
 

 

 نهان و پیدا محبوب

 استان تهران –زیور نباتی 

 

 می اج هزار فکرش .بودند گرفته تماس او با چه برای آمد نمی یادش اصالً که بود رسانده بیمارستان به را خودش سراسیمه قدر آن

 دید، را لبخندش و رسید که مادر تخت پای. رفت می بهبودی به رو مادرش حال و بود شده حالش شامل خدا لطف اینجا؛ جز رفت

 هم دقیقه یک. کند مرخص را مادر تواند می و داده رخ معجزه به شبیه چیزی گفت می دکتر. گرفت فرا را وجودش شوق عالمی

 تومان هزار ده و صد. اضطراب به بدهد را جایش و شود رنگ کم اش شادی تا نکشید طول چیزی. ترخیص برای رفت و نکرد معطل

 تنداش را معجزه این انتظار اصالً. داشت کم تومان هزار ده و صد هم باز و بود گرفته را شد می حالش شامل تخفیف هرچه. داشت کم

  .نبود جور پولش که بود همین و

 ازب هم کند جور را اش کسری میخواست اگر. بماند بیمارستان در هم دیگر شب یک باید که بگوید مادر به و برگردد نداشت رو

 باقی فردا و ببرد را مادرش که پذیرفت بود دیده را اش نگرانی که صندوقی مسئول. شد می موکول فردا به مادر ترخیص ناخواسته

 باید ودب شده تمام شیفتش و داشت عجله ترخیص مسئول چون و نبود وصل بیمارستان کارتخوان های دستگاه. بپردازد را پول مانده

 اهدستگ ترین نزدیک به را خودش فوراً و نداد دست از را لحظه یک. گرفت می بانک از را داشت که پولی و رفت می تر سریع هرچه

 جوانی هب خودش، با رفتن کالنجار لحظاتی از بعد و ایستاد صف انتهای خودخوری با را مدتی. طویل صفی انتهای به. رساند عابربانک

      «... میشه دیر مشهدم، مسافر...  من شرمنده، داداش»: گفت بود او از جلوتر که

: یدپرس داد می گوش حرفش به و بود ایستاده جلوتر که زنی. نکرد اعتنایی و وبرگرداندنر جوان که بود نشده تمام حرفش هنوز

      «مشهدید؟ مسافر گفتید»

 می نهخا به را انتظارش چشم مادر و رساند می را پول باید بود نرفته ترخیص مسئول تا اما نه یا کند می درستی کار دانست نمی

 حاال .ببرد رضا امام زیارت به را مادر آمد دستش پولی اگر که کرد عهد خودش پیش بزند حرفی اینکه از قبل لحظه، همان اصالً. برد

      «امروز تا بوده بیمارستان تو.میبرم دارم رو آره،مادرم»: دهد جواب توانست می تر راحت دیگر

 خودم نمیشه قسمت ساله دو دارم نذر من بگیر راهی سر پولُ این بده خیرت خدا پسرم»: درآورد کیفش از پولی و آمد جلوتر زن

     «کارت بیوفته راه زودتر که وایسا منم جای برو بیا. ضریح پای بنداز بکش زحمتشُ شما ببرم،

 می فکر دبو گفته که دروغی به و بود انداخته پایین را سرش. ایستاد جلوتر و گرفت را پول.بگوید چه دانست نمی و بود شده گیج

. داد مشهد مسافر این به سرراهی قصد به پولی هم بود شده ماجرا متوجه قبلی زن های حرف با که پیرمردی حال همین در .کرد

 بیشتر یاربس پولی با افتاده اتفاقی چه واقعاً بفهمد درست آنکه بی بعد، دقایقی و شد پا به صف در ای همهمه که نکشید طول چیزی

 هب بیمارستان از مستقیم و گرفت را مادر دست. کرد پرداخت کامل را اش بدهی. بود ایستاده ترخیص واحد جلوی داشت نیاز آنچه از

      .شد راهی مشهد سمت

 


