دلم می خواهد ساحل ملبورن را ببینم. دریا همیشه به آدم آرامش می دهد. 

، گفت دختر آقای م. دیروز که با ستاره حرف می زدمیاد آقای سعیدی افتاد ،دریاگفتم 
 سعیدی سالم به دنیا آمده است. اسمش را هم را دریا گذاشته اند. راستی که چه اسم زیبایی

می خواند. آرشام هم با دختر خاله اش عقد  درسد عالقه اش مور  ست. ستاره هم در دانشگاها
ی همه شان خوش حال بودم. با تکان های دستی جلوی چشم هایم ، به کرده بود. چقدر برا

 .خودم آمدم

 : کجایی؟ کاآری

 ..چی ؟ همین جاـ 

 !دو ساعت دارم صدات می کنم ، پیاده شو.. : معلومه. کاآری

 .بلند شدم و از در بیرون رفتم

 .: یکم که پیاده بریم به ساحل می رسیم کاآری

 م قدم شدم. سرم را تکان دادم و با او ه
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به ساحل که رسیدیم. روی سکوی سنگی نشستیم و بدون حرف زدن به دریا زل زدیم. با لبخند 
که صدای جیغ دختری باعث شد از ترس به خودم بلرزم. آریکا  ؛به آب دریا نگاه می کردم

 : وحشت زده نگاهم کرد و گفت

 : صدای کی بود؟ کاآری

 !نمی دونم: با ترس گفتم

ره جیغ دختر هر دو بلند شدیم. انگشتانم می لرزید. صدای " کمک کمک " با شنیدن دوبا
 مرا به سمتش کشاند.  ،دختر که از آن طرف تر می آمد

 : آریکا فریاد کشید

 ...نکفرا..کجا داری میری فرانک. صبر کنن.

، دویدم. آریکا هم پشت سرم دوید. و به سمت جایی که صدا می آمد به صدایش توجه نکردم
 : ی روی شن ها زانو زده بود و بلند داد می زددختر

 .یکی کمک کنه... دختر : کمک

و توی آب انداخت.  مان آمد و گفت : لطفا کمکم کنین. دوستم خودش ما را که دید به سمت  
 .... بینمش. کمکمی هر چی نگاه می کنم نم

م را در ا پشن چرمیبا دیدن چیزی شناور روی آب از کنار دختر گذشتم و به طرف آب رفتم. کا
 جان دخترک دویدم.  آوردم و به سمت جسم بی

بخاطر  بودم،  ی این که سریع تر برسم، شنا کردم. این که شنا کردن بلدآب بود. برادر تا گردنم 
 مرا هم با خود می برد. ، هر بار کالس شنا و استخر می رفت ست.ه ااسرار ستار 

مت ساحل شنا کردم. نفس نفس زنان از آب دستم را دور سینه دختر حلقه کردم و به س
بیرونش آوردم و روی شن ها گذاشتمش. دوستش به طرفش حمله کرد و چند بار تکانش داد. 

 : با گریه گفت
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 .و باز کن دختر : میریان بیدار شو. احمق چشمات

 .با ضرب دختر را کنار زدم و نبضش را گرفتم

 .خدای من نبض ندارهـ 

زیر گریه زد. دو دستم را به هم گره زدم و روی سینه اش گذاشتم.  دختر با شنیدن حرف من
 : ، بلند گفتمبه من نگاه می کرد خطاب به آربیکا که مبهوت داشت

 .چرا ماتت برده سه صفر رو بگیر

چند بار دستم را فشار دادم. اما رد. ی اش را از جیب کاپشنش بیرون آو سر تکان داد و گوش
 .به صورت زیبای دختر که حاال به سفیدی می زد. نگاه کردمفایده ای نداشت. با ترس 

فوق فوقش هفده سال داشته باشد. برای بار سوم دستم را در هم گره زدم و فشار دادم. چند 
بار دیگر کارم را تکرار کردم که دختر سرفه ای زد و مقداری آب باال آورد. رو به پهلو 

 .چرخاندمش تا خفه نشود

 ...نو می شنوی. میریا صدام ..ن.میریاـ 

 : هرچقدر صدایش کردم تکان نخورد. رو به آریکا کردم و گفتم

 شد پس؟ به اورژانس زنگ زدی؟ چیـ 

 !ن: آره دارن میا کاآری

 ..خوبهـ 

خیلی  ، اما چیزی که نگرانم می کرد این بود کهدوباره چک کردم. خوشبختانه می زدنبضش را  
د و دختر نو جوان را سوار کرد. دوستش هم کنارش کند بود. چند دقیقه بعد ماشین آم

 . ماشین اورژانس آژیر کشان از ما دور شد  نشست و ماشین حرکت کرد.

 .امیدوارم حالش خوب بشه : کاآری

 .منم همینطور ـ 
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 .هم میایم بیرون باید یه اتفاقی بیوفته : چرا هر بار با کاآری

 .نمواقعا نمی دو : چشم از روبه رو گرفتم و گفتم

 .من حالم اصال خوب نیست ..: به نظرم دیگه برگردیم بهتره. کاآری

 .آره. این دختره هم ضد حال شد ـ

 

*** 

بزرگ به سمت آریکا که روی صندلی های حیات  یاز سالن امتحانات خارج شدم و با لبخند
ی داد و نشسته بود رفتم. قبل از این که برسم برگشت و من را دید. جواب لبخندم را با لبخند

 : گفت

 ؟ی: چی کار کردی که انقدر خوشحال کاآری

 ..امتحانم عالی شد ـ

 !م نداشته که تو خوندی جای تعجب: اونجوری  کاآری

 ؟ کامیگم آریـ 

 : چی می گی ؟ کاآری

 فردا کالسا شروع میشه؟ـ 

 .یه روز استراحت نمی دن به دانشجو های بدبخت که ..هوم.و : ا کاآری

 .فتم. با گفتن " تابعد " به طرف خوابگاه رفتمخندیدم و چیزی نگ

 .سرش را تکان داد و حرفی نزد
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 " یانی" 

 از روی مبل بلند شدم و با پوشیدن کت از در بیرون رفتم. 

حیف شد. همیشه به امید دیدنش از خواب بلند می شوم و بیشتر روز ها  ..ش.ا امروز ندیدم
 نا امید از ندیدنش به خواب می روم. 

حوصله پشت فرمان نشستم و با زدن استارتی سمت بیمارستان راندم. دیروز باالخره بعد از بی 
، خنده ام می گیرد. ایش در موردم را به خاطر می آورمم که حرف ههدو هفته دیدمش. هنوز 

 مخصوصا چهره اش بعد از این که فهمید من پشت سرش بوده ام. 

ی خواهد مثل همیشه دلم م  یبایش خیره شوم.دوست دارم مدت ها فقط بنشینم و به چهره ز
 ی ماشین تماشایش کنم. از پشت شیشه 

هیچ وقت چنین حسی  وقتی خنده هایش را می بینم حس عجیبی به من دست می دهد.
نداشته ام. تا به خودم می آیم به بیمارستان رسیده ام. ماشین را سر جایش پارک کردم و به 

م. تا وارد شدم نگهبان سالم داد. جوابش را با تکان دادن سمت ورودی بیمارستان حرکت کرد
" سالم  :کنان مرا می دیدند سریع می گفتندکنارش عبور کردم. هر کدام از کار سر دادم و از 
 آقای دکتر " . 

از عمق قلبم آرزو می کنم شش ماه بگذرد و او وارد این بیمارستان شود. از تفکراتم لبخنی رو 
 نی است. تش هم دوست داشلب هایم نشست. فکر 

وارد اتاق شدم و با بیرون آوردن کتم و پوشیدن روپوش بلند و سفید از اتاق خارج شدم. از 
 .راهرو وارد بخش شدم

تا وضعیت بیمار را چک کنم. وقتی از خوب بودن حالش  ؛به اتاق صد و چهل و شش رفتم
هیچ مشکلی نبود. همان طور که مطمئن شدم. اتاق را ترک کردم. به تک تک اتاق ها سر زدم. 

م نگاه کردم. ساعت هشت بود. ا ، به ساعت مچیرو می گذشتم تا از بخش بیرون روماز راه
 یک ساعت دیگر عمل دارم. به اتاق برگشتم و روی صندلی نشستم. 
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هیچ وقت فکر نمی کردم زندگی یک دکتر انقدر کسالت بار باشد. از بچگی دوست داشتم دکتر 
ین که به خاطر نوع دوستی باشد؛ نه. من از همان موقع ها عاشق هیجان و اتفاقات باشم. نه ا

پرستار ها را در فیلم ها و سریال های   ،هر وقت اتفاقات و استرس های دکترغیر عادی بودم. 
حاال که به آن چه می پزشکی می دیدم، عالقه ام برای خواندن رشته پزشکی بیشتر می شد. اما 

هنوز احساس می کنم یک چیز کم است. نمی دانم آن چیست! امیدوارم زود ، خواهم رسیدم
 تر بفهمم. 

وقت آرامش نداشته است. شاید من از این دنیا تنها یک آرامش را طلب دارم.  زندگی من هیچ
آرامشی که خستگی های محیط کار را از من بگیرد. منظورم آرامش عادی ای که بیشتر مردم 

ه خودم هم دارم. منظورم یک آرامش خاص است که انسان بتواند به آن دارند نیست. آن را ک
شدم. اولین بار با می  او که با دیدن فرانک جذب ؛این خواسته بودبه خاطر تکیه کند. شاید 

دیدنش آرامشی که تمام عمر طالبش بودم را پیدا کردم. نمی دانم اسمش چیست؟ شاید 
 عالقه باشد. 

که دارم به یک نفر فکر  ؛م مثل آدم های عاشق نیم ساعت استبه خودم آمدم و متوجه شد
 می کنم. آخر حتی فکر کردن به آن هم آرامم می کند. 

یکی از کاغذ های یادداشت روی میزم را کندم و خودکار آبی را به دست گرفتم. هر روز برنامه 
، سر که فکر می کنمبرنامه های امروزم تا سردرگم نشوم. به  ؛آن روزم را روی کاغذ می نویسم

درد می گیرم. روی کاغذ نوشتم " سر زدن به بخش " زیرش نوشتم " عمل جراحی " . خودکار 
را یک خط پاییین تر آوردم و نوشتم " بررسی گزارشات " . خط بعد نوشتم " معاینه " در آخر 

غذ را تا کاخودکار را روی میز رها کردم و کاغذ نگاه کردم. خب پس امروز کار زیادی ندارم. 
 سفیدم گذاشتم.  کردم و داخل جیب پیراهن

از روی صندلی بلند شدم و از اتاق خارج شدم. از راهروی سفید بیمارستان گذشتم و به اتاق 
لباس مخصوص پوشیدم  دست هایم را شستم و وارد شدم. جراحی رفتم. جراحی ساده ای بود.

چشم   حاال بی هوش بود، ایستادم.و دستکش به دست کردم. باالی تخت مرد بیمار ی که 
چرخاندم. همه آماده و حاضر کنار تخت ایستاده بودند. لبخند کمرنگی زدم و جراحی را با 
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کنار کشیدم و بخیه زدن را به  ،برش پوست بدن بیمار شروع کردم. کار اصلی که تمام شد
دستکش از آن جا  ار پزشک سپردم. از اتاق جراحی خارج شدم و با بیرون آوردن لباس ویدست

بیرون رفتم. دوباره با گذشتن از راهرو به اتاق خودم برگشتم. امروز رایلی نیامده بود. حتما 
حوصله من در این  ،دانشگاه بود. او بهترین دوست و همکار من بود. وقتی او مثل امروز نبود

  بیمارستان بزرگ سر می رفت. دیروز نگفت که نمی آید.

کشو میز بیرون کشیدم و با بی حوصلگی مشغول خواندن شدم. صدای  گزارشات دیروز را از
، پراند. کاغذ گزارشات را به عقب هل دادم و پیام امک گوشی همه تمرکزی را که داشتمپی

 .گوشی را نگاه کردم

  "از دانشگاه زد بیرونـ " 

وشیدم و از ، روپوش سفید را در آوردم. کتم را پزدم و با گذاشتن گزارشات سر جایشلبخندی 
اتاق بیرون رفتم. بدو خودم را از در بیمارستان خارج کردم و سوار ماشین شدم. دنده عقب 

 تا زود تر به دانشگاه برسم.  ؛گرفتم و از حیاط بیرون رفتم. سرعتم را زیاد کردم

 دیدنش نا امید می شدم.  از امروزشتاق دیدنش بودم. کم کم داشتم م

به  . همراه دوستش بود. اسمش چه بود؟شا اده رو خیابان دیدم، در پیه برسمقبل از این ک
، با سرعت خیلی م و مثل هر موقع که بیرون می آیدگمانم نامش آریکا بود. ماشین را دور زد

، برای من دلنشین دیدار هایی که خودش هم خبر نداشتکم از دور دنبالشان رفتم. همین 
 بود. 

؛ مگر ی نمی شدند. اغلب پیاده می رفتند، سوار چیزتندیی بیرون می رفبیشتر مواقع که دوتا
مواقعی که خیلی عجله داشتند یا مسیرشان دور بود. خب به هر حال به نفع من بود. چون 

بیشتر می توانستم ببینمش. نیم ساعتی بود که تعقیبشان می کردم. از مسیری که می رفتند 
 ا کتابخانه؟ متوجه شدم می خواهند به کتاب خانه برسند. اما چر 
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ماشین را کنار خیابان پارک کردم و مسیر باقی مانده را پیاده دنبالشان رفتم. صدای خنده 
از در  که خیابان شلوغ نبود. ؛هایشان از دو متری هم به گوش می رسید. شاید دلیلش این بود

 . من هم پنج دقیقه بعد وارد شدم. کتاب خانه داخل رفتند

چند میز دور تر نشستم و خیره  ،ذراندم. وقتی پیدایشان کردمهمه قسمت ها را از نظر گ
از کسی شنیدم یکی از  دلیل به این جا آمده اند. دیروز صورتش شدم. حاال فهمیدم که به چه

که نیاز به تحقیق  ؛ استادان دانشگاه ملبورن را می خواهد سوالی به دانشجو هایش بدهد
استاد دانشگاه یک سوم  و جربه دانشجو ها استم بیشتر شدن تزیادی دارد و تنها هدفش ه

  نمره درس را برای این سوال گذاشته است. باید هم تالش کنند.

برگه ای روی میز گذاشته بودنند و سعی می کردنند جوابی  با لبخند به حرکاتش نگاه کردم.
ین فرصت برای مساله مجهول نوشته شده روی کاغذ بیابند. دوست نداشتم حتی پلک بزنم. از ا

ها زیاد گیر من نمی آمد. هنوز هم بعد شش ماه نگاه کردن به صورت و خیره شدن به 
خاکستری چشم هایش به من آرامش خاصی می دهد. بعد از این که خط به خط تمام کتاب 

چقدر ناراحتم که  ؛ کالفه از جا بلند شدند.ا خواندند و به نتیجه ای نرسیدندهایی که داشتند ر 
برگردند. با بیرون رفتنشان من هم خارج شدم و دوباره پشت سرشان با ماشین می خواهند 

 حرکت کردم. 

اما انگار برای پیدا کردن جواب مصر بودند. داشتند به طرف  ؛فکر می کردم می خواهند برگردند
سرعتم را زیاد کردم و جلو تر از آن ها داخل حیاط بیمارستان رفتم.  بیمارستان می رفتند.

کنار دیوار کمی دور تر از در ورودی ایستادم. از در  را پارک کردم و وارد شدم.ماشین 
بیمارستان داخل آمدند و همانطور که باهم حرف می زدنند از کنار من گذشتند . آرام پشت 

رد می شد چیزی پرسیدند و به  سرشان راه افتادم. از یکی از پرستاران که داشت از راهرو 
رفتند. به نظرم به آرشیو پرونده های بیمارستان می رفتند. لبخندی زدم  ،قسمتی که اشاره کرد

تا رو پوشم را بپوشم. کارم را در کسری از ثانیه تمام  ؛و راهم را کج کردم. باید به اتاقم برگردم
 .کردم و به قسمت آرشیو رفتم
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ز میان قفسه که صدایش باعث نشود متوجه من شوند. ا ؛وارد و در را طوری بستم آرام آرام 
های بزرگ پرونده های بیمارستان رد شدم و خودم را نزدیکشان رساندم. اول طرف کامپیوتر 

 .رفتند و در قسمت آرشیو چیزی را جست و جو کردند. صدایشان را از این جا می شنیدم

 چرا چیزی پیدا نمی کنه؟ مگه میشه آخه ؟ : فرانک

 .ن استاده هم می خواسته ما رو اذیت کنهمیشه کرد. ای هچ..ا : حتما نیست دیگه.کآری

 .فرانک : وقتی گفته یعنی باید یه جایی بین همین پرونده ها باشه

 .می خوای تا چند ماه بشینی یکی یکی بخونیشون ..: این همه پرونده اینجاست. کاآری

 .فرانک : نه مطمئنا اگه بیشتر روش فکر کنیم، می تونیم توی قسمت کوچیک محدودش کنیم

 : کالفه از ر وی صندلی کامپیوتر بلند و در حالی که بین قفسه ها قدم می زد گفت ،ریکاآ

 .آریکا : تا صبحم در باره اش فکر کنیم چیزی پیدا نمی کنی

 که انقدر کالفشان کرده است.  ؛روی کاغذ چه چیزی نوشته شده ،خیلی دوست داشتم بدانم

  سالن؛ یکردم. اول کمی نشستند روی میز انتها مثل یک فیلم دور تند تمام حرکاتشان را نگاه
کردند. وقتی هیچی پیدا نکردند دوباره بلند شدند و کل صد تا پرونده قفسه سوم را مطالعه 

، آریکا از سر گرفتند. فرانک بلند شد و سراغ کامپیوتر رفت باره نشستند و نا امید کار شان رادو
تمام که را ا با عجله برگشت و دست فرانک هم غر غر کنان بین قفسه ها چرخی زد. آریک

 : گفت و در حالی که به طرف سمتی که بود، می کشید در کامپیوتر بود را گرفت  حواسش 

 ...بیا.. خیلی به موضوع ما می خوره.آریکا : بیا این قسمت 

 : هر چه گشتند و گشتند، چیزی عایدشان نشد. در آخر بعد از چهار ساعت آریکا گفت

 ..مونم اینجا هیچی پیدا نمی کنیم. من دیگه یه لحظه هم اینجا نمی آریکا :

 .فرانک : صبر کن شاید چیزی پیدا کردیم

 .ای بابا خب نیست ..آریکا : همش میگه شاید.
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 : ، گفتعد درحالی که کاپشنش را می پوشیدب

 ...خدافظ ..آریکا : من رفتم.

راهرو مارپیچ رد شد و از آرشیو خارج شد. سریع پشت قفسه ها پنهان شدم تا من را نبیند. از 
فرانک به آرامی نفسش را فوت کرد و دوباره روی صندلی نشست. کتاب هایش را یک دور 

اما باز هم چیزی دستگیرش نشد. هنوز داشتم با لبخند نگاهش می کردم. عصبی  ؛کامل خواند
 : ید. پلکی زد و گفتدو تا از کتاب ها را از روی میز پرت کرد و تند تند نفس عمیق کش

 .ش باشهه افرانک : شاید توی تاریخچه مطلبی دربار 

با کمک کامپیوتر قسمت تاریخچه را پیدا کرد و بعد به طرف چپ سالن رفت. چند دقیقه بعد 
 کتاب بسیار قطور تاریخچه بیمارستان را با خودش آورد. 

 خواندم. کتاب نآن که من تا به حال حتی یک خط هم از  ؛می کنم عترافا

به   اول به ساعت بعد به حجم زیاد کتاب خیره شد. کتاب را آرام باز کرد و شروع ،با خستگی
 خط به خط خواندن کرد. 

، سه ساعت. دیگر ساعت دوازده شب شده بود. خمیازه ای کشید و یک ساعت، دوساعت
و سر میز  سعی کرد دوباره به خواندن ادامه دهد. اما کم کم خواب مهمان چشم هایش شد

 ش حتی یک ذره هم خسته نشده ام. نروی کتاب خوابش برد. باید بگویم از دید

حاال که خوابیده است می توانم بروم و تا صبح تماشایش کنم. آرام قدم زدم و خودم را به میز 
نشستم و مستقیم نگاهش کردم. چهره اش هنگام  یشکوچک رساندم. روی صندلی روبه رو

 ست. ا که بیدار است، فرقی نمی کند. مثل همیشه سراسر آرامش و زیباییخواب زیاد با وقتی 

کاغذ سوال را از رو به رویش برداشتم و خواندمش. مطمئنا برای من که سال ها این جا کار 
کرده ام، سوال سختی نیست. دقیق می دانستم که پرونده مورد نظرش کدام است. جست و 

عناوین نیست. فقط قسمت کوچکی چون این مطلب در  ؛تجو در کامپیوتر فایده ای نداشته اس



 
 
 

 
61www.98iia.com | Page 

 

 کاربر نودهشتیا - هانیه دانیال _   پرستاریبورسیه 

ش را رویش انداختم. ا از صفحه را به خود اختصاص داده است. بلند شدم و کاپشن چرمی
 شب ها این جا به مراتب سرد تر می شد. 

کردم. می دانم که شاید تا یکی دو ماهی حتی چهره اش   غافل از گذر زمان همان طور نگاهش
اید از دیدنش سیر می شدم. آنقدری که تا یک مدتی بتوانم بدون تعقیب را نبینم. پس ب

کردنش سر روی بالش بگذارم. اما هر چه می دیدم بی قرار تر می شدم. ساعت ها بدون در 
 نظر گرفتن حال من گذشتند و خیلی زود صبح فرا رسید. 

ده های خاک گرفته برخاستم و به طرف قفسه شماره صد و نود و چهار رفتم. نگاهی به پرون
کردم و باالخره آن که می خواستم را پیدا کردم. از میان بقیه بیرونش کشیدم و قدم زنان 

گونه ای روی میز به دوباره به طرف میز رفتم. لبخند بزرگی زدم و پرونده تقریبا بزرگ را 
 .شود. از جا پرید و ترسیده به اطراف خیره شد دنششکه صدایش باعث بیدار  ؛کوبیدم

 ؟ کی آوردتم اینجا؟هدزیدمن و ؟ کی فرانک : خدایا ، من کجام

 .از حرف هایش بلند خندیدم که متوجه ام شد

 ن؟!هم دزیدرو کار می کنی؟ نکنه تو  فرانک : تو این جا چی

 : بعد از کمی که فکر کرد ، گفت

 و دزدیدی؟ فرانک : نکنه خودت من

 .بعد شروع به جیغ و داد کرد

 .که نمی توانستم چیزی بگویم. سعی کردم خودم را کنترل کردم ؛ گرفته بودبه قدری خنده ام 

صبر کنین خانوم. کسی شما رو ندزدیده. اینجا آرشیو بیمارستانه. فکر کنم اینجا خوابتون برده ـ 
 .بود

 : چند ثانیه فکر کرد و گفت

 .فرانک : اوه آره درست میگید
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 .بعد با خجالت سرش را پایین انداخت

 کار می کنید؟ حاال شما این اینجا چی... : حافرانک 

 ...به قصد کمک اومدم: به پرونده اشاره کردم و گفتم

بازش کرد و کمی از آن   تازه متوجه پرونده شد. نگاهی به آن پرونده بعد به من کرد. با عجله
 : خواند. با خوشحالی جیغ زد و گفت

 ..شدم نابود ، . دیشب انقدر گشتم..فرانک : واقعا مرسی

 !خواهش می کنم: با تعجب گفتم

 : برای اولین بار به چشم هایم نگاه کرد و گفت

 .وقت فراموش نمی کنم هیچ..ممنونم. : فرانک

بعد از گفتن این حرف کاپشنش را پوشید و پرونده به دست با عجله و خجالت از در بیرون 
برسم. از دیروز تا االن همه اش روی  به کارهایمو م و دوید. شانه ای باال انداختم . فعال باید بر 

 .هم تلنبار شده است

 

***** 

 "ک فران" 

 پرونده جلد آبی را برداشتم و از آرشیو بیبمارستان بیرون زدم. 

با خوش حالی آن را داخل کوله سیاه رنگم گذاشتم و پیاده به سوی دانشگاه راه افتادم. به 
باید حتما به آریکا هم خبر بدهم. گوشی تلفن  خاطر خوابیدن روی میز تمام بدنم درد می کند.

را از جیب کاپشن بیرون کشیدم و شماره اش را گرفتم. بعد از حدودا شش بوق گوشی را 
 : برداشت. خواب آلود گفت

 ه؟کی ؟: الو کاآری
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 .... فرانکمکا..سالم آری ـ 

 :لحنش عوض شد و جواب داد

 ه پیداش کردی؟کار کردی؟ باالخر  . دیشب چی..: عه تویی کاآری

 ..آره پس چی که پیدا کردمـ 

 ؟ االن کجایی؟: راست میگی کاآری

حاال که  ،مه اتو را ه دانشگا بعدشم من االن ..مگه عقلم کمه اول صبحی زنگ بزنم دروغ بگم.ـ 
 !می کنی میام خونت رارصخیلی ا

نکردم چه برسه م ه : مگه کجا بودی که تو راهی؟ بیا ولی حواست باشه من حتی دعوتت کاآری
 .رارصبه ا

 ...بیمارستان آلفردـ 

 ؟کار می کردی : اونجا چی کاآری

 .گم داستانش طوالنیه بیام برات میـ 

 .... منتظرم..: باشه کاآری

 تلفن را قطع کردم و دوباره به داخل جیبم برگرداندم. 

. با آسانسور خودم به آپارتمان آریکا که رسیدم زنگ واحدش را زدم و با باز شدن در داخل رفتم
را به طبقه سوم رساندم و آریکا در ورودی واحدش را باز کرد. با لبخند سالم دادم و وارد آن جا 

د، زمین بودنروی شدم. خانه اش مانند همیشه نامنظم و شلوغ بود. پایم را از میان وسایلی که 
 .رد کردم و روی مبل نشستم

 ...: ببخشید دیگه اینجا خیلی شلوغه کاآری

 ...راحت باش برای من عادی شدهـ 
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 پرونده کو؟.. : خب حاال ول کن این حرفارو. کاآری

 ...تو کیفمهـ 

کوله را از کنارم برداشتم. زیپش را باز کردم و پرونده را از آن بیرون آوردم. آن را از دستم 
 : کشید و در همان حال گفت

 : کجا بود حاال این ؟ کاآری

 ..نمی دونمـ 

 ؟!نکنه شانسکی پیداش کردی ؟!چطور نمیدونی : ق زدن برداشت و با تعجب گفتدست از ور 

 ...ولی اصال من پیداش نکردم ...نه  ـ 

 : آن را کنارش گذاشت و با چشم های گرد شده گفت

 : پس کی پیداش کرد؟ کاآری

ره ماجرای صبح را به طور کلی برایش تعریف کردم. بعد از این که حرف زدنم تمام شد. به چه
 : را باال و پایین برد و با نیش باز گفت متفکرش نگاه کردم. چند بار سرش

 ..دکتره عاشقت شدهاین کنم  ر: فک کاآری

ابروهایم باال پرید. دستش را گرفتم و با پرونده به سمت اتاق که به نظر مرتب تر می آمد، 
 : کشاندمش. در همین حین گفتم

م از اون قسمتی که می خوایم یبیا بر ..خل شدی. ،خوابیامروز نذاشتم درست ب ..بیا عزیزم.ـ 
 .نوت برداریم

 .... من مطمئنم: از من گفتن بود کاآری

 : پریدم و با اخم گفتم شبین حرف
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آخه دکتر به اون خوشتیپی و پولداری کی میاد عاشق یکی مثل من بشه که نه  ..بس کن دیگه.
 !قیافه دارم و نه ثروت

 : و گفتدوباره سری تکان داد 

 .کل نظریاتم بهم ریخت..منطقی بود. این حرفت

خندیدم و چیزی نگفتم. از کیفم یک خودکار و دفترچه بیرون آوردم و به سمت آریکا رفتم. 
 ما خواستیم نت برداشتیم. این استاد دوتایی روی تخت دراز کشیدیم و از قسمت هایی که می

و تاریخچه چطور توقع داشت ما این را پیدا هم چه نامرد بود. از بین آن همه کاغذ و دفتر 
، مان تمام شدکنیم. مطالبی که می خواستیم حتی دو صفحه هم نمی شد. بعد از این که کار 

 : به پهلو چرخید و گفت آریکا رو

 کار می کردی؟ نگفتی اول صبح بیمارستان چی

آخرش تصمیم گرفتم و خوندم. ولی به جایی نرسیدم. ر  یشب که تو رفتی دوباره همه کتابادـ 
و بخونم . اونم که کم کمش هزار صفحه بود. باالخره حدود یه  کتاب تاریخچه بیمارستان

ولی شدیدا خوابم میومد. خیلی مقاومت کردم اما دیگه خوابم  ؛دویست صفحه ای رو خوندم
 .برد

 .و تو اون سرما خوابیدیر  : یعنی واقعا شب کاآری

 .و انداخته رومر   دیدم یکی کاپشنم ،ار شدمصبح که با صدای دکتر هریس بیدـ 

 ..کاره خودش بوده :دوباره لبخند مرموزی زد و گفت

 : با دهن صاف نگاهش کردم و گفتم

 ...نکنه زیاد فیلم میبینی ..تو باز خیال بافی کردی.

 : از روی تخت بلند شدم و ادامه دادم

 .شروع میشه ها گه کالسیم بخوریم. دو ساعت دیبیا بریم یه دوری بزنیم . یه چیز
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 .مهه ا: باشه االن میام. منم گرسن کاآری

 : دفعه برگشت و گفت که یک ؛ داشت به سمت کمد لباس ها می رفت

 ...آخه خیلی کالفه بودم ..ببخشید که دیشب تنهات گذاشتم.

 .درک می کنم خسته بودی ،خواهش می کنمـ 

 .. : مرسی کاآری

وسایلم را جمع کردم تا حاضر شود و بیاید. خواست از اتاق  با لبخند از اتاق بیرون رفتم و
 : بیرون بیاید که سریع گفتم

 ..بیار تا موقع برگشت برش گردونیم هم رو اون پرونده  ـ

 ..نچشم قربا: با حرص جواب داد

 بلند خندیدم و حرفی نزدم. 

ه در حالی ک چند ثانیه بعد پرونده به دست از اتاق بیرون آمد. محکم بغل من انداخت و
از در خانه خارج شد. آن را در دست گرفتم و از چارچوب در  ،وسایل روی زمین را لگد می کرد

بیرون رفتم. داخل آسانسور شدیم و به طبقه همکف رفتیم. باهم از آپارتمان بیرون زدیم و به 
 ، حرکت کردیم. فی شاپی که اولین بار باهم رفتیمسمت کا

م دارد فراموشم می شود. باید گاهی وقت ا که کم کم زبان مادری ؛دمدر راه به این فکر می کر 
 تا اگر روزی خواستم برگردم مشکلی نداشته باشم.  ؛ها در اتاق خودم فارسی صحبت کنم

تا به شوق آن ها  ؛با این حال گمان نمی کنم که دیگر برگردم. من که آن جا کسی را ندارم
خانواده ستاره و خانواده آقای سعیدی است. با آن ها هم بخواهم برگردم. تنها کسانی که دارم 

 که صوتی یا تصویری هر روز ارتباط دارم. 
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از آن کیک مربع شکل ها که فکر کنم اسمش المینگتون بود با  شاپ رسیدیم. هر دوبه کافی 
 قهوه تلخ گرفتیم و خوردیم. حدس می زنم که بهترین نوشدینی استرالیایی ها همین قهوه باشد.

 البته در شکل های متنوع می فروشند.

 ...بهتره برگردیم دیگه : رو به آریکا گفتم

 ...: نه بابا حاال زوده بزار یکم بشینیم کاآری

 ..وبدیم. پاش ،  پسبه بیمارستان پرونده روباید  ...نه دیگه پاشو ـ 

روی میز با بی حوصلگی بلند شد. از کیف پولش مقداری دالر استرالیایی بیرون آورد و 
 ... بیا بریم..باشه : گذاشت. جواب داد

 بلند شدم و همراهش از در بیرون رفتم. 

از آن روزی که به ملبورن آمده ام تقریبا هفت ماهی می گذرد. اصل نمی توانم درک کنم. 
از دیدن خیابان های شهر و نمای   چقدر همه چیز زود می گذرد. انگار همین دیروز بود که

ز می آید. هوا یپای  اه ذوق کرده بودم. حاال که تابستان تمام شده دوباره داردساختمان دانشگ
 دوباره رو به سردی می رود. 

تا خستگی از تنم بیرون برود. اما با دیدم ماشین دکتر چشمانم  ؛ سرم را به عقب چرخاندم
ار دیکر با ب اما چیزی ندیدم. با شک یک ؛چهار تا شد. با شدت چرخیدم و پشتم را نگاه کردم
 .چشم همه جا را گشتم اما انگار خیالتی شده بودم

 ؟!و نگاه می کنیر  ؟ چرا وایسادی مثله دیوونه ها پشتتنک: حالت خوبه فرا کاآری

 .و دیدم هیچی حس کردم دکتر هریس ـ

 : قهقه ای زد و گفت

نه  ،میری تو فکر و زیادم حرف نمی زنیدیدم هی  پس فکر کنم تو هم عاشق شدی رفت. می
 ...بگو که
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 : با عصبانیت حرفش را قطع کردم

 !تر میشهو هی من هیچی نمی گم این پر  ..بس کن دیگه.

 .باشه حاال نمی خواد عصبانی بشی:  شانه ای باال انداخت و گفت

 پس پرونده کو؟ : با تعجبی نگاهی به من کرد و ادامه داد

م دوختم. دوباره به او نگاه ا یچشم های درشت شدم را از آریکا گرفتم و به دست های خال
 : کردم و گفتم

 شد پس؟ همین االن که دستم بود. چی

هر دو با ترس به جوب کنار خیابان نگاه کردیم و با دیدن پرونده خیس شده داخل آب آه از 
 .نهاد هردویمان بلند شد

 : مگه دست تو نبود پس چرا تو جوبه؟ کاآری

 : پریده جواب دادم آب دهانم را با صدا قورت دادم و رنگ

 فتاده! حاال چه خاکی به سرم کنم؟و ببینم از دستم ا فکر کنم وقتی برگشتم پشتم

 .: نمی دونم حاال به جای این حرفا از آب بیارش بیرون و ببین میشه یه کاریش کرد کاآری

با انگشت شصت و اشاره از آب بیرونش آوردم و با چندش نگاهش کردم. صفحه های خیس 
 .خش شده نگاه کردمپبه جوهر های  از هم باز کردم و با ترس شده را

 .: این دیگه پرونده قبل نمیشه کاآری

یه خاکی به سرمون بریزیم. من مسخ  اپالستیکی بیرون آورد و گفت : بیا حاال بندازش تو این ت
 .گهزود باش دی :به بازوم زد و ادامه داد اهای کاغذ نگاه می کردم. که آریک شده به صفحه

 ...باشه باشه. االنـ 

 .آن را داخل پالستیک انداختم و به صورت آریکا نگاه کردم
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 .حاال چه خاکی به سرم بکنمـ 

 .و انکار کنی : می تونی گرفتنش کاآری

 .و دیده دکتر هریس هم من شوخی می کنی؟ خودـ 

 .: مطمئن باش اون لوت نمیده کاآری

 .این اصال منطقی نیستـ 

 .اال بیا برگردیم دانشگاه. یه کاریش می کنیم دیگه: باشه ح کاآری

 : غم زده نگاهی به کیسه بنفش رنگ انداختم و گفتم

 .شباـ 

م. حس می کنم این هبدچی به سمت دانشگاه راه افتادیم. خدای من حاال جواب بیمارستان را 
تن آن موضوع برای استخدامم دردساز می شود. هر جور هم که حساب کنم نمی توانم برداش

 تو فکری ؟ : پرونده را انکار کنم. آریکا دستش به شانه ام زد و گفت

 .دارم به این فکر می کنم چه جوابی باید به مدیریت آرشیو آلفرد بدمـ 

 .: زیاد به روی خودت نیار کاآری

 .بزن به بیخیالی : و درحالی که داشتیم به کوچه دانشگاه می پیچیدیم، ادامه داد

 .و می کنمر  سعیم: تمآهی کشیدم و گف

 .: آفرین. همینجور ادامه بده کاآری

بار به موقع رسیدیم. روی صندلی  قهقه ای زد و جلو تر از من وارد کالس شد. خوشبختانه این
ها کنار آریکا جا گرفتم و به استرس شصتم را گزیدم. استاد مارتین جوان وارد کالس شد و بعد 

د، مستقیم سراغ بحث اصلی رفت. دستش را دوبار به هم زن از حرف های اولیه که هر بار می
 : کوبید و پشت میزش ایستاد. بلند گفت
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 .امیدوارم حداقل نصف شما جواب سوال رو پیدا کرده باشید

 : نگاهی به چهره های گرفته دانشجو ها کرد و ادامه داد

ه نه من. پس اعتراضی البته فقط امیدوارم. من از شما توقعی ندارم. قراره از نمره شما کم بش
که مسئله ای که سعی کردید حلش کنید واقعا سخت بود و  دو بدونی نمی کنم. می خوام این

 ... خالصه بگم زیاد سخت نگیرید

رزانم را لشدم و دستانم را مشت کردم. صدای استاد خواست بنشیند که از روی صندلی بلند 
 ... من : کنترل کردم و محکم گفتم

 تو چی فرانک؟ توو؟ : رد و گفتاستاد نگاهم ک

و پیدا  من جواب: آب دهانم را قورت دادم و به صورت منتظرش نگاهی انداختم. جدی گفتم
 .کردم

 تو مطمئنی؟: با تعجب انگشت اشاره اش را سمتم گرفت و گفت

 .آره مطئنمـ 

 .خوبه. خوبه : استاد مارتین

 .و به من بدی لطفا :میشه اون با مکث ادامه داد 

 .بله حتماـ 

خاصی نگاهم می کرد. برگه را به سمتش  دبین صندلی ها رد شدم و به او رسیدم. با لبخن از ما
زد. در کمال ناباوری آن را داخل جیبش  ن لبخند برگه را از من گرفت و تاگرفتم. با هما

 : اوردم گفتم نداخت. در حالی که داشتم از تعجب شاخ در میاگذاشت حتی نیم نگاهی هم نی

 استاد نگاه نمی کنین ببینین درسته یا نه؟

 :نفس عمیقی کشید و جواب داد

 .جاتون تاد مارتین : اول شما برگردید سراس
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 .سری تکان دادم و با عجله به صندلی خودم برگشتم

اما جای تعجبی  ؛استاد مارتین : از چهره همتون می تونم تشخیص بدم که تعجب کردید
و تا  وقت اون ابی که می خواست تحویل بده مطمئن نبود هیچنیست اگر خانم رضایی از جو 

باشه   اورد. اگر کسی حتی یک درصد هم احتمال بده که ممکنه این جواب غلط این جا نمی
خواد جلوی تمام دانشجو های این کالس  کنه. شاید چون دلش نمی نمی  حتی اون رو مطرح

و به  و داشت که این این خانم انقدر جرئتشو استاد جوانش مورد تمسخر قرار بگیره. حاال که 
من بده پس حتی اگه غلط هم باشه برای من محترمه اما بقیه دانشجو ها می ترسیدن جوابی 

 .که ازش مطمئنم نیستن رو به من بدن

که غم نابود کردن پرونده را فراموش  ؛که استاد مارتین زد باعث شده بود شادی حرف هایی
م زد و یر از آریکا شدیدا ناراحت بودند. آریکا با آرنج ضربه ای به پهلوکنم. همه دانشجو ها غی

 : گفت

زنم االن داره به این فکر می کنه که چطور تو  خیلی عالی شد. قیافه الیویا رو ببین. حدس می
 .کس متوجه نشه رو بکشه تا هیچ

و با چشم برایم به حرفش خندیدم و به او نگاه کردم. راست می گفت. با حرص نگاهم می کرد 
وقت فرصتی را برای  خط و نشان می کشید. الیویا همیشه جزء نفرات برتر کالس بود و هیچ

 .خودشیرینی و عزیز شدن از دست نمی داد و اما انگار برای اولین بار شکست خورد

 . استاد مارتین چند بار دست زد و دانشجو ها را دعوت به سکوت کرد

و از شما بگیرم. دلم می  ا ساکت باشید. من نمی خوام این فرصتاستاد مارتین : دوستان لطف
 .و تا ماه دیگه میزارم و پیدا کنید پس مهلتش خواد همتون جواب

 : بعد صحبت استاد دوباره کالس پر از همهمه شد. آریکا سرش را به گوشم نزدیک کرد و گفت

نمی دونم یه عزیزی  و بکشن جواب پیدا کنن. طفلی دانشجو ها بدبخت که باید خودشون
 .انداختتش تو آب و تقریبا نابودش کرده
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 : با حرف آریکا دوباره استرس گرفتم و گفتم

 .اشتی حداقل یه ساعت خوش حال باشمذاختی. میدی آریکا چرا یادم انوا

 :شانه ای باال انداخت و گفت

استاده داره  یادت بندازم مواظب باشی. شاید بخاطر همین حرفایی که این  فقط می خواستم
که می خواستی بچه  ؛می زنه االن ذوق مرگ بشی ولی فردا پس فردا که اومد بهت تهمت زد

 .ناراحت نشی ،و توی جوب انداختیش های دیگه به جواب نرسن و اون

 آریکا : با عصبانیت فریاد زدم

ین با دست که همه با تعجب به من و آریکا زل زدنند. استاد مارت ؛اما انگار خیلی بلند گفتم
 : لبخندش را پنهان کرد و گفت

 .درس اصلی موضوع رو فراموش کنین. بریم سر دیگه اینها خب بچه 

بعد شروع به صحبت کردن، کرد. تقریبا تا آخر کالس غیر از خودش هیچکس حرفی نزد. از 
اول تا آخر یک سر درس داد. متاسفانه هیچی از حر ف هایش متوجه نشدم. همه فکر و ذکرم 

ده بود کاغذ های به درد نخوری که حتی نمی شد به آن ها پرونده هم گفت . اصال حس ش
 .خوبی نسبت به این موضوع ندارم

کالس هایم که تمام شد ، همه وسایلم را داخل کیف انداختم و همراه آریکا خارج شدم. هر دو 
یک بنفش را با هم از فضای داخلی بیرون آمدیم و روی صندلی های حیاط نشستیم. پالست

کنارم گذاشتم و خیره اش شدم. دستانم را مشت کردم و به تنها چیزی که فکر می کردم این 
 .که ای کاش در این جا کسی را داشتم تا مرا راهنمایی کند ؛بود

 .که . فعال که زنگ نزدن بهت باز رفتی تو فکر پرونده : کاآری

دونم که خیلی مهم  ی که نبوده. من میواقعا نمی دونم باید چی کار کنم. یه پرونده عادـ 
 .بوده
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و. امروز باید بریم  و بهم میریزی هم اعصابه من : ولش کن دیگه هم اعصابه خودت کاآری
 .و بگیریم کتاب جدید

اما صدای زنگ گوشی ام مانع شد. با بیخیالی بیرونش آورم و ؛ سمتش برگشتم تا چیزی بگویم
از اضطراب دستانم شروع به   بیمارستان آلفرد "  ه "به صفحه آن نگاه کردم. با دیدن کلم

 : لرزش کرد. آریکا نگاهی به من کرد و گفت

 ؟ چرا جواب نمی دی؟یکیه که انقدر بهم ریخت

وقتی از جواب دادنم نا امید شد. گوشی را از دستم کشید و نگاهش کرد. دوباره آن را به طرفم 
 : گرفت و گفت

 .کارو بدتر کردی اب ندی فقط و بگیر زود جواب بده. جو  این

نگاهی نا مطمئن به صورتش انداختم و گوشی را گرفتم. ارتباط را وصل کردم و جلوی گوشم 
 .گذاشتم

 ب.. بله؟ـ 

 بیمارستان : خانم رضایی؟

 .بله خودم هستم. مشکلی پیش اومدهـ 

 .ااینج بگم اگه میشه همین االن بیاین بیمارستان : از پشت تلفن نمی تونم چیزی

 .باشه باشه حتما میامـ 

 .تلفن را قطع کردم ورنگ پریده به آریکا نگاه کردم

 : چی گفت؟ کاآری

 .گفت باید برم بیمارستان. مطمئنم که مربوط به همون پرونده هستـ 

 : نگاهی به اطراف کرد و بعد خطاب به من گفت
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 .ی رسونمو مم  میگم چیزه . من یه کاری دارم. تو هم برو بیمارستان. من خود

 :و فریاد زدم و به طرف در دوید. من هم متقابال بلند شدم بعد سریع از روی صندلی پرید 

 .وکجا می ری آریکا؟ نر 

 :انگار که صدایم را نشنیده باشد به رفتنش ادامه داد. عاجزانه نشستم و زیر لب زمزمه کردم

 . چطور تنهایی برم اونجا آخه

ریبا هیچکس نبود. پس کجا هستند. باید قبل از رفتن به چشمم را اطراف حیاط چرخاندم. تق
بیمارستان استاد مارتین را پیدا کنم. اگر به او تمام ماجرا را بگویم حتما می تواند کمکم کند. از 

جا بلند شدم و به سمت ساختمان اصلی رفتم. در را هل دادم و وارد شدم. یک راست به 
تم را دور دستگیره مشت کردم و بازش کردم. همه سر قسمت اتاق استادان رفتم و در زدم. دس

 : ها به سمتم چرخید. گلویم را صاف کردم و گفتم

 .ببخشید استاد مارتین اینجا هستند

 : یکی از استاد های مسن به رویم لبخندی زد و گفت

 .همین نیم ساعت پیش رفتش بیمارستان

بخند شبیه بود. بد تر از این نمی سعی کردم من هم لبخندی بزنم اما به هر چیزی غیر از ل
شد. با عذرخواهی در را بستم و دوباره به حیاط برگشتم. هیچکس حرفم را باور نخواهد کرد. 

که از عمد آن را در جوب  ؛زنند فکر کنم آریکا درست می گفت. همه به من تهمت می
. با خودشان فکر می  انداختم. تازه اگر یک درصد هم احتمال داشته باشد که حرفم را باور کنند

 کنند که چقدر بی مسئولیت هستم. 

م نگاه کردم. هر چقدر دیرتر بروم دردسر بیشتری ا نفس عمیقی کشیدم و به ساعت مچی
 ای کاش حداقل آریکا هم بود تا باهم می رفتیم اما او فرار کرد.  خواهم داشت.

با دست پیدایش نکردم، سرم را  دستم را کنارم کشیدم تا کیسه را ازروی صندلی بردارم ، وقتی
برگرداندم .اما ندیدمش. با نگرانی اطراف را با چشم گشتم. بازهم پیدایش نکردم. خدای من 
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پس آن راکجا گذاشتم. بلند شدم و همه جا را با دقت گشتم. هم داخل حیاط و هم داخل 
 .ساختمان و کالس ها را نگاه کردم. نبود که نبود

بول نمی کنند. همه فکر می کنند که من آن را پنهان کردم. دوباره ساعت اگر نباشد ادعایم را ق
را نگاه کردم. به هر حال باید سریع بروم. این طوری که نمی شود. کوله ام را برداشتم و ناچارا 
به سمت بیمارستان حرکت کردم. هر قدمی که به آن جا نزدیک می شدم اضطرابم بیشتر و 

م راه را با قدم های بلند طی کردم. نمی دانم چرا این مسیر یک شد. به سختی تما بیشتر می
ربع نیم ساعت انقدر طوالنی شد. به آن جا رسیدم. روبه روی در ایستادم و با کشیدن نفس 

وارد شدم. قدم زنان خودم را به مدیریت بیمارستان رساندم. چند تقه   عمیقی در را باز کردم.
رمایید " دستگیره را پایین کشیدم و داخل رفتم. سعی کردم به در زدم و با شنیدن صدای " بف

 : لبخندی بزنم . با دلهره گفتم

 .سالم قربان. فکر کنم شما با من تماس گرفته بودین

 : بدون لبخند و حتی کمی لطافت جواب داد

 .روبه رو برید. منم االن میام ،رودرسته. لطفا به اتاق من توی راه بله

 .چشم : گفتم دوباره لبخندی زدم و

در را بستم و به سمت اتاق رفتم. امیدوارم همه چی به خوبی تمام شود. داخل راهرو که رفتم 
به راحتی توانستم در اتاق را پیدا کنم. چون تنها اتاقی که در آن راهرو بود همان یکی بود. الی 

یدم و در را در را باز کردم و سرکی کشیدم. خوشبختانه کسی در اتاق نبود. نفس راحتی کش
در را هم بستم. اتاق بزرگی بود. اولین چیزی که دیده می  مال باز کردم. جلو رفتم و پشت سرکا

شد میز چوبی و صندلی چرمی صاحب اتاق بود. روی دیوار هم تابلو های کوچکی بود. بدون 
بزرگ و ده   ش رفتم که شامل یک میز مستطیلیا توجه به آن ها به سمت سالن کناری

ی بود، رفتم. یکی از صندلی ها را عقب کشیدم و نشستم. حدود ده دقیقه بعد صدای صندل
باز شدن در را شنیدم. منتظر بودم که فقط مسئول بیمارستان بیاید اما با برگرداندن سرم 

 : حدود پنج شش نفر را دیدم. سریع بلند شدم و بعد از قورت دادن آب دهانم گفتم
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 .سل ... سالم

را می شناختم. همان استاد مارتین بود. دیگری هم مسئول بود. اما آن سه نفر یکی از آن ها 
 دیگر را نمی شناختم. همگی سری تکان دادند و حرفی نزدند. وقتی نشستند من هم نشستم.

 :بعد از چند ثانیه مسئول بیمارستان صدایش را صاف کرد و شروع به صحبت کرد

تم و از تون خواستم این جا بیاید اینه که شما دیروز خب خانم، دلیل این که با شما تماس گرف
 .از آرشیو این جا یکی از پرونده ها رو بردید

 درسته ؟ : نگاه بی تفاوتش را به من دوخت و گفت

 .بل... بله ـ

مسئول بیمارستان : قرار بوده که بعد از یکی دو ساعت برش گردونید. اما شما تا االن که 
 .رونده رو برگشت ندادینپساعت های زیادی گذشته ،

 : با دست به استاد مارتین اشاره کرد و ادامه داد

و نیاوردید.  و برداشتین و اون ادعا کردن شما از قصد اون بعضی از دانشجو های دکترمارتین،
 .مطمئن هستند که برای این که اون ها به جواب نرسند چنین کاری کردید همه

 ... اما منـ 

 :رد و به تندی گفتاستاد حرفم را قطع ک

 .و برگردونید اما و اگر نداره خانم رضایی، از شما اصال انتظار نداشتم. لطفا بدون انکار اون

 : شصتم میان دندان هایم گذاشتم و گفتم

 .متاسفانه نمی تونمـ 

 : در هم رفت. یکی از آن ها گفت  اخم همگی

ان بوده و هر بهانه ای بیارید قابل یعنی چی که نمی تونید؟ اون پرونده جزء تاریخچه بیمارست
 .قبول نیست
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 : شخصی که کنارش نشسته بود ادامه داد

و گم کردید یا اتفاق دیگه ای براش  بله آقای دکتر درست می گن. نمی تونید ادعا کنید که اون
 .افتاده. چون در این صورت شما اصال صالحیت ورود به این بیمارستان رو ندارید

 : رف های آن دو را گرفت و گفتنفر سومی ادامه ح

 .جای افراد بی مسئولیت و دروغگو تو این بیمارستان نیست

هر کدام حرفی می زدند. دیگر صدایشان را نمی شنیدم. هم نابودش و هم گمش کرده بودم. 
ای کاش هیچ وقت سراغش نمی رفتم. حس کردم چشمانم دارد سیاهی می رود. من نباید این 

 .دست بدهم. نه نباید. چند بار پشت سره هم پلک زدم و نفس کشیدمرا از   فرصت شغلی

سرم را روی میز گذاشتم و با دستم شقیقه ام را ماساژ دادم. باورم نمی شود که به خاطر یک 
درد نخور بخواهند از استخدامم در این جا جلو گیری کنند. چه دردسری شد. ه مشت کاغذ ب

لفت با این افراد بدون منطقی که رو به رویم نشسته اند من نباید تسلیم شوم. اما برای مخا
حتی یک ذره توان برایم باقی نمانده است. تنها حرف می زنند و متوجه حال خراب من هم 

نشده اند. شاید هم فهمیده بودنند و برایشان مهم نبود. تازه می فهمم که چرا دانشگاه خالی 
ن به بیمارستان آمده بودنند. این حق من بود. همه دانشجو های کالس برای شکایت از م

این یعنی همه تالش هایی که تا به االن برای آمدن و درس  نیست. نباید چنین اتفاقی بیفتد. 
خواندن در ملبورن کردم، همه بی فایده است. در همین فکر های عذاب آور بودم که صدای 

م صدا را به یاد بیاورم. سرم آشنایی شنیدم اما به قدری ذهنم مغشوش بود، که نمی توانست
انقدر سنگین شده بود که نمی توانستم کمی باال بیاورمش و فرد را ببینم. انگار به آن وزنه 

 .وصل کرده بودنند. پس کمی تمرکز کردم که حداقل صدایش را بشنوم

هایی به این دانشجوی دکتر هریس : اون دسته منه. شما چطور بدون اطالع من چنین تهمت 
 .دمی زنی جوان

صدای دکتر هریس بود. او برای چه به این جا آمده و از من دفاع می کند؟ اصال از کجا 
فهمیده است که من اینجا هستم. در میان آن پنج نفر همهمه ای شد. همه آن ها مثل من 
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تعجب کرده بودنند. دلم می خواست سرم را از روی میز بردارم و بگویم " چطور امکان داره 
 :و به من دادید." اما نتوانستم . صدای استاد مارتین به گوشم رسید ما خودتون اوندکتر. ش

 ...اما یان

 : دکتر هریس حرفش را قطع کرد و گفت

 ؟اما چی دکتر

 : جای استاد جواب داده مسئول ب

 .آقای دکتر هریس این امکان نداره. اون پرونده به این خانم تحویل داده شده

 : فتو صدای دیگری که می گ

لطفا سعی نکنید با حرف هاتون به اون کمک کنید. نمی دونم برای چی دارید از این دانشجوی 
پرستاری حمایت می کنید ولی از شما می خوام که بزارید هر کاری رو که کرده خودش به 

 .عهده بگیره

دکتر هریس : ولی شما متوجه نیستید اون بورسیه دانشگاست و دانشگاه روش کلی سرمایه 
 .گذاری کرده

 : با صدای بلند فرد دوم به خودم لرزیدم

ه چهار تا کاغذ نیست. بحثه سبحث ما سر   .برای ما مهم تر از هوش و درس خواندن، اخالقه
اینه کسی که نمی تونه مسئولیت یک پرونده کوچیک رو به عهده بگیره چطور فردا پس  ما سر

 .ده بگیرهفردا می خواد مسئولیت ده بیستا بیمار رو به عه

 : کوبیده شدن چیزی را روی میز احساس کردم و بعد صدای دکتر هریس به گوشم رسید

من این پرونده رو از خانم رضایی گرفتم و متاسفانه از دستم توی جوب آب افتاد. خودتون می 
 .و نگاه کنید تونید این

 . رم نشستصدای پایی را که به طرفم می دوید شنیدم. دست ظریف دخترانه ای روی کم
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 .فرانک آریکا : فرانک حالت خوبه؟

پس آریکا دکتر هریس را در جریان گذاشته و پرونده را به او داده بود. دستش را دور کتفم 
 .حلقه و کمک کرد تا درست بنشینم

 .آریکا : بیا بریم فرانک همه چی درست شد. دیگه جای نگرانی ای نیست

. مرا به سمت صندلی های حیاط برد و روی آن ها به سختی بلند شدم و با هم بیرون رفتیم
 .نشاندم

با گفتن " االن بر می گردم " سریع از من دور شد. سرم را به پشتی صندلی تکیه دادم و 
 .چشمانم را بستم. چند دقیقه بعد آریکا با یک لیوان شربت برگشت

 .و بخور : بیا دختر فشارت افتاده. این کاآری

حالم  ز شربت را نوشیدم. طعم شیرینش سریوان را گرفتم. جرعه ای اتشکر زیر لبی کردم و ل
 : آورد. سرم را به سمتش برگرداندم و گفتم

 چرا به خودم نگفتی؟ـ 

 : چی رو؟ کاآری

 .این که کیسه رو به دکتر هریس میدی و ازش می خوای که کمکم کنهـ 

 .: چون مطمئن بودم باهام مخالفت می کردی کاآری

 .شد. فکر می کردم تو هم فرار کردی ی حالم انقدر بد نمیاگه می گفتـ 

دیگه ای که بهت نگفتم این بود که  ین اشتباهی می کردی. ولی خب دلیل: تو نباید چن کاآری
 .نمی دونستم قبول می کنه یا نه

میشه.  داره شب بیا فقط برگردیم. دیگه دلم نمی خواد روی این صندلی ها بشینم. تازهـ 
 .بخوابمدوست دارم 

 .: باشه هر جوری تو بخوای. پس ، فردا بریم برای خرید کتاب کاآری
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 .باشهـ 

 

******* 

 "  یانی" 

 با عصبانیت در اتاق را باز کردم و بیرون رفتم. 

به من بگویند که بی مسئولیت هستم. دختر بی چاره را چقدر  ردیگ ندنستاخوشبختانه نمی تو 
. نباید انقدر نزدیک به آن ها رانندگی می کردم که اذیت کردند. همه اش تقصیر من بود

متوجه ام بشود. ای کاش می توانستم خودم اورا به دانشگاه برسانم. اما مطمئنا به من 
مشکوک می شدند. صدای دویدن کسی را پشت سرم احساس کردم. ای بابا من االن حوصله 

رسم. صدای رایلی سر جایم کس را ندارم. به قدم هایم سرعت بخشیدم تا به دفترم ب هیچ
 .متوقفم کرد

 .کجا میری یانی؟ دو دقیقه صبر کنرایلی: 

 : با همان حالت سمتش برگشتم و گفتم

 بله چی کارداری؟

رایلی : این چه کاری بود که کردی؟ همه ما حتی خودت می دونی که مقصر اون دختره بود. 
 چرا همه چی رو به عهده گرفتی؟

 . شنیدم دوباره به راهم ادامه دادم. دنبالم آمد و دستم را کشید وقتی حرف های مزخرفش را

دی چی می گم. اون دختره پرونده رو انداخته تو آب تا بقیه به جواب رایلی : اصال گوش می
نرسن. تو چطور تونستی ازش حمایت کنی؟ اگه دانشجو ها اطالع نمی دادن منم فکر می کردم 

 ...حق با اونه اما

 : دم را از دست دادم و سرش داد کشیدمدیگر کنترل خو 
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بس کن دیگه. اگه من چنین کاری کردم برای خودم دالیلی داشتم. از عمد اون رو توی آب 
ننداخته. اتفاقی بود که اونم من مقصر بودم. تو نمی تونی انقدر راحت بهش تهمت بزنی. من 

 .و زودتر از تو می شناسم اون

 : متعجب نگاهی به من انداخت و گفت

 .و باز چنین کاری کردی  برده بود تو می دونستی اون پرونده رو

و نمی دونستم که کدوم استاد دانشگاه این  آره می دونستم چون خودم بهش دادم. این ـ 
 .یناده که االن فهمیدم ، استاد مارتسوال مسخره رو به دانشجو ها د

ی دیر تر می رسیدم برای همیشه اندم. اگر کمسسریع از کنارش گذشتم و خود را به اتاقم ر 
فرصت کار کردن در این بیمارستان را از دست می داد. و این برای من به معنی فاجعه است. 
با ذهنی مغتشش گزارشات را بیرون آوردم و شروع به خواندن کردم.در کارم غرق شده بودم 

مین افتاد. با حرص که در با صدای بلندی باز شد. از ترس پریدم و خودکار و کاغذ ها روی ز 
 تا چهره کسی را که در را باز کرده بود ببینم. با دیدن رایلی اخم در هم کشیدم و گفتم  برگشتم

: 

 کار می کنی؟ اینجا چی

، خم شدم و برگه ها را از وانمود کنم حضورش برایم مهم نیستدر حالی که سعی می کردم 
ستن دوباره کارم را از پیش گرفتم. در را روی زمین جمع کردم. خودکار را هم برداشتم و با نش

 .آرام بست و به میز نزدیک شد

 .رایلی : می دونم االن عصبی هستی ولی من سوالی ازت دارم

 .بشین : نگاه گذارایی به او انداختم و گفتم

 .برگه ها را مرتب کردم و داخل کشو گذاشتم. منتظر نگاهش کردم

 منتظرم؟ـ 

 .لبخندی زد و نشست
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 از کی میشناسیش؟ رایلی :

 .اخمم غلیظ تر شد

 .به تو مربوط نیستـ 

 .رایلی : بیخیال یانی. ما مثال با هم دوستیم

 .از هفت ماه پیشـ 

 ؟ ی : یعنی از وقتی اومده استرالیارایل

 .اهومـ 

 دوسش داری؟ : لبخند پهنی زد و گفت

 .رت که نمی کنمنمی خوای نگی ، نگو. اجبا  خوب یخیل : به تندی نگاهش کردم که گفت

 : انگار که چیزی به یاد آورده باشد، گفت

 .راستی خیلی ممنونم بابت نظری که راجبه مسئلم دادی

 : لبخند کم رنگی زدم و با پرویی جواب دادم

 .خواهش می کنمـ 

 : قهقهه ای زد و گفت

و پیدا کرده نه بگو جناب عالی بهش گفتی. چقدرم  و بگو فکر می کردم خودش جواب من
 .سخنرانی کردم که چه دانشجوی خوبی

 .رایلی : رفتم و گفتماو چشم غره ای به 

رایلی : باشه بابا. اه. چقدر داد می زنی. حاال هم به جای این که مثال به کارات برسی پاشو زنگ 
  .بزن بهش و فردا شام دعوتش کن. هر کی ندونه من می دونم که االن همه فکرت پیششه
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در را می بست  پا به فرار گذاشت. در حالی که داشت  ت بلند شدم که روی صندلی به شد از
 :گفت

 .منم که نمی دونم تو بهش عالقه مند شدی

 .سمتش پرتاب کردم که در را زود تر بست و به او نخوردبرداشتم و به خودکار را از روی میز 

باشد همین است.  دوباره نشستم و به فکر فرو رفتم. رایلی اگر در عمرش یک حرف درست زده
 .باید به فرانک زنگ بزنم

تلفن را برداشتم و شماره فرانک را گرفتم. بعد از چند تا بوق صدای خواب آلودش در گوشی 
 .پیچید

 فرانک : الو ؟ بله ؟

 .سالم خانم رضاییـ 

 : با لحن گیجی گفت

 شناسید؟ اصال کی هستید؟ و از کجا می شما من

 .هریس هستم. بیدارتون کردمـ 

 .فرانک : هریس؟ آها سالم آقای دکتر. بله خواب بودم

 .آخ ببخشید. نمی دونستم خوابیدـ 

 .فرانک : خواهش می کنم. بفرمایید. کاری داشتید زنگ زدین

 ..بله می خواستم که ... می خواستم ازتون بخوامـ 

 فرانک : از من چه چیزی می خواید؟

 .برای شام دعوت کنم می خواستم بگم که اگه میشه شما رو فردا شبـ 

 ک: ....فران
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 میشه؟ـ 

 .وم . نمی دونمفرانک : ا

 .این یعنی که قبول می کنیدـ 

 .فرانک : آآ... باشه

 .ممنون که قبول کردین. آدرس رو براتون می فرستم. خداحافظـ 

، تلفن را قطع کردم. مثل پسربچه های شش هفت ساله ذوق که بزارم حرفی بزندبدون این 
. خودم را کنترل کردم و با برداشتن کاغذ ها تصمیم گرفتم به کارم برسم. تا خودکار کرده بودم

را به دست گرفتم دوباره در باز شد. حاال اگه گذاشتند من کارم را بکنم. چه کسی غیر از رایلی 
  .می توانست باشد. سرم را که بلند کردم با لبخند بزرگش رو به رو شدم

 .دکتررایلی : مبارک باشه آقای 

 : با گیجی نگاهش کردم که گفت

 .همین که دعوتت رو قبول کرد دیگه

 : با عصبانیت گفتم

 تو گوش وایساده بودی؟

 .رایلی : با اجازه شما

 : به سمتش رفتم که گفت

 .دعوت کنی . من مشوقت بودم و باید امشب من

 : طرفش دویدم که از در بیرون رفت و گفت

 .اری. االنم دیگه باید بری خونه. خدافظمن کار ندارم یه شام بهم بدهک

 .سری برایش تکان دادم و با جمع کردن وسایلم از بیمارستان خارج شدم
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******* 

 "  فرانک" 

 امروز حس خوبی دارم. دلیلش را اصال نمی دانم. 

با انرژی لباس پوشیدم. کاله گیسم را هم گذاشتم و از اتاق بیرون زدم. امروز بعد از کالس ها 
ار است با آریکا برویم و کتاب بخریم. لبخندی زدم و به سمت کالس رفتم. هنوز تا شروع قر 

کالس یک ربعی باقی مانده بود و دانشجو ها داشتند آرام آرام می آمدند. همه جوری نگاهم 
می کردند که انگار خیلی عجیب هستم. نگاهی به خودم انداختم. اما چیز عجیبی ندیدم. به 

 .ه پرونده باشد. اصال دوست ندارم امروزم را با فکر کردن به دیروز خراب کنمگمانم مربوط ب

بدون توجه به چشم غره هایشان لبخند زدم و سعی کردم با مرور کتاب خودم را مشغول کنم. 
 : داشتم کتاب می خواندم که آریکا سر رسید . کنارم نشست و گفت

 چطوری ؟

 .ما عالیـ 

 : کتاب را بستم و گفتم

 بگو چی شده؟ کاتی آریراس

 چی شده؟: با کنجکاوی گفت

 .دیشب دکتر هریس بهم زنگ زدـ 

 :با ذوق جواب داد

 واقعا؟ خب چی گفت؟

 .برای شام دعوتم کرد ـ 
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 : ریز خندید و گفت

 .ش عوض شد؟ یادمه قبال می گفتی خیلی بی شعور و نفهمهبه شد نظرت راجب حاال چی

 .بت شد که این جور آدمی نیستخب راستش نمی دونم. شاید بهم ثاـ 

 : با شیطنت گفت

 چطور بهت ثابت شد؟

و  دیروز، کدوم آدمی که حرفاش الکیبخاطر کارایی که این اواخر کرده. مثال همین ـ 
 ؟!نداز می رو به دردس به خاطر یه دختر خودش دروغگوئه

 .: درست می گی کاآری

 .با آمدن استاد سکوت کردیم و حرفی نزدیم

  

 

دم در آینه نگاه کردم. برای امشب خوب به نظر می رسیدم. شلوار لی روشن و یک به خو 
شومیز صورتی رنگ پوشیده بودم. گوشی را از روی میز برداشتم و داخل جیب شلوارم گذاشتم. 
لبخندی زدم و با پوشیدن کفش مجلسی ای که هفته پیش خریده بودم، از اتاق بیرون آمدم. 

استفاده می کردم. قسمت جلو و پاشنه کفش نگین های ریز و درشت  اولین بار بود که از آن
بود و همین خاص اش می کرد. آرام از راهرو گذشتم و از دانشگاه خارج شدم. نمی توانستم 

پیاده بروم چون خیلی دیر می رسیدم. برای همین به سمت ایستگاه مترو حرکت کردم. 
سرم بوق زد. برگشتم و به آن نگاه کردم. از  خواستم از خیابان رد بشوم که ماشینی از پشت

 : دیدن ماشین دکتر هریس لبخندی بر لبم نشست. شیشه را پایین کشید و گفت

 .شیدبسوار ماشین بنده   سالم خانم. افتخار میدین

 .فکر کردم وقتی آدرس دادید یعنی خودم باید بیام ـ 
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 : شانه باال انداخت و گفت

 .ی کنه می تونم برم بعد شما تنها بیایداگه این موضوع ناراحتتون م

 : ، به همین دلیل اخم کم رنگی کردم و گفتمخواستم کمی شوخی کنم

 .بله خیلی ناراحتم می کنه

 .دکتر هریس : باشه هر طور راحتید

خیالی دنده را عوض کرد و راه افتاد. همانطور مسخ شده به مسیر رفتنش خیره  بعد با بی
 .بودم

 ت!؟یعنی واقعا رفـ 

 که دیگر با کسی شوخی نکنم. ؛واسم باشدحباورم نمی شود. از این به بعد 

عصبانی راه برگشت را در پیش گرفتم. چه معنی می دهد وقتی او انقدر بیخیال است من پیاده 
به آن جا بروم. در همین فکر ها بودم که ماشینش دنده عقب به سمتم آمد. با خنده نگاهم 

 : کرد. با حرص گفتم

 .دیگه قصد ندارم همراه شما به رستوران بیام من

 .راهم را کج کردم و به سمت دانشگاه رفتم. دوباره با ماشین دنبالم آمد

 .دکتر هریس : فرانک صبر کن. من باهات شوخی کردم. صبر کن

 .شوخی بی مزه ای بودـ 

 .دکتر هریس : ای بابا پس چرا تو شوخی کردی

درست می گفت. خیلی جو گیر شدم. برگشتم و خیلی  با حرفش ایستادم. فکر کنم داشت
 .عادی سوار شدم

 : با تعجب و خنده نگاهم کرد و گفت
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 یهو چی شد؟

 .هیچی نشد. فقط حرفتون قانع کننده بودـ 

 ! آها : ، گفتدرحالی که خنده اش گرفته بود

 .بعد ماشین را به سمت همان رستورانی که قرار بود برویم راند

  

 .هش کردمزیر چشمی نگا

به ورودی رستوران نگاه کردم. جای بزرگ و صد البته  وقتی رسیدیم ماشین را نگه داشت.
شیکی بود. هر دو پیاده شدیم. سوئیچ را به مردی که کت شلوار مشکی رنگ پوشیده بود داد تا 

ه را ب ماشین را پارک کند. لبخند زنان وارد رستوران شدیم. تم کرم قهوه ای داشت. یک نفر ما
 طرف یکی از میز ها راهنمایی کرد. به آرامی روی صندلی کرم رنگ نشستم.

 : وقتی روی صندلی روبه رو جا گرفت، گفتم 

 ...دکتر هریس

 : حرفم را قطع کرد

 .لطفا یانی صدام کن

 .اوومم. باشه هر طور راحتین ـ 

 .دکتر هریس : در ضمن من یک نفرم

 .ما متوجه: سرم را پایین انداختم و با خجالت گفتم

 .: خوبه  یانی

 .میز زل زدم وحرفم را ادامه دادم  به شمع وسط

 .یان ..یانی نمی دونم چطور بابت کاری که دیروز برام کردی تشکر کنمـ 
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یانی : کاره مهمی انجام ندادم. تازه اگه خودت ازم کمک می خواستی بیشتر خوش حال می 
 .شدم

 :سرم را بلند کرم و گفتم

 .ونمبه هر حال ممن

 از نگاه خیره اش دوباره سرم را پایین انداختم و به انگشتانم چشم دوختم. 

دیشب که تماس گرفت و برای امشب دعوتم کرد؛ نمی دانم چرا قبول کردم. شاید به خاطر 
کاری که برایم کرده بود، باشد. شاید هم این یک بهانه است. خودم هم نمی دانم! تازه دلیل 

از صبح دارم را می فهمم. خب باالخره من هم یک دختر هستم. یکی  این همه انرژی ای که
مانند همه پر از احساسات پاک هستم. وقتی کسی انقدر به انسان محبت می کند ، او به طور 

حتم تحت تاثیر قرار می گیرد. زیر چشمی نگاهش کردم. پیراهن سفید و کت خاکستری با 
از زمان های دیگر خیلی خوش تیپ  انم بگویم امروزکراوات مشکی پوشیده بود. با جرات می تو 

به خودم آمدم و سریع مسیر نگاهم را عوض کردم. نباید همین جلسه  تر به نظر می رسید. 
به  نگاه می کردم که باالخره شروع  اول همه چیز را متوجه بشود. بی حوصله به همه جا 

 .صحبت کرد

 .و قبول کردی و اینجا اومدی عوتمیانی : اووم. اول از همه خیلی ممنونم که د

 : لبخند کوچکی زدم و آرام گفتم

 .خواهش می کنم

یانی : امروز گفتم بیای اینجا تا یکم با هم حرف بزنیم. خب می دونی که نه من چیزی ازت می 
 .دونم نه تو چیز زیادی از من

از اول زندگی تا  ساکت ماندم تا ادامه بدهد. راستش من تا به حال با کسی قرار نداشته ام.
 .االن سرم به درس و مشقم گرم بوده است
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یانی: توهم یه چیزی بگو . از خودت و اهدافت و هر چیزی که دوست داری. نمیشه که من 
 .همش حرف بزنم و تو ساکت باشی

ب. من شخص درونگرایی هستم. اصوال زیاد حرف نمی زنم و تجربه زیادی ندارم. یکی مثله خـ 
 .هم سن و سالم. ویژگی خاصی هم ندارمبقیه دخترای 

و از بقیه  یانی : چرا فکر می کنی ویژگی خاصی نداری؟ هر کی یه ویژگی مهم داره که اون
 متمایز می کنه؟

 : متعجب نگاهش کردم و گفتم

 پس تو ویژگی های خاصی که داری رو بگو؟ 

 : تک خندی زد و گفت

 ... ومن عاشق هیجانم. اعتماد به نفس باالیی دارم 

 :حرفش را قطع کردم و گفتم

 اون وقت من چی؟

 ؟یانی : تو

 . هومو اـ 

یانی : خب تو قدت بلنده. چپ دستی و به نظر میاد همیشه بیش از حد نگران هستی. دیگه 
  و سریع با محیط می تونم بگم کمال گرایی و انعطاف پذیر؛ یعنی این که می تونی خودت

 .منطبق کنی

 .دم. خب آخر همه این ویژگی ها را من داشتمبا دهان باز نگاهش کر 

 .و خودمم نمی دونستم رو از کجا فهمیدی؟ اینایی که گفتی بعضیاش تو این مدت کم ایناـ 

 :لبخندی زد و جواب داد
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من از اول عالقه زیادی به روانشناسی داشتم. جدا از کارای روز مره ام   دونی چیه خب می
تو علم روانشناسی فرد می تونه از روی انتخاب رنگ لباس  همیشه کتابای رواشناسی می خونم.

و ترکیباتش ، نوع حرف زدن ، خندیدن ، نظر دادن یا حرکات متوجه خیلی از ویژگی های طرف 
 .مقابلش بشه

 : سرم را کمی تکان دادم و گفتم

 .جالبه! خیلی جالبه

 .با آمدن گارسون صحبتمان را قطع کردیم

 گارسون : چی میل دارید؟

 : خطاب به من گفت

 تو چی می خوری؟

 : برای اینکه زیاد از غذاهای اینجا سر در نمی آوردم، لبخند تصنعی زدم و گفتم

 .هر چی خودت می خوای سفارش بده

 یانی : مطمئنی ؟

 ...آرهـ 

 ...یانی : باشه

 : بعد به گارسون گفت

 .ون بیار. لطفاگوشت کانگرو نیم پز با سس تمشک به عالوه با دسر و نوشیدنی برام

 گارسون با گفتم " چشم قربان " رفت. 

بعد از چند دقیقه که در سکوت گذشت میز چیده شد. نگاهی به گوشت قرمز داخل ظرف 
کردم . هنوز مطمئن نبودم که بخواهم از این غذا بخورم. دوباره لبخند زدم و خواستم چیزی 
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یدم. زنی که روی میز کوبیده بود بگویم که با کوبیده شدن دستی روی میز از ترس عقب پر
 :فریاد کشید

 اومدی یه دختر دیگه هم مثه دوست من بدبخت کنی؟ آره؟ چی گیرت میاد آخه نامرد؟ـ 

 :اول به زن بعد به یانی نگاه کردم. زن نگاه بدی بهم انداخت و دوباره داد زده کو ش

 .م رسیدمه چه خوب وقتیـ 

 : با چشم های درشت به یانی گفتم

 خانم کیه؟ داره چی میگه؟این 

که  ؛بعد به چهره زنی که از موهای کوتاه مشکی و چشم های تیره اش به راحتی می شد فهمید
 .یک زن شرقی است چشم دوختم

 : لبخندی به رویم زد و با عجله گفت

 .و ببخش یانی : یه لحظه من

 : گفت و را گرفت و همانطور که داشت از من دور می شد ، بعد دست زن جیغ جیغ

 ... آروم بگیر نادیا

. همه داشتند به من نگاه می با ناراحتی چشم چرخاندم بقیه صحبت هایش را متوجه نشدم.
  د. لب هایم را به هم فشردم و از روی صندلی بلند شدم. راستش خیلی دلم می خواستکردن

 .بدانم آن زن کیست؟ اما ماندن را جایز ندانستم

 

****** 

 ی چشم از خواب گشودم. خمیازه ای کشیدم و ساعت تلفن را قطع کردم.با صدای آالرم گوش
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امروز از انرژی ای که دیروز داشتم خبری نبود و مثل همیشه بی حوصله بودم. از دیشب تا 
االن همه فکرم درگیر اتفاقات داخل رستوران بود. برعکس تصوراتم اصال لحظات خوبی نبود. 

د بار زنگ زده است. اما من جواب ندادم. نه به خاطر این یانی از دیشب تا حاال چندین و چن
که دلخور هستم؛ نه! ما که نسبت خاصی نداریم. شاید دو تا دوست خیلی معمولی باشیم .اما 

 دلم می خواهد اگر هم حرفی می زنیم رو در رو باشد. 

فکر کنم  نفس عمیقی کشیدم و از روی تخت بلند شدم. این که بنشینم و تنها به این موضوع
به هدف هایی که به خاطرش به اینجا آمده ام ، لطمه می زند. بعضی اوقات نباید زیاد به 

مسائل اهمیت داد. گاهی باید بیخیال همه چیز شد. روی صندلی نشستم و از آینه روبه رو به 
 :خودم نگاه کردم. زیر لب گفتم

 م؟ا واقعا من کی

تری خودم را نگریستم. چه ویژگی ظاهری ای دارم دستم را تکیه گاه سرم کردم و با دقت بیش
که مرا خاص کرده و می تواند کسی را جذبم کند. پوست سفید، صورت کشیده و چهره 

معمولی دارم. لب هایم باریک و مژه هایم کوتاه است. اما چشم هایم ، شاید تنها چیزی باشد 
لی بزرگ تر بود به رنگ چشم که جذابم کرده است. یادم می آید فرنگیس با اینکه از من خی

سر این موضوع دعوایمان می شد. او می گفت   هایم حسودی می کرد. از وقتی که یادم هست
می گفت که من حق او را خورده ام. رنگ چشم هایم  رنگ سهم اوست. این چشم های خوش

 خاکستری ، درست رنگ چشم های مادرم است. فرنگیس و بابا هم هر دو چشم و ابرو مشکی
بودنند. از به خاطر آوردن گذشته لبخندی مهمان لب هایم شد. پلکی زدم و به ساعت نگاه 

کردم. بهتر است االن دیگر حاضر شوم. دقت کردن به چهره ام چیزی از زیبایی ام کم یا زیاد 
 نمی کند. 

وار مو هایم را سریع شانه زدم و با کش محکم بستم. ساعتم را انداختم و لباس هایم را با شل
گلبهی رنگ عوض کردم. حاضر و آماده با برداشتن تلفن همراهم و کوله ام  بلوز کتان سفید و

 همان لحظه که در را بستم ، گوشی در دستم شروع به لرزیدن کرد. ااز اتاق خارج شدم. دقیق
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یعنی چه کسی این موقع از صبح با من   با تعجب آن را نگاه کردم. شماره ناشناس افتاده بود.
 ار دارد؟ ک

 .به سمت خروجی دانشگاه حرکت کردم ؛ ارتباط را وصل کردم و آن را جلوی گوشم گذاشتم

 الو؟ـ 

 الوو؟ شما؟ الوو؟ :صدایی به جز خش خش نمی آمد. چند بار گفتم

وقتی صدایی نشنیدم اخم کردم و تلفن را قطع کردم. به راهم ادامه دادم که دوباره زنگ خورد. 
 :فشردم و با عصبانیت جواب دادملب هایم را به هم 

 کی هستی تو؟ چرا مزاحم می شی؟

باز هم صدایی نیامد. گوشی را خاموش کردم و داخل کیفم انداختم. همان لحظه با صدای زیاد 
بوق ماشین خشکم زد. من کی وسط خیابان رسیدم؟ به راننده نگاه کردم. یانی بود. خودم را 

 .جمع کردم و طلبکارانه نگاهش کردم

؟ بیا سوار شو خودم هرجا بخوای بری می کنیکار یانی : عه فرانک تویی. وسط خیابون چی 
 .می رسونمت

 .اوال سالمـ 

 .یانی : اوه آره سالم

 .دوما من می خوام برم همین آپارتمانای اطراف زیاد دور نیستـ 

 .یانی : عیب نداره سوار شو می خوام باهات حرف بزنم

ی بگم به سمت ماشین اش حرکت کردم. در را باز کردم و نشستم. بدون این که دوباره چیز
لبخندی زد و ماشین را به طرف آپارتمان های نزدیک راند. وقتی دیدم قصد ندارد چیزی بگوید، 

 :گفتم

 !فک کنم گفتی می خوای باهام صحبت کنی
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 ...م. آرهیانی : او 

 خب؟ـ 

 یانی : چرا دیشب رفتی؟

 چرا دیشب نباید می رفتم؟ـ 

 :بعد از کمی سکوت گفت

 ... می دونی چیه ؟ اون زنه

 : حرفش را قطع کردم و گفتم

 .اون زنه اصال برام اهمیت نداره

اما راستش خیلی کنجکاو بودم بدانم که اوکیست. ولی دلم نمی خواست فکر کند زیاد مسائل 
 .مربوط به او برایم مهم است

 یانی : واقعا می گی؟

 ...اهوم ـ 

 و جواب نمی دادی؟ ا تلفنمیانی : پس چر 

 .چون می خواستم رو در رو با هم صحبت کنیمـ 

 ! یانی : آهان

 :ماشین را نگه داشت . در را باز کردم. قبل از این که خارج بشوم، گفت

 .به هر حال متاسفم که دیشب خراب شد

ان آریکا به لبخند کوچکی اکتفا کردم و با بستن در از ماشین دور شدم. تا رسیدن به آپارتم
کمی مانده بود. پیاده به سمتش رفتم. زنگش را زدم و منتظر شدم. از آیفون تصویری مرا 

 .شناخت
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 .: وایسا االن میامکاآری

 .سرم را تکان و به دیوار تکیه دادم. چند ثانیه بعد آریکا در را باز کرد و جلویم ظاهر شد

 : خب بریم؟ کاآری

 .میدونی باید کدوم کتابخونه بریمـ 

 ...: اهوم کاآری

 .پس بریمـ 

کنار هم به سمت کتاب خانه رفتیم تا کتاب جدید را بخریم. آریکا در یک لحظه ایستاد و با 
 : ذوق فریاد زد

 شد؟ راستی دیشب چی

 : من که بخاطر ایستادن ناگهانی و صدای بلندش ترسیده بودم؛ گفتم

 چته تو؟ چرا داد می زنی؟

 .مد که دیشب قرار بود بری رستوران: خب همین االن یادم او  کاآری

 .فتادااتفاق خاصی نیـ 

 ...بگو  رعکس دیروز انقدر پکر نبودی. بگو دیگه: اگه چیزی نشده بود ب کاآری

 ...شهباـ 

 ...: منتظرم کایرآ

 .بهت میگم  تو بیا حاال،ـ 

حرف  سری تکان داد و در حال راه رفتن منتظر نگاهم کرد. به ناچار همه اتفاقات دیشب و
 .هایمان را برایش تعریف کردم

 ای یعنی اون زنه کی بوده؟ جوون بود؟: و  کاآری
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 .هشت سالی از من بزرگ تر بود -نه خیلی. تقریبا یه هفت ـ 

 : جالبه؟ کاآری

 ...راستی  :وباره داد زددبعد از کمی سکوت 

 دختر تو امروز تصمیم گرفتی منو سکته بدی چرا انقدر داد می زنی؟ـ 

 .: می خواستم بگم چرا گوشیت خاموش بود کاآری

 .جریان مزاحم تلفنی هم برایش تعریف کردم

 .و روشن کن ای چه هیجانی! زود باش گوشیت: و  کاآری

 ؟چرا : با تعجب جواب دادم

 .: روشن کن حاال کاآری

 .تا روشن بشود  تلفن را بیرون آوردم و دکمه اش را فشردم

 کار کنی؟ می خوای چیـ 

 می خوام با شماره خودم زنگ بزنم ببینم کیه؟:  کاآری

 ...آهانـ 

 .وقتی ایستاد متوجه شدم رسیدیم اما حرکتی نکرد

 رو بخری؟ پس چرا نمیری تو کتاباـ 

 .: می خوام زنگ بزنم به اون مزاحمه کاآری

 : نگاهش کردم و گفتمکالفه 

 .این که فرار نمی کنه . تا تو بری بخری اینم روشن شده

 : ه سمت در کتاب خانه رفت و گفتناراضی ب
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 .باشه ولی تو حرکتی نزن تا من بیام

 ...شهباـ 

و منتظر به در نگاه می کردم که با صدای پیامک گوشی ام متوجه   کنار دیوار ایستاده بودم
از همان شماره ناشناس  شش تا تماس بی پاسخ و یک پیام جدید -اش شدم. حدودا پنج 

 داشتم. 

دم و متنش را خواندم. " اگه زندگیت حتی یه ذره برات ارزش داره ساعت پنج پیامک را باز کر 
 رستوران را در مرکز شهر نوشته بود. کبه این آدرس. " در آخر هم آدرس یبیا 

ترسیده یک بار دیگر متن را خواندم. خدای من این شخص کیست؟ اصال با من چه کار دارد؟ 
 .یکا بودبا خوردن دستی روی کتفم تکان خودم. آر

 : چی اون تو دیدی که انقدر ترسیدی؟ کاآری

 ! هیچی:  الکی خندیدم و گفتم

 : واقعا؟ کاآری

 .آره باور کنـ 

 .: باشه پس اون شماره رو بخون تا من تماس بگیرم کاآری

 ...االن ـ 

شماره را خواندم و او سریع تایپ کرد. تماس گرفت. منتظر و با اضطراب نگاهش کردم. 
نمی   که به من ارسال شده است. ؛ ستا م که اضطرابم به دلیل پیامک مشکوکیمطمئن هست

دانم آخر این چه دردسری بود که برایم پیش آمد. اتفاق بعد از اتفاق برایم رخ می دهد. من 
  هشت ماه است که به این سرزمین غریب آمده ام.  –فقط هفت 

 :کالفه نگاهم کرد و گفت

 .جواب نمیده
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 : شت کردم وگفتمدست هایم را م

 و سیو کن ببین تو برنامه های مجازی اکانت نداره؟ خب شمارش

 : متعجب نگاهم کرد و جواب داد

 تا دو دقیقه قبل اصال مشتاق نبودی؟ مگه این زمانی که من نبودم چی شده؟

 : متوجه سوتی ای که دادم شدم. لبخند احمقانه ای زدم و گفتم

 .هیچی ولش کن بیا بریم

 : زود تر راه افتادم. بدون این که برگردم ، گفتم بعد خودم

 .زود باش دیگه االن کالسامون دیر میشه

 : دوید و خودش را به من رساند. پالستیک را به سمتم گرفت و گفت

 .و بگیر. خوش به حالت بورسیه ای عجول نباش. بیا این کتابت

 چرا ؟ـ 

 !ه. میدونی این کتابه چقدر گرون بودو میدر  : چون دانشگاه پول کتابا و تحصیالتت کاآری

 .با این که تمام ذهنم مشغول پیامک ناشناس بود ، خندیدم

 

 

*** 

بعد از پایان کالس از آریکا خداحافظی کردم و با خستگی به طرف اتاقم حرکت کردم. صدای 
ز همان پیامک تلفنم باعث شد با ترس و لرز آن را از جیبم بیرون بیاورم. فکر می کردم دوباره ا
 شماره پیام می آید اما از یانی بود. در حالی که خیالم راحت شده بود ، متن را خواندم.
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"سالم فرانک عزیز می خواستم به خاطر دیشب که خراب شد ازت دعوت کنم که امروز ساعت 
 پنج عصر بیای کافه پراود مری. لطفا درخواستمو رد نکن." 

غله های زندگی باالخره یک بهانه برای فراموش کردن مشاز دیدن پیام یانی لبخند بزرگی زدم. 
! نه ،پیامک را خواندم. نه خدای من به یاد آوردن چیزی خشکم زد. دوباره ام پیدا کردم. با

 ست که با آن فرد مجهول قرار دارم.ا زمانش دقیقا وقتی

 باالجبار تایپ کردم " واقعا متاسفم تو اون زمان کار مهمی دارم" 

ر جیبم پرتاب کردم. همانطور که راه می رفتم به ساعت مچی ام نگاه انداختم. هنوز گوشی را د
می  پنجتا ساعت پنج ، دو ساعت دیگر مانده است. تا کمی استراحت کنم و تا آن جا بروم، 

شود. در را باز کردم و با انداختن کیف و برداشتن گاله گیس تن خسته ام را روی تخت 
 .فهمم خواب مرا ربودانداختم. بدون آن که ب

غلتی زدم و پلک هایم را باز کردم. چند دقیقه طول کشید تا اتفاقات امروز را بیاد بیاورم. با 
عجله برخاستم و به ساعت روی دیوار نگاه کردم. خوشبختانه هنوز وقت داشتم. دستم را به 

حتی نهار هم سمت باال کشیدم و از داخل یخچال غذای دیشبم را بیرون آوردم. از خستگی 
سه قاشقی خوردم. اتفاقات این  -نخوردم. بدون گرم کردن ، آن را داخل ظرف ریختم و دو

وابیده اواخر باعث شده این روز ها اشتهایم کمتر شود. به خودم نگاه کردم. با لباس بیرون خ
 د. بودم و همه چروک شده بودن

کیف بیرون آوردم و از اتاق بیرون لباس هایم را با لباس معقول تری عوض کردم. تلفن را از 
 زدم. 

از  تماس بی پاسخدرحالی که داشتم از دانشگاه خارج می شدم آن را چک کردم. دو پیام و سه 
یانی داشتم. از آن جایی که می ترسیدم پشیمان شوم و به جای رفتن به رستوران ، به کافه 

 بروم ؛ بدون خواندنشان هر دو را پاک کردم. 

اکسی کرایه کردم و منتظر شدم. بعد از حدود پنج دقیقه تاکسی رسید و من سوار آنالین یک ت
شدم. با استرس نگاهی به ساعت انداختم. به نظرم به موقع می رسم. سرم را به شیشه تکیه 
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آمدنم از دادم و به بیرون خیره شدم. به خیابان ها و کوچه های رنگ و وارنگ که روز اول 
ه کردم. چقدر همه چیز زود گذشت. انگار همین دیروز بود که با آقای ، نگادیدنشان ذوق کردم

سعیدی وارد این شهر پر زرق و برق شدم. با ایستادن تاکسی پیاده شدم و روبه روی در 
رستوران نه چندان مدرن ایستادم. نفس عمیقی کشیدم و با هل دادن در داخل رفتم. چشم 

همان طور که همه جا را نگاه می کردم ، کسی را گرداندم تا شاید شخص آشنایی پیدا کنم. 
ست که دیشب مزاحم  دیدم که به نظرم آشنا می آمد. آره درست است. این فرد همان زنی

 شام من و یانی شد. یعنی با من چه کار دارد؟

در همین فکر ها بودم که با دست اشاره کرد تا سمتش بروم. با قدم های کوتاه خودم را به او 
آرام روی صندلی جا گرفتم و در ظاهرخونسردانه نگاهش کردم. اما خدا می داند رساندم. 

 چقدر استرس و اضطراب داشتم. 

 :برای این که سکوت را بشکنم ،گفتم

 خب؟ برای چه کاره مهمی منو تا اینجا کشوندی؟

 : لبخند تلخی زد و گفت

 .برای دادن یه اخطار

 : اخمی کردم و گفتم

 چه اخطاری؟

 .د و سرش را پایین انداخت. دندان هایم را به هم فشردمپوزخندی ز 

 .درست صحبت کن. انقدر طفره نرو ـ 

 :سرش را باال آورد و این بار به زبان فارسی گفت

باشه. اومدم تا بهت اخطار بدم این آدمی که االن فکر می کنی بهترین مرد توی دنیاست ، 
فارسی بلدم یا این که چرا این حرفا رو می خیلی آدم کثیفیه. شاید االن تعجب کنی که چطور 
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م . می دونی این آدم چه بالیی سر دوست بدبخت من ا زنم. تعجبی نداره. منم مثل تو ایرانی
 .آورد. کاری کرد که باعث خودکشیش بشه

 .چشمانش از اشک برق می زد و من فقط با تعجب نگاهش می کردم

 چط...چطور؟ـ 

تعریف کنم. پونزده سال پیش یه آقای دکتر تحصیل کرده و جذاب بزار یه داستان برات   نادیا:
از استرالیا برای یه کار پژوهشی به ایران دعوت میشه. با بی میلی وارد ایران میشه. به خاطر یه 

کار به این کوچیکی مجبور میشه یک سال تمام تو ایران بمونه. اولش کلی نارحت میشه اما 
استعداد های نابی هست تصمیم می گیره تو این زمان باقی تو ایران چقدر  ه قتی می فهمو 

اونا سوءاستفاده کنه. به همین دلیل یه شرکت جعلی به اسم خودش تشکیل   مونده یکم از
 .میده و یه گروه تحقیقاتی در مورد داروهای ضد سرطانی درست می کنه

 : با آمدن گارسون ساکت شد. کالفه به گارسون گفتم

 .ی خنک به چیزی احتیاج نداریمغیر از یه نوشدن

بعد از رفتن گارسون، کنجکاوانه به نادیا خیره شدم. اما او با بیخیالی منتظر بود. وقتی 
 :نوشیدنی ها را برایمان آوردند ، شروع به صحبت کرد

شه وارد شرکتش بدختر پسرای باهوش و ساده لوح که منتظر کسی بودن تا براشون ارزش قائل 
واقعا از دنیای با سیاست این چنین آدمایی خبر نداشتن. یکی مثل دوست  شدند. کسایی که

من. اما یکی شون از بقیه سر تر بود. یعنی... چطور بگم ایده های جالب تر و هوش و 
و برای خودش برداره  ایده های اون استعداد بیشتری در این زمینه داشت. برای این که 

می کنه که عاشقش شده. بعد از یکسال که ایده های ریزه و وانمود  طرح دوستی می باهاش 
 .اون دختره به نتیجه رسید. همه چی رو برمی داره و برمی گرده استرالیا

کالفه لیوان را برمی دارد و از نوشیدنی اش ال جرعه ای می نوشد. این ها حقیقت ندارد. من 
 .مطمئن هستم. همه این ها برای نابود کردن ارتباط من و یانی است
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 .ادامه بدهـ 

 :تلخ خندید و ادامه داد

حاال دختر داستان ما ، دو تا چیز خیلی بزرگ از دست داده. یکی ایده هاش که تمام زندگیش 
بود و برایش یک سال تمام وقت گذاشته بود ؛ و یکی دیگه مردی که تو این مدت کم واقعا 

نیده بود. همه چیزش نابود ش عاششقش شده بود. گذشته از اون کلی وعده ها و کلمات دروغ
. همه فکرایی که شبا باهاشون خوابش می برد ، از بین رفته بودن. هیچی براش  بود شده

نمونده بود. از طرفی خانواده نه چندان داراش همه امیدشون به اون بود ولی اون تمام 
ه تنها راه و از دست داده بود . دیگه حتی نمی تونست از نو شروع کنه. تو این لحظر  سرمایش

 .رو یه تیغ تیز دید فرار از این فشار ها

 : مقاومت نکرد و قطره اشکی روی گونش چکید. با زجر ادامه داد

و دیدم. خودم شاهد همه گریه هاش بودم. خودم بدن  م غرق در خونشسمن خودم ج
 .و دیدم و در آغوش گرفتم و به بیمارستان رسوندم. خودم لحظه به لحظه جان دادنش سردش

 : ته ای گفتفبا صدای تحلیل ر 

 ...خودم

 : دفعه لحنش عوض شد و با تنفر گفت یک

کایی که و ازش بگیرم. انتقام همه اون اش این همه راه از تهران تا ملبورن اومدم تا فقط انتقامم
و. انتقام ر  . انتقام خانوادشاون دختره بدبخت می ریخت. انتقام اون خونی که ریخته شد

 .بگیرم

 .و حفظ کنم در حالی که درونم پر از موج های خروشان بودر  ردم خونسردیمسعی ک

 .به من داشتی اینا چه ربط  حال..حاالـ 

 : دوباره پوزخندی زد و گفت
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رو بهت گفتم تا بدونی داری با کی می  اون افتادم. فقط اینا تو رو دیدم یاد وقتی اومدم اینجا 
 .گردی . اخطار بدم که ازش دور شی

 :و مشت کردم و با اخم گفتم مدستا

 .. تو فقط قصدت از این حرفا خراب کردن رابطه من و یانیههمه اینا دروغه محضه. همش الکی

 .عکسی از جیبش بیرون آورد و برعکس روی میز گذاشت

 .نادیا : می خوای باور کن می خوای باور نکن

ترسیدم این ها همه واقعیت بعد بلند شد و رفت. دستم برای برگرداندن عکس می لرزید. می 
داشته باشد. با تپش قلب آن را برگرداندم. با دیدن دختر داخل عکس ، خشکم زد. چطور 

امکان دارد. بدون اینکه بخواهم اشک هایم روی گونه ام سرازیر شدند. بدون برداشتن کیفم 
پیدایش نکردم. انگار دویدم تا نادیا را ببینم. از رستوران خارج شدم و همه جا را نگاه کردم اما 

 آب شده بود و در زمین رفته بود. 

 ؟نادیا : بدون توجه به مردم که داشتن نگاهم می کردند ، فریاد زدم

 : به سمت راست که فکر می کردم رفته باشد ، دویدم و بلند بلند گفتم

 ؟ غه. نادیاکجا رفتی لعنتی. بیا بگو این حرفات درو 

با گریه به عکس تنها خواهرم که  روی زمین نشستم و وقتی نتوانستم ببینمش همان جا
 .عاشقانه به صورت یانی نگاه می کرد ، خیره شدم

با بی حالی از روی زمین بلند شدم و لباس هایم را تکاندم. هر کی از کنارم رد می شد فکر می 
به  کرد ، گدا هستم. عکس را تا زدم و داخل جیبم گذاشتم. به سمت رستوران راه افتادم و

حرف های نادیا فکر کردم. یعنی فرنگیس بخاطر یانی خودکشی کرد. باورم نمی شود. وارد 
رستوران شدم و با برداشتن کیفم بیرون آمدم. حتی دلم نمی خواست به مردمی که داشتند با 

پیچیدم. با این  ی خلوت همین در کوچه نگاهشان من را می خوردند ، ذره ای توجه کنم. برای 
دور تر می شود اما از شر نگاه مردم راحت می شوم. خوشبختانه در این کوچه پس  که راهم
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کوچه ها هیچ کس پیدا نمی شود. درکل راه همه اش با خودم می گفتم این ها نمی تواند 
درست باشد. اما وقتی چشم های اشک آلود نادیا را به یاد می آوردم ، همه استدالل هایم بهم 

 .سرم درد بدی پیچید و دنیا جلوی چشمانم رنگ باختناگهان در  می ریخت. 

 

******* 

 " یانی" 

 برایش اتفاقی افتاده باشد.  دخدای من نکن. دلهره طول عرض اتاقم را طی کردم با

امیدوارم عصر پیامم را دیده باشد. دوباره یاد پیامی افتادم که برایم آمده بود. " گفته بودم 
 باشی"  نوبت منم می رسه. بهتر مواظبش

از وقتی که این پیام برایم ارسال شده است، اظطراب بدی گرفتم. مطمئن هستم که پیام از 
طرف نیکالس است. حدس می زنم که منظورش با فرانک بوده است. اما چرا ؟ یعنی بعد از 

 این همه وقت فراموش نکرده است؟

 .جاش فکر چاره باشه رایلی : بسه پسر چقدر راه میری ؟ ب

 : نشستم و گفتمکنارش 

 .و جواب نمیده رایلی تلفنش

 رایلی : مطمئنی کاره نیکالسه؟

 .اهوم. غیر از اون کسی با من دشمنی ندارهـ 

 .و چک کن رایلی : تلگرامت

 .راست میگیـ 

د داشتم. دانلود و سریع تلفنم را از روی میز برداشتم و اینترنتم را روشن کردم. پیام صوتی جدی
 .صدای جیغ فرانک هر دو باال پریدیمکردم. با  بعد پلی
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کار دارین؟ چرا یکی جواب نمیده؟  ن؟ با من چیکی هستی هاو دزدیدین. شما چی من  برای "
 ی با شمام" آها

 .گوشی را با اعصابی متشنج روی مبل پرت کردم

 ؟کنمکار از دستم بر نمیاد. اگه اتفاقی براش بیفته من چی  کنم؟ هیچ کاریکار حاال من چی  ـ 

 .رایلی : اگه االن سر من داد و هوار کنی درست میشه

م این کاررا می کنم. با ا محکم به صورتم کشیدم. معموال وقتی خیلی عصبی را مکف دو دست
صدای یک پی ام دیگر هر دو به سمت گوشی حمله کردیم. عکسی از فرانک بود. با چسب 

 .ه شدهمطمئن شدم که دزدید ربخت شدم. دیگ بسته بودن اش. بد

 .تلفن را به رایلی سپردم و دوباره شروع به طی کردن طول و عرض اتاق شدم

 یامم رو ندید. حاال چی کنم؟ ای واآخه چرا این طوری شد؟ مگه پیـ 

 .و ببین رایلی : دو دقیقه حرف نزن بیا این

 : به سمتش رفتم و گفتم

 و؟ر  چی

ن از شهر میاد. مطمئن نیستم کدوم و نگاه کن. به نظر تو فضای سبزبیرو  رایلی : پشت عکس
 .طرفه. یا شمال شهره ، یا شرقش

دو جا در ملبورن وجود دارد که این ویژگی  با دقت عکس را نگاه کردم. راست می گفت تنها 
 .ها را دارد. صدا را دوباره پلی کردم و خوب گوش دادم

 .صدای آب میاد :-

 رایلی : واقعا؟

 .اهوم :-
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 .کنرایلی : دوباره پلیش 

 .برای سومین بار پلی اش کردم

رایلی : آره درست میگی. پس فقط میمونه قسمت شرق. سریع بلند شدم و روپوشم را بیرون 
 : آوردم. گوشی را از رایلی گرفتم و از در بیرون رفتم. در همین حال به رایلی گفتم

 .میرم شرق شهر

 

******* 

 "  فرانک" 

 .عقب برد. از ترس دندان هایم به هم می خوردکشید و به سمت  را ما از پشت صندلی

 ؟توکی هستی؟ هان ؟ تو کی ـ 

 .نیست  مرد غریبه : به تو مربوط

 .و دزدیدی بعد میگی به تو مربوط نیست. واقعا خنده داره منـ 

 .که جیغ کشیدمکوبید؛ زمین  را بهصندلی 

 .مرد غریبه : ساکت میشی یا ساکتت کنم

 .باشه باشهـ 

فضای  کمدت از فضای بیرون وارد ی کو دوباره به عقب کشید. بعد از ی ند کردصندلی را بل
بسته شدیم. صندلی را همان جا گذاشت و چسب را به ضرب از روی چشم هایم کند. به خاطر 

  دردی که داشت بلند گفتم " آخ " 
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وشن و چند بار پلک زدم تا توانستم صورت شخص مقابلم را درست ببینم. یک مرد با موهای ر 
بود. اصال تا حاال در عمرم ندیدمش. چسب روی دهانم را کند و روی صندلی  چشم های سبز

 .رو به رویم نشست

 : لبخندی زد و گفت

 .م. پس خوب گوش کنا خیلی دوست داری بدونی کی

 :با ترس نگاهش کردم که ادامه داد

 .ولی کسی که باید بشناسه میشناسه ؛ اسمم نیکالسه. شاید نشناسی

 .و متوجه نمیشم من... منظورت ـ

 .نیکالس : کم کم متوجه میشی

 .ساکت موندم تا ادامه بده

 .و بزنم نیکالس: خب به هر حال نذاشتی حرفم

 : گفتو نفس عمیقی کشید 

 .تا حاال شده کسی رو دوس داشته باشی که اون دوست نداشته باشه

دارد؟ چرا امروز باید هر کی  با تعجب نگاهش کردم. منظورش چی بود؟ آخه چه ربطی به من
 .از هر چی ناراحت است سر من بدبخت خالی کند

نیکالس: می دونم داری فکر می کنی این چه ربطی به تو داره. پس تا آخر گوش بده. اگه یه 
بیاری. هر کاری. اما  تو بدس روز از عشقت به یه نفر مطمئن بشی هر کاری می کنی تا او ن

و از تو بیشتر دوست داشته باشه میشکنی. وقتی بفهمی اون  وناگه فرد سومی باشه که ا
شخص سوم بهترین دوستته بیشتر میشکنی. اما خب یه عاشق واقعی تنها چیزی که می خواد 

وقتی متوجه بشی این طوری شاد تره دیگه دنبالش نمیری. نه این که کال   خوشبختی عشقشه.
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 ستش نداری؟ کالفه از جاش بلند شد و گفتنه! فقط وانمود کنی که دیگه دو  کنی فراموشش
: 

 .برای االن کافیه دیگه. چسب نقره ای را از روی میز برداشت و تکه ای از آن کند

 .نه خواهش می کنمـ 

 .نیکالس : فقط ساکت باش

یک تکه چسب روی دهانم و تکه بعدی را روی چشمانم زد. همه جا تاریک شد و تنها می 
 : ا بشنوم. به خودم جرات دادم و پرسیدمتوانستم صدا های مختلف ر 

 و اینجا آوردی؟ چرا هیچ کاری نمی کنی؟ برای چی من

 : پوزخندی زد وگفت

 .منتظرم

 منتظر کی ؟ـ 

 .نیکالس : یانی

 .شناسیش تو از کجا میـ 

 .نیکالس : از کجا میشناسمش؟ هه یه زمانی بهترین دوستم بود

 دونه من اینجام؟ میـ 

 سوال می پرسی ساکت شو خودت می فهمی؟ نیکالس : اه چقدر

 .و جواب بده خواهش می کنم فقط همین سوالمـ 

 .تو راه باشه نیکالس : نمی دونست اما تا االن باید فهمیده باشه. شاید به خاطر نجاتت ،

. گفت یانی بهترین دوستش بوده است. یعنی  کردمآب دهانم را قورت دادم و سکوت اختیار 
شده نیکالس به عشقش نرسد. اما یانی که چیزی در این باره نگفته  همان کسی که باعث



 
 
 

 
119www.98iia.com | Page 

 

 کاربر نودهشتیا - هانیه دانیال _   پرستاریبورسیه 

است. حرف های نیکالس چقدر به صحبت های نادیا شبیه است. هر دو درباره یک دختر 
صحبت می کنند ، که احتمالش خیلی زیاد است آن دختر خواهرم فرنگیس باشد. من که 

را ها چیست. صدای آب از بیرون در کامال گیج شدم. آخر هم نفهمیدم نقش من در این ماج
این موقعیت خطرناک به من آرامش می داد. ای کاش حداقل می دانستم تا کی قرار است 

اینجا بمانم. صدای قدم های پای نیکالس تمام اتاقک چوبی را پر کرده بود. صدای قدم هایش 
 .روی چوب خیلی اعصابم را خراب می کرد

 !میت ندارینیکالس : فک کنم تو هم براش اه

 : لب هایم بر هم فشردم و گفتم

 .ساکت شو

 : دستش را دور گلویم حلقه کرد و محکم فشار داد

 .حواست باشه اینجا کسی که دستور میده تو نیستی ، منم

 .با ضرب دستش را کنار کشید که به سرفه افتادم. حیف که االن نمی توانم از خودم دفاع کنم

 : که گفت چند بار پشت سره هم سرفه زدم

 .بهتره دهنت رو ببندی

اخم کردم و دیگر سرفه نزدم. چند دقیقه بعد صدای موتور ماشینی توجهم را جلب کرد. حتما 
یانی است. نیکالس با سرعت راه رفت و کمی دور تر ایستاد. حتی نمی توانستم ببینم کجا 

روی هزار   ترس و دلهرهایستاده است. اما به نظرم فکر های خوبی در سر ندارد. تپش قلبم از 
هم که از شیر بود می توانستم بشنوم. در کلبه با صدای  رفته بود. حتی صدای چک چک آب را

قیژ مانندی به آرامی باز شد. ریتم نفس های یانی را به راحتی می توانستم تشخیص بدهم. 
 :صدایم می لرزید

 . داخل نیا تو. خواهش می کنم نیا

 !یانی : فرانک
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تند کرد. قبل از این که به من برسد صدای برخورد میله آهنی با چیزی و بعدش  ابه سمتم پ
. قطرات اشک از زیر چسب هم زد او را صدای افتادن یانی روی زمین آمد. خدای من با میله

 :گذشتند و روی گونه ام جاری شدند. صدای نفرت انگیز نیکالس به گوشم رسید

 .باالخره اومدی دوست قدیمی

 : و گریه گفتمبا بغض 

 کارمون داری آشغال؟ چی

 .نیکالس : خیلی زود می فهمی

 .هر چی می پرسم می گی بعدا می فهمی پس کی وقتش میشهـ 

 .به صورتم زد که صندلی روی زمین افتاددست ناگهان سیلی محکمی با پشت 

 .نیکالس : به نفعته ساکت شی

زد که صورتم زخم شد. غیر از آن به  گرمی خون را کنار لبم حس می کردم. نفهم انقدر محکم
 .خاطر افتادن صندلی درد بدی در ناحیه کمرم پیچید. اما من ذره ای به روی خودم نیاوردم

صدای کشیدن بدن یانی روی زمین مثل کشیدن تیغ روی پوستم بود. از اصواتی که شنیده می 
بست. شیر آبی که چکه شد ، می توانستم بفهمم که او را هم مانند من با چسب روی صندلی 

می کرد را باز کرد و مقداری آب در ظرفی که حدس می زنم فلزی باشد، ریخت. از کنارم 
گذشت و رو به روی یانی ایستاد. همه آب داخل ظرف را روی صورتش خالی کرد که یانی با 

 " به هوش آمد. ی " هعیییصدا

 : بعد از چند ثانیه گفت

 هدفت از این کارا چیه نیک؟

نیکالس : هدفم انتقامه. می فهمی انتقام. می خوام به وسیله این دختره آزارت بدم. همون 
 .طوری که تو باعث آزارم شدی
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با عصبانیت به سمتم آمد و صندلی ام را بلند کرد. چسب روی پلک هایم را به ضرب کند که 
 :فکر کنم همه ابرو و مژه هایم کنده شد. نیکالس ادامه داد

 .و زجر بکشی . مثل من ه که منتظرتم. تا بیای و ببینی. بیایدوساعت تمام

 .به یانی دوختم که نگاه نگرانش بین من و نیکالس سرگردان بود  چشم

 .یانی : اگه به این دختره صدمه بزنی اون برمی گرده؟ یکم منطقی باش

حداقل روح نیکالس : نمی خوام دیگه هیچ وقت از منطقت برام بگی. شاید اون بر نگرده ولی 
 .من آروم میشه

 : با خشونت به سمتم حمله ور شد و با زانو ضربه محکمی به شکمم زد. همزمان یانی فریاد زد

 .نکن نیک . نکن . این کارو با من نکن. خواهش می کنم

نیکالس : دیگه خیلی دیر شده یانی. خیلی. از درد مثل مار به خودم می پیچیدم. اشک هایم 
ست؟ چرا باید به خاطر دعوای دوتا دوست ا . خدایا آخر این چه سرنوشتیدوباره جاری شدند

قدیمی من عذاب بکشم. به سمت میز رفت و چاقویش را از روی میز برداشت. با ترس نگاهش 
 کردم. یعنی می خواهد چه کار کند؟

 .ک. آدم باش. بیا با صحبت حلش کنیمی : می خوای چی کار کنی؟ نییان

 .ار گذشتهنیکالس : کار از ک

سمتم آمد و تیغه برنده چاقو را نزدیکم کرد. بر خالف تصوراتم با چاقو فقط چند الیه چسبی که 
 .من را به صندلی متصل کرده بود ، را پاره کرد. صدای نفس راحت کشیدن یانی را شنیدم

و پاره  از یقه لباسم بلندم کرد و محکم به دیوارچوبی کلبه کوبید. بازویم به لبه میز گیر کرد
 .صدای هق هق من و نفس های عصبیه نیکالس پر کرده بود شد. آن جا را فقط 

 .و بزن. چرا اون که ازت ضعیف تره یانی : بی شرف حداقل من

 :به سمت یانی برگشت و گفت
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 .مگه تو فرهنگ لغات تو شرف هم معنی میده

 : چاقو را روی گردن یانی گذاشت و گفت

و شنیدی و خم به ابروت نیاوردی ، شرف می فهمیدی چیه؟ ر  مگه اون وقتی که خبر مردنش
 هان؟

 : و با درد بست و گفت یانی چشماش

 ...من نمی خواستم اتفاقی براش بیفته. نیک من دوستش نداش

 : بین حرف هایش پرید و گفت

 .خفه شو. فقط خفه شو. اگه دوسش نداشتی چرا بهش نزدیک شدی

اقو روی گردنش را بیشتر کرد. طوری که خون از آن یانی خواست چیزی بگوید که فشار چ
 .جاری شد

 .نیکالس: نمی خواد بگی خودم می دونم

 :سمتم برگشت و فریاد زد

این مردک از عشقه من سوءاستفاده کرد. اونم ساده ، خام جذابیتش شد. خام این چهره 
 .منفورش شد

 .دوست داشتم جوابش را بدهم اما دردی که داشتم مانع می شد

نیکالس : میدونی چیه یانی ، دوست دارم حاالکه فرصتش جوره بکشمش. تا تو هم مثل من 
 .عذاب بکشی. اما من از تو یکم بهترم. وجدانم نمیزاره

 : با درد پوزخند زدم و با تمام توانم گفتم

 عه ؟! تو وجدانم داری؟

 : رد و گفتچاقو را به کناری پرتاب کرد و یقه ام را گرفت. از روی زمین بلندم ک



 
 
 

 
113www.98iia.com | Page 

 

 کاربر نودهشتیا - هانیه دانیال _   پرستاریبورسیه 

 عه؟ تو زبونم داری؟؟

 .به شدت به طرف یانی پرتم کرد. سرم محکم به پایه صندلی خورد و سیاهی احاطه ام کرد

به آرامی پلک هایم را باز کردم. هیچ چیز قابل مشاهده نبود. اولین صدایی که به گوش می 
تخت خوابیده باشم؟  رسید صدا زوزه گرگ بود. من اینجا چه کار می کنم؟ مگر نباید االن در

دستم را تکیه گاه خودم کردم و خواستم بلند شوم که دردی در کمرم پیچید. دوباره روی زمین 
برای بار   افتادم وبا آه و ناله و گیجی اطراف را بررسی کردم. تازه یادم آمد که اینجا کجاست.

م. کنار لبم سوزش دوم سعی کردم با احتیاط بنشینم. به سختی نشستم و به اطراف نگاه کرد
داشت و سرم خیلی درد می کرد. پلک هایم را برهم فشردم و پای صندلی ای که یانی رویش 

 .بسته شده بود را تکان دادم

 .یانی. بیدار شو. یانیـ 

 .با شنیدن صدایم بلند شد و اطراف را نگاه کرد

 یالنی : فرانک تو به هوش امدی؟

 .آره. چرا اینجا انقدر تاریکه ـ 

 .ی : تقریبا یه روزه بی هوشی. االنم شب شدهیان

 ...زو یه ر ـ 

 .یانی: آره. االن درد داری

 .مگه میشه نداشته باشم. یه حرفی می زنی ها ـ 

 .با دست کمی خودم را جابه جا کردم. تلفنم را بیرون آوردم

 یانی : چی کار داری می کنی؟

 و روشن کنم. اجازه میدی ؟  می خوام چراغ قوه گوشیمـ 

 : پوفی کشیدم و ادامه دادم
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 .کاش اینجا آنتن می داد

 .چراغ قوه را روشن کردم و باالخره توانستم اطراف را ببینم

 یانی : فرانک؟

 .هومـ 

 .و باز کن یانی : بیا دستام

 .و برگردون تا چسب رو ببرم نمی تونم جابه جا شم. خودت صندلیتـ 

حاال با چی این چسب ها را پاره کنم؟ چراغ قوه با چند تا حرک صندلی را سمت من برگرداند.  
را گرداندم. چشمم چاقوی باالی میز را دید. یک متر بیشتر فاصله نداشتم اما در این وضعیت 

 رداشتم. باالیبکار گرفتم و چاقو را از روی میز ه برایم دشوارترین کار دنیا بود. همه توانم را ب
 سر را به کناری پرتاب کردم و به پشتکردم. چاقو  چسب انداختم و در یک حرکت همه را پاره

 :تکیه دادم. یانی خودش را آزاد کرد و به طرفم آمد. دستم و گرفت وگفت

 یانی : چرا مواظب نبودی؟ مگه پیامکم رو نخوندی؟

 .ی افتادم که پاکشان کردمیاد دو پیامک

 .نهـ 

 .لبش گرفتم ی خواست حرفی بزند انگشت اشاره ام را جلو

 .س. هیچی نگوییهـ 

 :با بغض ادامه دادم

 .راست می گفتن ؟ آره؟ تا از زبونه خودت نشنوم باور نمی کنم

 یانی : کیا؟

 .سعی کردم با پلک زدن مانع ریختن اشک هایم شوم
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 همینا. نیکالس ، نادیا. راست می گفتن؟ـ 

 .یانی : نمی فهمم راجبه چی صحبت می کنی. واضح تر بگو

 .م را از جیبم بیرون کشیدم و بغلش پرت کردمعکس تا خورده خواهر 

 راجب این دختره راست می گفتن؟ ـ 

 .با گنگی بازش کرد و نگاهش کرد. هیچ حسی در صورتش پدیدار نشد

 .یانی : من حتی نمی شناسمش. حتما ویرایش شدست

 .و بگو. فقط این یه بارو دروغ نگو راستشـ 

 : دستم را کمی فشرد و گفت

اطر حرف های بی در و پیکر دو تا آدمی که اصال نمی شناسیشون به من شک تو نباید به خ
 .کنی. مگه من تا به حال بهت دروغ گفتم

 صورتم را برگرداندم تا اشک هایم را نبیند. چطور باید باور می کردم؟

 :ادامه داد

 .خراب کنن. باور کن. خواهش می کنم رو و تو من بین  اینا باهم دست به یکی کردن که

 .چشم هایم سیاهی می رفت و حتی توان پاسخ گویی نداشتم

 .کتفم را گرفت و کمی تکانم داد

 یانی : فرانک. فرانک خوبی؟

صورتم را سمت خودش برگرداند و با دقت نگاه کرد. پشت دستش را روی پیشانی ام گذاشت و 
یوان آب کنم. دو با ترس نگاه کرد. شدیدا تشنه ام بود. اما نمی توانستم درخواست حتی یک ل

 .تا از انگشت هایش را روی گردنم گذاشت و نبضم را گرفت

 .یانی : خدای من. عالئم خونریزی داخلی داری
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مرتب لب هایش تکان می خورد غافل از این که من دیگر چیزی نمی شنیدم. از چند دقیقه 
ند. لب هایم را . انگار که همه خونم را در یک آن خالی کرده باشمقبل خیلی بد تر شده بود

 :نزدیک گوشش کردم و به سختی زمزمه کردم

 .ب.. بگوو ک...ی از این.. جا می... ریم    فق..فقطـ 

 .نفس هایم مقطع شده بود و حتی صحبت کردن هم برایم سخت بود

 : لب هایش را نزدیک گوشم کرد و گفت

 .میاد به ما رایلی می دونه که من اینجام مطمئن باش برای کمکم

م سرم را تکان دادم و حرفی نزدم. حتی نپرسیدم که رایلی دیگر کیست؟ فقط بیرون رفتن از اآر 
اینجا برایم کافی بود. با صدای گلوله هر دو پریدیم. ترسیده به در که از پشتش صدای پا می 
آمد نگاه کردم. اصال دوست ندارم که نیکالس باشد. دیگر از ضربه خوردن خسته شده ام. 

د در چوبی چرخید. ضربان قلبم باال رفته بود. در به آرامی باز شد و سیمای استاد دستگیره گر 
 .مارتین نمایان شد

 .یانی : رایلی ! باالخره اومدی؟ چقدر دیر اومدی

 : استاد مارتین یا همان رایلی گفت

 .اینجارو پیدا نمی کردم تو شب

 یانی : صدای گلوله از کجا بود؟

 .س بودرایلی : صدای اسلحه نیکال

 ی؟یانی : چ

 :رایلی سرش را پایین انداخت و جواب داد

و گرفته. حاال بدون عذاب ر  و کشت. گفت که " دیگه به هدفش رسیده و انتقامشر  خودش
 میره."  وجدان می
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 .و بگیرم ماشه رو کشیدر  تا خواستم جلوش

 .از درد نالیدم که باعث شد توجه هر دو به من جلب شود

 : رایلی با ترس گفت

 دختره آورده؟ چه بالیی سر

 .یانی : سریع باید برسونیمش بیمارستان. به احتمال صد در صد خونریزی داخلی داره

 

******* 

 خم هایم خوب شده است. ز گذشت و خوشبختانه تا االن بیشتر چند روز سخت و طاقت فرسا 

بخواهید همه حرف  در این مدت اصال در باره نادیا و نیکالس با یانی صحبت نکردم. راستش را
های آن شبش را باور کردم. نیکالس هم شد یکی از هزاران خاطرات تلخی که در طول عمرم 

داشته ام. باالخره روزی مثل بقیه در قبرستان ذهنم دفن خواهد شد. روی تخت جابه جا شدم 
ودم. اما و تلوزیون را روشن کردم. به خاطر اتفاقی که افتاده بود. از دانشگاه مرخصی گرفته ب

همه مطالب را از آریکا می گرفتم و می خواندم. بی حوصله شبکه ها را جا به جا می کردم. به 
 .شبکه خبر که رسیدم خواستم عوضش کنم که با شنیدن حرف های مجری پشیمان شدم

اعتراضات پزشکان در بیمارستان شهر های مختلف استرالیا باعث نگرانی مسئوالن شد. "
ن بیمارستان هایی اعم از بنکستون لیدکام ، آلفرد و ... دولت را تهدید به ترک پزشکان و پرستا

 "...عنوانشان کردند. تنها خواسته

 !این چطور امکان داره؟ چرا پس من نفهمیدمـ 

صدای تلوزیون را قطع کردم و از روی تخت بلند شدم. تلفن را برداشتم و شماره یانی را  
شت. نکند برایش اتفاقی افتاده باشد. دوباره تماس گرفتم و گرفتم. هر چه بوق خورد برندا

 .منتظر شدم. بعد از هفت بوق که دیگر منصرف شدم و می خواستم قطعش کنم ، برداشت
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 .یانی : الوو. فرانک چیزی شده تماس گرفتی

 .خیلی صدا می آمد  از پشت خط

 .راض کردنیانی؟ اون جا چه خبره؟ تو تلوزیون شنیدم دکتر پرستارا اعت ـ 

 .یانی : فرانک نمی تونم اینجا باهات خوب حرف بزنم. عصر میام پیشت

  باید موضوع جدی بدون خداحافظی قطع کرد. تلفن را از گوشم دور کردم و نگاهش کردم.
فتد ، امیدوارم به موقعیت ابه هر حال هر اتفاقی هم بی باشد که صدایش انقدر پریشان بود.

 .شغلی من آسیبی نزند

 

 

*** 

با صدای در از روی صندلی بلند شدم و همزمان تلوزیون که داشت اخبار اعتراضات را پخش 
می کرد ، خاموش کردم. در را باز کردم و کنار ایستادم تا یانی وارد شود. راستش منتظر بودم 

 .زود تر از اینها برسد

 سالم. اوضاع خرابه ، نه؟ ـ 

 : پوفی کشید و گفت

 .بهتر می دونیسالم .چی بگم. خودت 

 .رفت و روی صندلی نشست

 حاال چی میشه؟ـ 

 : با دست گره کراواتش را شل کرد و گفت

 .هیچکس نمی دونه ولی برای تو که بد نمیشه
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 : از تعجب اخم کردم و در حالی که به سمتش می رفتم ، گفتم

 منظورت چیه؟

 .کنارش نشستم و منتظر چشم به دهانش دوختم

 ت اعتراضات تو تلوزیون نگفتن؟یانی : مگه درباره عل

 .نه! من هیچی نمی دونم . بیشتر توضیح بدهـ 

 : کامال به طرفم برگشت و گفت

ده روز پیش ، یه دکترو که ناخواسته باعث مرگ یکی شده دستگیر و مجوز طبابتشم   حدودا
امعه کاسه داغ تر از آش شدن و برای دفاع از حقوق ج  هم بقیه دکتر پرستارا  باطل کردن.

و تهدید  پزشکی دست به اعتراضات شدید زدن. برای اینکه تقریبا جدی گرفته نشدن مقامات
 .به ترک منصباشون کردن

 : سرم را چند بار باال و پایین بردم و پرسیدم

 خب این چه ربطی به من داره؟ برای چی میگی که برام شرایط خوبی درست کرده؟

 یانی : یعنی متوجه نشدی؟

 : پ و راست تکان دادم که گفتسرم را به چ

و به خطر ر   یانی : فکر می کنی مقامات میزارن چند تا جوجه دکتر و پرستار موقعیتشون
 بندازن؟

 : گنگ نگاهش کردم که گفت

بازم نگرفتی چی می گم؟ خب در اون صورت برای گرفتن نیرو مجدد به جای اونایی که استعفا 
ثبت نام کنن. بعدش   همه دانشگاه ها می شه توش دادن ، یه آزمون برگذار می کنن که از

برگزیده ها رو انتخاب می کنن و در حینی که تو بیمارستان کار می کنن و حقوق می گیرن، 
 .براشون کالسای فشرده هم برگذار میشه
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 .ولی این خیانت به جامعه پزشکی و پرستاری محسوب نمیشهـ 

 : پوزخندی زد و گفت

کی و پرستاری کیلو چنده! اینا اگه یه کم عقل داشتن اول از همه کدوم خیانت؟ جامعه پزش
 .فکر خودشون بودن نه بقیه

 .از این حرفش زیاد خوشم نیومد با این حال حرفی نزدم و به یک گوشه خیره شدم

 یانی : فرانک؟

 .چشم از گوشه اتاق گرفتم و سوالی نگاهش کردم

 زاری؟چرا گاله گیس می

م را روی سرم دستنظورش شدم. کف دو هش کردم . تازه متوجه مچند ثانیه با تعجب نگا
 .گذاشتم و فهمیدم که فراموش کردم روی سرم بزارمش

 .یانی : رو سرت نیست . رو میزته

 ...ایمممم. ععععههه :-

 : خودش را به من نزدیک کرد و دستانم را گرفت

 !با تریوقت نزارش! موهای مشکی بیشتر بهت میاد. این جوری زی دیگه هیچ

 .مسخ شده نگاهش کردم که سریع بلند شد و از در بیرون رفت

 

 ****** 

ست اما ا امروز برای ثبت نام آزمون ورودی بیمارستان ، به آلفرد آمدم. می دانم که بی انصافی
نباید این فرصت بزرگ را به راحتی از دست بدهم. سرم را کج کردم و به صف طوالنی نگاه 
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این شهر هست! بی حوصله داشتم به افراد داخل صف نگاه  یثل من توکردم. چقدر نامرد م
 .می کردم که چشمم به آریکا افتاد. با تعجب به طرفش رفتم و دستم را به شانه اش زدم

 آریکا تو اینجا چیکار می کنی؟ـ 

 : با تعجب نگاهم کرد و گفت

 کار می کنی؟ تو اینجا چی

 ! چرا به من چیزی نگفتی؟ثبت نام میای ی نمی دونستم توهم براـ 

: خب اصال فکر نمی کردم که قبول کنی. پس گفتم که براچی الکی بهش بگم. تو چرا  کاآری
 چیزی به من نگفتی؟

 .صبح بهت زنگ زدم ولی جواب ندادی. گفتم فردا که میام دانشگاه بهت می گم ـ 

 : که این طور. جالبه. حاال چرا اومدی؟ کاآری

 .وقت فرصت های طالیی رو از دست نمی دم ن هیچهمیشه یادت باشه مـ 

 .. چه زرنگو: او  کاآری

 :صدای مسئول بد اخالق بیمارستان ما را به خودمان آورد

 .بیاین جلو دیگه نوبتتون شد. نیم ساعته دارین حرف می زنین. نمیبینین چه صفیه

 .ریز خندیدیم و با هم جلو رفتیم

هی به من کرد و با بی حوصلگی برگه ای از زیر میز جلو رفتم و با لبخند نگاهش کردم نگا
 . مشکی رنگ بیرون آورد و روی میز کوبید

  . مسئول : پرش کن
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خودکار را از روی میز برداشتم و اطالعات خواسته شده را سریع پر کردم . قبل از اینکه کار من 
ت حرف زدن بدهد ، تمام شود آریکا برگه اش را پر کرده بود .مسئول بدون اینکه به ما فرص

 : گفت

تاریخ دقیق آزمونم هفته دیگه روز دوشنبه ساعت نه  رو باید اینترنتی انجام بدید . بقیه کارا
 . صبحه

 : تا خواستم چیزی بگویم ادامه داد

 . سته انوبته بقی ددیگه بری

نتایج  شانه ای باال انداختم و بعد از گرفتن دست آریکا از جلوی میز فلزی رد شدیم . ای کاش
دانستم . کسی از درونم فریاد می زد " تو سخت تر از اینارو هم گذروندی . شکی  ازمون را می

 نیست که قبول میشی. " 

ای «  هین»فتم . آریکا اهمان لحظه شخصی محکم به من برخورد کرد و باعث شد روی زمین بی
نه زده بود ، نگاه کردم . کشید و کمکم کرد که دوباره بلند شم . همزمان به فردی که به من ت

 :باشد . اخم کردم و با درد گفتم الیویا چه کسی مینوانست بجز

 مگه چشم نداری؟

 : پوزخندی زد و گفت

 !مگه تو آدمی که اصال برام مهم باشه

کامال بلند شدم . تقریبا هم قد بودیم و این خیلی خوب بود . به چشم های سبز بد رنگش 
 : خیره شدم و گفتم

 الن چی گفتی؟همین ا

 : نگاه بی تفاوتی بهم کرد و گفت
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اومدی و این برای ما  معلوم نیست از کدوم آشغال دونی دونی چیه ؟ تو از ما نیستی اصال  می
 .به این معنیه که آدم به حساب نمیای

پرید .  بعد با بیخیالی از من دور شد و کنار میز مسئول رفت از عصبانیت زیاد گوشه پلکم می
رام آی عمیق کشیدم تا دوباره خودم را ت کرد اینطوری با من صحبت کند. نفس هااچطور جر 

  : آریکا کفه دستش را روی کمرم گذاشت و گفت .کنم

  . آروم باش . حرف آدمایی که تو دایره لغاتشون فهم و شعور بی معنیه رو نباید جدی گرفت

 : و ادامه داد نداخت کرد نگاه پر حرصی به الوویا که داشت با رشوه کارش را جلو می

 . بی عار زیاد پیدا میشه . نباید بهشون محل بدی که تحقیرت کنن از این آدمای پولدار

 : با انگشت اشاره موهای لخت مشکی ام را پشته گوشم زدم و با لبخند زورکی ای گفتم

 . بریم .فقط بریم

 : از اینکه فکر کرد فراموش کردم لبخنده کوچکی زد و گفت

 و نزاشتی ؟ چرا کاله گیست حاال

 . یکی ازم خواستـ 

برای اینکه سوال پیچم نکرد واقعا خوشحال شدم .شاید دلیلش این بود که حتی برای خودم هم 
 : رفتیم گفت توضیحی نداشتم که بدهم .در حالی که با هم به سمت دانشگاه می

 . بدیم قبل از اینکه بری خوابگاهایم .. االن بیا بریم خونه من کارای ثبته نام آزمون رو انجام 

 . باشه ؛ مشکلی نیستـ 

 : کمی ام ام کرد و در نهات گفت

 . یه چیزه دیگه هم هست که باید بهت بگم

  . سرم را طرفش چرخاندم و منتظر نگاهش کردم
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  ... : خب چیزه یعنی کاآری

 : نفسش را محکم به بیرون فوت کرد و سریع گفت

ره درس بخونم این یه هفته رو بیا واحد من که با هم درس بخونیم گی من تنها باشم حسم نمی
  . خونیم دونی که تو باشی درس می . می

اما بعدش یادم آمد که کسی نیست تا کارهای من برایش مهم باشد .  ؛اول خواستم رد کنم
برای همین بدون گفتن حتی یک کلمه با یک لبخند موافقتم را اعالم کردم . جیغ کوتاهی 

 : شید و گفتک

و جمع کنیم یادت نره همه وسایل ضروریت رو بیاری قراره یه  پس االن بریم خوابگاه وسایلت
 ! هفته بمونی خونما

به صورتش نگاه کردم و به این همه انرژی ای که داشت غبطه خوردم . ای کاش زادگاه من هم 
 ! انگلیس و استرلیا بود

 : سرم را به طرفش چرخاندم گفتم

 .و جمع می کنم و میام خونت من وسایلمتو برو 

شانه ای باال انداخت و بدون گفتن حرفی راهش را جدا کرد و به سمت آپارتمانش رفت. با این 
اعصاب درست حسابی نداشتم اما خاطره خوبی هم از کوچه های   الیویا که به خاطر حرف های

زندگی ای بدون دردسر ،   اهد.خلوت ندارم. دلم یک زندگی معمولی مثل همه آدم ها را می خو 
بدون عذاب و بدون نگرانی برای آینده داشته باشم. صدای پا های فردی درست پشت سرم 

بیست ساله ریز نقش  توجه ام را جلب کرد. نا محسوس سرم را برگرداندم. یک جوان حدودا 
چند بار بود که داشت وانمود می کرد خیلی خونسرد است. اما کمی مشکوک می زد. سرم را 

ست که به ذهن من می رسد. بخواهی روی همه ا تکان دادم. آخر این چه فکر های مسخره ای
 آدم ها که در اطرافت هستند دقیق شوی، همه به نظرت مشکوک می آیند. 
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چیزی تا رسیدن به در دانشگاه نمانده بود که سرعت قدم های شخص پشت سرم تند تر شد. 
ا بخواهم به خودم بیایم دسته کوله پشتی ام را کشید و با سرعت با تعجب سرم را برگرداندم. ت

دوید. به خاطر ناگهانی بودن این اتفاق با کیف کشیده شدم و در آخر روی زمین افتادم. بدون 
درنگ دوید و بعد از چند ثانیه از دیدم ناپدید شد. خدا را شکر چیز مهمی توی کیفم نداشتم. 

ا ناله بلند شدم. خدای من امروز برای دومین بار است که کف دستم روی زمین گذاشتم و ب
زمین می افتم. با این که باید ناراحت باشم اما خیلی خوشحالم چون دزد بی چاره بی خود 

را به زحمت انداخت. بیخیال راه خودم را گرفتم و به سمت در ورودی دانشگاه حرکت   خودش
فسوس آهی کشیدم. خیلی شلوار دوست داشتنی ای کردم. نگاهم که روی زانو شلوارم افتاد با ا

 بود. متاسفانه قسمت زانویش پاره شده است.

در راهرو مسکن های دانشجویی پیچیدم و خیلی زود به اتاقم رسیدم. قفل را با کلید باز کردم  
یرون آوردم و تمام و داخل اتاق پریدم. ساکی که آریکا برای تولدم خریده بود را از زیر تخت ب

م از همه کتاب های و جزواتم ، لباس های که نیاز داشتم و لوازم شخصی را سایل ضروری او 
برداشتم و منظم داخل چمدان چیدم. وسایلم که مرتب شد از یخچال شیشه آب را بیرون 

آوردم و یک نفس همه اش را سر کشیدم. از صبح تا االن که نزدیک ظهر است ، یک لیوان آب 
 ه را روی میز انداختم و با عوض کردن شلوار پاره ام از اتاق بیرون زدم.هم نخورده بودم. شیش

ساک را محکم روی شانه ام نگه داشتم . چون برعکس کیف قبلی همه وسایلم داخل این یکی  
خانه آریکا کشیدم و با خستگی زنگش را فشردم. حاال   بود. ساک سنگین را با خودم تا دم در

 . این که حرفی بزند در را باز کرد ست. بدونخوب است که انقدر نزدیک ا

تا جلوی آسانسور رفتم و با تلخ ترین صحنه عمرم مواجه شدم. آسانسور خراب بود! طبقه اول 
را با انرژی باال رفتم. طبقه دوم را خیلی معمولی طی کردم . از طبقه سوم تا چهارم دیگر ساک 

بقه پنجم هم خدا می داند با چه عذابی سنگین سورمه ای را پشتم می کشیدم و می بردم. ط
 باال بردم. تمام سختی اش به این بود که من اصال به باال رفتن از پله عادت نداشتم. 
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خسته و کوفته از در باز شده واحدش داخل شدم. متعجب به حال مرتب خانه نگاه کردم. 
ی زدم و به چهره خندان نگم ر برای اولین بار است که اینجا را انقدر تمیز می بینم. لبخند گ

 .آریکا نگاه کردم

 .: به مناسبت ورود تو تمیزش کردم کاآری

 .واقعا خوشحالمـ 

بعد با همان لبخند وارد اتاق شدم و لباس هایم را با تاپ و شلوارک بنفش رنگ عوض کردم. 
 .ساکم را گوشه اتاق گذاشتم و با شنیدن صدای آریکا از اتاق خواب بیرون رفتم

و برات درست کردم. امیدوارم خوب  بیا نهار بخوریم. شاید باورت نشه ولی اولین غذام : کاآری
 .شده باشه

 : با خنده گفتم

 .مهم اینه که تو درسش کردی بیا زود بخوریم بعد بریم سراغ کارای ثبت نام

 : سرش را تکان داد و گفت

 .مرسی واقعا. پس بیا رو میز بخوریم

شیدن صندلی نشستم. یک غذای عجیب غریب مثل همه غذا به سمت میز رفتم و با عقب ک
هایی بود که اغلب دیده بودم. بدون این که بخواهم درباره غذا بپرسم ، شروع به خوردن 

 .کردم

 .خیلی خوش طعمه. اولین خوبی بودـ 

 .با به یاد آوردن خاطره ای با خنده شروع به تعریف کردم

 .مامانم به بیمارستان کشید بد شد که کارمن درست کردم انقدر اولین غذایی که ـ 

 : بلند خندید و گفت

 .فکر می کردم من از همه بدترم
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 : بشقاب را عقب دادم و گفتم

من سیر شدم. خیلی ممنون . غذات که تموم شد من تو اتاقم بیا پیشم بریم تو سایت 
 .بیمارستان

 .باشه برو : کاآری

ک تخت انداختم. آخ که چقدر حال داد! غلتی به سمت اتاق خواب رفتم و خودم را روی تش
زدم و لب تاب را از روی میز کنار تخت برداشتم. دکمه روشن شدنش را زدم و بال فاصله به 

اینترنت متصل شدم. آدرس سایت را تایپ کردم و به راحتی به قسمت ثبت نام آزمون ورودی 
م کار های ثبت نام را که بیشتر رفتم. قبل از این که آریکا برسد وارد پیج خودم شدم و تما

اطالعات و مدارک بود را وارد کردم. بعد از کم کردن حجم عکس چهره ام آن را هم اضافه کردم 
و دکمه تایید را زدم. کارتی که دانشگاه هزینه هایم را در آن می ریخت را از جیبم لباسم که 

ارد کردم. در آخر همه را تایید همانجا بود بیرون کشیدم و شماره اش را برای هزینه آزمون و 
 : فتگکردم و با لبخند بزرگی به مانیتور خیره شدم. همان لحظه آریکا وارد اتاق شد و 

 و انجام دادی؟ کارای خودت

 .اهوم . بیا توهم کاراتو انجام بده که بعد از یه استراحت کوتاه بریم سراغ درس خوندنـ 

زیر دستم کشید. با خیال راحت روی تخت دو نفره  سرش را باال و پایین برد و لب تاب را از
یاسی دراز کشیدم و دستانم را قالب کرده زیر سرم گذاشتم. داشت چشم هایم سنگین می شد 
که صدای زنگ تلفن خوابم را پراند. کالفه روی تخت نشستم و تلفن را از روی میز برداشتم. با 

وشی آن را سایلنت کردم. االن حوصله دیدن شماره ستاره پوفی کشیدم و با برعکس کردن گ
 .تنها کسی که ندارم ؛ همین ستاره است.دوباره به حالت قبلم در آمدم و زود به خواب رفتم
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، از بین همه کتاب هایی که دور تا دورم بود یکی وری که روی زمین دراز کشیده بودمهمان ط
 : را انتخاب کردم و گفتم

 .بیا این رو بخونیم حاال

 .این سومین کتابیه که امروز داریم می خونیم. بیا یکم استراحت کنیم نک ف . فرااوو  :کاآری

 .شی باید درس بخونی دیگهبمی خوای قبول  لوس بازی درنیار دیگه .ـ 

 .از جا بلند شد و همزمان با نشستن روی کاناپه تلوزیون را روشن کرد

ب میشه نمی خوای که تا فردا درس : یه ذره استراحت که عیبی نداره. بعدشم داره ش کاآری
 .بخونی

 .ش زدم و کنارش روی کاناپه نشستمیلبخندی به رو

 حاال مثال چی کنیم؟ـ 

 .میزاره یفیلمای قشنگ  ه سینمایی توپ ببینیم . این ساعت: بزار ی کاآری

 .با شنیدن صدای مجری اخبار کنترل را از دست آریکا گرفتم و ولوم را باال بردم

خبرنگارمون در ایالت ویکتوریا ، دیروز اعتراضات به کشته شدن یک تن در یکی از  به گزارش "
بیمارستان های منطقه کشیده شد. به دلیل کمبود پزشک و پرستار در این بیمارستان دختر 
بچه پنج ساله ای به اسم میریان اهل انگلیس که در تصادفات مجروح شده بود ، کشته شد. 

مقامات پاسخ گوی این اتفاق نیستند. معترضان نیز به هیچ وجه  کدام از مسئوالن و هیچ
 " ...حاضر به بازگشت به مناصب خود نمی شوند. لطفا به ادامه این خبر توجه کنید

آریکا کنترل را از دستم کشید و شبکه را عوض کرد. سمتش برگشتم تا اعتراض کنم اما قبل از 
  : من گفت

 .تا یه هفته دیگه همه چی درست میشه خودتو ناراحته این اتفاقا نکن.
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چشم از او گرفتن و به فیلمی که از تلوزیون پخش می شد خیره شدم. امیدوارم تا هفته دیگر 
  .همه چیز درست شود

  

بعد از اتمام فیلمی که هیچی از آن سر نیاوردم ، تلوزیون را خاموش کرد و با بی حوصلگی 
  : گفت

 .ی میرم. نمی دونمم برای تفریح چی کار کنمحاال چی کنیم از خستگی دارم م

راه   لبخند بی معنی زدم و چیزی نگفتم. پوفی کشید و بلند شد و به آشپزخانه رفت. وسط
 چراغ ها را هم روشن کرد. دستم را درهم قالب کردم و باال کشیدم. یعنی قبول می شوم؟ 

 : نشست. سوتی زدم و گفتمآریکا با یک بشقاب پر از خوراکی و فست فود برگشت و کنارم 

 کی می خواد این همه رو بخوره؟؟

 .و تو دیگه : من کاآری

بلند خندیدم و به کمکش در خوردن شتافتم. بعد از نیم ساعت با شکمی که پر شده و باد 
 .کرده بود کنار کشیدیم

 !چقدر خوردمـ 

 : و گفتمبشقاب را روی مبل رو به رو پرت کرد و ابرویی باال انداخت. اخم کردم 

 باز تو بی نظم شدی؟؟

 ...: ای بابا حاال بیخیال شو کاآری

سری تکان دادم و خواستم چیزی بگم که صدا مهیبی از اتاق آمد. آریکا جیغی زد و دستش را 
روی دهانش گذاشت. هر دو با ترس از جا پریدیم. اول کمی به هم نگاه کردیم بعد به سرعت 

وحشتناکی مواجه شدیم. کل پنجره سرا تا سری اتاق خواب به طرف اتاق دویدیم که با صحنه 
 زمین ریخته بود.  روی شکسته و
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کل اتاق را شیشه خورده پر کرده بود. از ترس نفس نفس می زدم. با این حال صندل های 
کنار تخت را پایم کردم و جلو رفتم. سرم را از پنجره جلو کشیدم و پایین را نگاه کردم. پسری 

مشکی اسکلت دار جلوی صورتش را بسته بود ، پایین ایستاده بود. با انگشت  که با پارچه
عالمتی نشان داد و چیزی را که در دست چپش بود نشانم داد. به خاطر تاریکی هوا چیز 

زیادی ندیدم ولی وسیله ای که در دست داشت شبیه یک جور کیف بود. داشتم با دقت آن را 
ان چیز را باال پرت کرد. محکم به سرم برخورد کرد و باعث نگاه می کردم که در یک آن ، هم

 شد از پشت روی شیشه خورده ها بیافتم. جیغ بنفشی کشیدم و از درد گریه ام گرفته بود. 

دزدیده بودند. آریکا از دور  ننگاهم را در اتاق چرخاندم و چشمم به کوله ام افتاد که دیروز ازم
ضع فوق العاده مضحکی شده بود. عالوه بر این که کل بدنم داد می زد و حالم را می پرسید. و 

  : و زمین خونی شده بود برای آرام کردم آریکا لبخندی زدم و گفتم  زخم

 .نگران نباش من چیزیم نیست

 : با جیغ جواب داد

 .یعنی چی چیزیت نیست؟ کلی شیشه رفته تو بدنت

 : از درد لب هایم را به هم فشردم و به زور گفتم

 .جای این حرفا زود باش به پلیس و اورژانس زنگ بزنبه 

 ...: االن کاآری

بعد سریع از جلو چشم هایم دور شد. چهار انگشتم را روی زمین که شیشه نبود گذاشتم و 
بلند شدم. لب هایم می لرزید و چشم هایم پر از اشک شده بود. به هر زوری شده بود بلند 

پنجره کشاندم. پایین را نگاه کردم ولی اثری از پسر سیاه  شدم و لنگان لنگان خودم را به سمت
پوش نبود. با صندل شیشه هارا کنار زدم و از اتاق خارج شدم. آریکا تلفن را روی اپن گذاشت 
و به سمتم برگشت. به محض دیدن من دستش را جلوی دهانش گرفت و جیغ خفه ای کشید. 

 .ی لرزیددستش را روبه روی صورتش گرفت. دستش بدجور م
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 !، پشتت؟ نک: فرا کاآری

با قدم های لرزان خودم را به آینه قدی کنار در ورودی رساندم و پشتم را نگاه کردم. از دیدن 
 ، که شدم. خدای من ، شیشه کل پوستم را پاره کرده بود. غیر از کمرمو تصویر داخل آینه ش

خل پوستم مانده بودند ، وقتی نور ران و ساق پایم را هم بریده بود. تکه های شیشه که هنوز دا
به آن ها می خورد ؛ برق می زدنند. اما من یک پرستار بودم و این چیز ها باید برایم عادی می 

 .بود

بیار بریم بیمارستان. با تاپ و شلوارک که نمی شه بریم  شلوار برای من بلوزبرو اتاق یه  کاآریـ 
 .بیرون

 : ند تر گفتمداشت مبهوت به من نگاه می کرد که بل

 .بدو دیگه

 .باشه ..: باشه. کاآری

سریع به اتاق رفت و با لباس شلواری برگشت. بدون نگاه کردن به آن ها ،زود از دستش گرفتم 
باهم از در  و آنی پوشیدم. تا بخواهم صبر کنم اورژانس و پلیس بیاید از خونریزی خواهم مرد. 

اما خیلی زود یادم آمد که خراب است . برای  خانه بیرون زدیم. اول به سمت آسانسور رفتم
همین دست آریکا را گرفتم و قبل از گفتن حرفی از پله ها سرازیر شدم. همانطور که دستش را 
گرفته بودم به طرف بیمارستان دویدم. خدا می داند چقدر درد داشتم اما چاره ای نبود. باید 

کشید تا  یشه حدود نیم ساعت طول میخودم را به بیمارستان می رساندم. راهی را که هم
ل دادم و به طرف داخل دویدم. سرم را چرخاندم تا کمتر از یک ربع طی کردم. در را هبروم ، 

شاید یک فرد آشنا پیدا کنم. بیمارستان از همیشه خلوت تر بود. راهرو که وقتی برای اولین بار 
پیدا کرد. بیخیال چک کردن اطراف دیدمش پر از دکتر پرستار بود ، حتی یک نفر هم نمی شد 

شدم و به طرف اتاق یانی پا تند کردم. در را بدون هیچ اطالعی باز کردم و وارد شدم. عالوه بر 
به ما نگاه می  یانی استاد مارتین یا همان رایلی هم آن جا بودنند. هر دو با چشم های درشت

 : کردند. یانی بلند شد و گفت
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 شده؟ چیزی

 !؟یانیـ 

  

کا که اوضاع را این طوری دید سریع همه ماجرا را تعریف کرد. رایلی خیلی نگران بود. اما آری
 .یانی در فکر فرو رفت و زیر لب چیزی گفت که من نفهمیدم

 رایلی : حاال چرا این جوری اومدین؟

با تعجب به سر و وضعمان نگاه کردم که دهانم باز ماند. آریکا شلوار قرمز خیلی گشاد با یک 
من هم یک شلوار سرخابی پارچه ای و لباس زرد توری پوشیده   یشرت سبز که چروک بود،ت

 .بودم

 .لکی شد. نمی دونین که چقدر ترسیده بودیم: خب چیزه خیلی هل ه کاآری

 اینا چیه دادی من پوشیدم؟ کا میگم آریـ 

 .: خب همین جوری از تو کشو یه چیزی کشیدم بیرون تا فقط بریم کاآری

هارو در بیارم. فعال که به  بریم اتاق عمل تا چیزی نشده شیشه رو بیخیال بیا اال ایناح: یانی 
 .غیر ما دوتا و سه نفر دیگه دکتر دیگه ای تو بیمارستان نیست

سرم را پایین و باال بردم و پشت سرش سمت اتاق عمل رفتم. آریکا هم همان جا کنار رایلی 
 .ماند

را به شیشه تکیه دادم. آریکا صندلی پشت نشست و یانی سوار ماشین یانی شدم و سرم 
 شروع به حرکت کرد. خیلی به او اصرار کردم که بگذارد خودم بروم ، اما نگذاشت. 

خوشبختانه شیشه ها راحت از بدنم خارج شدند و االن هیچ دردی ندارم. با صدای یانی که 
 .اصل نگاهش کردمبرای چندمین بار می پرسید , سرم را از شیشه جدا و مست

 یانی : االن خوبی ؟ درد نداری؟
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 .وای یانی چند بار می پرسی. من خوبم دیگه. خودت که دیدی , چیزیم نیست ـ

 : سرش را چند بار تکان داد و گفت

 .باشه. هرچی تو بگی

با این که این طوری با او صحبت کرده بودم و واقعا کالفه شده بودم اما ته دلم از این همه 
شاد بود. نمی دانم همه دختر های هم سن و سال من این گونه اند یا فقط من چنین توجه 

حسی پیدا می کردم. شاید دلیلش این بوده باشد که از بچگی کمبود توجه داشتم. برای افکار 
در ذهنم شانه ای باال انداختم و دوباره سرم را به شیشه تکیه دادم. بعد از حدود پنج دقیقه به 

رسیدیم. ظاهرا آریکا قبال درباره این که یک هفته با اوزندگی می کردم , با او  واحد آریکا
صحبت کرده است. چون بدون هیج حرفی ما را جلوی در آپارتمان نگه داشت. نگاه پر محبتی 

بهش انداختم و با یک خداحافظی کوتاه از ماشین خارج شدم. آریکا هم پشت سر من از 
از هر موقع دیگری از پله ها خودم را باال کشیدم و وارد حال ماشین بیرون آمد. خسته تر 

شدم. بدون در نظر گرفتن این که کجایم , خودم را روی کاناپه پهن کردم و بشمار سه خوابم 
 .برد

 

 

*** 

با صدای کوبیده شدن چیزی که از اتاق خواب می آمد ، از خواب پریدم. حیران بلند شدم و به 
بعد از چند دقیقه یادم آمد کجا هستم. به خودم نگاه کردم. دیشب با  در و دیوار نگاه کردم.

همان لباس های خنده دار خوابم برده بود. خمیازه ای کشیدم و از روی مبل بلند شدم. هنوز 
دهانم را نبسته بودم که دو _ سه نفر با کیف تجهیزات از اتاق بیرون زدند. سریع دهانم را 

  : گفتم عجلهبستم و با

 .مسال
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 : یکی از کار گر ها که معلوم بود خنده اش گرفته است , گفت

 .سالم خانم

لبخند تصنعی زدم و خودم را از جلوی چشم هایشان دور کردم. وارد اتاق خواب شدم. آریکا 
روی مبل نشسته بود و داشت با لب تاپش ور می رفت. به جای پنجره ای که شکسته بود , 

  : دوباره خمیازه ای کشیدم و در همان حال گفتمامروز شیشه جدید زده بودند. 

 ون؟ج کاچی می کنی آری

 !: بدبخت شدیم رفت کاآری

 : با تعجب گفتم

 چی شده مگه ؟

 .: اون دختر بچه پنج ساله بود تو بیمارستان مرد کاآری

 : منتظر نگاهش کردم که ادامه داد

 !دابه خاطر اون تاریخ آزمون رو جلو انداختن. شده برای پس فر 

 ی؟چـ 

 

  این اصال امکان نداشت. یعنی همه برنامه ریزی هایم به می ریزد؟

 

 !: باید بکوب درس بخونیم کاآری

سرم را تکان دادم و خواستم از اتاق بیرون بروم تا کتاب هایم را بیاورم که کوله دزدیده شده 
 .توجه ام را جلب کرد

 .زدیدن کیفم را برایش بازگو کردمآریکا متعجب نگاهم کرد که با حیرت تمام ماجرای د
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با کنجکاوی سمتش رفتم و با احتیاط زیپش را باز کردم. کنارش زانو زدم و از تهش گرفتم و باال 
بردم . همه وسیله های داخلش بیرون ریخت. با تعجب به پوشه آبی رنگ نا آشنا چشم 

وی زمین برش داشتم دوختم. هدف آن ها از گذاشتن این پوشه داخل کیفم چیست؟ آرام از ر 
و دکمه اش را باز کردم. داخلش سه صفحه آ چار پر از نمونه سوال بود. داشتم به آن ها فکر 

  .می کردم که آریکا با لب تاپش کنارم نشست و عکسی نشانم داد

 : این همون عالمتی بود که یارو نشونت داد؟ کاآری

 .آره تا اونجایی که یادمهـ 

 ."موفق باشی"ست. به معنی ه سرخ پوستاارات : از عالمات و اش کاآری

 :زیر لب گفتم

 ! و دزدیده بعد میگه موفق باشی واقعا عجیبه! کیفم

 : رو به آریکا گفتم

بخونیم.  ولش کن فعال اینا مهم نیست. درس که تموم شد باید این سوالی تو این پوشه رو هم
 .یکی تو دلم میگه اینا باید مهم باشه

 .تم کشید و نگاهی به آن ها کردبرگه ها را از دس

 !: چقدرم سختن کاآری

 .را بیاورم سرم را تکان دادم و از اتاق بیرون رفتم تا کتاب ها

 

******* 

 ( دو روز بعد ) روز آزمون

بیست پنج ساله بود. هر کداممان را به اتاقک شش  -راهنما که یک مرد جوان حدودا بیست 
د یکی از آن ها که به اسمم بود ، شدم. نیمی از اتاقک را یک متری راهنمایی کرد. به تنهایی وار 
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از انواع امکانات مهم و ضروری برای یک  میز بزرگ قهوه ای رنگ گرفته بود که روی سطحش پر
آزمون واقعا سخت بود! روی صندلی ای که از چرم زرشکی بود نشستم و کف دستم را روی 

تاپ سیاه رنگ بود که به دستگاه چاپ و  کشیدم. درست وسط میز یک لب و وسایلش میز 
 دیگر که حتی اسمش را هم نمی دانستم ، وصل بود.  اسکنر و کلی دستگاه

وقت نیاز به استفاده از آن ها پیدا نکنم. به ساعت دیجیتال روی میز نگاه کردم.  امیدوارم هیچ
کردم. به محض روشن  بردم و آن را روشن االن باید دیگر لب تاپ را روشن کنم. انگشتم را جلو

شدن خود به اینترنت وصل شد. مرورگر اینترنت را باز کردم. همه سایت ها غیر ازسایت شروع 
آزمون قفل بود. از هیجان قلبم در دهانم می زد. بالفاصله بعد از گذشتن عقربه ثانیه شمار از 

 شد.  عدد دوازده سایت باز شد و صفحه امتحان نمایان

با چشم های گرد شده و دهان باز مانده   انستم درست فکر کنم. فقطاز تعجب حتی نمی تو 
پایین صفحه های بعدی را چک  مانیتور را نگاه می کردم. این چطور امکان پذیر بود. با کادر

کردم. با آن ها که من داشتم مو نمی زد. درست همان سوال هایی بود که داخل پوشه در کیف 
م و به سرعت سوال ها را پاسخ دادم. در آخر همه سوال ها را برایم فرستادند. لبخند گیجی زد

چک کردم و درحالی که خودم هم هنوز نفهمیده بودم چه شده است ، دکمه پایان آزمون را 
زدم. صفحه ای باز شد که نتایج بعد از چهل و پنج دقیقه از طریق همین سایت اعالم خواهد 

صفحه سفیدی که نوشت شده بود " لطفا تا اعالم  شد. همه چهل و پنج دقیقه را با اشتیاق به
ننمایید. " زل زدم. بعد ازهر دقیقه اش که برای من یک سال گذشت ،  نتایج اتاق خود را ترک

صفحه سفید عقب رفت و صفحه دیگری جایگزین شد. روی مانیتور در کادر بزرگ سبز رنگ 
ده اید. " بدون در نظر گرفتن نوشته شده بود " به شما تبریک می گوییم. شما پذیرفته ش

 .اوضاع جیغی کشیدم و با خوشحالی از اتاق خارج شدم

میان جمعیت دختر ، پسری که یا خندان یا  در را محکم بستم و بعد از ورود به راهرو از
ناراحت بودند ؛ دنبال آریکا گشتم. چشمم را ریز کردم و با دقت اطراف را نگاه کردم. پیدایش 

دویدم و سریع با  اشت به سمت من می آمد. اما چرا ناراحت بود ؟ طرفشکردم. از دور د
  : نگرانی پرسیدم
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 چی شده؟ چرا ناراحتی ؟

 : م گفتابغضش را قورت داد و آر 

 ... من  ؟نک: فرا کاآری

 : ناگهان حالت صورتش تغییر کرد و با شادی ادامه داد

 .ـول شدمبق

 : فتمهل دادم و گ با کف دست شانه اش را به عقب

 .واقعا که. ترسوندیم

 : قهقهه ای زد و گفت

 بس که گیجی . خب وقتی سوال ها رو داشتیم چطور قبول نشم؟

بس که گیجی " . چه جمله آشنایی است. اگر درست یادم بیاید اولین مالقاتم با یانی ، او  " 
لبخندش پاک  این جمله را گفت. از فکر بیرون آمدم و سعی کردم به آریکا گوش بدهم. ناگهان

شد و با سرعت دستم را کشید و گوشه خلوتی برد. از این تغییر حالت ناگهانی حیران ماندم. 
  : سرش را نزدیک گوشم کرد و گفت

 اون یارو کی بوده که خواسته سوال های آزمون رو به ما بده ؟

  : شانه ای باال انداختم و گفتم

 .نمی دونم. فهمیدی به من هم بگو

 .کم عجیبه. ای کاش می دونستم کی بوده. تا ازش یه تشکر درست حسابی بکنم: یه  کاآری

  : بلند خندیدم و جواب دادم

 !حاال فکر کردم باهاش چه کاره مهمی داری
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. بیا بعد از سه چهار روز کامل درس خوندن ، یه امروز رو : بیخیال این دوست مجهول  کاآری
م بریم تو سایت ببینیم استاد و ه شهر رو. شببریم همش استراحت کنیم. بریم بگردیم کل 

 .عزیز و گرامی ما کیه

 .با بیخیالی گفتم : با همه حرفات موافقم

 .از آن جا خارج شدیم دستم را کشید و هر دو با هیجان

 

 

*** 

کمی جابه جا شدم تا راحت تر بتوانم صفحه مانیتور را ببینم. اما متاسفانه آریکا اجتناب می 
دم و دو دستم را دورش حلقه کردم. با یک حرکت سریع لب تاپ را از او گرفتم و کرد. کالفه ش

روی پای خودم گذاشتم. اول سعی کرد به زور از دستم بگیردش اما وقتی فهمید نمی تواند 
 .کلی جیغ جیغ کرد. با لبخند پیروز مندانه ای نگاهش کردم و زبانم را برایش بیرون آوردم

  .. دو دقیقه آروم باش تا سایت رو نگاه کنم ببینم استاد کیهچقدر جیغ جیغ می کنیـ 

 ـش " ای کرد و عصبی سرش را برگرداند. ایـ " 

شش بار  -با همان لبخند نام کاربری و رمز عبور را وارد کردم و منتظر شدم تا لود شود. پنج 
کادر نام استاد  که دایره وسط صفحه چرخید، صفحه باال آمد. آن را پایین آوردم و با اضطراب

نوشته شده بود. آریکا هم باالخره سرش را برگرداند و آن را نگاه  را نگاه کردم. " لوکاز کینگ " 
 .کرد

 .: نمی شناسمش کاآری

 .نه که من خیلی می شناسمشـ 
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گوشی ام بلند شد. همان طور که با صفحه نگاه می کردم ، دستم را  همون موقع صدای پیامک
تلفنم را پیدا کنم. وقتی پیدایش نکردم ، چشم از مانیتور گرفتم و روی میز  روی میز کشیدم تا

را نگاه کردم. آن جا هم نبود. پس صدایش از کجا آمد ؟ سرم را پایین بردم و زیر تخت را نگاه 
کردم. درست حدس زده بودم. زیر تخت بود! برش داشتم و رمزش را وارد کردم. پیام از طرف 

 .بود یانی

دونستم بخاطر چند روز درس خوندن خسته ای. برای همین  . خوبی ؟ می فرانک جان م سال "
 " استادتون کی شد؟ زنگ نزدم. فقط خواستم بدونم که

 نگاه کردیم. هیچ کا سریع برایش تایپ کردم. " سالم ، مرسی خوبم. راستش همین االن با آری
 نگ"کدوم نمی شناختیمش. اسمش لوکاز کی

را زدم و به ادامه تماشا کردنم ، پرداختم. هنوز نیم دقیقه ام نبود که  دکمه خاموش گوشی
داشتم.  صدای پیامک آمد. دوباره آن را برداشتم و روشنش کردم. یک پیام دیگر از یانی باز

 .بازش کردم و شروع به خواندن کردم

ونه. تا حاال با بد اخالق ترین و سخت گیر ترین استاد بیمارستان هم اوه ، اوه. چه بدشانس!  "
نزده. ببین من یه  جز صحبت های معمولی حرفی ، مه هیچکدوم از دکترای هم سطح خودش

 " .شنوی گم تو یه چیزی می چیزی می

پوفی کشیدم و گوشی را بغل آریکا پرت کردم تا آن هم بخواند. با تعجب گوشی را برداشت و 
  : پیام را خواند. بلند گفت

 !شانسه ما داریم؟ : ای بابا. اینم کاآری 

خوب بیا  . االنم مثه یه دختر بیشتر درگیرش میشی بیخیال. هرچی بیشتر برات مهم باشه، ـ 
بریم بیمارستان. اصال خوب نیست اولین جلسه دیدار  این لب تاپ رو خاموش کن. فردا قراره

 .با غول بی شاخ و دم ،دیر برسیم

و زیر تخت گذاشت. همانطور که روی تخت ای گفت. لب تاپ را بست  خندید و زیر لب باشه
اش نگران فردا و مالقات با استاد بودم. نمی  بودیم، دراز کشیدیم. همه دو نفره آریکا نشسته
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دانم سرنوشتم در این بیمارستان چگونه خواهد بود. اما تا االن اگر آن دزدی را فاکتور بگیرم ، 
 که خوب بوده است. 

  .به خاطر خستگی به خواب رفتم دم و خیلی زودکر  سرم را روی بالش جا به جا

صدای ویبره گوشی مزاحم خوابم می شد. بار دیگر غلتی زدم که به چیزی خوردم. صدا قطع 
شد و من بی توجه سعی کردم دوباره به خواب بروم. دوباره که صدایش آمد ، کالفه پلک هایم 

را به شدت ه به خودم آمدم و سرم را باز کردم و به سقف خیره شدم. صدای باز قطع شد. تاز 
مان شده بود! فقط یک ربع دیگر وقت داشتیم. همان لحظه آریکا سمت ساعت گرداندم. دیر 

هم بلند شد که محکم به من خورد و باعث شد از تخت پایین بیافتم. با صدای دورگه و خواب 
 : آلودی گفت

 کی بود به من خورد تو خواب؟

، آریکا بوده است. خمیازه بلند باالیی کشید و دوباره دراز پس چیزی که من به آن خوردم 
 : کشید. به یاد استاد کینگ جیغی زدم و گفتم

 .. دیرمون شد. االن استاد کینگ کله مون رو می کنهپاشو کا آری

 : به ضرب بیدار شد و با چشم های درشت شده گفت

 چی گفتی ؟

 : ویی می رفتم ، گفتماز روی زمین بلند شدم و همانطور که به سمت دستش

 .یک ربع دیگه وقت داریم اشی. چون فقط پبهتر سریع 

در را بستم و از آینه دستشویی خودم را نگاه کردم. قیافه ام خیلی شلخته شده بود. شیر آب را 
خیلی سریع از آن جا بیرون آمدم و به طرف ساکم رفتم. تقریبا  .باز کردم و به صورتم آب زدم

ود که اینجا هستم اما هنوز وقت نکرده ام وسیله هایم را داخل کمد بچینم. یک هفته ای می ش
از میان لباس های تا زده داخل ساک ، یکی از بهترین هایشان ا بیرون آوردم و با لباس های 

 .خودم عوض کردم. شانه آریکا را از روی میز برداشتم و موهایم را شانه کردم
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 ؟نک: فرا کاآری

 .ا را حاضر و آماده دیدمعقب برگشتم و آریک

 بریم؟ـ 

بیرون   سری تکان داد و زود تر از من از اتاق خارج شد. کوله ام را از گوشه اتاق برداشتم و
ی اجاره کند که من مانع شدم. اول صبحی باید کلی صبر کنیم تا سک رفتم. آریکا می خواست تا

ما داده است ، چرا با ماشین کرایه یک تاکسی بیاید. بعدش هم تا وقتی این دوتا پا را خدا به 
ای برویم؟ مثل اکثر اوقات مسیر بین دانشگاه تا بیمارستان را پیاده طی کردیم. وقتی داشتیم 

 : به در بیمارستان می رسیدیم ، از آریکا پرسیدم

 چند نفر غیر ما دانشجوی این استادن؟ـ 

 .کنم دو نفر دیگه ر: فک کاآری

 .داخل رفتیم. میز پذیرش را نگاه کردم اما کسی نبوددر را باز کردم و دو تایی 

 ای کاش دیشب از یانی می پرسیدم اتاق این یارو کجاست؟ـ 

 .: خب االنم می تونی بپرسی کاآری

 : دم و با تکان دادن سرم گفتملبخندی ز 

 .خیلی ایده جالبی بود

یاد آوردن چیزی کف  دستم را داخل کیفم بردم و دنبال تلفن همراهم گشتم. اما نبود! با به
 .دستم را محکم به پیشانی ام کوبیدم

 : چی شده ؟ کاآری

و جا گذاشتم زیر تخت تو. چاره ای نداریم باید بریم اتاق یانی بپرسیم. تو این جا هم  گوشیم : -
 .یه آدم پیدا نمیشه که همه غیبشون زده

 : نگاهی به ساعتش کرد و گفت
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 .برای همین کسی نیست محض اطالعت االن کالس ها شروع شده

شصتم را به دندان گرفتم و سریع به طرف اتاق یانی حرکت کردم. در زدم و آن را باز کردم. 
روی صندلی نشسته بود و داشت برگه هایی که جلویش بودند را چک می کرد. با دیدن من 

 : برگه را کنار زد و گفت

 چرا انقدر دیر کردین؟ هر چی زنگ هم زدم برنداشتی؟

یانی خواب موندیم اگه زنگ های تو هم نبود اصال نمی رسیدیم. فقط اومدم بپرسم باید کجا  ـ 
 .بریم

 .یانی : راهروی باال ، اتاق هفتم. زود باشین

 بدون بستن در کنار زدم و به سمتی که یانی گفته بود ، رفتم.

م های درشت به مرد با عجله در هفتم را باز کردم و با آریکا خودم را داخل پرت کردم. با چش 
و دختر پسری که روی صندلی روبه روی هم نشسته بودند، نگاه کردم. سر های هر سه 

دوتای دیگر ، روبه  یک سمت وها نفرشان به سمت ما چرخیده بود. از آن جایی که یکی از آن 
آب دهانم را قورت دادم و به  ؛ حدس زدم همان یکی استاد کینگ باشد. ندرو نشسته بود

 : اد نگاه کردم. اول با اخم نگاهی به ما بعد به ساعت مچی اش کرد و عصبی گفتاست

 .خانوما پنج دقیقه دیر کردین

 ...: استا کاآری

 : حرفش را قطع کرد و گفت

 د.دیگه تکرار نشه. بیاین بشینی حرف نباشه. فقط 

د. سرمان را بدبختمان کن این یک سال را قرار است « الی که نکوست از بهارش پیداست. س»
پایین انداختیم و کنار همان دختر و پسر نشستیم. نا محسوس نگاهش کردم. چشم های سبز 
و زردی داشت. موهایش قهوه ای کم رنگ بود و کمی ته ریش داشت. خالصه بخواهم بگویم 
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خیلی خوش تیپ بود. اما به پای یانی من نمی رسید. ای وای کی یانی مال من شد ؟ با صدای 
 : کینگ به خودم آمدم و گفتماستاد 

 ها؟

 : اخمش غلیظ تر شد و گفت

اوال ها نه بله. دوما حواستون کجاست خانم؟ از همین االن به همتون گفته باشم ، وقتی من 
 .دارم حرف می زنم باید شش دونگ حواستون به من باشه

 : نگاهم را دزدیدم و جوری که خودم به زور می شنیدم گفتم

 .بله ، چشم

 .تاق استاد که برگشتیم ، به طرف خوابگاه بیمارستان رفتیماز ا

 .: خدا کنه یه اتاق پیدا بشه که دو تا ظرفیت خالی داشته باشه کاآری

سرم را پایین و باال بردم. شانسی پنجمین در را باز کردم. سرم چرخاندم و داخل را خوب نگاه 
 : کردم. کسی نبود. با لبخند وارد شدم و گفتم

 .تصاصی خودمونهاتاق اخ

 .کیفم را روی طبقه پایینی تخت انداختم و نفس عمیقی کشیدم

 .: نمی خواد فاز رمانتیک بگیری. زود باش لباست رو عوض کن بریم کاآری

به سمت میز رفتم و لباس و شلوار آبی رنگ را از کاور بیرون آوردم. خوشحال نگاهش کردم. 
! سریع لباس هایم را عوض کردم. پالستیکی که از این لباس یعنی ؛ شروع اولین روز کاری من

خانه آریکا آورده بودم را برداشتم و جعبه کفش را بیرون کشیدم. دیروز بعد از جلسه معارفه 
 با استاد کینگ ، با آریکا رفتیم تا کفش بخرم.

کفش های سفید را از داخل جعبه بیرون آوردم و پوشیدم. با لبخند به آریکا نگاه کردم و  
بدون هیچ حرفی با هم از اتاق خارج شدیم. دوباره وارد اتاق هفتم شدیم و روی صندلی ها 
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چشمم  نشستیم. حدودا نیم ساعت زود تر آمدیم تا بهانه دست این استاد سخت گیر ندهیم.
چیز خاصی برای سرگرمی پیدا نکردم. همه اتاق ها مانند هم بود.  را همه جای اتاق چرخاندم 

های سفید براق و میز های قهوه ای رنگ و چند صندلی چرمی بی فایده ؛ ویژگی  دیوار و کاشی
با کت و کیف  زتمام اتاق های این بیمارستان است. در همین فکر ها بودم که استاد عزی

ثانه بعد با  مسطتیلی مختص خودش وارد اتاق شد. با دیدن ما اول کمی تعجب کرد اما چند 
و کت خاکستری اش را با روپوش پزشکی عوض کرد. به ساعتم  بی تفاوتی به طرف میزش رفت

نگاهی انداختم. یک ربع زود تر آمده بود. کیفش را باز کرد و چند کاغذ بیرون آورد . بعد 
ختم و انگشت هایم را به بازی خیلی خونسرد جلو آمد و روبه روی ما نشست.سرم را پایین اندا

تین کوتاه و یقه هفت کمی معذب هستم. نه او گرفتم. راستش به خاطر این لباس های آس
چیزی می گفت نه ما چیزی می گفتیم. فقط هر چند بار یک بار به ساعتش نگاه می کرد بعد 

هشت شد ، برگه ها   دوباره سرش را به برگه هایش گرم می کرد. درست بعد از این که ساعت
 .را زمین کذاشت و و صدایش را صاف کرد

ن در جریانید که به دلیل اتفاقات اخیر مسئول کار های زیادی هستیم. استاد کینگ : خودتو 
عالوه بر اون باید کالس های فشرده تئوری و کالس های عملی هم برگذار بشه. پس کار ما 

 .فوق العاده سخت میشه

 : با انگشت اشاره اش را روی میز ضربه زد و ادامه داد

 .دی قبول شدین نباید براتون مشکلی باشهولی از اون جایی که شما تو آزمون سخت ورو  

 : انگشتش را به سمت من گرفت و گفت

 .مخصوصا شما خانم رضایی که بورسیه هستید

 .آب دهانم را قورت دادم و چیزی نگفتم

 .دانشجوی دیگر پشت در ظاهر شدند و دو همین لحظه در زده شد 

 : قبل از اینکه آن ها حرفی بزنند ، گفت
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 .ن خارج بشینلطفا از اتاق م 

 ...دانشجو دختر : ولی استا

 .استاد کینگ : فکر کنم دیروز هر چیزی که برایم اهمیت داشت رو گفتم

 .چار سرشان را پایین انداختند و از اتاق خارج شدندبه نا

 : احساسی خنثی گفت ادو دستش را روی میز گذاشت و ب

 .کارمون خب بریم سر

 .. بی معطلی بلند شدیم و مثل اردک دنبالش راه افتادیمبعد بلند شد و از اتاق بیرون رفت 

از راهروی اصلی بیرون رفت و وارد بخش شد. یکی از در ها را باز کرد و داخل رفت. داخل 
به روی حیاط بیمارستان  پر بود. کنار پنجره بزرگی هم رواز آنها  سه تا تخت بود که دو تا اتاق

پشت سر هم شروع به صحبت کردن ، کرد. من  داشت. سمت یکی از تخت ها رفت و مرتب
درست داشتم به حرف هایش گوش می دادم. اما می دانستم آریکا شدیدا حوصله اش سر 

منم که گوش می دادم بعضی از حرف هایش را نمی فهمیدم.   رفته و اصال گوش نمی دهد.
ندازد. از کنار ولی چه کسی جرات داشت از او سوالی بکند. باز هم می خواهد کلی تیکه بی

تخت شماره یک کنار رفت و به سمت تخت سوم راه افتاد. توضیحات خیلی کاملی را درباره این 
جوری با   یکی بیمار داد و در آخر بعد یکی _ دو ساعت برگشت و به قیافه های ما نگاه کرد.

 .نگاه کرداخم نگاهمان کرد که انگار معلوم بود هیچی نفهمیدیم! سری تکان داد و به ساعتش 

 .استاد کینگ : من االن وقت عمل دارم

می شدم که  لحرکت کرد. داشتم از رفتنش خوشحا و بی هیچ توضیح اضافه ای به طرف در
 : هو برگشت و گفت یک

ولی شما امروز بیکار نیستین. مسئولیت کل اتاق های این راهرو بخش به عهده گروه ماست. 
سر بزنین و هر چی که تا االن بهتون گفتم رو چک کنین. وظیفه شما اینه که به همه بیمار ها 

 .م فردا بهم تحویل بدینرو ه گزارشش
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برگشت و در را باز کرد. در حالی که داشت از  م . های از حدقه در آمده نگاهش کردی با چشم
 : اتاق بیرون می رفت گفت

 .خوام به اون دوتای دیگه هم بگین. من فردا از شما چهار تا گزارش کامل می

بعد عادی از اتاق بیرون رفت و در را هم پشت سرش بست. سرم با حال زاری سمت آریکا 
 : چرخاندم و گفتم

 االن چی گفت ؟

 : موهایش را پشت گوشش گذاشت و گفت

 .: فک کنم فهمید هیچی نفهمیدیم کاآری

 : نفسم را به بیرون فوت کردم و گفتم

 .پس بهتره از همین االن شروع کنیم

تر راه افتادم و آریکا هم پشت من راه افتاد. سرشار از انرژی در اولین اتاق را باز کردم و جلو 
داخل رفتم. یکی یکی همه آن چیز هایی که خواسته بود را چک کردم و آریکا روی برگه 

یاداشت کرد. تا نزدیک های عصر از این اتاق به آن اتاق می رفتیم و تقریبا همه بیماران را 
 دیم. از بس حرف زده بودم دهانم کف کرده بود. آریکا از خستگی روی صندلی راهرو بررسی کر 

 : ولو شد و گفت

 تموم شد دیگه؟

 .اهومـ 

 .: وای باالخره تموم شد. نمی دونی چقدر خوشحالم. نزدیک شش ساعت سر پا ایستادیم کاآری

 : بعد دستش را در هوا تکان داد و گفت

 .ول زدنآیی از بس نوشتم انگشتام تا

 : مشتی به شانه اش زدم و گفتم
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 .هی انقدر غر غر نکن. پرستار بی انرژی

 : ر گفتتمدند . دخآه سمتمان دانشجوی دیگر ب در همین زمان آن دو 

 کار کرد . استاد بداخالقمون؟ وای چی

 .سالم ـ 

 : دستش را جلو دهانش گرفت و گفت

 .ببخشید سالم

 : بعد دستش را جلو آورد و گفت

 .ر : من کاتین هستمدخت

 : دستم را در دستش گذاشتم و گفتم

 .خوشبختم

 : به پسر کناریش اشاره کرد و گفت

 .اینم برادرم کایا ست

 : با کایا هم دست دادم و گفتم

 .خوشبختم کایا

 .کایا : منم همین طور

 : تین دوباره با نگرانی نگاهم کرد و گفتکا

 شد؟ خب نگفتین چی

تا مریض اتاق صد و هفتاد نه صحبت کرد بعدش گفت از همه  باره دوکلی در  هیچی . فقط  ـ 
 .زارش بیارین برامسمت راهرو گمریضای این ق
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 .: گفت شما هم باید بیارین کاآری

 .کاتین طوری با آه و ناله کنار آریکا نشست که انگار خبر مرگ یکی از نزدیکانش را دادیم

 .ی نداریمکنیم؟ ما که دیگه وقتکار کاتین : حاال چی 

 : لبخندی به روش زدم و گفتم

 .ما یه چیزایی یادداشت کردیم. می خوای ازشون عکس بگیرین شماهم استفاده کنین

 .کاتین درحالی که داشت ذوق مرگ می شد گوشی اش را بیرون آورد و عکس گرفت

 .کاتین : حتما جبران می کن

 : ش رفتند ، آریکا گفتادر ر وقی کاتین و ب

 .ه از یادداشت های ما استفاده کنن. اصال معلوم بود خودشون می دونستناومده بودن ک

 : سرم را تکان دادم و گفتم

 .و به نفهمی بزنی فهمیدم ولی بعضی وقت ها باید خودت

دیگر حرفی نزد. دستش را گرفتم و به طرف خوابگاه رفتم. برای امروز خیلی کار کردیم! حاال 
 : یدیم که اریکا با آرنج به پهلویم زد و در گوشم گفتنوبت استراحت است. داشتیم می رس

 باز این دختره پیداش شد که

به سمتی که نگاه می کرد ، توجه کردم. الویا بود. سنگینی نگاهم را حس کرد و برگشت. با 
 : همراه گروه دوستانش طرفم آمد و در کمال وقاحت گفت  دیدنم به

 !م اسم قشنگبه ببینین کی اینجاست! سال

او  این که عصبی شوم و چیزی به با گفتن این حرف ، همه دوستانش زیر خنده زدند. قبل از
بگویم راهم را کج کردم و از آن ها دور شدم. به چند تا بی شعور نفهم حرفی ندارم بزنم. پشت 



 
 
 

 
149www.98iia.com | Page 

 

 کاربر نودهشتیا - هانیه دانیال _   پرستاریبورسیه 

سر هم چرت و پرت بارم می کردند و می خندیند. صدای قهقهه هایشان کل سالن را پر کرده 
 .بود

 .و ناراحت کنی کدوم آدم نیستن که بخوای بخاطرشون خودت : ناراحت نشو. هیچ اکآری

 : عصبی گفتم

 .همین فردا اسمم رو عوض می کنم قسم می خورم 

 .بعد به سمت اتاق رفتم و بدون عوض کردن لباس هایم روی تخت دراز کشیدم

  

 .ودبا تکان دادن های دستی از خواب بیدار شدم. نگاهش کردم. آریکا ب

 .بلند شو دیگه. االن استاد کلمون رو میکنه

با شنیدن حرفش چشم هایم کامال باز شد و به سرعت نشستم. آریکا با تعجب نگاهم کرد و 
 : گفت

 حالت خوبه ؟ چرا این جوری بیدار شدی؟

 .هیچی پاشو بریم فقط . دلم نمی خواد دیر برسیمـ 

اتاق خارج شد. با دست موهایم را مرتب یک کیک دستم داد و با برداشتن کاغذ گزارش از 
کردم و بعد از باز کردن پوشش کیک ، گاز کوچکی به آن زدم. بقیه اش را روی میز پرت کردم 
و با برداشتن گزارش از اتاق بیرون رفتم. بخاطر این گزارش خیلی خوشحال هستم. حدودا سه 

لی بهتر شده است. خودم ساعت طول کشید تا بنویسمش. مطمئن هستم که از بقیه گروه خی
را به در اتاق رساندم. قبل از ورود با دست لباسم را که کمی چروک شده بود را صاف کردم. در 

در را باز کردم. خوشبختانه هنوز نیامده بود. نفس راحتی کشیدم و بعد از  زدم و با احتیاط 
کنار سه تای دیگر داخل شدم در را پشت سرم بستم. رفتم و روی یکی از صندلی ها که این 

نشستم. همان لحظه در باز شد و قامت استاد نمایان شد. بدون نگاه کردن به ما ، مثل 
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همیشه به طرف میزش رفت و روپوشش را پوشید. برگشت و روبه روی ما نشست. انگشت 
 : اشاره اش را روی میز زد و گفت

 گزارشاتون؟

 : ه آن کرد و با بی تفاوتی گفتاول از همه کاتین برگه اش را تحویل داد. نگاهی ب

 .خوب بود

برگه بعدی برای کایا بود. برای او هم همین پروسه طی شد. وقتی برگه آریکا را گرفت و نگاه 
کرد هیچ چیزی نگفت . بعد از آریکا نوبت من بود. با لبخند و ذوق گزارش را تحویلش دادم و 

آورد و به من نگاه کرد. برخالف انتظار منتظر تحسینی هرچند کم از طرفش بودم. سرش را باال 
من بدون حتی یک کلمه ، دو دستش را باالی کاغذ گذاشت و دو نیمش کرد. همانطور که به 

جبم بین او و برگه گزارش من نگاه می کرد ، برگه را جابه جا کرد و دوباره پاره اش کرد. نگاه متع
 : کردو گفت پرته سمتم رگردان بود. تکه های کاغذ را بس هپاره شد

 .بدترین چیزی بود که تا حاال دیده بودم. شما حتی با اصول گزارش نویسی هم آشنایی ندارید

 : بعد با تمسخر اضافه کرد

 شما مثال دانشجوی بورسیه هستید؟

 : بلند شد و رو به همه گفت  ،بعد انگار که اتفاقی نیفتاده

 .ینامروز به بخش می ریم و شما باید کار عملی انجام بد

بعد برگشت و با گام های بلند از اتاق بیرون رفت. من هنوز خیره تکه های کاغذ روی زمین 
بودم و فقط به حرفش فکر می کردم. چرا اینجا هرکسی به خودش اجازه می دهد مرا تحقیر 

 . کند؟ دستی روی شانه ام حس کردم. برگشتم و آریکا را دیدم

 .می خواد سرمون داد و هوار کنه : بلند شو بریم بخش. االن بازم کاآری

 .بلند شدم و همراه او از اتاق خارج شدم  با سرافکندگی
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*** 

 : ضربه محکمی به بازویم زد و گفت

 !: دیوونه این چه کاری بود کردی؟ من فقط یک ساعت پیشت نبودما کاآری

 .می دونم کار درستی بود فقط ـ 

 رف های یه آدم بی شعور زیر سوال ببری؟: تو می خوای کل اصالت رو به خاطر ح کاآری

به حرفش فکر کردم. کدام اصالت را می گفت ؟ منظورش چه بود؟ برای من این شیرین تر 
و در آخر فراموش شود! حرفی نزدم که باالخره از موضعش پایین  است که اصالتم پنهان بماند

 : آمد و گفت

 .حاال از این به بعد باید چی صدات کنم

 ! مونیکا ـ 

 : لبخندی به رویم زد و گفت

 .جدا از اینها خیلی اسم قشنگی انتخاب کردی

 : بعد چشمکی زد و ادامه داد

 .اسم جدیدت مبارک

خندیدم و چیزی نگفتم. همانطور که روی صندلی بودم ، چرخیدم و به سمت میز برگشستم. 
صبح تا االن شش  دوباره خودکار را در دست گرفتم و شروع به نوشتن گزارش جدید کردم. از

بار نوشتم اما بعد به این نتیجه رسیدم که هیچکدام اصال خوب نیست. با فکری که در ذهنم 
بعد از سه بوق برداشت.  .جرقه زد ، لبخندی زدم و با برداشتم تلفنم ، شماره یانی را گرفتم

تا عوض کردن  همه اتفاقاتی که امروز برایم افتاده بود را برایش تعریف کردم. از قضیه گزارش



 
 
 

 
152www.98iia.com | Page 

 

 کاربر نودهشتیا - هانیه دانیال _   پرستاریبورسیه 

اسمم را برایش مو به مو تعریف کردم. به پاره کردن گزارشم کلی خندید! نمی دانم این اتفاق 
ش خنده داشت! از عوض کردن اسمم هم خیلی خوشحال شد. آخرش اعتراف کرد که ا کجای

که تقریبا نیم ساعتی با او صحبت  بر زبان آوردن اسم من برایش سخت بوده است. بعد از این
 .ردم ، سراغ موضوع اصلی رفتمک

 یانی؟ ـ 

 یانی : جونم؟

 .میگم تو می تونی کمکم کنی گزارش بنویسم ـ 

 : قهقهه ای زد و گفت

یعنی مونیکا خیلی دلم می خواست کمکت کنم. ولی اگه واقعا می خوای پیشرفت  .نه .اوه فرا.
 .کنی خودت باید این کارو به تنهایی انجام بدی

که سریع خداحافظی و تلفن را قطع کرد. گوشی را با حرص روی میز  خواستم اعتراض کنم
 .پرتاب کردم و با برداشتن خودکار شروع به نوشتن هفتمین گزارشم کردم

هر هفت تا کاغذ را برداشتم و به سمت اتاقش رفتم. جلو در کمی مکث کردم و با قورت دادن 
مایید " آرام در را باز کردم و داخل آب دهانم ، چند تقه به در زدم. با شنیدن صدای " بفر 

رفتم. با قدم های کوتاه خودم را به میزش رساندم و بدون حرف برگه ها را جلویش گرفتم. اول 
 : نگاهی به من بعد نگاهی به برگه ها انداخت و گفت

 اینا چی هستن؟

 دومشون خوبه ؟م کگزارش هستن. نمی دون ـ 

 .تماستاد کینگ : ولی من ازت گزارش نخواس

بعد آن ها را از دستم گرفت و بدون نگاه کردن ، آن ها را داخل سطل کنار میز انداخت. با 
 : تعجب و حرص داشتم به گزارشات نگاه می کردم که گفت
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 .دیگه می تونی بری. فکر نکنم این جا کاری داشته باشی

ز اتاقش خارج لب هایم را به هم فشردم و عقب رفتم. وقتی به در رسیدم ، برگشتم و بدو ا
شدم. چطور می تواند این طور با من صحبت کند. به سختی خودم را کنترل کردم تا اشک 

نریزم. نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم چیزی را بروز ندهم. دوباره به اتاقم برگشتم. آریکا 
م را نگاه کردم. ساعت ده شب بود. به ا روی طبقه باالی تخت به خواب رفته بود. ساعت مچی

ظرم االن باید دیگر بخوابم. همه افکار آزار دهنده ام را به دورترین قسمت ذهنم بردم تا شاید ن
 .بتوانم راحت بخوابم

  

خورشید پلک هایم را باز کردم. آخر این آفتاب کی پیدایش شد؟ به ناچار نور با تابش مستقیم 
نجره ها را از شیشه مات از خواب بیدار شدم و به پنجره روبه رویم نگاه کردم. نمی شد این پ

از روی تخت بلند شدم و به   درست کنند که دانشجو های بدبخت بتوانند راحت بخوابند؟
اطراف نگاه کردم. چشمم که به ساعت خورد از تعجب دهانم باز ماند. دقیقا وسط ظهر بود. 

رفتم و  ل بدون خوردن صبحانه از اتاق بیرونو من را بیدار نکرده است؟ با هپس آریکا چرا 
دنبال آریکا گشتم. هر جا را گشتم پیدایش نکردم اما یک چیز توجه ام را جلب کرد. همه 
داخل بیمارستان در گوش هم پچ پچ می کردنند و اظهار نگرانی می کردند. اصال نمی دانم 

 .قضیه چیست. اما امیدوارم خیلی زود بفهمم

 .ه سمتش دویدم و کنارش نشستمباالخره آریکا را روی صندلی های حیاط پیدا کردم. ب

 این جا چه خبره؟ چرا برا کالس بیدارم نکردی؟ کاآریـ 

  : دستی به شانه ام کشید و گفت

 سالم کی بیدار شدی؟

 .همین االن ـ 

 : سرش را تکان داد و گفت
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بیدارت نکردم چون کالس ها تشکیل نمی شد. دلیلشم اینه که برای کل اعضای بیمارستان یه 
  .ذاشتنکنفرانس گ

 کنفرانس چی ؟  -

شانه ای باال انداخت و چیزی نگفت. همزمان چند نفر نا آشنا از در وارد بیمارستان شدند. با 
  : آرنج به پهلوی آریکا زدم و پرسیدم

 ن؟هست اونا کیـ 

چون دارن به سمت اتاق  اومده باشند خاطر همین کنفرانسه دونم شاید به  نمی : کاآری
 .کنفرانس می رن

ا تعجب نگاهی به آریکا بعد به آن ها که دیگر داشتن از دیدم محو می شدند ، کردم. یعنی ب
انقدر مهم است که کالس ها را کنسل و مهمان های خارجی دعوت کنند! همان لحظه یکی از 

 : پرستار های مرد از دور فریاد زد

 .بیاد داخل. کنفرانس االن شروع میشه  هر کی تو حیاط

گرفتم بدون هیچ حرف اضافه ای داخل ساختمان رفتم. بیمارستان خالی خالی  دست آریکا را
شده بود. همه به اتاق رفته بودند. ما هم با اجتماع دانشجویان وارد شدیم. روی یکی از صندلی 

های خالی نشستم. آریکا هم کنارم جا گرفت. منتظر چشم به رئیس بیمارستان که باالترین 
دوختیم. وقتی همه ساکت شدند. صدایش را صاف کرد و شروع به  نقطه میز ایستاده بود،

 .سخنرانی کرد

رئیس : شاید همه شما کنجکاو شده باشین که چرا به اینجا اومدین. یا چرا همه اعضای 
بیمارستان رو به این اتاق دعوت کردیم. خب قبل از هر چیزی باید بگم که اتفاق مهمی افتاده 

ره. مسئله ای که باعث شد ما این کار ها رو بکنیم این بود که دیروز که برای ما خیلی اهمیت دا
 .شد که از هر جهت متفاوت بود ساعت سه نیمه شب بیماری وارد بیمارستان ما

 .همهمه ای شد که خانم رئیس روی میز سفید کوبید و بلند گو را جلوی دهانش تنظیم کرد
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  .ت بشنوینرئیس : لطفا ساکت باشین تا ادامه حرفام رو درس

 : نفس عمیقی کشید و ادامه داد

بعد از ورود بیمار عاليم ظاهری شو بررسی کردیم و متوجه چیز های عجیبی شدیم. همین 
باعث شد که ما آزمایش های دقیق دیگه ای هم انجام بدیم. بعد از همه این کار ها و بررسی 

ه از طریق جریان خون و آزمایش ها متوجه یک ویروس ناشناخته شدیم. ویروس هوشمندی ک
لنف گسترش پیدا کرده و االن کل بدن بیمار رو تحت تاثیر قرار داده. چیز اعجاب آوری که در 
این باره فهمیدیم این بوده که این ویروس ناشناخته به هیچ جای بدن به غیر از اعصاب خاصی 

دس می زنیم که صدمه نزده. در اثر آسیب به اعصاب چشمی ، فرد بیمار دچار کم بینی و ح
در آینده دچار کوری هم بشه. غیر از این آسیب جدی ای هم به بافت مخچه وارد کرده که 
موجب از دست دادن تعادل و درنتیجه نا توانی در راه رفتن شده. از عالیم ظاهری ای که 

مشاهده کردیم می تونم به آب شدن عضالت ، تاول های بزرگ پشت ساق پا که هنوز متوجه 
نشدیم و درد شدید در ناحیه سر و گردن اشاره کنم. ما هنوز نتونستیم تمام راه های  دلیلش

انتقال این ویروس رو پیدا کنیم. از تمام دنیا پزشکانی رو دعوت کردیم تا در بررسی این 
 .ویروس به ما کمک کنند

یگر حرف همهمه ها باال گرفت. با تعجب و مشتاق به خانم رئیس نگاه می کردم. اما انگار د
هایش تمام شده بود که از اتاق با دکتر های خارجی بیرون رفت. با ذوق به طرف آریکا 

  : چرخیدم و گفتم

 وای چه جذاب. خیلی جالبه نه؟ـ 

 : آخه ویروس به این خطرناکی کجاش جذابه؟ کاآری

  

ا هم یکی یکی از اتاق خارج می شدند. ما هم همانطور که از در بیرون می رفتیم ، ب  همه
  .صحبت می کردیم

 به ما چی بوده؟  : میگم حاال اینا هدفشون از گفتن این حرفا کاآری
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 .فکر می کنم می خواستن از بین هممون نیروی داوطلبانه بگیرنـ 

سرش را تکان داد و بدون حرف دنبالم راه افتاد. داشتیم به طرف اتاقمان می رفتیم که کاتین را 
 : تکان داد و تقریبا داد زد از دور دیدم. دستی برایمان

 .آریکا ، مونیکا؟ زود باشین بیاین بخش

 : با تعجب پرسیدم

 مگه امروز کالس ها کنسل نشده بود؟

 .کاتین : چرا ولی دکتر کینگ خواستن ما به کارمون ادامه بدیم

 .زیر لب دکتر کینگ را لعنت کردم و همراه آریکا به سمت بخش راه افتادیم

 

 

*** 

 : م را می کردم که درست پشت گوشم فریاد زدداشتم کار 

 .داری اشتباه می کنی. تو این مدت که من انجام دادم هنوز یاد نگرفتی

 ... ولیـ 

 .دکتر کینگ : نمی خواد دلیل بیاری. دوباره انجامش بده

 : نفس عمیقی کشیدم و دوباره از اول انجامش دادم. دوباره داد زد

 .اشتباهه اشتباهه

  : ا کنار کشید و ادامه دادبعد دستم ر 

 .تو نمی تونی درست انجام بدی بیا این طرف.
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در حد انفجار عصبانی بودم. اخم کردم و کنار کشیدم. با دستش به کایا اشاره کرد. کایا جلو 
رفت و شروع به کار کرد. خیلی بد تر از من انجام داد. منتظر بودم سر او هم داد و هوار کند. 

تش را گرفت و کمکش کرد. با تعجب و خشم نگاهش کردم. به نظر فقط اما خیلی عادی دس
بامن لج است. دستم را مشت کردم و سعی کردم با نگاه نکردن به آن ها خودم را آرام کنم. 

 : وقتی یکی یکی همه غیر از من کار را مطلوب انجام دادند ، سمتمان برگشت و گفت

کاری بره. یعنی قراره بریم به یه روستا تقریبا دور  سفر یه فردا بعد از ظهر قراره گروه ما به
 .برای کمک

 : به خودم جرات دادم و پرسیدم

 ؟د؟ پس چطور می خواید به روستا بریمگه شما برای بررسی ویروس نا شناخته نمی رین

 : برای اولین بار درست جوابم را داد

رستان اونجا هم االن واقعا به من برای قسمت دیگه ای همکاری می کنم و فعال وقت دارم. بیما
 .وجود چند تا دکتر و پرستار نیاز داره. پس دیگه سوالی نمی مونه

بعد بدون توجه به ما ، از کنارمان رد شد و بیرون رفت. اگر در قسمت اکتشافات بیماری کمک 
 : نمی کند پس مطمئنا قرار است در قسمت درمان همکاری کند. آهی کشیدم و گفتم

 . عالقه ای به مسافرت رفتن با این دکتره بد اخالف و بی شعور رو ندارموای من اصال

 .: این طوریا هم نیست. فقط خیلی سخت گیره کاآری

تو راست میگی ولی انگار با من لجه. هرکاری می کنم اگه حتی از بقیه هم بهتر باشه بازم هی ـ 
 .بهم گیر می ده

 .: نمی دونم کاآری

  : کاتین و کایا بیرون رفتیم. بین راه گفتماز بخش با خداحافظی از 

 .تو برو اتاق من یه کاری با یانی دارم
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  : شانه ای باال انداخت و گفت

 .باشه

به طرف اتاق یانی پا تند کردم. پشت در که رسیدم در زدم و با صدا " بفرمایید " داخل رفتم. 
  : با دیدنم گل از گلش شکفت و گفت

 .ی یه سری هم به من بزنیباالخره سرت خلوت شد گفت

  : لبخندی به رویش زدم و همانطور که می نشستم ، گفتم

 سالم . خوبی ؟

 .از پشت میز کنار و روبه روی من روی صندلی نشست

 .یانی : مرسی. تو چطوری ؟ اینجا بهت خوش میگذره

  

رسی این ویروسه ی یانی تو برای بر تو در آورد. راس نیستم بابا این دکتر کینگ پدرم  من خوب ـ 
 همکاری می کنی؟

  .یانی : راستش نه .حوصله ندارم واقعا

دکتر کینگ تو قسمت درمان می خواد همکاری بکنه. میگه االن تا وقت داریم بریم یه ـ 
 .روستایی که نمی دونم به دکتر نیاز دارن

به بیرون یانی به حالت بی تفاوتی سرش را تکان داد که یعنی " خب که چی ؟ " . نفسم را 
  :فوت کردم و ادامه دادم

و روحیاتش خوشم   نه از اخالق  من نمی خوام باهاش پاشم برم سفر. اصال نه از خودش
 .نمیاد. وای یانی یه کاری بکن من باهاش نرم
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 .کشه من طول می تونم بکنم. تو هم برو اتاقت کار کار میی یانی : باشه بزار ببینم چ

حرف از اتاق خارج شدم. خیلی خوشحالم که مجبور نیستم با دکتر  سرم را تکان دادم و بدون
کینگ جایی بروم. با خوشحالی به طرف غذا خوری رستوران رفتم تا شام بخورم. از صبح تا االن 
نه نهار و نه صبحانه خوردم. پله ها را پایین رفتم. میز ها شلوغ بود. چشم گرداندم تا آریکا را 

نفره تنها نشسته بود. برای من هم غذا گرفته بود. با لبخند رو به پیدا کنم. سر یه میز دو 
رویش نشستم و با نگاه از اوتشکر کردم. بعد بدون وقت تلف کردن شروع به خوردن کردم. 

  .بعد از خوردن غذا بلند شدیم همراه هم به سمت اتاق رفتیم

 .وای خدا تا حاال انقدر غذا خوردن بهم مزه نداده بودـ 

م خندید و خواست چیزی بگوید که تلفن من زنگ خورد. گوشی را از جیب لباسم بیرون به حرف
  : کشیدم و نگاهش کردم. شماره یانی بود. آریکا گفت

 .من می رم تو هم بعدا بیا

 .تشکر کردم و ارتباط را وصل کردم

  .یانی : سالم مونیکای عزیز

 زنگ زدی؟سالم. همین یک ساعت پیش اتاقت بودم. چی شده که  ـ 

 .یانی : چیزی که ازم خواستی جور شد

  : جیغ خفه ای کشیدم و گفتم

 واقعا؟ چطور؟

یه راه بود که می تونستی نری. اونم اینه که پرستار اون مریضه که ویروس داشت  یانی : فقط 
  .بشی

 !ـی؟چ  : با تعجب داد زدم
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االن فکر کنم به دکتر کینگ  یانی : چون دنبال یه پرستار داوطلب می گشتن زود قبول کردن ،
 .هم گفتن

 وای یانی. این چه کاری بود که کردی؟ اگه منم مریض بشم چی ؟ـ 

کنن ، از انتقال بیماری جلوگیری  یانی : تنها راهی بود که داشتی. تازه امکاناتی برات فراهم می
 .کنه

 .ای کاش قبلش با من مشورت می کردیـ 

 .یانی : دیگه کار از کار گذشته

 .خداحافظ  به هر حال ممنون .  ـ

 .تلفن را قطع کردم و با ناراحتی به طرف اتاقم حرکت کردم

 

 

******** 

م. چهره ژولیده و موهای ا و مرد بیمار روبه روی ز با دکتر کینگ رفت و من ماندم آریکا دیرو 
ش باز خاکستری رنگی داشت. از صبح که اینجا آمده ام یک لحظه ام نخوابیده است. چشم های

است و تنها روبه رویش را نگاه می کند. هر چه با او صحبت می کنم انگار نمی شنود. فقط و 
فقط نگاه می کند. هیچ واکنش خاصی نشان نمی دهد. حتی سرش را هم برنمی گرداند. با 

ر دقت بیشتری نگاهش می کنم. خیلی عجیب است که هیچ نشانه ای از درد یا غم نمی شود د
د. صندلی را از کنار تخت به جلوی تخت جا به جا کردم تا شاید بتوانم صورتش را چهره اش دی

از جلو ببینم. انگشتانم را در هم قالب کردم و تکیه گاه سرم کردم. چشم هایم را بستم و شروع 
به حرف زدن ، کردم. اگر قرار است فقط من گوینده باشم و حتی نفهمد چه می گویم ، پس 

 دلم سنگینی می کند را بگویم. مگر چه می شود؟ بگذار هر چه روی 
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انقدر گفتم و گفتم تا خالی خالی شدم. با لبخند پلک هایم را باز کردم و صورت مرد رو به 
رویم را تماشا کردم. شاید خودش نداند اما لطف بزرگی به من کرد که فقط گوش داد. از روی 

ن بار عالیم حیاتیش را چک کردم. صندلی بلند شدم و سرمش را عوض کردم و برای پنجمی
خم های ساق پایش بیشتر شده بود. ای کاش می دانستم ز  هیچ چیز تغییر نکرده بود. فقط 

 یاسی ی این تاول ها برای چیست. خیلی برایم عجیب است. به طرف پنجره رفتم و پرده ها
  پر از زندگی بود. را کنار کشیدم. چقدر بیرون زیبا ، پر از طراوت و رنگ

از روی میز کتابم را برداشتم. این تنها کتابی بود که با خودم از ایران آورده بودم. روی صندلی 
نشستم و کتاب را باز کردم. چند سال پیش درباره یک روش درمانی جدید در کتابی خوانده 

" روش کتاب درمانی " . صدایم را صاف کردم و شروع به خواندن متن کتاب کردم.   بودم.
به خیر پدرم همیشه می گفت که صدایت خیلی عالی است. پشت سرهم کتاب را ورق یادش 

می زدم و می خواندم. انقدر در مطالب کتاب غرق شده بودم که خشک شدن دهانم را هم 
نفهمیدم. کتاب که به نیمه رسید ، بستمش و روی میز کوچک کنار تخت گذاشتم. به چهره 

به بیرون نگاه کردم. شب شده بود. چقدر زود که من  اش نگاه کردم. دریغ از کمی تغییر.
نفهمیدم! از روی صندلی بلند شدم و از یخچال بطری آب را بیرون آوردم. کمی داخل لیوان 

ریختم و یک ضرب خوردم. بطری را سر جایش گذاشتم و به طرف تخت رفتم. چرا یک ذره هم 
 .تم و در را باز کردم. یانی پشت در بودتکان نمی خورد. در به صدا در آمد. از تخت فاصله گرف

 کار می کنی؟ مگه نباید می رفتی خونه؟ این وقت شب اینجا چیـ 

 : لبخندی به رویم زد و گفت

 .یانی : تو تنها پیش یه مرد بیمار بمونی و من برم خونه راحت بخوابم؟ مگه میشه اصال

 : خندیدم و گفتم

 .مسخره

 .باهات داشتم. یه لحظه بیایانی : اومدم اینجا چون یه کاری 

 ...ولی مریض چـ 
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 .یانی : اون چیزیش نمیشه. یه لحظه بیا کار خیلی مهمیه

به صورتش نگاه کردم. لبخندش محو شده بود و خیلی جدی نگاهم می کرد. حتما اتفاق مهمی 
ر افتاده است. شصتم را گزیدم و دنبالش راه افتادم. وارد راهروی تاریکی شد که داخش حداکث
سه اتاق بیشتر نبود. از کنار دو تا در اول رد شد و جلوی سومی یعنی آخرین اتاق ایستاد. از 

 .ترس ضربان قلبم باال رفته بود

 : برگشت نگاهم کرد. چشم هایش برق می زد. با لکنت گفتم

 چرا اومدیم اینجا؟

 .یانی : در رو باز کنی خودت می فهمی

چشم هایش می توانستم چیزی ببینم که باعث می  دوباره به چشم هایش خیره شدم. داخل
شد کامال به او اعتماد کنم. آب دهانم را قورت دادم و دستم را روی دستگیره در گذاشتم. به 

آرامی دستم را پایین کشیدم و در را باز کردم.داخل اتاق غیر از تاریکی هیچی نبود. برگشتم تا 
یست. دیگر از ترس در حال سکته زدن بودم. قدمی از یانی در این باره چیزی بپرسم که دیدم ن

دنبال پریز برق   داخل گذاشتم و در را باز گذاشتم. کورکورانه دستم را روی دیوار کشیدم و
گشتم. بعد از چند ثانیه پیدایش کردم. بالفاصله فشردمش و روشنش کردم. از صحنه رو به 

 -ک گرفته و تار عنکبوت زده بود. سه رویم خیلی تعجب کردم. یک چیزی شبیه انباری بود. خا
چهار تخت سفید آن جا بود که روی یکی پارچه کشیده شده بود. داشتم کنارم را نگاه می کردم 

 .که یانی را پشتم دیدم

 چی زیر پارچه گذاشتی؟ ـ 

 : لبخندی به رویم پاشید و گفت

 .بهتر نیست خودت کنارش بدی و ببینی
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تر شده بود. جلو رفتم و پارچه زرد را در دست گرفتم. در یک حاال که خیالم به مراتب راحت 
دایره ای  حرکت سریع کنار کشیدمش و از دیدن چنین چیزی به وجد آمدم. یک کیک بزرگ

 : شکل که پر از گل های سرخابی و صورتی بود. گیج نگاهش کردم و پرسیدم

 این برای چیه ؟

 .زی که کنار کیک هست رو ببینییانی : قبل از این که چیزی بپرسی میشه اون چی

ن قسمتی که گفته بود را نگاه کردم. یک بسته متوسط و پروانه ای شکل بود. چطور آبا تعجب 
متوجه این نشده بودم. قاب پروانه ای را در دست گرفتم. واقعا زیبا بود. بال هایش ترکیبی از 

ر برود و مکعب اصلی معلوم کشیدم تا کنارا رنگ های نارنجی و بنفش بود. از دو طرف بالش 
شود. با لبخند بزرگ به انگشتر طال که نگینش یک الماس آبی رنگ بود ، نگاه کردم. خدای من 

 : الماس ندیده بودم. به صورت یانی چشم دوختم و گفتم به حال از این نزدیک تا

 .خارق العاده اس. ولی این برای چیه

 : ی زد و با لحنی پر از احساس گفتجلو آمد و در یک قدمی ام قرار گرفت. لبخند

 مونیکا ؟

 .آب دهانم را قورت دادم و منتظر نگاهش کردم

 یانی : با من ازدواج می کنی؟

با چشم های درشت شده نگاهش کردم. یعنی االن از من خواستگاری کرد؟ دهانم را باز کردم 
پر شد و هر   از ذوق بیرون نیامد. چشم هایمدهانم م اما حتی یک کلمه هم از ویتا چیزی بگ

 : دو دستم را روی دهانم گذاشتم. من باید االن به او چه می گفتم ؟ با بی تابی گفت

 زود باش بگو دیگه. قبول می کنی؟

 : آرام گفتم

 واقعا نمی دونم باید چی بهت بگم؟
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 .بگو قبول می کنی یانی : فقط 

از چهره اش پرواز کرد و بلند محکم به معنی باشه پلک زدم و با عشق نگاهش کردم. نگرانی 
قهقهه زد. من هم آرام خندیدم و فقط نگاهش کردم. بعد مدتی که آرامشش را به دست آورد 

 : گفت

 وقت ازت دور باشم. حتی اگه فاصلمون یک دیوار باشه اما این یه چیدیگه دلم نمی خواد ه
 .عمل کنیباید به وظیفت قبول کردی و و ر   مردیو مجبورم. تو مسئولیت   مدت

 .با ناراحتی سرم را پایین انداختم و چیزی نگفتم

 .این چند شبم تموم میشه. بهت قول می دم . تو االن باید بری سر کارتـ 

 .سرم را باال آوردم و به چشم های درشت آبی اش نگاه کردم

 .باشه ـ 

م. از اتاق تشکر کرد. چند قدم عقب عقب رفتم و وقتی به در رسیدم چرخید  نم با لبخند از
که خارج شدم از خوشحالی جیغ کوتاهی کشیدم. زندگی من هم دارد کامل می شود! به اجبار 

بی حرف خودم برگشتم. در این نیم ساعتی که نبودم هیچ چیز تغییر نکرده   کنار بیمار ساکت
بود. همه چیز را چک کردم و دوباره روی صندلی نشستم. چشمم به مرد روی تخت و همه فکر 

، بلند بم پاک نمی شود. به خاطر این که بی کار نباشمذکرم در گیر یانی بود. لبخند از روی لو 
ق رفتم. داشتم وسیله های اضافی روی میز که همان کمد آهنی گوشه اتا  و به سمت  دمش

می گذاشتم که صدای خش خش از پشت توجه ام  دداخل کم سرم ها و سرنگ ها و ... بود را 
 .را به طرف پشت چرخاندم  دستم از حرکت ایستاد و سرم  را جلب کرد.

  

قبل از اینکه چیزی بفهمم ، جسم تیزی محکم داخل بازویم فرو رفت و از پشت به شدت روی 
کمد ها افتادم. از درد چشم هایم را بستم و جیغ کشیدم کسی محکم دو کتفم را گرفت و در 

 :حالی که تکانم می داد ، فریاد زد
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می زارم این مریضی ساکن بمونه؟ که من بشم موش آزمایشگاهی شما دکترا . کور فکر کردین 
 . خوندین

یک مرتبه قهقهه زد . با ترس با چشم هایی که دو دو میزد به چشم هایش که در فاصله چند 
سانتی متری صورتم قرار داشت نگاه کردم . از این نزدیکی راحت می شد سیاهی پر از نفرت 

خیص داد . نگاهم را از او گرفتم و به سرنگ داخل بازویم چشم دوختم چشم هایش را تش
 : بریده بریده گفتم

 کار ..کرد...کردی آش...ـغال؟ تو با...با من..چی...چی : -

 . زد و دو تا کتفم را رها کرد که زمین افتادم نم لبخند چندشی به

 .مرد : حاال این تو هستی که موش آزمایشگاهی اونا میشی

 : را از بدنم بیرون کشید و از هوا پر کرد. دستش را کنار سرش نگه داشت و گفت سرنگ 
 .خداحافظ

بعد سرنگ خونی را در دستش فرو کرد. چشم هایم تار می دید. نگاهی به مرد بی هوش یا 
شایدم مرده جلویم انداختم بعد به زخم روی بازویم که خونریزی داشت، چشم دوختم. حتی 

نداشتم. نمی فهمیدم که االن چه اتفاقی برایم افتاده است. فکر می کردم  توان فکر کردن هم
تا این که دیگر  ؛ همه اش یک شوخی مسخره است. کم کم دنیا جلوی دیدم تیره و تار تر شد

 .به عالم بی هوشی رفتم

آرامی پلک هایم را از هم باز کردم ، همه جا تار بود. فقط یک صفحه سفید کامال غیر   به
ف می دیدم. هیچ چیز یادم نمی آمد. حتی نمی دانستم کجا هستم؟ اصال چرا چنین جایی شفا

هستم؟ کم کم صدا های نا واضحی شنیدم. صدای گریه آشنایی از همه واضح تر به گوش می 
 :رسید. صدا ها در گوشم پیچید

 .احتمال انتقال بیماری صد در صده. دیگه آزمایش الزم نبود

 ر چطوره؟وضعیت آقای گونتـ  
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 .کمکی نتونستم بهش بکنن. همون لحظه مرد+ 

 .نتایج آزمایش ها اومد. خانم رضایی دچار بیماری شدندـ 

 .صدا ها واضح و واضح تر می شد. آرام آرام چشم هایم دنیا را پیدا می کرد

 .مثل این که به هوش اومد+ 

زد. اما من توجه ای  مرد سفید پوشی به سمتم دوید و دستم را گرفت. پشت سر هم حرف می
نکردم. فقط با چشم دنبال صدای گریه گشتم. دختر آبی پوشی کنار دیوار نشسته بود و صدای 

ا به حال گریه اش تمام اتاق را پر کرده بود. سرش را بلند کرد و من آریکا را طوری دیدم که ت
بدو از اتاق  ا دیدنم بلند شد وو چشم هایش قرمز شده بود. ب بندیده بودم. صورتی ملته

های اطرافیانم گیج شده بودم. چه اتفاقی برایم افتاده است؟ اندکی به خودم ن رفت. از کار رو یب
ک زده به اطراف نگاه کردم. من روی تخت و فشار آوردم تا خاطراتم را به خاطر بیاورم. ش
نگ ، بی استگاری یانی و حمله مرد بیمار با سر و بیمارستان چه کار می کردم؟ دیروز بعد از خ

، را یادم آمد. نه این امکان دکتر و پرستار باالی سرم می زدندهوش شدم. همه حرف هایی که 
بلند داد  ندارد. نفس نفس زدم و فقط دنبال کسی گشتم که بگوید چیزی نشده است. 

داد زدم تا آرام شوم تا کسی به من بگوید  کشیدم و فریاد زدم. نمی دانم چه گفتم. فقط 
 تو منتقل نشده است. اما دریغ از یک کلمه حرف امیدوار کننده! ویروس به 

د. اما من فقط منتظر یک نفر بودم. ندکتر و پرستار داخل اتاق سعی می کردند من را آرام کن
، چنین ویروسی برایم اهمیتی نخواهد داشت. او من را با این بیماری هم قبول کندکسی که اگر 

ست دختر لباس آبی را محکم گرفتم که از ترس لرزید. در کسی به جز یانی نخواهد بود. د
 : ، گفتمالی که اشک از چشمانم جاری می شدح

 ؟هش می کنم بهم بگو کجاست؟ یانی کویانی کو؟ خوا

 : با ترس و لرز گفت

 یانی کیه؟.پرستار : یا..
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 همون دکتر هریس. کو؟ کجاست؟ـ 

 : دکتر ،دست پرستار را از دستم کشید بی مالیمت گفت

وقتی از این موضوع با خبر شد با پریشانی از بیمارستان بیرون زد. تا االن نه بیمارستان اومده 
 .نه خونه رفته و نه تماسی گرفته

به یک باره انگار انرژی ام تحلیل رفت که روی تخت افتادم. همین جمله برای گرفتن جان من 
مانند مرا دیگر نگاهم نکند. دختری  کافی بود. البته به او حق می دادم. حق می دادم دختری

مریض و آلوده شده از ویروسی که به تازگی کشف شده است. اما نمی توانم درکش کنم. حتی 
اگر دیگر مرا نمی خواست عیبی نداشت. حداقل کنارم می ماند و به من امیدواری می داد. 

این حق من نبود. ای  قطرات اشک بدون اجازه من روی گونه ام می ریختند. این انصاف نبود.
کاش با دکتر کینگ می رفتم. ای کاش. حرف هایشان را دیگر نمی شنیدم. انقدر گفتند و 

 گفتند که خسته شدند و از اتاق رفتند. 

یک اتاق تنهایی! از صبح تا شب کارم زل زدن به یک نقطه نامعلوم روی دیوار و من ماندم 
تلخ و شیرینم شده بود. بیل در دست گرفته  شده بود. کارم فکر کردن به گذشته و خاطرات

بودم و همه خاطرات دفن شده در خروار خروار خاک در ذهنم را بیرون می کشیدم. انگار ارثی 
چارگی میراث خانواده من است. تالش کردن هم ی و نرسیدن را می گویم. انگار بیبود! بدبخت

ا خدایا من هنوز کلی آرزو داشتم. برایم فایده ای نداشت. در آخر همین سرنوشت من بود. ام
من تازه فهمیده بودم که عاشق شده ام. عاشق مردی بی وفا که طاقت جنگیدن نداشت. مثل 

 من. من هم توان جنگ با زندگی و گرفتن حق خودم از آن را ندارم. 

که یادم می آید وقتی آمدم به اینجا چقدر از سفیدی دیوار ها زمین ذوق کردم. تازه می توانم ل
های سیاهی مثل یانی را در آن ببینم. اوایل کور بودم. اما ناراحتی من از این است که اگر 

 همین لکه سیاه دوباره برگردد باز هم حاضرم به پایش بیافتم تا بماند. برای همیشه برایم بماند. 

ا من؟ ، به این فکر می کردم چر ارد می شود تا کارش را انجام دهدهر وقت پرستار یا دکتری و 
روز کنارم روی میز آنقدر می  چرا همین ها که می آیند و می روند نه؟ چرا الیویا نه؟ غذا ها هر
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تا خراب می شدند. دلم می خواهد حداقل از گرسنگی بمیرم اما این سرم ها این اجازه را  نددمان
که چقدر در هم به من نمی دهند. تازه آقای گونتر اولین بیمارم را درک می کنم. درک می کنم 

 این زمان مرگ لذت بخش است.

دید چشم هایم هر لحظه تار و تار تر می شد. طوری که حتی دیدن دنیای پشت پنجره هم  
برایم آرامش دهنده نیست. دوست نداشتم حتی خودم را داخل آینه ببینم. از آن جایی که می 

های خانم رئیس داخل  دانم در اثر آب شدن عضالت قیافه ام از حالتش برگشته است. صحبت
 .اتاق کنفرانس در گوشم پژواک می شود. طوری که انگار دقیقا همان جا هستم

چیز اعجاب آوری که در این باره فهمیدیم این بوده که این ویروس ناشناخته به هیچ جای   "
بدن به غیر از اعصاب خاصی صدمه نزده. در اثر آسیب به اعصاب چشمی ، فرد بیمار دچار 

 به هم ای جدی آسیب این از غیر. بشه هم کوری دچار آینده در که زنیم نی و حدس میکم بی
ه. از شد رفتن راه در توانی نا درنتیجه و تعادل دادن دست از موجب که کرده وارد مخچه بافت

عالیم ظاهری ای که مشاهده کردیم می تونم به آب شدن عضالت ، تاول های بزرگ پشت 
ه دلیلش نشدیم و درد شدید در ناحیه سر و گردن اشاره کنم. ما هنوز ساق پا که هنوز متوج

نتونستیم تمام راه های انتقال این ویروس رو پیدا کنیم. از تمام دنیا پزشکانی رو دعوت کردیم 
 " .تا در بررسی این ویروس به ما کمک کنند

ایش اهمیت ندارم. در اتاق باز و کسی وارد شد. ولی برای من مهم نبود. هر کسی هست من بر 
این خونم است که برایش مهم است. حتی بعد از آن روز اول دیگر آریکا هم پیدایش نشد. 
صدای قدم های فرد نزدیک تختم شد. کنار تخت من زانو زد و انگشت های بی رنگم را در 

دست های گرمش گرفت. نمی دانم کیست اما هر که هست با این کارش احساس آرامش به 
ل کرد. حرفی نزد. گریه نکرد. آه نکشید. داد نزد و گالیه نکرد. فقط سکوت کرد و منتق من 

نگاهم کرد. همین که کسی این جا باشد که فقط باشد برایم خیلی لذت بخش است. بعد از روز 
ها چشم از آن نقطه گرفتم و به فرد کنارم نگاه کردم. به دلیل کم بینایم نمی توانسم درست 

فهمید نزدیک تر آمد تا ببینمش. دیدمش. دکتر کینگ بود. او اینجا چکار  تشخیص دهم. وقتی
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می کرد؟ سرش را پایین انداخت و با دست دیگرش دستم را نوازش کرد. باالخره بعد از مدت 
 .ها سکوت طوالنی این روز هایم را شکست

 ن؟دکتر کینگ : می گن با هیچ کس حرف نمی زنی. می گن هیچی نمی خوری. راست می گ

سرم را برگرداندم و دوباره به نقطه مورد عالقه ام چشم دوختم. تا چند روز پیش آدم بده ی 
زندگی ام بود. یکهو چه شد که متحول شد؟ در همان حالی که دستم در دستش بود روی 

 : صندلی کنارم نشست و گفت

ا سبک بشم. بگم عیبی نداره اگه تو توجه ای نکنی یا اصال نشنوی. اومدم چیزهایی بهت بگم ت
اول که دیدمت ، از روحیه ات روز تا فکر نکنی من آدم بدی هستم. راستش رو بخوای از همون 

، از استعدادت ، از هوشت ، از امیدت خوشم اومد. تا به حال هیچ دانشجویی نبود که اولین 
اطر درس هایی که من می دم رو سریع و بدون عیب یاد بگیره. اگر هر رفتاری داشتم به خ

خودت بوده. چون تو با بقیه فرق داشتی . از همه بهتر بودی و من فقط می خواستم بهتر از 
 .بقیه یاد بگیری

 .با انگشت اشاره سرم را سمت خودش برگرداند و به عمق چشم های سردم نگاه کرد

افتی. حاال که روی میدکتر کینگ : نمی دونستم به خاطر فرار از من تو چنین دردسر بزرگی 
این تخت بی توان و سست افتادی. من احساس عذاب وجدان می کنم. همه اش یکی توی 

 .قلبم بهم می گه تقصیره توعه

سرم را از انگشتش آزاد کردم و دوباره به زمین خیره شدم. این حرف ها االن به چه درد من می 
 خورد؟ 

د. همین برایم نفس سنگینش را بیرون فوت کرد و به صندلی تکیه داد و دیگر حرفی نز 
خوشایند بود.در بار دیگر باز شد و کسی داخل آمد. با آمدن او ، دکتر کینگ بلند شد و صدای 
قدم هایش نشان می داد که از اتاق خارج شد. فرد دوم جلو آمد و جای دکتر کینگ نشست. 

بعد از چند دقیقه سکوت صندلی را جلو کشید و شروع به صحبت کرد. تا حرف اول را زد 
 : ناختمش. من او را ندیده می شناختم. صدایش بدجور گرفته بودش
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تا یه چیزای مهمی رو بهت بگم. از اون روزی که فهمیدم مریض شدی سر به   امروز اومدم
بیابون گذاشتم تا االن که یک هفته گذشته . رفتم یه جایی که هیچکس نباشه تا من فقط فکر 

یه نتیجه رسیدم. نتیجه منطقی که هم من هم تو کنم. به تو به خودم به ارتباطمون. به 
 .مجبوریم قبولش کنیم

خدای من ، یک هفته است که من اینجا روی تخت خوابیده ام؟ یک هفته است که از این دنیا 
دور افتادم؟ چرا انقدر دیر برگشته است؟ دست از فکر کردن کشیدم و سعی کردم به ادامه 

 .حرفش گوش دهم

ها برام خیلی سخته ولی مجبورم. خودت می دونی که تو مریضی رو  یانی : زدن این حرف
گرفتی این نه تقصیر من بوده نه تقصیر کس دیگه ای. مطمئنم که تو دوست نداری این 

بیماری از طریق تو گسترش پیدا کنه. این یه معنی بیشتر نمی ده . این که ازدواج ما امکان 
 .پذیر نیست

ای آبی اش که حاال دیگر نمی توانستم عالقه را در آن ببینم ، برگشتم و نگاهم را به چشم ه
دوختم. کسی که دخالتی در این اتفاق ندارد احساس عذاب وجدان می کند و کسی که در این 
موضوع نقشی داشته است اظهار می کند که بی تقصیر است. اما راست می گوید. همه این 

به چنین آدم هایی در زندگی ام اعتماد اتفاق ها تقصیر خودم است. تقصیر من است که 
کردم. هر طور فکر می کنم نمی توانم درک کنم چطور ناگهان از این رو به آن رو شد. چطور از 

 : یک آدم عاشق به چنین آدمی تبدیل شد. سرش را از نگاه سنگینم پایین انداخت و گفت

شم. می دونم دلت بریض این طوری نگاهم نکن. می دونم دوست نداری من هم به خاطر تو م
 .خواد بچه ات هم مثل خودت مریض بشه نمی

 : از روی صندلی بلند شد و به طرف در رفت . در همین حال گفت

وقت ازدواج نکنی و بزاری ریشه این ویروس تو بدن تو ریشه  بهت پیشنهاد می کنم که هیچ
 .کن بشه
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زش دم می زد در یک هفته از بین چطور انقدر بی رحم شده بود؟ چطور این عالقه زیادی که ا
 ؛رفت. از چارچوب در بیرون رفت. نمی توانستم بگذارم برود. شاید او مرا فراموش کرده باشد

اما من نمی توانم. دست و پای سست شده ام که بیشتر از همیشه سنگینی می کرد را کشیدم 
م و در راهرو جسمم را و از روی تخت بلند شدم. با آخرین توانم خودم را از اتاق خارج کرد

کشاندم. از پشت می دیدمش که دارد می رود اما نمی توانستم دنبالش بدوم. داد زدم و 
صدایش کردم اما یک مکث کوتاه هم نکرد. به رفتنش ادامه داد. تا آن جا که می توانستم 
من دنبالش رفتم. اما کمی بعد روی زانو افتادم. از رفتن دست نکشیدم. این آخرین فرصت 

 : برای برگرداندنش بود. خودم را روی زمین کشیدم و فریاد زدم

 .صبر کن. صبر کن نامرد. صبر کن. من بدون تو چی کار کنم؟ صبر کن

 : بی حال کنار راهرو افتادم. دیگر رمقی برایم نمانده بود. این بار با زبان مادری ام فریاد زدم

 ...خدا...س.خدا به دادم بر 

 .رد راهرو تکیه دادم. دیگر رفته بود. این برای من یعنی پایان زندگیبی رمق به دیوار س

اله های سیاه و سفیدی به حره مثل این روزها برایم تار شد. چشم هایم سیاهی رفت و دنیا دوبا
 : آمدند تا کمکم کنند. صدا های مبهم باز اوج گرفت. یکی فریاد می زد  سمتم

 . کی اجازه خروجش رو از اتاقش داده

دو نفر زیر بازویم گرفتند و مرا به اتاقی که تنها همنشینم شده بود، بردند. روی تختی مرا  
همه زندگی ام در آن خالصه می شد. اتاقم پر از هیاهو شده بود ، پر از   خواباندند که دیگر

صداهای سرشار از نگرانی ، پر از ترحم شده بود. اما ای کاش کسی مرا واقعا درک می کرد. 
می آمدند و می رفتند اما دریغ از ورود کسی که واقعا برای من   مرا می فهمید. خیلی ها کسی

کم آرام شد. دوباره سکوت مهمانم شد. دوباره تنهایی مرا   نگران باشد. مثل همیشه جو کم
درنوردید. در میان تاریکی شب باز به نقطه مورد عالقه ام خیره شدم. آیا این پایان زندگی من 

 است؟



 
 
 

 
172www.98iia.com | Page 

 

 کاربر نودهشتیا - هانیه دانیال _   پرستاریبورسیه 

نگاهم از روی نقطه سیاه روی دیوار سر خورد و به کتاب شعر روی میز افتاد. همان کتابی که  
خواندم. دلم می خواست دستم را دراز کنم و کتاب را بردارم اما دست های  برای مرد بیمار می

سستم این اجازه را به من نمی دادند. با حسرت نگاهش کردم کاش کسی بود تا آن را برایم 
 د. اما کسی از ترس من و بیماری ام این اطراف پرسه نمی زند.بخوان

آهی کشیدم و بعد از مدت ها چشم هایم رابستم. حتی تاریکی پشت پلک هایم هم مثل قبل  
آرامش دهنده نبود. ساعت روی دیوار صدایی داد و نیمه شب را اعالم کرد. یک آن یاد متنی 

 لبخند تلخی روی لب هایم جا خوش کرد.  افتادم که قبال در یک سایت خوانده بودم.

یادم می آید روی اولین صفحه دفترچه یادداشتم نوشتمش تا هیچ وقت فراموش نکنم. جمله 
خاصی نبود. اما بد به دل من نشسته بود. نوشته بود " زندگی زیباست به زیبایی گل سرخ به 

یه درختان و سبزه ها. زندگی زیبایی آبی آرامش بخش آسمان به زیبایی سبز پر از روح و تازگ
زیباست. " روی صفحه اول نوشته بودمش تا هر وقت ناراحت شدم یا هر وقت کسی چیزی به 
من گفت با دیدنش آرام شوم و لبخند بزنم. اما حاال به یک چیز اعتقاد دارم. زندگی و زیبایی 

ر نگذارند که لذت هایش برای آدم چه اهمیتی خواهد داشت اگر نتواند از آن لذت ببرد؟! اگ
ببرد؟! در همین فکر ها بودم که دستگیره در به آرامی پایین کشیده شد. کنجکاو بودم تا 

من داشتم به پایان   بفهمم که چه کسی جرات کرده به اتاقم بیاید. اما چه اهمیتی داشت؟
م نزدیک می شدم و این سخت نابودم کرده بود. من هم مثل همه آرزو هایی داشتم که کم ک

در حال به وقوع پیوستن بود. اما انگار به یکباره از خواب بیدار شدم و خودم را از موفقیتی که 
 در دوقدمی اش بودم ، فرسنگ ها دور تر دیدم. 

در باز شد و صدای قدم های مردانه ای به سمتم آمد. وقتی آدم دیگر نتواند به چشم هایش 
م و زیاد می شود. در بسته شد و شخص اعتماد کند تنها دل خوشی اش همین صدا های ک

روی صندلی کنار تخت نشست. چشم هایم بسته بود و فرد حتما با خودش فکر می کرد که 
با  رون آورد. روی تشک تخت گذاشت وخوابیده ام. دستش را در جیبش فرو برد و چیزی بی

نارم نگاه قدم های کوتاه اما محکمی از در بیرون رفت. چشم هایم را گشودم و به شئ ک
 انداختم. 
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با این که خوب نمی دیدم اما شبیه یک قاب عینک بود. به فردی که آمده بود پوزخندی زدم. 
وجود یک عینک برای من که شماره چشمم امروز از دیروز بیشتر است چه لزومی دارد؟ همه 

یاید بلکه ما بعضی اوقات شب بیداری داشتیم. اما اگر بدانیم فردا روزی نیست که قرار است ب
قرار است برود ، دلمان آرام نمی گیرد. این یک تکه ماهیچه سرخ رنگ آرام نمی گیرد تا 

یم را بستم و تظاهر کردم اگی و زیبایی هایش برگردیم. چشم هبخوابیم. تا دوباره به زند
خوابیده ام. شاید کسی نبود اما این برای گول زدن خودم کافی بود. سخت است شب تا صبح 

دی که درونت را می خورد در خود بپیچی و خوابت نبرد. سخت است منتظر فردایی بی از در 
 .شان بگیرد. کال زندگی کردن سخت است رنگ باشی و ثانیه ها بازی

صبح با سر و صدای پرستار از خواب نیم ساعته ام بیدار شدم. دوباره صحنه تلخ زندگیم را به 
مضحکی زد و خیلی سریع از اتاق فرار کرد. همه فکر  یاد آوردم. وقتی فهمید بیدار شدم لبخند

می کردند که ممکن است من هم مثل بیمار قبلی بخواهم ویروس را به کسی منتقل کنم.به 
افکار پوچشان در دل پوزخندی زدم. من هر چقدر بد هم باشم نامرد نیستم. داشتم با حسرت 

م همان فرد دیشبی باشد. نگاهش به کتاب نگاه می کردم که در اتاق باز شد. حدس می زد
نکردم و بی تفاوت به حضورش در و دیوار را تماشا کردم تا شاید از رو برود و مرا در این اتاق 
زمستانی تنها بگذارد. اما به نظر سمج تر از این حرف ها بود. در را پشت سرش بست و روی 

 صندلی نشست.

یک مرد در اتاقم است. وقتی شروع  ریتم نفس هایش و صدای گام هایش نشان می داد که 
 .به حرف زدن کرد به خوبی شناختمش

دکتر کینگ : این همه ساعت خیره به اون نقطه روی دیوار به چی فکر می کنی. دنبال چی می 
 ره؟بر می گرده یا زمان عقب می  متیتاین طوری سال ؟گردی

 .وت کردمجوابی ندادم. در اصل حرفی نداشتم به کسی بزنم. برای همین سک

 .دکتر کینگ : اومدم اینجا تا یکم باهم حرف بزنیم. هم ذهن تو آروم بشه و هم من خالی بشم

 : کتابی که دستش بود را روی میز گذاشت و پرسید 
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 اصال می دونی مرگ یعنی چی؟ می دونی یعنی چی که بخاطرش ناراحتی؟

 : وقتی از من جوابی نشنید ، پوفی کشید و ادامه داد

ا ه فتن. گاهی وقتایشه به این معنی نیست که اندام های حیاطی بدنت از کار بیمردن هم
آدما با از بین رفتن امیدشون می میرن. میدونی مثل چی می مونه؟ مثل این که بگیم 

امیدواری تو زندگی مثله نخاع تو بدنه. راه اتصال همه بدن با مغز. اگر یک روز قطع بشه 
 .زندگی بی معنی می شه

 .اصال نفهمید که دارم نگاهش می کنم ،ر خودش بودکم و نگاهش کردم. در فبرگشت

چیزی تو زندگی امیدوار نباشه.   م که باشه ولی بهه دکتر کینگ : حتی اگه آدمی سالم سالم
 .مرده محسوب میشه

حرف های قشنگی می زد. اما همه آدم ها فقط بلد هستن که برای دیگران پند و اندرز دهند. 
خواست بدانم اگر خودش هم در موقعیت من بود ، هنوز امیدوار می بود. آخر من به دلم می 

کجای این زندگی سراسر سیاهی امیدوار باشم؟ دوست داشتم بگویم اما حرف زدن گاهی خیلی 
نفس عمیقی کشید و کتابش را از روی میز برداشت. برگ زد و به صفحه  سخت می شود.

د. اما نه به زبان انگلیسی بلکه ر کرد و شروع به خواندن ک صاف یش رامورد نظرش رسید. صدا
 .به زبان فارسی خواند

  

 زندگی بارقه نور امید  " 

 در پی یافتن راه شفا

 به مریضی که جوابش دادند

  

 هاست زندگی آینه پاکی
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 زندگی آشتی شب پره هاست

  

 زندگی لحظه دیدار دو دوست

 بعد یک عمر، فراق

  

 هاست زندگی پرزدن شاپرک

 در سیاهی شبی پر کوکب

  

 زندگی غرش رعد در دل شب

 چکه آب ز سقفی چوبین

  

 زندگی نیل به رؤیایی دور

 در خیالی به نهایت مستور

  

 زندگی صفحه شطرنج دل است

 زندگی قدرت یک کیش رخ است

 تا که با لبخندی

 ...کندش مات ، شه نومیدی را

 " «  سهراب سپهری
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دا می شدند طراوت خاصی می گرفتند. عجیب زیبا می شدند. دوست کلمات وقتی از زبانش ا
داشتی یک عمر بنشینی و فقط گوش فرا دهی. با تعجب و چشم های گرد شده سمتش 

برگشتم که کتاب را بست. روی میز گذاشتش و منتظر نگاهم کرد. بعد از مدت ها لب های 
 : خشک شده ام را تکان دادم و پرسیدم

 .؟تو چطور.  تو ...

می توانم به جرات بگویم که برای اولین بار لبخندش را دیدم. بلند شد و به سمت در رفت. 
 : قبل از این که کامال از اتاق خارج بشود؛ مکث کرد و گفت

اون زمانی که خیلی از بیماری های ساده مثل آنفوالنزا کشف شد و کلی انسان بی گناه مردن 
ری ای به این خطر ناکی بشه روش درمانی پیدا کرد. اما وقت برای بیما کسی فکر نمی کرد هیچ

 .پیدا شد. یادت باشه همه چیز امکان داره کافیه تو بخوای

 .بعد از از اتاق بیرون رفت و سوالم را بی جواب گذاشت

روی میز جا خوش کرده  وقتی در بسته شد ؛ چشم از آن گرفتم و به کتاب سهراب سپهری که
قعا که بود؟ که بود که فارسی حرف می زد و از شاعر های ایرانی کتاب ، نگاه کردم. او وابود

با شنیدن صدای پایی سریع چشم هایم را بستم و خودم را به خواب زدم. دلم  داشت؟ که بود؟
نمی خواست چشمم در نگاه های پر از ترحم دیگران بیفتد. صدای قدم های زنانه ای به تختم 

 .یستاد و سرم را چک کرد. سرش را جلوی چشمانم آوردنزدیک و نزدیک تر شد. کنارم ا

پرستار : دختره بیچاره. ببین چه باالیی سرش اومده. اصال از قیافه افتاده. ای کاش زودتر بمیره 
 .راحت شه

صدای قلبم را به وضوح شنیدم. داشت فریاد می زد. خبر می داد که در آستانه شکستن است. 
دوست داشتم چشم هایم را باز کنم و جوابش را بدهم. ولی کسی صدایش را نمی شنوید. 

بگویم برو و برای خودت آرزوی مرگ کن. برو و برای خودت دل بسوزان. اما مگر می شد؟ 
وقتی همه همین را می گویند. اصال با چه سالح و مدرکی از خودم دفاع کنم. برای من از این 
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اعصابم را مریضی و قلبم را یانی متالشی دنیا فقط همین مغز و قلب کوچک مانده بود. مغز و 
 کرد. دیگر هدفی برای زندگی ندارم. 

پرستار وقتی از همه چیز مطمئن شد از اتاق بیرون رفت و در را هم با کارت مخصوص قفل 
کرد. من را در این چهار دیواری تیره و تار حبس کرد. من را به زنجیر کشید و رفت. هم با در 

ی که زد. چشم هایم را به ساق دستم دوختم. پر از سوراخ های ریز و بستنش هم با حرف های
درشت بود. پر از زخم هایی که دکتر ها به بهانه نجات بشریت به من زدند. یادگاری سرنگ 

هایی که وجودم را به آتش کشیدند. نفسم را بیرون فوت کردم و فقط منتظر شدم. نمی دانم 
 ست. ا های وجودم ، منتظر کسیمنتظر چه کسی هستم. فقط آن ته ته 

حواسم به جای خالی انگشتر پرت شد. به جای خالی یانی پرت شد. به عشق دروغینش پرت 
پا روی  ، را باور کردم. در این دنیا که همه برای باال رفتناو شد. من چه خام بودم که عشق 

 دوش هم می گذارند؛ در چنین دنیای نامردی کی عشق معنی دار می شود؟ 

یشتر مردم دنیا دم از عشق و عاشقی می زنند در حالی که حتی نمی دانند چه معنی ای می ب
ست که با شدت زیاد می بارد و در کسری ا دهد. به نظر من عشق مانند دانه های درشت برفی

از ثانیه زمین را سفید پوش می کند. اما بعد از چند دقیقه کوتاه ، قطع می شود. بعد آن طور 
 شود که اثری از آن همه برف نمی ماند. آفتاب می 

رفی که زود بارید و قطع شد. نگذاشت لذت باطرافم را نگاه کردم. دنیای من هم پر از برف بود. 
 ببرم و زود آفتاب شد. 

در باز شد. سرم را برگرداندم تا ببینم کیست. با دیدنش سرم را به عقب تکیه دادم. کوتاه قدم 
، روی صندلی نشست. فقط و فقط سکوت بود. اما یی که می آمدشت و مثل همه روز هابردا

به هر حال بود. به صدای تپش قلبم گوش دادم. انگار آرام شده بود. دیگر منتظر نبود. چشم 
هایم را بستم و به ریتم نفس کشیدنش گوش دادم. این که بدانی کسی همیشه کنارت هست 

 .سکوت آرامش دهنده بینمان را شکستخیلی لذت دارد. صدایش را صاف کرد و باالخره 



 
 
 

 
178www.98iia.com | Page 

 

 کاربر نودهشتیا - هانیه دانیال _   پرستاریبورسیه 

که تا به حال حتی جرات نکردم به  ؛دکتر کینگ : امروز اومدم اینجا تا چیز هایی رو بهت بگم
خودم هم بگم. بگم تا جواب سوال دیروزت رو بگیری. مطمئنم قبل از این که اینجا بیای از 

ی دلیلش چی بود؟ چون ا شنیده بودی که من آدم کم حرف و منزوی هستم. می دونه خیلی
من کسی رو الیق حرف زدن با خودم نمی دونستم. حتما از حرفام تعجب می کنی. ولی من 

برای خودم احترام خاصی قائل بودم و هستم. من اصالتم ، خونم ، حتی اسمم با همه فرق می 
م پی نبره. که اگه می برد به خودتفاوت های من کرد. فامیلیم رو عوض کردم تا کسی به 

ولی حتی با  ؛مغرور می شدم. من ایرانی بودم و همیشه هم می مونم. نخواستم کسی بفهمه
نی که من هنوز اینجا نیومده کسی به جز افراد با لیاقت ارتباط نداشتم. سال ها قبل ، یعنی زما

 .از هم پاشید م روه ا؛ اتفاقی افتاد که زندگی من رو زیر و رو کرد. اتفاقی که خانوادبودم

م را سمتش چرخاندم و نگاهش کردم. چشم هایش را بسته بود و نفس نفس می زد. انگار سر 
 :یادآوری گذشته خیلی برایش دردناک بوده است. با این حال ادامه داد

دردناکی بود مخصوصا برای من. تو همون سال ها که با وجود مخالفت های شدید  اتفاقات
ترم دعوام شد. دعوای سختی  ندم ، با برادر کوچیکخانواده داشتم برای بورسیه ملبورن می خو 

شد. سنی هم نداشتیم . من بیست سالم بود و لیام هفده ساله بود. چند ساعت بعد که من از 
رو شوکه کرد. همه شهادت می دادن که من اونجا رفتم.  ما محل دعوا رفتم ، خبر مرگش همه 

ا دیگه زندگی نشد. جهنم شد. پدرم رضایت همه شاهد بودند که من قاتلم. اما نبودم. زندگی م
 . از این جا برو تا دیگه چشممون به چشمت نیوفته. " ..برو " داد. اما در گوشم یواشکی گفت 

تا برای قبول کردنم بهش  ؛گفت برو و غرور من اجازه نداد  من ، پسر بزرگش رو قبول نداشت.
 .التماس کنم. رفتم

نگاه کرد. برای اولین بار پرده بی تفاوتی چشم هایش را کنار  سرش را باال آورد و به چشم هایم
 .زده بود. غم در نگاهش موج می زد

تو نیستی که تو   گفتم تا بدونی این فقط ..رو نگفتم تا دلت به حالم بسوزه. دکتر کینگ : اینا
 این دنیا عذاب هایی رو متحمل شدی. همه آدما پشت چهره های خندان ، بی تفاوت و سردی



 
 
 

 
179www.98iia.com | Page 

 

 کاربر نودهشتیا - هانیه دانیال _   پرستاریبورسیه 

یک دنیا غم و غصه تلنبار شده. همه این راز بزرگ رو بهت گفتم تا ازت یه مجوز  ، که دارند
 .بگیرم

مجوز؟ منظورش چه بود؟ با تعجب نگاهش کردم که صدلی را جلو کشید. صورتش را درست 
 : روبه روی صورتم قرر داد و گفت

 .مجوز درمان. بهم اجازه می دی درمانت رو شروع کنم

 خندی زدم. کدام درمان را می گفت؟در دلم پوز 

دکتر کینگ : مطمئنم که اگه خودت کمکم کنی موفق می شیم. هر چیزی تو این دنیا نقطه 
 .ضعفی داره. ما با هم پیداش می کنیم و از این ویروس خالصت می کنیم

 :صدایم بد می لرزید

 م..من بای..باید چی کنم؟

 .دکتر کینگ : فقط امید داشته باش

 .چه کلمه مضحکی است. اما با این حال سرم را چند بار باال و پایین بردمامید ، 

دکتر کینگ : مطمئن باش از این به بعد نمی زارم دکتر های دیگه دست بهت بزنن و دوباره با 
 .سوزن هاشون سوراخ سوراخت کنن. من ازت حمایت می کنم

 : خواست از جایش بلند شود که با صدای گرفته گفتم

 رام سهراب سپهری بخونی؟می شه ب

از حال نیم خیز برگشت و متعجب نگاهم کرد. بعد بدون هیچ حرفی کتاب را از روی میز 
 .برداشت و صفحه ای باز کرد

  

 من به آمار زمین مشکوکم " 
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 اگر این سطح پر از آدم هاست

  

 پس چرا این همه دل ها تنهاست..؟

 بیخودی می گویند هیچکس تنها نیست

  

 نها نیست ، همه از هم دورندچه کسی ت

 همه در جمع ولی تنهایند

  

 من که در تردیدم تو چطور؟

 " سهراب سپهری

  

بی دلیل به سمت در   محو صدایش بودم که ناگهان بلند شد و کتاب را سر جایش گذاشت.
 : رفت و گفت

اقی که درو قفل نمی کنم تا حس زندانی ها رو پیدا کنی. ولی یه چیزی یادت باشه. هر اتف
برای ما تو این دنیا می افته می تونه سه تا دلیل داشته باشه. یکی این که خیلی خوب باشی ، 

 .دوم این که خیلی بد باشی و سوم این که خیلی ناگهانی بد بشی

بعد از در بیرون رفت و آن را بست. با تعجب به در بسته نگاه کردم. منظورش را از حرفی که 
چنین حرفی زد. شاید می خواست بگوید اگر تو مریض شدی دلیلی  زد نمی فهمم. اصال چرا

دارد که از این سه تا جدا نیست. سرم را به پشت تکیه دادم وچشم هایم را بستم. دلیل این 
 همه بدبختی من کدام یک از این ها می تواند باشد؟
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ی بلند و سریع روی دو پای خودم ایستاده بودم. هوا خشک و زمین ترک خورده بود. با قدم ها
جلو می رفتم تا به شخصی که دور تر ایستاده بود برسم. وقتی دیدم که نمی رسم شروع به 
دویدن کردم. آنقدر دویدم تا به دختری که داشت حرکت می کرد ، رسیدم. دستم را روی 

شانه اش گذاشتم و نفس نفس زدم. دختر برگشت و نگاهم کرد. وقتی دیدمش از ترس دستم 
و عقب رفتم. سمتم چرخید و جلو آمد. هر چه من عقب می رفتم ، او جلو می آمد.  را کشیدم

از پشت پایم به جایی گیر کرد و روی زمین افتادم. با تعجب و ترس نگاهش کردم. چقدر 
شبیه من بود. شبیه که هیچ دقیقا خود من بود. خودم بود و خیلی با من فرق می کرد. منی 

نیامده بود. منی که هنوز در ایران زندگی می کرد. صدای تپش قلبم را بود که هنوز به استرالیا 
به خوبی می توانستم بشنوم. جلو آمد و دقیقا روبه رویم ایستاد و پوزخندی بهم زد. بعد عقب 
گرد کرد و از من دور شد. دستم را روی زمین گذاشتم و بلند شدم. همه لباس هایم خاکی شده 

،رفتم. هرچقدر رفتم پیدایش نکردم. بلند صدایش کردم و دویدم. بود. از راهی که رفته بود
سرم را اطراف چرخاندم و دنبالش گشتم. ناگهان زیر پایم خالی شد و افتادم. جیغی کشیدم و 

 چشم هایم را باز کردم و نشستم. 

 : هنوز نفس نفس می زدم. کسی تکانم داد و گفت

 .دکتر کینگ : خواب بودی. نترس چیزی نیست

 .کابوس خیلی بدی بودـ 

لیوانی از آب پر کرد و جلو لب هایم آورد. دهانم را باز کرد و الجرعه ای نوشیدم. لیوان را کنار 
برد و به صورت ترسیده من نگاه کرد. با چشم هایش کل صورتم را کاوش کرد. بعد دستمالی از 

 : ین گفتحو روی پیشانی ام کشید. در همین  روی میز برداشت

 نگ : االن خوبی؟دکتر کی

پلکی به معنی خوبم زدم و آب دهانم را قورت دادم. سرش را تکان داد و از کنارم دور شد. به 
طرف میزی آبی رنگی که به تازگی وارد اتاق کرده بودند، رفت. یک میز آزمایشی بزرگ دو نفره 

م که اینجا بود. پشت میز نشست و به کارش ادامه داد. سوالی نپرسیدم چون خودم گفته بود
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بیاید و برای درمانم تالش کند. اما صندلی دوم برای چه کسی بود؟ بیخیال شدم و چشم از او 
گرفتم. به خودم چشم دوختم. چهار انگشتانم را روی موهای مشکی ام کشیدم. تا روی بازوی 

عریان پایین آوردمش. کی من این همه تغیر کردم؟ کی انقدر عوض شدم که خودم هم 
 : ؟ نمی دانم چطور شد که گفتمنفهمیدم

 .میشه برام لباس بیاری. لبا .. لباس آستین بلند

انگار حرفی که زدم در اختیار زبانم نبود. توجه اش را از دستگاه جلویش گرفت و با تعجب 
 .نگاهم کرد

 دکتر کینگ : چی گفتی؟

 : سرم را پایین انداختم و گفتم

 .لباس آستین بلند می خوام

 عا لبخند کم رنگی زد یا من اشتباهی دیدم. بی حرف بلند شد و به سمت در رفت. نمی دانم واق

خوشحالم که سوال پیچم نکرد. بعد از مدت ها لبخند زدم. همانطور خیره در شدم تا بیاید. 
بعد از حدود پنج دقیقه برگشت. یک لباس سفید رنگ ساده در دستش بود. نزدیک من شد و 

بعد لباس را به دستم داد. دوباره از اتاق بیرون رفت تا راحت چیزی را روی میز گذاشت. 
بپوشمش. با تعجب به کالهی که روی میز گذاشته بود ، نگاه کردم. کاله برای چه آورده بود؟ 
بیخیال کاله شدم و بعد از بیرون آوردن لباس خودم ، آن را در تن کردم. همان لحظه در زده 

 دن به من به سمت میزش رفت و روی صندلی نشست.شد و او داخل آمد. بدون نگاه کر 

می رسید.  آن م. کاله زیبایی بود و دستم هم بهبه کاله خاکستری دوختو نگاهم را از او گرفتم  
دستم را دراز کردم و برش داشتم. زیرش یک کش سر هم بود. آن را هم برداشتم. منظورش از 

چیزی را بگوید. نا خواسته موهایم را با آوردن این ها چیست؟ شاید می خواست غیر مستقیم 
کش بستم و کاله را روی سرم گذاشتم. دوباره لبخندی زدم وبه تخت تکیه دادم. ساعت ها 

نشستم و خیره خیره نگاهش کردم. چرا برای درمان من انقدر تالش می کرد؟ نکند مانند بقیه 
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د؟ ولی اصال به قیافه اش نمی ، همه چی را به نام خودش بزنخواهد با درمان چنین بیماریمی 
 خورد. 

وقتی در این دنیا از هر کس و ناکسی نامردی ببینی به همه چیز و همه کس شک پیدا می 
چهار ساعت نشستن روی صندلی ، با کالفگی خودش را عقب کشید و  -کنی. بعد از حدود سه

 .دلی نشستبلند شد. فکر کنم او هم به نتیجه ای نرسیده است. آمد و کنارم روی صن

 .دکتر کینگ : نمی دونم چرا از هر راهی وارد میشم تهش بن بسته

 .با دست مشت شده اش به پیشانی اش ضربه زد

دکتر کینگ : جواب ما باید جایی باشه که تاحاال توجه ای بهش نشده. جایی که همین نزدیکی 
 .شمبینی هاست و ما نمی

 .ناگهان بلند شد و به تختم نزدیک شد

 .و ببینم نگ : می تونم تاول روی ساق پاتدکتر کی

با تعجب سرم را باال و پایین کردم. جلو آمد و شلوارم را کمی تا زد. دستش را روی ذخم هایم 
 .کشید که از درد اخم هایم در هم رفت. سرش را باال آورد و نگاهم کرد

 ه نداره؟دکتر کینگ : ببخشید ولی مجبورم. باید ازش نمونه برداری کنم. ایرادی ک

سرم را به چپ و راست تکان دادم. الم را از روی میز خودش برداشت و زیر پایم گذاشت. بعد 
با چاقوی جراحی یکی از تاول ها را برش داد. بعد از نمونه برداری چسبی روی زخم گذاشت و 

 .با برداشتن الم به سمت میزش رفت. روی صندلی نشست و شروع به بررسی کرد

 برنگشتی؟ شاید پدرت پشیمون شده بود؟ وقت  چچرا دیگه هیـ 

دستش از حرکت ایستاد و سرش را سمتم برگرداند. دوباره سرش چرخاند و به کارش ادامه 
 : داد. با مکث طوالنی جواب داد

 .نمی دونم
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 وقت برگردی؟ دوست نداری هیچـ 

 .ش برگردهه ادکتر کینگ : کی دوست نداره که پیش خانواد

 تی؟پس چرا برنگش ـ 

 :کالفه سمتم برگشت و نگاهم کرد

 .چون از پس زده شدن می ترسیدم

که یعنی دیگر چیزی نپرس. سرم را پایین انداختم و ساکت شدم. چشم  ؛ طوری نگاهم کرد
هایم را بستم و فکر کردم. به خودم فکر کردم. به این ویروس که انگار قرار نیست دست از 

که نزدیک یک سال است که صدایش نزدم. کسی که یک  سرم بردارد. در آخر یاد کسی افتادم
سال است صدایش را نشنیدم. بعد از این همه مدت صدایش زدم. در دلم فریاد زدم و 

 صدایش کردم. 

و مهارتش زنده مانده ام و از االن به بعد به امید تو این   بلند گفتم تا االن به امید دکتر کینگ
از این به بعد دیگر همه چیز را به تو می   زدم که خدایا زندگی را تحمل می کنم. در دل داد

 .سپارم. خودت کمکم کن. فقط خودت

چند روز است که نیمه شب می رود و صبح زود آفتاب نزده می آید. هر روز که روی صندلی 
، من تماشایش می کنم. انقدر که زمان از دستم در می رود. به کار می کند می نشیند و شروع

دیگر عادت کرده ام که همیشه باشد. همیشه کنارم باشد و برای درمان من تالش انقدر که 
 کند. باشد و من نگاهش کنم. 

اما نمی ؛ دانم باید جلوی خودم را بگیرم اما دست من نیست. می ؛می دانم نباید عادت کنم
روبه رویش توانم. از این همه بی کاری خسته شده ام. نگاهم را از او گرفتم و به صندلی خالی 

 : شیند. صدایم را صاف کردم و گفتمنچشم دوختم. پس چرا کسی نمی آید تا روی آن ب

 می شه کمک کنی تا روی ویلچر بشینم؟

 ؟دکتر کینگ : برای چی
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 .می خوام منم کار کنمـ 

 : با تعجب نگاهم کرد که گفتم

 .حوصله ام سر رفته خب

 ! حتما: لبخند کم رنگی زد و گفت

بلند شد و سمتم آمد. ویلچر گوشه اتاق را هم با خودش آورد و کنار من از روی صندلی 
گذاشت. دو تا بازویم را گرفت و از روی تخت بلند و روی ویلچر گذاشتم. بعد پاهایم را از روی 
تخت به روی ویلچر منتقل کرد. از دسته پشت ویلچر گرفت و من را سمت میز آبی هل داد. 

 صندلی خودش رفت.  جلو میز توقف کرد و به سمت

کف دستم را روی میز کشیدم. بعد با ذوق روی دستگاه آزمایشگاه کشیدم. به لبتاب سمت 
چپم نگاه کردم و لبخند با ذوقی زدم. سرم را نزدیک دستگاه کردم اما نمی توانسم خوب ببینم. 

بخواهم روی این کالفه سرم را برگرداندم که قاب عینک را کنار دستم دیدم. انگار قبل از این که 
نگاهی به او کردم. مشغول کارش بود.  میز کار کنم همه چیز از قبل تصمیم گیری شده بود.

قاب عینک را برداشتم و بازش کردم. عینک صورتی رنگ را برداشتم و قاب را روی میز گذاشتم. 
ا نگاه عینک را به صورتم نزدیک کردم و روی چشم هایم گذاشتم. چند بار پلک زدم و اطراف ر 

 کردم. چقدر دنیا با این فریم ها زیباتر بود. 

سرم را دوباره نزدیک دستگاه کردم. همه چیز را به خوبی می توانستم ببینم. سرم را دور کردم 
 .و دکمه لب تاب را زدم. صبر کردم تا باال بیاید. رمز داشت

 لب تاپت رمز داره؟ـ 

 .دکتر کینگ : آره رمزش لوکازه

کامپیوترش گذاشته است. شانه ای باال انداختم و رمز را وارد   اسمش را رمز عجب آدمی است .
کردم. وقتی ویندوز باال آمد. کارم را شروع کردم. دوست داشتم مدل ویروس های داخل خونم 

ریختم. الم را  ،، چند قطره روی المخونی که داخل شیشه آزمایشگاه بودرا ببینم. برای همین از 



 
 
 

 
186www.98iia.com | Page 

 

 کاربر نودهشتیا - هانیه دانیال _   پرستاریبورسیه 

ذاشتم و چشمم را نزدیک لوله میکروسکوپ کردم. خوب نگاهش کردم. زیر میکروسکوپ گ
 نارنجی رنگ و هر آن درحال تغییر آنتی ژنشان بودند. فعالیت خاصی نداشتند. 

سرم را کنار کشیدم و تکه ای از اعصاب شبیه سازی شده مخچه با قاشقک از داخل ظرف 
وباره از داخل لوله نگاه کردم. ویروس برداشتم و روی الم گذاشتم. قاشقک را کنار گذاشتم و د

هایی که تا چند لحظه پیش ساکن بودند سریع شروع به فعالیت کرد و به سمت عصب حمله 
عصب حمله ور شدند و در کسری از ثانیه چیزی از عصب باقی نماند. بعد از   بردند. همگی به

چیز عجیب اتفاق افتاده این اتفاق دوباره ازحالت فعال خارج شدند و خاموش شدند. اما یک 
 .بود. با ترس سرم را کنار کشیدم و نگاهش کردم

 .خیلی عجیبهـ 

 دکتر کینگ : چی عجیبه؟

 .این که بعد از خوردن میلین اعصاب مثل ام اس ؛ ویروس ها چند برابر مقاوم تر می شنـ 

 .از روی صندلی بلند شد و سمتم آمد

 دکتر کینگ : یعنی چی ؟

 .ی مدام در حال تغییر آنتی ژنشون هستنتازه مثل اچ آی وـ 

 : از لوله میکروسکوپ نگاهی کرد و بعد گفت

یه   «در زبان یونانی به معنی اعصاب خواری» = دکتر کینگ : یعنی داری می گی نبریگان نبرا 
 .ویروس هوشمندی که دارای ویژگی های دو تا بیماریه

 ...دقیقاـ 

 .. ام اس که ویروس نیستدکتر کینگ : ولی این چطور امکان داره

سرم را پایین انداختم و به این فکر کردم که درمان این بیماری صد برابر سخت تر شد. چرا که 
 .که تا به حال درمان نشده است ؛ ویژگی دو بیماری ای را دارد
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 .به من و بعد به ساعتش نگاهی کرد

 .دکتر کینگ : برای امروز کافیه دیگه. بیا برت گردونم روی تخت

 ؛ خواستم اعتراض کنم که دسته صندلی را گرفت و به سمت تخت هل داد. مثل قبل کمکم کرد
 .تا روی تخت بنشینم

 .دکتر کینگ : من االن بر می گردم

 میشه برام یه نوشیدنی یخ بیاری؟ـ 

 ...دکتر کینگ : آخه

 .خواهش می کنمـ 

 ...باشه : پوفی کشید و گفت

ر گرفتم و به روبه رو نگاه کردم. در یک حرکت ناگهانی آینه بعد از در بیرون رفت. چشم از د
کوچکی که همیشه روی میز بود را برداشتم و با مکثی کوتاه جلوی صورتم نگه داشتم. از دیدن 
خودم وحشت کردم. او چطور مرا با این قیافه تحمل می کند. اشک به چشمم نیش زد. این 

در باشد و او داخل آمد. سریع آینه کوچک را چه قیافه ای است که من دارم. همان لحظه 
در دستش دو لیوان  پشتم قایم کردم و سعی کردم با پلک زدن از ریزش اشکم جلو گیری کنم.

 ، بود. یخ داشتنوشابه مشکی که داخلش 

 :با تعجب به چشم هایم نگاه کرد و گفت

 گریه می کردی؟

 .میز گذاشت و به سمتم آمد سرم را به چپ و راست تکان دادم که لیوان ها را روی

 دکتر کینگ : چی پشتت قایم کردی؟

دوباره سرم را تکان دادم. جلو تر آمد و آینه را از دستم کشید. با تعجب نگاهی به آینه بعد به 
 .من کرد
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 دکتر کینگ : به خاطر قیافت ناراحتی؟

از قابش را ی ای سرم را باال و پایین کردم که قطره اشکی روی گونه ام چکید. دستمال کاغذ
 .بیرون کشید و جلو آورد. قطره های اشک را پاک کرد و کنار گذاشتش

 .دکتر کینگ : مطمئن باش ارزشش رو نداره

سرش را عقب کشید و کمک کرد به حالت نشسته در بیایم. یکی از لیوان ها را از روی میز 
نزدیک کردم. آرنج دستش  برداشت و سمتم گرفت. با دست های لرزان لیوان را گرفتم و به لبم

را روی میز گذاشت که به آینه خورد. آینه زمین افتاد و با صدای بدی شکست. دستم لرزید و 
لیوان کامال برعکس شد. تمام محتوایش روی شلوار و پایم ریخت. آخی گفتم. یخ ها روی زخم 

 .هایم ریخته بودند و بد می سوختند

 .ام داره می سوزهوای زخم ه ..وای . ..یخ زدم... آخ.ـ 

سریع چند برگ دستمال کاغذی بیرون کشید وبا کنار دادن شلوارم ساق پایم را خشک کرد. 
 چند بار کارش را تکرار کرد و خواست کنار برود که خشکش زد. 

 : با تعجب نگاهش کردم و گفتم

 چیزی شده؟

 : چیزی نگفت و دوباره دستمال را روی ساق پایم کشید. با بهت گفت

 !عجیبه خیلی

 چی عجیبه؟ـ 

 !دکتر کینگ : قسمتی از زخم ها بهتر شده

چشم از او گرفتم و به ساق پایم نگاه کردم. راست می گفت اما آخر چرا؟ ازجا چرید و به 
 .سمت میز رفت

 !چی شده؟ میشه به منم بگیـ 
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 .دکتر کینگ : یه حدس هایی می زنم ولی فعال به هیچی مطمئن نیستم

شده به او و حرکاتش نگاه کردم. یعنی راه حلی پیدا کرده است؟ تمام با چشم های درشت 
چند ساعتی که او کار می کرد را من با ترس و اضطراب نگاهش می کردم. شدیدا امیدوار بودم 

 راه حلی پیدا کرده باشد. میز را دور زد و به طرف در رفت. 

 : در حالی که داشت از اتاق بیرون می رفت ، گفت

 ...رمی گردممن االن ب

چیزی نگفتم و منتظر شدم تا برگردد. حدودا نیم ساعت بعد با لبی خندان وارد شد. شصتم را 
 : گاز گرفتم ومنتظر به او چشم دوختم. به تختم نزدیک شد وگفت

 که دور نیست ولی من نمیبینمش؟ست ه باالخره پیداش کردم. دیدی گفتم جایی

 خ..خب حاال چی شد؟ـ 

 .، کردف من با شادی شروع به تعریف کردنبدون توجه به حر 

دکتر کینگ : تا حاال اصال به تاول ها دقت نکرده بودم. اون روزی که ازشون آزمایش گرفتم به 
نتیجه خاصی نرسیدم. چون زخم های خیلی عادی ای بودن. ولی به این فکر نکرده بودم که 

ه. یا یه جور دیگه بخوام بگم به تاول بیشتر وقتی به وجود می یاد که پوست دچار سوختگی بش
این معنی ای که گرمایه فوق العاده شدیدی به صورت یکباره به پوست بدن منتقل بشه. این 
ها بخاطر وجود ویروس توی بدنت رخ دادن و این فقط یه معنی می ده. اونم اینه که ویروس 

هم استفاده از ها داخل بدن تو باعث سوختگی پوست ساق پات شدن. تنها درمان سوختگی 
 ...مواد و پماد های خنک کننده است. پس

 :نفس عمیقی کشید و ادامه داد

 .پس راه درمان این مریضی وارد کردن سرمای زیاد به عامل های مریضیه

 : از این همه توضیح آن هم پشت سر هم کامال گیج شدم. ناباورانه سرم را تکان دادم و گفتم
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چطور می تونن ویروس رو  ،گی درست باشهیی که مینمی شم. حتی اگه این ها متوجه-
 .تشخیص بدن در حالی که همش دارن تغییر می کنن

دکتر کینگ : اصال نیازی به تشخیص نیست. اگه اندازه دارو های ساخته شده انقدری ریز 
باشن که بتونن از سد خونی مغزی عبور کنند و اطراف اعصاب چشمی و مخچه رو احاطه کنن 

 .مله ای صورت گرفت فعال بشن. نیازی به تشخیص پیدا نمی کنهو هر وقت ح

 ؟!یعنی یه جورایی شبیه محافظ بشن برای اعصابـ -

 !دکتر کینگ : کامال درسته

 : چشمانم پر از اشک شد و با بهت گفتم

 یعنی من درمان می شم؟-

ر هم پایین زد و سرش را کمی باال و پایین تکان داد. قطرات اشک پشت س نم لبخند پهنی به
می ریختند و نمی توانستم جلویشان را بگیرم. کف دستم را روی دهانم گذاشتم و از ته قلب 

 را شکر کردم.  خدا

  : بریده بریده گفتم

 بقی...بقیه اش چی؟

 دکتر کینگ : بقیه ی چی؟

 ..من نمی تونم دوباره راه برم ن،حتی اگه ویروس ها از بین بر ـ 

 : لبخندی گرمی زد و گفت

 ؟به گوشت رسیده  ا حاال اسم بیماری زوال مخچهت

 : سرم را تکان دادم که ادامه داد

کسی رو می شناختم که چنین مریضی ای داشت. این باعث شده بود نورون های مخچه از 
و به دست بیاره. ر  چهار ماه تمرین دوباره تونست تعادلش –ولی بعد از حدود سه  ؛بین برن
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نگران  .تا بتونی دوباره روی دوتا پای خودت را بری ؛تمرین می کنممطمئن باش هر روز باهات 
 .ت هم نباش با چند تا قرص عضله ساز و رژیم درست ، خوب می شیه اچهر 

 : یکهو از جا پرید و گفت

 چطوره از همین االن شروع کنیم؟

سرش بعد دستش را جلویم دراز کرد. با تردید نگاهی به دستش بعد به چشم هایش انداختم. 
را چند بار تکان داد و سعی کرد تشویقم کند. چشم به خطوط کف دستش دوختم و بدون هدر 

دادن فرصت انگشت های یخ زده ام را در دستشم گذاشتم و خودم را جلو کشیدم. با دست 
دیگرم پاهایم را روی زمین گذاشتم و بعد از گرفتن دو تا دستش ، از روی تخت بلند شدم. 

که  ؛ دستم حلقه کرد.حس می کردم پاهایم انقدر باریک و نا توان شده اند انگشتانش را دور
نمی توانند وزنم را تحمل کنند. از درد صورتم در هم رفت و لب هایم جمع شد. قدمی عقب 

 : اما من حتی نمی توانستم پایم را از زمین بلند کنم. با صدای بغض داری گفتم ؛رفت

 .ردون روی تختنمی تونم. خواهش می کنم برم گـ 

 .دکتر کینگ : می تونی . انقدر به خودت تلقین نکن

انگار ماهیچه های پایم از داخل می سوختند و خاکستر می شدند. انگار با میخ و سوزن به 
 : که با جیغ گفتم ؛ بر داشت جانش افتاده باشند. قدمی دیگر عقب 

 .به خدا دیگه نمی تونم

 : ر اشاره کرد و گفتبا سر به صندلی چند متر آن طرف ت

 .تا اون صندلی باید بیای

اما انگار کیلومتر ها از  ؛نگاهی به صندلی چرمی زرشکی انداختم. فقط چند متر فاصله داشتم
درحالی که از درد  آن دور بودم. باز هم عقب رفت و من به زور و سختی با او هم قدم شدم.

یم. خودم را روی صندلی انداختم و روی پیشانی و تیرک کمرم عرق سرد نشسته بود، رسید
 .پشت سر هم نفس کشیدم. از داخل جیبش پمادی بیرون آورد و نشانم داد
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 .دکتر کینگ : خودت رو زخمات می زنی یا من بزنم

از او گرفتم و چیزی نگفتم. پایین شلوار سمت چپم را باال زدم و مقداری از کرم را روی تاول ها 
کار را برای پای راستم هم انجام دادم. پماد را روی دسته  مالیدم. بعد از پای چپ همین

 : صندلی گذاشتم و گفتم

 .چهار ماه این تمرین طاقت فرسا رو انجام بدم -خیلی سخت بود. من نمی تونم سه

 : جلوی پایم زانو زد و گفت

 .بایستیاگر تو این مدت به خودت سختی ندی هیچ وقت نمی تونی روی دو تا پای خودت 

 : یلچر اشاره کرد و ادامه دادبه و

 .دار بگذرونی باید همه عمرت رو روی اون صندلی چرخ

 نگاهی به او بعد به ویلچر انداختم و بی حرف سرم را پایین انداختم. از جلویم بلند شد و گفت
: 

تا با ترکیباتی که گفتم یک دارویی با کم ترین عوارض  ؛دارم با گروه داروسازی همکاری می کنم
ساخته می شه. بعد از امتحان کردنش روی سه نوع  یسخه آزمایشزن. تا فردا صبح نبسا

 .حیوان مختلف و گرفتن جواب مطلوب مجوز استفاده اش رو می گیریم

 : بی ذوق گفتم

 .خیلی خوبه

 : سرش را کج کرد و گفت

 .نمی خوای برگردی تو تختت

را به چپ و راست تکان دادم که  با ترس به مسیر چند متری صندلی تا تخت نگاه کردم. سرم
 : گفت

 پس می خوای تا فردا روی این صندلی بشینی؟
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دستم را در دستش  ،زد و دستش را جلویم گرفت. پوفی کشیدم رویم دوباه لبخند دلنشینی به
قرار دادم. همه وزنم را روی دست های قوی اش انداختم و دوباره سعی ام را کردم. او عقب 

اد می شد و من مجبور به جلو رفتن بودم.مگر نه زمین می خوردم. دوباره می رفت و فاصله زی
، غم و شادی تمام وجودم را فرا جوم آوردند. حس هایی مرکب از ترسحس های قبل بهم ه

 گرفته بودند. ترس از زمین خوردن؛ غم از نا توانی و شادی از بلند شدن. 

، من جلو می رفتم. باالخره به می گذاشت او عقب دندان هایم را بر هم فشردم و هر قدمی که
تا روی تخت بنشینم. همان لحظه تلفنش که داخل جیب روپوشش  ؛تخت رسیدیم. کمکم کرد

بود شروع به زنگ زدن، کرد. تلفن را برداشت و جواب داد. خسته تر از این ها بودم که 
ب شده بود. بعد از بخواهم به حرف هایش گوش دهم. از پنجره به بیرون نگاه کردم. دیگر ش

 : قطع کردن تلفن گفت

 .من برم پایین. چیزی سفارش داده بودم االن رسیده

سریع از در بیرون زد. نفس عمیقی کشیدم و به خودم نگاه کردم. یعنی واقعا امیدی هست 
که من مثل قبال بشوم؟ دست سردم را روی پیشانی تب دارم گذاشتم. آخر این داستان چه می 

وب تمام می شود. مطمئن هستم. چون نویسنده داستان های مکتوب مخلوق شود؟ حتما خ
است و نویسنده داستان من خالق همه جهان است! مگر می شود از او چیزی بخواهی و به تو 

که صدایش بزنی و جوابت را ندهد؟ با صدای در حواسم پرت شد.  ؛ ندهد؟ مگر می شود
 :ک پر دستش بود. با تعجب پرسیدمقامت دکتر کینگ نمایان شد. دو تا پالستی

 اونا چی هستن؟

 دکتر کینگ : بعدا می فهمی. فعال باید بری حموم. می دونی چند ماهه نرفتی؟

اما حتما بو گرفته ام.  ؛به حرفش فکر کردم. حرفش واقعا منطقی بود. خودم حس نمی کردم
ویلچر بشینم. از دسته سرم را تکان دادم که دو دستش را زیر بغلم انداخت و کمک کرد روی 

ها گرفت و من را سمت اتاقک کوچک داخل اتاق که حمام و دستشویی بود، برد. ویلچر را تا 
نزدیکی وان حمام برد. بعد جلو آمد و با گرفتن دستم من را داخلش گذاشت. یک دست کامل 
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رفت لباس هم که داخل پالستیک پلمپ بود کنارم گذاشت و بی حرف از در خارج شد. وقتی 
دستم را دور دستگیره آب حلقه کردم و چرخاندم. آب از دریچه بیرون ریخت و پوست بدنم را 
نوازش کرد. دستم را آغشته به مایع ماساژ کردم و روی عضالت پایم کشیدم. بدون معطلی 
کارم را تمام کردم و لباس هایم را به تن کردم. خواستم صدایش کنم اما یک لحظه احساس 

ریبان گیرم شد. خیلی سخت است که برای کار های کوچکی مثل راه رفتن از حقیر بودن گ
 .شخص دیگری کمک بخواهی. با صدای کوبیده شدن در از فکر بیرون آمدم

 دکتر کینگ : خوبی؟ کارت تموم نشد؟ چرا جواب نمی دی؟

 ..چرا تموم شد : با صدا گرفته ای گفتم

 : فتمکاله خاکستری را روی موهای خیسم کشیدم و گ

 .می تونی بیای تو

که به چه فکر می کرده ام  ؛در باز شد و او داخل آمد. انگار از چشم هایم می توانست بخواند
 : که گفت

 .تا اراده خودت نباشه دوباره نمی تونی به حالت قبل بگردی

سرم را پایین انداختم و جوابی ندادم. مثل دفعه های قبل بلندم کرد و روی صندلی نشاند. 
ی تخت بردم و عمیق نگاهم کرد. روی تخت نشستم و با تعجب به میز که پر از خوراکی بود رو

 : ، نگاه کردم. قبل از این که چیزی بپرسم ، خودش گفت

برای ماهیچه سازی باید اینارو بخوری. غیر از قرص و مواد شیمیایی باید این گیاه ها رو هم 
 .ن ها دوباره به خود قبلیت بر می گردیبخوری. بهت اطمینان می دم بعد از خوردن ای

بشقابی پر از سبزیجات عجیب و غریب را روی پایم گذاشت و منتظر نگاهم کرد. نگاهی به 
بشقاب کردم. اصال خوشمزه به نظر نمی رسد. با این حال چنگال را برداشتم و داخل یکی از آن 

ر یک حرکت آن را داخل دهانم ها فرو کردم. چنگال را باال آوردم و به لبم نزدیک کردم. د
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گذاشتم و جویدم. از تلخی زیاد به سرفه افتادم. این دیگر چه آشغالی بود؟ در همان حال که 
   :یکی در میان سرفه می زدم ، گفتم

 !وای چقدر بد مزه است

 ..دکتر کینگ : باید بخوری.

 : صورتم را جمع کردم و گفتم

 .بمیرم هم به این لب نمی زنم

 : که گفتم ؛از بغلم برداشت و چند تکه به چنگال زد. جلو دهانم نگه داشتبشقاب را 

 .من نمی خورم خیلی بد مزه اس

 : یکهو عصبانی شد و گفت

 ..بچه بازی در نیار فرانک

سرم را باال گرفتم و با تعجب نگاهش کردم. او مرا برای اولین بار با اسم کوچک صدا زد؟آن هم 
ه با اسم شناسنامه ایم؟ شما بگویید جای تعجب نداشت! انگار با اسم و هویت اصلی خودم ن

تازه فهمید چه گفته است. بشقاب را روی میز کوبید و از اتاق بیرون زد. بعد از چند دقیقه 
چشم از راه رفته اش گرفتم و به بشقاب روی میز دوختم. دستم را دراز کردم و ظرف را 

، تمامش کردم. ولی هر ردن کردم. با هر مشقتی بودبه خو  اما شروع ، برداشتم. نمی دانم چرا
چه صبر کردم دیگر برنگشت. در آخر روی تخت دراز کشیدم و با فکری مغشوش به خواب 

 .رفتم

 

*** 

، این بود که دکتر م بودبا تابش مستقیم خورشید چشم باز کردم. اولین چیزی که به نظرم مه
اما خبری از او نبود. هیچ چیز  ؛ ر اتاق چرخاندمکینگ آمده یا نیامده است؟ سرم را دور تا دو 
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تکان نخورده بود که این نشان می داد که از دیشب تا االن که نیمه ظهر است ، اینجا نیامده 
است. آهی کشیدم و ناراحت به در نگاه کردم. من خیلی وقت بود که بدون خواست خودم به 

فکر ها بودم که در باز شد. با لبخند  حضورش در این اتاق کوچک عادت کرده بودم. در همین
بهش نگاه کردم. در را پشت سرش بست و جلو آمد. با آرامش همیشگی اش نگاهم کرد و روی 

.صندلی نشست

دکتر کینگ : قرص ها آزمایش شدن. همه چیز عالیه. اونا روی هر سه نوع حیوان جواب 
.مطلوبی داشتن

:کردن نفسش ادامه دادبسته قرص ها را روی میز گذاشت و با فوت 

...یک چیزه دیگه هم هست. من به خاطر سوء تفاهم

:حرفش را قطع کردم و گفتم

.بزار همین جوری بمونه . خرابش نکن

 :سرش را باال آورد و به عمق چشم هایم نگاه کرد. اول کمی سرش را تکان داد و بعد گفت
.باشه

سمتم گرفت. قرص را روی زبانم گذاشتم و با  قرصی از بسته اش بیرون آورد و با یک لیوان آب
.کمی آب قورتش دادم. از روی صندلی بلند شد و جلویم ایستاد

.دکتر کینگ : حاال نوبت تمرین امروزه

:خواستم طوری حواسش را پرت کنم. با لبخند تصنعی ای گفتم

راستی می دونی دیشب خواب چی دیدم؟

:لبخند کجی زد و گفت

.کنارم قدم می زنی برام تعریفش کنی دوست دارم وقتی
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حرصی شدم. دستش را جلوی صورتم گرفت و منتظر نگاهم  ،از این که نقشه ام نگرفته بود
کرد. به ناچار دست در دستش گذاشتم و بلند شدم. مثل دیروز از تخت به سمت صندلی و 

و از غذا ها و دارو دوباره به سمت تخت حرکت کردم. حموم رفتم؛ ماهیچه هایم را ماساژ دادم 
های بد مزه خوردم. هر روز و هر روز این کار ها را تکرار می کردیم. کل زندگی من در همین 

اما جرات نداشتم بلند شوم. راستش می  ؛کار ها خالصه می شد. هر روز تمرین می کردم
نشان ار شوم. می ترسیدم بیفتم و به او می ترسیدم بیفتم و جلو چشمانش خ ترسیدم بیفتم.

 دهم همه کار هایش بی فایده بوده است. می ترسیدم. 

:، باالخره کالفه گفتعد از مدت ها تمرین و ساکت ماندنب

ما االن داریم مدت ها تمرین می کنیم. پس چرا بلند نمی شی؟ به خودت تو آینه نگاه کردی؟ 
خون دیروزت هیچ دیدی چقدر صورت و اندام هات بهتر شدن؟ هیچ می دونی نتیجه آزمایش 

کار   نشون می ده دیگه ویروسی تو بدنت نیست. پس چرا پا نمی شی؟ چرا بلند نمی شی و
این مریضی رو تموم نمی کنی بره پی کارش؟

:با لب های لرزان گفتم

...می ترسم

.دکتر : به خدا افتادن ترس نداره. بلند نشدن ترس داره

وبید. با بغض به در نگاه کردم. من نباید به بعد از اتاق بیرون رفت و در را هم پشت سرش ک
این زودی ها تسلیم می شدم. آهی کشیدم و منتظر شدم برگردد. هر چه منتظر شدم نیامد. 

دندان هایم را برهم فشردم و دستم را به دسته تخت گرفتم. من این همه مدت تمرین کرده ام. 
هایم را روی زمین گذاشتم و . پا پس می توانم خودم به تنهایی هم راه بروم. من می توانم

به آن ها نگاه کردم. کف دستم را روی تشک تخت گذاشتم و با فشار کمی بلند شدم.  مصمم 
دستم را از تخت گرفتم و کامال بلند شدم. دوباره به نفس نفس افتاده بودم. پای راستم را 

پم را هم به هر زوری بود برداشتم و کمی جلو تر گذاشتم. دست چپم را از دیوار گرفتم و پای چ
 هایم شروع شده بود. درد پا ،جا به جا کردم. هنوز هیچی نشده بود
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اما برایم مهم نبود من باید به او نشان دهم که من با این بیماری مبارزه خواهم کرد. بی اعتنا 
به درد ماهیچه هایم قدم هایم را بلند تر برداشتم. اگر کمک دست هایم نبود بی شک روی 

ین می افتادم. به در که رسیدم خودم را به دیوار تکیه دادم و با ساق دستم عرق روی زم
پیشانی ام را پاک کردم. در را باز کردم و دوباره شروع به راه رفتن کردم. به محض ورودم به 

. بعضی ها با خوشحالی ، بعضی ها با رفتنددنیای خارج اتاق، همه چشم ها به سمتم نشانه 
 . ندی با تحسین نگاهم می کردوس و برخافس

که نباید به  ؛توجه ای به آن ها نکردم و به طرف آسانسور ادامه دادم. دنیا به من آموخته بود
حرف مردم زیاد توجه کرد و من آموختم که اگر یاد نمی گرفتم االن اینجا نبودم. درد از پاهایم 

تسلیم نشدم. قطرات اشک از اما  ؛به تمام بدنم منتقل شده بود. کل بدنم تیر می کشید
ولی صدایم در نمی آمد. به دیوار کنار آسانسور تکیه زدم و درش را  ؛چشمانم پایین می ریختند

باز کردم. دلم می خواست بنشینم و پاهایم را ماساژ دهم ولی می دانستم اگر بنشینم دیگر 
ه کردم. حتی نیمی از راه بلند شدن ندارم. قبل از سوار آسانسور شدن به مسیر پشتم نگا  اراده

را هم نرفته بودم. پلک هایم را بر هم فشردم . سوار شدم و دکمه طبقه مورد نظرم را فشار 
برایم به اندازه چند سال طول کشید. وقتی در باز شد  ،دادم. مدت زمانی که آسانسور طی کرد

 .بی درنگ بیرون رفتم

 

*****

" لوکاز" 

یز می کوبیدم. اعصابم بهم ریخته است. خودکار را به گوشه بی قرار پشت خودکار را روی م
ش بگذارم. میز را دور زدم و از اتاق ا اتاق پرت کردم و بلند شدم. تاب نمی آورم که تنهای

در را محکم پشت سرم بستم و از راهرو خارج شدم. داشتم به سمت آسانسور  بیرون آمدم.
اما خود خودش بود. ولی چطور از اتاقش  ؛ده اممش. اول فکر کردم اشتباه دیمی رفتم که دید

تا این جا را آمده بود؟ دستش را از هر جایی می گرفت تا بتواند خودش را نگه دارد. باورم نمی 
شادی سمتش دویدم و بازویش را گرفتم. تا  شود که دارد روی دو پای خودش راه می رود. با
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کردم و روی صندلی های کنار  سست شد و می خواست بیفتد. کمکش ،دستم بهش خورد
:راهرو نشاندمش. نگران گفتم

شی بیای اینجا؟ اصال این همه راه رو چطوری اومدی؟بخوبی؟ آخه کی بهت گفت بلند 

وقت تسلیم نمی  بهت قول می دم دیگه هیچ مونیکا : خواهش .. می .. کنم دیگه تنهام نزار. 
.شم

ن دختر انقدر مظلوم بود؟اخم کردم و سرم را پایین انداختم. چرا ای

.و بیارم برت گردونم باشه . تو اینجا بمون تا برم صندلیتـ 

.که آستین روپوشم را گرفت و مانع شد ؛ خواستم بروم

.مونیکا : نه . من دیگه نمی خوام هیچ وقت از اون استفاده کنم

اره اش هم با این همه درد که بدون صحبت درب  با تعجب نگاهش کردم. چطور می خواست
 ؛می شود از رنگ چهره اش حسش کرد؛ دوباره بلند شود. سعی کرد از روی صندلی بلند شود

.اما دوباره روی آن افتاد. سمتش رفتم و دستش را دور گردنم انداختم

.بسیار خب بزار حداقل کمکت کنمـ 

، می  بدون حرف زدن دنبالم راه افتاد. البته شک دارم اگر هم می خواست چیزی بگوید
توانست. بعد از مدتی به اتاق رسیدیم. در را با پا باز کردم و او را روی تخت خواباندم. برگشتم 

که در کسری از ثانیه دردش را انداخت و  ؛و در را بستم. مسکن قوی ای بهش تزریق کردم
 باعث شد به خواب عمیقی فرو برود. 

ز شیر پر از آب داغ کردم. دستمال هر دو پایش ورم کرده بود. یک ظرف خالی برداشتم و ا
پارچه ای سفیدی از روی میز برداشتم و داخل آب گذاشتم. ظرف را برداشتم و کنار تخت بردم. 

تا  ؛ پایین شلوارش را باال زدم و دستمال گرم را روی ساق پایش کشیدم. چند بار تکرار کردم
وردم. آبش را گرفتم و روی پای ورمش بخوابد. پارچه را دوباره داخل آب داغ بردم و بیرون آ

 دیگر کشیدم. بعد از چند بار تکرار کارم ، تقریبا تورمش کم شده بود.
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نفس سنگینم را بیرون فوت کردم و روی صندلی کنار تختش نشستم. نگاهی به صورتش که  
از کمبود خواب رنگ پریده بود، کردم. در تاریکی شب مثل ماه می درخشید. سرم را پایین 

" تم. روزی که باالی سرش آمدم و گفتم " من برای این بیماری راه درمانی پیدا می کنم انداخ
 اما اتفاق افتاد چون که او خواست. ؛ به حرف خودم هم اعتماد نداشتم

 در حال بهبود پیدا کردن است.  اما روز به روز ؛شاید خودش متوجه نشده باشد

که  ؛نمی دانم چرا! شاید به خاطر این است، غمگین است. ته دلم به جای آن که شاد باشد
دیگر نیازی به من ندارد. شاید هم به خاطر این است که دیگر نمی توانم صبح تا شبم را کنارش 

بگذرانم. چرا به خودم دروغ بگویم. احساس می کنم وابسته اش شده ام. احساس می کنم 
وس عجیب و غریب داخل خونش که او روی تخت بخوابد و من برای درمان ویر  ؛عادت کرده ام
 تالش کنم. 

چراغ باالی سرمان را خاموش کردم و سرم را به پشته ی صندلی تکیه دادم. هیچ کس از آخر 
.داستان خبر ندارد. چشمانم را با خستگی بستم و خودم هم مانند او به خواب رفتم

ود دوختم. آرام آرام چشم به دستی که روی کتفم ب با تکان های شخصی پلک هایم را باز کردم.
نگاهم را از دستش باال کشیدم و در آخر به صورتش رسیدم. با تعجب نگاهش کردم. لبخندی 

.به رویم زد و دستش را برداشت

مونیکا : باالخره بیدار شدی؟

م را به پا هایش دوختم. دستش را تکیه گاه خودش کرده بود و روی پای خودش ایستاده نگاه
دیدم. او دارد خوب می را ای که مدت هاست منتظر دیدنش هستم ،  بود. باالخره صحنه

اما چرا من خوشحال نیستم؟ همه احساساتم را مثل همیشه پشت چهره ام پنهان کردم.  ؛شود
 ؛ ستا این ها به جای شادی به من ناراحتی منتقل می کند. این چیز ها یعنی روز های آخری

ا به معنی پایان است. مثل یک خداحافظی تلخ که که می توانم درکنارش باشم. این چیز ه
ولی  ؛یادگاری اش همیشه روی قلب انسان حک می شود. کسی چیزی از صورتم نمی فهمید
 خودم که سنگینی قلبم را حس می کردم. خودم که کم  کم  اش خودم را می شناختم. 
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:ابرویی باال انداخت و گفت

خوبی دکتر جان؟

ردم و بلند شدم. سعی کردم با کار های دیگر خودم را مشغول کنم. در سرم را باال و پایین ک
یخچال کوچک گوشه اتاق را باز کردم و ظرف قرص ها را بیرون آوردم. بطری آب را هم برداشتم 
و در را با آرنجم بستم. آب را داخل شیشه پر کردم و با قوطی قرص ها سمتش رفتم. دستش را 

نگان خودش را به تشک تخت رساند. آرام نشست و خیره نگاهم به میله تخت گرفت و لنگان ل
کرد. لیوان و قوطی را کنارش روی تخت گذاشتم و بی حرف دور شدم. بسته سبزیجات را از 
داخل کمد بیرون آوردم. در ظرف شیشه ای ریختم و با برداشتن چنگال طرفش رفتم. روی 

ش انکنار گذاشت. چشمم را به چشم صندلی روبه رویش نشستم. آب را سرکشید و لیوان را
.دوختم و ظرف را بغلش گذاشتم

!انگار یه جوری شدیمونیکا : چیزی شده امروز ؟

:م را پایین انداختم و گفتمسر

کار کنی؟ حاال که خوب شدی می خوای چی

:خندید و جواب داد

..به زندگی ادامه بدم

تم. دستم را دور دستگیره حلقه کردم که سرم را ریز تکان دادم و بلند شدم و به سمت در رف
:ادامه داد

..ولی نه مثل قبل

.متوقف شدم و به ادامه حرفش گوش دادم

شدم. حاال که  این اشتباهات جه بیشترمتو  خیلی اشتباه کردم. بعد از مریضی مونیکا : من قبال
دیگه داده تا به  که خدا به من یه فرصت فقط یه معنی میده . اونم این ، بیماری از بین رفته
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و بهت ر  که تو این دنیا واقعا زندگیم ؛م سر و سامون بدم. و تو تنها کسی بودیا زندگی
.مدیونم

برایم کافی نبود. من منتظر چیز دیگری بودم. دستگیره را پایین کشیدم که با این حرف ها
:عجله گفت

لوکاز؟

:دوباره خشکم زد. وقتی دید ایستاده ام ادامه داد

رگردیم جایی که همه پس بیا با هم برگردیم. ب ی خوام برگردم. تو هم می خوای برگردی! من م
. من مطمئنم پدرت چند ساله که چشم به در مونده تا برگردی. خوب گوش ندمنتظرمون هست

مراقبت کردی. مثل یکی از اعضای  نبده ببین چی می گم. تو تا اینجا به من لطف کردی. ازم
و بهت بر می گردونم اگه ،  تاباالی سرم بودی. حاال نوبت منه. من خانواده   ،نداشتم خانواده 

.اگه تو بخوای

سرم را پایین انداختم. حتی نمی دانستم دنبال چه حرفی می گشتم. اما فقط منتظر یک حرف 
!ای همیشهکنارش بمانم. تا همراهش شوم. بر  بودم. تا بگوید تا بمانم. تا همیشه

 اما از این غافلد؛ ی چیه؟ همه برای عشق دنبال یک آدم خاص می گردنمی دون :مونیکا
.یک آدم معمولی به صورت خاص ن که عشق یعنی دوست داشتن هست

مفهوم حرفش برایم خیلی سنگین بود. دیگر حرفی نزد. آرام برگشتم و نگاهش کردم. در 
او  را بهطمئن خودم گام های کوتاه و نا مکه منتظرش بودم. با  ؛چشمانش چیزی را دیدم

از   ار را پایین انداختم و برگه ای از دفترچه داخل جیبم بیرون کشیدم. خودکار  مرساندم. سر 
اشتم. از همان راهی روی میز برداشتم و روی کاغذ چیزی نوشتم. آن را تا زدم و روی میز گذ

 .، برگشتم. در باز شده را هل دادم و از اتاق بیرون رفتمکه آمده بودم

 

*******
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" مونیکا" 

که حرف دلم را شنید و باز هم  ؛شاید به خاطر این بود ؟!. نمی دانم چرا مدلم دلخور بود ته 
رفت. گوش داد به رازم و باز هم راهش را گرفت و رفت. سرم را پایین انداختم. خواستم سرم را 

م و آن را برداشتم. جلو کشید خودم را  که نگاهم میخ کاغذ تا شده ی روی میز شد. ؛برگردانم
.را باز کردم وبیت متن داخلش را خواندم کاغذ تای

 " ؟ شبی خیال تو گفتم ببینم در خواب ... ولی زفکر تو خواب آیدم" 

اما کم کم لبخندم پهن تر و پهن تر شد. دستم را دراز کردم و  ؛اول مبهوت نگاهش کردم
:مش و نوشتمخودکار مشکی روی میز را برداشتم. روی برگه گذاشت

 نکند دل بکنی ، دل ندهی ، بی سر و سامان بشوم!! "  ،عش کردیو من همانم که شر   "

آن را دوباره تا کردم و سر جای قبلی اش گذاشتم. با انرژی بیشتری ظرف صبحانه بدمزه ام را 
ین اما شیرینی ای که هم ؛برداشتم و برای اولین بار با لذت همه اش را خوردم. شاید تلخ باشد

، خیلی بیشتر است. بعد از اتمام صبحانه ظرف را کنار کلمه کوتاه در رگ هایم جاری کرد چند
پرت کردم و با گرفتن دسته تخت آرام سر پا شدم. دستم را از دسته جدا کردم و مثل بند باز 

 قدم بعدی را در همان راستا بگذارم.  ،ها کنارم گرفتم. پای راستم را جلو گذاشتم وسعی کردم

راست راه بروم. گاهی تعادلم را از دست می دادم و از خط  من باید می توانستم روی یک خط 
اما به هر حال من همه تالشم را می کردم. چند بار طول و عرض اتاق را  ؛خیالی بیرون می زدم

تا باالخره خسته شدم و روی صندلی اتاق نشستم. دستم را محکم روی ران پایم  ؛طی کردم
ا از دردش کاسته شود. در حال انجام این کار بودم که در زده و به آرامی باز شد. با ت ؛کشیدم

صندلی میز کارا   تعجب سرم را برگرداندم. دکتر کینگ بود. عمیق نگاهم کرد و حرفی نزد. فقط
با از پشتش گرفت و روبه روی من قرار داد. نشست و بی حرف تنها نگاهم کرد. سکوتمان را 

.سوالم شکستم

میای باهم برگردیم یا نه؟  ؟تصمیم گرفتیـ 
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باز هم حرفی نزد. حتما نمی خواهد برگردد. معقول است اگر نخواهد برگردد چون او در اینجا 
ست. تازه درمان بیماری تازه کشف شده را هم به نام او زدند. با این حال من ا پزشک موفقی

م معقول فکر کنم. قیافه ام درهم رفت اصال از این موضوع خوشحال نبودم و حتی نمی خواست
:و با لحن خواهشی گفتم

.خواهش می کنم من رو از این جا ببر. حتی نمی خوام دیکه یه لحظه هم اینجا بمونم

:تن صدایم را پایین آوردم و ادامه دادم

ا می تونی دوباره برگردی اینجا ولی من تنهایی نمی تونم سوار هواپیم ،حاال اگه دوست  داشتی
.اما خواهش می کنم قبول کنهستش بشم. می دونم خواسته زیادی 

ش شدم. انگار نمی خواست حاال حاال ها حرفی بزند. ا باز چیزی نگفت. پوفی کشیدم و تسلیم
سرم را پایین انداختم و به بازی انگشتانم نگاه کردم. چیزی داشت مغزم را سوراخ می کرد. از 

:دم را بگیرم و گفتمکنجکاوی زیاد نتوانستم جلوی خو 

دیگه ندیدمش؟ جایی رفته؟ یکا کجاست؟ چرا از روز اول مریضیآر

:سرش را تکن داد و خیلی آهسته گفت

 ..برگشت انگلیس. ،نمی تونست این وضعیت رو تحمل کنهکه  این . همون روز به خاطر ..آره
..گفت که بهت بگم که واقعا متاسفه

م. من در زمان بیماری ام از خیلی ها اظهار تاسف دیده پوزخندی زدم و چشم به زمین دوخت
بودم. نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم این افکار را از خود دور کنم. اما بد تر شد. چون به 

ش به دلم باز شد؛ افتادم. دوست داشتم درباره او هم بپرسم یا ا یاد اولین بی معرفتی که پای
نوشته صحبت در باره یانی  ولی گویی یک قانون نا؛ ینداین که اطرافیانم در باره اش چیزی بگو

را منع می کرد. نه من چیزی درباره اش می گفتم. نه اطرافیانم چیزی می گفتند. عیبی 
که من زیاد از تلخی هایش چشیده ام . نمی خواهم این  ؛ نداشت. دنیا تلخ و شیرین دارد

را بر هم فشردم و با دست به  مهر کنم. پلکشیرینی ها را با به یاد آوردن آن ها به کام خودم ز 
:کاغذ روی میز اشاره کردم. گفتم
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.برگه ات رو فراموش نکنی

چشم از زمین گرفت و به کاغذ نگاه کرد. هر دو دستش را روی پا هایش گذاشت و بلند شد. با 
پشتش به چند قدم به میز رسید و برگه را برداشت. بازش کرد و داخلش را نگاه کرد. متاسفانه 

تا از حالت صورتش  ؛من بود و نمی توانستم عکس العملش راببینم. مشتاقانه منتظر شدم
متوجه بشوم. روی پاشنه پایش چرخید و برگشت. مستقیم داخل چشم هایم نگاه کرد. در آن 

تمام توان سعی در  که تا به حال ندیده بودم. برقی را دیدم که با ؛چشمای روشن برقی را دیدم
:داشت. صدایش را صاف کرد و گفت کردنش  پنهان

..تا برگردی ایران، می برمت فرودگاه

مه امیدم از دست رفت. آهی ، هفعل هایش را دوم شخص مفرد می گفتاز این که تمام 
:رم را پایین انداختم. با صدایی که خودم هم نمی شنیدم ، گفتمسکشیدم 

..مرسی

که تا همیشه بماند. اما زهی  ؛کردم قبول می کندسری تکان داد و سمت در رفت. فکر می 
 خیال باطل! 

دستگیره را پایین کشید و در را باز کرد. اما من دیگر نگاهش نکردم. او می خواست برود پس 
نمی گذارم با نگاه من عذاب وجدان بگیرد. او به اندازه کافی در حق من مردی کرده است. در 

:حالی که داشت می رفت ، گفت

یک چیزی؟ فقط

:ادامه داد .سمتش برگرداندم و سوالی نگاهش کردمبه سرم را 

تنهایی بر نمی گردی. ما باهم برمی گردیم. از در بیرون رفت و من هنوز متوجه حرفش نشده 
بودم. یعنی او هم می آید؟ یعنی قرار است برای همیشه برایم بماند؟ بلند خندیدم و خندیدم. 

هر کس از کنار اتاقم رد  دمه روز هایی که غمگین بودم در بیاید. شایانقدر خندیدم تا تالفی ه
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بی نهایت بی ارزش بود. از حاال به بعد  م اما این برای ؛فکر می کرد که دیوانه هستم ، می شد
 .تنها مورد ارزشمند زندگی ام ، اوست

 

***

ستم به تنهایی تعادلم را تا زمین نخورم. خوب هنوز نمی توان ؛محکم گرفته بودمرا کتش  از بازو
حفظ کنم. داشتیم می رفتیم تا سوار هواپیما بشویم. هواپیمایی که قرار است مرا بعد از دوسال 

.و چند ماه به وطنم برگرداند. با شنیدن صدایش از فکر بیرون آمدم

دکتر کینگ :فرانک؟

واستم از یاد ها برود. که می خ ؛با تعجب نگاهش کردم. او مرا برای دومین بار با اسمی صدا زد
:وقتی تعجبم را دید، توضیح داد

و پدر  نه. مهم اینه که اون برام مهم نیست درباره اسمت چه نظری داری یا اصال زیبا هست یا
.هست و این هویت اصلی تو دو مادرت روی تو گذاشتن

:سرم را ریز تکان دادم و پرسیدم

تو چیه آقای دکتر؟  حاال هویت اصلی

:کم رنگی زد و در همان حال که روبه رو را نگاه می کرد، گفتلبخند 

 ... هویت اصلی من رایان 

.لبخندی به پهنای صورتم زدم و منتظر شدم حرفی که می خواست از اول بزند را بگوید

.رایان : انقدر حرف زدی که یادم رفت چی می خوام بگم

..خب حاال بگوـ 
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...کنمب اعترافی برای تو یه رایان : باید 

:با تعجب گفتم

چه اعترافی؟

که مرد در فیلم بعد از سال ها  ؛البته خنده ام هم گرفته بود. چون یاد فیلم های جنایی افتادم
:اعتراف به قتل می کند. صدایش را صاف کرد و گفت

..دوست داشتن تو دومین اتفاق بزرگ و مهم زندگی من بوده

ایم محو شد و پاهایم از حرکت ایستادند. ناباورانه به محض شنیدن حرفش لبخند روی لب ه
:گفتم

چی گفتی ؟

:جدی نگاهم کرد و گفت

.رو تا آخر بزنم بعد واکنش نشون بده  بزار حرفم

:آب دهانم را با اضطراب قورت دادم و و گفتم

خ...خب حاال اولیش چی بوده؟

:روی لبانش بود، گفتیک مرتبه از حالت جدی بیرون آمد و درحالی که لبخند گرمی 

...پیدا کردنت بود نش اولی

:طولی نکشید که تمام بدنم از حرارت خاصی پر شد. لبخندی زدم و آرام گفتم

..آخیش خیالم راحت شد

گرفته بودم ، از در هواپیما  را کتش ،ه حرکت کرد. همان طور که از بازوی زد و دوبار ه اتک خند
تا چمدان ها و بلیطمان را تحویل  ؛بعد از من دور شد رد شدم و روی صندلی خودم نشستم.

از دهد. از پنجره بیرون را تماشا کردم. دوسال و چند ماه بود از روزی که با چنین هواپیمایی 
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اما حاال با وجود کسی که  ؛مضطرب بودمو  ، می گذشت. چقدر خوشحال ایران به استرالیا آمد
کنارم که نشست سرم را به طرفش  ر شده اند.در کنارم دارم همه حس های بد از من دو 

:و کاغذی دستم داد. با تعجب نگاهش کردم که گفت  برگرداندم. لبخند زیبایی به رویم زد

.تا به تو بدم ؛و دکتر هریس قبل از رفتنش به من داد این

:با تردید از دستش گرفتم و بازش کردم. محتوای برگه این بود

زارم. شاید این سرنوشت ما نبوده که بهم یلی متاسفم که تنهات میی عزیزم. من خمونیکا  "
بگم. تنها  ،مستنمی تون  چیزی بهت بگم. چیزی که رو در رو برسیم. اما قبل از رفتنم باید

 وغی که بهت گفتم عذاب وجدان اینه که نمی خوام بابت در  ،می گمدارم و بهت  دلیلی که این
اینا راست : یکس دختری رو بهم نشون دادی و گفتزی که ع. یادت می یاد اون رو داشته باشم

 می گم؟درست می گن یا من 

. همه دروغ بود. اون عکس و تمام حرف های نیکالس سمن گفتم که اون دختر رو نمی شناو م
" امیدوارم اسمت تا همیشه ماندگار باشه. خدانگهدار .و نازیا واقعیت محض بود. همین.

یانی بود؟ من چقدر ابله  ینزاند. یعنی باعث و بانی مرگ خواهرم همچیزی گلویم را می سو 
که حرف های بی در و پیکرش را بی هیچ مدرکی قبول کرده بودم! سعی کردم بغضم را  ؛بودم

که تمام شده بود. یادش دیگر باید نابود می شد.  ؛م. داستان یانی خیلی وقت بودهقورت بد
:و به رایان دوختم. لبخندی به رویم زد و گفتچشم از کلمه های داخل نامه گرفتم 

..همه چیز درست می شه-

که نگاهم با  ؛زمین انداختم. سرم را طرف پنجره گرداندمروی نامه را در دستم مچاله کردم و 
پشت شیشه   داشتم. انزیاد دوستش کرد. همان چشم های آبی که قبال نگاه آشنایی تالقی 

با حسرت داشت من و رایان را نگاه می کرد.   یشه داشت.فرودگاه و بدون فروغی که هم
نباید انتظار این را داشته  ،پوزخندی زدم و بی صدا نگاهش کردم. وقتی کسی را رها می کنی

از دست می روند و هستند؛ که  باشی که همیشه در دسترست بماند. همیشه این فرصت ها
 تنها کاری که می شود کرد، نگاه حسرت بار است.
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که همیشه درحال از دست دادن هستی، چیز با ارزشی به دست می آوری، قتی در این دنیا و  
چه برسد به آن که رهایش کنی و  ؛چون به راحتی از دستت می گریزد ؛باید مراقبش باشی

 انتظار داشته باشی هنوز هم بماند! 

کردم . شاید تا  کت کرد و اوج گرفت. تا آخرین لحظه به چشمانش نگاهر به ح هواپیما شروع 
.تا بتوان زندگی کرد ؛دل بود باید گاهی سنگ پایان عمرش یادش بماند و افسوس بخورد. 

 

********

پایان

89/3/3تاریخ : 

0:51 ساعت :

******** 
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