
  بسمه تعالي

  !يک عيادت اجباري
  :کرد کهيکي از دوستان تعريف مي

 ديادت و بازديعک ي يد و از من برايمرا د ،از دوستان يکي. حوصله نداشتم از امتحانات را به شدت خراب کرده بودم و اصال حال و يکي ييدر دوران دانشجو
من تعجب کردم و از او . ديرسيکه کار داشت به التماس کردن ميين بار اصرار کرد تا جايچند. رفتميمن که اصال حوصله نداشتم نپذ. چند ساعته دعوت کرد

 يجلو يک ساعتيقبول کردم و راس  يستيو با رو در با باالجبارهم من ". گميبعدا بهت م يياياگر ب" گفت ".  ؟يکنينقدر اصرار ميفهمم چرا اينم"دم که يپرس
د، يموضوع بازد .التماس آورده بود با عز و خودمکنم آنها را هم مثل يگر را هم جمع کرده و آورده که فکر مينفر د ۵- ۴دم يد. ميدرب دانشگاه قرار گذاشت

  . ميم و رفتيگرفت يتاکس. شان بوديدر منزل ا يک جانباز قطع نخاعيادت از يع
ک تخت ي يشان رويم ايداخل منزل که رفت. کرد ييخوشامدگوسال خودمان بود استقبال و  با هم سن ويشان که تقريپسر ا ،درب يم، جلويديرس يوقت

کرد و يم ييچشم به ما خوشامدگو شان با حرکات مختصر سر ويا. ن قطع نخاع بودييظاهرا از گردن به پا. کرديشان حرکت ميده بود و فقط گردن ايخواب
شان يا. حات نداشتيبه توض يازيالبته ن. داديح ميدند و همسرشان توضين پرسشاياحوال ا از اوضاع و يها کمبچه. کردند ييرايپسر و همسرشان شروع به پذ

ن يک روز هم در چني يکند حتيآرزو م يفرسا بود و هر انسانواقعا سخت و طاقت. داديش را همسرش انجام ميتحرک بود و همه کارهايک جسم بيهمانند 
  . نباشد يطيشرا

- يت ميحما يرماليو غ يشما را از لحاظ مال"د يها پرساز بچه يکي. ندارندهم  يمناسب يط ماليمشخص بود که شرار بود و يدلگ يلياوضاع و احوال خانه خ
ک معلول قطع يه ياول يازهاين يجوابگو يهم اصال حت يافتيکمتر شده، حقوق در يلياالن خ يکردند وليشتر توجه ميقبال ب"شان گفت يهمسر ا". کنند؟
ن بار يآخر"که گفت ". ؟يسرکش يد برايآيم ين کسيازمسئول"م يگفت!!". ميکنيسر م .به هر حال خدا را شکر يول... .!وجود ندارد ييگوش شنوا... ستين ينخاع

م چرا به يگفت". ستيشان نيا يهااز وعده يداد که البته هنوز هم خبر ييهارفع مشکالت قول يادت آمد و برايع ين برايولئازمس يکيسال قبل  ۴-۵
- دهيفا چندان دميد يکردم وليم يريگيمن قبال پ"گفت . کنند يدگيشما به عنوان جانباز جنگ رس طيد تا به شرايکنيا ادارات مربوطه اعتراض نمي هاانسازم

ن امور يا يگر هرگز برايو من د!! و خجالت است يباعث شرمندگکه  تحويلم داد يي، حرفهاه بودمن مراجعه کرديازمسئول يکين بار که به دفتر يآخر. ندارد يا
  ". مراجعه نکردم ييبه جا

اعتنايي دست داده بود اينطور باشد و اينطور مورد بي ل براي کشورش ازاش را بطور کاميکه سالمت جانبازي يط زندگينبود که شرا يکردنما باور يواقعا برا
-يوار نشان ميد ير رويعکسها و تصاو !!!".حتي يک لحظه"گفت که همسرش " ببخشيد شما احيانا پشيمان نيستيد؟"ها پرسيد يکي از بچه. مسئولين قرار گيرد

   .گذشته خود را حفظ کرده و باور دارند يکه هنوز باورها داد
به . ما باعث تعجب بود يکرد که برايم ميو تعظتشکر  يادت جورين عيشان بابت ايپسر ا. درب آمدند يجلوشان يبه هنگام خروج از منزل، همسر و پسر ا

) احتماال روز جانباز(ن روز يان در اياز دانشجو يما هر سال با تعداد: "شان گفتيا. ميديادت را پرسيع يهنگام برگشت به خوابگاه، علت اصرار دوستمان برا
بعداز ظهر آن روز پسرش به من . را با خودم همراه کنم و لذا خودم هم نرفتم يکردم نتوانستم کس يسال گذشته هر کار. ميرفتين خانواده ميادت ايع يبرا

ک نفر هم ياگر  يخواست که حت يقه بعد دوباره پسرش زنگ زد و با شرمندگيچند دق. مييآين دفعه نمياد؟ من گفتم که ييآيم يزنگ زد و گفت که ک
اگر ممکن است . کنديادت شما احساس غرور و مهم بودن مياز ع. ادت شماستيماده عده و آيپدرم از صبح لباس پوش"گفت . ادتش بروميع يهست برا

را پيام ن يانه ما به آنها ايادت سالين عيکنند و ايتحمل م را هر روز ياديز يهان خانواده مشقتيا. نقدر اصرار کردمين بود که امسال من ايبخاطر هم". دييايب
  ...".  سال تعداد دانشجوها کمتر وکمتر شده هر. ديادهد که هنوز فراموش نشدهيم

هن و ناموس کشور خود به يدفاع از م يکه برا يکس. مان سخت بوديدنش برايفهمواقعا . ن دوستمان اشک در چشمان همه ما حلقه زده بوديا ياز صحبتها
واقعا از  .نازمثل ما باشد آنهم با هزار منت و  يزوليف يدانشجو ادت چهار تايکس شده بود که هر سال منتظر عيب و بينقدر غرين روز افتاده بود، حاال ايا

ست فقط سر يبه درک و کماالت باال ن يازيزها، نيچ يدن بعضيفهم يبرا. کرد يادت راضين عيا يمرا برا يرفتار خودم شرمنده بودم که دوستم با چه التماس



ت الزم است تا انسان بفهمد يانسان ي، فقط سر سوزنيشرت و شلوار ل يا تي يبپوش يوندقه آخيندارد که لباس  يفرق. خواهد و بسيم» آدم بودن« يسوزن
  .ستيساخته ن يکه البته از هر کس» ک تکامل استيک ارزش است يثار در راه هم نوع، يگذشت و ا«که 

شد و فکرم يها در ذهنم مرور مهفته ،آن روز يهاگفتهها و اتفاقات و صحنه. ر دادييمرا تغ ير زندگيمس يد وليساعت طول کشک يد کال يادت آن روز شايع
م يرا به خودم تفه به بعد، چيزهاييکردم از آن روز  يسع. بود معرفتبه اندازه هزار ساعت درس اخالق و ي کسي در حد من آن روز برا. ر کرده بوديرا تسخ

که به  يراثيد قدر ميبا. اشمد بيد مفيبا. نمثار کيگذشت و ا ممملکت مردم و يبرا باید کردم بفهمم ياز آن روز به بعد سع .اده کنميام پيدر زندگ و کنم
نوعان خودم خسته شوم نبايد از کار براي هم. مسئولين کنم توقع تقدير و تشکر داشته باشم بخصوص ازدر ازاي کاري که ميد ينبا. ده را بدانميدستمان رس

ها و باورهاي خودم را به اعتنا يا بي اعتنايي نبايد آرمان. اش نيستزجر و مشقت آن جانباز و خانواده چه اينکه هرچقدر هم خسته شوم معادل يک ساعت
  ...ديگران بفروشم و 

خواهد که اميدوارم مي» اندکي آدم بودن«خواهد فقط سعي کردم به خودم بفهمانم که پذيرفتن بعضي چيزها لزوما باورهاي اعتقادي يا سياسي خاصي نمي
                                .  را کسب کنم» اندکي«نم آن بتوا


