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فصل ۱: استال

با انگشتم زمینهی نقاشی خواهرم را دنبال میکنم، ریههایی که از دریایی گُل ساخته شدهاند. گلبرگهای صورتِی کمرنگ، سفیِد خالص و حتی آبِی خوشرنگی

که از هر لبهی دوقلوهای بیضیشکل در پسزمینه بیرون زدهاند و هرکدام بهنوعی منحصربهفردند، طراوتی دارند که انگار تا ابد شکوفا خواهند ماند. برخی از

گلها هنوز شکوفا نشدهاند و میتوانم وعدهی زندگی را که بیصبرانه منتظر سربرآوردن از البهالی آن غنچههای کوچک است، زیر فشار انگشتانم احساس کنم.

آنها را بسیار دوست دارم.

همیشه از خودم میپرسم داشتن ریههایی به این سالمی چه حسی خواهد داشت، اینطور زنده. نفس عمیقی میکشم و احساس میکنم هوا برای ورود به

بدنم و خروج از آن، سخت میجنگد.

با لغزیدن روی آخرین گلبرِگ آخرین گل، دستم پان میافتد و انگشتانم در پسزمینهای از ستارگان کشیده میشوند؛ نورهای سوزنیشکلی که َابی برای ترسیم

ابدیت نقاشی کرده بود. گلویم را صاف میکنم و دستم را دراز میکنم و کمی خم میشوم که عکس دونفریمان را از کنار تخت بردارم. لبخندهای مشابهمان از

زیر شالهای ضخیِم پشمی بیرون زده است و چراغانیهای تعطیالت در پارِک انتهای خیابان باالی سرمان سوسو میزنند؛ درست مانند ستارههای داخل

نقاشیاش.

یک چیز جادویی درون آن عکس وجود داشت: درخشش مالیم تیرهای برق داخل پارک، برف سفیدی که به شاخههای درختان چنگ زده است و سکون آرام

همهی آنها. سال گذشته برای اینکه بتوانیم این عکس را بگیریم، تقریبًا داشتیم یخ میزدیم؛ اما این رسم همیشگی ما بود. من و َابی شجاعانه سرما را

بهجان میخریدیم تا بتوانیم باهم برای دیدن چراغانیهای تعطیالت برویم.

این عکس همیشه مرا بهیاد آن احساس میاندازد. احساس ماجراجوییکردن با خواهرم، دونفری، درحالیکه دنیا مانند کتابی باز زیر پایمان گسترده است.



پونزی برمیدارم و عکس را کنار نقاشی به دیوار میزنم. سپس روی تخت مینشینم و مداد و دفترچهی جیبیام را از روی پاتختی برمیدارم. نگاهم در لیست

بلندباالی وظایفی که صبح برای خودم نوشته بودم پان میرود. لیست با «۱: تهیهی لیست وظایف» شروع میشود که بهنشانهی رضایت روی آن خطی

کشیدهام، و به «۲۲: تفکر دربارهی آخرت» ختم میشود.

شمارهی ۲۲ احتماالً کمی برای یک بعدازظهر جمعه زیادازحد بود؛ اما االن حداقل میتوانم شمارهی ۱۷ را خط بزنم: «دیوارها را تزن کن.» نگاهی به اطراف

اتاق که پیش از این لخت و بیروح بود میاندازم. من بیشتِر صبح را صرف این کردم که دوباره آنرا مطابق سلیقهی خودم تزن کنم؛ دیوارهایی که حاال با

کارهای هنرِی َابی که طی سالها به من داده بود تزن شدهاند، خردههایی از رنگ و زندگی که از دیوارهای سفید بیمارستانی بیرون میزنند و هرکدام

محصول یکی از سفرهایم به بیمارستاناند:

من با یک ِسُرم در دستم و کیفی که دارد از زیادِی پروانهها در ابعاد و رنگها و شکلهای مختلف منفجر میشود، من با یک کانیوالی بینی که لولهاش طوری

تاب خورده است که عالمت بینهایت را نشان میدهد، من با نبیوالیزرم و بخاری که از آن بیرون میزند و هالهی ابرمانندی تشکیل داده، و ظریفترین آنها،

گردبادی محو از ستارگان که اولین باری که به اینجا آمدم برایم کشید.

مانند کارهای بعدیاش بیعیبونقص نیست؛ اما یکجورهایی باعث میشود آنرا بیشتر دوست داشته باشم و درست پان تمام این طراوت و شادابی،

انبوه تجهیزات پزشکی من قرار دارد. تجهیزاتم درست کنار آن صندلِی بیمارستانیای گذاشته شده که با چرم مصنوعِی سبزرنِگ زشتی پوشیده است. این

استاندارِد همهی اتاقهای اینجا در بیمارستان ِسینت ِگِریس[۱] است. به پایهی ِسُرم خالیام نگاهی میاندازم و میدانم که اولین دور از نوبتهای آنتیبیوتیک

من طی یک ماه آینده دقیقًا یک ساعت و نه دقیقهی دیگر شروع خواهد شد. خوشبهحال من!

صدایی از بیروِن اتاقم میگوید: «اینجاست!» به در نگاه میکنم که بهآرامی و با صدای غژغژ باز میشود و دو چهرهی آشنا از الی آن پدیدار میشوند. کامیال و

مایا در یک دههی گذشته، یکمیلیون بار مرا اینجا مالقات کردهاند؛ ولی هنوز هم نمیتوانند بدون اینکه از تکتک آدمهای درون ساختمان آدرس بپرسند،



راهشان را از البی به اتاق من پیدا کنند.

من با لبخندی به صورتهای تازهآرامشیافتهی آنها نگاه میکنم و میگویم: «اتاق رو اشتباه اومدین.»

مایا میخندد و در را هل میدهد تا کامل باز شود. «واقعًا که میتونست همینطوری باشه. اینجا هنوز هم شبیه یه هزارتوی ترسناکه.»

میگویم: «هیجانزدهاین؟» و از جا َجستی میزنم که هردویشان را در آغوش بگیرم.

کامیال خودش را از بغل من بیرون میکشد تا بتواند مرا نگاه کند. با لبولوچهی آویزان و موهای قهوهاِی تیرهی آویزانترش میگوید: «دومین سفر متوالی

بدون تو.»

راست میگوید. این اولین باری نیست که سیستیک فایبروسسام مرا از سفرهای کالسی یا تعطیالت آفتابی یا برنامههای مدرسه بازمیدارد. حدودًا ۷۰درصِد

مواقع وضعیت برای من کامالً نرمال است. به مدرسه میروم، با کامیال و مایا بیرون میروم، روی نرمافزارم کار میکنم. فقط همهی اینها را با ریههایی که

عملکرد ضعیف دارند انجام میدهم؛ ولی برای بقیهی ۳۰درصِد زندگیام، سیستیک فایبروسس کنترل زندگیام را بهدست میگیرد؛ یعنی وقتی مجبورم برای

تنظیِم دوبارهی بدنم به بیمارستان برگردم، چیزهایی مثل سفرهای کالسی به موزهی هنر یا سفر اخیر سالارشدیها به کابو را از دست میدهم.

این تنظیم دقیقًا به این خاطر صورت میگیرد که بدنم نیاز دارد با آنتیبیوتیک پر شود تا بتوانم از شّر گلودردی چرکی و تبی که هیچجور خوب نمیشود خالص

شوم.

وقتی اینطور میشود باک ریههایم پر میشود.

مایا خودش را روی تخت من میاندازد و درحالیکه آه عمیقی میکشد میگوید: «فقط دو هفتهست. مطمئنی نمیتونی بیای؟ اردوی سالآخریاست استال!»



محکم میگویم: «مطمئنم» و آنها هم میدانند که شوخی ندارم. ما از دوران راهنمایی دوست بودهایم و آنها دیگر میدانند که وقتی نوبت به برنامهریزی

میرسد، حرف آخر را سیستیک فایبروسس میزند.

مسئله این نیست که دلم نخواهد بروم. فقط اینکه عمالً مسئلهی مرگ و زندگی است. من نمیتوانم به کابو یا هرجای دیگری بروم و ریسک برنگشتن را

بکنم. نمیتوانم با والدینم چنین کاری کنم. االن نه.

کامیال درحالیکه به اتاق بیمارستان که با دقت تزن کردهام اشاره میکند میگوید: «آخه تو امسال مدیر کمیتهی برنامهریزی بودی. نمیشه ازشون بخوای

درمانت رو هم باهات منتقل کنن؟ نمیخوایم اینجا گیر بیفتی.»

من سری بهنشانهی نفی تکان میدهم. «ما هنوز تعطیالت بهاری رو با همدیگه داریم! من از کالس هشتم که اون سرماخوردگی رو گرفتم، تابهحال یه بار هم

تعطیالت بهارِی آخرهفتهی بهترینها رو از دست ندادم.» و درحالیکه اینرا میگویم، لبخند امیدوارانهای میزنم و مرتب بین مایا و کامیال نگاهم را میگردانم.

هیچکدام از آنها لبخند مرا پاسخ نمیدهند و هردوی آنها همچنان طوری به من نگاه میکنند که انگار من حیوان خانگی آنها را کشتهام.

متوجه میشوم هردوی آنها ساکهای مایوهایشان را که گفته بودم با خود بیاورند، در دست دارند؛ بههمینخاطر ساک کامیال را از دستش میقاپم، به این

امید که موضوع بحث را عوض کنم. «بریم سراغ انتخاب مایو! باید بهتریناش رو انتخاب کنیم.»

این کار به هردوی آنها انرژی میدهد. مشتاقانه محتویات ساکهایشان را روی تختم میریزیم و مخلوطی از طرحهای گلگلی و خالخالی و شبرنگ درست

میکنیم.

«کامیال.»

یک بیکینِی راهراه سفید و آبی را که میدانم مثل یک دستکش، قالِب بدن او دوخته شده بیرون میکشم و میگویم: «شوخی میکنم. این یکی عالیه.»



او که بهنظر میرسد خیالش راحت شده است، بیکینی را از دستم میگیرد. رویم را بهسمت انبوه لباسهای مایا برمیگردانم؛ ولی او درحالیکه روی صندلی سبز

بیمارستانی گوشهی اتاق نشسته، مشغول پیامکدادن است و لبخند بزرگی روی صورتش نقش بسته.

من یک مایوی یکتکه را که از زمان کالسهای شنا در کالس ششم داشت، بیرون میکشم و با پوزخندی بهسمت او میگیرم. «مایا این چطوره؟»

درحالیکه دیوانهوار تایپ میکند میگوید: «عاشقشم! خیلی خوبه!»

کامیال بادی در بینی میاندازد و درحالیکه مایوهایش را به داخل ساک برمیگرداند و لبخند شیطنتآمیزی به من میزند، در توضیح میگوید: «ِمیِسن و بروک

بههم زدن.»

میگویم: «خدایا، الکی میگی!»

خبر فوقالعادهای است، البته نه برای بروک؛ ولی مایا از کالس انگلیسِی خانم ویلِسن در سال دوم به ِمیِسن عالقه داشت. بههمینخاطر این سفر فرصتی است

که باالخره یک حرکتی از خودش نشان بدهد.

ناراحتم که نمیتوانم آنجا باشم تا به او کمک کنم که در ده حرکِت پسرکُش، طرح «گردباد رمانتیک کابو با ِمیِسن» را پیادهسازی کند.

مایا گوشیاش را کنار میگذارد و شانهای باال میاندازد، میایستد و تظاهر میکند به کارهای هنرِی روی دیوار نگاه میکند. «خیلی اتفاق مهمی نیست. ما اون و

تایلر رو فردا صبح توی فرودگاه میبینیم.»

چپچپ نگاهش میکنم و او هم یکدفعه خندهای سرمیدهد: «خیلی خب، حاال یه ذره هم مهمه.»

از هیجان جیغ میزنیم.



نگاهی به کامیال میاندازم و میبینم که با استرس به ساعتش نگاهی میاندازد که البته تعجبی هم ندارد. او استاد بهتعویقانداختن است و مطمئنًا تابهحال

هیچکدام از وسایلی را که میخواهد به کابو ببرد جمع نکرده است، البته بهجز بیکینی.

او متوجه میشود که من حواسم به چککردن ساعتش هست و خندهی شرمگینانهای میکند. «هنوز برای فردا حولهی ساحل نخریدم.» کامیالی همیشگی.

من بلند میشوم. از فکِر رفتن آنها، قلبم در سینهام میایستد؛ ولی نمیخواهم آنها را معطل کنم. «شماها باید سریعتر برین پس. پروازتون فردا صبِح

علیالطلوعه.»

مایا با ناراحتی نگاهی به اطراف اتاق میاندازد و کامیال ساک مایوهایش را با بیحوصلگی دور دستش میپیچد. هردوی آنها بیشتر از آنچه انتظارش را

داشتم کار را برای من سخت میکنند. احساس گناه و رنجی را که در گلویم فوران میکند قورت میدهم. آنها نیستند که اردوی سالارشدیها به کابو را از

دست میدهند. حداقل آنها باهماند.

به هردوی آنها لبخند بزرگی میزنم و عمالً آنها را با خودم بهسمت در میکشانم. گونههایم از اینهمه مثبتگرایِی تصنعی بهدرد میآید؛ ولی نمیخواهم

ذوق آنها را کور کنم.

کامیال مرا در آغوش میگیرد و میگوید: «برات کلی عکس میفرستیم، باشه؟»

من به مایا که استاد ادوبی است میگویم: «حتمًا این کار رو بکن! من رو هم تو چندتاشون فتوشاپ کن. اینطوری اصالً متوجه هم نمیشین که من اونجا

نبودم.»

آنها دم در اینپا و آنپا میکنند و من به آنها چشمغرهی شدیدی میروم و بهشوخی، آنها را به درون راهرو هل میدهم: «برین بیرون دیگه. برین خوش

بگذرونین تو سفر.»



درحالیکه بهسمت انتهای راهرو میروند داد میزنند: «عاشقتیم استال!» نگاهشان میکنم که از من دور میشوند و تا وقتی باال و پان پریدِن موهای مّواج

مایا کامالً از دیدم خارج میشود، برایشان دست تکان میدهم و ناگهان احساس میکنم تنها چیزی که در دنیا میخواهم این است که بتوانم با آنها از

اینجا بیرون بروم، بروم چمدانم را ببندم بهجای آنکه آنرا باز کنم.

با بستن در و دیدن عکس قدیمی خانوادگی که با دقت پشت در چسبانده بودم، لبخندم محو میشود.

تابستان چند سال پیش، تعطیلی چهارم جوالی بود. عکس در ایوان جلوی خانهمان در یک مهمانی باربکیو گرفته شده بود: من، َابی، مادر و پدرم و گوفی که در

لحظهی گرفتهشدِن عکس به صورت همهمان میخندد. وقتی بهیاد صدای چوبهای کهنه و َلِق پلهی جلوی خانه میافتم ـکه در حالیکه ما میخندیم و برای

عکس بههم میچسبیم، زیر پایمان جیرجیر میکنندـ احساس میکنم دلتنگی برای خانه یکباره بر من هجوم میآورد. دلم برای آن حس تنگ میشود.

همهی ما باهم، خوشحال و سرحال، حداقل بیشتِر مواقع.

این کمکی نمیکند. آهکشان، رویم را برمیگردانم و به سبد داروها نگاه میکنم.

صادقانه بگویم، اینجا را دوست دارم. اینجا از وقتی ششساله بودم خانهی دوم من بوده است؛ بههمینخاطر معموالً آمدن به اینجا برایم اهمیتی ندارد.

درمان میشوم. داروهایم را میگیرم، بهاندازهی وزن بدنم میلکِشیک میخورم، بارب و جولی را میبینم و تا انفجار بعدیام اینجا را ترک میکنم، بههمین

راحتی. اما این دفعه نگرانم، حتی بیقرارم؛ چون بهجای اینکه فقط بخواهم دوباره سالم شوم، باید سالم شوم. بهخاطر والدینم. زیرا آنها رفتهاند و با طالق

همهچیز را بههم زدهاند، و بعد از اینکه همدیگر را از دست دادهاند، دیگر تحمل اینکه مرا هم از دست بدهند ندارند. مطمئنم.

اگر بتوانم بهتر شوم، شاید... .

قدمبهقدم بهسمت دیوار اکسیژن میروم و دوباره چک میکنم که فلومتر آن درست تنظیم شده باشد. پیش از آنکه لوله را دور گوشهایم بپیچم و



شاخههایش را داخل بینیام فروکنم، به صدای پیس اکسیژن گوش میدهم. درحالیکه آه میکشم، به داخِل تشک ناراحت ولی آشنای بیمارستانی فرومیروم و

نفس عمیقی میکشم.

دفترچهی جیبیام را برمیدارم تا مورد بعدی در لیست وظایفم را ببینم و خودم را مشغول نگه دارم. «۱۸: ویدئو ضبط کن.»

مدادم را برمیدارم و متفکرانه آنرا گاز میگیرم و به کلماتی که قبلتر نوشتهام نگاه میکنم. تعجبی ندارد اگر بگویم در این وضعیت فکرکردن راجعبه آخرت کار

راحتتری است.

ولی لیسْت لیست است، بههمینخاطر نفسم را بیرون میدهم و دستم را دراز میکنم تا از روی پاتختی لپتاپم را بردارم. چهارزانو روی لحاف نرم و ضخیم

گُلدارِ جدیدی مینشینم که دیروز، وقتی کامیال و مایا مشغول خرید لباس برای کابو بودند، از فروشگاه تارگت خریدم. من اصالً احتیاجی به آن نداشتم، ولی

آنها آنقدر مشتاقانه مرا در انتخاب وسیلهای برای سفرم به بیمارستان همراهی میکردند که فکر کردم زشت است اگر آنرا برندارم. حداقل یکجورهایی به

دیوارهایم میآید: روشن و پرانرژی و رنگارنگ.

با استرس انگشتانم را روی صفحهکلید میزنم و درحالیکه کامپیوترم درحال باالآمدن است، از گوشهی چشم نگاهی به تصویرم در صفحهی نمایش آن

میاندازم. به موهای بلند قهوهاِی بههمریختهام اخم میکنم و سعی میکنم صافشان کنم و انگشتانم را پشتسرهم داخل آنها میکشم. اعصابم ُخرد میشود

و کِش سُرم را از مچم درمیآورم و به یک شینیون بههمریخته بسنده میکنم تا بلکه کمی برای این ویدئو آبرومندانه بهنظر برسد. کتاب کدنویسی جاوا برای

گوشیهای اندرویدم را از روی پاتختی برمیدارم و لپتاپم را روی آن میگذارم تا زیر چانهام بزرگ نیفتد و بتوانم از زاویهای تصویر بگیرم که کمی از راه دور

جذاب باشد.

وارد اکانت یوتوب الیو میشوم. وبکم را تنظیم میکنم. مطمئن میشوم که نقاشِی ریههای َابِی پشتسرم کامالً قابِلدیدن باشد؛ بهترین پسزمینه است.



چشمانم را میبندم و نفس عمیقی میکشم و صدای آشنای ِوزِوزکردن ریههایم را میشنوم که در تالش مذبوحانهای سعی میکنند با وجود دریایی از مخاط،

خود را از هوا پر کنند. آهسته نفسم را بیرون میدهم و پیش از آنکه دکمهی اینتر را بزنم که ویدئو الیو ضبط کنم، لبخند کارتپستالی بزرگی روی لبانم

مینشانم.

«سالم دوستان. جمعهی سیاه[۲] براتون خوب بود؟ من منتظر برفی بودم که هیچوقت نیومد.»

به گوشهی صفحهنمایشم نگاهی میاندازم و دوربین را بهسمت پنجرهی بیمارستان و آسمان ابری خاکستری و درختاِن آنسوی پنجره که کامالً لختاند

میچرخانم. وقتی میبینم که تعداد بینندههای الیو من هزار را رد میکند، لبخندی میزنم؛ بخشی از بیستوسههزار و نهصدوچهل نفر عضو یوتوب که

ویدئوهای مرا دنبال میکنند تا ببینند مبارزهام با سیستیک فایبروسس چطور پیش میرود.

«خب، میتونستم االن درحال آمادهشدن برای پرواز به کابو برای اردوی سالارشدیهای مدرسهم باشم، اما درعوض دارم تعطیالتم رو توی بیمارستان بهدور از

خونهم میگذرونم که اینو مدیون یه گلودرد چرکیام.»

بهعالوه، یک تب شدید. بهیاد امروز صبح میافتم که وقتی دمای بدنم گرفته شد، اعداد چشمکزن روی دماسنج دمای باالی ۳۹ درجه را فریاد میزدند.

نمیخواهم اینرا در ویدئو بگویم؛ چون والدینم بعدًا قطعًا این ویدئو را خواهند دید.

تا آنجایی که آنها میدانند، من فقط یک سرماخوردگی آزاردهنده دارم.

«کیه که بخواد دو هفتهی کامل آفتاب و آسمون آبی و ساحل داشته باشه، وقتی میتونه تو حیاط پشتی خودش یه ماه کامل تو رفاه کامل زندگی کنه؟»

وسایل رفاهیام را یکییکی با انگشتانم میشمارم. «بذار ببینم، من خدمهی تماموقت، منبع نامحدود پودینگ شکالت و خدمات خشکشویی دارم. اوه، و بارب

با دکتر حمید صحبت کرده که این بار اجازه بده همهی لوازم پزشکی و داروهام رو توی اتاقم نگه دارم! نگاه کنین!»



وبکم را بهسمت انبوه تجهیزات پزشکی و سبد داروهای بغل دستم میچرخانم که بهترتیب الفبا و زمان و طبق نرمافزاری که زمانبندی هر ُدز را نشان

میدهد، مرتبشان کردهام. باالخره نرمافزار آمادهی امتحان شده است. این کار شمارهی ۱۴ در لیست وظایفم بود و خیلی از نتیجهی کار به خودم افتخار

میکنم.

کامپیوترم صدای دینگ میدهد که نشاندهندهی این است که نظرات درحال ارسالاند. یکی از آنها را میبینم که اسم بارب را با چندتا ایموجی قلب آورده

است. او محبوب خیلیهاست، همانطور که محبوب من است. از زمانی که بیش از ده سال پیش برای اولین بار به این بیمارستان آمدم، او متخصص

بیماریهای دستگاه تنفسی بوده است و به من و بقیهی سیستیک فایبروسسیها شیرینی میدهد، مثل شریک جرمم پو. او دستان ما را در طول بدترین

اسپاسمهای درد که استخوان میترکاند میگیرد، انگار که اصالً چیزی نیست.

من نصف این زمان را درحال ساختن ویدئوهای یوتوب بودهام تا آگاهیها را راجعبه سیستیک فایبروسس افزایش دهم. در این سالها تعداد افرادی که

شروع به رصد جراحیها، درمانها و بستریشدنهای من در ِسینت ِگِریس کردند، بیش از حد انتظارم بوده است. آنها مرا در تمامی دورانهای ناخوشایند و

همهی موارد دیگر همراهی میکنند.

«عملکرد ریهم به ۳۵درصد کاهش پیدا کرده.» اینرا میگویم درحالیکه دوربین را بهسمت خودم برمیگردانم. «دکتر حمید گفته دارم آهسته و پیوسته به صدر

لیست پیوند ریه نزدیک میشم، بههمینخاطر یه ماه اینجا میمونم، آنتیبیوتیک میگیرم و رژیمم رو رعایت میکنم...» چشمانم بهسمت نقاشی پشتسرم

میرود، ریههای سالمی که برفراز سرم قرار دارند، چقدر دورازذهن بهنظر میرسند!

سرم را تکان میدهم و لبخند میزنم و خم میشوم تا یک بطری را از سبد داروهایم بردارم. «این یعنی داروهام رو سروقت بگیرم، جلیقهی َافلوِوستم[۳] رو

بپوشم که مخاط رو درهم بشکنه و...» بطری را جلوی دوربین میگیرم «یه عالمه از این ماّدهی مغّذِی مایع رو هر شب ازطریق لولهی گاسترونومی بگیرم. اگه

هر خانمی اونجا هست که بخواد روزی پنج هزار کالری بخوره ولی باز هم هیکل آمادهی آفتابگرفتن تو کابو رو داشته باشه، من حاضرم جام رو باهاش



عوض کنم.»

کامپیوترم دوباره دینگ میکند. پیامها یکی پس از دیگری سرازیر میشوند. چندتا از آنها را میخوانم تا حس مثبتشان جو منفی موجود را از بین ببرد:

ـ طاقت بیار استال! ما عاشقتیم.

ـ با من ازدواج کن!

«ریههای جدید ممکنه هر لحظه از راه برسن، بههمینخاطر باید آماده باشم!» طوری آن کلمات را میگویم که انگار با تمام قلبم به آنها اعتقاد دارم. اگرچه

طی این سالها یاد گرفتهام بیشازحد امیدوار نباشم.

دینگ! پیامی دیگر: «من سیستیک فایبروسس دارم و تو همیشه به من یادآوری میکنی که مثبت بمونم (عالمت بوس).»

دلگرم میشوم و آخرین لبخند بزرگم را به دوربین، برای آن کسی که مانند من درحال مبارزه در این جنگ است میزنم. این بار لبخندم واقعی است. «خیلی

خب دوستان، ممنون بهخاطر تماشا! باید برم داروهای بعدازظهر و عصرم رو چک کنم. میدونین که چقدر وسواس دارم. امیدوارم همه هفتهی خیلی خوبی

داشته باشین. خداحافظ!»

ویدئوی زنده را قطع میکنم و آرام نفسم را بیرون میدهم. مرورگر وبم را میبندم و صورتهای لبخندزنان زمستانِی داخل عکس دسکتاپم را میبینم: من و

کامیال و مایا، دست در دست هم، با همان رژلب قرمز تیره که باهم از فروشگاه ِسفورا[۴] خریده بودیم. کامیال رنگ صورتی براق میخواست؛ ولی مایا ما را

متقاعد کرد که قرمز رنگی است که در زندگیمان «به آن نیاز داریم». البته من هنوز هم متقاعد نشدهام که این حرف درست است.

درحالیکه دراز میکشم، پاندای رنگوروَرفتهای را که روی بالشتهایم است برمیدارم و محکم بازوهایم را دورش حلقه میکنم. خواهرم، َابی، اسمش را َپِچز



گذاشت و چقدر هم که این اسم برایش مناسب است. سالها آمدن و رفتن با من به بیمارستان به او هم ضربه زده است. وصلههای رنگارنگ روی

قسمتهایی از بدنش که پاره شده بود دوخته شده است و در مواقع خیلی دردناِک درمانم که آنرا محکم فشار میدهم، مواد داخلش از الی آنها بیرون

میزند.

کسی به در میزند و کمتر از یک ثانیه در کامالً باز میشود و بارب ناگهان با یک عالمه فنجان پودینگ که باید با داروها بخورم وارد میشود. «من برگشتم!

بسته داری!»

وقتی نوبت به بارب میرسد، در شش ماه گذشته چندان فرقی نکرده است، یا شاید بهتر باشد بگویم در ده سال گذشته. او هنوز بهترین است. همان موهای

فر کوتاه، همان گانهای رنگارنگ، همان لبخندی که همهی اتاق را روشن میکند.

اما بهدنبال او جولی که پابهماه است هم وارد اتاق میشود و یک ِسُرم با خود بهداخل میآورد. این یکی تغر بزرگی نسبت به شش ماه گذشته داشته است.

من تعجبم را قورت میدهم و به بارب میخندم که پودینگها را برایم لبهی تخت میگذارد تا در سبد داروهایم جاسازی کنم. سپس یک لیست درمیآورد تا

دوباره چک کند که سبد همهی آنچه را نیاز دارم در خود دارد یا نه.

میگویم: «من بدون تو چیکار میکردم؟»

چشمکی میزند و میگوید: «میمردی.»

جولی کیسهی ِسُرم آنتیبیوتیک را کنار من آویزان میکند و شکمش به بازوی من کشیده میشود. چرا به من نگفت که حامله است؟ جدی میشوم و لبخند

ظریفی میزنم و به ضربههای بچهاش نگاه میکنم و سعی میکنم آرام خودم را کنار بکشم. «از شش ماه گذشته خیلی چیزا تغر کرده!»



شکمش را میمالد و چشمهای آبیاش همراه لبخند بزرگی که به من میزند برق میزند. «میخوای لگداش رو حس کنی؟»

من خیلی سریع میگویم: «نه.» حس بدی به من دست میدهد وقتی بهخاطر این صراحِت من جا میخورد و ابروهای بلوندش بهنشانهی تعجب باال میرود؛

اما من اصالً نمیخواهم نحسیام به آن بچهی سالم و کامل نزدیک شود.

خوشبختانه نگاهش به عکس پسزمینهی لپتاپم میافتد. با هیجان میگوید: «اونها عکسهای زمستونیت هستن؟ چندتاشون رو تو اینستاگرام دیدم!

چطور بود؟»

با یک دنیا اشتیاق جواب میدهم: «خیلی کیف داد.» و جّو ناجوری که بهوجود آمده بود، کمکم از بین میرود. پوشهای را روی دسکتاپم باز میکنم که پر از

عکس است. «رقص رو که با سه تا آهنگ ترکوندم. سوار یه لیموزین شدم. غذا بد نبود. و قبل اینکه خسته بشم تا دهونیِم شب َدووم آوردم که خیلی بیشتر

از انتظارم بود. کی به ساعت خاموشی نیاز داره وقتی بدنت خودبهخود این کار رو برات میکنه؟ مگه نه؟»

من به او و بارب چندتا از عکسهایی را که در خانهی مایا قبل از رقص انداخته بودیم نشان میدهم و او هم مشغول وصلکردن ِسُرم به دستم و گرفتن

فشارخون و خواندن اکسیژن است. یادم میآید قبالً از سوزن میترسیدم؛ اما با هر آزمایش خون و ِسُرم کمکم آن ترس هم از بین رفت. حاال حتی آن سوزش

اولیه را هم حس نمیکنم. هربار که ضربه یا سیخونکی بهم زده میشود، احساس میکنم قویتر میشوم. انگار که میتوانم از پس همهچیز بربیایم.

بارب بعد از اینکه همهی عالئم حیاتی مرا چک میکند و باالسر من ـبا لباس نقرهاِی براِق کلوش و دستهگل گُلِبهیامـ آهواوههایش را میکشد، میگوید:

«خیلی خوب.» وقتی کامیال و مایا و من میخواستیم سهتایی به مهمانی برویم، تصمیم گرفتیم باالتنههایمان را باهم عوض کنیم. من نمیخواستم با پسری

قرار بگذارم. نه که کسی از من نخواسته باشد، اما مسئله این بود که احتمالش خیلی زیاد بود که بخواهم رفتنم را لغو کنم یا وسط مهمانی حالم بد شود، و این

برای هرکسی که با او میبودم عادالنه نبود. هردوی آنها هم نمیخواستند فکر کنم مرا جا گذاشتهاند؛ بههمینخاطر آنها هم بهجای اینکه با کسی قرار

بگذارند، تصمیم گرفتند که سهتاییمان باهم برویم؛ اما بهخاطر اتفاقات جدیدی که با ِمیِسن در راه است، فکر نمیکنم این کار خیلی مناسب مهمانی



فارغالتحصیلی باشد.

بارب رو به سبد داروهای پر سری تکان میدهد و دستش را به کمر میزند. «چکت میکنم، ولی همهچی روبهراهه.» یک بطری قرص را برمیدارد. «حواست

باشه باید این رو با غذا بخوری.» اینرا میگوید و آنرا با دقت سر جایش میگذارد و یکی دیگر را برمیدارد. «حواست باشه این یکی رو نباید...»

من میگویم: «بارب، میدونم.» او فقط خودش است، همان خود مادرگونهی همیشگی؛ اما دستهایش را بهنشانهی تسلیم باال میبَرد. ته دلش میداند که

مشکلی پیش نخواهد آمد.

وقتی هردویشان بهسمت در میروند من هم برای خداحافظی دست تکان میدهم و با استفاده از ریموِت بغل تختم، پشتی تخت را کمی ایستادهتر میکنم.

وقتی جولی از اتاق خارج میشود، بارب آهسته میگوید: «تا یادم نرفته...» چشمهایش را باریک میکند و نگاه اخطارآمیز آرامی به من میاندازد. «اول سُرمت

رو تموم کن، بعدش اینکه پو همین االن توی اتاق ۳۱۰ بستری شد.»

«چی؟ واقعًا؟» اینرا میپرسم، درحالیکه چشمانم از تعجب گرد شدهاند و سعی میکنم از تخت پان بیایم تا بهدنبال او بروم. باورم نمیشود به من نگفته

که به بیمارستان میآید!

بارب بهسمت من میآید، شانههایم را میگیرد و پیش از آنکه بفهمم، مرا آرام بهروی تخت هل میدهد. «کدوم قسمت جملهم رو نفهمیدی که گفتم اول

سُرمت رو تموم کن؟!»

من خندهای از روی دستپاچگی میکنم؛ اما چطور میتواند مرا سرزنش کند؟ پو اولین دوستی بود که وقتی به بیمارستان آمدم پیدا کردم. او تنها کسی است که

مرا میفهمد. ما باهم یک دهه با سیستیک فایبروسس جنگیدیم؛ باهم اما البته از فاصلهی مطمئن.



ما نمیتوانیم بیشازحد به همدیگر نزدیک شویم. برای بیماران سیستیک فایبروسس، عفونت بهخاطر سرایت یک سری باکتریهای خاص از یکی به دیگری،

ریسک خیلی بزرگی است. یک تماس بین دو نفر مبتال به سیستیک فایبروسس میتواند منجر به مرگ هردوی آنها شود.

اخم جدی او جای خودش را به تبسم مهربانی میدهد. «آروم بگیر. ریلکس باش. یه قرص خونسردی بخور.» بهطنز و با چشم، اشارهای به سبد داروها میکند.

«جدی نگفتم.»

سُرم را بهنشانهی تأد تکان میدهم و خندهای واقعی میکنم و با شنیدِن خبِر بودن پو، اینجا حس آرامش جدیدی میکنم.

بارب درحالیکه اتاق را ترک میکند میگوید: «بعدًا میآم کمکت کنم َافلوِوستت رو بپوشی.» گوشیام را برمیدارم و بهجای اینکه دیوانهوار بهسمت

اتاق ۳۱۰ بروم، شروع به زدن یک پیام نوشتاری میکنم: «تو اینجایی؟ من هم همینطور. واسه تنظیم بدنم.»

یک ثانیه هم طول نمیکشد و صفحهام با این پیام او روشن میشود: «برونشیت. تازه پیش اومد. زنده میمونم. بعدًا بیا پیشم و برام دست تکون بده. االن

دارم غش میکنم.»

به تخت تکیه میدهم و نفس بلندی را آهسته بیرون میدهم.

راستش را بخواهید، راجعبه آمدِن این دفعهام به بیمارستان نگرانم.

عملکرد ریههای من خیلی سریع به ۳۵درصد کاهش یافت و حاال حتی بیشتر از تب و گلودرد، ماندنم در بیمارستان برای یک ماه آینده و درمان پشت درمان

برای آنکه مانع پیشرفت آن شود، درحالیکه دوستانم خیلی از من دورند، مرا میترساند، خیلی. ۳۵درصد عددی است که مادرم را از نگرانی شبها بیدار نگه

میدارد. چیزی نمیگوید؛ ولی کامپیوترش اینرا میگوید. جستوجو پشت جستوجو برای پیوند ریه و درصدهای عملکرد ریه، ترکیبات و عبارات جدید؛ ولی

هدف همهشان درنهایت یک چیز است: چطور برای من وقت بیشتری بخرد. اینکار مرا حتی بیشازپیش میترساند، البته نه برای خودم. وقتی شما



سیستیک فایبروسس دارید، به فکر جوانمرگشدن عادت میکنید. نه، من برای والدینم میترسم. چه به سر آنها میآید اگر این بدترین اتفاق حاال که

همدیگر را ندارند بیفتد.

اما با وجود پو در اینجا، کسی که مرا میفهمد، میتوانم از پس آن بربیایم، البته وقتی واقعًا اجازه داشته باشم او را ببینم.

ـ

بقیهی بعدازظهر بهآرامی میگذرد. روی نرمافزارم کار میکنم و دوباره چک میکنم که مشکل برنامهنویسیاش ـکه موقع اجرا روی گوشیام مرتب تکرار میشدـ

برطرف شده باشد. کمی پماد فیوسیدین روی پوست ملتهب اطراف لولهی گاسترونومیام میزنم تا قرمزی سوزناک آن التیام پیدا کند و تبدیل به صورتِی غروب

تابستان شود. انبوه قرصها و بطریهای قبل از خواب را دوباره و دوباره چک میکنم. به پیامهای ساعتبهساعت والدینم جواب میدهم. به بیرون پنجره

خیره میشوم، درحالیکه بعدازظهر آهستهآهسته درحال تمامشدن است و زوجی همسنوسال خودم را میبینم که درحال ورود به بیمارستان میخندند و

همدیگر را میبوسند. اتفاق معمولی نیست که زوج خوشحالی را درحال ورود به بیمارستان ببینی. درحالیکه آنها را دستدردست هم و با نگاههای آرزومند

میبینم، از خودم میپرسم چه حسی خواهد داشت اگر من هم کسی را داشته باشم که اینطور به من نگاه کند. مردم همیشه فقط به لولهی کانیوال و جای

زخمهایم و لوله گاسترونومی من نگاه میکنند، نه به خودم.

این ظاهْر چیزی نیست که باعث شود مردان پشت در اتاق من صف بکشند.

من سال اول دبیرستان با تایلر پاول دوست شدم؛ ولی فقط یک ماه دوام آورد، تا زمانی که عفونت باعث شد برای چندهفتهای در بیمارستان بستری شوم.

حتی بعد از چند روز اول، پیامهایش کم و کمتر شد و من تصمیم گرفتم با او بههم بزنم. بهعالوه که اصالً هیچ شباهتی به حال آن زوج بیرون پنجره نداشت.

کف دست تایلر وقتی دستهای هم را میگرفتیم عرقی بود و آنقدر اسپری بدن َاکس میزد که وقتی همدیگر را در آغوش میگرفتیم، بهشدت شروع به سرفه

میکردم.



این روند فکری روش خوبی برای پرتکردن حواسم نیست بههمینخاطر حتی به مورد ۲۲ لیستم هم راضی میشوم، یعنی «تفکر دربارهی آخرت» و کمی از

کتاب زندگی، مرگ، و جاودانگی؛ سفر روح[۵]را میخوانم.

اما خیلی سریع تصمیم میگیرم فقط روی تخت دراز بکشم و به سقف خیره شوم و به صدای وزوز نفسکشیدنم گوش دهم. صدای هوا را میشنوم که سعی

میکند راه خودش را از میان مخاطی که فضای ریههایم را پر کرده باز کند. دمر میشوم و یک آمپول ِفُلِونت باز میکنم تا به ریههایم کمک کنم. مایع را در

نبیوالیزر کنار تختم میریزم، دستگاه انگار که یکباره جان بگیرد، بخار را از لولهی دهانِی آن بیرون میدهد.

مینشینم و به نقاشی ریهها خیره میشوم و نفسم را تو و بیرون میدهم. تو و بیرون. تو و... بیرون.

امیدوارم والدینم طی چند روز آینده برای دیدنم بیایند. نفسکشیدنم کمتر سخت شده. به هردوی آنها گفته بودم که کس دیگری امروز صبح مرا به

بیمارستان میبرد؛ اما درواقع از سر خیابان خانهی مادرم به اینجا اوبر[۶] گرفتم. نمیخواهم هیچکدام از آنها دوباره مرا اینجا ببینند، حداقل تا وقتی بهتر

نشدهام نمیخواهم.

مادرم حتی وقتی مجبور بودم برای بستن وسایلم از اکسیژن سیارم استفاده کنم، با نگرانی به من نگاه میکرد.

کسی به در میزند. نگاهم را از دیواری که به آن خیره شدهام به آن سمت برمیگردانم و در دل آرزو میکنم کاش پو باشد که آمده باشد به من سری بزند.

لولهی داخل دهانم را بیرون میکشم. کلهی بارب از الی در وارد میشود. ماسک جراحی و دستکشهای التکسش را روی میز کنار در اتاق من میاندازد.

«یکی دیگه طبقهی باال به دنیا اومد. پونزده دقیقهی دیگه میبینمت.»

قلبم شروع به تپش میکند.



سرم را تکان میدهم و او هم قبل از اینکه از اتاق بیرون بزند، لبخند بزرگی تحویلم میدهد. لوله را داخل دهانم میگذارم و یک نفس دیگر فلوونت[۷] به

داخل میدهم و پیش از آنکه از جایم بلند شوم و حرکت کنم، اجازه میدهم بخارهایش تا آنجا که میشود ریههایم را پر کند. نبیوالیزر را خاموش میکنم،

دستگاه سیار اکسیژن را که کنار تختم درحال شارژشدن بود برمیدارم، دکمهی ِگرد وسط آنرا میزنم که روشن شود و بندش را روی شانهام میاندازم. لولهی

کانیوال را داخل بینیام میگذارم و بهسمت در میروم. دستکشهای التکس آبی را دستم میکنم و بندهای ماسک صورت را دور گوشهایم میاندازم.

کفشهای کانورس سفیدم را میپوشم و در را باز میکنم و به داخل راهرویی که از سفیدی برق میزند میشوم. تصمیم میگیرم مسیر طوالنیتر را بروم تا از

کنار اتاق پو هم رد شوم.

از کنار ایستگاه پرستاران در وسط طبقه رد میشوم، به دستیار پرستار جدید، سارا، سالم میکنم و دستی تکان میدهم، که از باالی باجهی جدید فلزی و صیقلی

به من لبخند میزند.

شش ماه پیش، قبل از آخرین آمدنم به بیمارستان آنرا جایگزین کردهاند. ارتفاعش همانند قبلی است، با این تفاوت که آنیکی از چوبهای قدیمِی

استفادهشده در بیمارستان، از زمان تأسیسش در حدود شصت و خردهای سال پیش ساخته شده بود. یادم میآید وقتی بهاندازهی کافی کوچک بودم،

میتوانستم بهراحتی از کنار آن بگذرم و به هر اتاقی که پو در آن بود برسم. سرم چند اینچی پانتر از سطح میز بود. حاال به ابروهایم میرسد.

درحالیکه بهسمت انتهای راهرو میروم، به دری که با کمک یک اسکیتبرِد برعکس الیش نیمهباز مانده و رویش پرچم کلمبیایی کوچکی زده شده میخندم.

نگاهی دزدکی به داخل میاندازم و میبینم پو روی تختش در خواب عمیقی فرورفته و مانند توپ کوچکی زیر پتوی چهارخانهاش جمع شده و پوستر زیبایی از

گوردن رمزی[۸] درست باالی سرش نصب شده، انگار که چهارچشمی مواظبش است.

روی ُبرِد تمیزی که بیرون درِ اتاقش نصب کرده است، عالمت قلبی میکشم تا بفهمد من آنجا بودهام، درست پیش از آنکه راه بیفتم بهسمت انتهای راهرویی



که به درهای دوقلوی چوبی و به قسمت اصلی بیمارستان ختم میشود: طبقهی باالی آسانسور، انتهای بخش C، آنطرِف پل، در ساختمان شمارهی ۲، بخش

مراقبتهای ویژهی نوزادان[۹].

یکی از خوبیهای آمدن اینجا برای بیش از یک دهه این است که من همهجای بیمارستان را بهخوبِی خانهای که در آن بزرگ شدهام میشناسم. هر پیِچِش

راهرو یا راهپله و میانبر مخفی را بارهاوبارها کشف کردهام.

اما پیش از اینکه آن درهای دوقلو را باز کنم، درِ اتاقی کنار من باز میشود و سرم را برمیگردانم. در کمال تعجب پسر الغر بلندی را که تا آن زمان ندیده بودم

میبینم. او در چهارچوب اتاق ۳۱۵ ایستاده، در یک دست دفتر طراحی دارد و در دست دیگر یک مداد زغالی، و به مچ دستش دستبند سفید بیمارستانی بسته

شده، مانند من. خشکم میزند.

موهای قهوهاِی تیرهی بههمریختهاش بهطرز جذابی نامرتب است، انگار که همین االن او را از داخل یک مجلهی جوانان برداشته باشند و وسط بیمارستان

گذاشته باشند. چشمانش آبی تیره است و گوشهی چشمانش وقتی صحبت میکند چین میافتد.

اما لبخند اوست که بیش از هرچیز دیگری توجه مرا جلب میکند. یکطرفه و جذاب است و صمیمت ربایندهای دارد.

آنقدر جذاب است که احساس میکنم عملکرد ریههایم ۱۰درصِد دیگر هم افت کردهاند.

خیلی خوب است که این ماسک نصف صورتم را پوشانده؛ چون اصالً در این ِسرِی ماندنم در بیمارستان، آمادگی وجود پسرهای خوشگل را در طبقهام نداشتم.

میگوید: «زمانبندیهایشان را چک کردم» و مدادش را پشت گوشش میگذارد. آرام بهسمت چپ برمیگردم و میبینم به همان زوجی که قبلتر درحال ورود

به بیمارستان دیده بودم لبخندی میزند. «هیچکس تا یه ساعت دیگه مزاحمتون نمیشه، مگه اینکه بشینین رو دکمهی احضار پرستار. یادتون هم نره، من

میخوام روی اون تخت بخوابم.»



«فکر همهجاش رو کردیم» به دختر نگاه میکنم درحالیکه زیپ ساکش را باز میکند و پتوهایش را نشان او میدهد.

صبر کن ببینم. چی؟

پسر جذاب سوت میزند. «نگاش کن. به این میگن یه دختر پیشاهنگ واقعی.»

دوستپسرش میگوید: «ما که حیوون نیستیم» و لبخند بزرگ مردانهای به او میزند.

اوه خدای من. چقدر چندشآور. انگار اینجا هتل است.

قیافهام را درهم میکشم و به راهرفتنم بهسمت پان راهرو و درهای خروج ادامه میدهم و سعی میکنم هرقدر که میشود، فاصلهی بین خودم و هر

نقشهای را که آنجا پیادهسازی میکنند بیشتر کنم. این دیگر افراط است.
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