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مقدمه

این روزها آموزش و درمان روانپزش��کی در
ایران مانند س��ایر رش��تههای پزش��کی بد دورانی را میگذراند .مش��تاقان
روانپزشکی با رویکرد مراجعمحور ،انسانگرا ،متعالی و در شأن روانپزشکان
و بیماران هوش��مند ایرانی دوران گذار س��ختی را طی میکنند و خود را
با برنامهه��ا و تغییراتی کوچک ،س��طحی و نامؤثر س��رگرم کردهاند .در
ِ
روانپزش��کی امروز ای��ران متون آموزش��ی موجود ،کتاب
نظ��ام آموزش
مقدس شدهاند و استادان و مدرسان ،خشکهمقدسان و متعهدان به آیههای
‘پاتوبیونوروفیزیوشیمیایی!’؛ دستیاران روانپزشکی ترسایان و طلبههایی هستند
بیچو نوچرا و معصوم؛ کالسها ،دورهها و بخشهای آموزشی ،فضاهایی
سوکاری
ماشینی و یخزدهان د برای تشریح بیماران روانپریشی که از بیک 
بیمار شده و به ابزار آموزش استادان یا درآمدزایی بیمارستانهای خودکفا
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بدل ش��دهاند؛ و هر روز داروی معجزهگر جدیدی از نوع خارجی و اصیل
ش بر بیماران ایرانی،
آن توصیه میش��ود آن هم نه براس��اس نتیجهی پژوه 
بلکه براساس توصیهی کمپانیهای قارچگونهي خارجی ،نوشتن نسخه از
روی دست استادان برجست ه و تأکید داروخانهها .و در این میان سرگردانی
و بیکاری بیماران در بخشها ،انتظار برای ترخیص و بازگشت نزد خانواده،
عود بیماری در خانه و برگش��ت به فهرست انتظار دردآور بیمارستانهای
روانی ،خود داستان غمبار دیگریست.
این س��ناریوی کوت��اه ایرانی ،ک��ه تصویری از پاتول��وژی آموزش
روانپزشکی در ایران است تقلیدیست از یک سناریوی غمبار بزرگتر
ک��ه میتوان آن را «جنبش جهانی بیولوژیک» در روانپزش��کی لقب داد
که اروین یالوم در آغاز بخش داس��تا ِن  تس��کین از نوع جنوبی از همین
کتاب  بهزیبایی به آن پرداخته اس��ت .یالوم در این کتاب و سایر آثارش
از جمله هنر درمان 1و  وقتی نیچه گریس��ت  2که به فارس��ی هم ترجمه
شدهاند ،از س��د جمود ،ماشینیس��م ،ازخودبیگانگی ،رفتارهای ناپخته و
وابس��ته به «مامانهای» خودشیفتهی دس��تاندرکار طب و دیگر مقابلهها
و دفاعه��ای پاتولوژی��ک عبور کرده و با دادن درس روانشناس��ی خود،
روان��کاوی دفاعهای خود ،انتقال و انتقال متقابل ،روانشناس��ی وجودی،
روانشناس��ی معنویت ،انس��انگرایی ،ارتباط ،همدل��ی ،هوش هیجانی و
خالصه درس هنر درمان که عجیب با رواج بازار بیهنران در کالسهای
درس دستیاران روانپزشکی و در درسنامههای امروزین روانپزشکی ایران
غریب مانده اس��ت ،دست درمانگران ،اس��تادان ،دستیاران و بیماران را با
صمیمیت میفشارد ،آن هم با زبانی شیوا و هنرمندانه که جای آن در میان
روانپزشکان هنرمند ایرانی خالی است.
 .1هنر درمان ،نامهای سرگشاده به رواندرمانگران نسل جدید و بیمارانشان ،اروین د .یالوم ،ترجمهي
سپیده حبیب ،انتشارات کاروان1386 ،
 .2وقتی نیچه گریست ،اروین د .یالوم ،ترجمهي سپیده حبیب ،انتشارات کاروان.1385 ،

همدقم 11

چه خوب است مصداق کلیگویی باال از متن کتاب و با قلم خود یالوم
آورده شود:
«گرچ��ه وانمود میکنم راهحل هر فرد را بدون قضاوت میپذیرم ،در
نهان راهحلها را در س��ه گروه برنزی ،نقرهای و طالیی طبقهبندی میکنم.
بعضی افراد سراس��ر زندگی را جنگی کینخواهانه میبینند که باید در آن
پیروز ش��د ،گروهی غرق در نومیدی تنها رؤیای صلح ،رهایی و آزادی از
رنج را در س��ر میپرورانند ،برخی زندگیش��ان را فدای موفقیت ،ثروت،
قدرت یا حقیقت میکنند ،برخی دیگر در پی تعالی خویشند و در علتی یا
موجودی دیگرــ معش��وق یا ذات الهی ــ غوطهور میشوند ،دیگرانی هم
هستند که معنای زندگی را در خدمت به دیگران ،در شکوفایی یا در آفرینش
میبینند( ».صفحهی .)22
یال��وم در جایی دیگر (صفحهی  )33در بارهي فراگیری پزش��کی در
دوران دانش��جویی خودش و اینکه استادان یادگیری از بیماران را تدریس
نمیکردهاند  ــ چنانچـ��ه ما هم تدریس نمیکنیم ــ  میگوید« :یادگیری
دربارهی بیماران؟ بله کار ما در دانشکدهی پزشکی همین بود .اما یادگیری
از بیماران؟ این جنبه از تحصیالت عالیام خیلی دیر ش��روع ش��د .ش��اید
اس��تادم «جان وایت هورن» شروعش کرد که اغلب میگفت :به بیمارانتان
گوش کنید ،بگذارید درس��تان بدهند .برای خردمندتر شدن باید دانشجو
بمانید .و منظورش تنها این واقعیت پیشپا افتاده نبود که ش��نوندهی خوب
بیشتر دربارهی بیمار میآموزد .منظورش دقیقاً این بود که باید اجازه بدهیم
بیماران تعلیممان دهند».
او دربارهی یکی از مراجعینش بهنام پائوال که با سرطان پیشرفتهی سینه
نزد او آمده بود ،با شناختی هستیگرایانه و احساسی انسانی و معنوی از فضای
ماشینی و غیرانسانی پزشکی میگوید (صفحهی « :)39بعد دربارهی روزهای
هولناک عود سرطان برایم گفت .آن را دورهي تصلیب خود میخواند و مکان
تصلیب هم همان بود که همهي بیمارا ِن دچار عود سرطان تجربه میکنند:
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اتاقهای پرتو درمانی با گویچههای فلزی آویزان از سقف که روز قیامت
را به یاد میآورد ،تکنیس��ینهای بیعاطفه و بهستوهآورنده ،دوستانی که
نمیتوانستند تسلی بدهند ،دکترهایی سرد و بیاعتنا و از همه بدتر ،سکوت
کرکنندهي مخفیکاری که بر همه جا حاکم بود .با گریه برایم تعریف کرد
ِ
دوس��تی بیست ساله داشت ،تلفن کرده ،فقط
که وقتی به جراحش که با او
توانسته با پرستار صحبت کند و جواب بشنود که نیاز به وقت دیگری نیست،
چون دکتر دیگر کاری از دستش برنمیآید .و میپرسید :دکترها چهشان
است؟ چرا نمیفهمند حضور بیریا و صمیمانهشان برای بیمار چقدر مهم
است؟ چرا متوجه نیستند همان لحظهای که دیگر کاری از دستشان ساخته
نیست ،بیش از هر زمانی به وجودشان احتیاج است؟» خالصه اینکه جایجای
داستان همنشینی با پائوال ،درس ارتباط پزشک ــ بیمار است.
هنگام مطالعهی کتاب باید این نکته را در نظر داشت که دو داستان آخر
(رویارویی دوجانبه و طلسم گربهی مجار) ،برخالف سایر داستانهای کتاب،
تخیلیاند و همانطور که یالوم در ابتدا و نیز «پینوشت» کتاب اشاره کرده،
اصول مورد نظر نویسنده در لفافهی داستان گنجانده شده است.
کتاب مامان و معنی زندگی ،کتاب درسنامهی روانپزشکی ،رواندرمانی،
اخ�لاق ،آموزش و ش��ناخت همهي ابع��اد وجودی ــ یعنـ��ی چهـار بعد
بیولوژیک ،روانی ،اجتماعی و معنوی ــ  انسان است که شالودهی رویکرد
نوین روانپزشکیست و انستیتو روانپزشکی تهران خوشحال است که با به
همکاری خواندن س��رکار خانم دکتر سپیده حبیب و انتشارات کاروان در
ترجمه و چاپ این کت��اب گامهای ابتدایی پرداختن به این رویکرد را در
ایران برمیدارد .امید که مقبول اس��تادان ،دستیاران روانپزشکی ،بیماران و
خانوادههای رنجکش��یدهی آنان قرار گیرد و به جنبش��ی نوین در آموزش
روانپزشکی انسانگرا ،جامعهنگر و معنامحور  بینجامد   .
دکتر جعفر بوالهری

رئیس انستیتو روانپزشکی تهران

قدردانی

س��پاس من نثار همهی کس��انی که این کتاب
را خواندن��د ،درب��ارهي آن نظر دادند یا به هر روش س��ودمن د دیگری در
شکلگیری نسخهی نهایی آن سهیم شدند :سارا لیپینکات؛ دیوی د اسپیگل؛
دیوی د ون؛ جو آن میلر؛ ماری بیلمز؛ آن آروین؛ بن یالوم؛ باب برجر؛ ریچار د
فوموزا؛ و خواهرم ژان رز  .مثل همیشه عاشقانه و به دالیل فراوانی که قادر به
برشمردنشان نیستم ،مدیون همسرم مریلین یالوم  هستم و مدیون ویراستارم
فیبیهاس  که در این اثر هم ،مانن د بسیاری کتابهای دیگر ،بیرحمانه مرا
بر آن داشت که با تمام توان بنویسم.

د
به سل اسپیرو ،روانپزشک ،شاعر و هنرمن 
به پاس چهل سال دوستی :چهل سالی که در زندگی ،کتابها،
د مسلم در معنای همهچیز،
آفرینش متهورانه و تردی 
شریک یکدیگر بودیم.
ا .د .یالوم
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به آذر و فريدون.
س .ح.

شخصیتها و موضوع داستانهای اول ،دوم ،سوم و چهارم واقعیاند ،ولی
نام ،خصوصیات و موقعیتشان تغییر یافته است .داستان سوم براساس وقایع
حقیقی نوش��ته شده ،ولی جزئیات ش��خصیتی و موقعیتها تغییر داده ش د ه
است .داستانهای پنجم و ششم تخیلیان د و هرگونه شباهت شخصیتها با
اشخاص حقیقی زنده یا مرده کام ً
ال اتفاقی است.

تاریکروشن است .انگار دارم میمیرم .اشیاي
منحوس��ی دور تختم را گرفتهاند :مانیتورهای قلبی ،کپسولهای اکسیژن،
شیش��ههای سرم داخل وریدی و چن د رشته لولهی پالستیکی که به رگ و
رو دهی مرگ شبیهند .پلکها را میبندم و به درون تاریکی میلغزم.
ولی بع د جس��تی میزن��م و از تخت پایین میآیم ،از اتاق بیمارس��تان
بیرون میزنم و به طرف نور ،به پارک سرگرمیهای گلن اکو  1که روشن
و آفتابی است ميروم ،جایی که دههها پیش ،یکشنبههای تابستان را در آن
میگذراندم .موسیقی پرسروصدایی میشنوم .عطر نمناک و شیرین ذرت
یدهم .و مستقیم به جلو میروم ،نه جلو
بوداده و سیب قن دیها را به درون م 
1- Glen Echo

يگدنز ينعم و نامام 17
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ش��یرینیپفکیهای پُالر بیر 1معطل میکنم ،نه جلو کشتی غلتان و نه جلو
چرخوفلک؛ میروم تا در صف بلیت «خانهی وحش��ت» بایستم .پول بلیتم
را میپردازم و صبر میکنم تا ارابهی بعدی دور بزن د و با صدای چکاچکی
روبهرویم بایستد .وار د ارابه میشوم ،میلهی محافظ را پایین میآورم و بع د
از مطمئن شدن از جایم ،نگاه دیگری به دوروبرم میاندازم ...و میبینمش
که در میان گروه کوچک تماشاچیان ایستاده است.
یدهم و طوری فریا د میزنم که همه بشنوند« :مامان،
هر دو دستم را تکان م 
مامان!» درست همان وقت ارابه به جلو حرکت میکن د و به دری میخورد که
باز میشو د و دهانهی تاریک داالنی را آشکار میکند .تا جایی که میتوانم
به عقب خم میشوم و قبل از آنکه در تاریکی فروبروم ،دوباره فریا د میزنم:
«مامان! به نظرت چطور بودم ،مامان؟ به نظرت چطور بودم؟»
حتی بع د از اينكه سرم را از روی بالش برداشتم و سعی كردم رؤیا را از
ذهنم برانم ،کلمات در گلویم بودند« :به نظرت چطور بودم ،مامان؟ مامان،
به نظرت چطور بودم؟»
ولی مامان دو متر زی ِر زمین است .ده سالی میشود که مثل سنگ سر د
شده و در تابوت سا دهای از چوب کاج در گورستان اَناکاستیا   در حومهی
واش��نگتن دی .سی  .خوابیده اس��ت .چی از او باقی مانده؟ فکر کنم فقط
اس��تخوانهایش .بدون ش��ک باکتریها ذرهای گوشت باقی نگذاشتهاند.
ش��ای د چن د رشته موی سفی د هم مانده باش��د ،شای د هم چن د الیه غضروف
تنی.
د مثل استخوان ران و درش 
براق چسبیده به انتهای اس��تخوانهای بلن 
آه ،بله ،و حلقهاش .حلقهی ملیلهی نازکی که پدرم کمی بع د از رسیدن به
نیویورک ،آن هم با بلیت درجه سهی یک کشتی روسی که از آن سر دنیا
آمده بود ،از خیابان ِهس��تِر  برایش خریده بود ،بای د جایی میان استخوانها
جا خوش کرده باشد.
1- Polar Bear

بله ،خیلی گذش��ته اس��ت .ده سال .هم هچیز فاس د ش��ده و از میان رفته
است .چیزی جز مو ،غضروف ،استخوانها و یک حلقهی نقرهای ازدواج
باقی نمانده اس��ت .و بااینحال تصویرش همچنان به خاطره و رؤیاهای من
رخنه میکند.
یدهم؟ سالهاست که اين كار را
چرا در رؤیا برای مامان دست تکان م 
ترک کر دهام .چن د سال میشود؟ شای د چن د دهه .شای د از همان بعدازظهر
پنجاه و چن د سال پیش که هشتساله بودم و او مرا به سینما سیلوان ،که در
همس��ایگی مغازهی پدرم بود ،برد .با اینکه صندلیهای خالی زیادی آنجا
بود ،خودش را روی صندلی کناری یکی از پس��رهای کلهش��ق محلهمان،
که از من بزرگتر بود،انداخت .پس��ر غرید که« :خانم ،این صندلی جای
کسی است».
یداد ،با لحن تحقیرآمیزی
مادرم همانطور که خو د را در صندلی جا م 
جواب داد« :آره ،آره! جای کس��ی اس��ت!» بع د با صدای بلن د و طوریکه
دوروبریها بش��نون د ادامه داد« :کارش این اس��ت که جا نگه دارد .عجب
کار مهمی!»
سعی کردم در پشتی مخملی صندلی جوری فرو بروم که دیده نشوم .بع د
از تاریک شدن سالن ،جرئت پیدا کردم و آهسته سرم را چرخاندم .پسرک
چن د ردیف عقبتر رفته بو د و کنار دوستش نشسته بود .اشتباه نمیکردم.
یدادند .یکیشان مشتش را تکان دا د
به من زل زده بودن د و به هم نش��انم م 
و زیر لب گفت« :بع داً!»
مامان س��ینما سیلوان را به من حرام کرد .آنجا دیگر قلمرو دشمن بود.
منطقهی ممنوعه ،دست کم در روشنایی روز .اگر میخواستم برنامهی شنبهها
ــ  باک راجرز ،بتمن ،زنبور سبز  و روح  ــ را پشت سر هم ببینم ،بای د بع د
از ش��روع برنامه میرسیدم ،در تاریکی ،صندلیام را ته سالن و تا جاییکه
ممکن بو د نز دیک به در خروج اضطراری انتخاب میکردم و مینشستم .و
قبل از روشن شدن دوبارهی چراغها هم آنجا را ترک میکردم .در محلهی
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کخورده»
چچیز مهمتر از اجتناب از بالی بزرگی نبود که به آن «کت 
ما ،هی 
شدن میگفتند .تصور مشت خوردن سخت نیست :یک ضربه به چانه و تمام.
اینکه ُهلِت بدهند ،پرتت کنند ،لگدت بزنند ،زخمیات کنن د هم همینطور.
کخورده» بشوی ،آه خدای من! دیگر تمامی نداشت .چیزی
ولی اینکه «کت 
کخورده» با تو میمان د و برای همیشه به بازی
ازت باقی نمیماند .لقب «کت 
یدادند.
راهت نم 
و دست تکان دادن برای مادر؟ چرا حاال که سالهای سال در خصومتی
مداوم با او زندگی کر دهام ،بای د برایش دس��ت ت��کان بدهم؟ او خودبین،
منعکننده ،مداخلهجو ،بدگمان ،کین های ،بهش��دت یکدن��ده و فوقالعاده
کماط�لاع بو د (ولی باهوش ـ��ـ  حتی من هم میتوانس��تم این را بفهمم).
یک لحظه را هم به یا د نمیآورم که با او احس��اس صمیمیت کرده باش��م.
 یکبار هم نشد که به او افتخار کنم یا فکر کنم از اینکه مادرم است،
حتی 
خوشحالم .با زبان گزن دهاش دربارهی هرکس ،جز پدر و خواهرم ،حرف
بدخواهانهاي در چنته داشت.
من عمه َهنا  را خیلی دوس��ت داش��تم :مالحت��ش ،محبت بیپایانش،
تداگهای بریان و تارتهای میوهای بینظیرش را دوست داشتم (دستور
ها 
پختشان را برای همیشه از دست دا دهام ،چون پسرش آن را برایم نمیفرست د
که این خو د ماجرای دیگری دارد) .هنا را یکشنبهها بیشتر از همیشه دوست
داشتم .چون رستورانش را که نزدیک محوطهی نیروی دریایی واشنگتن
دی .س��ی .بو د تعطیل میکر د و بازیهای مجانی در دستگاه ساچمهپران  1
یدا د ساعتها بازی کنم .هرگز مرا به خاطر گذاشتن
میگذاشت و اجازه م 
کاغذ جلو پایههای دستگاه که پایینآمدن ساچمهپران را کن د میکر د و باعث
میش د امتیاز بیشتری بگیرم ،دعوا نمیکرد .عشق و احترام من به هنا ،حمالت
جنونآمیز و بدخواهانهی مامان به خواهرشوهرش را در پی داشت .و برای
1ـ  : Pinballدستگاهي داراي يك توپ كه بايد به سوي حفرات ميز بازي هدايت شود ـ م.
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این کار فهرست هنایی خودش را داشت :نداری هنا ،بیزاریاش از کار در
مغازه ،بیاستعدا دیاش در حساب و کتاب ،شوهر گیج و کودنش ،عزت
نفس نداشتن و آمادگیاش در پذیرش هرچه به او میبخشیدند.
مامان انگلیس��ی را خیلی ب د و با لهجهی غلیظ و آمیخته با اصطالحات
یدیش 1حرف میزد .او هرگز برای روز والدین و جلس��ات انجمن اولیا و
مربیان به مدرسهام نیامد .خدا را شکر! حتی از فکر معرفیاش به دوستانم هم
احساس خفت میکردم .با مامان دعوا میکردم ،به او بیاعتنایی میکردم،
س��رش دا د میزدم ،ازش دوری میکردم و باالخره از اواس��ط نوجوانی،
صحبت کردن با او را بهکلی کنار گذاشتم.
بزرگترین معمای کودکیام این بود که پدرم چطور با او کنار میآید.
لحظات خوش صبحهای یکشنبه را به یا د میآورم که من و پدرم شطرنج
بازی میکردیم و او با ش��ادمانی و با آوای موسیقی روسی یا یهودی آواز
میخوان د و س��رش هماهنگ با موس��یقی تکان میخورد .دیر یا زود ،این
حالوهوای صبح را صدای مامان به هم میزد که از باالی پلهها جیغ میكشيد:
«ای هوار ،به دادم برس��ید ،بس��ه! [ Vay iz mirبا شماها هستم!] آهنگ بسه،
ییککلمهحرف بلن د میشد ،گرامافون را خاموش
سروصدا بسه!» پدرم ب 
میکر د و بازی شطرنجمان را در سکوت پی میگرفت .بارها شده بو د در
دل التماس کن��م که خواهش میکنم بابا ،خواه��ش میکنم ،فقط همین
یکبار هم که شده بزنش!

پس چرا دس��ت تکان دادن؟ و چرا آخر عمری میپرس��م « :به نظرت
چطـ��ور بودم ،مام��ان؟» آیـا ممکـن اس��ت ــ  و این احتمال سراس��یمهام
میکند ـــ کـه در تمام زندگیام طوری رفتار کرده باشم که این زن رقتآور،
اصلیترین شنون دهام باشد؟ همهی زندگیام در پی راه فرار بو دهام ،در پی
1ـ  :Yiddishزبان يهوديان اروپا كه آميزهاي از عبري ،آلماني ،لهس��تاني ،روس��ي و غيره است و به
الفباي عبري نگاشته ميشود ـ م.
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دوری از گذشت هام :از اشتتل ،1کابین درجه سهی کشتی ،محلهی جهودها،
تالیس ،2سرودخوانی ،پارچهی گاباردین سیاه و مغازهی خواربارفروشیمان.
در هم��هی زندگیام به دنبال رهایی و ترقی بو دهام .آیا ممکن اس��ت نه از
گذشتهام گریخته باشم و نه از مادرم؟
تداشتنی ،مهربان و حمایتکننده
چقدر به دوستانم که مادرانی دوس 
داش��تند ،رشک میبردم و چقدر عجیب بود که آ نها به مادرانشان وابسته
نبودند :نه دائم بهش��ان تلفن میزدند ،نه به مالقاتشان میرفتند ،نه خوابشان
یدیدن د و نه حتی بهش��ان فکر میکردند .ول��ی من در طول روز بارها
را م 
مجبور بودم فکر مادرم را از ذهنم برانم و حتی امروز که ده سال از مرگش
میگ��ذرد ،اغلب پیش میآید که بیاختیار به س��مت تلفن میروم تا با او
تماس بگیرم.
نها به لحاظ منطقی برایم قابل درک اس��ت .سخنرانیها
اوه ،همهی ای 
یدهم کودکانی که مور د
دربارهی این پدیده كر دهام .برای بیمارانم توضیح م 
بدرفتاری قرار میگیرند ،اغلب بهس��ختی از خانوا دهی ناکارآمدشان جدا
میشوند ،درحالیکه کودکا ِن والدین خوب و مهربان ،با تعارض کمتری
از آ نها فاصله میگیرند .اص ً
ال مگر یکی از وظایف والدین ،قادر س��اختن
کودک به ترک خانه نیست؟
این را میفهمم ،ولی نمیپس��ندم .خوش ندارم مادرم هر روز به دیدنم
بیاید .از اینکه از شکافهای ذهنم به درون رخنه کن د و هرگز نتوانم ریشهاش
را بزنم ،بیزارم.
به صندلی مستعملش در خانهی خلوت واشنگتن دی .سی  .فکر میکنم
که تقریباً راه ورو د به آپارتمان را بسته بو د و روی میز کناریاش ،دستکم
 1ـ  :Shtetمصغر کلمهی یدیش  .shtotبه شهر یا روستای کوچکی اطالق ميشود که بیشتر جمعیتش
یهودی باشند .اشتتلها پیش از واقعهی هولوکاست ،در اروپای مرکزی و شرقی (امپراتوری روسیه،
پادشاهی لهستان ،گالیسیا و رومانی) فراوان بودند ـ م.
2ـ  :Tallisکاله و ردای��ی ب��ا حاش��یهی آب��ی یا س��یاه که مردان معتق��د یهودی هن��گام نیایش بر
تن ميکنند ـ م.
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یک نس��خه و گاهی بیشتر از تکتک کتابهایی که نوشته بودم را تلنبار
میکرد .تو دهای ش��امل بیش از ی��ک دوجین کتاب و دو دوجین دیگر از
ترجمهی همان کتابها به زبانهای دیگر ،همیشه در خطر سقوط بود .اغلب
مجسم میکردم فقط يك نيمچه زمينلرزه كافي است که او را تا بینی زیر
کتابهای تنها پسرش مدفون کند.
هروقت به مالقاتش میرفتم ،او را همانجا روی همان صندلی در حالی
یدیدم که دو یا سه کتابم روی دامنش بود .وزنشان میکرد ،میبوییدشان،
م
نوازشش��ان میکر د و خالصه هرکاری میکر د جز خواندنشان .چشمش
خیلی ضعیف بود .ولی قبل از افت بیناییاش هم از آنها س��ردرنمیآورد:
تنها آموزشی که دیده بود ،کالسهای اعطای تابعیت بو د تا بتوان د شهرون د
ایاالت متحده شود.
یداند .با وجو د این برای معنی
من یک نویسن دهام و مامان خواندن هم نم 
بخشیدن به تمام کارهایی که در زندگی کر دهام ،به او رجوع میکنم .انتظار
دارم چطور مرا بسنجد؟ از روی بو یا قطر کتابهایم؟ براساس طراحی روی
جل د و جنس و نرمی آنها؟ او از همهی تحقیقات پرمشقتم ،خیزش الهامات
توجوی باریکبینانهام برای افکار صحیح و از جمالت زیبایی
در ذهنم ،جس 
یدانست.
که مینوشتم ،هرگز چیزی نم 
معنی زندگی؟ معنای زندگیام .همهی کتابهای تلنبارشده روی میز
مامان که هر لحظه در خطر سقوط بود ،حاوی پاسخهای پرمدعایی به این
پرسشهاست .نوشتهام« :ما موجوداتی در جستوجوی معنا هستیم که بای د
با دردسر پرتاب شدن به درون دنیایی که خو د ذاتاً بیمعناست ،کنار بیاییم».
و سپس توضیح دا دهام که برای پرهیز از پوچگرایی ،بای د وظیفهای مضاعف
را تقبل کنیم :ابتدا طرحی چنان سترگ برای معنای زندگی ابداع کنیم که
پشتوانهی زندگی باشد .بعد ،تدبیری بیندیشیم تا عمل ابداعمان را فراموش
کنیم و خو د را متقاع د سازیم که ما معنای زندگی را ابداع نکر دهایم ،بلکه
کشفش کر دهایم ،به عبارتی این معنا وجودی مستقل دارد.
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گرچه وانمو د میکنم راهحل هر فر د را بدون قضاوت میپذیرم ،در نهان
راهحلها را در سه گروه برنزی ،نقرهای و طالیی طبقهبندی میکنم .بعضی
افراد ،سراسر زندگی را جنگی کینخواهانه میبینند که بای د در آن پیروز شد؛
گروهی غرق در نومیدی ،تنها رؤیای صلح ،رهایی و آزادی از رنج را در سر
میپرورانند؛ برخی زندگیشان را فدای موفقیت ،ثروت ،قدرت یا حقیقت
میکنند؛ برخی دیگر ،در ِ
پی تعالی خویشن د و در علتی یا موجودی دیگر ــ  
معشوق یا ذات الهی ــ  غوطهور میشوند؛ دیگرانی هم هستند که معنای زندگی
را در خدمت به دیگران ،در خودشکوفایی یا در آفرینش میبینند.
نیچه گفته است ما نیازمن د هنریم تا حقیقت هالکمان نکند .بااینحال،
یدانم و همهی زندگیام ،همهی تجربیاتم،
من آفرینش را برترین مس��یر م 
همهی تصوراتم را به س��وی کومهای درونی و پرجوشوخروش معطوف
ساختهام و میکوشم هرچندگاه یکبار ،به این تو دهی مرکب شکل دهم
و چیزی نو و زیبا بیافرینم.
ولی رؤیایم چیز دیگری میگوید .اثب��ات میکن د زندگیام را وقف
هدفی کام ً
ال متفاوت کر دهام :کسب رضایت مادر متوفایم.
دَعوی این رؤیا قدرتمن د اس��ت :قویتر از آنکه نادیده انگاش��ته شو د
وآزارن دهت��ر از آنک��ه فراموش ش��ود .ولی م��ن آموختهام ک��ه رؤیاها نه
تفحصناپذیرن د و نه تغییرناپذیر .بیشتر عمرم به سرهم کردن و وصلهپینهی
رؤیاها گذشته است .یا د گرفتهام چطور رؤیاها را رام کنم ،چطور تکهتکه
یدانم چطور بای د رمز رؤیا را بیرون کشید.
و بع د دوباره سرهمشان کنم .م 
یدهم سرم دوباره روی بالش بیفتد ،گردونهی
پس همینطور که اجازه م 
رؤیا را تا ارابهی خانهی وحشت به عقب برمیگردانم.
ارابه با حرکتی ناگهانی میایست د و مرا به میلهی محافظ میکوبد .لحظهای
بعد ،در جهت عکس حرکت میکن د و آهس��ته از د ِر گردان میگذر د و
دوباره به روشنایی روز گلن اکو برمیگر دد.
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یدهم ،میگویم« :مامان ،مامان ،به
درحالیکه هر دو دس��تم را تکان م 
نظرت چطور بودم؟»
صدایم را میش��نود .میبینم مردم را به چپ و راست میران د و راهش
را از می��ان جمعیت باز میکند .میلهی محافظ را کنار میزن د و درحالیکه
مرا از ارابه بیرون میکشد ،میگوید« :اویوین ،عجب سؤالی!»
نگاهش میکنم .به نظر پنجا ه شصتس��اله میآید ،قوی و چهارش��انه
اس��ت و بدون زحمت ،کیف خری د گلدوزیش دهی دستهچوبیاش را که
از فرط انباشتن برآمده شده ،حمل میکند .ظاهری معمولی دارد ،ولی این
یدان د و طوری با چانهی باالگرفته راه میرود که انگار خیلی زیباست.
را نم 
به چینهای گوشتی آشنای بازوانش و جورابهایی که درست باالی زانوها
جم��ع کرده و گره زده ،توجه میکنم .محکم و آبدار میبوس��دم .من هم
ظاهر مهربانی به خو د میگیرم.
«خوب بودی .کی بیشتر از این انتظار داشت؟ اونهمه کتاب .بهت افتخار
یدید».
میکنم .فقط کاش پدرت هم بو د و م 
یدونی؟ تو نمیتونی
«منظورت از اینکه خوب بودم چیه ،مامان؟ از کجا م 
چیزهایی را که نوشتهام ،بخونی .منظورم ضعف چشمهایت است».
یدونم .به این کتابا نگاه کن ».کیف خریدش را
یدونم ،م 
«چیزی را که م 
باز میکند ،دو تا از کتابهایم را درمیآور د و با محبت نوازششان میکند.
«کتابای بزرگ .کتابای قشنگ».
از اینکه کتابهایم را در دس��ت گرفته ،عصبی میشوم« .مهم چیزی
است که داخل کتاب است .شای د فقط جفنگ نوشته باشم».
«ایوین[  narishkeit ،حماقته!] .کتابای به این قشنگی!»
«مامان ،این کتابها را ت��و این کیف با خودت همهجا میبری؟ حتی
گلن اکو؟ داری از اونا زیارتگاه میسازی .فکر نمیکنی»...
یدونن .همهی دنیا .سلمونیام میگه دخترش کتابای
«همه دربارهات م 
تو رو تو دانشگاه میخونه».
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«سلمونیات؟ همین؟ معیاری از این بهتر نداشتی؟»
«همه .من به همه میگم .چرا نبای د بگم؟»
«مامان ،کار بهتری نداری بکنی؟ چطوره یکشنبهرو با دوستانت ،هنا،
ِگرتی ،لوبا ،داروتی ،س��م  و برادرت س��یمون  بگذران��ی؟ اص ً
ال اینجا در

گلناکو چه کار داری؟»
«از اینکه اینجام خجالت میکش��ی؟ همیشه خجالت میکشیدی .جز
اینجا کجا بای د باشم؟»
«فق��ط منظورم اینه که ه��ر د ِو ما کام ً
ال بزرگ ش�� دهایم .من بیش��تر از
شصت سالمه .شای د دیگر وقتشه که هرکدوم رؤیاهای خصوصی خودمون
رو داشته باشیم».
«همیشه مایهی شرمندگیات بودم».
یدی».
«من اینو نگفتم .تو به من گوش نم 
«همیشه فکر ميکردی احمقم .همیشه فکر ميکردی هیچچی نمیفهمم».
یدونی .فقط
«من چنین چیزی نگفتم .همیشه گفتهام تو همهچیز رو نم 
تو ...تو»...
یدونم چی
«م��ن چی؟ ی��اال .ح��اال که ش��روعش ک��ردی ،بگ��و .م 
میخوای بگی!»
«چی میخوام بگم؟»
«نه ،ایوین ،خودت بگو .اگه من بگم ،حرفت رو عوض میکنی».
یدی .اشکال اینجاست که راجع به چیزایی
«تو هیچوقت به من گوش نم 
یدونی».
حرف میزنی که هیچی ازشون نم 
یدم؟ بگو ببینم ایوین ،تو به من
«به ت��و گوش بدم؟ من به تو گوش نم 
یدونی؟»
یدی؟ چیزی راجع به من م 
گوش م 
«راست میگی ،مامان .هیچکدوممون خوب به هم گوش ندا دهایم».
«من نه ،ایوین ،من خوب گوش دادم .هر ش��ب وقتی از مغازه به خونه
یدادی که از اتاق مطالعهات به طبقهی باال
میاومدم و تو به خودت زحمت نم 

يگدنز ينعم و نامام 25

بیایی ،به سکوت گوش دادم .حتی سالم نمیکردی .ازم نمیپرسیدی روزم
یدادم وقتی تو با من حرف نمیزدی؟»
چطور گذشته .چهجوری گوش م 
«چیزی جلومو  میگرفت؛ دیواری بین ما بود».
«دیوار؟ چه حرف خوبی به مادرت میزنی .دیوار! من ساختمش؟»
یدونم ازت فاصله گرفته
«من اینو نگفتم .فقط گفتم دیواری بین ما بود .م 
بودم .چرا؟ چطور یادم بیاد؟ قضی ه مال پنجاه س��ال پیش است ،مامان ،ولی
حس میکردم هرچی بهم میگی ،نوعی توبیخ است».
«چی چی؟ تومیخ؟»
«منظورم ایرا د گرفتن اس��ت .مجبور ب��ودم از ایرادهایت فاصله بگیرم.
اون س��الها آنقدر احساس بدي نسبت به خودم داشتم كه دیگر سرزنش
بیشتر الزم نبود».
یداش��تی؟ تمام اون سالها ،من و پدرت تو
«چرا بای د احس��اس بدی م 
مغازه کار میکردیم که تو درس بخونی .تا نصفهش��ب کار میکردیم .و
یادته چن د بار بهم تلفن میزدی تا چیزایی را که میخواستی برات به خونه
بیارم؟ مداد یا کاغذ .آل  رو یادت مییاد؟ تو قسمت مشروب کار میکرد.
همونی که صورتش تو یه دزدی زخمی شده بود ،یادته؟»
«البته که آل رو یادمه ،مامان .جای زخم تا پایین بینیاش میآمد».
یدا د و همیشه درست وسط مغازهی شلوغ
«خب ،آل تلفنها رو جواب م 
دا د میزد« :پادشاه است! پادشاه پشت خط است! بگذاری د پادشاه خودش بره
مداداشو بخره .کمی ورزش برای پادشاه خوبه ».آل حسو د بود؛ پدر و مادرش
هیچی بهش نداده بودن .من هیچوقت به چیزایی که اون میگفت اهمیت
یدادم .ولی آل راست میگفت؛ من مثل یه پادشاه با تو رفتار میکردم.
نم 
هر موقع که تلفن میزدی ،ش��ب یا روز ،پدرت را با مغازهی پر از مشتری
ول میکردم و همهی محله را زیر پا ميگذاش��تم و به منش��ز فای و ان د دایم  1
1- Mensche’s Five & Dime
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میرفتم .تو استمپ هم الزم داشتی و دفترچه و جوهر .و بعدها رواننویس.
همهی لباسات جوهری بودن .مثل یک پادشاه .سرزنشی در کار نبود».
«مامان ،حاال داریم با هم صحبت میکنیم و این خوبه .بیا همدیگرو متهم
نکنیم .بذار همدیگرو بفهمیم .بذار فقط بگم احس��اس میکردم سرزنشم
یدونم که چیزای خوب��ی راجع به من به دیگرون میگفتی .پز
میکن��ی .م 
ميدادي .ولی هیچوقت این چیزا رو به خودم نمیگفتی .جلو خودم».
«اون موقع حرف زدن با تو راحت نبود ،ایوین .نه فقط برای من ،که برای
یدونس��تی .همهچیز میخوندی .شای د مردم یه کم ازت
همه .تو همهچیز م 
یدونه؟] ولی بذار
میترس��یدن .شای د من هم میترسیدم[ Ver veys .کی م 
یه چیزی بهت بگم ،ایوین ،من بیش��تر از تو حق دارم .اوالً تو هم هیچوقت
حرف خوبی به من نزدی .من خونه رو میگردوندم؛ براتون غذا میپختم.
یدونستم؟
یدونم میپسنديدیش .از کجا م 
بیست سال غذای منو خوردی .م 
از اونجا که قابلمه و بشقابها همیشه خالی میشدن .ولی تو چیزی نگفتی.
حتی یکبار هم در عمرت چیزی نگفتی .مگه نه؟ حتی یکبار؟»
از شرمندگی فقط میتوانم سرم را پایین بیندازم.
«دوم اینکه تو پش��ت س��رم هم هیچوقت حرف خوبی نزدی؛ ایوین،
الاقل تو دلت به این خوش بود که من پش��ت س��رت پز ميدادم .ولی من
یدونی .همیشه مایهی
یدونستم که همیشه منو مایهی شرمندگی خودت م 
م
ش��رمندگیات بودم ،چه جلو رو ،چه پشت س��ر .از انگلیسیام ،از لهجهام
یدونستم و چیزایی که غلط
خجالت میکشیدی .از همهی چیزایی که نم 
میگفتم .میش��نیدم که چطور خودت و دوس��تات ،جولی ،شلی و  جری
مسخرهام میکردین .همهچیز رو میشنیدم .ميفهمي؟»
س��رم را بیش��تر خ��م میکن��م« .هیچوقت چی��زی از چش��مت پنهان
نمیموند ،مامان».
«چطور میتونس��تم از کتابات س��ردربیارم؟ اگه این شانسو داشتم که
مدرس��ه برم ،اگه مدرس��ه رفته بودم ،چه کارا که با این کلهام نمیکردم،
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[ Saychelبا اين مُخَ م!] من نمیتونستم تو روسیه و اشتتل مدرسه برم .فقط
پسرا میتونستن».
یدونم که اگر امکانش رو داشتی ،تو هم
یدونم .م 
یدونم ،مامان ،م 
«م 
در مدرسه به اندازهی من پیشرفت میکردی».
«با پدر و مادرم از قایق پیاده ش��دم .فقط بیست سالم بود .شش روز در
هفته بای د تو خیاطخونه کار میکردم .دوازده ساعت در روز .از هفت صبح
تا هفت شب ،گاهی هم تا هشت .و صبحها دو ساعت زودتر ،یعنی از ساعت
پنج مجبور بودم با پدرم به دکهی روزنامهفروشیاش ،نزدیک ورودی مترو
برم و تو چیدن روزنامهها کمکش کنم .برادرام هیچوقت کمک نمیکردن.
س��یمون به مدرسهی آمار رفت .هایمی  رانن دهتاکسی شد ،نه خونه میآم د
و نه پولی میفرس��تاد .بع د با پدرت ازدواج کردم و به واش��نگتن آمدم و تا
وقتی پیر ش��دم ،شونهبهشونهاش دوازده ساعت در روز تو مغازه کار کردم
و تازه آش��پزی و تمیزکاری خونه هم با من بود .بع د ژان  دنیا آمد که حتی
یک دقیقه هم برایم دردسر درست نکرد .بعدش هم تو .و تو بچهی راحتی
یدونی!
یدیدی! تو م 
نبودی .و هیچوقت دست از کار کردن برنداشتم .تو منو م 
میشنیدی که از پلهها باال و پایین میرفتم .دروغ میگم؟»
يدونم ،مامان».
«م 
«و همهی اون سالها ،تا وقتی بوبا  و ِزیدا  زنده بودند ،زیر بالوپرشونو
گرفتم .اونها جز چن د پنیای که زیدا از روزنامهفروش��یاش درمیآورد،
چیزی نداشتند .بع دا ً ما براش یه آبنباتفروشی باز کردیم ،ولی نتونست کار
کنه .مردا فقط بای د دعا بخونن .زیدا رو یادت مییاد؟»
سر تکان دادم« :خاطرهی گنگی ازش دارم ،مامان ».چهارپنجساله بودم...
بوی تند خانهای استیجاری در برانکس ...پرتاب تکههای نان و گلولههای
کاغذ قلع از طبق��هی پنجم به حیاط برای جوجهها ...پدربزرگم ،س��راپا
سیاهپوش ،با عرقچین سیاه ،ریش ژولیدهی سفید ِآلوده به آبگوشت،
بازوان و س��اعدهایش پیچیده در ریس��مان س��یاه ،زمزم��هی دعا بر لب.
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نمیتوانس��تیم با هم صحبت کنیم ــ  او فقط یدیش میدانست ــ ولی لپم
را محکم نیشگون میگرفت .بقیه ــ پدر ،مادر ،خاله لنا ــ  همهی روز در
حال کار ک��ردن ،باال و پایین رفتن از پلهها و رفتن به مغازه ،جمعوجور،
آش��پزی ،پرکندن مرغها ،فلسگرفتن ماهیه��ا و گردگیری بودند .ولی
زیدا حتی انگش��تش را تکان نمیداد .فقط مینشس��ت و میخواند ،مثل
یک پادشاه.
مامان ادامه داد« :هر ماه با قطار به نیویورک میرفتم و براش��ون غذا و
یدادم
پول میبردم .بعدها ،وقتی بوبا به خونهی سالمندان رفت ،پولشو  من م 
و ه��ر دو هفته به دیدنش میرفتم .باید یادت باش��ه ،بعضی وقتا تو رو هم
س��وار قطار میکردم .کی جز من بهشون کمک میکرد؟ هیچکس! دایی
س��یمونت ،چندماه یکبار میآم د و یک شیشه سونآپ برایش میآور د
و بع�� د وقتی من به دیدنش میرفتم ،تنها چیزی که میش��نیدم ،تعریف از
سونآپ فوقالعا دهی دایی سیمون بود .حتی وقتی کور شده بود ،همونطور
دراز میکشی د و شیشهی خالی سونآپو بغل میکرد .و فقط به بوبا نبود که
کمک میکردم ،بقیهی افرا د خونواده هم بودن :برادرام سیمون و هایمی،
خواهرم لنا ،عمه هنا و عمو اَبهات ،همو ن هالویی که از روسیه با خودم آورده
بودم .همه ،همهی خونواده رو همون خواربارفروش��ی کثیف و کوچک و
[ Schmutzigبوگن��دو]  میگردوند .هیچکس کمکم نکرد ،هیچوقت! و
هیچکس یکبار هم ازم تشکر نکرد».
نفس ِ
عمیق عمیقی کش��یدم و گفتم« :من ازت تشکر میکنم ،مامان.
ازت ممنونم».
خیلی هم س��خت نبود .چرا پنجاه س��ال طول کشید؟ بازویش را شای د
برای نخس��تینبار میگیرم ،قسمت گوشتالویش را درس��ت باالی آرنج.
گرم و نرم است ،درست مثل خمیر شيرينيهايش قبل از پخته شدن« :یادم
میآی د برای من و ژان از سونآپهای دایی سیمون میگفتی .حتماً خیلی
سخت بوده!»
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«سخت؟ یه چیزی میگی .گاهی سونآپشو با یه تکه از شيرينيهای من
یدونی که پختن شيريني چه کار سختیه ،اونوقت دربارهی تنها
میخورد .م 
چیزی که حرف میزد ،سونآپ بود».
«خیلی خوبه که با هم حرف میزنیم ،مامان .این اولینباره .شای د همیشه
دلم میخواس��ته این کارو بکنم .برای همین ه��م در ذهنم و رؤیاهام باقی
موندی .شای د حاال دیگه وضع فرق کنه».
«چه فرقی کنه؟»
«خب ،از این به بع د من بیشتر خودم میشوم و برای ه دفها و انگیزههایی
که خودم انتخاب کر دهام و برایم عزیزند ،زندگی میکنم».
«میخوای از شرم خالص شی؟»
«نه ،خب نه اینطوری ،نه به شکل بدش .من همینو برای تو هم میخوام.
میخوام تو هم بتونی به آرامش برسی».
«آرام��ش؟ هیچوقت منو آروم دیدی؟ پ��درت روزا یه چرتی میزد.
هیچوقت دیدی من چرت بزنم؟»
میگویم« :منظورم اینه که تو هم بای د هدف خودتو در زندگی داش��ته
باشی ،نه اینو!» و به کیف خریدش اشاره میکنم« .نه کتابای من! و من هم
بای د هدف خودمو داشته باشم».
یده د و از دسترس��م دور
درحالیک��ه کیفش را به دس��ت دیگرش م 
یدهد« :ولی اآلن گفتم ،اینا فقط کتابای تو نیستن .کتابای
میکند ،پاسخ م 
من هم هستن!»
بازوی��ش ک��ه هن��وز در چنگم اس��ت ،ناگهان س��ر د میش��و د و من
رهایش میکنم.
ادامه میدهد« :یعنی چی؟ من باید هدف خودمو داش��ته باش��م؟ این
کتاب��ا هدف من هس��تن .من ب��رای تو و ب��رای اونا جون کن��دم .همهی
عم��رم برای این کتابا ،کتاب��ای خودم کار ک��ردم ».از کیفش دو کتاب
دیگر بیرون میکشد .یکه میخورم و میترسم بخواهد آنها را باال بگیرد

 30مامان و معني زندگي

و به جمع کوچک تماش��اچیان که حاال داش��تند دور ما جمع میشدند،
نشان بدهد.
«ولی تو متوجه نش��دی ،مامان .ما بای د از هم جدا بشیم ،نبای د همدیگه
رو به زنجیر بکش��یم .انسان ش��دن اینجوریه .این درست همون چیزیه که
دربارهاش در این کتابا نوش��تهام .این همون چیزیه که میخواهم بچههای
خودم و همهی بچهها باشند .استقاللیافته».
«یعنی چی؟ چیچی بافته؟»
«نه ،نه ،اس��تقالل یافتن؛ ب��ه معنی آزاد و رها ش��دن .متوجه منظورم
نمیشوی ،مامان .بذار اینجوری بگم :در اصل هر آدمی تو دنیا تنهاست.
این سخت است .ولی اینجوریه دیگه و ما باید با این مسئله روبهرو بشیم.
به همین دلیل من میخوام افکار و رؤیاهای خودم رو داشته باشم .تو هم
بای��د مال خ��ودت رو داش��ته باش��ی .مامان ،میخ��وام ک��ه از رؤیاهام
بیرون بری».
صورتش عبوسانه دره م میرو د و از من فاصله میگیرد .با عجله اضافه
میکنم« :نه به این خاطر که دوستت ندارم ،بلکه به این دلیل که صالح همه
ــ هم تو و هم خودم ــ  رو میخوام .تو بای د رؤیاهای خودت رو در زندگی
داشته باشی .مطمئنم میتونی اینو درککنی».
«ایوی��ن ،هنوز ه��م فکر میکنی من هیچی نمیفهم��م و تو همهچیزو
میفهم��ی .ولی من هم مثل تو حواس��م به زندگی هس��ت .و همینطور به
مرگ .من بیش��تر از تو از مرگ س��ردرمیآرم .باور کن .و بیشتر از تو تنها
بودن رو میفهمم».
« ولی مامان ،تو حاضر نیستی با تنها بودن روبهرو بشی .با من میمونی.
رهایم نمیکنی .در افکارم پرسه میزنی .در رؤیاهام».
«نه ،پسرجان».
«پسرجان!» پنجاه سال اس��ت که این کلمه را نشنی دهام .فراموش کرده
بودم که او و پدرم مرا اینطوری صدا میکردند.
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یدهد« :چیزی
«اینطور که تو فکر میکنی نیس��ت ،پسرجان ».ادامه م 
هس��ت که تو نمیفهمی ،چیزی که تو برعکس��ش کردی .اون خواب رو
یادت مییاد؟ همون که من میون جمعیت ایس��تا دهام و تو رو تو ارابه نگاه
یدی و صدایم میکنی ،میپرس��ی که تو
میکنم ،تو برام دس��ت تکون م 
زندگیت چطور بودی؟»
«بله ،البته که رؤیام یادم است ،مامان .همهچیز از همونجا شروع شد».
«رؤیات؟ این همون چیزیه که میخوام بهت بگم .ایوین ،اشتباهت اینه
که فکر میکنی من به رؤیای تو آمدم .اون رؤیا ،رؤیای تو نبود ،پسرجان.
رؤیای من بود .مادرا هم برای خودشون رؤیاهایی دارن».

2
همنشینی با پائوال

ِ
ظریف نگریستن،
بهعنوان دانشجوی پزشکی ،هن ِر
گوش دادن و لمس کردن را یا د گرفتم .به گلوهای قرمز و ملتهب ،پر دههای
متورم گوش و جوی پرپیچوخم سرخرگهای شبکیه نگاه کردم .به سوت
سوفلهای دریچهی میترال ،غلغل رو دهها و خسخس بدصدای ریهها گوش
دادم .لبهی لغزن دهی کب د و طحال ،سفتی کیستهای تخمدانی و پروستات
ِ
سرطانی به سختی مرمر را لمس کردم.
یادگیری دربارهی بیماران؟ بله ،کار ما در دانشک دهی پزشکی همین بود.
اما یادگیری از بیماران؟ این جنبه از تحصیالت عالیام خیلی دیرتر شروع
شد .ش��ای د استادم جان وایتهورن  شروعش كرد که اغلب میگفت« :به
بیمارانتان گوش کنید؛ بگذاری د درستان بدهند .برای خردمندتر شدن ،بای د
دانشجو بمانید ».و منظورش تنها این واقعیت پیشپاافتاده نبود که شنون دهی
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خوب ،بیشتر دربارهی بیمار میآموزد .منظورش دقیقاً این بود که بای د اجازه
بدهیم بیماران تعلیممان دهند.
جان وایتهورن ــ  مردی رس��می ،زمخت و مؤدب که هالل به دقت
آراستهای از موی خاکستری ،کلهی براقش را حاشی هدار کرده بود ــ  سی سال
بود که بهعنوان استا د برجستهی روانپزشکی در دانشگاه جانزهاپکینز  خدمت
ِ
ظاهری اضافی نداشت:
میکرد .عینکی دورطالیی میز د و هیچ مشخصهی
حتی یک چروک هم در صورتش دیده نمیشد؛ کتوشلوار قهوهایاش را
هم همهی سال به تن داشت (حدس میزدیم بای د دو سه دست کت و شلوار
یکجور در گنجهاش داشته باشد) .فن بیان فوقالعا دهای هم نداشت :موقع
سخنرانی ،جز  لبها ،بقیهی قسمتهای بدنش ــ  دستها ،گونهها ،ابروان
ــ  به طرز مشهودي ساکن میماند .در طول سال سوم دورهی دستیاری ،من
و پنج همدورهای دیگر ،بعدازظهرهای پنجشنبه بیماران را با دکتر وایتهورن
ویزی��ت میکردی��م .پیش از آن ،همگی در دفت��ر مزین به چوب بلوطش
ناهار میخوردیم .خوراک ساده و یکنواخت بود :ساندویچهای ماهی تن
و قطعات گوشت سرد ،پیراش��کیهای خرچنگ چساپیک بی ،1و بعد از
آن ،ساال د میوه و کلوچههای پهن گردویی؛ ولی غذا با ظرافتی جنوبی سرو
میشد :دستمالسفرههای کتانی ،سینیهای نقرهی براق و چینیهای آلمانی.
گفتوگ��وی حین ناهار ،مفصل و از س��ر فراغت بود .گرچه هریک از ما
بای د بهموقع برمیگشتیم و به فریا د بیمارانمان میرسیدیم ،هیچ راهی برای
وادار کردن دکتر وایتهورن به تعجیل وجو د نداشت و در نهایت حتی من
که سراسیمهتر از بقیهی گروه بودم ،یا د گرفتم چطور وقت کافی برای این
جلسات بگذارم .در این دو ساعت فرصت داشتیم هرچه دلمان میخواه د از
استادمان بپرسیم :یادم هست دربارهی چیزهایی مثل چگونگی شکلگیری
پارانویا ،مسئولیت پزشک در قبال خودکشی و ناهمخوانی میان تحو ِل درمانی
1- Chesapeake Bay

یداد ،ولی واضح بو د
و جبرگرایی سؤال میکردم .گرچه بهتفصیل پاسخ م 
یدهد :دقت کمانداران ایرانی ،مقایسهی کیفیت
موضوعات دیگر  را ترجیح م 
1
مرمر یونانی و اسپانیایی ،بزرگترین اشتباهات جنگ گتیزبرگ   و جدول
تناوبی اصالحش دهاش (تحصیالت اولیهاش در شیمی بود).
دکتر وایتهورن بع د از ناهار با چهارپنج بیمار بستریاش مصاحبه میکر د
و ما در سکوت مشاهده میکردیم .هرگز نمیتوانستيم مدت مصاحبهها را
حدس بزنيم .بعضیها پانزده دقیقه طول میکشی د و بسیاری دو سه ساعت.
در ماههای تابستان ،دفتر خنک و تاریک ميشد .هنوز سایبان راهراهِ سبز و
نارنجیاش را بهروش��ني بهخاطر دارم که راه نفوذ خورشی د بالتیمور را س د
میکرد ،با تیرکهایي محصور در ماگنولیای رونده که گلهای پرزدارش
پشت پنجره تاب میخورد .از کنج پنجره میتوانستم کنارهی ِ
زمین تنیس
باشگاه بیمارس��تان را ببینم .آه که آن روزها چقدر در حسرت بازی بودم!
مرتب وول میخوردم و همینطور که طول س��ایههای افتاده بر ِ
زمین بازی
بلن د و بلندتر میش��د ،در خیال از ِسروهایم امتیاز میگرفتم یا نمیگذاشتم
توپی که حریف زده ،زمین بخورد .فقط وقتی تاریکی ،آخرین رشتههای
یدادم و تمام توجهم را به
س��رخ غروب را میبلعید ،امیدم را از دس��ت م 
مصاحبههای دکتر وایتهورن معطوف میکردم.
او در کارش عجله نمیکرد .زمان زیادی داش��ت .هیچچیز به اندازهی
حرفه و مش��غولیت بیمار برایش جالب نبود .یک هفته ،یک کشاورز اهل
امریکای جنوبی را تش��ویق میکرد که یک ساعت دربارهی درخت قهوه
صحب��ت کند؛ هفتهی بعد ،ممکن بو د نوبت یک اس��تا د تاریخ باش��د که
دربارهی شکست آرمادای اسپانیایی  2بحث کند .شما فکر میکردی د هد ِ
ف
1ـ  Gettysburgشهری در پنسیلوانیای جنوبی و محل وقوع جنگی از جنگهای داخلی امریکا در سال
١۸٦٣که در طی آن قوای جنوب به رهبری ژنرال لی از سپاه تحت امر ژنرال مید شکست خورد ـ م.
2ـ  : Spanish Armadaناوگان��ی از کش��تیهای جنگ��ی اس��پانیایی که در س��ال  ۱۸۵۵به دس��تور
فیلیپ دوم به جنگ با انگلس��تان فرس��تاده شد و شکس��تناپذیر مینمود ،ولی شکست خورد و در
توفان نابود شد ـ م.

