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این کتاب رو تقدیم می کنم به دوستان مهربانم در فضای مجازی که 

همیشه مشوقم بودند و با پیام های پرمهرشون باعث به ثمر رسیدن 

زحماتم شدند. 

همینطور مدیریت و کادر محترم سایت رمانکده بابت حمایت های 

بی دریغ شون.





پیشگفتار

خیلی اوقات رفتار سرد و مردم گریزانه ای که در بعضی از افراِد کامال موجه 
از شاخ و برگی ست که مقابل  می بینیم، دالیلی دارد که ریشه اش خیلی عمیق تر 

چشمان ماست. 
این داستان دقیقا از همین جنس است. از چیزهایی سخن می گوید که معموال 
از هم نمی دانیم، ولی به ما می  آموزد که پس از آگاهی از آنها با تبر به جان شاخ 
کنند.  پیدا  بهتر  را  خودشان  افراد،  تا  کنیم  کمک  همدیگر  به  نیفتیم.  برگ ها  و 
می  آموزد چطور مثل یک فرد مسئول رفتار کنیم؛ که تبر نباشیم! مثل چوب قیّم 

عمل کنیم تا کمر درخت خم نشود.
دغدغه ی مشکالت فروخورده ی زنان ایرانی - معموال ناشی از سنت هایی که 
به غلط بین مردم رواج پیدا کرده و نهادینه شده- در تک تک آثار این نویسنده 
بیان کردن مشکل،  بر  تمامی داستان ها تالش شده، عالوه  به چشم می خورد. در 
در  تا مخاطب  ارائه شود؛  ایران-  اجتماعی  به فضای  توجه  با   - مناسب  راه حلی 
کنار لذت مطالعه ی یک داستان عاشقانه، مساله و راه حلی را بیابد که شاید روزی 

راهگشای یکی از قربانیان همین مشکل اجتماعی باشد.
به هر حال برای حل هر مشکلی اول باید آنرا چنانکه هست دید، بعد شناخت و 
بعد به فکر راه حل مناسب بود. در این میان اهل فرهنگ و فرهنگ سازان وظیفه ی 
خودشان را دارند و نویسنده ی ما تالش کرده نسبت به دغدغه هایش متعهد عمل 

کند. 
          سحر لطفی

فروردین 1398        
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همیشه سکوت نشانه رضایت نیست،

گاهی سکوت نشانه یک اعتراضه،

گاهی سکوت برای دوری از تشنج،

گاهی فهمیده نشدن، درک نشدن،

گاهی شنونده نداشتن.

اما تو صدایم را بشنو!

صدایی که از سکوتم برخواسته

و بِدان گوش عالمی را پر خواهد کرد،

زیرا فریادی از عمق جان است،

این »صدای سکوت«





سرم را به پشتی مبل تکیه داده و پاهایم را ضربدری روی میز گذاشته ام. چشمانم را بسته 
و مشتم گره شده روی پیشانی ام قرار گرفته. سعی کردم کمی به مغزم استراحت بدهم، اما 
افکارم مثل مورچه توی سرم وول می خورند. سردردم با وجود خوردن دو قرص آرام نگرفته.

دِر اتاق همراه با صدای بلند بُرنا باز شد و همانطور که با شور و هیجان حرف میزد داخل 
آمد، اما ناگهان سکوت کرده و بعد از چند ثانیه دستش را روی شانه ام حس کردم. صدایش 

را که خیلی آرام بود، نزدیک گوشم شنیدم.
- فرزام... ! باز میگرنت عود کرده؟

صدایم به زور از حلقم در آمد و فقط گفتم:
- اوهوم!

نمی دانم شنید یا نه.
- قرصات رو خوردی؟

 خواستم با تکان سر جواب مثبت بدهم، که درد بدی در سرم پیچید و صدای آخم در 
آمد. کف دستم را روی پیشانی گذاشتم.

- قرص فایده نداره، باید برات مسکن بزنم.
نالیدم:
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- خوب میشم.
ولی او بی توجه به حرفم به سمت در رفت و در همان حال گفت:

- دراز بکش االن میام.
وقتی دوباره به اتاق بازگشت، با اعتراض گفت:

- هنوز که نشستی!... پاشو ببینم!
زیر بازویم را گرفته و آرام بلندم کرد. کمک کرد روی تخت دراز کشیده و خودش 
شلوارم را کمی پایین آورد. بعد از تزریق مسکن آن را مرتب کرده؛ دستش را آرام به پشتم 

زد.
- بخواب! خیالت راحت، جات رو پر می کنم.

***

صدای خنده و حرف زدن باعث شد پلک هایم را از هم فاصله دهم، که نور زیاد مانع شده 
و دوباره چشم بستم. کف دستم را روی چشمم گذاشتم تا به نور عادت کنم. همین که چشم 

خانم دکتر عظیمی به من افتاد، گفت:
- آخ! ببخشید. متوجه نشدم شما اینجا هستید آقای دکتر! خواب بودید؟! دیدم آقای دکتر 

اعتمادی به جای شما موندن، فکر کردم رفتید خونه. 
با صدای خش دار که ناشی از خواب زیاد بود، گفتم:

- نه. سرم درد می کرد، نمی تونستم رانندگی کنم.
- باشه. مزاحم استراحت تون نمی شیم، میریم بیرون.

رو گرداند از اتاق خارج شود، که گفتم:
- نه دیگه باید بلند شم. 

نگاهی به ساعت مچی ام کرده و پاهایم را از تخت پایین گذاشتم. با دست راست چشمانم 
را مالیدم تا تاری دیدم، ناشی از خوابیدن زیاد از بین برود و در همان حال گفتم:

- راحت باشید! من میرم بیرون.
قبل از اینکه چیز دیگری بگویند، از اتاق ِرست خارج شدم. برای آنکه سر و سامانی به 
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قیافه خواب آلودم بدهم، به طرف سرویس بهداشتی راه کج کرده و بعد از مرتب کردن سر 
و وضعم به سمت ِرِسپشن رفتم.

صدای خنده برنا و خانم شفقت سوپروایزر بخش را از دور شنیدم. معلوم بود که باز هم 
یکی از آن جوک های دست اولش را تعریف می کرد. من نمی دانم چطور می تواند، این خانم 
بدُعنُق را که همیشه اخم هایش درهم است، با این جوک های آبکی بخنداند. البته هنرهای برنا 
را هم نباید دست کم بگیرم، که خوب بلد است رِگ خواب آدمها را بدست آورد. خصوصاً 

در مورد خانم ها تبحر ویژه ای دارد.
در حالیکه به این فکر می کردم، که شفقت اسمش با شخصیتش هیچ سنخیتی ندارد، به 

آنها نزدیک شده و آرام سالم کردم.
- به، به! آقا فرزاِم گِل گالب! خوب خوابیدی؟
دهانش را به گوشم نزدیک کرده و آرام گفت:

- سر فرصت برام تعریف کن، کدوم پشه لگدت زده بود که چپه شدی.
خانم شفقت هم سعی کرد خنده ا ش را کنترل کرده و به قیافه جدی اش برگردد:

- روز بخیر آقای دکتر، کسالت بر طرف شد؟
در حالیکه چشمم به لبخند برناست، زیر لب »ممنونم«ی گفتم و دستم را دراز کردم، تا 

چارت بیماران را که بغل خانم شفقت بود بگیرم.
- چه خبر؟ مریض اتاق 1۲ وضعیتش تثبیت شد؟ 

در حال بررسی گزارش بیماران، به توضیحات خانم شفقت گوش دادم. بعد از یادداشت 
موارد الزم، خودکارم را توی جیبم گذاشته و به طرف بخش راه افتادم. هنوز قدمی برنداشته 

بودم که صدای برنا متوقفم کرد. نزدیک شده و برای دست دادن دستش را دراز کرد.
- فرزام کاری نداری؟ باید برم. خیلی وقته کشیکم تموم شده، منتظر بودم بیدار بشی 

بعد برم. 
دستش را فشار داده و با دست چپم چند ضربه دوستانه به بازویش زدم. قبل از آنکه 

کلمه ای برای تشکر بگویم، گفت:
- راستی داشت یادم میرفت، یه خانم رو تازه بستری کردن. خانوادش زیاد گیر سه پیچ 
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میدن، حوصله سر و کله زدن باهاشون رو ندارم. مسئولیتش با تو.
ابروهایم از زور تعجب به باالترین حد خودشان رسیدند، چون شنیدن این حرف از برنای 
شوخ و شنگ بعید بود. برنا خوب بلد بود، بدقلق ترین آدم ها را راِم خود کند. ابرو درهم 

کشیده و متعجب پرسیدم:
- چطور؟!

لبش را به هم فشرده و با مکث گفت:
- شوهرش یه جوریه. تو بهتر از پسش برمیای. این مریض رو تو ویزیت کن.

کنجکاوی بیشتری نشان نداده و ترجیح دادم بابت قدردانی از محبت هایش، زیاد پیگیر 
نشوم. 

- باشه االن میرم بهش سر می زنم.
خواستم از او دور شوم که گفت:

- ممکنه به آنژیو نیاز داشته باشه. بررسی کن ببین باید چی  کار کرد؟ من کارای اولیه رو 
انجام دادم، ولی هنوز جواب آزمایش هاش آماده نشده.

سرم را به تأیید تکان دادم.
- مشکلی نیست، حواسم هست. ممنون بابت این چند ساعت.

همانطور که پشتش را به من کرده و به سمت آسانسور می رفت، سرش را از روی شانه اش 
به سمتم  گرداند.

- قابلی نداشت! بعد باهات حساب می کنم.
لبخندی به خاطر ُرک بودنش روی لبم نشست. بعد از تکان دادن دستش برای خداحافظی، 

رویم را برگرداندم.

با پایان یافتن ویزیت بیماران بخش، به سمت CCU رفتم. باید این خانم و خانواده بدقِلِقش 
را ببینم با برنا چه  کرده اند، که با این همه سرخوشی اش نتوانست از پس شان بر بیاد.

جلوی در CCU چند نفر ایستاده بودند و صدای گریه هم می آمد. در حالیکه سرم پایین 
بود، بدون توجه به آن ها در را هل داده و داخل شدم. در حال کنترل وضعیت مریض ها 
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از خانم غفاری )پرستار بخش CCU( پرسیدم:
- آقای اعتمادی گفتن یه خانم امروز بستری شده، کدوم مریض هستن؟

 با دست انتهای سالن را نشانم داد.
- اون تخت آخری خوابیده.

سری به معنای فهمیدن تکان داده و به نوبت جلو رفتم، تا به مریض مورد نظر برسم. به 
محض آنکه کنار تختش قرار گرفتم، حس خاصی پیدا کردم که نتوانستم دلیلش را بفهمم. 
اما سعی داشتم نسبت به آن بی توجه باشم. گوشی را داخل گوشم گذاشته، سر دیگرش را 
روی سینه اش قرار داده و ضربان قلبش را کنترل کردم. بعد از معاینه کامل و شنیدن توضیحات 

خانم غفاری گفتم:
- به محض رسیدن جواب ها خبرم کنید.

وقتی نتیجه معاینات را در چارت مربوطه نوشتم، آن را به دستش داده و به سمت در 
خروج رفتم. پشت در با دختر و پسر جوانی که به نظر می رسید، فاصله سنی زیادی با من 
نداشته باشند و یک آقای حدوداً ۶۰ ساله مواجه شدم. مرد اخم هایش در هم بود و چیزی 
نمی گفت. دختر از گریه زیاد چشمانش قرمز و پف کرده شده بود. پسر جوان که کمی از من 
بزرگتر نشان می داد، کالفه و آشفته به نظر می رسید. به محض بیرون آمدنم پسر نزدیکتر شده 

و با نگرانی و اضطراب پرسید:
- آقای دکتر...! حال مادرم چطوره؟ خو... خوب... میشه؟

نگاهی گذرا به هر سه نفر انداخته و گفتم:
- مادر شما همون خانمی هستن که امروز بستری شدن؟

بعد از شنیدن جواب مثبت، توضیح دادم:
- نگران نباشید! خوب میشه. فقط باید مدتی تحت نظر باشن. 

رو به مردی که نشان می داد پدر خانواده باشد، کرده و پرسیدم:
- سابقه بیماری قلبی دارن یا دفعه اوله؟ 

صدایش به قدری آرام بود، که به سختی می توانستم کلماتی را که به  زور از دهانش 
خارج می شد، بشنوم:
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- نه، بار اوله.
سرم را تکان داده و گفتم:

به  نیاز  باید بکنیم. شاید  - وقتی جواب آزمایش ها اومد، تصمیم می گیریم چی کار 
آنژیوگرافی داشته باشن. 

بعد از تمام شدن جمله ام از آنجا دور شده و منتظر عکس العمل شان نماندم. اما نمی دانم 
چرا از دیدن این خانواده حس عجیبی داشتم. نمی توانستم توجیهی برای حس و حالم پیدا 

کنم. 

***

بیشتری  به روزهای قبل احساس خستگی  پایان رسید، ولی نسبت  به  ساعت کشیکم 
از آویزان کردن  بعد  نرسیدم.  نتیجه ای  به  فهمیدن دلیلش گشتم،  دنبال  می کردم. هر چه 
روپوشم روی جالباسی، وسایلم را برداشته و در اتاق را بستم. به سمت پارکینگ رفته و از دور 
دگمه دزدگیر را فشردم. سوار ماشین شده و بعد از بستن کمربند ایمنی، سوییچ را چرخاندم. 
همزمان با روشن شدن ماشین صدای ضبط که صبح فراموش کرده بودم خاموشش کنم، بلند 
شد. فوراً آن را خاموش کرده و به این فکر افتادم، صبح که سوار ماشین شدم، چقدر سرحال 
بودم و حاال چه وضعی دارم؟ باز هم فکرم درگیر شده، اما نمی توانستم روی یک مسئله خاص 

متمرکز شوم. چنان درگیر افکار مختلف بودم که نفهمیدم چطور به خانه رسیدم.
بعد از بستن در آپارتمان، کیفم را روی میز جالباسی قرار داده و سمت یخچال رفتم. 
شیشه آب را سر کشیده و سیبی از داخل سبد میوه برداشتم. در حال گاز زدنش به طرف اتاق 
خواب رفتم. بدون روشن کردن چراغ، سوییچ و موبایل را روی پاتختی قرار داده، لباس هایم 
را در آورده و زیر پتو خزیدم. از خستگی زیاد، به محض آنکه سرم را روی بالش گذاشتم، 

خوابم برد.

***
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با صدای جارو برقی از خواب بیدار شدم. به ساعت مچی ام که یادم رفته بود بازش کنم، 
نگاهی انداخته و به خاطر آوردم ساعت ده باید دانشکده باشم. بالفاصه از جایم بلند شده و 
به طرف حمامی که درون اتاقم قرار داشت، رفتم. دوشی کوتاه گرفته، لباس هایم را پوشیده 

و از اتاق خارج شدم.
نرگس خانم با دیدنم هول شده و گفت:

- اِ اِ اِ ! آقای دکتر شما خونه اید، فکر کردم رفتید دانشگاه. ببخشید سر و صدا کردم.
مشغول بستن ساعت روی مچم با لبخند گفتم:

- یعنی از صدای آب نفهمیدی حمامم؟
- نه، واال! آقای دکتر من گوشام سنگینه. صدای این جارو برقی هم از بس بلنده، نمی ذاره 

چیزی بشنوم.
روبروی آینه جلوی ورودی مشغول مرتب کردن موهایم شدم.

- باشه، طوری نیست. باید بیدار می شدم. 
بعد از برداشتن سوئیچ و موبایل و کیفم به طرف در رفتم، که صدایش متوقفم کرد:

- صبحانه نمی خورید آقای دکتر؟
- نه، دیرم شده؟

- یه لحظه صبر کنید. 
با سرعت داخل آشپزخانه شد. نگاهی به ساعتم انداخته و کفش هایم را پا کردم. لقمه ای 

را بالفاصله آماده کرده، همانطور که دستش را به طرفم دراز کرده بود با عجله جلو آمد.
- ماشااهلل خودتون دکترید! شکم گرسنه که نمی تونید درس یاد بگیرید. بعد مریضای 

بیچاره که همه امیدشون به شماست، باید به کی پناه ببرن؟ 
در را باز کرده و لقمه را گرفتم. با یک تشکر و خداحافظی کوتاه، بدون آنکه اجازه 
حرف دیگری به او بدهم، در را پشت سرم بسته و به سمت آسانسور رفتم. اگر به او مهلت 

می دادم، همینطور می خواست به سفارشات مختلف ادامه دهد.
توی راه به نرگس خانم فکر کردم. از وقتی به یاد دارم، همیشه نقش پررنگی در زندگی ام 
داشته و یک جورهایی دایه ام محسوب می شد. هم با خاله عزیز دوست بود و می دانم به 
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سفارش اوست، که هفته ای یکبار برای نظافت و آشپزی به خانه ام می آید و هم همیشه کمک 
حال شکوه جون بوده. از بچگی به خاطر بیماری شکوه جون، بیشتر وقتم با نرگس خانم سپری 

شده و او بیشتر از شکوه جون، برایم مادری کرده. شکوه جون... شکوه جون...  شکوه جون...
آخ خ خ خ ... اسمش توی سرم زنگ می زند. نمی خواهم امروز هم با یک سردرد مزخرف 
دیگر، روزم را هدر دهم. برای همین ضبط را روشن کرده و با باال بردن صدایش، همراه 

خواننده شروع به خواندن کردم، تا فکر شکوه جون از سرم خارج شود.

***

در حال خارج شدن از دانشگاه موبایلم زنگ خورد. با دیدن اسم برنا لبخند به لبم آمد. 
انگار یک روز از من بی خبر می ماند، اموراتش نمی گذشت. به محض برقراری تماس گفت:

- کجایی برادر؟ کالست تموم نشد؟
- همین االن از دانشگاه بیرون اومدم. تو از کجا فهمیدی کالس دارم؟

- با موبایلت تماس گرفتم خاموش بود، به خونه زنگ زدم، فکر کردم خوابی. نرگس 
خانم گوشی رو برداشت، گفت دانشگاهی. انگار اون بیشتر از من آمارت رو داره! 

- می دونی که سفارش شده از طرف خاله عزیزه. 
- آخرش نفهمیدم چرا بهش میگی خاله عزیز؟

راهم را به طرف کوچه ی کناری دانشگاه که ماشینم را آنجا پارک کرده بودم، کج 
کردم.

- چون پدرم، خاله صداش می کرد و مادرم، عزیز. من هم که بچه بودم گیج می شدم، به 
کدوم اسم صداش کنم؟ برای همین هر دو اسم رو با هم مخلوط کردم، شد خاله عزیز.

- آها! که اینطور. پس خاله جاِن پدرجان هستن، ایشون؟
با بی حوصلگی گفتم:

- حاال زنگ زدی شجره نامه بپرسی؟
- نه بابا، این یارو همه رو دیوونه کرده. مگه بهش جواب آنژیو رو نگفتی؟

با یادآوری صبح که تنها برای انجام آنژیو بیمار سفارشی برنا با عجله به بیمارستان رفته 
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بودم، گفتم:
- نه! فرصت نشد. صبح خواب موندم، دیرم شده بود. سریع یه سر بیمارستان زدم، بعدش 
فوراً رفتم دانشگاه. نشد خانوادش رو ببینم. بعد از ظهر زودتر میام بهشون میگم؛ امشب کشیکم. 

میرم خونه یه استراحتی کنم. فردا صبح هم با دکتر شکوهی کالس دارم.
- امروز چطور بود؟ این مرتیکه دکتر اسالمی چرا تو بیمارستان کالسش رو  برگزار نکرد؟ 

برای باز کردن در ماشین موبایلم را از این دست به آن دست دادم.
- چه می دونم! می گفت امکانات بیمارستان کافی نیست. می خواست فیلم عمل جراحی 
باز قلب رو نشون بده و رو فیلم توضیحات الزم رو بده. ما رو برد آمفی تئاتر دانشگاه. گفت 

اینجا بهتر می تونم رو فیلم زوم کنم و جزییات رو نشون بدم.
موبایل را بین شانه و گوشم نگه داشته و مشغول بستن کمربند ایمنی شدم.

- خیله خب. پس شب می بینمت. من هم امشب کشیکم.
- باشه، قربانت. 

تماس را قطع کرده و موبایل را روی داشبورد انداختم. ماشین را از پارک خارج کرده و 
به طرف خانه راه افتادم. بعد از خوردن ناهار و استراحتی کوتاه بایستی دوباره راهی بیمارستان 

می شدم.

***

در حال نزدیک شدن به رسپشن، صدای جر و بحث شنیدم. نزدیک تر که رفتم، متوجه 
شدم شوهر همان خانمی ست که دیروز بستری شده بود. رو به خانم رحیمی، سوپروایزر 

کشیک شب گفتم:
- مشکلی پیش اومده؟

- هر چی به ایشون میگم صبر کنید، آقای دکتر بیان با خودشون صحبت کنید، قبول 
نمی کنن و معترضن چرا اینجا کسی جوابگو نیست.

رو به مرد کرده و گفتم:
- تشریف بیارید اتاق من، براتون توضیح میدم.
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پشت به او به طرف اتاقم راه افتادم. کیفم را کنار میز تکیه داده، سوییچ و موبایلم را روی 
میز گذاشتم. با حرکت دست تعارف کردم روی مبل بنشیند. بعد از قرار دادن کتم روی پشتی 

صندلی، پشت میزم نشستم.
صدایم را با تک سرفه ای صاف کرده و گفتم:

- جواب آنژیو و بقیه آزمایشات اومده، خوشبختانه خانم تون مشکل حادی نداره. البته 
یکی از رگها گرفتگی مختصری داره، که ممکنه در آینده نیاز به اِستَنت پیدا کنه، ولی فعال 

نگران کننده نیست.
مرد سکوت کرده و سرش پایین بود. بعد از چند ثانیه گفت:

- می تونم ببینمش؟
- فعاًل نه! یکی دو روز بهتره تحت مراقبت ویژه باشه. هر موقع به بخش منتقل شدن، 

ساعت مالقات می تونید به دیدن شون برید.
با صدایی آرام، تشکر کوتاهی کرده و خارج شد. نگاهم مات به در بسته  ماند. متعجب 
بودم از نحوه برخوردش و سردی رفتارش. اما زود فکرم را منحرف کرده و روپوشم را 
برداشتم تا کارم را شروع کنم، که در با صدای تقه ای قبل از آنکه بتوانم چیزی بگویم باز شد. 

با بدخلقی نگاهش کردم.
- ببینم به تو یاد ندادن قبل از وارد شدن در بزنی؟

با لبخندی شیطنت آمیز گفت:
- در زدم که!

در حال تن کردن روپوش گفتم:
- در زدی، ولی منتظر نشدی بگم بفرمایید. شاید در وضعیت مناسبی نبودم!

کنار میزم ایستاد.
- من و تو که این حرفا رو نداریم.

با دستش به در اشاره کرد.
- چی شد؟ گفتی به یارو؟

یقه روپوشم را صاف کرده و سرم را سؤالی تکان دادم.
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- یارو کیه؟
اینبار با سرش به در اشاره کرد.

- همین باباهه که االن از اتاق رفت بیرون.
- آره، گفتم. این چرا اینجوریه؟

کنج میز در حالیکه یک پایش روی زمین و دیگری را آویزان کرده بود، نشست. در حال 
تکان دادن خودکار کنار دستش، همانطور که نگاهش به آن بود، گفت:

- بهت که گفتم خانواده ش عجیب غریبن.
لحن آرام و سر پایین افتاده اش، مرا به شک انداخت که چیزی را از من پنهان می کند. 

برای همین آرام پرسیدم:
- چیزی شده؟

سرش را باال گرفت و با دیدن قیافه کنجکاوم گفت:
- نه! چی می خواستی بشه؟

ناگهان از جایش برخاست و با حالت عادی گفت:
- راستی نگفتی دیروز چت شده بود؟ نکنه به خاطر اون پیرزِن که مرده، حالت بد شد؟

فهمیدم قصد منحرف کردن ذهنم را دارد؛ اما اصرار بیشتر برای پی بردن به موضوع را 
بی فایده دیدم. آهی کشیده و گفتم:

- پیرزِن نه! ... دیدن گریه زاری و بی قراری نوه ش حالم رو بد کرد.
چشمانش را باریک کرده و با لبخندی مرموز گفت:

- ناقال! حتما گلوت پیشش گیر کرده بود! حاال دیدی خواستگاری عقب میفته ناراحت 
شدی؟

دستی در هوا پراندم. در را باز کرده و در حال خارج شدن از اتاق گفتم:
- مزخرف نگو برنا! بهش می خورد جای بچه م باشه.

او هم به دنبالم روان شد و خود را از تک و تا نینداخت.
- بچت؟! تو کی عروسی کردی که حاال بچه هم داری؟

دستم را پشتش گذاشته و آرام هلش دادم، تا بتوانم در را ببندم.
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- چرت و پرت نگو! برو بذار به کارم برسم.

***

با عصبانیت رو به پرستاری که اولین بار بود می دیدمش، گفتم:
- خانم محترم، جون مریض شوخی نیست، که با یه ببخشید بخواید سر و ته قضیه رو هم 
بیارید. تزریق مریض تخت ۵ باید سر ساعت انجام میشد. اگه مشکلی براش پیش میومد، شما 

می تونستید با یه ببخشید حلش کنید؟
سرش پایین بود و از صدای فین فینش میشد فهمید، گریه می کند. برنا دست روی بازویم 

گذاشته و آرام کنار گوشم گفت:
- بسه...! حاال که چیزی نشده.

بعد رو به پرستار تازه وارد گفت:
- خانم محجوب، شما هم بفرمایید سِر کارتون. منبعد دقت بیشتری داشته باشید.

پرستار که محجوب خوانده شد، آرام و بی حرف از آنجا دور شد. برنا با تغیّر رو به 
من گفت:

- چه خبرته؟! بیچاره تازه دو سه روزه اینجا شروع به کار کرده. اخالق سگی تو رو که 
نمی شناسه! می تونستی آرومتر هم تذکر بدی! پدرش تازه فوت کرده. یکم مراعات حال 

پرسنل هم بکنی بد نیست.
با همان عصبانیت بجا مانده از بحثم با پرستار خاطی توپیدم:

- هنوز دست راست و چپش رو تشخیص نمیده، اومده می خواد مراقب جون مردم هم باشه.
برنا خیلی خونسرد برخالف لحظه ای پیش گفت:

- آخه سفارش شده از باالییاست!
از چشانم سؤالم را خواند که ادامه داد:

 - پدرجان گرام حامی شون هستن.
با ناراحتی غریدم:

- برناااا...!
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کف دو دستش را به حالت تسلیم باال آورده و مقابل صورتم گرفت.
- ببخشید...! منظورم فرهمند بزرگ بود.

ابروهایم را در هم کشیدم. 
- اگه فقط دو سه روزه اومده، این اطالعات خاله زنکی رو از کجا در آوردی؟ اصاًل هیچ 

جنبنده ماده ای تو این بیمارستان هست که آمارش از زیر دست تو رد نشده باشه؟
همانطور که عقب عقب به طرف خروجی می رفت، با خنده گفت:
- واال هنوز فرصت نکردم آمار مؤنثای رختشورخونه رو در بیارم.  

سرم را با تأسف تکانی داده و مشغول نوشتن داروهای جدید تجویزی در پرونده بیماران 
شدم. بعد از تمام شدن کارم، به طرف CCU رفتم. نیرویی مثل آهنربا، مدام من را به آن 
سمت می کشاند. وقتی کنار تختش قرار گرفتم، دستم ناخواسته روی دست بدون سرمش 

قرار گرفت.
آرامشی در چهره اش بود، که من را جذب خودش می کرد. نگاهی به اسمش که باالی 
تخت روی کاغذ سفیدی نوشته شده بود، کردم. »زهرا شیرازی«... حتی این اسم هم تداعی 
کننده چیزی برایم نبود، تا از این حس گنگ سر در بیاورم. بعد از چند دقیقه تصمیم گرفتم، 

چرت کوتاهی بزنم تا برای کالس دکتر شکوهی تمرکز الزم را داشته باشم.

***

وقتی به طرف اتاق دکتر شکوهی می رفتم، برنا را دیدم که با همان پرستار دیشبی مشغول 
حرف زدن بود. چشمش که به من افتاد، برای او سری تکان داده و به طرفم آمد. نیشخندی به 

رویش زده و با اشاره سر به پرستار که در حال دور شدن بود، گفتم:
- چیه؟ داشتی مخ زنی می کردی؟

دو دست به پهلو گرفته و او هم متقاباًل با تمسخر گفت:
- نه! داشتم خرابکاری دیشب جنابعالی رو صاف و صوف می کردم، که یه وقت زیر 

آبت رو نزنه.
اخمی کرده، تا حساب کار دستش بیاید. با خنده گفت:
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- خوب بابا نزن منو! شوخی کردم. ولی واقعاً اسمش برازندشه. »شکیبا محجوب«، دختر 
نجیب و باوقاریه.

مشغول ورق زدن کتاب درون دستم، بی تفاوت گفتم: 
- مبارِک صاحبش.

همراه تکان دستش گفت:
- فعاًل که صاحب نداره.

بعد به من اشاره کرد.
- مگه اینکه تو بخوای آستین باال بزنی.

بدون نگاه گرفتن از کتاب، با چانه به خودش اشاره کردم.
- اگه لقمش چربه، چرا برای خودت نمی گیری؟

بالفاصله جواب داد:
- نه، بابا! به گروه خونی من نمی خوره، خیلی مظلومه.

کمی از او فاصله گرفتم.
- فعال باید برم سر کالس. فرصت لقمه گرفتنای تو رو ندارم. تو اگه بیل زنی باغچه 

خودت رو بیل بزن.

***

از در بیمارستان که وارد شدم تا به اتاقم برسم، احساس کردم امروز یک روز متفاوت 
است. نمی دانم خیاالتی شده ام یا واقعا اتفاقی افتاده، که چنین حسی پیدا کرده ام. کلید را در 

قفل  چرخانده، تا وارد اتاقم شوم همان لحظه برنا به طرفم آمد و با عجله گفت:
- سالم، خوبی؟ پدرت کارت داره.

از تند حرف زدنش حیرت کرده و ابرو در هم کشیدم. بدون توجه به عجله ای که نشان 
می داد، وارد اتاق شدم. به دنبالم داخل شده و در را پشت سرش بست.

- بابا ُدُرسته که تو رو نکاشته، ولی باالخره بزرگت کرده. بیا برو یه دقیقه ببین چی کارت 
داره.
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با آرامش کتم را در آورده و حین آویزان کردنش به جالباسی با طمأنینه گفتم:
- برنااا... ؟! تو مثاًل دکتر این مملکتی، آخه این ادبیاته تو داری؟ کی می خوای ُدُرست 

صحبت کنی؟
دست پشتم گذاشته و آرام به طرف در هدایتم کرد.

- حاال نمی خواد ادبیات سخنوری به من یاد بدی. چند لحظه باهاش حرف بزنی، هیچ 
اتفاقی نمیفته.

پادرمیانی نمی کرد.  برای رویارویی ما  نبود. مدتها بود که  این همه اصرارش بی دلیل 
مشکوک نگاهش کردم.

- باز چه نقشه ای تو سرته؟ 
- واال بخدا هیچی! 

سرش را کمی کج کرد و با دست گردنش را نشانم داد.
- بیا! این گردن ما از مو هم باریکتر! بزن خودت رو خالص کن.

کمی نگاهش کردم، ببینم از صورتش چیزی دستگیرم می شود. چرخیدم تا به سمت میزم 
برگردم.

- باشه آخِر وقت میرم.
با سماجت گفت:

- نه! همین االن برو. 
یک دست به میز تکیه داده و باز هم کمی دیگر نگاهش کردم تا بفهمم در سرش چه 
می گذرد. اما چیزی سر در نیاوردم. باالخره رضایت داده و بعد از پوشیدن روپوشم، به طرف 
اتاق فرهمند بزرگ راه افتادم. بسیار کنجکاو بودم، دلیل این همه پافشاری برنا را بدانم. ولی 
جوابش را تنها در آن اتاق می توانستم پیدا  کنم. بعد از زدن چند تقه به در، صدای بفرماییدش 

آمد. داخل شده و در را پشت سرم بستم. با سالم من از جایش بلند شده و به طرفم آمد.
- سالم پسرم، خوبی؟

به آرامی جوابش را دادم. دستش را پشتم گذاشته و با فشار مختصری من را به طرف مبل 
هدایت کرد.
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- بشین پسرم.
کنار میزش ایستاد و با تلفن سفارش چای و بیسکوییت داد. خشک و جدی گفتم:

- برای پذیرایی شدن نیومدم. برنا گفت با من کار دارید.
صدایش کمی تحلیل رفت.

- عجله داری؟ یعنی تحمل چند دقیقه حرف زدن با من انقدر برات سخته، که یه چایی 
هم با پدرت نمی تونی بخوری؟

نمی خواستم ناراحتش کنم، اما دست خودم نبود که با دیدنش یاد گذشته پنهانم می افتادم. 
سعی کردم کمی نرمش در لحنم به کار برم.

- بحث این چیزا نیست! باید به کارم برسم.
با مکث کوتاهی سرش را به اطراف گرداند. معلوم بود دنبال کلمات مناسب می گردد تا 
حرفش را شروع کند و نگران واکنش من است. تا لب باز کرد حرفی بزند، ضربه ای به در 
خورده و با گفتن »بفرمایید« آقای باقری )مستخدم بخش( با سینی چای و بیسکوییت وارد شد. 

سالم کرد و محتویات سینی را روی میز گذاشت. سپس رو به پدر پرسید:
- فرمایش دیگه ای نیست؟
پدر با لبخند نگاهش کرد.
- ممنون، دستت درد نکنه.

- خواهش می کنم. با اجازه!
تا موقع خروج آقای باقری نگاهش سمت او بود. بعد از اطمینان از بسته شدن در، روی 
مبل تک نفره کنارم نشست و در حالیکه استکان چای را جلویم می گذاشت، باالخره تصمیم 

گرفت به موضوع اصلی بپردازد.
- چند روز پیش خانمی رو بستری کردن که برنا به خاطر شباهت اسمش به مادرت 
کمی کنجکاو شد تا تحقیق بیشتری در این مورد داشته باشه. اما در ادامه اسم »زهرا محمدی« 
پسوندی هم داشت که به شک افتاد، همون کسی باشه که سال هاست دنبالش هستید یا نه؟ 
وقتی خانواده ش رو دید، به نظرش از لحاظ قیافه شباهت هایی بین تو و اونها وجود داشت. 
همین باعث شد بیاد سراغت تا با هم پیگیر قضیه باشید. ولی وقتی دید حالت بد شده، یه مسکن 
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برات تزریق کرد و اومد پیش من.
من هم مثل اون حس کردم، َشِکش بی مورد نیست و بعد از دیدن اون خانم و خانواده ش 
تصمیم گرفتم بررسی بیشتری در این مورد داشته باشم. برای همین وقتی خواب بودی ازت 

نمونه خون گرفتم و همراه نمونه خون اون خانم، دادم آزمایش DNA انجام بَِدن.
دیگر نیازی نبود بقیه اش را بگوید. می توانستم حدس بزنم که آنچه سالها انتظارش را 
می کشیدم به وقوع پیوسته. صدای آرامش بخش و لحن مهربانش با شناختی که طی سالهای 

عمرم در کنارش به دست آورده بودم، این را به خوبی نشان می داد.
با صدایی آهسته و لرزی که ناخواسته روی کلماتم سایه انداخته بود، پرسیدم:

- پسوند اسمش چی بود؟
با کمی مکث و نگاهی که با دقت روی صورتم دوخته شده بود، گفت:

- شیرازی!
ماتم برد... بهت زده بودم... چشمانم قفل صورتش بود، تا بتوانم معنی کلماتش را درک 
کنم... نمی توانستم هیچ عکس العملی نشان دهم... اصاًل نمی دانستم عکس العمل درست در 
آن موقعیت چه باید باشد؟... همیشه در ذهنم این لحظه را پیش خود تصور می کردم...، که 
اگر با خانواده واقعی ام مواجه شدم...، باید چه واکنشی از خود نشان دهم؟... خوشحال باشم از 
پیدا کردن خانواده ام... یا عصبانی که رهایم کردند به امان خدا؟... بدون حرف به روبرو خیره 

شده و زبانم قادر به بازگویی کالمی نبود.
پدر که متوجه حاِل دگرگونم شده بود، دستش را روی شانه ام گذاشت تا مرا از آن 

بهت زدگی خارج کند.
- فرزام؟!

صداِی مالیمش من را به زمان حال برگرداند. ناگهان از جا بلند شده و بی اراده گفتم:
- باید ببینمش.

پدر هم از جا بلند شده و با عجله گفت:
- اون قلبش بیماره. استرس براش خوب نیست، باید آروم آروم بهش گفت.

گیج شده، دور خود چرخیدم. دو دستم را به صورتم کشیدم. با صدای آرامی گویی که 
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با خود حرف می زنم گفتم:
- چی کار کنم؟

باز هم صدای مهربانش در گوشم پیچید.
- آروم باش...! فرزام...؟ یواش یواش...! بهتره اول به خانواده ش بگیم!

دوباره سر جایم نشستم. آرنج هایم را روی زانوهایم گذاشته و با کف دستانم دو طرف 
سرم را فشار دادم، تا مانِع شروع سر درد جدیدی شوم. پدر کنارم نشست، با دستی که روی 

شانه ام قرار داده بود، فشار کمی وارد کرده و با همان لحن دلجویانه همیشگی گفت:
- من همیشه کنارتم... حتی اگه خودت نخوای... با کمک هم پیش می ریم... نگران نباش!

فقط توانستم با تکان اندک سر، حرفش را تأیید کنم. دستی که قرصی در آن بود، به 
همراهِ لیوانی آب جلوی دیدم قرار گرفت. سرم را که بلند کردم، برنا را دیدم با لبخند جلویم 
ایستاده. کی وارد اتاق شده بود که متوجه نشدم؟ بی حرف قرص را همراه آب فرو دادم، چرا 
که بی شک با شنیدن چنین خبری به زودی سر درد سراغم می آمد. سرم را به پشتی مبل تکیه 

داده و چشمانم را بستم. منتظر شدم، تا قرص اثر کرده، بلکه بتوانم به خود مسلط شوم.

نمی دانم چه مدتی گذشت و من در آن حالت ماندم. وقتی چشمانم را باز کردم، برنا را 
دیدم که دستانش را در هم قفل کرده و آرنجش را روی زانوهایش گذاشته. کمی به جلو خم 
شده و به صورتم زل زده بود. سعی داشت با نگاه کردن به صورتم حالم را تشخیص دهد. بعد 

از چند لحظه، دست از بررسِی من برداشته و پرسید:
- خوبی؟

با تکان سر آرام نجوا کردم.
- آره.

تکیه ام را از مبل جدا کرده و اطراِف اتاق چشم گرداندم.
- پدر کو؟

- پیجش کردن. بیمار اورژانسی داشت، مجبور شد بره.
من انگار در این دنیا نبودم. چون نه صدای پیج کردنش را شنیدم و نه متوجه رفتنش شدم. 
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مثل اینکه قرص اثر خودش را گذاشته. حتی شاید خوابم برده بود که احساس بهتری داشتم. 
از جا بلند شده و پرسیدم:

- این قرِص چی بود؟ خواب آور؟
خندید و او هم از روی صندلی بلند شد.

- چه فرقی می کنه؟ حاال بهتری؟
- آره، خوبم.

در واقع با یادآوری حرف های پدر هنوز گیج بودم، اما دوست نداشتم خود را ضعیف 
جلوه دهم. حوصله پیگیری برنا برای بهتر شدِن حالم را نداشتم. باید کمی فکر می کردم. هضم 

این مسئله نیاز به زمان داشت.
- کجا میری؟

دستم روی دستگیره بود که سر به طرفش چرخاندم.
- کجا باید برم؟ سِر کارم.

- آها! هیچی! بریم.
پشت سرم راه افتاد. از در که خارج شدم، پدر را دیدم به سمت اتاقش می آمد. با لبخند 

گفت:
- داری میری؟

سعی کردم رفتاری عادی داشته باشم.
- باید به کارم برسم.

همراه لبخندش با کف دست، چند ضربه آهسته به شانه ام زد.
- خاله عزیز خیلی سراغت رو می گیره، یه سر به ما بزنی بد نیست.

با شنیدن خبر پیدا شدن مادِر احتمالی ام بهانه ای برای نرفتن به خانه اش نداشتم.  حاال 
خصوصاً که پنهان از من کارهای پیگیری را شروع کرده بود.

- در اولین فرصت، چشم!
 پدر از قیافه گرفته و جواب های کوتاهم فهمید، که هنوز سردرگمم و تمایلی به حرف 

زدن بیشتر ندارم. برای همین با لبخند گفت:
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- برو به کارت برس، بعد بیا با هم بریم.
بی حوصله جواب دادم. 

- ببینم چی میشه، خبر میدم.
 بدون حرف دیگری به سمت بخش راه افتادم.

یکی یکی مریض ها را معاینه کردم، تا نوبت به مادرم برسد. مادرم!... چه کلمه غریب و 
نامأنوسی!... سالهاست که با این واژه بیگانه شده ام... چند سال است که دنبالش می گردم؟... از 
لحظه ای که وارد بخش مراقبت های ویژه شدم، سعی کردم توجه خاصی نشان ندهم و کمتر 

چشم به آنطرف بچرخانم.
ولی ظاهراً چندان موفق نبودم، که پرستار همراهم با کنجکاوی به آن سمت نگاه کرد، 
تا ببیند چه چیزی اینطور توجهم را به خود جلب کرده. وقتی به او نزدیک شده و شروع به 
معاینه اش کردم، نتوانستم لرزش دستانم را کنترل کنم. متوجه حال دگرگونم شده و با مهربانی 

نگاهم کرد.
- خوبی پسرم؟ چقدر دستات سرده!

گوشی را از گوشم در آورده و دستانم را به هم مالیدم، تا خون در آنها جریان پیدا کرده 
و گرم شود.

- ببخشید سردتون شد؟
- نه پسرم... سردم نشد، بخاطر خودت گفتم. 

کمی به صورتش خیره شده و پرسیدم:
- چند تا بچه دارید؟
- یه دختر و یه پسر.

با لبخند کوچکی ادامه داد.
- پسرم تازه ازدواج کرده.

کنجکاوی برای کسب اطالعات بیشتر مانع از آن بود، که سؤاالت غیرمرتبط با بیماری اش 
را از او نپرسم.
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- چند بار زایمان داشتید؟
- سه بار.

با ابروهای باال رفته نگاهش کردم. ولی زود چشم دزدیده و وانمود کردم، مشغول نوشتن 
نتیجه ویزیت در چارت درون دستم هستم. به سختی سعی داشتم لحنم را عادی نشان دهم.

- پس سومین بچه تون چی شد؟
- اون زایمان دومم بود. پسرم سه سالش بود که دومی دنیا اومد. بچه دومم هم پسر بود. 

ولی فقط دو هفته زنده بود. 
دوباره نگاهش کردم که متوجه اشک حلقه زده در چشمانش شدم. سرم را پایین آورده و 

با زیر و رو کردن برگه های چارت خود را سرگرم نشان دادم. در همان حال پرسیدم:
- مشکلش چی بود؟

با کمک دستگاه نفس  از ریه هاش مشکل داره و کار نمی کنه.  - دکترا گفتن یکی 
می کشید. وقتی دستگاه رو ازش جدا کردن تا ریه ش کم کم به وضعیت عادی عادت کنه و 

بدوِن نیاز به اون بتونه نفس بکشه...، طاقت نیاورد و ...
با سکوتش، سر بلند کرده و دیدم اشک جمع شده پشت پلک ها روی صورتش راه 

گرفته. از اینکه باعث رنجشش شده بودم، خود را شماتت کرده و با صدای غمگینی گفتم:
- متأسفم! ... نمی خواستم ناراحت تون کنم! 

با کف دست اشک های صورتش را پاک کرده و سرش را به نفی تکان داد.
- تقصیر تو نیست پسرم! هیچوقت نتونستم فراموشش کنم. نتونستم با غم نبودنش کنار 
بیام. با اینکه یه بار هم نشد تو بغلم بگیرمش، اما هر وقت یادش میفتم اشکام سرازیر میشه. 

دست خودم نیست.

***

دستانم را روی هم زیر سرم، روی بالش گذاشته و به سقف خیره بودم. از زمانی که از 
بخش خارج شدم، تا همین حاال که زیر پتو هستم، حتی یک لحظه هم حرف هایش از ذهنم 

دور نشد! آن اشک ها بعد از این همه سال نشان می داد، او نمی خواسته فرزندش را رها کند.
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فرزندی که به گفته خودش یکبار هم در آغوش نگرفته و شیرش نداده. این عشق مادرانه 
به فرزند، تنها در همان نه ماه بارداری در او به وجود آمده و نیاز به آغوش گرفتنش نداشته؛ 

که یاد و خاطره از دست دادنش او را اینطور بی قرار کرده بود.
اما پدر می گفت مرا در بیمارستان رها کرده و کسی سراغی از من نمی گرفت. پس مشکل 
کجا بود؟ چطور می توانستم بفهمم چرا من را نخواستند؟ یعنی پدرم مانع از دیدار مادرم با من 

میشده؟ همانطور که با افکار متناقضم درگیر بودم، نفهمیدم کی خوابم برد.

***

صبح بعد از خوردن صبحانه، اولین کاری که تصمیم گرفتم انجام دهم، رفتن سر مزار 
شکوه جون بود. با خودم عهد کرده بودم، هر زمان مادرم را پیدا کردم، به دیدنش بروم. با اینکه 
هنوز جواب آزمایش نیامده بود، اما آن حس ناشناخته ای که از اولین دیدارم با او پیدا کرده 

بودم؛ به من می گفت گمشده ام را یافته ام.
همه فکر می کردند، بی قراری ها و سر دردهایم با رفتن به مزار شکوه جون خوب خواهد 
شد. اما من حاضر نشده بودم، در هیچ کدام از مراسمش شرکت کنم. به نوعی از آنها دلگیر 
بودم. طوری که بعد از آن حادثه، خانه ای اجاره کرده و زندگی مجردی را شروع کردم. 

دیگر نمی خواستم با پدر و خاله عزیز زندگی کنم.
البته بعدها فهمیدم پدر به سراغ صاحبخانه رفته و آپارتمان را به نام من خریداری کرد. با 
این حال تا به امروز سر تعهد خود مانده و با آنها قطع رابطه کردم، تا به این ترتیب دلخوری ام را 
بابت پنهان کاری شان نشان دهم. فقط خاله عزیز فهمید، که چه در سر دارم و همیشه می گفت:

- دخترم رو ببخش، اون دلش برای بی پناهیت سوخت، خودش هم که نمی تونست مادر 
بشه. دوست داشت ثوابی کرده باشه و تو رو زیر بال و پر خودش گرفت.

اما نمی دانست من همیشه قدردان محبت های شکوه جون و پدر بوده ام. تنها از این ناراحت 
بودم، چرا مطلب به این مهمی را از من مخفی کرده اند. اگر از زبان خودشان می شنیدم، 
پذیرشش تا این حد برایم آزاردهنده نمیشد. تا آنکه ناخواسته در جریان قرار گرفته و غافلگیر 

شوم.


