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میلیون اليک رکوردار در دنیای مجازی در ???داستانی زيبا از کتاب سوپ جو که با بیش از 

 بوده و ادامه دارد... ????سال 

 8-9هايی در شهرمان بوديم که صاحب تلفن شديم.آن موقع من ما يکی از نخستین خانواده

اش به پهلوی آيد که قاب برّاقی داشت و به ديوار نصب شده بود و گوشیساله بودم.يادم می

کرد با رسید اما همیشه وقتی مادرم با تلفن صحبت میقاب آويزان بود.من قدم به تلفن نمی

 کردم.هايش گوش میرفشیفتگی به ح

کند به انگیزی زندگی میبعد من پی بردم که يک جايی در داخل آن دستگاه، يک آدم شگفت

 داند.کس می، که همه چیز را در مورد همه« اطالعات لطفاً»نام 

 او شماره تلفن و نشانی همه را بلد بود.

مان همسايه ?رم به خانروزی بود که ماد« اطالعات لطفاً »شخصی من با  ?نخستین تجرب

کردم که ناگهان با چکش بر رفته بود.من در زيرزمین خانه با ابزارهای جعبه ابزارمان بازی می

روی انگشتم زدم درد وحشتناکی داشت اما گريه فايده نداشت چون کسی در خانه نبود که با 

ه ناگهان چشمم به رفتم کمکیدم و دور خانه راه میمن همدردی کند انگشتم را در دهانم می

تلفن افتاد به سرعت يک چهارپايه از آشپزخانه آوردم و زير تلفن گذاشتم و روی آن رفتم و 

 گوشی را برداشتم و نزديک گوشم بردم.

 چند ثانیه بعد صدايی در گوشم پیچید:« اطالعات لطفاً »و توی گوشی گفتم 

 «اطالعات بفرمائید»

 «کندانگشتم درد می»د گفتم آممن در حالی که اشک از چشمانم می

 «مادرت خانه نیست؟»

 «هیچکس بجز من خانه نیست»

 «آيا خونريزی داری؟»

 «کندنه، با چکش روی انگشتم زدم و خیلی درد می»

 «توانی دِر جايخیِ يخچال را باز کنی؟آيا می»
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 «توانمبله، می»

 «پس از آنجا کمی يخ بردار و روی انگشتت نگهدار»

 کردم ...مراجعه می« اطالعات لطفاً »ز، من برای هر کاری به بعد از آن رو

 کرد.های جغرافی و رياضی به من کمک میمثالً موقع امتحانات در درس

رفتم و ماجرا را « اطالعات لطفاً»مان مرد و من خیلی ناراحت بودم دوباره سراغ يکروز که قناری

 برايش تعريف کردم.

 با من همدردی کرد. هايم گوش داد واو به حرف

 ?کند بايد گوشاهل خانه را شاد می ?خواند و همای که چنین زيبا میچرا پرنده»به او گفتم: 

 «قفس بیفتد و بمیرد؟

 «همیشه يادت باشد که دنیای ديگری هم برای آواز خواندن هست»او به من گفت 

 من کمی تسکین يافتم.

 کنند.را چطور هجّی می fix ?يک روز ديگر به او تلفن کردم و پرسیدم کلم

و من خیلی يکسال بعد از شهر کوچکمان )پاسیفیک نورث وست( به بوستن نقل مکان کرديم 

 دلم برای دوستم تنگ شد

متعلّق به همان تلفن ديواری قديمی بود و من هیچگاه با تلفن جديدی که « اطالعات لطفاً»

 مشابهی نداشتم. ?مان در بوستن بود تجربمیز خانه روی

 کم به سن نوجوانی رسیدم اما هرگز خاطرات آن مکالمات را فراموش نکردم.من کم

غالباً در لحظات ترديد و سرگشتگی به ياد حس امنیت و آرامشی که از وجود دوست تلفنی 

 افتادم.داشتم می

 گذاشت.ک پسربچه چقدر وقت میراستی چقدر مهربان و صبور بود و برای ي

 چند سال بعد، بر سر راه رفتن به دانشگاه، هواپیمايم در سیاتل برای نیم ساعت توقف کرد.
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 کرد تلفنی حرف زدمدقیقه با خواهرم که در آن شهر زندگی می 15من 

ی کنم، تلفن اپراتور شهر کوچک دوران کودکو بعد از آن بدون آن که فکر کنم چکار دارم می

 «.اطالعات لطفاً »را گرفتم و گفتم 

 آسايی همان صدای آشنا جواب داد.به طرز معجزه

 «اطالعات بفرمائید»

 «کنند؟را چطور هجّی می fix ?کلم»من بدون آن که از قبل فکرش را کرده باشم پرسیدم 

 «کنم انگشتت ديگر خوب شده باشد.فکر می»مدتی سکوت برقرار شد و سپس او گفت 

 «خودت هستی؟»لی خنديدم و گفتم من خی

 «دانی که در آن دوران چقدر برايم با ارزش بودی يا نه؟دانم مینمی»و ادامه دادم 

 «هايت چقدر برايم با ارزش بودند؟دانی که تلفنتو هم می»او گفت 

ام و از او اجازه خواستم که بار بعد که ها بارها به يادش بودهمن به او گفتم که در تمام اين سال

 به مالقات خواهرم آمدم دوباره با او تماس بگیرم.

 حتمًا اين کار را بکن. اسم من شارون است.»او گفت 

 سه ماه بعد به سیاتل برگشتم.

 تلفن کردم اما صدای ديگری پاسخ داد.

 «العات بفرمائیداط»

 «توام با شارون صحبت کنم؟می»

 «آيا دوستش هستید؟»

 «بله، دوست قديمی»

وقت کار گويم. شارون اين چند سال آخر به صورت نیمهمتأسفم که اين مطلب را به شما می»

 «هفته پیش در گذشت 5کرد زيرا بیمار بود. او می

http://www.98iia.com/


 

 WWW.98IIA.COM 6 

 

 داستانی از کتاب سوپ جو 

 اش هستید.دوست قديمیشما گفتید »قبل از اين که تلفن را قطع کنم گفت 

 «آيا همان کسی هستید که با چکش روی انگشتتان زده بوديد؟ 

 «بله»با تعجب گفتم 

شارون برای شما يک پیغام گذاشته است. او به من گفت اگر شما زنگ زديد آن را برايتان »

 «بخوانم

 سپس چند لحظه طول کشید تا درِ پاکتی را باز کرد و گفت:

 یای ديگری هم برای آواز خواندن هست.نوشته به او بگو دن»

 «فهمدخودش منظورم را می

 من از او تشکر کردم و گوشی را گذاشتم.

 هرگز تأثیری که ممکن است بر ديگران بگذاريد را دست کم نگیريد.

 تقديم به همه ی آدمهای تاثیر گذار زندگی مان.

 : کوثر بیات گرافیست 

مراجعه  .iia.com98www دانلود رمانهای بیشتر و عضويت در انجمن به سايت جهت 

 نمايید 
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