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مهراوه خوارزمی
خبرنگار

چند ســاعتی اســت از ماشــینش
پیــاده شــدهام .امــا هنــوز ذهنــم
درگیــر کنــش و واکنشــی اســت
کــه بــه قــول خــودش بــرای
اولیــن بــار تجربــه میکــرد.
اولیــن واکنــش قالبــی ذهنــم
ایــن بــود کــه بــه کنایــه بپرســم
«آخــه مــرد هــم اینقــدر ترســو
میشــه؟» و بعــد بــه خــودم
نهیــب بزنــم «آی دختــر کلیشــه
جنســتی نداشــته باش ،ترســیدن

سمند EF7
استپ وی
H30

کــه زن و مــرد نــدارد ».بعــد بــه
تردیــد افتــادم کــه آیــا اصـ ً
ا آن
واکنــش حاصــل تــرس بــود یــا
تدبیــری بــود بــرای پیشــگیری از
یــک جــدال خیابانــی و تبعــات
احتمالــی فاجعهبــارش .در کنــار
ایــن فکرهــا امــا هــر بــار یــاد این
میافتــادم کــه راننــده چطــور
ناغافــل پــای مــن را بــه ماجــرا
کشــید ،بــه خنــده میافتــم.
ماجــرا خیلــی ســاده شــروع
شــده بــود .راننــده جــوان
پــژو خاکســتری میخواســت
خــودرواش را از پــارک دربیــاورد
و ناگهــان بــا تاکســی مواجــه
شــد کــه انــگار جلــواش پیچیــده
بــود .خوشــبختانه تصادفــی
اتفــاق نیفتــاد امــا جــوان
آنقــدر عصبانــی شــده بــود

رانا

بازار آزاد

 86میلیون
 182میلیون
 114میلیون
 85میلیون

کــه بــرای همیــن کار تالفــی
کنــد .صندلــی جلویــی تاکســی
نشســته بــودم و بــدون کمربنــد
بســته ،ترمــز ناگهانــی و ناگزیــر
راننــده تاکســی حســابی تکانــم
داد .حــاال هــر دو شیشــهها را
پاییــن کشــیده بودنــد و داشــتند
از رفتــار هــم انتقــاد میکردنــد
و بگــو و مگــو کــه «ایــن چــه
طرزشــه؟»« ،اون چــه طــرزش
بــود؟»« ،مــن اشــتباه کــردم»،
«خــب فکــر کــن منــم اشــتباه
کــردم»« ،ایــن کارت اشــتباه
نبــود ،بــی شــعوری بــود»
ایــن جملــه آخــری را راننــده
میانســال تاکســی گفــت و شــاید
اگــر میدانســت یــک کلمــه
بــی شــعوری ایــن همــه تبعــات
دارد ،از حفــره دهــان خــارج

تولد دوباره در روز تولد
ترجمه :فرزانه خوئینی

مــادر  35ســاله فرانســوی کــه از
بیمــاری ســرطان لوســمی حــاد
رنــج میبــرد در روز تولــدش
بــا پیونــد مغــز اســتخوان یــک
اهداکننــده از مــرگ نجــات یافــت.
چنــد مــاه طــول کشــید تــا
تالشهــای بیوقفــه اولیویــه
بــرای یافتــن یــک اهداکننــده
ســازگار بــرای نجــات جــان همســر
بیمــارش بــه نتیجــه رســید.
آوریــل گذشــته بــود کــه اولیویــه
پــدر خانــواده از طریــق شــبکه
خبــری «فرانــس بلــو» بــرای
جنیفــر ،همســر و مــادر فرزندانش

درخواســت کمــک و یــاری کــرده
بــود .جالــب اســت کــه بــا انتشــار
ایــن پیــام و تــا قبــل از شناســایی
یــک اهداکننــده ســازگار بــا خــون
جنیفــر 1500 ،نفــر بــرای اهــدای
مغــز اســتخوان خــود اعــام
داوطلبــی کردنــد .روز سهشــنبه،
 28مــاه مــه بــود کــه ایــن مــادر
 35ســاله موفــق بــه دریافــت و
پیونــد موفــق مغــز اســتخوان از
یــک داوطلــب شــد و ایــن اتفــاق
دقیقــاً مصــادف بــا روز تولــد بیمــار
شــد .جنیفــر بــا انتشــار پیامــی
روی صفحــه فیسبــوک خــود
دربــاره تجربــهاش گفــت« :ابتــدا
از همگــی شــما بــرای اینکــه در
روز تولــدم زندگــی دوبــاره بــه مــن
بخشــیدید و از همــه کســانی کــه

تندر پالس دنده
دنا
پژو پارس

پژو  V8 206صندوقدار
نشــده قورتــش م ـیداد .امــا کار
از کار گذشــته بــود چــون حتــی
ســبز شــدن چــراغ و «تیـکآف»
تاکســی بــرای دور شــدن از
مهلکــه فایــدهای نداشــت .طــرف
 100متــر بعــد از چهــارراه
پیچیــد جلویمــان ،از ماشــینش
پیــاده شــد و بــا دســت محکــم
کوبیــد روی کاپــوت جلــوی
تاکســی کــه «چــه غلطــی
کــردی؟ کــی بیشــعوره؟»
بنــده خــدا دســتهایش از
مواجهــه بــا ایــن صحنــه بــه
لــرزه افتــاد ،رنگــش پریــد و بــا
لکنتــی گفــت« :مــن کــه نگفتــم
بــی شــعور ،ایــن خانــم گفــت» و
انگشــت اشــارهاش را بــه ســمت
مــن گرفــت .متهــم کــردن
مــن در قامــت یــک زن کــه

بازار آزاد

 131میلیون
 114میلیون
 99میلیون
 99میلیون و 500

بــا چشــمهای
گــرد شــده و
متعجــب ناظــر
ماجــرا بــودم،
انــگار آب ســردی بــود کــه
بــر آتــش عصبانیــت راننــده
جــوان ریختنــد .پوزخنــدی زد،
ســری بــه تأســف تــکان داد،
اســتغفراللهی گفــت و حکــم
صــادر کــرد کــه« :همیجــا
میمونــی تــا مــن یــه چهــارراه
از اینجــا دور بشــم ،نبینمــت جلو
چشمم!»
ایســتادیم و رفتنــش را تماشــا
کردیــم .راننــده تاکســی دســت
و پایــش را جمــع کــرد و گفــت:
«ببخشــید خانــم ولــی اولیــن بار
بــود بــا کســی درگیــر میشــدم
چــارهای نداشــتم»...

این روزها ماجرای نجات مادر بیمار  35سالهای
ب ه نام جنیفر که دارای چند فرزند است به
زیباترین داستان روز در فرانسه و به سوژه داغ
کاربران شبکههای اجتماعی و سایتهای خبری
تبدیل شده است .سایت کلوزرماگ چگونگی
درمان این زن را حکایت کرده است
بــه فکــر مــن بودنــد تشــکر فــراوان
میکنــم .امــروز بــرای مــن مثــل
روزهــای دیگــر نبود ،روزی سرشــار
از احســاس و آرامــش .امــروز روز
تولــدم ،میــادی دوبــاره بــرای من
اســت .مــا یــک اهداکننــده ســازگار
پیــدا کردیــم و دیــروز عمــل پیونــد
بــا موفقیــت انجــام شــد».
او افــزود« :قطعــاً همــه چیــز
بســرعت اتفــاق نمیافتــد ،ولــی
مهمتریــن مســأله ایــن اســت کــه
پیونــد بخوبــی انجــام شــده اســت.

هرگــز آنطــور کــه بایــد نخواهــم
توانســت مراتــب قدردانــی و
تشــکرم را از اهداکننــده مغــز
اســتخوان کــه زندگــی دوبــاره بــه
مــن داد بــه جــای آورم؛ کســی
کــه بــا شــجاعت و ســخاوت خــود
شــانس دوبــاره بــه مــن بخشــید تــا
بتوانــم فرزندانــم را بــزرگ کنــم و
در کنــار همســرم بمانــم».
جنیفــر ادامــه داد« :مــن هنــوز کامــاً
پیــروز ایــن جنــگ نشــده ام ،امــا ایــن
صورتــی دیگــر از مبــارزه بــرای مــن

خواهــد بــود و ایــن قــدرت مــن را بــاال
خواهــد بــرد .قبــل از تشــکر دوبــاره
از افــرادی کــه از مــن پشــتیبانی و
حمایــت کردنــد ،از همــه مــردم
میخواهــم کــه بــه مبــارزه بــرای
نجــات زندگــی بیمــاران ادامــه
دهنــد و بــرای کــودکان ،نــوزادان و
بزرگســاالنی کــه در انتظــار امــداد
ناجــی زندگــی خــود هســتند ،بســیج
شــوند .االن زمــان بیخیالــی
نیســت ،همــه بیمــاران روی یــاری
شــما حســاب میکننــد».
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