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زدم . توی ماشین نشستم و بعد از یک ربع رسیدم . ماشین و پارک کردمو پیاده شدم 

. اسانسورو زدم و رفتم طبقه هفتم . زنگ درو زدم که خود شیال خانوم در و باز کرد . 

. شال و مانتومو باهاش سالم و احوال پرسی کردم که گفت لباسامو درارمو بشینم 

روی چوب لباسی آویزون کردمو روی صندلی نشستم . مثل همیشه شلوغ بود و 

 -شاگردای شیال خانوم هر کدوم مشغول یه کاری بودن . شیال به سمتم اومد و گفت: 

شیال جون میخوام موهامو بلوند کنم و  -خوب در خدمتم . لبخندی زدمو گفتم: 

باشه ! * * * * * * * * * * * *  -تکون دادو گفت: ابروهامم یکم تغییر بدم ! سری 

حاال  -*     چهار ساعتی میشد که زیر دستش بودم ! موهامو خشک کرد و گفت: 

میتونی خودتو ببینی! خسته از روی صندلی بلند شدمو از توی اینه به خوم خیره 

خیلی  شدم! خدایی کارش خیلی خوب و عالی بود ! ذوق زده لبخندی زدم ... موهام

خوشگل شده بودم . ابروهامم اسپرت برداشته بود. خیلی تغییر کرده بودم . خودش 

مرسی  -ماشاهلل خیلی خوشگل شدی! با ذوق خندیدمو گفتم:  -لبخندی زد و گفت: 

قوربونت برم! بعد از حساب کردن از ارایشگاه بیرون زدمو به سمت ماشین رفتم . به 

ر اهو رفتم و لوازم آرایش و بدهداشتی هایی که سمت فروشگاه ارایش بهداشتی خواه

بود !      ۳اومده بودمو االن  ۱۰میخواستمو خریدم . از گرسنگی داشتم میمردم . ساعت 

به سمت خونه رفتم ؛ مامان ک بابا روی میز نشسته بودن و داشتن غذا میخوردن ! 

خندم گرفته بود . خوب موقعه ای رفته بودم . دوتاشون بی تحرک بهم زل زده بودن . 

هزار ماشاهلل عالی  -خیلی خوشگل شدی! مامانم گفت:  -بابا لبخندی زد و گفت: 
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روزا پی در پی  part106#شدی ! ازشون تشکر کردم و مشغول غذا خوردن شدم . 

میگذشتن ... دو هفته ای که مرخصی گرفته بودم تموم شد ! فردا صبح باید میرفتم 

. دیگه خونه خیلی برام خسته کننده شده بود . ذوق زده بیمارستان . خوشحال بودم 

شب بود . پتو رو روی خودم  ۲هم بودم به خاطر ظاهر جدیدم .     ساعت نزدیکای 

بیدار میشدم!  ۱۰کشیدمو سعی کردم بخوابم . فردا باید ساعت 

**************** شلوار لی سورمه ایمو با مانتوی سورمه ای کفشای آلستار 

ی که تازه گرفته بودم با مقنعه سرمه ایمپوشیدم . یه رژ قرمزم زدمو موهامو سورمه ا

چتری روی صورتم رها کردم . یکمم ریمل و مداد چشم و خط چشم کشیدم . توی 

اینه نگاهی به خودم انداختمو لبخندی زدم . خیلی خوب شده بودم ! سویچ ماشین و 

تم توی اشپزخونه و یکم شیر و کیک از روی میز برداشتم و از اتاق بیرون زدم . رف

خوردم . با عجله از خونه بیرون زدمو سوار ماشین شدم . دیرم نشده بود اما خوب 

هیجان زده بودم . درست مثل بچه ها! یک ربع بعد ماشینو توی پارکینگ بیمارستان 

ای  مونده بود .     زود رسیده بودم . بیخیال شونه ۱۰دقیقه تا  ۲۰پارک کردم . هنوز 

باال انداختمو وارد بخش خودمون شدم . خداروشکر آهو اومده بود . با دیدنم لبخندی 

دلم برات تنگ شده بود .  -زد و با ذوق پرید بغلم . محکم بغلش کردمو گفتم: 

 -ابرویی باال انداخت و گفت:  part107#منم همینطور !  -لبخندی زد و گفت: 

من خوشگل بودم . لبخند  -مو و گفتم: شیطون خیلی خوشگل شدیا ! بلند خندید

چه خبر بیمارستان؟      -برمنکرش لعنت . نیشخندی زدمو گفتم:  -موزی زد و گفت: 
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هیچی؛خیلی از بیمارا ترخیص شدن خیلیا  -شونه ای باال انداخت و گفت: 

چی؟  -اومدن؛درست مثل گذشته ، فقط یه چیزی! ابرویی باال انداختمو گفتم: 

واقعا؟ خندید و گفت:  -یه دکتر جدید داریم! با تعجب گفتم:  -گفت:  نیشخندی زد و

وای هلیا؛همه  -خوب؟ زد زیر خنده و گفت:  -اوهوم! چشمامو ریز کردمو گفتم:  -

عاشقش شدن ،میفهمی؟خوشگل،خوشتیب،جنتلمن ...وای میخوای ببینیش! بلند 

به خدا؛اسمشم سهیل راست میگم  -گمشو . لبخندی زد و گفت:  -خندیدمو و گفتم: 

باشه ، من برم لباسامو عوض کنم . باشه ای گفت .  -.     پوزخندی زدمو گفتم: 

مانتومو دراوردمو روپوش سفیدمو پوشیدم . مقنعم رو مرتب کردم و نگاهی به ساعت 

بود . به سمت ایستگاه پرستاری رفتم که سنگینی نگاهی رو حس  ۱۰انداختم . دقیقا 

اوردم که نگاهم به نگاه کیان گره خورد . میخکوب داشت نگاهم  کردم ! سرمو باال

میکرد . بدون هیچ حرفی خودکارو پوشه مریضا رو برداشتم و به سمت اتاقا رفتم 

برای چک . هنوزم سنگینی نگاهشو حس میکردم . پوزخندی زدمو سعی کردم 

بیرون زدم که  بعد از چکاک اخرین بیمار از اتاق part108#مشغول کار خودم باشم . 

 -محکم به جسم سفتی برخورد کردم . دستمو روی دماغم گذاشتمو بلند گفتم:     

آخ! وقتی یکم بهتر شدم سرمو باال اوردم تا ببینم مسبب این کار کی بود . با اخم 

نگاهی به کسی که رو به روم بود انداختم . احسن الخالقین! چقدر خوشگل بود. 

و پوست سبزه روشن ! هنگ کرده داشتم نگاهش موهای مشکی و چشمای ابی 

خوبین؟ به خودماومدم و با همون اخمای درهم  -میکردم که سرفه ای کرد و گفت: 
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شما  -چرا جلوتو نگاه نمیکنین وقتی راه میرین؟ پوزخندی زد و گفت:  -گفتم: 

داشتی از اتاق بیرون میومدی ! چشم غره ای بهش رفتمو چیزی نگفتم . روپوش 

روز خوش! از کنارم رد شد و رفت توی  -تنش بود؛پس دکتر بود! آروم گفت:  سفید

اتاق !     صبر کن ببینم ... نکنه این همون بود که آهو میگفت؟ دکتر جدیده ! حق 

داشت واال ... خیلی خوشگل بود . ریز خندیدمو به سمت ایستگاه پرستاری رفتم . 

دیدمش!  -اشی! با لبخند گشادی گفتم: خسته نب -آهو با دیدنم لبخندی زد و گفت: 

دکتر جدیده رو دیگه ! بلند خندید و  -کیو؟ با اخم گفتم:  -ابرویی باال انداختو گفت: 

خیلی !     آهو با خنده  -دیدی چقدر خوشگل بود. سری تکون دادمو گفتم:  -گفت: 

ی بداخالق این که خیل -خیلی جیگره المصب . شونه ای باال انداختمو گفتم:  -گفت: 

نه اصال ؛ اتفاقا خیلی خوب و خوش برخورده . ابرویی باال  -بود. با تعجب گفت: 

 خسته مسیر اتاق سامیارو part109#انداختمو چیزی نگفتم . برای من که اخمو بود! 
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