




تقدیم به
سارا شریفی  

و همه ی پاکبازان جاودانه ی   
        امید، عشق و عدالت
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باران

... نشست و به چشمان فاطمه نگاه کرد و با او خداحافظی کرد. بیزار بود از این که به خاطر 
یأس یا کم جرأتی، نگاه کردن به چشم های بیمارانش را از خود و آن ها دریغ کند.

... دلش می  خواست چیزی را در قلب دخترک به جنبش در بیاورد. قلب فاطمه احتیاج داشت دوباره جان 
بگیرد؛ »حیات«، آن چیزی بود که فاطمه به آن احتیاج داشت.

بخشی از خاطره  ی »دیدار ما ضروری این سرگذشت بود«

***
همه ی ما با بیماری و درد و رنج، و یا با ترس از آن ها، دست و پنجه نرم می کنیم. تجربه ی بیماری و درد 
کشیدن خود یا اطرافیانمان، روابط ما، شخصیت ما، انتخاب های ما و معنای زندگی ما را تحت تأثیر قرار می دهد.

در این میان، هرچند اغلب ما بیماری را همچون مصیبتی می دانیم که باید از آن گریخت، کسانی کوشیده اند 
تا از دل این تجربه ی دشوار راهی به سوی تحقق امید، عشق و عدالت بیابند. اینان بیماری را نه هم چون مصیبت، 

که هم چون دعوتی  می دانند که آنان را به »بیداری« می خواند:
ای مبارک درد و بیدارِی شب ای خجسته رنج و بیماری و تب    

دردها بخشید حق از نزد خویش1 تا نخسپم جمله شب چون گاومیش    
***

در ویژه نامه ی »باران« در باب بیماری، تجربه ی کسانی را می بینیم که تجربه ی بیماری را دعوت گر یافته اند. 
آن ها در مواجهه با بیماری خود یا اطرافیانشان، تصمیم گرفته اند روابطشان، بی عدالتی های پیرامونشان و مسیر 
زندگیشان را تغییر دهند و در دل این تجربه، شکلی تازه از رابطه با خود، دیگران و خدا را کشف کرده اند. گویی 
بیماری و مرگ برای آنان بیش از آن که پیام آور جدایی و زوال بوده باشد، آنان را به جست وجوی مهر و زندگی 

فراخوانده است.
کارسازی های شادی می کند فکر غم چون راه شادی می زند    

تا بروید برگ سبز متّصل2 می فشاند برگ زرد از شاخ دل     
***

باشد که به اشتراک گذاشتن دغدغه ها و کوشش هایمان در مواجهه با بیماری، محدودیت و مرگ، زنگار یأس 
را از دل های ما بزداید و درخت برادری و امید را بارور کند.

»خدایا! با ابر پرباران و بهار پر آب و گیاه خّرم، رحمت خویش را بر ما بگستران. از تو بارانی درشت و تندبار 
می خواهیم که با آن زمین مرده را زنده سازی و آن چه را از دست رفته به ما بازگردانی ... بارانی که بندگان ضعیف 

خود را با آن توانا سازی و شهرهای مرده ات را با آن زنده گردانی.
بر ما بارانی درشت و مدام فرست، بارانی که دانه هایش یکدیگر را براند و قطره هایش به هم برخورد کند ... 
]بارانی[ که قحطی زدگان را به نعمت فراوان رساند و از برکت آن رنج دیدگان حیاتی دوباره یابند؛ که همانا تو پس 

از ناامیدی مردم باران می فرستی، و رحمت خویش را می گسترانی، و تویی یاورِ ستوده.«3

      سرآغاز

       باران مهر و زندگی

1- »مثنوی معنوی«، موالنا جالل الدین محمد بلخی، دفتر دوم، بخش 54
2-»مثنوی معنوی«، موالنا جالل الدین محمد بلخی، دفتر پنجم، بخش 157

اندکی  با  3- »نهج البالغه«، سید رضی، خطبه ی 115، ترجمه ی علی شیروانی، 
تغییر
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باران

با  شدن  رو  در  رو  امید ها،  و  ترس ها  تجربه ی  حقیقت  در  بیماری  تجربه ی 
چالش های عمیق زندگی و فرصتی برای تغییر نگاه ما به زیستنمان است. بسیاری از 
ما، بیماری و مسائل آن را در جایگاه بیمار، نزدیکان بیمار یا پزشک و پرسنل درمانی، 
تجربه کرده ایم. به اشتراک گذاشتن این تجربه ها و تأمل درباره  ی آن ها، می تواند به 

ما و دیگران، فرصت مواجهه ای جدید با این مسأله را بدهد و یاریمان کند تا از تجربه هایمان برای 
گسترش مهر و امید و نیز کشف یکدیگر بهره بگیریم.

بر آن شده  از سال گذشته )13۹۴(  دانشجویی دستان مهر علی)ع(  کانون خیریه  ی  رو،  این  از 
است تا هر سال ویژه نامه  ای را تدوین کند و در آن، خاطراتی از مواجهه  با بیماری و درد را از زبان 
نقل  آن ها،  همراهان  و  بیماران  و  علوم پزشکی-  فارغ التحصیالن  و  دانشجویان  از  اعم  درمان گران- 
کند. این تالش، شروعی برای یک برنامه ی بلندمدت جهت گرد آوری تجربه های انسانی در حوزه ی 
و  بیماری  مقوله ی  به  نگاهی عمیق تر  یافتن  اهدافش،  از جمله  که  است؛ تالشی  درمان  و  بهداشت 

مشکالت موجود در محیط های درمانی است. 
 پس از چاپ این ویژه نامه نیز بنا داریم این راه را ادامه دهیم و از شما دوست عزیز هم دعوت 

می کنیم تا با نوشتن خاطرات و تجربیات خود، ما را در ادامه ی این مسیر یاری دهید. 
برخی عناوین پیشنهادی برای نگارش خاطرات از این قرار است: 

1- بیماری، مرگ، فرصت ها و تغییرات: تجربه ی بیماری)خودم یا عزیزانم( به من آموخت که...
2- درمان و تجربه های انسانی و معنوی آن: تجربه ای از روبرو شدن با بیماری یا مرگ که برایم 

تکان دهنده و تغییردهنده بود...
یا  پزشک  یا  بیمار  عنوان  )به  درمانی  محیط  در  وقتی  درمانی:  محیط های  در  بی عدالتی   -3

دانشجوی علوم پزشکی، یا پرسنل درمانی( شاهد بی عدالتی بودم ...
۴- پزشکی، خطاها و عبرت ها: از سهل انگاری یا اشتباهی که در درمان بیمارم داشتم، آموختم 

که...
۵- رابطه ی پزشک یا سایر پرسنل درمانی- بیمار: رابطه با پزشکم/ پرستارم/ بیمارم به من آموخت 

که...
 dastan.mehr.ali.khatereh@gmail.com شما می توانید خاطرات خود را به آدرس پست الکترونیک

ارسال کرده و یا به دفتر کانون دستان مهر علی )ع(، تحویل دهید.1
برای مطالعه ی برخی نکات درباره ی نحوه ی نگارش خاطرات، بهتر است به پایگاه اینترنتی کانون2 

مراجعه کرده و پیش از نوشتن خاطرات خود، آن  ها را مطالعه کنید.
باشد که دست در دست یکدیگر، در جهت تحقق مهربانی و عدالت، و بخشیدن معنا به زندگی 

خود و دیگران، گام برداریم.

فراخوان خاطره نویسی

تجربه هایمان را با یکدیگر شریک شویم  

1- آدرس کانون در صفحه ی داخل جلد نشریه، ذیل شناسنامه ی نشریه، درج 
شده است.

www.dastan-mehr-ali.ir   :2- آدرس پایگاه اینترنتی کانون
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باران

دوران کودکی ام را اغلب در خانه ی مادربزرگ می گذراندم. خانه ی او دو طبقه 
بود. خودش در طبقه ی اول، به همراِه مادر و پدرش، و مادر و پدِر همسر مرحومش 
در  داشتند.  مراقبت  به  احتیاج  و  بودند  بیمار  بقیه  مادربزرگ،  به جز  زندگی می کرد. 

طبقه ی باال هم یکی از دایی هایم زندگی می کرد.
خانه،  یک  در  سالمند  بیمار  چهار  از  پرستاری 
ماجراهای خودش را داشت. مثال بی بی مبتال به زخم 
بستر بود )ما مادِر پدربزرگ را بی بی صدا می کردیم(. 
زخم هایش هم باید هر روز شسته و تمیز می شدند تا 
توانایی جابه جا شدن نداشت.  اما بی بی  نکنند.  عفونت 
این  از  را  او  نفری  و چهار  دایی هایم می آمدند  روز  هر 
پهلو به آن پهلو می کردند تا بشود زخم ها را تمیز کرد. 
این کار کالفه شان می کرد و وقتی بی حوصله می شدند 
به من می گفتند: »تو دیگه قوِز باال قوزی بچه! از توی 

دست و پا برو کنار!«
به  دایی هایم  که  آن  از  بعد  روزها،  همان  از  یکی 
بودند،  کرده  جابه جا  را  بی بی  خستگی  با  و  سختی 

مادربزرگم مرا صدا زد که بروم داخل اتاق بی بی...
تختش  روی  ساکت  همیشه  مثل  و  بی رمق  بی بی، 
بود.  ایستاده  کنارش  مادربزرگ  و  بود  کشیده  دراز 
مادربزرگ گفت: »اگه دوست داشته باشی می تونی به 
من و بی بی کمک کنی. من حکیم هستم و تو پرستار!«

رفتم و کنار مادربزرگ ایستادم. قیچی ای به دستم داد: »ببین می تونی پنبه رو اِنقدر اِنقدر کوچیک 
کنی؟« و با باز کردن انگشتانش اندازه ای را که می خواست نشانم داد. روی زخم را باز کرد. من ترسیده 
بودم و فقط نگاه می کردم. مادربزرگ به نرمی و به دقت زخم را می شست و مراحل شست وشو را برای 

من هم توضیح می داد.
-  »مادر! یه تیکه از این چسبا بده من.«

لبخند مالیمی زد و چند  نگاهش می کردم.  بِر  و  بِّر  و مرا دید که  برگشت  تکان نخوردم.  از جایم 
لحظه ای پایین را نگاه کرد. بعد وسایل شستشو را در بشقاب گذاشت.

با دست پیِر ولی سرزنده اش یکی از دست هایم را گرفت و روی پای بی بی کشید.
»االن کار تو شروع می شه. تو چیزایی که می گم رو بگو... دستت رو روی پای بی بی بکش و به زخم ها 

و مریضی ها بگو: برید بیرون. برید بیرون. سالمتی می خواد بیاد.« 

یکی از همان روزها، بعد از 
سختی  به  دایی هایم  که  آن 
جابه جا  را  بی بی  خستگی  با  و 
کرده بودند، مادربزرگم مرا 
اتاق  داخل  بروم  که  زد  صدا 

بی بی...
مثل  و  بی رمق  بی بی، 
روی  ساکت  همیشه 
و  کشیده بود  دراز  تختش 
ایستاده  کنارش  مادربزرگ 
»اگه  گفت:  مادربزرگ  بود. 
دوست داشته باشی می تونی 
به من و بی بی کمک کنی. من 

حکیم هستم و تو پرستار!«

روشنا
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دستش را باال و پایین می کشید 
بیا.  بیا. نور  و می گفت: »سالمتی 
بی بی  دردای  بیا.  شفا  بیا.  درمان 

می خوان بَِرن.«
کارش  به  هنوز  که  حالی  در  بعد، 

ادامه می داد، رو به من می کرد و می گفت: »بچه ها مثل 
فرشته هان. دستشون پُر از دواست. خدا دوستشون داره 
باید  فقط  می ده؛  انجام  زودتر  بخوان  که  رو  چی  هر  و 

صداش کنن و بگن: یا اهلل«
با  نبند.  دیدی چیزی سخته، چشماتو  وقت  »هر   ...
دست هات یه کاری بکن. دست های بچه ها کوچیکه، اما 

یه چیزی داره که خیلی ها نمی دونن!«
مراقبش  باید  ما  شده.  پیر  خیلی  االن  »بی بی   ...
با  باید  ما  نیست.  مهمونمون  اینجا  خیلی  دیگه  باشیم. 
بره،  بی  بی  وقتی  بدیم.  انجام  رو  کارهاش  خوش خلقی 

کارهامون برای ما و اون می مونه«
بعد از حرف های مادربزرگ، من با اشتیاق روی پاهاِی 
بی بی دست می کشیدم و دعا می کردم تا شفا پیدا کند. 

احساس می کردم کار من از کار دایی ها هم مهم تر است؛ از کار خیلی ها مهم تر است.
دیگر کمک کردن به بی بی و مادربزرگ برای من کاری مهم و لذت بخش شده بود.

و خدا چون نور می تابید...

7

باران

ولی  پیر  دست  با 
از  یکی  سرزنده اش 
روی  و  گرفت  را  دست هایم 

پای بی بی کشید.
»االن کار تو شروع می شه. 
تو چیزایی که می گم رو بگو... 
بی بی  پای  روی  رو  دستت 
بکش و به زخم ها و مریضی ها 
بگو: برید بیرون. برید بیرون. 

سالمتی می خواد بیاد.« 
پایین  و  باال  را  دستش 
می گفت:  و  می کشید 
درمان  بیا.  نور  بیا.  »سالمتی 
بی بی  دردای  بیا.  شفا  بیا. 

می خوان بَِرن.«

آ.قربانی
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    منتظرت بودم*

آن قدر کوچک بودم 
اصل  متوجه  اصاًل  که 
نمی شدم.  موضوع 
که  فهمیدم  فقط 
برای دیدن فردی که 
است  مرگ  حال  در 

می رویم.

* این خاطره با قدری دخل و تصرف از این کتاب نقل شده است:
»اگر خدا ما را فراموش کند«، راشل ریمن، ترجمه ی ناهید ایران نژاد، نشر 

قصیده، چاپ اول 1379، صص 156 و 157
1- پدر تعمیدی در سنت مسیحی مردی است که در مراسم تعمید یک کودک 
سوگند یاد می کند که در برابر او مسئول باشد، دین مسیحیت را به او بیاموزد و در 

صورتی که حادثه ای برای والدین رخ دهد تربیت کودک را بر عهده گیرد.

وقتی از صمیم قلب به ما توجه می شود، گویی یگانگی ما را ارج می نهند و ما هم در 
برابر این چنین توجهی، می توانیم ارزش خودمان را بهتر درک  کنیم. اولین بار که چنین چیزی 
را تجربه کردم، خیلی کوچک بودم؛ تقریباً سه سال داشتم. من هرگز پدر تعمیدی1 خودم را 
ندیده بودم. او در شهر دیگری زندگی می کرد و وقتی به ما خبر دادند که در حال مرگ است، مادرم تصمیم 

گرفت مرا به خانه ی او ببرد تا بتوانم برای اولین بار او را ببینم.
فقط  نمی شدم.  موضوع  اصل  متوجه  اصاًل  که  بودم  کوچک  آن قدر 

فهمیدم که برای دیدن فردی که در حال مرگ است می رویم.
جزئیات این دیدار را به خوبی به خاطر دارم؛ به خصوص تخت خواب پدر 
تعمیدی را؛ تخت خوابی آن قدر بلند که من نمی توانستم از پایین تخت او 
را ببینم. تخت خواب از چوب منبت کاری شده ی سیاهی ساخته شده بود. 
مادرم مرا بلند کرد. در میان بالش ها پیرمردی با چشمانی بسته خوابیده 
بود. او بسیار آرام بود و آن قدر ضعیف که ملحفه هایی که روی او کشیده 

شده بودند، اصاًل برجستگی نداشتند. 
 مادر مرا روی تخت، بین او و دیوار گذاشت و سعی کرد خیلی آرام با من 
صحبت کند و شرایط او را برای من توضیح دهد. من در آن شرایط، اصاًل 

به مادرم گوش نمی دادم؛ بلکه با اشتیاق به پیرمرد نگاه می کردم. اندکی بعد، دختر پیرمرد  از آشپزخانه مادرم 
را صدا زد و مادرم برای مدت کوتاهی مرا ترک کرد و به آشپزخانه رفت. در همان چند لحظه، پدر تعمیدی ام 

چشم هایش را گشود و به من نگاه کرد.
هنوز یادم هست که  چه چشم های آبی و با محبتی داشت؛ با صدای بسیار ضعیفی مرا صدا زد. به نظر 
می رسید که می کوشید به من چیزی بگوید. آن وقت خیلی بچه بودم، ولی متوجه شدم که می خواهد در گوشی 

با من صحبت کند. سرم را نزدیکش بردم که بشنوم. او به زیبایی لبخند  زد و گفت: »منتظرت بودم.«
خانواده ی من افرادی بودند که در روابطشان با دیگران،  خیلی رسمی برخورد می کردند و محبت خود را نشان 
نمی دادند. اما چشمهای پدر تعمیدی و لبخندش غرق عشقی بزرگ و تحسین آمیز بود. برای اولین بار احساس 
کردم کسی واقعاً به من خوشامد گفته و به من اهمیت داده است. دست هایش روی ملحفه ها بود و باز هم لبخند 
می زد. یک دستش را کمی به طرف من آورد. بعد چشم هایش را بست. بعد از چند لحظه آهی کشید و دوباره 
آرام شد. آن جا نشسته بودم و لبخند او را به یاد می  آوردم که مادرم برگشت. از نزدیک نگاهی به پدر تعمیدی 

من کرد و مرا از تخت خواب بلند کرد و همراه من از اتاق به بیرون دوید. پدر تعمیدی مرده بود.
پدر و مادرم از اینکه من با پدر تعمیدی تنها مانده بودم و او مرده بود نگران بودند. آن ها با یک روان شناس 
کودک مشورت کردند که در این مشکل به من کمک کند. در حالی که تجربه من کاماًل با تصور آن ها متفاوت 
بود. سرانجام، چندین سال پیش آنچه اتفاق افتاده بود را به پدر و مادرم گفتم و از اهمیتی که آن ماجرا برایم 

داشت صحبت کردم. 
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انجام  خوب  را  کارم  ظاهر  در 
این طور  خودم  اما  بودم؛  داده 
بیماران  تعداد  نمی کردم.  فکر 
بیشتر  روزبه روز  شهر  ترومای 
تغییر  برای  کاری  من  و  می شد 
نمی دادم.  انجام  شرایط  این 
به  که  بپذیرم  نمی توانستم 
عنوان یک پزشک، قرار نیست 
از  پیش گیری  در  نقشی  هیچ 
داشته  آسیب ها  این  وقوع 

باشم.

  فقط پزشک نیستم

1- برگه ای است که پزشک در آن خدمات تشخیصی و دستورات دارویی مورد 
نیاز بیمار بستری در بیمارستان را یادداشت می کند.

ناگهانی است  را که معموالً حاصل حادثه ای  2- در پزشکی، آسیب فیزیکی ای 
مجروحان  اغلب  که  است  بیمارستان  از  بخشی  تروما  بخش  می گویند.  »تروما« 
تصادفات رانندگی، ضرب و جرح، درگیری های فیزیکی و مجروحان سایر حوادث 

در آن بستری می شوند.

کنار ایستگاه پرستاری ایستاده بودم تا برگ  اُردر1ِ یکی از بیماران را بنویسم. بیمار 
پسر جوانی بود که با ضربه ی چاقو مجروح شده بود. نگاهش که می کردم، چهره ی برادرم 

پیش چشمم مجسم می شد. چشمانش مثل چشم های برادرم پُر بود از پرسش و شور.
با زخم های خون آلود و چهره های رنگ پریده و ترسیده به  بودند.  یا نوجوان  بیمارانمان جوان  بیشتر 
بیمارستان می آمدند و معموالً ما با چند بخیه و گچ گیری راهیشان می کردیم. گاهی هم کارشان به جراحی 

و اتاق عمل می کشید که در این صورت چند روزی بیشتر در بیمارستان ماندنی می شدند.
را هم  بیماران، پرستاران  زیاد  تعداد  از نظر گذراندم.  را  را که تحویل می دادم، پرستاران بخش  اُردر 
خسته و کالفه کرده بود. نگاهی به تخت های بخش انداختم. بیماری نبود که به کارش رسیدگی نکرده 

باشم. در ظاهر کارم را خوب انجام داده بودم؛ اّما خودم 
شهر،  ترومای2  بیماران  تعداد  نمی کردم.  فکر  این طور 
به خصوص آن هایی که در اثر جراحت چاقو زخمی شده 
بودند، روزبه روز بیشتر می شد و من کاری برای تغییر این 
شرایط انجام نمی دادم. نمی توانستم بپذیرم که به عنوان 
از  پیش گیری  در  نقشی  هیچ  نیست  قرار  پزشک،  یک 

وقوع این آسیب ها داشته باشم.
به یاد آوردن گفته ی یکی از استادانم، این عقیده را در 
من تقویت می کرد: »اگر روزی یک بیمار مبتال به اسهال 
به شما رجوع کرد و درمانَش کردید، بعد بیمار دیگری 
با همین مسأله آمد و او را هم درمان کردید، و روز بعد 
باز هم  بیمار سومی هم به همین علت مراجعه کرد و 
درمانش کردید، اما نرفتید ریشه ی مشکل را در محله 

پیدا کنید و مسأله را حل کنید، پزشک نیستید!«
هنوز فکرهای پراکنده ام را جمع و جور نکرده بودم که 
پزشک متخصص وارد بخش شد. بدون تعلّل به سمت 

ایستگاه پرستاری آمد و بعد از چند سالم و خوش وبِش گذرا، پیگیر وضعیت بیماران شد. در همان حال 
که شرایط بیماران را شرح می دادم، سعی داشتم بر جزئیاتی که به نظرم اهمیت زیادی داشت، تأکید کنم: 
»بیمار بیست سالش هم نشده«، »امشب هم سه نفر رو به خاطر جراحت ضربه ی چاقو آوردن«، »خطر 

آسیب جدی به ریه وجود داره«.
اشتیاق زیادی به گفت وگو نشان نمی داد؛ اما من می خواستم صحبتمان به سرانجام مطلوبی برسد.

- »به نظرم یه کسی باید برای مقابله با این وضعیت کاری بکنه!«
- »آره. اما نمی کنه.«

می شد حدس زد که نمی تواند به سرعت با دغدغه های من همراه شود. باید توضیحاتم را روشن تر و 
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قاطع تر بیان می کردم.
- »چرا خود ما کاری نکنیم؟!«

به آهستگی چرخید و به ایستگاه پرستاری تکیه داد. لبخند نامطمئنی زد و گفت:
- »این کار ما نیست خانم دکتر! تا مسئولین نخوان هیچ تغییری ایجاد نمی شه.«

- »آره، خیلی ها وظایفی دارن که اون طور که باید انجام نمیشه؛ اما ما هم داریم توی همین شهر زندگی 
می کنیم. این اتفاق ها داره کنار گوش ما می افته. باید بشه کاری کرد؛ و من فکر می کنم میشه.«

»مثاًل چه کاری؟!«  -
»کارهای زیادی هست...«  -

مکث کردم. هنوز چندان به جزئیات کارها فکر نکرده بودم. درواقع می خواستم با همکارانم صحبت کنم 
تا تکلیف همین جزئیات روشن تر شود. اما نمی خواستم سکوتم دستاویزی برای توجیه یأس و انفعال شود؛ 

خیلی ها کارهایی کرده بودند:
- »با خیلی از ارگان ها ممکنه بشه همکاری کرد: شورای شهر، نیروی انتظامی، فرهنگ سراها و نهادهای 
دیگه. اگه پیگیر بشیم راهش پیدا میشه. خود من توی یه شهرستان دیگه یکی از جّراح های بخش تروما رو 
می شناسم که برای کم کردن تصادفات موتورسیکلت با راهنمایی-رانندگی و آموزش و پرورش وارد تعامل 
شده تا با همکارِی هم، طرح هایی اجرا کنن. مسأله ي ما که از اون ها هم جدي تره. شاید ما هم بتونیم با بعضی 

ارگا ن ها همکاری هایي داشته باشیم یا بریم توي محله هاي پرحادثه آموزش هایي بدیم.«
زیر لب چیزی گفت و پرونده ها را بست. به سمت در خروجی بخش به راه افتاد و همان طور که داشت از 
بخش خارج می شد، گفت: »این کارها مشکلی رو حل نمی کنه. مشکل اساسی تر از این حرفاست. ما بهتره 

حواسمون به کار خودمون باشه.«
***

آن روز یکی از سنگین ترین شیفت هایمان را گذراندیم. در پایان شیفت َسَرم درد می کرد. از تحویل دادن 
شیفت با آن وضعیت آشفته و به هم ریخته احساس ناخوشایندی داشتم؛ گویی کاری مهم و طاقت فرسا را 
نیمه کاره ترک کرده بودم. بعد از صحبت با آن پزشک، با چند پزشک و پرستار دیگر هم حرف زده بودم. 
بعضی گفت وگوها بدتر بود و بعضی قدری بهتر. اغلبشان می گفتند وظیفه ی ما درمان است و بس، و اینکه 
چه می شود که بیماران ما آسیب می بینند و چه طور می شود جلوی این آسیب را گرفت، مسئولیت ما نیست.

بعضی ها آماده شده بودند که بروند و بعضی ها هم رفته رفته می آمدند تا رخت و لباس درمان را از تن 
بَِکنند. من هم باید می رفتم تا لباسم را عوض کنم. نگاهی به سر تا پایم انداختم؛ روپوش سفیدم پُر از لکه های 
قرمز خون بود. از پرستارها خداحافظی کردم که بروم به رختکن. هنوز چند قدمی راه نرفته بودم که با عجله 
بیماری را آوردند. رفتار بیماربَر عجیب بود؛ با شتابی غیرمعمول برانکارد را می کشید و نفس نفس می زد. دِم 
در بخش فریاد زد: »خانم حسینی! خانم حسینی چاقو خورده!« هاج و واج به صحنه نگاه می کردم. بیماربَر 

رنگ به رو نداشت و زنی با لباس خون آلود روی برانکارد خوابیده بود.
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پزشک شیفت سراسیمه 
و  رفت  سرش  باالی 
چیزهایی  کرد.  معاینه اش 
آن ها  و  گفت  پرستاران  به 
فقط  شدند.  مشغول  سریع 
فهمیدم شرایط بدی دارد و 

خون زیادی از دست داده.

ن.پ - پزشک عمومی

پزشک شیفت سراسیمه باالی سرش رفت و معاینه اش کرد. چیزهایی به پرستاران 
گفت و آن ها سریع مشغول شدند. فقط فهمیدم شرایط بدی دارد و خون زیادی از 
دست داده. کنار در ایستاده بودم و خیره به صحنه نگاه می کردم. همه مبهوت بودیم. 

شاید یک ساعت هم از رفتنش نگذشته بود که این طور آوردندش. یکی از پرسنل قدیمی 
بیمارستان بود و مورد احترام همه. عده ای شتاب زده و نگران سعی می کردند کاری بکنند، 

عده ای در سکوتی تلخ فرورفته بودند و بعضی زیر لب دعا می کردند.
متوجه شدم چند دقیقه است در جای خودم ایستاده ام و کاری نمی کنم. به خودم آمدم و سراغ پزشک 
شیفت رفتم تا وضعیت خانم حسینی را جویا شوم. با دلهره 
اقداماتی  چه  حاال  تا  گفت  و  داد  توضیح  برایم  را  شرایط 
کار  ادامه ی  برای  و  می زند  و چه حدس هایی  انجام شده 
نهایتاً  و  گفتم  را  نظراتم  هم  من  دارد.  پیشنهادهایی  چه 

تصمیماتی گرفتیم.
پزشک ها  نشستم.  بخش  صندلی های  از  یکی  روی 
مثل من  که  را می دیدم  قبل  دیگِر شیفت  پرستارهای  و 
و  آمد  پزشک ها  از  یکی  بودند.  شرمگین  و  حیرت زده 
گفت:  و  شد  خیره  بخش  کاشی های  به  نشست.  کنارم 
»همین امروز داشتم درمورد بازنشستگیش سر به سرش 
می ذاشتم... نمی فهمم... چرا باید همچین اتفاقی برای خانم 

حسینی بیفته؟«
توضیح دادن ساده نبود و معلوم نبود چه سودی دارد.

کسی حرفی نمی زد. 
***

ابتدایی، خطرهای حاد تا حد زیادی  نزدیک به یک ساعت گذشته بود. با اجرای دستورالعمل های 
کنترل شده بودند. هنوز خطر آسیب های بلندمدت تر وجود داشت، ولی برای برآورد شّدت این آسیب ها 

به گذر زمان احتیاج بود. به نظرم می رسید حضورم دیگر فایده ی چندانی ندارد.
موقع خداحافظی با کادر شیفت فعلی و کادر شیفت قبل  که همه خسته و گرفته بودند، فضای سنگینی 
حاکم بود. بعضی نای حرف زدن نداشتند، برخی هم چنان دلهره داشتند و برخی که پیشتر با آن ها صحبت 

کرده بودم،  از نگاه کردن به چشم هایم پرهیز می کردند.
نمی خواستم این وضعیت پایان ماجرا باشد. حاال من و خیلی های دیگر بهتر می فهمیدیم که دست روی 
دست گذاشتن و بی توجهیمان به سرنوشت یکدیگر چه جهنم هایی برایمان رقم می زند. دیگر مقابله با 
بی عدالتی های اجتماعی داشت برایم با مبارزه با انواع بی تفاوتی در هم می آمیخت؛ و در این میانه، همه ی 

ما به امید و تالش احتیاج داشتیم...
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لحظه های زیادی هستند که خداوند در آن ها ما را به تغییر فرامی خواند. پزشکی 
سرشار از این لحظات متحول کننده است.

در دو سالی که به عنوان جّراح در یکی از شهرستان ها مشغول طبابت بودم، خیلی 
اوقات برای ادامه تحصیل به رشته های مختلف فوق تخصص فکر می کردم. گاهی هم که می دیدم بسیاری 

از دوستانم بار سفر می بندند و به خارج از کشور می روند، فکر مهاجرت به سرم می زد.
روزی از روزهای شیفتم در درمانگاه، خانمی وارد اتاق ویزیت شد. ۵0 تا 60 ساله به نظر می رسید و تا 
حّدی الغر و رنگ پریده بود. به او سالم کردم. با صدای ضعیفی پاسخ سالمم را داد و روی صندلی نشست. 
مضطرب به نظر می رسید. دلیل مراجعه اش را که پرسیدم، جوابی نداد. وضعیت عجیبی بود. داشتم به 
راه هایی برای تغییر فضای گفتگو فکر می کردم که بعد از دقیقه ای سکوت گفت: »من نمی تونم غذا بخورم 

آقای دکتر.« این را با صدایی چنان آهسته گفت که به سختی متوجه حرفش شدم.
با قدری احتیاط پرسیدم: »چرا نمی تونید غذا بخورید مادر؟« می ترسیدم اضطرابش مانع از بیان مسأله اش 
شود. بدون این که به چشمانم نگاه کند، از حادثه ای گفت که بیست سال پیش باعث سوختگی اش شده 
بود. از آن زمان، در ناحیه ی زیر بغل دست راست، دچار جمع شدگی شدید پوست شده و این آسیب به 

حّدی زیاد بود که نمی توانست دستش را حرکت بدهد. به 
همین دلیل به سختی غذا می خورد و مجبور بود سرش را 

کاماًل به ظرف غذا نزدیک کند. 
با شگفتی پرسیدم: »شما بیست سال است این طور غذا 
می خورید مادر؟!« حرفی نزد. از این ماجرا خشمگین شده 
بودم. سعی کردم احساساتم را کنترل کنم؛ با خودم گفتم 
بوده.  ناامید  شاید  یا  کند؛  چه کار  باید  نمی دانسته  شاید 
گفتم: »می تونم این جمع شدگی رو درمان کنم.« مرا نگاه 
کرد و پرسید: »واقعاً درمون داره؟!« لبخند زدم و گفتم: 
نوبتی  می شه.«  مسأله حل  جّراحی  عمل  یه  با  »انشاءاهلل 
برای عملش تعیین کردیم و او همان طور که آرام آمده بود، 

در سکوت از اتاق خارج شد.
همان هفته پیوند پوست انجام شد و پوست را آزاد کردم.

دو هفته بعد به درمانگاه آمد. اول او را نشناختم. لبخند زنده ای به لب داشت. انگار گرمایی به وجودش 
دمیده شده بود. می گفت حاال می تواند موهایش را شانه کند، لباس هایش را در طبقه ی باالی کمد بگذارد، 
قاشق غذا را به سمت دهانش بلند کند و کارهای مهم و ساده ی دیگری را که مدت ها بود از پس آن ها 
بر نمی آمد، انجام دهد. همه ی این ها را با صدایی رسا و نگاهی شادمان می گفت. به نظر می رسید با این 

عمل، مشکالت زیادی در زندگی اش برطرف شده باشد.
این جّراحی برای من با جّراحی های مؤثر دیگری که انجام داده بودم تفاوت زیادی داشت. گشودن 

»شما  پرسیدم:  شگفتی  با 
این طور  است  سال  بیست 

غذا می خورید مادر؟!«
ماجرا  این  از  نزد.  حرفی 
سعی  بودم.  شده  خشمگین 
کنترل  را  احساساتم  کردم 
شاید  گفتم  خودم  با  کنم؛ 
نمی دانسته باید چکار کند؛ یا 

شاید ناامید بوده.

   دست هایم باز است



جریان  به  و  دیگران  کار  از  گرهی 
واسطه ی  به  تازه  حیاتی  افتادن 
دوست  که  بود  تجربه ای  من،  تالش 

از  اّما  کنم؛  تکمیلش  و  تکرار  داشتم 
حقیقتاً  هرگز  حال  به  تا  انگار  این که 

بعد  بودم.  بودم«، متعجب  را »ندیده  بیماران سوختگی 
از این عمل، مطالعه و تحقیق من در زمینه ی سوختگی، 
آسیب ها و درمان هایش جدی تر شد و فکر می کردم باید 
برای مددکاری بیماران سوختگی و حمایت های مالی و 
روانی از وضعیت آن ها نیز کارهایی کنم. گام بعدی هم 
آن  در  که  رشته ای  بود؛  فوق تخصصم  رشته ی  انتخاب 
بتوانم به عده ی زیادی که در تنگنا هستند کمک کنم. 
به تحصیلم  بودم که در رشته ی سوختگی  مصمم شده 

ادامه دهم.
آن  به  که  حاال  سال،  یک  به  نزدیک  گذشت  از  بعد 
عمل  آن  و  بیمار  آن  می کنم  فکر  می کنم،  نگاه  ماجرا 
مسیرهایی  چه  از  که  داده اند  نشان  من  به  جراحی 
ببخشم.  غنی تری  معنای  زندگی ام  و  شغل  به  می توانم 
حاال بیش از همیشه آرزو دارم پزشکی ام با حل مسائل 
واقعی و بنیادین زندگی بیمارانم آمیخته شود؛ به ویژه بیمارانی که آسیب های جسمی و روحیشان 

کمتر مورد توجه قرار می گیرد.
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کار  از  گرهی  گشودن 
افتادن  جریان  به  و  دیگران 
واسطه ی  به  تازه  حیاتی 
بود  تجربه ای  من،  تالش 
تکرار  داشتم  دوست  که 
این  از  بعد  کنم.  تکمیلش  و 
تحقیق  و  مطالعه  عمل، 
سوختگی،  زمینه ی  در  من 
درمان هایش  و  آسیب ها 
این که  از  شد.  جدی تر 
تا به حال هرگز حقیقتًا  انگار 
بیماران سوختگی را »ندیده 

بودم«، متعجب بودم.

13

باران

ع.ف - جّراح عمومی
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عمرش  آخر  سال  ده  در  »تیم«  پدِر 
به رغم مراقبت های  بود.  آلزایمر  بیماری  دچار 
مادر تیم، حال پدرش به تدریج بدتر می شد و 
بعد از مدتی، عماًل فقط یک زندگی نباتی متحرک را می گذراند. 
غذا  او  به  باید  بخورد.  غذا  نمی توانست  و  نمی کرد  صحبت 
می دادند، لباس می پوشاندند و مثل بچه ای کوچک از او مراقبت 
می کردند. هر چه تیم و برادرش بزرگ تر می شدند، زمان کمتری 
را با پدرشان می گذراندند؛ و آن هم مواقعی بود که مادر برای 
خرید بیرون می رفت و خانه را به دست آن ها می سپرد. یک روز 
وقتی مادر برای خرید بیرون رفته بود، پسرانش که حاال پانزده 
و هفده ساله بودند، به تماشای مسابقه ی فوتبال مشغول شدند 
و پدرشان هم روی صندلی نزدیک آن ها نشسته بود. ناگهان پدر 
از صندلی افتاد. هر دو پسر متوجه شدند اتفاقی افتاده. رنگ پدر 
خاکستری و نفس هایش بریده بریده شده بود. برادر بزرگ تیم 

که ترسیده بود، به او گفت: »به ۹11 زنگ بزن!«
قبل از آن که تیم حرکتی بکند، صدایی که در ده سال گذشته به سختی شنیده بود، صدایی که به زحمت 
به خاطرش داشت، حرفش را قطع کرد: »به ۹11 زنگ نزنید. به مادرتان بگویید دوستش دارم و حالم خوب 

است.« و پدر تیم مرد.
تیم که حاال یک کاردیولوژیست1 است به گروه پزشکان حاضر در اتاق نگاهی انداخت. او به آرامی به ما 
گفت: »به علت آن که ناگهان و در خانه مرده بود، پزشکی قانونی دستور کالبدشکافی داد. مغز پدرم با این 
بیماری کاماًل از بین رفته بود. سال هاست که از خودم می پرسم: چه کسی در آن موقعیت  صحبت کرد؟ 
هیچ کتاب پزشکی ای به من کمک نکرده است. حاال هم مثل گذشته جواب این پرسش را نمی دانم، ولی آن 
را همیشه در دل دارم و به من موضوع مهمی را یادآوری می کند؛ موضوعی که نمی خواهم فراموشش کنم: 

بخش های بزرگی از زندگی را هرگز نمی توان توضیح داد، بلکه باید شاهدشان بود و آن ها را شهادت داد.« 

   یاد*

مراقبت های  به رغم 
پدرش  حال  تیم،  مادر 
و  می شد  بدتر  به تدریج 
فقط  عماًل  مدتی،  از  بعد 
متحرک  نباتی  زندگی  یک 
صحبت  می گذراند.  را 
نمی توانست  و  نمی کرد 
او  به  باید  بخورد.  غذا 
لباس  می دادند،  غذا 
می پوشاندند و مثل بچه ای 
مراقبت  او  از  کوچک 

می کردند.

* این خاطره با قدری دخل و تصرف از این کتاب نقل شده است:
»اگر خدا ما را فراموش کند«، راشل ریمن، ترجمه ی ناهید ایران نژاد، نشر 

قصیده، چاپ اول 1379، صص 156 و 157
1- متخصص قلب
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دیدار ما ضروری این سرگذشت بود1

شیطنت  با  دخترک 
گفت: »خانم دکتر! به ننه 

یه آمپول گنده بزن!«
چهره ی دخترک روشن 
شیرین.  بیانش  و  بود 
خارج  که  دخترک 
با خودش گفت:  می شد، 

مثل خورشید می مانَد.

جز پچ پچ های کوتاه بیماران و همراهان منتظر، گفت وگویی در جریان نبود. راهرو پر بود از 
انبوهِ همهمه های آهسته. در میان این همهمه ها، اگر کسی نگاهی به دور و برش می انداخت، 

برق چشمان مشتاق و کنجکاو دخترک توجهش را جلب می کرد.
بیماری مادربزرگش آن ها را راهی بیمارستان کرده بود. از صحبت های پرهیجان دخترک و سؤال و جواب های 
او و مادربزرگش می شد لهجه ی روستاییشان را تشخیص داد. او یا مشغول حرف زدن بود و یا با نگاه های 

پرسشگرانه اش رفتار بیمارها و پزشک ها و پرستارها را دنبال می کرد.
زنی میانسال و پسری جوان از اتاق دکتر خارج شدند؛ حاال نوبت آن ها بود. دخترک از جا جهید. دست 

مادربزرگش را گرفت تا به او، در بلند شدنش کمک کند. داخل اتاق شدند.
***

آخرین ساعات شیفت بیمارستان سپری می شد و خستگِی زیاد، سرش را سنگین کرده بود. زِن ُمِسن که 
وارد اتاق شد، از پشت میز بلند شد و ایستاد. دخترک پشت سر مادربزرگش داخل آمد. دخترک را شناخت. 
قبال با اعضای دیگر خانواده اش به بیمارستان آمده بود. می دانست که دوست دارد از همه چیِز بیمارستان سر 
در بیاورد. دخترک سالم کرد و روی یکی از صندلی ها نشست. با لبخندی دوستانه به دخترک سالم کرد. حاال 

همه نشسته بودند و وقتش بود که بروند سراغ بیماری مادربزرگ. 
پزشکی.  وسایل  وارسی  به  کرد  شروع  دخترک  هم زمان، 
سعی کرد از نگاه دختر به این ابزارهای تکراری شده نگاه کند 

و لبخندی زد.
مادربزرگ متوجه دخترک شد و گفت: »نکن ننه، دست نزن 

به این وسایل.«
دختر  چندمی  »کالس  پرسید:  و  کرد  عوض  را  موضوع 

خوب؟!«
دخترک نگاهش کرد و گفت: »اول راهنمایی ام.« 

و گفت: »درسش هم  آمد  میانه ی صحبتشان  مادربزرگ 
خیلی خوبه خانم دکتر.«

خدا حفظش کنه انشاءاهلل.  -
دخترک با شیطنت گفت: »خانم دکتر! به ننه یه آمپول گنده بزن!«

چهره ی دخترک روشن بود و بیانش شیرین. دخترک که خارج می شد، با خودش گفت: مثل خورشید 
می مانَد.

1

 1- اشاره به قطعه ای از شعر »مهره ی سرخ«، سروده ی سیاوش کسرایی. رجوع کنید
    به »گزینه اشعار سیاوش کسرایی«، نشر مروارید،  چاپ هشتم، صص 238- 190
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     2
تازه از شیراز آمده بود و اولین روز از دوره ی تازه ی شیفت هایش در شهرستان را 
می گذراند. درگیر افکارش بود و به بیمارانش فکر می کرد. یکی نیاز مالی داشت و یکی 
خانواده ای که رهایش کرده بودند؛ یکی افسرده بود و دیگری با این که به زندگی مشتاق بود، 
آینده ای مبهم داشت. »چه کار باید بکنم با این همه ناآگاهی و درد و آرزوهای فروخورده؟« 
پزشکی را هرگز کافی نمی دانست و داخل و بیرون از بیمارستان به آموزش و حمایت محرومین در حوزه ی 
سالمت می پرداخت. »اّما همه اش که سیر کردن چند گرسنه و درماِن تَن نیست؛ عدالت چه می شود؟ معنایی 

ژرف در زندگی؟ عشق؟«
در همین فکرها بود که متوجه شد از رفتن بیمار قبلی مدت 
نسبتاً زیادی می گذرد و خبری از بیمار بعدی نیست. با خودش 
فکر کرد که بهتر است برود و ببیند ماجرا از چه قرار است. راهرو 
را که نگاه کرد، دید مادری دست دختر نحیفش را گرفته و او را 
به آرامی به طرف اتاق می آورد. دختر ماسک زده بود و به سختی 

نفس می کشید.
خودش بود، اّما چقدر زیر چشمانش گود افتاده و الغر شده 
بود. به استقبال آن  ها رفت و سالم و احوالپرسی کردند. مادر 
شروع کرد به شرح دادن بیماری دخترش: چند روزی بود عالئم 
سرماخوردگی داشت؛ تب و سرفه. به اتاق که رفتند، گوشی را 

روی قلب دخترک گذاشت و متوجه صداهایی اضافی شد.
- مشکل قلبی داره خانم دکتر.

- بیماری اش مادرزادی بوده؟
- نه خانم دکتر؛ تا همین یک سال پیش هیچیش نبود. تا 
اینکه یه مشت آمپول و هورمون رشد بهش زدن و از اون موقع 

قلبش مشکل پیدا کرده. دخترم که حال و روزش این نبود... .
حسابی جا خورد. به دخترک نگاه کرد. آرام سرجایش نشسته بود و به سختی نفس می کشید؛ اما چشمانش 

هنوز می درخشیدند. 
از مادر سؤال های بیشتری پرسید. فهمید دخترک مبتال به بیماری قلبِی کمیابی شده است که برای کودکان 
ممکن است در اثر مبتال شدن به یک ویروس ساده ی سرماخوردگی نیز پیش بیاید. این ماجرا هم زمان شده بود 

با تزریق آمپول های رشد و مادر درمورد علت بیماری به اشتباه افتاده بود.
از وقتی این اتفاق براش افتاده یه پامون بیمارستاِن اینجاست، یه پامون بیمارستاِن شیراز. دیگه مدرسه هم   -
نمی تونه بره. همه ش دنبال دوا درمون هستیم؛ ماهی دوبار می ریم شیراز تا دارو بگیره و بستری بشه. نه می تونه 

بَِدوه، نه ورجه وورجه کنه. همه ش قلبش می گیره و نفسش تنگ می شه.

به  بعدی  بیمار  آمدن  تا 
بود.  افکارش  درگیر  اتاق، 
معاینه  امروز  که  بیمارانی  به 
می کرد.  فکر  بود  کرده 
یکی  و  داشت  مالی  نیاز  یکی 
کرده  رهایش  که  خانواده ای 
و  بود  افسرده  یکی  بودند؛ 
زندگی  به  این که  با  دیگری 
مبهم  آینده ای  بود،  مشتاق 
بکنم  باید  کار  »چه  داشت. 
ناآگاهی و درد و  این همه  با 

آرزوهای فروخورده؟«
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می دانست این مادر و آن دختر نیاز به چیزی بیش از یک مشاوره ی ساده ی پزشکی 
دارند. از مادر سؤال هایی پرسید تا مطمئن شود از عهده ی پرداخت هزینه های درمان 
برمی آیند. درمورد پزشک متخصصشان و روال درمان هم سؤال کرد. مادر به همه ی 

درمان هایی که فکر می کرد می تواند به دخترش کمک کند متوسل شده بود. حتی وقتی به 
او گفته بودند درمانی قطعی  در کار نیست، مأیوس نشده و ادامه داده بود. پرس وجوهایش 

که تمام شد، به مادر گفت که اگر به مشکل مالی یا پزشکی خاصی برخوردند، می توانند از او و دوستانش در 
بیمارستان های هر دو شهر کمک بگیرند.

کرد.  باز  را  آن  اول  صفحه ی  و  گرفت  را  بیمه  دفترچه ی 
می خواست نامش را بداند: »فاطمه«. دفترچه را برگ زد و اسم 
چند دارو را نوشت. وقتی داشت دفترچه را به مادر می داد، گفت: 
»انشاءاهلل خدا کمک می کنه. دعا و تالش و امیدی که دارید خیلی 
وقتا از کاری که ما دکترا انجام می دیم مؤثرتره.« بعد نشست و 
به چشم های فاطمه نگاه کرد و با او خداحافظی کرد. بیزار بود 
از این که به خاطر یأس یا کم جرأتی، نگاه کردن به چشم های 

بیمارانش را از خود و آن ها دریغ کند.
اندکی آن ها را مشایعت کرد و برگشت. اتاق خیلی خالی به نظر 
می رسید. دلش می خواست چیزی را در قلب دخترک به جنبش 
در بیاورد. قلب فاطمه احتیاج داشت دوباره جان بگیرد؛ زنده شود. 

»حیات«، آن چیزی بود که فاطمه به آن نیاز داشت.
چه باید می کرد؟

»احمقم اگر فکر کنم همه ی من کافی است، احمقم اگر فکر کنم همه ی دنیا کافی است. فقط اوست که 
می تواند. پیش نگاه او چگونه باید جنگید؟«

***
پنجره ی اتاق را باز کرد. بیماری دیگر در زد و وارد شد...
3

اتوبوسی به مقصد شیراز در جایگاه ایستاده بود. با دوستی همکار سوار اتوبوس شدند؛ کمی خسته، خواب آلود 
و بی رمق. هنوز روی صندلی جاگیر نشده بودند که چشمش به فاطمه افتاد... . به همراهِی مادر آرام آرام در 

اتوبوس پیش می آمد.
شگفت زده شد و با خوش حالی برایشان دست تکان داد. فاطمه و مادرش با چهره ای گشاده جلو آمدند، سالم 

و احوال پرسی کردند و قدری دور از آن ها،  نشستند.
از قضا اتوبوس در میانه ی راه خراب شد و در توقف طوالنی ای که پیش آمد، تعدادی از مسافران که عجله 
داشتند پیاده شدند تا وسیله ای دیگر برای رفتن دست و پا کنند و به این ترتیب، ردیف کنارِی او و دوستش 

به  و  نشست 
نگاه  فاطمه  چشم های 
کرد و با او خداحافظی 
از  بود  بیزار  کرد. 
این که به خاطر یأس یا 
کردن  نگاه  کم جرأتی، 
به چشم های بیمارانش 
را از خود و آن ها دریغ 

کند.
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از  تا  رویَش را برگرداند 
بخواهد  مادرش  و  فاطمه 
که بیایند پیش شان که دید 
به  دست  خودش  فاطمه 
کار شده و دارند به سمت 
این که  می آیند.  آن ها 
بودند  کرده  پیش دستی 
او را سر شوق می آورد و از 
طرفی پژواکی از مسئولیت 

دوچندان برایش داشت.

نیز خالی شد.
رویَش را برگرداند تا از فاطمه و مادرش 
بخواهد که بیایند پیش شان که دید فاطمه 
خودش دست به کار شده و دارند به سمت 
آن ها می آیند. این که پیش دستی کرده بودند او 
را سر شوق می آورد و از طرفی پژواکی از مسئولیت دوچندان برایش 
داشت؛ مسئولیِت به بار نشستن شور و امیدی که فاطمه بار دیگر 

به جریان انداخته بود.
پیدا  گفت وگو  آغاز  برای  مناسبی  مسیر  باید  نداشت.  آرام 

می کرد. رو به مادر فاطمه کرد و احوال فاطمه را از او پرسید.
- دوباره تنگِی نفس گرفته خانم دکتر. هرچی می خوره باال 
باید  میاره. دکترش گفته هروقت حالش این جوری شد سریع 

ببریمش شیراز.
برای همان روز نوبت داشتند و باید به سرعت به شیراز می رسیدند؛ اما به نظر نمی رسید تعمیر اتوبوس به 
جایی رسیده باشد. پیاده شد تا راننده را از وضعیت آگاه کند. به او گفت که یکی از مسافران بیماری قلبی دارد 
و باید زودتر به شیراز برسد. گفت اگر فکر می کنند تعمیر اتوبوس ممکن است طوالنی شود، بهتر است آن ها 
زودتر با وسیله ای دیگر خودشان را به شیراز برسانند. راننده اطمینان داد که خیلی زود اتوبوس دیگری می رسد 
و مسافران را به شیراز می برد. به داخل اتوبوس برگشت تا آمدن اتوبوس جایگزین را به فاطمه و مادرش اطالع 

دهد و صحبتشان را پِی بگیرند. 
مادر فاطمه گفت که دکتر پیشنهاد پیوند سلول های بنیادی را داده اما او به این عمل خوش بین نیست. »اصاًل 
معلوم نیست فایده داره یا نه. توی شیراز روی سه تا بچه این عمل رو انجام دادن. دو نفرشون ُمردن؛ اونی هم که 
زنده ست حالش خوب نیست... به دکتر گفتم می خوای بچه  ی من رو بکنی موش آزمایشگاهی؟! من نمی ذارم. 

من که می دونم این بچه آخرش می میره؛ برای چی بیام ُمردنش رو بندازم جلو؟!«
عرق سرد بر پیشانی اش نشست. فاطمه را نگاه کرد. ظاهراً مشغول دست کاری کردن صندلی جلویش بود؛ اما 

معلوم بود گوش می دهد. شنیدن این حرف ها حتماً برای فاطمه دشوار بود. 
از نحوه ی پیش رفتن گفت وگو اصالً راضی نبود. فکر می کرد بهتر است با خوِد فاطمه هم درمورد خودش و 
بیماری اش حرف بزند. باید چیزهایی به فاطمه می گفت. نمی دانست دقیقاً چه چیزی، اما قلب دخترک باید از 

نومیدی شسته می شد.
پرسید: »نظر خودت چیه فاطمه؟«

فاطمه گفت: »دیگه خسته شدم. دلم می خواد زودتر تموم شه.«
برای لحظه ای خشکش زد.

مادر فاطمه حرف هایش را از سر گرفت. از سختی هایی که فاطمه را خسته کرده بود گفت. از شرایط بد مالی 
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که به خاطر هزینه های درمان برایشان ایجاد شده؛ و از تالش هایی که آرزو داشت به 
درمان دخترش کمکی کند.

به یاد یکی از دوستانش افتاد که به تازگی در رشته ی فوق تخصص قلب اطفال قبول 
شده بود. پیشنهاد داد با او تماس بگیرند و درمورد این عمل اطالعاتی کسب کنند. از قضا 
مادر فاطمه هم گفت این دکتر را می شناسد و به عنوان پزشکی خوب و مسئولیت پذیر به او 

اعتماد دارد. می گفت دکتر هم فاطمه را می شناسد و خیلی دوستش دارد.
به دوستش زنگ زد. دعا می کرد بعد از این تماس خبرهایی امیدوارکننده برای فاطمه و مادرش داشته باشد.

دوستش حرف های مادر فاطمه درمورد فوت دو نفر از کودکاِن تحت این درمان  را تأیید کرد، اما گویی خود 
عمل موجب فوت کودکان نشده بود. در واقع کارِ این عمل این بود که باعث شود دفعات مراجعه ی بیمار به 
بیمارستان و بستری شدنش کم تر شود و کیفیت زندگی اش باالتر برود. این عمل نه می توانست بیماری را درمان 

کند و نه می توانست طول عمر را چندان افزایش دهد. 
میان  در  دلش  می کرد  احساس  کرد.  قطع  را  گوشی 
دستی فشرده می شود. تصمیم گرفت سربسته و بااحتیاط 
مادر فاطمه را در جریان اطالعاتی که گرفته بود بگذارد. به 
او گفت این که کسی گفته بیمار ممکن است زیر این عمل 
فوت کند درست نیست و این عمل با چنین خطری همراه 
نیست. از آن طرف، از تأثیر آن در بهبود وضعیت فاطمه و 
رهایی از بستری شدن های پی درپی گفت. با لبخندی زنده 
به فاطمه گفت انشاءاهلل حالش بهتر می شود و با خیالی 
راحت تر می تواند کارهایش را انجام دهد. او به مادر فاطمه از 
بابت نگرانی های مالی اش هم اطمینان داد. گفت این عمل 
تحقیقاتی محسوب می شود و هزینه ی چندانی ندارد. ضمناً 
از کانون خیریه ی دانشجویی شان حرف زد و گفت اگر الزم 
شود می کوشد تا از آن ها کمک بگیرد. همه ی این ها را با 
نگاهی مشتاق و بیانی استوار می گفت و امیدوار بود فاطمه 
و مادرش را راضی به انجام این پیوند کند؛ فاطمه هم با 

عالقه به حرف هایش درمورد امکان پیوند سلول های بنیادی و فوایدش گوش می داد؛ قدری امیدوارتر به نظر 
می رسید اّما این امید کوچک نمی توانست پاسخی برای آرزوهایی باشد که او برای فاطمه داشت.

با خودش فکر کرد که دختری مثل فاطمه احتماالً از بیمارستان خاطرات زیادی دارد. خاطراتی که می توانست 
آغازی دوباره برای ایجاد انگیزه و حرکت در هردوشان باشد. گفت: »ُخب؛ حاال تو بگو فاطمه؛ بیمارستان چطور 
بود؟ با کسی هم دوست شدی؟« مادر نزدیک تر آمد و گفت: »توی بیمارستان کلی دوست پیدا کرده. هر بار که 
بستری می شه با تمام بچه های اونجا دوست  می شه. پرستارها هم خیلی دوستش دارن. توی ایستگاه پرستاری 
میره کنارشون و ازشون درمورد کارهایی که می کنن سؤال می کنه. می گه بذارید جای شما ُمهر بزنم. اسم 

همه  ی داروهایی که بهش می دن رو بلده. هر بار که دارو بهش تزریق می کنن، اسمش رو می پرسه.«

می توانست  نه  عمل  این   
نه  و  کند  درمان  را  بیماری 
را  عمر  طول  می توانست 

چندان افزایش دهد. 
کرد.  قطع  را  گوشی 
دلش  می کرد  احساس 
فشرده  دستی  میان  در 
گرفت  تصمیم  می شود. 
مادر  بااحتیاط  و  سربسته 
فاطمه را در جریان اطالعاتی 

که گرفته بود بگذارد. 
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و  داد  ادامه  فاطمه  به  خطاب  او 
وقتی  ببینم،  بگو  »خب؛  پرسید: 
بستری می شی معموالً چه دارویی 

بهت تزریق می کنن؟«
فاطمه در حالی که می خندید گفت: 
»دوبوتامین می زنن!« و ادامه داد: »تازه! کلی هم تحقیق کردم 
و درمورد مریضی خودم خیلی چیزا می دونم. مثال می دونم 
وقتی بزرگ شم می تونم پیوند قلب کنم. توی تهران تا حاال 
30 نفر آدِم بزرگ پیوند قلب کردن و همه شون خوب شدن. 

خودم از اینترنت خوندم.«
سرزندگی فاطمه با وجود بیماری اش قابل تحسین بود؛ 
و  زد  لبخندی  مادرش  می شد.  بازتر  رفته رفته  چهره اش 

دخترش را بوسید.
خندید و از فاطمه خواست تا از کارهایی که در بیمارستان 
می کند بیشتر حرف بزند. فهمید فاطمه در بیمارستان نقاشی 

می کند و تا به حال دو  سه تابلو هم کشیده. قول داد برایش وسایل نقاشی ببرد و قرار شد نقاشی هایش را بدهد 
تا توی بیمارستان ها ازشان استفاده کنند. به فاطمه پیشنهاد داد خاطره هایش را هم بنویسد. گفت می شود این 
خاطره ها را به بچه های بیمار داد تا بخوانند و احساس تنهایی نکنند. فاطمه از این پیشنهاد هم استقبال کرد. قرار 

شد به زودی با وسایل نقاشی و یک دفتر خاطرات در بیمارستان به سراغش بیاید. 
هنوز چیزی کم بود. حس می کرد هنوز چیزی از معنای این آشنایی و دیدار ناتمام است؛ چیزی که مرگ 

نتواند باطلش کند.
به چشمان فاطمه نگاه کرد، به چشمان درخشانش؛ و به یاد پیامی افتاد که صبح همان روز دریافت کرده 
بود. حدیثی از امام صادق)ع(: »هر که نیتش را نیکو کند، خداوند بر روزیَش بیفزاید«. به این وعده ی خداوند 
فکر کرد. به روزی ای که می توانست افزون شود. به روزی ای که باید افزون می شد. در دل دعایی کرد و دوباره به 

فاطمه نگاه کرد.
- »می دونی! من یه دوست دارم که اسم اون هم فاطمه ست. امروز صبح یه حدیث جالب برام فرستاده. 

می خوای برات بخونمش؟«
- »آره. برام بخونیدش.« فاطمه بعد از قدری مکث، ادامه داد: »راستی! من رو مائده هم صدا می زنن.«

زمزمه کرد: »مائده«... لبخندی زد و از مائده پرسید: »می دونی معنی اسمت چیه؟«
- سفره ی آسمانی

»مائده... سفره ی آسمانی... حضرت مریم... فرزندی که خداوند به مریم روزی می کند...«1
- پس بگو که دوستم برای چی امروز صبح این حدیث رو برای من فرستاده!

بود. حس  هنوز چیزی کم 
می کرد هنوز چیزی از معنای 
ناتمام  دیدار  و  آشنایی  این 
است؛ چیزی که مرگ نتواند 

باطلش کند.
نگاه  فاطمه  چشمان  به 
کرد، به چشمان درخشانش؛ 
و به یاد پیامی افتاد که صبح 
کرده  دریافت  روز  همان 

بود. 

1- رجوع کنید به آیات 35 تا 47 سوره ی آل عمران و آیات 1 تا 33 سوره ی مریم



نگاه  او  به  کنجکاوی  با  مائده 
می کرد.

تو  روزی من شدی.  تو  امروز   -
روزی آسمانی من شدی.

مائده خندید. هر دو خندیدند.
- می دونی مائده! بعضی وقت ها که آدما دعاهای بزرگی 
می کنن، خدا هم به جای نعمت های کوچیک، آدم هایی 
خوب رو روزیشون می کنه. امروز هم خدا تو رو روزی من 

کرده.
چه کارها باید می کرد تا مائده تا همیشه روزیش شود. 
چه تالش ها، چه دعاها؛ چه »مائده «ها که در پیش داشت.

قلبش از همیشه تندتر می زد. باید از آرزوهایش مراقبت 
می کرد و برایشان بزرگ می شد.

***
پیاده  هم  با  کرد.  توقف  شیراز  ترمینال  در  اتوبوس 
شدند. احساس عجیبی داشت. امید، ترس و شادمانی توأمان. شاهراه هایی پیش رویش گسترده شده بودند؛ 
شاهراه هایی که چه بسا شاه چاه هایی در دلشان بود. نگران نبود؛ باید خورشید را پِی می گرفت و در روشنا و 

گرمایش َره می سپرد.
وقت خداحافظی مائده گفت: »دارم به این فکر می کنم که روزِی من هم دیدن شما بود.«

۴
مائده و دو دوست دیگر، در سکونت گاه او در بیمارستان مهمانش بودند. هرکس باید خاطره ای تعریف 
می کرد و نفر بعد، از دل خاطره ی گفته شده موضوعی را انتخاب کرده و خاطره ای درمورد آن می گفت؛ و بازی 

همین طور به نوبت ادامه پیدا می کرد.
او تعریف کرد که چطور در کودکی به خاطر خوردن شیرینی زیاد مریض شد و اینکه مادربزرگش جوری از 
او پرستاری کرد که در دوره ی بیماری احساس خوبی داشت و مریضی اش، مثل همان شیرینی ها، خوشمزه از 
آب درآمد. بعد از او نوبت مائده بود. مائده از خاطره ی قبلی موضوع »خوشحالی« را انتخاب کرد و خاطره اش 

را این طور تعریف کرد:
»من خوشحالم که این مریضی رو گرفتم. تا قبل از اینکه مریض بشم داداش بزرگم اصالً به من محل 
نمی ذاشت و من رو با خودش هیچ جا نمی برد؛ اما االن حواسش خیلی به من هست و باهام مهربونه. من رو با 
خودش می بره بیرون، باهام بازی می کنه و با هم درمورد چیزای مختلف حرف می  زنیم. مریض که شدم رفتیم 
مشهد. من تا حاال مشهد نرفته بودم. همه مون با هم رفتیم و زیارت کردیم و خیلی خوب بود. مامانم هم یه 
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من  روزی  تو  »امروز   -
آسمانی  روزی  تو  شدی. 

من شدی.«
دو  هر  خندید.  مائده 

خندیدند.
مائده!  »می دونی   -
آدما  که  وقت ها  بعضی 
می کنن،  بزرگی  دعاهای 
نعمت های  جای  به  هم  خدا 
کوچیک، آدم هایی خوب رو 
روزیشون می کنه. امروز هم 
خدا تو رو روزی من کرده.«
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چیزایی رو که دوست داشتم برام خریده.
راستی! دوووست! از وقتی مریض شدم 
کلی دوستای خوب پیدا کردم! من قبالً این 

همه دوست نداشتم!«
خورشیِد مهمانیشان ادامه داد: »من شما 
نمی شدید!  پیدا  شماها  که  نمی شدم  مریض  اگه  کردم.  پیدا  رو 
مژده رو توی بیمارستان پیدا کردم؛ همون دختری که یه سال 
از من بزرگ تره و وقتی بستری هستیم آرزوهامون رو برای هم 
تعریف می کنیم. اون دفعه که حالم خوب نبود اون قدر خندوندم 
که اصال یادم رفت چه م بوده! کیمیا رو پیدا کردم. اون بچه ای که 
اولّش خیلی می ترسید ولی بعد که با هم دوست شدیم کم کم به 
بیمارستان عادت کرد. با اون خانم پرستار دوست شدم که می اومد 
نقاشی هام رو نگاه می کرد و اجازه می داد منم برم کار کردنش رو 

نگاه کنم و یاد بگیرم. من ُکـلّی دوست پیدا کردم!«
در میان صحبت های مائده، مدام به جمله ای فکر می کرد که یکی از دوستان نزدیکش به او گفته بود: »خدا 
نعمتی نمی ده، مگر این که می خواد تکمیلش کنه«. و او بیش از همیشه مشتاق بود به تکمیل، و در اندیشه ی 

بهترین ُشکر.
۵

دوستش روی ِسن بود و درمورد نیازهای کودکان بیمار و خانواده هایشان صحبت می کرد. هفتاد نفر، هر کدام 
از جایی و با سرگذشتی، آمده بودند تا در کنار یکدیگر خود را برای مددکاری کودکان بیمار بستری در بیمارستان 

آماده کنند. همه آمده بودند تا سهمی در به بار نشستن این پروژه داشته باشند؛ تا آرزویی را تحقق بخشند.
در انتها، صحبت هایش را این گونه پایان برد:

»ما جمع شدنمان در این جا را مدیون دیداری سه نفره هستیم؛ دیدار سارا، مائده و خدایشان. پس از این 
مالقات بود که دوست مان، سارا شریفی عده ای از دوستانش را برای آغاز طرح مددکاری کودکان بیمار ِگرد هم 

آورد.
حاال، شش ماه پس از آن مالقات و چهار ماه پس از عروج شریفی و مائده، ما این جا آمده ایم تا با آن ها در 
آرزویشان شریک شویم. و از خدایی که ما و آن ها را با یکدیگر آشنا کرده می خواهیم تا نعمتش را بر ما تکمیل 

کند و دیداری مدام و حیاتی پاک را با خود و ایشان روزیمان کند.«
و به گاهِ پرسِش زکریا)ع( از مائده ی پیش روی مریم)س(، او گفت: »خدا هرکس را که بخواهد، بی حساب 

روزی می دهد«
و زکریا از خداوند فرزندی خواست؛ وارثی...

صحبت های  میان  در 
جمله ای  به  مدام  مائده، 
از  یکی  که  می کرد  فکر 
او  به  نزدیکش  دوستان 
نعمتی  »خدا  بود:  گفته 
این که  مگر  نمی ده، 
و  کنه«.  تکمیلش  می خواد 
مشتاق  همیشه  از  بیش  او 
در  و  تکمیل،  به  بود 

اندیشه ی بهترین ُشکر.
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