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خواننده ی عزیز

وقتـی داریـم زندگـی آدم هـای مشـهور را می خوانیـم، بیشـتِر وقت ها فقط 
لقب هـای مهمـی که به این افـراد داده اند به گوشـمان می خورد. خیلی ها 

فلورانس نایتینگل را فقط با نام «بانوی چراغ به دست» می شناسند.

هرچه بیشتر درباره ی زندگی یک نفر بخوانید یا بشنوید، بهتر می شناسیدش. 
فلورانـس از کودکـی مراقـب همـه بـود، حتـی حیوانـات. فلورانـس عـادت 
داشـت نظرش را به زبان بیاورد، از خودش دفاع کند و برای بهبود شـرایط 

دسـت بـه تغییر بزنـد. چراغی کـه او در زمان جنگ موقع سـر زدِن 
شـبانگاهی اش به سـربازان در دسـت می گرفـت، فقط بخش 

کوچکی از داستان زندگی اوست.

فلورانـس آدم درون گرایـی بود. اما دوسـت داشـت چیزهایی را که 
یـاد می گیـرد بـه بقیه هم یـاد بدهد. فکر می کنـم اگر بفهمد شـما دارید 

داستان زندگی اش را می خوانید، خوشحال می شود. همین طور خیلی 
دوست دارد داستانش الهام بخش شما باشد تا همیشه عقایدتان را بیان 
کنیـد، از دیگـران مخصوصـًا نیازمندان مراقبت کنید و سـخت تالش کنید تا به 

اهدافتان برسید، حتی اگر با مشکالت زیادی روبه رو شوید.

ینکا ینکاکیتسون یاز کیتسون یاز
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۸

«بانوی چراغ به دست»
بیمارسـتان دلگیـر بـاراک که در منطقـه ای در اسـتانبول ترکیه به نام 
اسـکودار ساخته شـده بود، احتماًال هیچ شباهتی به بیمارستان هایی 

که تا به حال دیده اید، نداشت.

دوده، غبار، کثیفی و مرگ سرتاسـر آن سـاختمان بزرگ را که پر بود 
از سربازهای بیمار و زخمی، فرا گرفته بود. خبرنگاران جنگ، گزارش 
اوضاع وحشـتناک مرگ سـربازان از جراحت، سرما و گرسنگی را به 

وطنشان انگلستان می فرستادند.
سـال ۱۸۵۴ میالدی بود. از شـروع جنگ ِکریمه حدود یک سـال 

می گذشت.
زمانـی کـه روسـیه به سـرزمین های متعلق بـه ترکیـه حمله کرد، 
سـربازان فرانسـه و انگلیس برای پیوستن به جنگ و کمک به دفاع 

از آن کشور کوچک شتافتند.

خبرنگارانـی کـه بـرای مشـاهده و مصاحبـه بـه جنـگ خبرنگار جنگ یعنی چه؟خبرنگار جنگ یعنی چه؟
فرسـتاده می شـوند. این خبرنـگاران مشـاهدات خود از 
افـراد و اتفاق هـای جنگ را از راه منابع خبری وطنشـان 

منتشر می کنند.
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۹

در بیمارسـتان باراک، جنگ دیگری به راه افتاده بود؛ جنگی برای 
نجات سربازان زخمی و بیمار انگلیسی از چنگال مرگ. اما انگار فقط 
موش ها و کک ها بودند که چاق وچله تر می شدند. سربازان در فالکت 
دسـت وپا می زدنـد و در صف هـای بی پایـان، تنـگ هم دراز کشـیده 
بودند. بعضی هایشان تخت و بسیاری شان حتی پتو یا پانسمان هم 

نداشتند.
در گیرودار چنین اوضاع وحشـتناکی، یک پرستار نمونه، کک ها و 
آلودگی ها را نادیده گرفت و تغییر بزرگی ایجاد کرد. آن پرستار نمونه، 

فلورانس نایتینگل بود.

بیمارسـتان بـاراک در اصـل بـرای سـربازان ترک سـاخته شـده و بسـیار عظیم بود. چهـار برج و 
راهروهای دراز و حیاطی بزرگ داشت.



بانوی چرا غ به  دست

۱۰

در بیمارسـتان باراک، فلورانس اوضاع را سازمان دهی و اداره کرد. 
نظافت و ضدعفونی کرد. یادداشـت برداشـت، دنبال موش ها کرد و 
زندگـی افـراد را نجـات داد و به این ترتیب، مسـیر تاریخ پزشـکی را 
تغییـر داد. بااین حـال هنگامی که همراه گروهی سی وهشـت نفره از 
پرسـتاران زن برای اولین بار پا به اسـکودار گذاشـت، انگار با دیواری 
آجـری روبـه رو شـد؛ یـک تیم پزشـکی کـه همه مـرد بودنـد و فکر 
می کردنـد زن هـا نمی توانند کمکی به آن ها کنند. چیزی نگذشـت که 

او این طرز فکر را تغییر داد.
داسـتان تالش هـای قهرمانانـه ی فلورانـس از طریـق نامه هـای 
سربازان و مقاله های خبرنگاران جنگ که در روزنامه ها چاپ شد، به 
کشورش، انگلستان، رسید؛ داستان هایی درباره ی مراقبت و محبتی 
که فلورانس و تیم پرستارانش از خود نشان 

داده بودند.
تصویـری از فلورانـس چراغ به دسـت 
کـه دارد توی یکـی از اتاق های تاریک 
بیمارستان به سـربازان سر می زند، 
در یکـی از روزنامه هـای معروف 
احساسات همه را برانگیخت. آن 
روزنامه به فلورانس لقب «بانوی چراغ به دست» داده بود. فلورانس 
خیلی زود تبدیل به یکی از اولین شـخصیت های معروف انگلسـتان 

و مشهورترین افراد زمان خودش شد.



۱۱

فلورانس شبانه در بیمارستان باراک 
گشـت می زد، به سـربازان رسیدگی 
می کـرد، بـه درددل هایشـان گوش 
مـی داد و آن هـا را آرام می کـرد تـا 

بتوانند بخوابند.



۱۲

امــا فلورانس فقط بانــوی چراغ به دسـت
نبــود. او سرسـخت و قوی بــود و بــرای 
عملکـرد  هـرچـه بیـشتــرِ  پیشــرفِت 
بیمارسـتان جنگید. فلورانس پرستاری 
را بــه حرفــه ای ارزشمنــد بـرای زنان 
تبدیل کرد و اولین مدرسه ی پرستاری 

مبتنی بر علم را تأسیس کرد. 
دانشـجویی بااسـتعداد و بااراده بود

که سـخت درس خوانـد و تا آنجا که 
می توانست آموخت.

فلورانـس هرآنچـه را دربـاره ی بهداشـت و درمـان یـاد گرفت، 
در کتاب هـا، گزارش هـا و نامه هایی که در طول زندگی اش نوشـت، 
منتشـر کرد. او غیر از نوشـته های خودش، آمار و اطالعات زیادی 
هم جمع کرد و از آن ها برای پیدا کردن الگو در اعداد استفاده کرد.

بعـد بـرای انتشـار آنچـه کشـف کـرده، جدول هـا و نمودارهایی 
درسـت کرد تا دیگران بهتر متوجه تغییرات شرایط مراقبت درمانی 

شوند.

واقعیـات یـا اطالعاتی که بـه افراد کمک می کند چیـزی را بفهمند. آمار یعنی چه؟آمار یعنی چه؟
فلورانس با استفاده از آمار، اهمیت مراقبت درمانی را به مردم نشان 

داد.

آیا می دانستید؟

فلورانس اولین زنی بود 
که در انجمن سلطنتی آمار 

انتخاب شد.



۱۳

ویکتوریا دوره ى
ملکـه ویکتوریـا از سـال ۱۸۳۷ تـا ۱۹۰۱  بـر 
انگلسـتان حکومـت می کـرد، دوره ای که در 
آن هم جمعیت و هم ثروت کشـور در حال 
رشـد بود. شـهرهای کوچک و بزرگ به دلیل 
و  درمـان  سیاسـت،  آمـوزش،  پیشـرفت 

تکنولوژی رونق می گرفتند. از زن ها انتظار می رفت که بر اساس معیارهایی سفت وسخت، 
از همه نظر کامل باشـند. آن ها سـعی می کردند از زندگی ملکه ویکتوریا، که با شـاهزاده 
آلبرت و ُنه فرزندش زندگی می کرد و به نظر می رسـید ارزش های خانوادگی کاملی دارد، 

تقلید یا الگوبرداری کنند.

داسـتان زندگی فلورانس در دوره ی ویکتوریا اتفاق می افتد. زنان 
حقوق و فرصت های کمی در اختیار داشتند. برای رسیدن 

بـه «کمال» کافـی بود توانایِی سـاز زدن، آواز خواندن و 
نقاشـی می داشـتند. کار خاص دیگری از آن ها 

انتظار نمی رفت.
فلورانس اجازه نداد این محدودیت ها 
او را از دنبـال کـردن رؤیاهایش بازدارد. 
ولـی با وجود محدودیت های آن زمان و 

شـرایط سختی که جنگ ِکریمه به وجود آورده 
بود، چگونه توانسـت به این موفقیت ها دست 

پیـدا کنـد؟ همه چیـز از ذهـن کنجـکاوش 
شروع شد.



۱۴

دوران کودکی
هوا تاریک شـده بود و وقت خاموش شدن شمع ها بود، اما فلورانس 
کوچک، که در خانه او را «فلو» صدا می زدند، اصًال دلش نمی خواسـت 

کتابش را کنار بگذارد.

اوایـل دهـه ی ۱۸۳۰  بود. فلورانس حدودًا ده یازده سـاله 
بـود. معلـم سـرخانه اش، خانـم کریسـتی، گفـت موقع 
خواب اسـت، اما فلو چطور می توانست بخوابد وقتی 

آن همه چیز برای یاد گرفتن وجود داشت؟
او بــه  بـود کـه  شـاید مشـغول خوانـدن کتابـی 
 کمـک می کرد صدف ها و نمونه های آزمایشـگاهِی 
عروس های دریایی را که عاشـق جمع کردنشان 
از تـوی سـاحل بـود، بهتـر بشناسـد. شـاید هم 
داشـت یـک کتـاب ُپـر از معماهـای ریاضـی را 
حـل می کـرد. نمی توانسـت از صفحه هایـی کـه 
عاشقشـان بـود دل بکَند، به خاطـر همین کتاب را 
همراه شـمع کوچکـش از زیر روتختـی اش بیرون 
آورد. حواسـش بود شـعله ی داغ به روتختی اش نخورد.
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۱۵

تختش آتش نگرفت، اما وقتی خانم کریسـتی برگشـت تا سری 
به فلورانس بزند و چشمش به شمع افتاد، او را سرزنش کرد. شاید 
حتی با صدای بلند سرزنشش کرد که چه بچه ی لج باز و سرسختی 

است و چرا نمی تواند مثل خواهر بزرگ ترش قوانین را رعایت کند.
فلورانـس دوازدهـم مـاه ِمـِه سـال ۱۸۲۰ به دنیـا آمد. نـام محل 
تولـدش، یعنـی فلورانـس را روی او گذاشـتند. پـدر و مـادر ثروتمند 
انگلیسـی اش، ویلیـام و فرانسـس «َفنی» نایتینگل که به سـفرهای 
زیادی رفته بودند، موقع تولد دختر دومشـان در سـفری طوالنی در 

ایتالیا به سر می بردند.



۱۶

نام خانوادگی اصلی پدر فلورانس

ُشـر بـود. او پنج سـال پس از 
دارایی هـای  اینکــه صاحـب 
دایی مادرش، پیتر نایتینگل، 
شـد، نام خانوادگی اش را به 
اسـم  داد.  تغییـر  نایتینـگل 
خواهـر بزرگ تـر فلـو هـم از 
اسـم شـهری در ایتالیـا کـه در 
آن به دنیا آمده بود، گرفته شـده 
بود. پارتنوپه فقط یک سـال از فلو بزرگ تر بود. «پارتنوپه» از واژه ی 
یونانی قدیمی «ناپل» گرفته شده. معموًال او را «پارته» یا «پاپ» صدا 

می زدند.
این دو خواهر دوران کودکی خود را در دو خانه  در انگلستان گذراندند، 
یکی خانه ای روستایی در ِدربی شایر به نام لی ِهرست و یکی خانه ا ی 
رسـمی و بـزرگ نزدیـک  لندن به نـام خانه باغ اِمبلـی . زندگی این دو 

خواهر پر از مهمانی، حیوانات خانگی و آدم های مهم بود.
فلورانـِس کوچک خیلـی بادقت بود. مثًال سـال ۱۸۲۶ وقتی فقط 
شـش سـالش بود، می خواسـت بداند آیا دعاهای شبانه اش اجابت 
می شوند یا نه. برای اینکه مطمئن شود، همه ی دعاهایش را همراه با 
تاریخ دانه دانه روی کاغذ می نوشت که ببیند برآورده می شوند یا نه.

نام خانوادگی اصلی پدر فلورانس

ُشـر بـود. او پنج سـال پس از 

اسـم شـهری در ایتالیـا کـه در 
آن به دنیا آمده بود، گرفته شـده 

فلورانس

ناپل
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فلورانـس همیشـه دربـاره ی جهـان سـؤال های زیادی می پرسـید 
و عاشـق ایـن بـود کـه چیزهایـی را کـه یـاد می گیـرد، بنویسـد و 

مرتـب کنــد. در دوازده ســالگی، 
در سفــری کــه بــه انجمـن 

تازه تأسـیس جانورشناسـی 
لندن رفته بودند، فهرسـتی 
از حیواناتـی که دیـده بود، 
دو  جملـه  از  تهیـه کـرد؛ 
یوزپلنـگ، دو خـرس، دو 
طوطی، یک شـیر و باقی 

حیوانات.

رفتار درست
َفنـی، مـادر فلورانـس، به نظم خیلـی اهمیت مـی داد. یک بار 
به خاطـر اینکـه فلورانس یک هفتـه اصًال نافرمانی نکـرد، به او 
جایزه داد. فلوی ُنه سـاله در نامه ای که به مادرش نوشـته، قول 
داده که درست رفتار کند، مثًال «نیم ساعت قبل از شام پیاده روی 
کنـد»، «سـر وقت» به رختخـواب برود و به فقرا سـر بزند تا «از 

آن هایی که بیمارند مراقبت کند.»
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فلورانس عاشـق این بـود که موقع جزر 
در سـاحل دریـا بگـردد و صدف هـا و 
همین طـور چیزهـای بـاارزش دیگری 
را کـه کشـف می کـرد، اندازه گیـری و 
بررسـی کند و یادداشـت بـردارد. مثًال 
در نامـه ای کـه به مادربزرگش نوشـته، 
گونـه ی آزمایشـگاهی یـک عروس دریایِی 
آبـی را کـه خیلی دوسـتش داشـته، این طـور توصیف کـرده: «بزرگ 
اندازه ی نصف یک سـینی چای». فلورانس درباره ی شرایط آدم ها و 
حیوان های دور و برش هم می نوشـت، مثًال درباره ی گاوی نوشـته که 

در چراگاه نزدیک خانه شان مدام سرفه های ناجور می کرده.
فلورانـس خیلـی مراقـب حیوانات بـود. حیوانات خانگـِی زیادی 
داشت، مثل یک پونی به نام ِپگی و سگ هایی به نام های ِپِپرکورن، 
تیِزر و کاپیتان. به پرنده ها هم عالقه ی خاصی داشت. یک بار از یک 
کبوتر زخمی مراقبت کرد تا خوب شود. کبوتر در طول مدت درمانش 

روی زانوی فلورانس می نشست تا فلورانس به او غذا بدهد.

آیا می دانستید؟
نوشتن، یکی از فعالیت های 
موردعالقه ی فلو بود. او برای 
اعضای خانواده اش، مثًال برای 

مادربزرگ و پسرخاله اش، ِهنری، 
نامه می نوشت.
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از فلورانس که دختری از طبقه ی باالی اجتماع بود، انتظار می رفت 
کنـار مـادر و خواهرش به امور خیریه بپردازد. فلورانس مهر و محبت 
خاصی به افراد رنج دیده داشت، به خاطر همین از دل وجان به آن ها 
کمک می کرد. به فقرای نزدیک لی هرست و بعد خانه باغ اِمبلی سر 
می زد. فلورانس و مادر و خواهرش کالسـکه ی گران قیمتشـان را در 
روسـتا می گذاشـتند و پای پیـاده به تک تک خانه ها سـر می زدند و 
تخم مرغ هایی را که از مرغدارِی خودشان آورده بودند و همچنین نان 

تازه بیـن آن ها پخـش می کردند. به 
بیماران هم رسیدگی می کردند.
هفـت   از  خانـم کریسـتی 
هشت سالگِی فلو و پارته، معلم 

سرخانه شـان بود. بـه آن ها ریاضی، 
خواندن و نوشتن، موسیقی و سوزن دوزی یاد 

داده بـود. وقتـی خانم کریسـتی ازدواج کرد و از پیش 
خانـواده ی نایتینگل رفت، پدر و مادر فلورانس یک معلم 

استخدام کردند تا دخترها درس موسیقی و نقاشی شان را 
ادامه بدهند.

آن زمـان بیشـترِ دخترها غیـر از این مهارت هـا چیز دیگری 
نمی آموختند، اما پدر فلو و پارته می خواست دخترانش باالترین 

سـطح تحصیـالت را داشـته باشـند. به خاطـر همیـن درس های 
بیشتری مانند علوم، تاریخ و ریاضی پیشرفته به آن ها آموخت.

تخم مرغ هایی را که از مرغدارِی خودشان آورده بودند و همچنین نان 
تازه بیـن آن ها پخـش می کردند. به 

سرخانه شـان بود. بـه آن ها ریاضی، 
خواندن و نوشتن، موسیقی و سوزن دوزی یاد 

داده بـود. وقتـی خانم کریسـتی ازدواج کرد و از پیش 
خانـواده ی نایتینگل رفت، پدر و مادر فلورانس یک معلم 

استخدام کردند تا دخترها درس موسیقی و نقاشی شان را 

آن زمـان بیشـترِ دخترها غیـر از این مهارت هـا چیز دیگری 
نمی آموختند، اما پدر فلو و پارته می خواست دخترانش باالترین 

سـطح تحصیـالت را داشـته باشـند. به خاطـر همیـن درس های 
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پارته مانند بسیاری از دخترهای دوره ی ویکتوریا بیشتر دوست داشت 
بـه مـادرش در مرتـب چیـدن گل ها، سـوزن دوزی و برگزاری جشـن ها 
کمک کند. او که مشغله ی زیادی نداشت و خالق بود، عاشق طراحی و 
شعر گفتن هم بود. او خواهر کوچکش را که بعضی وقت ها رئیس بازی 
درمی آورد، تحمل می کرد و او را به خاطر اسـتعداد بیشـترش در درس 

خواندن تحسین می کرد.
فلورانس تشـنه ی دانش بود و اشـتیاق زیادی 

برای یادگیری داشـت. اما زیاد حوصله ی 
رفت وآمد با دیگران یا خیاطی را نداشت.

در عـوض دختری ایده پرداز و اهل 
عمل بود. 
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