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 گوش های بی دروازه

 «اول فصل»

 شب که خواهند می دارویی کنند؛ می سرخوردگی و افسردگی ادعای و آیند می من پیش زیادی بیماران

 تبدیل را گلویشان. باشد شده بلبل و گل شان زندگی شوند می بیدار وقتی بعد روز صبح و بخوابند و بخورند

 شده بسته راه خوردنش با که خواهند می قرصی من از بعد و کنند می شان نزده های حرف انبار به

 .شود ازب گلویشان

 .بودند خوشحال و شاد جهان ی همه وقت آن داشت، وجود هایی دارو چنین کاش

 قورت و گرفتن نادیده از بهتر خیلی شده تلنبار شانیگلو در که هایی حرف ریختن بیرون که صورتی در

 .است آنها دادن

 .است دارو ترین مؤثر زدن حرف گاهی نیست، راه ترین مؤثر راه، ترین آسون همیشه دانی می

*** 

 چطوره؟ حالت جان ملینا خب-

 ویمبگ او به کار اول همین ار دبپرس ازم ویزیتش طول در خواست می که هایی حرف تمام نتیجه کردم سعی

 می هک کاری تنها تو، تو نه بود روانشناس اون  بزنم حرف کسی با خواستم می من اگر دکتر خانم ببین

 نکنن. صدام دیوونه دیگه بقیه که بدی دارو و قرص تا چند که اینه بکنی تونی

یا  خشم از اثری شاید تا کردم نگاه چشمانش در کمی بینم نمی تغییری هیچ صورتش حالت در است عجیب

 .هیچی به هیچی اما ببینم تعجب حتی

 ببینتت؟برای همین بود که اصرار داشتی یه روانپزشک  -
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دقیقا چون خانمی که پیشش مشاوره می رفتم گفت نمی تونه به عنوان روان شناس نسخه بنویسه و دارو  -

 بده ولی یه روانپزشک این اجازه رو داره.

 ! بدم بهت باید دارویی چه بفهمم من تا بزنی حرف باید تو خب-

 .بود منطقی حرفش

 کنم؟ شروع باید کجاش از -

 .کنه می اذیتت بیشتر که کنی شروع اونجایی از تونی می خوای، می که جا هر از -

 کرد می نگاه زدم می حرف که منی به دقت با که طور همان خورد زنگ موبایلش آالرم هایم حرف اواسط 

 .کرد قطع را زنگش کند نگاه موبایلش به آنکه بدون

 را من صدای فقط هایش گوش انگار ددا می گوش من به طوری بود عجیبی احساس کردم، قطع را حرفم

 یکی این هم شاید مهست مهم برایش دکر نمی تظاهر تیمارستان این در یکی باالخره عجب چه. شنوند می

 !بود ها دیگری از بهتر اش بازیگری

 حرف حس که انگارم بود کرده کردن فکر صرف که مدتی طوالنی وقفه خاطر به اما دهم ادامه خواست من از

 بودم نشسته رویش که ای مشکی کاناپه به بعد .میاید یادم را همینجا تا فعال »:گفتم باشد کشیده ته زدنم

 «.ماندم بپیچد برایم خواست می که ای نسخه منتظر و دادم لم

 اللی؟ هکن فکر روانشناست کردی کاری چرا کنی می صحبت روان انقدر که تو-

 جور هزار با بشینم نداشتم حوصله فقط ؛اللم نکردم ادعا وقت هیچ من »:با تخسی مخصوص خودم گفتم

 «.کردم تلف ور وقتم فقط انگار اینجوری .نکنه درک یا نفهمه آخرش و بدم توضیح خودمو روش

 نداری؟ خاصی احساس االن-
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 خودشو یا نگرفته یا ،شه می قانع  دادم تحویلش که ای فلسفی های جمله اون بعد کردم می فک خدایا -

 .راه اون به زده

  گشنمه فقط بکنم؟ باید خاصی احساس چه نه-

 چیه؟ دلیلش دونی می گشنگی همین دقیقا-

 خوردم؟ نون تیکه یه فقط صبح از اینکه-

 و ... شده باز غذا یابر جا تازه االن اینکه نه-

 می حس اونچه هر خوردن غذا موقع امروز »خواست حرفش را ادامه دهد که منصرف شد و در عوض گفت:

 «.بنویس دفترچه یه توی برام و کن مقایسه قبلت روزای غذایی های وعده با رو کنی

 

 کردم، مرتب ار یزم و شدم بلند صندلی روی از سریع شده، خارج اتاق از ملینا شدم مطمئن اینکه از بعد

 گفت دش می تقریبا. کشیدم مأموریتم شدن ماتم بابت از عمیقی نفس و گذاشتم کشو در دقت با رو ها پوشه

 را پیروزیش خواهد می بودم مطمئن که دیدم را سرپرستار راه وسط اما کردم پرواز استراحت اتاق سوی به

 .بکشد رخم به

 شت!گذا می مگر اما بزنم راه آن به را خودم کردم سعی

 تعریف خب» :گفت و آمد سراغم گذاشت می نمایش به را اش ردیفی های دندان خوبی به که لبخندی با زن

 «بود؟ چطور کن

 جواب سوال با را سؤالش آخر در اما کنم توصیف را پیش ساعت یک تا گشتم کلماتی دنبال به جوابش در

 «اتاق؟ تو بره دکتر یه جای تونه می تنها و تک ،رزیدنت یه کنید فکر شد باعث چی» :گفتم و دادم
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 روانپزشک یک روانشناس جای به داشت اصرار فقط. نبود حادی مورد دیدی که هم خودت نگیر، سخت-

 .ببیندش

 ...رو صادقی دکتر چرا آخه-

 «.بود دی بی پی بخش در صادقی دکتر چون»:داد جواب سریع شود تمام حرفم نگذاشت

 چرا دیگه، رزیدنت یه حتی یا دکتر یه خب» :گفتم آرام و آوردم پایین را میصدا کمی بخش اسم شنیدن با

 «من؟

 .میاد خوشت بیشتر درمانیروان جلسات دست این از  دونم می که من .فیلمته این تازه خوبه کارت واقعا تو-

 .بود تر بخش لذت و تر راحت برایم که انگار کردن، ویزیت تا بود دادن مشاور ترجیحم گفت، می راست

 یابر ؛کنم چک را بودم کرده ساکتش که آالرمی تا آوردم در را موبایلم رسیدم استراحت اتاق به باالخره

 .بیایند تهران به شان چکاپ برای تا دادم پیام مامان به راست یک پس بود بابا و مامان سالیانه چکاپ

 دلتنگ هم مان خانه شاید بود. سکنه بدون و متروک ای خانه مثل آنها بدون خانه بودم شان دلتنگ چقدر

 رسیدند، وقتی بعد روز دو .بودم کرده پرش سکوت با بابا مامان رفتن بعد که ای خانه بود، بابا و مامان

 که کسانی تک تک درباره خودمان درباره فقط نه ها، گرفتن احوال و حال و ها زدن حرف پای نشستیم

 شده تنگ مامان پختدست برای دلم ، یموبر بیرون دادم پیشنهاد شام برای. بودم دور ازشان بود وقت خیلی

 .کنم مهمانشان خوب رستوران یک خواست می دلم بودیم شده جمع هم دور ها مدت از بعد که حال اما بود

 .بود ها حرف این از تروشکم بابا بود عجیب کرد، رد را پیشنهادم بابا ناباوری کمال در

 .داشتید دوست که رو رستوران غذای چرا؟ ولی-

 .نریم شلوغ جاهای مدت یه بهتره-
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هدفونم  مدام و شنوم می ناواضح رو صداها که وقتیه چند »:گفت مامان اینکه تا شدم نمی منظورشان متوجه

 «...همین برای کنه می خش خش

 «چی؟ افتادمی اتفاقی اگر کنید؟ نمی دقت بیشتر چرا »:گفتم و رفت باال صدایم اما شد چه دانم نمی

 دادید می خبر بهم باید فقط بود شده خراب اگر »:گفتم و آوردن پایین را صدایم شدم، ام روی زیاده متوجه

  «.فرستادم می نبراتو جدید یکی

 «شده؟ اینجوری روزه چند حاال» :دادم ادامه مکثی از بعد

 مهمی چیز خورد، هدفونم به محکم ببندم رو در خواستم می که موقعی شده، هفته دو همش .نیست زیاد-

 «یست.ن

 به را ام قدیمی های هدفون از یکیدر آن وضعیت  !دانستند نمی مهم را ها چیز این کنم تصور توانستم نمی

 .، از آن استفاده کندبخرم برایش جدید یکی که زمانی تا دادم مامان

 در ها آزمایش جواب منتظر که حینی درم.رفتی بیرون بیمارستاناز  شد تمام شان آزمایشات آنکه از بعد

. ماند می خیره من به و شد می رد ما جلوی از مدام ای ساله هشت هفت پسر، بودیم نشستهوطه باز آنجا مح

 به را گردنش هم سر پشت بار چند یا انداخت می باال را هایش شانه داشت، عصبی تیک آمد می نظر به

ارتباط  دادم شتحویل مهربانم های لبخند همان از یکی و کردم کج را مسر هم من .چرخاند می اطراف

 پسر و من حرکات متوجه که مامان .گرفتن با آنها برایم بسیار لذت بخش بود و حس خوبی را القا می کرد

 می جذبت خود به خود ها دیوونه گذرونی می یمارستانت توی رو شبت و روز که بس» :گفت بود شده بچه

 «دارن؟ بهت خاصی ارادت بگو ستشورا شن

 بابا نه »:گفت و گرفت نفس خندیدنش هنگام بابا کهبیمارستان روانپزشکی  ،گفتم تیمارستان نه و مخندید

 «.کردن پیدا همو االن تازه شه؟ می جذب دیوونه به دیوونه گن می نشنیدی همگ
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 که دانستم می هم را این اما بود شوخی هایشان حرف همه دانستم می کردم، هایشان حرف به ای خنده

 .کنند بیانش جدیت با خواهند نمی دلیلی هر به که شده پنهان منظوری یی و طنزشوخ هر پشت
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 «دوم فصل»

 که بود مان آمدن دنیا به با ما همه داستان شروع. باشد قوی خیلی باید داستان شروع گویند می همیشه

 خواهد می دلش کسی چه .است تکراری شروع یک باشد، بوده هم ای قوی شروع بگیریم فرض اگر حتی

 ؟!برسد کننده کسل شروع یک به و بزند ورق را کتابمان جلد

 درست است که. نشود شروع روز آن از کردم انتخاب من حداقل نشد، شروع آمدنم دنیا به روز از من داستان

 روز روز؟یا بود؟آن کجا دقیقا شروعش دانم نمی هم هنوز اما نشود شروع کجا از داستانم کردم انتخاب خودم

 و بیمارها و ها دارو انواع جزوات و میان زدن غلت ها مدت بعد من زندگی آری لحظه؟ همان از بعدش؟یا

 !من انتظار از متفاوت کامال شکلی به اما داشت کردن تعریف برای ای قصه ،بیماری ها

*** 

 تا دو اندازه ببین کن نگاه ؛نچ نچ با خود گفتم .کردم نگاه آیینه به چهره ام دررفتم  استراحت اتاق به

 کی فقط خداروشکر ،است هم سر پشت هایشیفت این خاطر به شه اهم. افتاده گود چشمم زیر نابادمج

 تر سخت همه از آخر سال ویندگ می همه ولی نده،ام ام یرزیدنتدوران  شدن ماتم تا ردیگ سال

 که بودم درگیر خودم با که طور نهما. است کمتر شبش های وایستادن کشیش که است این حداقلش!است

 خواب حالت روی را هدفونم ،تر ناآس یا است تر سخت گذشت که هاییسال این به نسبت آخر سال باالخره

 . شدم بیهوش گفت شد می تقریبا و گذاشتم

 حالتروی  شد می ار ها هدفون این اگر شد می چه خدایا.شدم بیدار داد می نماتک مدام که کسی دست با

 گفت می که ای کلمه هر با که پرستاری به شدم؟ نمی بیدار ددادن می هم تکونم اگر حتی که گذاشت مرگ

 ،گفت می چی بفهمم، کنم لبخوانی کردم سعی. کردم نگاه کرد، می پرت صورتم توی را دهانش آب نصف

 جونتون نوش دونم می دونم می »:گفتم اکراه با.متوجه شدم و شفتالو شلیل و شلغم مورد در هایی چیز کی

 حالت روی شد متوجه اینکه از بعد و کرد هدفونم به نگاهی باشد کرده تعجب که انگار «.بخورید من بدون
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 جایم از ضرب کی. کرد اشاره داد می نشون را نیم و که هشت ساعت  به و زد هیستریکی لبخند ،بوده خواب

 «!نکرد؟ بیدار ور من کسی چرا االن شیفت منه،»:گفتم و شدم بلند

 مورد در را هایش حرف دوباره مبود امیدوار. بود منتظرم که دیدم را سرپرستار رسیدم، شخب به آنکه از بعد

 «.نشسته صابری دکتر اتاق تو ملینا»: گفت عوض در که نکند شروع بودن شناس وقت

 همان« ...بودم مونده خواب خوام می معذرت، دونم می دونم می» :گفتم ممکن حالت ترین تند با و سریع

 که چیزی با حرفش. شدم حرفش متوجه بگویم تأسفم ابراز برای را جدیدی جمالت خواستم می که طور

 .داشت فرق آسمان تا زمین از بودم چیده براساسش را جمالتم و کردم می تصور

 .گذاشتم رو نفر یه جات به اینجا دیگه، برو کنی؟ می استخاره -

 ها، کن نگاهش» : گفت و کرد ای خنده تک سرپرستار که بروم تا چرخیدم پاهایم نوک روی و کردم و تشکر

 «.زنند می برق ذوق از هایش چشم

*** 

 !شدی تر تپل که بینم می به به-

 «!دونستی می رو بنویسم چه دفتر تو بود رارق که جوابی قبل از تو انگار» ابرویی باال انداخت و گفت:

 .نوشتی چی ببینم بخون حاال.بگم تونستم بهت نگاه یه با واال نه-

 «.بخون خودت»:گفت و داد دستم را اش دفترچه

 توی البته. بود دبستان سوم های بچه شبیه بیشتر نبود سالهچه شانزده ب کی شبیه اصال خطش دست

 در. کنم توجه بود نوشته که آنچه به کردم سعی پس کردم می دقت چیزها این به نباید ای حرفه زندگی

 که انگار کنم می گرسنگی احساس بیشتر و خورم می غذا ر از قبلبیشت ها روز این »:بود گفته اش نوشته

 «!چی از دونم نمی ولی باشم شده خالی
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 «...حرف از »:گفتم رسیدم بخش این به وقتی

 ینی »:گفت تخسی با بگیرد نظر زیر هایش نوشته به نسبت را مواکنش تا کرد می نگاهم که طور همان

 «چی؟

 حرف همون شدی خالی حرف از گم می بهت من شدی خالی چی از دونی نمی گفتی اینجا »:دادم ادامه

 نمی درکت بقیه چون کردنه تلف وقت کردنشون بیان کردی می فک و ریختی می خودت توی که هایی

 «!کنن

 !نیست من تقصیر کنن نمی درک بقیه اینکه ولی-

 به و بزن رو فترح تو. خودته عهده به دقیقا روحت آرامش برقراری مسؤلیت ولی نیست تو تقصیر آره-

 .نه یا کنن درکت کنن انتخاب دیگران بزار و بده انجام درست خودت قبال در رو مسؤلیتت ،برس آرامش

 .کنی عوض نظرتو که بزنن حرفایی کنن می سعی نکنن درک وقتی که اینجاست مشکل آخه-

 .نده اهمیت فقط که نبود هم اگر ،کن قبولش بود درست نظرت به اگر بده گوش حرفاشون به تو-

 !ر اندپُ نزده های حرف از همه چقدر کردم فکر خودم با

 بدم دارویی بهت گفتی بهم اول جلسه یادته »:گفتم ،شده متوجه کامل رو منظورم شدم مطمئن اینکه از بعد

 برام رو تکشون تک اسم کیان؟ مردم این بنویس برام دیگه نکنن؟جلسه صدات دیوونه دیگه مردم هک

 «.زده صدات دیوونه حاال تا که کی هر بنویس،

 .همه ینی، دیگه مردم ینی مردم-

 .بده اسمولی  دونم می-

 «.بگیر تحویل جنازه ،بده اسم »:گفتم شوخی به و خندیدم 
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 را پیام خودکار خوانش سیستم بعد و زد بوق دوتا هدفونم گشتم، می بر بخش سمت به که طور همان

 بود نشده گفته پیام متن در جلسه موضوع اینکه با .وندبر جلسات اتاق به سوم سال های رزیدنت تمام خواند،

 کج جلسات اتاق سمت به را ماهر پس است بودنمان رزیدنت سال آخرین مورد در کهحدس زد  شد می اما

 سه بعد؛ دکنن می مان استخدام جا همین  رزیدنتی دوران اتمام از بعد بگویند خدا می کردم خدا. کردم

 برخورد ام شانه به سرعت با چیزی که بودم خیال همین در .بودم کرده عادت اینجا محیط به بدجور سال

 به ها ایرانی تمام تقریبا بودن جانب به حق اخالق طبق. خورد زمین و داد دست از را تعادلش بعد ،کرد

 دیده صدمه شاید کردم فکر لحظه یک برای. بود پایین سرش اما بودم تاسفش ابزار منتظر و برگشتم سمتش

با  روی گوش هایش نیست. هدفونش شدم متوجه که بگوییم چیزی خواستم و رفتم تر نزدیک کمی. باشد

 همان و شد بلند سریع. بیاید در آن از صدایی مبادا تا گرفتم را دهانم یوجلترین سرعتی که داشتم  سریع

 داد ادامه دویدن به و برداشت زمین از را هدفونش و کرد کوتاهی خواهی معذرت زد می نفس نفس که طور

 می چطور؛ شدند گرد هایم چشم ،بود نماده روی دستم که همانطور. بود نیوفتاده اتفاقی هیچ که انگار

 های نگهبان موقع همان بود؟ شده سیر جونش از مگر بزند حرف نبود گوشش روی هدفون وقتی توانست

 همان با پسری پرسیدند .با دیدن من سریع به سمتم آمدند وشدند راهرو وارد دی بی پی بخش مخصوص

 را راهرو انتهای دستم با توانستم فقط در تالطم هضم صحنه ای که دیده بودم، و من نه یا ام دیده مشخصات

 .دهم نشان
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 «سوم فصل»

 یعیطب یها وهیمآدور همه کمپوت آناناس و  لیاز خانواده تا فام ،یگرفته ا یقلب یماریب ییاست بگو یکاف

 یهر جا م ؛یگرفته ا یروان یماریب ییاما خدا نکند بگو ندیآ یکنند و به مالقاتت م یم فیرد تیو... برا

از  مارانیکه ب یبه گونه ا .کردند یرا هم باالخره روان یوانه شد رفت، فالنیهم د یفالن ندیگو یو م نندینش

خواسته  نیو اول گرانیشان افکار د ینگران نیشده اند، اول یار مشکالت روانچد مییگو یهمان ابتدا که م

 یعقلم را از دست م یبه زود ینیکه است  نیسؤالشان ا نیشان پنهان نگه داشتنش است و از همه بدتر اول

کسانی که دچار اختالالت به که بیمار روانی مانده باقی که در جامعه  ای است بار تاریخی و این حاصل ؟دهم

 می گویند. هستند شدید

ثابت  یاست که پا ییآن ناسزا ها از کند و یم یخودش پادشاه یبرا «یروان»ناسزا هم   یدر طبقه بند

 به کار می رود. طرف مقابل هیروح فیتضع یها براتمام دعوا

یک سال از  جمله را در کی نیفقط هم اگر« ندیگو یم یروان ماریکه روانش آزرده شده باشد ب یبه کس»

 یم یوقت رندیعموم جامعه بپذ یروز کاش.میجلوتر بود یلیگفتند حال خ یم مان سال مدرسه رفتن دوازده

نه مجنون، نه  شتر،یب یزینه چ .است یویو ر یارشوگ ،یقلب یماریمعادل ب ای یبیمار ،یروان یماریب مییگو

 ...وانهید

*** 

 .کردم مرور را استاد های حرف دوباره بود؟ هشنید درست هایم گوش شد نمی باورم

 منتقل بخش این به ها رزیدنت درصدسی  ،دی بی پی بخش در نیرو کمبود و اوضاع شدن بحرانی علت به »

 شدن داوطلب برای بیشتری انتظار شما از هستید سوم سال رزیدنت ها در آخر شما که نجاییآ از .وندش می

 را روانپزشکی جامعه از تری اهمیت پر قسمت دی بی پی شخب ها روز این دانید می که طور همان .دارم

 این از اسمی حتی کاریتان رزومه در اگر که البته! باشید ی از آنجزو هم شما که بهتر چه ،دده می تشکیل
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 نهایت در و کنید فکر موضوع این به خوبی به امیدوارم. دهد می تان رزومه به زیادی وزن شود برده بخش

 «.بگیرید را تصمیم بهترین

 با چنان آن استاد ؟ بودم شده خسته زندگی از مگر کنم شرکت نبود قرار حال هر به که من چی؟ که خب

 که گویا آنجا همه چی برای پیشرفت ما شویم داوطلب کند مان مجاب تا زد می حرف مزایایش از تاب و آب

 بُعد ها سال از بعد مخربش های سیبآ و جهش این هنوز آنکه ؛نگفت را چیزهایش ترین مهم اماآماده است 

 آدم هم ندارد وجود مطمئنی و قطعی چیز هیچ که ای حوزه در کردن کار فکر حتی .دارد ای ناشناخته های

 ...نیست یکی کنی می اجرا که تصمیمی با گرفتی اول وهله در که تصمیمی همیشه اما کرد می مور مور را

 از و کردم مطرح بابا با را موضوع ،برگردندبه خانه  بود قرار که شبی. نبود تاثیر بی هم بابا های اصرار که البته

بعد با خیال . دهم انجامش حتما شد مطمئن کرد، می تلقی پیشرفت برای طالیی فرصتی را اینبابا  که آنجا

 دی بی پی بخش. آمدم بیرون بیمارستان از و کردم جمع را وسایلم که بود دلیل همین به دقیقا .رفت راحت

 فضای تا بودند کرده جدا بیمارستان اصلی ورودی در از را اش ورودی اما درِ بود بیمارستان از جزوی هم

 می القا را غریبی حس کشید می را انتظارم چیزی چه دقیقا دانستم نمی که آن. باشد داشته تری اختصاصی

همه شما عزیزان ممنونم که به از در آخر  »:زمانی که استاد صابری گفت ؛جلسه توجیحی تیر آخر بودو  کرد

سانی این بخش آمدید تا به عنوان روانپزشکان آینده جامعه مان در این بخش تجربه کسب کنید بخصوص ک

یدنت ها به تمسخر زرصدایی از جمعیت نه چندان زیاد . ش را انتخاب کردندخکه به صورت داوطلبانه این ب

خودش و دیگران  ی و بعد خنده «استاد مگه کسی هم هست که خودش با پای خودش اومده باشه؟ »:گفت

در آن لحظه  .ودهانگار که انتخابم کامال اشتباه ب پیدا کردم.یک لحظه احساس بدی برای خودم  .شروع شد

تصمیم با که  دعا دعا می کردم هیچ نامی از من برده نشود چرا که از خنده بقیه معلوم بود تنها کسی

زمانی که با افتخار اسم من و یکی دیگر  ؛من بودم. خنده های دیگران با حرف استاد تمام شدآمده، خودش 

د اما در آن لحظه فقط توانستم به آنکه چقدر از نگاه بوتعریف هدفش را به زبان می آورد، می دانستم 

  دیگران یک احمق تمام عیار جلوه می کردم، فکر کنم.
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 «چهارم فصل»

قدیم ها دفترچه خاطرات داشتند و آخر روز خاطرات آن روزشان را می نوشتند اما بعد متوجه شدند شرح 

پس عکس  .حال آنگونه که باید دقیق نیست و کلمات نمی توانند انقدر که باید صحنه ها را به تصویر بکشند

سیاری لحظه را ثبت می کند و درواقع بیادگاری گرفتند و لحظه را ثبت کردند ولی بعد دیدند عکس ها تنها 

گونه که بودند با  گونه از خاطرات فیلم گرفتند و لحظات را دقیقا آن. به این از لحظه ها از دست می روند

تمام رنگ ها و صدا ها و حرکات برای خود ثبت کردند. تا به این نقطه همه چیز خوب به نظر می رسد اما به 

جوری که ، دارد، کاش می شد احساساتمان را هم به گونه ای ثبت می کردیمنظر من باز هم کم و کاستی 

م و تک تک خاطرات را با کنبرگردم پیش قفسه احساساتم و در شیشه شادی را باز  ،وقتی یک روز خسته ام

م و تک نرا باز ک مآنگاه که موفق شدم بروم در شیشه غم و سختی و دلتنگی ا .همان احساسات زندگی کنم

ک احساساتی را که قبل از این موفقیت چشیده ام دوباره بچشم تا به یاد بیاورم هیچ موفقیتی بی سختی به ت

بروم سراغ شیشه هایم و بار ها و بارها  ،و چشمی را اشکی کنم مهر وقت خواستم ظلمی کن .میسر نمی شود

  ظلم شده. نتا یادم نرود روزی هم به م کنمحال چشمان اشکی و قلب زجر کشیده را تجربه 

 .و چه می کشم مچه کشیده ا مآنگاه دیگر از یاد نمی برد ،را ثبت کنم احساساتماگر می شد 

  امان از به یاد بردن ها...

*** 

ماه اول در خانه و کتابخانه به  ؛برخالف اینکه خودم را برای یک شروع سخت و پر چالش آماده کرده بودم

مطالعه گذشت البته نه به مطالعه معمولی چرا که تقریبا همه عموم از کلیات این جهش خبر داشتند، تئوری 

های مختلف و تخصصی تر را از چگونگی پدید آمدن این جهش تا چگونگی درمان در کشور های متخلف و 

 مواجه آن با بود قرار دقیقا که چیزی اطالعات این از یک یچه اما کردم مطالعه مختلف مقاالت دررا  غیره

 برای زمان آن چقدر و شدم متوجه عملی های کار و ها شیفت شروع از بعد را این من و نکرد توصیف را مشو

  !بود دیر برگشت
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بهترین شکل از آنجا که از بچگی با تفکر مامان که می گفت یا کاری را انجام نده یا اگر انجام می دهی به 

تصمیم گرفتم دفترچه ای تهیه کنم تا بتوانم به خوبی چیز هایی را که در بخش ، بزرگ شده بودم انجام بده

تجربه بودن در کنار بیمارها و تماشای اتفاقات در . می بینم ثبت کنم تا شاید در آینده به دردم بخورند

ود دقیقا همان مراحلی بود م در اصلش تفاوتی نبجریان به کلی متفاوت از شرح حال هایی بود که خوانده بود

ش به گونه ها برایمان توضیح داده و عالئم هر مرحله را با جزئیات امتحانش را پاس کرده بودم اما جو  که بار

گار در تمام اتاق ها و روی تمام ان .چه برسد به بودن در آن ،که حتی تصورش هم غیر قابل باور بود ای بود

چه ای که قرار بود برای ثبت اطالعات و تجربیاتم باشد در طول یک دفتر ودند.رگ ریخته بدمایشان گرد مآ

ماه تبدیل به مکانی برای تخلیه احساساتی که در طول روز سرکوب می کردم شد. همان طور که در اتاق 

م. دو سه نیمه روشن استراحت نشسته بودم، دفترچه ام را باز کردم تا شروع به خواندن نوشته هایم بکن

اما  بود که ریز به ریز و با دقت در روز های اول نوشته بودم مهمان شرح حال و تجربیاتمربوط به صفحه اول 

 از صفحه های بعدی اش...

 «آذر 12»

به رها کردن  ،ها به رفتنالبته من هم بار .شدم میمان رفت و من تنها دختر ت میدختر هم از ت نیامروز آخر

نبودن دختر ها را به  فیثابت کنم؟ ضع یرا به چه کس یزیخواستم چه چ یدانم م یاما نم ه بودمفکر کرد

 .داشت یوا م آوردنرا به خودم؟ هر چه که بود من را به ماندن و طاقت  میها ییتوانا ای گران؟ید

 «آذر 29»

راهنما آویز های رنگی ای امروز باز هم نوبت من و پوریا بود که تیکت های راهنما را عوض کنیم، تیکت های 

بودند که از دستگیره پشت در اتاق هر بیمار آویزان می کردیم که بر اساس رنگش نشان می داد بیمار در 

 ،بود ها رنگ حفظ ام دغدغه متما می خواندمها این تیکت  ی زمانی که درباره .کدام مرحله به سر می برد

 و انزوا مرحله برای آبی رنگ اصوات، توهم مرحله برای مزقر رنگ انکار، مرحله برای زرد رنگ بدانم آنکه

 انبیمار روانی گزارش اساس بر چگونه که بودم آن درگیر. بود نهایی مرحله برای مشکی رنگ و سکوت
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خیص بدهم. اما بعد از تمام شدن دوران خوش تئوری و شروع تش درستی به را هستند آن در که ای مرحله

اینکار هر بار برایم دردناک تر از بار قبلش بود. هیچ چیز جدید و امید بخشی در  ،روز های سخت عملی

 .گزارش ها پیدا نمی شد

هم مثل من به تصمیم خودش به اینجا آمده بود و پوریا این بخش را که خواندم سوالی ذهنم را مشغول کرد 

بیشتر کارهای این روز ها را با هم انجام به خاطر این اشتراک که در هیچ کدام از بچه ها پیدا نکرده بودیم 

ماندن کنار کسی که نقاط اشتراک بیشتری با هم داریم برایمان بهتر ، می دادیم چرا که در فضای متالطم

 بود زده زل لپتاپش به سخت و گرفت می کشتی رمشت پایان پروژه با میز سر آن که پوریا از تا برگشتم .بود

 نمی را صدایم زدم می حرفی هم اگر که حال هر به .کنم سکوت دادم ترجیح صحنه آن دیدن با اما بپرسم

 هدفونش بود، خطی خط اعصابش وقت هر دانستم می، که می شناختمش مدتی چند این بعد که چرا شنید

 هدف بی را هایش صفحه که طور همان و کردم نگاه دفترچه به دوباره پس .اشتگذ می خواب حالت روی را

 ارتباطش ؛بود دردسر بی و آسان هایش درد با مواجهه برای روشش چقدر که کردم فکر آن به زدم می ورق

 بیرون با را ارتباطم توانستم نمی که من برعکس .کرد می تمرکز خودش روی و کرد می قطع بیرون با را

 می محافظت هایم گوش از فقط خواب حالت این که چرابزنم  ندیدن به را خودم توانستم نمی .کنم قطع

 در برای کنجکاوی روی از هایم گوش دیدم می که تصویری ازای در و دیدند می که هایم چشم اما کرد

 از بیرون به همیشه ،بودم شده سست درون از چقدر کرد نمی فرقی و کردند می التماس گرفتن قرار جریان

 از اگر را بیرونی عوامل اما کنم کنترل را خودم توانم می دانستم می که چرا .دادم می اهمیت بیشتر خودم

 اگر رفت می یادم هم گاهی اما شود می سخت بعدکنترلش به جایی یه از نکنم برخورد درست اول همان

  .ریزد می هم به را روحم تمام و دنشو می سرکش نکنم کنترل را خودم رامی هایناآ

 «دی 2»

تا زمانی که  .در گزارش ها خبری از بهبودی پیدا کنمامروز به این فکر کردم که نمی شود منتظر بمانم تا 

پس انتظار کشیدن بی  .هم اینجا نمی شودبهبودی هیچ تغییری در اوضاع ایجاد نشود تغییری در روند 
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. نمی دانم با خودم چه فکری کردم اما سعی کردم با یکی از بیمار هایی که در مرحله سکوت و انزوا بودفایده

  کمکشان می کرد این سکوت را بشکنند. بود حرف بزنم. شاید

بیمار مردی میانسال بود که گوشه اتاق زانو هایش را بغل گرفته بود. وقتی که به او نزدیک شدم چشم 

وقتی  .بلند تر صدا کردم .اول صدایش کردم اما هیچ متوجه نشد .د انگار که خواب باشددنبسته بو شهای

همه چیز خوب پیش می رفت یا ؛ اول در چشم هایم نگاه کردمن شد، چشم هایش را باز کرد و متوجه 

دست کم به نظر می رسید خوب پیش می رود که بعد به طرز وحشتناکی شروع کرد سرش را به دیوار 

با حرف هایش نامفهوم بود اما دقیقا عین یک نوزاد  .بغلش کوباندن و صداهای نامفهوم از خودش درآوردن

شی از نامفهوم بودن حرف شاید علت پرخاشش همین کالفگی نا .بزند سعی می کرد حرفتمام وجودش 

 .غیر منتظره بود فقط شاید برای خیلی ها این صحنه ترسناکی باشد اما برای من. هایش بود

برای این  مست، نمی دانشتمیک هفته حق ورود به بخش را ندا تا. ه که به خاطر این کارم توبیخ شدمالبت

اما هر چه که بود چیزی که مرا بیشتر از همه اذیت می کرد توبیخ  ،یا ناراحت بودم میتوبیخ باید خوشحال 

 .نبود

 تخریبی خود مراحل آخرین خاطر به بلکه مدت طوالنی بودن تنها خاطر به نه سکوت و گیری گوشه این» 

 تصورت نظرت به بزنه؟ حرف اینکه شده؟ مغزی تنزل دچار که کسی از داری انتظاری چه هستش مغز

  «منطقیه؟

ا نبودن کارم چندان مهم نبود تنها چیزی که از حرف های پر از اصطالحات یدر آن لحظه منقطی بودن 

رفتم با این تفاوت که فرو من هم در مرحله سکوت این بود که  ،لحظه حس کردمدر آن علمی دکتر صابری 

 .ن چند روز به خاطرش ادامه می دادمبه خاطر تخریب همان یک ذره امیدی بود که ای هتاین سکوت و بُ 

 «دی 15»

 درد بی اختیار .این روز ها بی حس و حال می گذرد و تنها اثری که از خود به جای می گذارد گریه است

 ها اشک با همراه و کنند می باز را شان راهشان نمی کردم  و هضم ی که این مدت به چشم می دیدمهای
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چشم هایم را  ،ندیلودگی ها را هم بشوکه جاری می شوند آ طور نهماکاش این اشک ها  .آیند می بیرون

اگر گریه آرامم می همین هم غنیمت است. رد ندا اشکالی اما ام جوری که انگار از اول چیزی ندیدهیند بشو

 کند می خواهم تا صبح گریه کنم به شرطی که آرام شوم. 

 

ینجوری ن روز چه اتفاقی اته بودم و آبه خاطر چه نوش مد این راخود فکر کردم اما حتی یادم نمی آ کمی با

ن روز ها به اندازه ما ایبردن بعضی چیز ها، بعضی اتفاقات ایاد من را تحت فشار گذاشته بود. خنده دار بود از 

ن باز کند و موقع خانه تکانی فقط آ شاید ذهنم تصمیم گرفته کمی جا برای خاطرات جدیدکافی دیده ام، 

خندیدم چرا که شنیدن چنین حرفی  به تفکرم بود. م تر بوده اند را در ویترین مغرم نگه داشتههایی که مه

 ن هم از زبان دانشجوی روانپزشکی باید هم خنده دار باشدآ

 «دی 26»

و  یناز همان هایی که در فیلم و سریال به عنوان تاثیر برانگیز تر ؛ثیر گذاری دیدمأامروز اول صبح صحنه ت 

زمینه و نوع فیلمبرداری و تیتراژ البته که در فیلم ها آهنگ پس .ترین صحنه ها معرفی می شود رااشک در

 .را طوری به کار می گیرند که باالخره اشکت را در آورند اما صحنه ای که من دیدم به تنهایی درد آور بود

دخترک به پاهای مادرش چسبیده  بود و  .برای پذیرش آمده بود صحنه مادری که به همراه دختر کوچکش

این در  اما مردم با هزار امید به بیمارستان می آیند تا خوب شوند تا دردشان از بین برودبی قراری می کرد. 

داشتم و باید فضا را آرام می شاید من آنجا نقش پزشک را . چه آمدن هایی را دیده که برگشتی نداشتند

روی پاهایم نشستم و های  جدا می کردم اما در عوض خودممادر را از  دخترکی و با دادن امید های الم کرد

من فقط همه چیز را می  ،های گریه کردم جوری که یکی باید من را جمع می کرد اما چه می شود کرد

ه ای بود و باید برایش برخوردم غیر حرف اقطعچیزی که در بعضی موارد بسیار آسیب رسان است!  ؛دانستم

مادر را به همراه خودش  و اوضاع را جمع کرد.دم اما خدا را شکر همان لحظه پوریا سر رسید می ش سرزنش

  !من را دلداری بدهد ری بدهم. من خودم یکی را می خواستمبرد و من را تنها گذاشت تا دختربچه را دلدا
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یک گزینه تو را در تنگنا در بعضی مواقع زندگی چیزی به نام انتخاب جلویت نمی گذارد و فقط برای انجام 

ب دماغش به خاطر گریه کردن هم اندازه دختر کوچولویی شود که آا قدم ت روی پا هایم نشستم .می گذارد

قطعا در  .نه به این علت که برای من آسان ترین راه بود ،نمی خواستم دروغ بگویم اما گفتم .راه افتاده بود

علتش این بود که می  ه دروغ گفتم عذاب وجدان می گیرم.روز های آینده به خاطر تک تک کلماتی که ب

دلم  کودکی اش تلخ نشود. ه نیاز داشت یک دروغ شیرین بود تابه بیشترین چیزی ک او دانستم در این اوضاع

 .کنم هر چند غیر ممکن و فراتر از توانایی های من بود دیلدروغم را به حقیقت تبمی خواست 

 

 «دی 30»

که در محوطه بیمارستان به سمت بخش مان می رفتم ملینا را دیدم که دوان دوان به امروز همان طور 

 کوتاه کمی را موهایش بودم شده تغییراتش متوجه داشتیم هم با که گرمی پرسی احوالبعد  .آمدسمتم می

بیشتر لبخند می زد حتی  .اش روی شونه هایش پخش شده بودندکرده بود تا جایی که موهای خرمایی  تر

. دیدم را هایش دندان ها مدت بعد گفت توان می که چرا بود غنیمت هم همینش اما مصنوعیبه زور و 

بار  یدم که اینپرس بدهد انجام بودم گفته که کاری آخرین مورد در کرد می گله رفتنم از که طور همان

اولش واقعا عصبانی شده بودم که چرا هیچ  .اسم کس خاصی را ننوشتم »:لبخند واقعی ای تحویل داد و گفت

کس به ذهنم نمی آید و می خواستم در جلسه بعدش حسابی به خاطر تمرین مسخره ات غر بزنم اما وقتی 

آورد اما من از دیدم از آن بخش رفتی بیشتر به آن فکر کردم و دوباره از اول تحلیل کردم. کسی به زبان نمی

جوری که خودم هم باورم شده  .ر ها و پچ پچ ها و سرد بودن هایشان روی خودم برچسب دیوانه می زدمرفتا

 «.بود

 اعتماد، بودن کارآمد حس و بودن بخش اثر بوده، بخش اثر کارم دیدم وقتی کردم ذوق خیلی ها مدت بعد 

اما آنقدر تخس هستم که نشان هد چیزی که این روز ها تقریبا از دستش دادم د می آدم به خاصی نفس به

 ندهم.
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موقع انتخاب رشته می گفتند پزشکی از لذت بخش ترین شغل ها است. می گفتند وقتی می توانی درد یکی 

لذتی  هیچمی گفتند ... را تسکین بدهی می ارزد به تمام سختی هایش، شب بیداری هایش، شیفت هایش

راست هم می گفتند وقتی بهبودی بیمارانی که زمانی از را بگیرد،  ی تواند جای تسکین یک آدم دردمندنم

حس می کردم وجودم پر از انرژی شده اما خیلی وقت است چنین ، چیدند را می دیدمدرد به خود می پی

و هیچ کاری  مست و فقط نظاره گر این پسرفت هستاه ام اینجا همه چیز رو به پسرفت حسی را تجربه نکرد

  ویی جواب نمی دهد و هیچ حرفی روان آزرده بیماران را آرام نمی کند.نمی آید، هیچ دار ماز دست

 

 صبر شد نمی دیگر .کشیدم عمیقی نفس .چرخاندم پوریا سمت به را نگاهم بعد و کردم دفترچه به نگاهی

و  کردم دستکاری را گوشش کنار تنظیمات شده خبر چه بفهمد هم خودش آنکه از قبل و شدم بلند .کرد

 «.بری دست از بشی منزوی که بکنه پیدا ادامه خلوتت این انقدر ترسیدم لحظه یه... شد حاال» :گفتم

 نگران که هستی کسی آخرین تو قطعا »:گفت ،کند هضم را ام احمقانه حرکت کرد می سعی که طور همان

 .خندید بعد و «.شی می من شدن منزوی

 حوصله. کرد می توجه جلب صدا هزاران اندازه به لپش چال همان اما بود صدا بی ؛داشت جالبی های خنده

 ساعتی چند که سوالی و مطلب اصل سر رفتم راست کی بنابراین بزنم را حرفمشمرده  و آرام آرام نداشتم

 .پرسیدم باالخره را بود کرده مشغول بدجور را ذهنم

 اومدی؟ داوطلبانه چرا تو-

 افکارش در غرق که ای ثانیه چند از بعد و گذاشت میز روی و کرد قفل هم در را هایش دست و زد پلکی

 «بود؟ چی تو دلیل اومدی داوطلبانه هم تو »:گفت و داد بیرون را نفسشه بود شد

جواب سوالش را بدهم که  ،د جوابش را می دادمشو میوقتی سوالی ازم   که ناخودآگاه صورت یه خواستم

 سر به سرم بگذارد سر مست شده بود.از اینکه توانسته بود  رمز دهانم را کشیدم و نگاهش کردم.سریع ت
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 وای خدا چقدر خندیدم قیافت خیلی خوب بود باید می دید چه شکلی شدی یه لحظه-

نگاه کن ببین  .رامی داردثانیه پیش داشتم می گفتم لبخند آ شد من همانی بودم که همین چند باورم نمی

 .به پهنای صورتش لبانش کش آمده

 سعی کرد لبخند . هماندم که چه قدر مسخره استفبهش می با نگاهم داشتم که شد متوجه منی وقتی 

ممنون که از اون حال و هوا بیرونم  فهمیدم. باشه باشه »پت و پهنش را از روی صورتش جمع کند و گفت:

بدهم و این راز بزرگ افتخار می دهم جواب سوالت را به پاس این کار ارزشمند شما این بنده به شما  .آوردی

 «شکار سازم.را آ

خنده ای از سر مسخره بازی های جذاب خودش کرد اما  کرد و بعد با لحنی ادبی بیانآخرین جمالتش را 

 .سریع جمعش کرد و اجازه نداد به قهقه تبدیل شود و ادامه داد

همین بخش  بیمارستان  ها بخشی که توی منطقه بهش بودجه تحقیقات دادنتنچون شنیده بودم -

برای همین ترجیح دادم خودمونه. منم به طور کلی از کارای تحقیقاتی بیشتر از کارای بالینی خوشم میاد 

 .شاید بتونم وارد تیم تحقیقاتی بشمبیام اینجا. 

 «پس چرا من نمی دونستم؟ ؟داریم مگه اصال ما تیم تحقیقات:»با تعجب گفتم 

دم آ جلوی آمدن اد خیلی کمی ازش خبر دارن اصال نگذاشتن همه بفهمند تانمی دونستی افرکه طبیعیه -

 را بگیرند. آمدند فقط با هدف وارد شدن به تیم تحقیقات که هایی مثل من

 .واال فعال جلوی تو رو که نتوانستن بگیرند -

مثال » خاصی گفت:یک هو با هیجان نشنید اما هر چه که بود  شاید هم گرفت یا حرفم را نشنیدهنمی دانم 

حاال فک کن  .از این جهش پیدا کند د دکتر پوریا توانسته راهی برای درمان و رهایی بشرکن خبر بیا رفک

 «های کالن بکنند. انقدر خبرش بپیچد که سرمایه گذارها روی همین راه درمانم سرمایه گذاری

 «توچطور؟» : ت و گفتگشتا کجای ماجرا را تصور کرده بود خندیدم که بر به اینکه
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 لبانه اومدم؟اینکه چرا داوط-

 ی.، بازم داری ادامه می دبرات سخته انقدربرایت  ینکه چرا با اینکه اینجا موندننه ا-
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 «مپنج فصل»

پس . بود یکامال عاد یصحنه ا نیو ا مان بودند مخصوص در راهرو بخش سیو پل یتیگارد امن شهیمثل هم

 دمیگزارش ها بروم که د یم و بعد به سراغ بررسگذاررا در اتاق استراحت ب فمیشدم تا ک یبعد یوارد راهرو

کارآگاه  یشود. جور رشیدستگ یزیچ یتیارد امنگکرد از حرکات  یم یبود و سع ستادهینبش راهرو ا ایپور

 «؟ینک یکار م یچ یدار:» آوردم و گفتم  نییرا پا میخودآگاه صداآورد که من هم نا یدر م یباز

باال انداختم و خواستم وارد اتاق استراحت شوم که  یرا نداد و فقط با دست اشاره کرد که بروم. شانه ا جوابم

 ماریب »:گفتسمتم برگشت و ایشدن راهرو که پور یو خال اهویمثل آنکه همزمان مصادف شد با تمام شدن ه

 یو صدا هیو رفتاراش عاد ارهند یگه واقعا مشکل یش ما. همه ستیها ن ماریب هیآوردن و مثل بق دیجد

 «گوشش بوده. یهدفون رو شهیو هم دهیرو نشن یبیعج

 .میشنو یرو م ییحرفا نیکه چن ستیبارمون ن نیخب تو مرحله انکاره، اول-

 فرار کرده. یآورده بودند ول هم شیرو چند ماه پ یکی نیا یدونم ول یدونم م یم-

 ...بهیعج یلیخ شزیدو تا چ کرد و ادامه داد: یمکث

 تونم بگم.  یصبر کن صبر کن خودم م-

بخش فرار  یتیتونسته از گارد امن یچه جور بهیعج یلیخ نیکردم که گفتم ا دایچه پ میماند تا بگو منتظر

 داره.  نیکنه؟ همه جا دورب

 بود. شده وسیکامال معلوم بود ما.نگاهم کرد قیدق هیثان چند

مرحله انکارش  دیبعد از چند ماه قاعدتا با نکهیا ست،یاونش ن یمسئله اصل» دهد: حیکرد واضح توض یسع

 ...نکهیهمون مرحله است؟ و مورد دوم ا یتموم شده باشه چرا هنوز تو
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که االن  یزیتنها چاست  دهیچیپ یلیخ گهیاون د» را ناتمام گذاشت، خواستم ادامه دهد که گفت: حرفش

 «.قاتهیتحق میت یبرا یخوب نهیکه گز نهیمطمئنم ا

 .بوده چه شیها یکارآگاه باز نیا انیجر دمیتازه فهم «قاتیتحق میت» دنیشن با

 .یبش قاتیتحق میوارد ت یکن یو مر تمام تالشت یکه دار نمیب یبه به م-

 !بهیاگر تالش نکنم عج-

*** 

 بهتر ،باشم دورتر دردسر از چه هر .نشوم پیچیده مسائل قاطی باشد حواسم باید گفت می همیشه مامان

 های حرف داده نشان تجربه اما بود سختی کار شوم آش هر نخود داشتم عادت که منی برای کار این. است

 می من سر را ها کوزه کاسه تمام ای مسئله هر آخر چون .اند تر درست کردم می فکر که چیزی آن از مامان

 بگذارم را اسمش اینکه. هستم گردنش به ها تقصیر تمام انداختن برای خوبی سوژه که انگار .شکناندند

 کنجکاوی کلی طور به چون باشم داشته رفتارم این به نسبت بهتری حس شود می باعث فقط کنجکاوی

 کنجکاوی به فقط ماجرا تمام اگر واقع در .کند می توجیح خودم برای را رفتارم این که است مثبتی ویژگی

 کمک همه به باید کنم می فکر که شود می شروع آنجایی از مشکل .بود عالی خیلی هم که شد می ختم

 از هم من خب و گردند می مقصر دنبال به همه که زمانی هم آن ؛مندازا می ماجرا وسط را خودم پس کنم

 را قضیه دادنش نشان مقصر با تا هستند کسی دنبال به کهشوم  می کسانی طعمه وسط آن خواسته خدا

 که ساده ای جمله با هم آن ،بودم گرفته را ام کنجکاوی اصطالح به این جلوی بود مدتی البته. دهند فیصله

 «چی؟ که خب» بودم گرفته یاد ها کتاب از

 بودن فایده بی خاطر به فالنی دکتر از بیمار یک چی؟ که خب گرفته، باال ها رزیدنت از تا دو بین دعوای

 دکتر برای ؟ چی که خب شود، جدا زنش از است قرار فالنی دکتر چی؟ که خب کرده، شکایت درمانش

 در که چرا بود من برای مؤثر حلی راه جمله این گفتن چی؟ که خب اند، داده تشکیل انضباطی کمیته فالنی

 یک سوال؛ این به برسم که گفتم را ها این تمام اما بگویم که نداشتم هیچی ها چی که خب این تمام جواب
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 این های روانپزشک های بحث داغ موضوع روزها این که است بستری دی بی پی بخش در مشکوک مریض

 بخش این در دقیقا من او الً. نیست هیچی ،چی که خب جواب که اینجاست نکته چی؟ که خب شده، بخش

. زدمی  حرف محافظی هیچ بدون خودم جلوی که ی استپسر همان مشکوک بیمار این ثانیاً ؛کنم می کار

 شود می باعث همین و می رفتاستقبال مرگ  که به راحتی به ی را دیدمکس خودم های چشم با من عمال

 مدلیل است ممکن. ببینم جلوتر هیچ یک بقیه از هم را خودم بلکه بشوم داغ آش این نخود مبخواهنه تنها 

 از را کارتم پس! بود بکنم خواستم می که کاری برای منطقی توجیحی خودم برای اما نباشد کافی بقیه برای

» . پشت به در خوابیده بود. صدایم را صاف کردم و گفتم:شدم اتاق وارد و گذاشتم جیبم در و درآوردم گردنم

 «بگی؟ بهم اسمتو تونی می سالم

 رو مریضشون بیان اینکه قبل ها دکتر کردم می فکر »:گفت،بود کشیده سرش روی را پتو که طور همان

 «!کنن می چک رو اش پرونده ببینن

 خودت زبان از خواستم می اما کنی می فکر درست »:گفتم جواب در پس کنم رفتار طبیعی کردم سعی

 «.بشنوم

  .سر تا پایم را چک کردوکمی سرش را از زیر پتو برگرداند 

را صاف کرد و  حتی اگر شکی هم داشتم بعد دیدن چهره اش مطمئن شدم قطعا همون فرد بود. صدایش

 «.دم به خودم می گم منواز زبان خ ....هوم از زبان خودم.. »گفت:

 «ینی اسمت منه؟ »:راین با حالت مزاح گفتمضا را از حالت خشکی در بیارم بنابخواستم کمی ف

 .داد با بخیالی سرش را تکان

 .اره می تونی اینجوری صدام کنی-

 «وقت اسم من چیه؟ تویی، اون« من»اگر » خودم کلنجار رفتم و در آخر گفتم:کمی با 

 .باشی« تو»تو می تونی-
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 ؟«من»باشه اسم تو « تو»به نظرت غیر منطقی نیست اسم من -

اگر باهاش مشکل داری می تونی از زاویه  .اسم تو توعه ،اسم من منه ؛ولی به نظر من که منطقیه-

 من نگاه کنی.

 آن از شهیکه هم یدید هیبه بعد زاون لحظه همااما از  ادفتا یمداشت  یچه اتفاق نستمدا ینم زمانن آ

 .ختیبه هم ر یکردم به کل یاستفاده م
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 «ششم فصل»

 حالت به اگر مثال .هنددب ادامه دکنن می که کاری ناهم به ددارن تمایل اجسام ویدگ می نیوتن اول قانون

 تمایل م هاآد مویگ می مه من شود. نهاآ حرکت باعث نیرویی مگر دنهدب ادامه ایستادن بههستند  سکون

هند، به قول بعضی ها در همان مودی که هستند، بمانند. بد ادامه ددارن که احساسی ناهم داشتن به ،ددارن

 ؟ستچی فرقش نیاد می ولی د.کن تغییر حالتش که دهخوا می نیرویی کی ان استهم عین دقیقا هم این

 سکون حالت در هم سال صد دوچرخه کی اگر نیعید کنن نمی عادتبه کاری که انجام می دهند  اجسام

 د.کنن می عادت اه آدم ولی دکن می حرکت یهبد هلش راگ اندبم

 گوش دادی؟عادت می کنند.

 دوتا یکی باد نابم ناراحت یا تنها زیادی مدت یکی اگر که است همین یبرا، احساسی کی داشتن به عادت

« من»است! اشتباه شد منظورم در مورد  الزم هل تا چند نمدا نمی تو مورد در ولی د.کن نمی حرکت هل

 بود.

*** 

 «پرونده اشو چک کردی؟»گفتم: قبل از آن که بیسکوئیتی را در دهانم بگذارم،

  .پرونده اش رو از دسترس خارج کردند-

 یعنی می گی رفته برای تحقیقات؟-

 .نه تا جایی که می دونم هنوز تحقیقات خبر نداره-

برگشتم و پوریایی را دیدم که هنوز موبایلش را  .خرین تکه بیسکوئیتم را خوردمو بعد آروپوشم را تنم کردم 

حاال چه شده بود  ؛فس می کردم و کند بودمزیر و رو می کرد. همیشه این من بودم که به قول خودش فس 

 که الک پشت ماجرا ازش جلو زده بود؟
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 ها رو عوض کنیم...تیکت ست  امروز نوبت ما تو چرا هنوز روپوش نپوشیدی؟-

م سراغ امروز رو تنها برو، می خوام بر» داد:جواب بدون آنکه حتی نگاهش را از روی صفحه گوشی بلند کند -

 ببینم چیزی متوجه می شوم؟ ،پرستارش

 «تو چیزی دستگیرت نشده؟ مثال اسمش یا سن دقیقش؟ »کمی مکث کرد و ادامه داد:

 است و این تنها چیزی بود که فعال می دانستم.« من»یم اسمش م فقط نتوانستم بگونه که نخواسته باش

*** 

 اش دقیقا عین گزارش های قبلی شهمه چیز اندمخومی  که را گزارش.پشت در اتاق بعدی که رسیدم به 

نم حتی کردم که دوباره باهاش حرف بز عزمم را جزم آن هم برای سه هفته.، بود و هیچ تغییری نکرده بود

لیست گزارشش را برداشتم و در اتاق را باز  من می خواستم تمام تالشم را بکنم.یومد، اگر سخت به حرف م

تخت دراز کشیده بود و پاهایش را به دیوار تکیه داد بود انگار که حوصله اش سر رفته  یکردم. برعکس رو

باشد. با دیدن من با اکراه و چهره ای کالفه بلند شد و روی تختش چهار زانو نشست. قبل از آنکه بخواهم 

مثال اینجا  چه وضعشه هر چی به پرستار ها می گم آب سرد بیارن ،گوش نمی دن. »حرفی بزنم سریع گفت:

دم حوصله آ ،امهمونم نباید با بیماراتون اینجوری رفتار کنید که ..قدرتی خدا حداقل یه کتاب بگذارید اینج

 «اش سر می ره بخونه.

این جوری که یک نفس حرف می زد کار هر کسی نبود. لبخند زدم و برعکس خودش  قبال رپ کار کرده؟

 «نیست.آب سرد براتون خوب  »شمرده توضیح دادم:

وقتی دید غرغرهایش تأثیری نداشته نگاهی به دستم کرد و بعد کمی سرش را کج کرد و بدون آنکه چشم از 

 «گزارش نمی نویسید؟ خبریه؟ مگه شب ها» گزارش ها بردارد گفت: لیست

 «چی... امروز قرار شده زودتر چک کنیم. نه خبرِ :»سریع جواب دادم 
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سیدم و باز هم د و شنیدن صداهای عجیب و ... که روال گزارش بودند را پرچند سوال انحرافی درباره بدن در

 ه گرفتم و بعد سراغ سوال های خودم رفتم.طبق روال گزارش تب و اکسیژن خونش را انداز

 نی هیچ مشکلی نداری و باید بری خونه؟باعث می شه فکر کچی -

 .نادیده می گرفت. دوباره سوالم را تکرار کردمن را به راحتی ش را بسته بود و میچشم ها ،هیچ جوابی نداد

واسش دانستم متوجه می شود و ح ورد چرا که میا به نشنیدن می زد حرصم را در می آکه خودش رجوری 

با صبر و حوصله سوالم را تکرار کنم که ناگهان با صورتی بی حس که خواستم سر جایش است اما باز هم 

 به سمتم برگشت. نبود،هیچ سر نخی برای کاوش در حالش 

که به همه چیز سرک می کشه چی باعث می شه فکر کنی قراره دلیل نمردنم رو به یک رزیدنت بی تجربه -

 .هم رزیدنت که جای خود دارنمی گمتخصص هایتان هم البته به توضیح دهم؟ 

من را ن روز اول از هما ؛شناخته بود متوجه شدم که شوک شدم و اولش نتوانستم حرفش را تحلیل کنم اما

برای همین کالفه بود و جواب ه نباید می دانستم پی برده بودم؛ انگار که به بخشی از چیزی ک .شناخته بود

می  مرا همین که اقرار کردود. همین ب اهمیت داشت برایم تنها چیزی که آن لحظه های سر باال می داد.

من  من اشتباه دیدم، من بوده؛اقرار به اتفاقی که مدام با خودم فکر می کردم حاصل اشتباه  در واقع شناسد،

 اشتباه شنیدم.

*** 

همان طور که هدفونم را درتنظیم می کردم پاهایم را در کفش هایم کردم و خواستم با عجله از خانه خارج 

قشنگ ترین کتاب  ند تا ازدم و چجلوی کتابخانه ایستا شوم که ناگهان مکث کردم و بی اختیار برگشتم.

 درکیفم گذاشتم. هایی را که خوانده بودم
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 «هفتم فصل»

هرچه بیشتر فکر می کنم، بیشتر  ؛شیشه خرده است ر که در سرموقتی فکر می کنم سرم درد می گیرد انگا

با ما انسان ها این جمله هر چند دردناک اما حاصل معجزه خودآگاهی انسان است و  درد می گیرد. بله،

رخه ی ذهنمان گیر می کنیم. به همین دلیل وقتی به خودمان می قابلیت فکر کردن درباره افکارمان در چ

غالبا به ما القا  حالمان بد است؛مثال . ییم می بینیم ساعت ها گذشته و ما در چرخه ذهنمان زندانی بودیمآ

بنابراین به داشتن چنین حسی منفور است و  شده که حال بد داشتن و ناراحت بودن حسی منفی است

نش می کنیم و از دست خودمان ناراحت می شویم و بعد به خودمان را سرزخاطر داشتن چنین حسی 

ه خاطر آنکه از سرزنش ودمان غمگین شده ایم. از خودمان بطر سرزنش خخودمان می آییم می بینیم به خا

این  کنیم. خودمان را در چرخه طوالنی غم پیدا می رکردنمان غمگین شده ایم متنفر می شویم و در آخ

در آن روزهایی که به اشتباه فکر می  و درحالی است که می گویند حس غم فقط دو دقیقه طول می کشد

 مان بودیم. کردیم غم مان ناشی از اتفاقی است که برایمان افتاده، فقط در حال فر رفتن در تاالب ذهن

ان حسی منفور بلکه به عنوان ونه به عنغم، پذیرفتن رین راه مقابله با چرخه ذهن است. پذیرفتن بهتاما و 

اینگونه با پذیرفتن آن دوره طبیعی اش را می  .که ممکن است هر کسی را درگیر کندحسی طبیعی 

 گذرانیم.

*** 

می نوشتم، از  فترچه امن روز به یاد دارم این است که با چشم ها خیسی که نمی دیدند در دکه از آیزی چ

 که بعدروزی  نشد. تبدیل حقیقتی امیدبخشبه روزی که دروغم همان دروغ باقی ماند و هیچ وقت  اتفاقات

خواندن گزارش کار های یکی از بیماران خواستم تیکت سیاه را پشت درش آویزان کنم که به اسمش  از

روز سیاه  آن روز، برق گذشته بود وین یایم و بخواهم کاری کنم زمان عتا به خودم ب دقیق تر نگاه کردم.

  .کرده بودم یا نهویم سعیم را نکردم اما مطمئین نبودم همه سعیم را همان مادر بود. نمی گ
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اما ، رده اید یا نهکدانید یا اصال تا به حال تجربه  قلبم مچاله شد نمی دانم چقدر از مچاله شدن قلب می

تو بار ها طنین صدایش را بشنوی. و مشت بگیرند و مچاله اش کنند دقیقا انگار که قلبت را مثل یک کاغذ در

باز هم فقط قلب من است که  من بار و بارها مچاله شده و ر هزارم می دیدم که انگار فقط قلبرای بامن ب

 .بازش کردم و ادامه دادمدوباره  بعد از همه این ها

آخر حله مرکرده بودند مرحله آخر مرحله مرگ است انگار که همه باور کرده بودند و باور اینجا انگار که همه 

 هنوزم ؛ تنها کسی که دید می آسیب هنوزم که بودم کسی تنها من. چیزی غیر مرگ نمی تواند باشد

خودم  کنم می حس. زند می زیادی آسیب احساساتم به ماندم ینجاا کنم می حس. کند قبول بود نتوانسته

 اما... هم این روان آشفته تر شده ،شده هم آثار مچاله شدن ها بیشتر ناس دارم.روانش یک به نیاز هم

کند ن در ذهنم بود ثبت کنم.را چه اشتم آنشک د .نوشته ام به ادامه دادن به اینجا که رسیدم شک داشتم

به  هبارل پس از مکثی دوبا این حا امید های الکی ام بخندم؟ و بعد ها وقتی می خوانمش به حماقت خودم

 نوشتن ادامه دادم:

است. « من»است اتاق میان این همه تکرار و ناامیدی، تنها اتاقی که پس از مدت ها یک نفر ساکنش اما 

با م . می ترسمو من از این دلگرمی می  ترسدروغ چرا، دلگرم کننده است خیلی هم زیاد دلگرم کننده است 

 .ناامیدی های قبل پرتاب شومنبودش دوباره به همان 

*** 

روح د ش یم داریکه پد یزیو تنها چفت ر یم ادمیهوشمندانه حرف زدن  یروش ها دمش یم یعصبان یوقت

 د. جدیداریبگ ش راو جواب دبزن را  تر حرفش عیهر چه سر ستخوا یکه دلش مبود  یدخترن اهمعجول 

 عصبانی ام می کرد.هم یک نفر بیشتر از هر کسی 

 .دمید ور یکه من چ یدون یم خودتم-

 .دندارن رو آبشن نیکودوم ا چیکردم ه یبشن؟ فک م یتونن عصب یروان پزشک ها هم معه؟ -
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 .بود اثر خودش را بکند ختهیر شمیآت یکه رو ینبنزی شدزد و منتظر  یپوزخند

 .رو دارم یپشنآ نیتجربه ام پس احتماال فعال چن یب دنتیرز هیمن  یدونم ول یرو نم ک هاپزش روان-

گیجمون نکن یه  ؟یباش دنتیرز می خوای حاال نظرت عوض شددفعات پیش می خواستی متخصص باشی -

 و نتخاب کن.ر طرف

 است. یتجرب یو رشته ها اتیاضیسخت تر از ر یلیخ یانسان یکنم مهارت ها یا حس مه وقت یگاه

 از یجور نینگرفتم هم ادیبحث رو  یها کیاستفاده از تاکتدرست  که طرز یم تا وقتهد یجا قول م نیهم

 استفاده نکنم... آن ها

ب هایم حداقل کتا» ز بیرون آمدن برگشتم و گفتم:درآخر شکست خورده از اتاقش بیرون آمدم اما قبلش ا

 «رو پس بده.

در رو از زیر  این ها» :باز هم با خونسردی همان طور که یکی از کتاب ها را در دستش گرفته بود جواب داد

 « ...دم مطمئین نیستم تو صاحبشون باشیپیدا کر

*** 

به هر حال که قرار بود  .چند روز حتی به دیدارش هم نرفتم دیگر مهم نبود چقدر می توانست کمکم کند

به حرف های دکتر صادقی  ینبدهم. در این ح امشب نامه انتقالم را بعد از نوشتن گزارش بیماران تحویل

کم کم عادت  اوایل همه اینجوری هیجان زده بودند و راحت احساساتی می شدند »:فکر می کردم ؛می گفت

 «.می کنی

من هم دلم بی حسی لبته که ا .ته که اینجا معنای بی حسی می دادالب. عجب واژه رقت انگیزی بود« عادت»

دت عا یا به قول او می خواست اما وحشتناک بود بی حس شدن آن هم نسبت به مرگ! در واقع بی حسی

 .از طرفی هم خودخواهانه ترین راه بود .راحت ترین راه برای مقابله بود کردن
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راحتی بود چون فقط باید گزارش بیمارانی که در مرحله انکار بودند را می کار نسبتاً نوشتن گزارش بیماران 

 نرسیده بودند. اصوات توهم مرحله چرا که هنوز به غیر منتظره ای در انتظارم نبود اتفاق نوشتم بنابراین

؛ این اتاق همه چیز به کل فرق داشتدر تقریبا گزارش تمام اتاق ها را نوشته بودم که به اتاق آخر رسیدم 

م و باید سعی کنم ه ام وارد میدان جنگ شدحس می کرد م،ه اوارد اتاق بیمار شد ر از آنکه حس کنمبیشت

 .ه هر حال رفتنی بودمرقی به حال من نمی کرد من بهر چه که بود فکم نیاورم. 

 .یشنوم رو بشنو یرو که من م ییزایخواد چ یدلت م یلیفک کنم خ-

 «؟یشنو یکه تو م ییزایچ»ناخودآگاه در واکنش حرفش گفتم:

 .شنوه یم« من»که  ییزایچ نه-

 

موقع بیرون زدن از بیمارستان ناگهان باد سردی صورتم را نوازش کرد اما به خاطر سوزی که داشت بیشتر 

از قبل در آغوش  شتریشدم و خودم را ب یشب سرد در خودم جمع مآن همان طور که در شبیه سیلی بود. 

 یروانپزشک مارستانیب»نگاه کردم مارستانیساختمان ب یبزرگ باال یبه تابلوبرگشتم و ، ردمفش یخودم م

 «.سَما 

 

 

 

 

 

 



34 
 

 « هشتم فصل»

که خیلی  نمی دانم هایی گفته ام با آنم و چه داده ا« نمی دانم»شان را با  چه بسیار سوال هایی که جواب

برای تصمیم هایم  ؟را ندانم مگر می شود علت تصمیماتم ؟دانم مگر می شود ندانممی  هم خوب می دانستم.

مانند بعضی حرف ها که  نمی شود گفت.که بعضی هایشان آنقدر کوچک اند  اماهزار و یک دلیل وجود دارد 

. شاید وقتی به زبان آورده می شوند بی اهمیت می شوند؛ بی ارزش می شوند، احمقانه به نظر می رسند

اما وقتی روی هم تلنبار می شوند خدا همین علت های کوچک به خودی خود  به درد نخور به نظر برسند 

 .ولی تو باور نکن من می گویم نمی دانماست که  برای همینمی داند چه تصمیمات بزرگی را رقم می زنند .

، پر از حرف است. ت می گیردنشأبرای فرار از گفتن ها  یا ناکاین ندانستن هایی که از دانستن های درد

 ...ساده رد نشو از این نمی دانم ها

*** 

و  خاک خورد و هیچ وقت فرستاده نشدنمی دانم چه شد اما نامه انتقالم برای همیشه در گوشه پیامک هایم 

و سعی می کردم با خواندن  هیجان زده در اتاق استراحت نشستهمن خودم را دوباره در زمانی پیدا کردم که 

انگار تمام دنیا مقابل  دمقاالت جدید سرم را گرم کنم تا ساعت ها بگذرند. وقتی در انتظار چیزی هستی

پوریا هم . انتظار را از قبل سخت تر می کند عقربه های ساعت می ایستند تا مانع حرکت آن شوند و این

در الکرش را د تا کم کم برود. به محض خروجش ر کردن وسایلش بوکمی آن طرف تر مشغول جمع و جو

 به سمت اتاقی که مقصد همیشگی این روزهایم بود حرکت کردم.اشتم و دباز کردم و روپوشش را بر

ار سو نکند بخواهد با این کترس و شکی هم به جانم رخنه کرده بود.  نادیده گرفت که نمی توان این را

 ز جورچینانگار که یک تکه ا .کند های زیادی در ذهنم وجود داشته نالبته ک ؟ند و بعد فرار کنداستفاده ک

دسترس داشتم در خوشبینانه ترین حالت می شد گفت بر اساس همان تکه هایی هم که در اما  را نداشتم

چیزی درون من به  بود و در واقع ب قرار نگرفتهراون هیچ بیماری ای نداشت و اصال تحت تأثیر صدای مخ
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 این موضوع باعث می شد به خودم شک کنم. قبول کند کهاشت که این حدس خوشبینانه را شدت اصرار د

 ی خواهم بکنم غیر حرفه ای باشد؟نگاه دیگران کاری که م نکند از احساساتی برخورد می کنم؟دارم نکند 

*** 

سمت آخرین طبقه بخش راهی پوش پزشکی به بعد از پوشیدن رو «من»ذاشته بودند همان طور که قرار گ

 رد.با اضطراب مدام اطرافش را نگاه می ک «تو» امابیخیالی به راهش ادامه می داد  با« من»در راه شدند. 

 .سیی کنی بیشتر مشکوک به نظر می روقتی مدام به اطرافت نگاه م-

عدم اگر ب نمی دونه... هر کسی رو این چیزایی که تو می دونی راستش رو بگو تا حاال چند بار بانک زدی؟ -

 بحث شغلت در میان بود...

می  درمانی استفادهدابرای صاز آن اتاق قبال  و وارد اتاق شد.با صدای لوالی در بیخیال ادامه حرفش شد 

گوشه ای در طبقه آخر خاک می بال استفاده، ، هیچ تأثیری ندارد این روش که کردند اما بعد از اثبات آن

چند مکعب  اتاقداخل  کامل عایق شده بود و هیچ صدایی نمی توانست رد و بدل شود.اتاق به طور  .خورد

وارد یکی از مکعب  نصف می شدند. نمایش در وسط شان با یک صفحههر کدام  قرار داشت کهای شیشه 

بخش چت را فعال کرد و  «تو».بخش رو به رو به یکدیگر ایستادند  های شیشه ای شدند و هر کدام در یک

 دوی شان یک صفحه نمایش مشترک بود.رو به روی هر  حال

 تا وقتی هر دو مان دوباره هدفون نگذاشته ایم نباید حرف بزنیبا دستش نوشت:  روی صفحه «من»

 .و بعد هدفونش را در آورد 

« من» مصممبا دیدن نگاه شوخی باشد اما  خر باز هم فکر می کرد همه چیز یکدر لحظات آ «تو» شاید

 بود پسشده کامال متوجه این دودلی  «من» غیر قابل انکار بود و «تو»شک فکرش به هم ریخت.  تمام طرز

هدفونش را در  بی هیچ حرفی «تو»چیزی بنویسد که ناگهان روی صفحه چت مجازی شان خواست دوباره 

شروع به صحبت  صدایش را صاف کرد و من بدون هدفون کف زمین نشسته بودند.دو سر انجام هر . آورد
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در این . اما کم کم صدایش را باال بردو مثل زمزمه به گوش می رسید رام بود کردن کرد. اولش صدایش آ

باورش سخت بود  .ش می دید جیغ نکشدفقط جلوی دهانش را گرفته بود تا از چیزی که در مقابل «تو»میان 

کرد چیزی جز شوخی و مسخره بازی های من برای اولین بار ماجرا را توضیح داده بود فکر می  «من»وقتی 

 ییدی بر تمام حرف هایش بود.این چیزی که جلویش می دید مهر تأ برای سرگرم کردن خودش نیست اما

 «تو» ین ترتیبه اجهش نیافته بود و درست عین نیاکانشان صدای خودش را داشت و ب« من» صدایاری 

 هم پیدا کرد. آخرین تکه جورچین
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 «نهم فصل»

که  یطور به. جور کیدانستنش ، جور عذاب آور است کی ندانستنش؛ است بیعج یخود معقوله ا «ازر»

 .یتا آن را فراموش کن یکوش یم یدان یو اگر م یتا آن را بفهم یکوش یم یدان یاگر نم

که هر  یاجبار یاتفاق. شود بر حسب اتفاق گذاشت یرا م یاول ؛شوند یگفته م ایشوند  یبرمال م ایها  راز

کس  چیه افتدیکه اگر بخواهد ب یاتفاق. هم به خودش بمالد را که بر مال شود آن یپ دیدارد با یراز یکس

 .اعتماد است دشیکل تنها انتخاب است و کی یدوم اما. ردیرا بگ شیتواند جلو ینم

 ؟یاعتماد کرد ایافتاد  اتفاق؟یگفت میبرا ایدانم رازت برمال شد  ینم

*** 

شاید برای دانستن آن راز زمان بسیار بدی را انتخاب کرده بودم چرا که تمام تعطیالت آخر هفته را نتوانستم 

سراغ دفترچه ام رفتم تا شاید کمی  رای شروع هفته لحظه شماری می کردم.دست از فکردن بردارم و ب

هترین تکنولوژی ها ساخته می سرگرم شوم. همیشه برای اطرافیانم عجیب بود، حال که تمام هدفون ها با ب

یا نوشته هایم استفاده کنم، چرا هنوز از دفترچه استفاده می  ی توانم از آنها برای ثبت خاطراتشوند و م

حصوالت م؟ آن هم زمانی که به خاطر خشکسالی و از بین رفتن بیشتر جنگل ها، کاغذ جزو گران ترین مکن

 می خواهم ورق را لمس کنم و بوی کاغذ را استشمام کنم... گفته امبود. همیشه در جوابشان  قرار گرفته

ل من برای آن ها قانع کننده دلی به خوبی آگاه بودم از مورد عالقه هایم بودند. البته کهنو بوی کتاب و دفتر 

به دفترچه ام را ورق می زدم متوجه شدم به صفحه های آخر آن رسیده ام.  همان طور که کاغذ های نبود.

حس  نهایا همه؛ دنیمداد رس به ته و دنیمثل به ته پاک کن رس .دارد قشنگیحس  دنیرس یزیآخر چ

 ریمس یها خرآکه به  یزمان همانند، مه ایکه گمشان نکرد یدر حال میرس یشان م به ته یدارند وقت یخوب

و  میراه همواره همراه خودمان بود نیکه در ا میکن یاز خودمان تشکر م ،میکن یعقب نگاه مبه و  میرس یم

 .میخودمان را گم نکرد
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 مطمئین بودم محال ممکن است به بیشتر از دو تا پاسخ دهد.اما  سوال های زیادی ذهنم را درگیر کرده بود

ذهنم دیگر  .اولش نمی دانستم چگونه شروع کنم پس بعد موقع عوض کردن تیکت ها آرام وارد اتاقش شدم.

که سرش را از زسر  مدر سکوت به دست هایم خیره شده بود .همه چیز به هم ریخته بودو منسجم  مثل قبل

 «نمی خوای حرف بزنی؟ »:پتو بیرون آورد و پرسید

و الکتریسیتی شده اش از یادم رفت.  به هوا رفته ت آماده کرده بودم با دیدن مو هایهر آنچه در این مد

 .جمع و جور کنم سعی کردم خودم را

 به بقیه نشون ندادی؟ رو این چیزی که من دیدمچرا تا االن -

 .شون یشگاهیشم موش آزما یاگر بهشون بگم م -

 .همان طور که دوباره زیر پتویش خزیده بود با صدایی که می شد بار غم را درش حس کرد گفت

 ؟یچرا به من گفت پس-

 .شون کف دست یبزار یر یفکر کردم نم چون-

 .ستمین یکنم؟ من اصال آدم راز نگه دار کاریحاال چ آه-

 افهیق یتوانم به خوب یم هنوزمبلند شد و با آن قیافه خواب آلودش متعجب بهم نگاه کرد.  جایش سریع از

 ...یاومد یا ارهیاز کدوم س گهیتو د یها هیتو ما زیچ هی؛ را که به خودش گرفت تصور کنم یا

 .ودش یم تر مانا آر اندبد شتریب ههر صورت من فقط صادق بودم آدم هر چ در

، بنابراین سکوت کرده بود تا سوالم را بپرسم اما نمی دانستم هایم تمام نشدهانگار که می دانست هنوز سوال 

شنیدم برای منی که از وقتی چشم باز کرده بودم هدفون روی گوشم بوده و صدایی که چگونه توضیح دهم. 

 .چرا که از همان اول با شرایط محیط رشد کرده بودم، اصال قابل درک نبود. تنها صدای هدفون بوده
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چه طور اون  تو می دونی »می دانستم سوالی که می خواستم بپرسم کمی مسخره بود با این حال گفتم: 

 «ینی انقدر باهوش بودند؟ همه صدا رو حفظ می کردند؟

 ی با حوصله شروع به توضیح دادن کرد.در کمال حیرت و ناباور

قبال جایی خونده بودم که مثل االن که نم منم تا حاال صدایی به غیر از صدای خودم رو نشنیدم اما نمی دو-

یص دهیم ،آنها هم همین چیز های مختلف رو بدون حفظ کردن به خاطر بیاریم و تشخ یما می تونیم بو

 صدای هر کس را به خاطر میاوردند. ،بدون نیاز به حفظ کردنطور بودند، 

 !کاش یکی از سوال هایم را با سوالی به این آسانی نمی سوزاندم چرا به ذهن خودم نرسیده بود؟

 انقدر برات سخته که بهشون بگی؟چرا -

 بی هوا پرسیده بودم نفس عمیقی کشید و به سقف خیره شد و شروع به حرف زدن کرد.

بمونم  گهیکم د هیاگر  .شم یم یموندم دارم روان نجایا که ماهچند  نیکه تو ا شینجوریکه من هم اوالً-

حداقل  ، فک کن متوجه بشونداینهوضعیت سی کاری به کارم نداره ه کک االن .شم یم وانهیواقعا د گهید

 .برای اثبات حرفم باید یکسال اینجا بمونم

 .خب اگرم نگی باید تا آخر عمرت اینجا بمونی-

 .نیست آخر عمرم اینجا بمونمقرار -

 مستقیم در چشم هایم نگاه کرد.از گفتن جکاه آخرش د بع

خواستم ؟ شت که برایش از شغلم مایه بگذارمانتظار ندا. ن بر قرار شد و متوجه منظورش شدما سکوت بینم

 «ه؟یچ اًیثان »:گفتم پس صدایم را صاف کردم و از آن سکوت سنگین خارج شویم

 «.نداره اًیثان »:گفت عیشک دار به من کرد و بعد سر ینگاه

 نداشت؟ اًیاوال داشت ثان چرا-
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 بگم اًینداره که به عنوان ثان یلیدل چون-

کمی در چشم هایم نگاه کرد و بعد انگار که نگاهم اثر بخش بوده تند و  ،معروفم انداختمذِ ناف یآن نگاه ها از

 با عجله شروع به توضیح دادن کرد.

بود، همین راه رو در پیش می « من»خیلی چیز ها رو نمی دونه شاید اگر اون هم جای  «تو» نکهیا ایانث -

 گرفت.

خواستم بگویم دوباره حرفش را تکرار کند  انقدر سریع گفت که هدفونم هنگ کرد و متوجه حرفش نشدم،

یادم باشد بعدا در مورد ثانیا دوباره ازش  که متوجه ساعت شدم سریع اتاق را ترک کردم. با خود گفتم

  بپرسم.

*** 

 من تصمیم گرفتم که...-

 .که منم «من»نگذاشت حرفم تمام شود و گفت 

 ه.مهم نبود برایم ید آن هم برای موضوعی که هیچ وقتحرصی ام می کرد. وسط حرفم می پر حسابی

چرا  گهید .ندارم یبه پرونده ات دسترس یدون یم گهیاالنم که د ؟یگ یاسمتو نم شهیهم یبار برا هی چرا-

 ؟یگ ینم

 . منظورم زاویه دیدت عه.ادیخوشم م ینیب یمنو م ینجوریا نکهیاز ا چون-

 ؟ «من»گم  یبه تو م یوجود داره وقت یخاص نشیچه ب قایدق-

تازه یادم آمد هنوز هیچ یک از گزارش ها را پر نکرده ام  .و به تب سنج داخل دستم اشاره کردسکوت کرد 

لحظه  کیه بودم این اصال نشانه خوبی نبود، منظورش شد متوجهدرست اما در مورد حرف قبلی اش اگر 



41 
 

« من» بودمن یمطمئکه . اما مشکل اینجا بود شدم یم یمیصم ماریحد با ب نیتا ا دیعذاب وجدان گرفتم نبا

 .بیمار من نبود

خوب می توانست حواسم را پرت کند اما  .م را برایش نگفته بودماز همه این ها یادم افتاد هنوز تصمیمجدا 

 .پس دوباره سکوت بینمان را شکاندممن برای گفتن تصمیمم مصمم بودم 

من شخصا به دکتر صدقی ارجا  نی شرایطت را توضیح دهیمی خواهم اگر تو نمی تو ...در مورد تصمیمم-

 دهم.

ا اصال ب شاین واکنشرد فقط به گفتن هومی بسنده کرد. حتی نخواست جلویم را بگی متعجب نشد،اصال 

 حرف های قبلی اش همخوانی نداشت و این خود موضوعی شک بر انگیز بود.

*** 

از زمان زودتر در هر صورت کار از کار گذشته بود و  یم از درست بودن کارم مطمئن بودم،نمی توانم بگو

هر دو به سمت اتاقک شیشه ای که قبال در  .و هنوز دکتر نیامده بودرسیده بودیم درمانی اتاق صداموعود به 

تنگ شده بود و دلم می « نم». دلم برای صدای متفاوت یم و رو به روی هم ایستادیمرفت بودیم، آن ایستاده

ود و مضطرب به نظر می حواسش به اطراف ب ؛نگاه کردم «من»به خواست دوباره شنیدن آن را تجربه کنم. 

بعد دستم را به سمت صفحه نمایش بردم و روی آن نوشتم: می شه بازم و آرام هدفونم را در آورم  رسید.

 صدات رو بشنوم؟

سپس چند تقه به صفحه زدم تا توجهش را جلب کنم. رویش را به سمت من برگرداند و متوجه نوشته ام 

 ، پیامم را خواند. اش بود ش گره ای روی پیشانی. با دقتی که حاصلشد

بعد از شنیدن دوباره صدایش، وجودم دوباره پر از حس جدیدی شده بود که نمی دانستم اسمش را چه باید 

د قبال گفته بود می خواهکلمات را آهنگین بیان می کرد  .م چه می گفتستنمی دانمی گذاشتم. دقیق 

اصال نمی توانستم بر روی  که ترانه بود غافل از اینهمان چیزی که می خواند  گویا؛ بخواند یکبار برایم ترانه

صدایش  انگار ناخودآگاه گرمی صدایش را پذیرفتم و چشم هایم را بستم.محتویات حرف هایش تمرکز کنم. 

لطافت خاصی که در  .شنیده می شد ،گوش هایم در هوا می رقصید و چرخ می زد و بعد همراه با نوازش
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هدفونی پیدا نکرده بودم. با خود فکر کردم در چنین جهانی چند نفر مثل در هیچ هیچ وقت را صدایش بود 

 من شانس شتیدن چنین صدایی را دارند؟

روشن شدن چراغ اتاق کنترل متوجه دکتر صابری شدیم که با خونسردی وارد شده بود و پشت پنل با 

ترانه ای که نصفه مانده بود را ادامه  «من» ین ترتیبباال آورد به ا نشسته بود دستش را به نشانه ادامه دادن

 .داد

 .از چیزی که در این بیست و خرده ای سال می شنیدم بودکامال متفاوت جوری که آوا ها را ادا می کرد 

همانند صدای صدایش به یاد آوردم که باشد. جنس صدایش به نرمی پنبه توصیفش سخت بود انگارکه 

 .کلمات را به زبان می آورد رد و به روانیهدفون گیرپاژ نمی ک

خواست ادامه ندهد سپس  از او« من»با قطع شدن ترانه اش به دکتر صابری نگاه کردم که با عالمت دادن به 

 با دست هایش از من خواست تا هدفونش را دوباره روی گوش هایش بگذارد.

چرا فقط به من  ی کردم کهبه این فکر م همان طور که حرکاتش را دنبال می کردم و منتظر عالمتش بودم

پایین آورد و آرام سرش را و بعد  زی را روی پنل کنترل دستکاری کردانگار که چی.گفت هدفونش را بگذارد

تمام این ها در لحظه ای اتفاق افتاد و قبل از آنکه بتوانم شرایط را درک کنم و به  .نزدیک میکروفون برد

پس صدای نداشت... « من»اواضح که هیچ شباهتی به صدای صدایی ن .سمت هدفونم بروم صدایش را شنیدم

 !ینگونه بودما در دنیای واقعی ا

به  !مزخرفی داشت حسم ستفقط می دان التش چه بود یا چگونه باید توضیحش می دادمنمی دانم اسم ح

 منگاه دش نمی شاملش انسانی حقوق که انسانی چشم به بعد بهآن  از مستندا می که ایناستیصال رسیدن، 

 که دردهایی آن تمام بود قرار منم یعنی که بود این رسید ذهنم به که سوالی تنها. دخواهند کر

 زاویه از مستناتو می ای دیگه زمان هر از بهتر دفعه این حداقلخوب بود  کنم؟ تجربه را کشیده بود«من»

 !نبودمن به نظر بهترین پایان برای  این . ببینمرا  دنیا «من» دید

 ود پایان دیگری وجود داشته باشد پایانی متفاوت از پایان من.بهتر ب« من»برای اما 

  


