
گوشهھ اایی دديیگریی اازز ززندگی ططبابت  

نويیسندهه: ددکتورر ااسحاقق جواادد 

ااوو هھھھنوزز صنف چهھاررمم فاکولتهھ ططب ااست وولی پدرر وو ماددررشش نسبت عشقی کهھ بهھ ااوو ددااررند 
ااوو رراا ددااکتر صاحب صداا می کنند. ددااکترجواانن بيین ااعضایی خانوااددهه ااشش جايیگاهه خاصی 

دداارردد بهھ گونهھ اایی کهھ ددرر بعضی مواارردد اازز ززبانن ااوو نقل قولل می کنند وو حتی ووقتی دديیگراانن 
می خوااهھھھند بهھ حرفی توجهھ نکنند پدرر خانوااددهه می گويید: می دداانی ددااکتر ما اايینراا گفتهھ 

ااست. 

شب هھھھا ددااکتر جواانن اازز ااستاددشش بهھ خانوااددهه قصهھ می کند ووبا يیک جاذذبهھ خاصص براایی 
دديیگراانن می گويید: ااستاددیی دداارريیم کهھ بسيیارر کاکهھ وو اليیق ااست٬، ااووچنيین گفتهھ وو چنانن کرددهه 

ااست٬، ااوو ووقتی اازز من سواالل کردد وو من جواابب ددااددمم گفت: آآفريین تو ددااکتر اليیقی می شویی. 

 با هھھھر جملهھ اایی کهھ اازز ددهھھھن ددااکتر جواانن بيیروونن می شودد شورر وو هھھھيیجانی عجيیبی ددرر ميیانن ااعضایی فامليیش کهھ تنهھا هھھھميین يیک ددااکتر رراا ددرر 
خانوااددهه خودد ددااررند بوجودد می آآيید. 

ااما اايین ددااکتر جواانن اايینچنيین نمی ماند. فردداا ماددررشش مريیض می شودد وو پدررشش اازز ااوو می خوااهھھھد کهھ ااوو رراا نزدد هھھھمانن ااستاددشش ببردد کهھ شب 
هھھھا قصهھ هھھھايیش رراا کرددهه ااست. بعد ددااکتر جواانن با تعدااددیی اازز ااعضایی خانوااددهه بهھ کليینيیک مرااجعهھ می کنند٬، ووقتی ددااخل ددهھھھليیز کليینيیک می 

شوند هھھھمهھ بهھ قد وو باالیی ددااکتر جواانن نگاهه می کنند ززيیراا حاال ساحهھ اایی فروواانروواايیی ااووست. بلی اايینجا هھھھمانن کليینيیک رروويیايیی ااست کهھ 
ماددررشش ددرر ذذهھھھن خودد خلق کرددهه ااست٬، جايیی کهھ پسرشش چپن سفيید دداارردد وو ددرر کنارر ددکتورراانن بزررگی اايیستاددهه ااست وو رروویی اامرااضض بحث 

می کند٬، ااما ناگهھانن صداایی گارردد ددمم ددررووااززهه ماددرر رراا اازز رروويیايیش بيیروونن می کشد.  

ااوو بچهھ جواانک کجا بخيیر؟ بيیا دد نوبت بشی. 

ددااکتر جواانن: من خوددمم ددااکتر هھھھستم.  

گارردد: باشی ددگهھ٬، هھھھرکس کهھ هھھھستی بايید هھھھميینجا بنشيینی تا نوبت ااتت برسد. 

ددااکتر جواانن می شکند ااما پدررشش خودد رراا چنانن با مبايیل مصرووفف می ساززدد کهھ گويیا هھھھيیچ چيیز رراا نشيیندهه ااست. هھھھمهھ ااعضایی خانوااددهه می 
خوااهھھھند با حرکت چشم بهھ ااوو بفهھمانند کهھ هھھھيیچ چيیز اازز ااررززشش ااوو کم نشدهه ااست وو اايین حاددثهھ تنهھا ناشی اازز فهھم پايیيین گارردد ددمم ددررووااززهه ااست. 

مدتی هھھھميین گونهھ می گذرردد وو ددااکتر جواانن اازز ترسس اازز جايیش بر نمی خيیزدد تا کسی بارر دديیگر جملهھ اایی توهھھھيین آآميیزیی براايیش نگويید وو ااوو ددرر 
براابر ااعضایی فاميیل کم نيیايید. 

باالخرهه نوبت شانن می ررسد وو آآنهھا نزدد آآنن ددااکتریی کهھ هھھھر شب قصهھ هھھھايیش فضایی خانهھ اایی شانراا ددگر گونن می ساخت می ررسند. ددااکتر 
جواانن با محبت خاصی سالمم وو عليیکی می کند ااما ددااکتر خستهھ کهھ اازز صبح پيیوستهھ مريیض دديیدهه ااست دديیگر آآنن شورر وو حالی رراا کهھ اايین 
ددااکتر جواانن دداارردد نداارردد وو با بی ميیلی می پرسد مريیض تانن کداامم ااست. ددااکتر جواانن بهھ خاططر اايینکهھ براایی پدرر وو ماددررشش نشانن ددهھھھد کهھ 

نظريیاتت ططبی ااوو با ااررززشش ااست با ززبانن ططبی مريیضی ماددررشش رراا براایی ددااکتر پيیر توضيیح می ددهھھھد٬، ااما ااستادد پوززخندیی کرددهه با بی تفاووتی 
می گويید: آآنچهھ می گويیی ددررست نيیست٬، مشکل ماددررتت فرقق دداارردد. 

اايینبارر ددااکتر جواانن بهھ حدیی می شکند کهھ سرشش پايیيین می اافتد. پدرر می خوااهھھھد ااوو رراا حمايیت کند وو بهھ ددااکتر پيیر می گويید: ددااکتر صاحب 
هھھھر شب قصهھ هھھھایی شما رراا براایی ما می گفت وو هھھھمهھ ما يیک ااحتراامم خاصی بهھ شما دداارريیم.  

ددااکتر خستهھ تبسمی کرددهه وو بعد شرووعع بهھ نوشتن نسخهھ می کند. 

هھھھمهھ آآرراامم آآرراامم اازز کليینيیک پايیيین می شوند وولی ددااکتر جواانن نزدد خوددشش آآنن شخصيیت قبل اازز آآمدنن بهھ کليینيیک رراا نداارردد. با آآنکهھ ااررززشش ااوو 
نزدد ااعضایی فاميیل هھھھيیچ تغيیيیر نکرددهه ااست ااما ااوو فکر می کند من هھھھيیچ جايیگاهھھھی ددرر جامعهھ ططبی ندااررمم. 

رروويیايیی رراا کهھ ااوو ددرر سر ددااشت چيیز دديیگریی بودد٬، ااوو فکر می کردد کهھ بهھ عنواانن يیک ددااکتر جواانن کسی ااوو رراا بهھ نوبت نمی شاند. تصوررشش 
اايین بودد کهھ ااستاددشش براایی ماددرر وو پدررشش خوااهھھھد گفت کهھ بهھ شما ااحتراامم خاصی قايیل هھھھستم کهھ چنيین فرززندیی دداارريید وو ااوو ددرر فاکولتهھ هھھھم 



بسيیارر اليیق بودد وو اايینک مشکل ماددررشش رراا هھھھم ددررست ددررکک کرددهه ااست. آآفريین فرززندمم ااما کمی بيیشتر بايید ددرر قسمت تشخيیص ماددرر جانت 
کارر کنيیم چونن موااررددیی ااست کهھ با گفتهھ هھھھایی تو تفاووتت دداارردد وو بهھ برررسی بيیشتر نيیازز ااست. 

ددرر مسيیر ررااهه پدرر می خوااهھھھد هھھھمهھ چيیز رراا ترميیم کند. ااستادد تو بسيیارر اليیق بودد هھھھمانن گونهھ کهھ توصيیف ااوو رراا می کرددیی ووااقعاً ززوودد تواانست 
مشکل ماددررتت رراا تشخيیص کند. اانشاهللا ررووززیی تو هھھھم هھھھميین ططورر يیک ددااکتر اليیق می شویی. 

ددااکتر جواانن می دداانست کهھ چراا پدررشش اايین حرفف هھھھا رراا شرووعع کرددهه ااست. هھھھمهھ ااعضایی خانوااددهه با جمالتی می خوااهھھھند براايیش بفهھمانند کهھ 
تو ددااکتر بزررگی براایی خانوااددهه ما هھھھستی ااما ااوو بسيیارر شکستهھ ااست وو مدتت هھھھا نيیازز ااست کهھ بارر دديیگر بهھ آآنن شورر ااووليیهھ برگردددد. 

 
با اامتنانن وو تشکر اازز ددووکتورر ااسحاقق جواادد کهھ ددرر کنارر کاررهھھھایی مسلکی ددرر بهھترساختن جامعهھ رروولل فعالل دداارردد. ناصرااوورريیا 


