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یک روز پاییزی بود. مثل همیش��ه بعد تعطیل 
ش��دن اداره چند س��اعتی مسافرکشی می کردم و 

هوا که تاریک می شد برمی گشتم به خانه... 
خان��ه که نبود. ی��ک اتاق قدیمی ت��ه حیاط را 
اجاره ک��رده بودم و تنها زندگ��ی می کردم. چهل 
سال داشتم و پدر و مادرم فوت کرده بودند و بقیه 
خواهر و برادر ها هم سر خانه و زندگی شان بودند. 
تنها دلخوش��ی ام در زندگی کت��اب خواندن بود و 

شنیدن برنامه های رادیو... 
آن ش��ب بی خواب��ی زده بود به س��رم. مدتی 
بود ک��ه به فکر چ��اره ای بودم ک��ه از آن زندگی 
خالص ش��وم. دیپلمم را س��ال ها قبل گرفته بودم 
و نمی دان��م چرا بع��د از این همه س��ال دلم هوای 
درس خواندن کرده بود. هرکتاب و مجله ای گیرم 
می آمد می خواندم و به خبر های پزش��کی و علمی 
خیل��ی عالقمند بودم و تا حدی ه��م در دارو های 
گیاهی تخص��ص پیدا کرده بودم. اما می دانس��تم 
برای داش��تن آرزو های بزرگ دیر اس��ت و نباید 

خودم را گول بزنم.
آن ش��ب مجری برنام��ه ی رادیویی حرفهای 
قش��نگی می زد. تلفن را برداشتم و به شماره ای که 
مدام اع��الم می کرد زنگ زدم. صدایم مس��تقیم 
پخش می ش��د. صدایم می لرزید و نمی دانس��تم از 
کجا باید شروع کنم... مجری کمکم کرد و گفت:  

 ׳׳ب��رای تغییر دادن زندگی ات، دوس��ت داری 
چکار کنی؟ ׳׳ 

گفتم ش��اید خنده دار باش��د. ولی اگر جوان تر 
ب��ودم حتمًا می رفتم دانش��کده پزش��کی و ادامه 

تحصیل می دادم... . مجری مکثی کرد و گفت:  
 ׳׳فکر می کنی چند س��ال طول می کش��د تا یک 

پزشک شوی؟ ׳׳ 
گفتم حداقل ده سال. گفت:  

 ׳׳به ده سال آینده فکر کن... پنجاه ساله هستی. 
به نظرت از در زندگي مرد پنجاه س��اله ی پزشک 

باشی بهتر است یا یک دیپلمه ی ساده؟ ׳׳ 
خوب یادم اس��ت انگار خ��ون دویده بود توی 
س��رم. داغ شده بودم. با هیجان عجیبی گفتم خب 

معلوم است یک پزشک باشم خیلی بهتر است... 
ش��اید تص��ور نکنید ک��ه یک جمل��ه و یک 

گفتگوی تلفنی چقدر زندگی مرا عوض کرد.  
ف��ردای آن روز رفتم کلی کت��اب خریدم و با 
خ��ودم آوردم خانه... دیگر بعد از س��اعت اداری 

نمی رفتم مسافرکشی. می ماندم خانه و تا دیروقت 
درس می خوان��دم. تقریبًا نه ماه برای کنکور وقت 
داش��تم... به هیچ کس نگفتم چ��کار دارم می کنم. 
می دانس��تم همه ب��ه من می خندند و حتی ش��اید 
مرا دیوانه تلقی کنند. ولی به قول مجری ده س��ال 
آینده می توانس��تم یک پزشک باشم اگر تالشم را 

می کردم... 
خیلی سخت درس خواندم ولی اشتیاق عجیبی 
داشتم. بعضی وقت ها از خواب می پریدم و به یک 
فرمول شیمی فکر می کردم. دیوار های خانه ام شده 
بود پر از کاغذ هایی که دوران های زمین شناسی را 
ردیف کرده بودم و یا فرمول های فیزیک را نوشته 
بودم. باالخره روز کنکور در حالی که حتی خجالت 
می کشیدم بگویم یکی از ش��رکت کننده ها هستم 

رفتم و کنکورم را دادم. 
باورتان نمی شود. من پزشکی قبول شدم... 

زندگ��ی ام تغییر ک��رد. تمام دوران دانش��گاه 
دانش��جوی خوبی ب��ودم. اس��تاد هایم تحس��ینم 
می کردند و گاهی ه��م می گفتند چرا این قدر دیر 
آمدی؟ درس��ت در سن پنجاه سالگی یک پزشک 
ساده بودم که در یکی از شهرستان ها مطب داشتم. 
مردم محل مرا خوب می شناختند و احترام زیادی 
برای��م قای��ل بودند. تص��ور می کردند م��ن با آن 
موی جوگندمی حتم��ًا تجربه ی زیادی در درمان 
بیمار ان و ش��ناخت بیماریها دارم، درحالی که این 

طور نبود ولی عاشق کارم بودم... 
هرکس می دید که پزش��ک مجرد هستم سعی 
می ک��رد یکی از بهترین دختر ه��ای خانواده اش را 
به من معرفی کند و تش��ویقم می کردند که هرچه 
زودتر ازدواج کنم. ولی من می دانس��تم که دختر 
جوانی که حاضر می ش��ود با یک مرد پنجاه س��اله 
ازدواج کن��د و جوان��ی اش را ب��ه پ��ای او بگذارد 
فق��ط چش��مش به پ��ول و عنوان من اس��ت و من 
نمی خواس��تم جوانی یک دختر را ب��ا پول بخرم... 
برای همین بعد از چند سال با یک خانم چهل ساله 
که بیوه بود و از دبیران ماهر آن شهر به حساب می 
آمد ازدواج کردم. همه تعجب کردند. حتی خواهر 
و برادر هایم گله می کردند که من می توانستم یک 
همسر جوانتر داشته باشم. ولی نه... من می دانستم 

که کار درست را باید انجام بدهم.  
نزدیک به بیست س��ال است که دارم طبابت 
می کن��م. در این ش��هر همه مرا می شناس��ند و به 
طبابتم ایمان دارند. کس��ی از گذش��ته ی من خبر 
ن��دارد و نمی دانند که یک زمانی با مسافرکش��ی 
و ی��ک کار خیلی س��اده در اداره دولت��ی امورات 

زندگی ام را می گذراندم.  
همیش��ه به آن مجری و آن حرف خوبی که به 
من زد فک��ر می کنم... بله درس��ت می گفت: هیچ 
وقت دیر نیست و عمر گذراست و چه بهتر که آن 

را پرثمر و پرفایده سپری کنیم. 

سوژه

93 شماره  3922 اطالعات هفتگی    

ویژه نورو ز 1400

هيچ وقت دير نيست اگر... شایدتصور 
نکنی��د که ی��ک جمل��ه و ی��ک گفتگوی 

تلفنی چقدر زندگی مرا عوض کرد


