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ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ در ﭼﻨﻴﻦ ﺻﺒﺤﯽ ،ﺁﻧﻬﻢ در ﺑﻬﺎر ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻮد! ﻧﻴﻤﻪهﺎﯼ ﺷﺐ ،ﻓﺮﻳﺎدش ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻮﻳﯽ از اﻋﻤﺎق
وﺟﻮد ﺑﺮﻣﯽﺧﺎﺳﺖ ،ﻧﻪ! ﻧﻪ! ﻧﻤﯽﺧﻮاهﻢ! دﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﺎ ﻗﺪرﺗﯽ ﻏﺮﻳﺐ ﻣﺮگ را ﭘﺲ ﻣﯽراﻧﺪ .ﻧﻪ! ﻧﻪ!
ﻧﻤﯽﺧﻮاهﻢ !...و اﺳﺘﻐﺎﺛﻪهﺎﯼ ﻣﺎزﻳﺎر" :ﻣﺎﻣﺎن ،ﻣﺎﻣﺎنﺟﺎن ،ﺑﺮﮔﺮد ﺑﺎزهﻢ ﺑﺮﮔﺮد! ﺗﻮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ" دﻳﮕﺮ ﺁن هﻢ
ﻓﺎﻳﺪﻩاﯼ ﻧﺪاﺷﺖ  .ﻣﺮگ در ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ در ﻣﺼﻤﻢ اﻳﺴﺘﺎدﻩ ﺑﻮد و ﺑﺎ هﻴﭻ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻳﺐ ﻧﻤﯽﺧﻮرد.
ﻧﻪ ﺷﻴﻤﯽﺗﺮاﭘﯽهﺎﯼ ﺟﻮر واﺟﻮر ﮐﻪ هﻤﻪ وﺟﻮدش را ﺳﻮزاﻧﺪﻩ ﺑﻮد؛ ﻧﻪ ﺻﺪاﯼ ﻣﺤﮑﻢ ﺳﺮﺷﺎر از زﻧﺪﮔﯽ
ﺳﻬﻴﻼ ،و ﻧﻪ ﺁن ﻟﺒﺨﻨﺪ اﻣﻴﺪوار ﭘﺮ از ﺟﻮاﻧﯽ و ﺧﻮاهﺸﺶ ﮐﻪ " اﯼ ﮐﺎش ﻧﻴﻤﺎ هﻢ  ١٨ﺳﺎﻟﻪ ﺷﻮد! " هﻤﻪ و
هﻤﻪ ﺑﯽﻓﺎﻳﺪﻩ ﺑﻮد .دﻳﮕﺮ هﻴﭻ ﻧﻴﺮﻧﮕﯽ ﺑﺮاﯼ ﻣﺮگ ،ﮐﺎرﺳﺎز ﻧﺒﻮد و او را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﺎز ﻧﻤﯽﮔﺮداﻧﺪ.
ﺷﻬﺮزاد ﻗﺼﻪﮔﻮﻳﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ﮐﻪ هﻔﺖ ﺳﺎل ،ﺑﺎ داﻧﺸﺶ در ﭘﺰﺷﻜﯽ ،و ﺑﺎ ﺷﻴﻤﯽﺗﺮاﭘﯽ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮدش
هﺮﺑﺎر هﻤﻪ وﺟﻮدش را ﺑﻤﺒﺎران ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻪ ﺟﺪال ﻣﺮگ رﻓﺖ و هﺮ ﺷﺐ در ﺟﺪاﻟﺶ ﺑﺎ دﻳﻮ ﻣﺮگ ،او

ﻗﺼﻪﮔﻮ ﺑﻮد .ﻗﺼﻪ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ را ﺁﻧﻘﺪر در ﮔﻮش دﻳﻮ ﻣﺮگ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاﺑﺶ ﺑﺮد .ﺑﺎ وﺟﻮد دردﯼ
ﺟﺎﻧﻔﺮﺳﺎ ،ﺟﻨﮕﻴﺪﻧﺶ ﺑﺮاﯼ زﻳﺴﺘﻦ ﻏﺮﻳﺐ ﻣﯽﻧﻤﻮد.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﻔﺮ ﺑﺮاﯼ او ﺣﮑﻢ ﻣﺮگ را داﺷﺖ ،ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺴﺮش ﻧﻴﻤﺎ راهﯽ ﺳﻔﺮ اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ﺷﺪ .در
ﺁﻧﺠﺎ دو هﻔﺘﻪ در ﮐﻤﺎ ﺑﻮد .ﻣﯽﮔﻔﺖ" :ﻳﮑﺒﺎرﻩ دﻳﺪم دارم از دﺳﺖ ﻣﯽروم! اﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﯽﺣﻮاﺳﺘﻢ زﻧﺪﻩ ﺑﻤﺎﻧﻢ ﺧﺪاﯼ
ﻣﻦ ،در اﻳﻨﺤﺎ ﻣﻦ ﻏﺮﻳﺒﻢ .اﻳﻨﺠﺎ در ﻏﺮﺑﺖ ﻧﻤﯽﺧﻮاهﻢ ﺑﻤﻴﺮم .ﺣﺘﯽ ﻣﺮدن در ﮐﻠﻦ هﻢ ﺑﺮاﻳﻢ دﺷﻮار ﺑﻮد ﭼﻪ
رﺳﺪ اﻳﻨﺠﺎ ﮐﻪ "...و دو هﻔﺘﻪ در ﺑﻴﻬﻮﺷﯽ ﺑﺎ ﻣﺮگ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﮐﺮد و در ﺁﻧﺠﺎ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ دﻳﻮ ﻣﺮگ را
ﻓﺮﻳﻔﺖ.
هﻔﺖ ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻪ در ﭘﻨﺠﻪ ﻣﺮگ ،ﺑﻪ ﻃﺮزﯼ اﻋﺠﺎباﻧﮕﻴﺰ ،ﺑﺮاﯼ زﻳﺴﺘﻦ ﺟﻨﮕﻴﺪﻩ ﺑﻮد .ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اورا
ﻣﯽﺷﻨﺎﺟﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﻴﺮﺗﯽ ﻏﺮﻳﺐ ﺷﺎهﺪ اﻳﻦ ﺳﺘﻴﺰ ﻓﺮﺳﺎﻳﻨﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﻴﺮوﯼ او در ﺟﺪال ﺑﺎ ﻣﺮگ ،ﻋﺸﻖاش ﺑﻪ
زﻧﺪﮔﯽ و زﻳﺴﺘﻦ ﺑﻮد .اﻳﻦ ﺷﻮر و ﺷﻴﻔﺘﮕﯽ ﭼﻨﺎن ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﮔﻮﺋﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺮگ هﻢ درس زﻧﺪﮔﯽ دهﺪ.
اﻣﺴﺎل ،ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل ﻧﻮ ﻣﺴﻴﺤﯽ ،او ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ هﻤﻪ زﻧﮓ زد ﺑﺎ ﺻﺪاﯼ ﺷﺎد ،ﺑﯽﺁﻧﮑﻪ رﻧﮕﯽ از رﻧﺞ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﻔﺖ" :ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺳﺎل  ٢٠٠٥را هﻢ دﻳﺪﻳﻢ" .ﺷﻮق و ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽاش و اﻣﻴﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺎ هﻤﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﮐﺮد.
ﻣﯽﮔﻔﺖ" :ﺑﻪ ﻣﺎزﻳﺎر و ﻧﻴﻤﺎ ﻣﯽﮔﻢ ،ﻋﺰﻳﺰاﻧﻢ از زﻧﺪﮔﻴﺘﻮن ﻟﺬت ﺑﺒﺮﻳﺪ ،و ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﻴﺪ .ﻣﻦ هﻤﻴﻦ ﻃﻮر
در ﮐﻨﺎرﺗﺎن ،راﺿﯽ و ﺧﻮشﺑﺨﺘﻢ .دﻟﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮاد رﻧﺞهﺎﯼ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺁزار دهﺪ .ﭘﺲ ﺷﻤﺎ هﻢ ﺧﻮش زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﻨﻴﺪ".
هﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺳﺎلهﺎ ﺑﻪ ﻋﻴﺎدﺗﺶ ﻣﯽﺁﻣﺪﻧﺪ دل ﻧﮕﺮان ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﭼﻪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ و ﻳﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ
دﻟﺪارﻳﺶ ﺑﻨﺸﻴﻨﻨﺪ .اﻳﻦ او ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﺪارﯼ ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ و ﮔﻞ اﻣﻴﺪ در دل هﻤﻪ ﻣﯽﻧﺸﺎﻧﺪ.
روز ﺑﺎ هﻤﻪ زﻳﺒﺎﻳﺶ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ .ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺷﻮر و ﻋﺸﻖ ﺑﻬﺎرﯼ ﻧﻐﻤﻪ ﺳﺮ ﻣﯽدادﻧﺪ اﻣﺎ ﺁﺳﻤﺎن ﺑﺎ
ﺧﻮرﺷﻴﺪ و ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺁﺑﯽهﺎﻳﺶ ،ﻣﯽﮔﺮﻳﺴﺖ .ﭘﺪر ﺑﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻬﻴﻼ رﺳﻴﺪ ،در ﻧﺰد .او از ﺳﻤﺖ ﮔﻨﺪمزار
ﺧﺎﻧﻪ ،ﺁن دور دور ،ﺳﺒﺰ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﮐﻪ ﺳﻬﻴﻼ هﻤﻴﺸﻪ ﺁﻧﺠﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺪر ،دوﺳﺖ داﺷﺖ؛ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل دﺧﺘﺰ
ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮد .ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ،رﻧﮓ ﭼﻤﻦهﺎ ،در ﺑﺎزﯼ ﻧﻮر ،رﻧﮕﻴﻦ ﮐﻤﺎﻧﯽ ﻏﺮﻳﺐ را در ﺁﺳﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮐﺸﻴﺪ.
ﺳﺒﺰ و زرد و ﺳﺮخ .ﺳﻬﻴﻼ درون رﻧﮕﻴﻦ ﮐﻤﺎن در ﺗﻼﻟﻮ ﻧﻮر ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺑﺎران در ﮐﻤﺎن ﺁن ﻣﯽﭼﺮﺧﻴﺪ .دﻳﮕﺮ
از درد ﺟﺎﻧﺴﻮز ﺳﺮﻃﺎن رهﺎ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد .از هﻤﻪ ﭼﻴﺰ رهﺎ و ﺁزاد ،ﺑﺎل در ﺑﺎل ﺑﺎد ،ﻣﯽرﻗﺼﻴﺪ.
ﺁﺳﻤﺎن ﺁﺑﯽﺗﺮ از هﻤﻴﺸﻪ اﺳﺖ .ﺧﻮرﺷﻴﺪ در رﻗﺼﯽ ﻏﺮﻳﺐ ﺑﺎ اﺑﺮ اﺳﺖ .ﺗﻮ ﮔﻮﻳﯽ ،ﺧﻮرﺷﻴﺪ دﺳﺖ در دﺳﺖ
ﺳﻬﻴﻼ ،ﺑﺎ ﺑﺎد ﻣﯽروﻧﺪ.
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--------------------------* دﮐﺘﺮ ﺳﻬﻴﻼ ﻃﺒﺎﺑﺘﯽ ﻃﺒﺮﯼ ،ﻣﺘﻮﻟﺪ  ، ١٣٣٤در اﻳﺮان ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﻮاﻧﺪ و ﭘﺰﺷﻚ ﺷﺪ .ﭼﻮن ﺑﺴﻴﺎرﯼ دﻳﮕﺮ،
ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ هﻤﺴﺮ و دو ﭘﺴﺮش ،ﺑﻪ اﺟﺒﺎر ﻣﻴﻬﻦ را ﺗﺮﮎ ﻧﻤﻮد .در ﺁﻟﻤﺎن ﺑﺎ زﺑﺎﻧﯽ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ و دﺷﻮار ،دوﺑﺎرﻩ
ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﭘﺰﺷﮑﯽ را اداﻣﻪ داد و ﺗﺨﺼﺼﺶ را در ﺷﻬﺮ دوﺳﻠﺪورف ،در زﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﮔﺮﻓﺖ .درﺳﺖ
ﻳﮏ هﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و درﻳﺎﻓﺖ ﺗﺨﺼﺺ ،ﺟﻮاب ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎرﯼ ﺳﺮﻃﺎن ﺑﻪ دﺳﺘﺶ رﺳﻴﺪ .ﻃﯽ
هﻔﺖ ﺳﺎل ﺳﺮﻃﺎن ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖهﺎﯼ ﻣﺤﺘﻠﻒ ﺑﺪﻧﺶ ﭘﻨﺠﻪ اﻧﺪاﺧﺖ و در ﺟﺪاﻟﯽ ﺟﺎﻧﻜﺎﻩ ،ﺁﺧﺮﺳﺮ اورا ﻣﻐﻠﻮب
ﻧﻤﻮد.
در ﺗﻤﺎم ﺳﺎلهﺎﯼ زﻧﺪﮔﯽاش  ،ﺣﺘﯽ در اﻳﻦ واﭘﺴﻴﻦ ﺳﺎلهﺎﯼ ﺁﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﻪ درد و رﻧﺞ  ،ﭘﻴﮕﻴﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ آﺸﻮرش
ﺑﻮد و دل در هﻮاﯼ ﻣﻴﻬﻨﺶ داﺷﺖ .او ﭘﺰﺷﻜﯽ ﻣﻬﻴﻦدوﺳﺖ و ﺁزادﻳﺨﻮاﻩ ﺑﻮد .ﺳﻬﻴﻼ در ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺶ و ﭼﻬﻞ
دﻗﻴﻘﻪ ﺻﺒﺢ روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ هﻔﺖ ﺁﭘﺮﻳﻞ  ٢٠٠٥در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ در ﺷﻬﺮ ﮐﻠﻦ ﺁﻟﻤﺎن ،زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺪرود ﮔﻔﺖ.

