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جلو خودم گرفتم و گفتم: بله با خودتونم... اشاره کرد صبر کنم. فهمیدم که به عمد 

صحبتش با همراه بیمار کش داد. وقتی که تموم شد گفت: بریم اتاقم حرف بزنیم. 

کرد و رفت داخل. وارد اتاق که شدم در  بدون اینکه به من توجه کنه در اتاقش باز

پشت سرم بستم. همینطور که گوشی پزشکیش رو میز میذاشت و مانتوش در می 

اورد گفت: خوب؟ حاال که اومده بودم تو اتاقش نمیدونستم که چی بگم. قدمی به جلو 

و عقب برداشتم و یهو اولین سوالی که به ذهنم رسید گفتم: چرا از من متنفرید؟ کج 

ند زد و گفت: انگار هنوزم همونی... تو تخت سامیار بودن خوب ساختت و حافظهت خ

برگزدونده. نگاهش کردم. منظورش چیه؟ با گوشه و کنایه چیو میخواد بهم بفهمونه؟! 

منظورتون نمیفهمم... مشکل شما بامن چیه؟ میشه یه _از چی داره حرف میزنه؟! 

ظورم میفهمی... کج خندی زد و گفت: خیلی خوب من_طوری حرف بزنید که بفهمم. 

حاالم بیرون، سواال تموم شده سوال؟ من هنوز جواب سوال قبلیمم نگرفته بودم ولی 

لحنش طوری بود که مجبور شدم از اتاق بیرون بیام. به محض بیرون اومدنم چشمام 

خوبی هلیا؟ اخم کردم و به _سیاهی رفت و مجبور شدم دستمو رو دیوار بزارم. 

خوبم و از کنارش رد شدم. حوصلهش _ر که حالم پرسیده بود نگاه کردم. سامیا

نداشتم شیف کاریم که تموم شد خسته سوار ماشینم شدم. داشتم از کوچه پشتی 

بیمارستان رد میشدم که متوجه ماشین سامیار شدم کنجکاو بافاصله ازش کمی 

تراز همیشه بیرون جلوتر از ماشینش پارک کردم. یک ساعت قبل دیده بودم که زود

رفت پشت سرشم سارا مرخصی گرفت. دقت که کردم متوجه سارا تو ماشینش شدم. 
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انگار که داشتن باهم بحث می کرد. سارا داشت با گریه چیزی توضیج میداد که یهو 

سامیار محکم کوبید تو دهنش و از ماشین پیاده شد، در سمت سارا باز کرد بازوش 

ا پرتش کرد رو اسفالت و در برابر چشمای گرد شده من گرفت و اوردش پایین تقریب

سوار شد و دور زد رفت. خشکم زده بود! نمیدونستم چیکار کنم سارا رو زمین 

نشسته بود گریه میکرد هیچکاریم ازم بر نمیاومد. نمیدونستم درسته برم جلو یا نه! 

تم. گوشیم تو با صدا زنگ گوشیم چشم از تصویر سارا که تو ایینه افتاده بود گرف

جیبم لرزید .با دیدن اسم مامان گوشی رو تو جیبم برگردوندم .فکر این که سارا چه 

کار کرده و ماجرا چیه مثل خوره تو جونم افتاده بود .جلو رفتم تا قضیه رو از سارا 

بپرسم. از پشت سر نزدیک شدم و دستمو روی شونش گذاشتم بهت زده بهم نگاه 

قرمز شده بود. سریع اشکاشو پاک کرد و سعی کرد خودشو  کرد. چشاش از فرط گریه

کنترل کنه ولی موفق نشد. بریده بریده گفت : + عه، هلیا تو اینجا چیکار میکنی؟ با 

هیچی عزیزم  -دیدن ظاهرش یه کم بهم ریختم ولی سعی کردم خودمو کنترل کنم! 

افتاده؟ سارا که اومده بودم یه کم قدم بزنم که دیدم اینجا وایستادی! اتفاقی 

نمیخواست چیزی بفهمم گفت: من؟ نه . چرا چیزیم باشه؟هیچی نشده. اینو گفت و 

سریع ازم دور شد و رفت! تعجب کردم. تا حاال همچین رفتاری از سارا ندیده 

بودم.اگرم دیده بودم یادم نبود. نمیدونستم کنجکاوی بیشترم راجب این موضوع 

ا رو تو این حال ببینم. خواستم برم دنبالش که انگار جایزه یا نه ولی نمیتونستم سار

چیزی مانعم شد. داخل بخش برگشتم . با دیدن وضعیت بیمارستان هنگ کردم 
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هرکسی طرفی میدویید + توکدوم گوری بودی؟ با تعجب به سمت صدابرگشتم با 

قیافه عصبانی کاظمی روبه رو شدم رگ گردنش متورم شده بود و دستاشو مشت 

م..من بی.. صداشو تا حد ممکن باال برد +ساکتشو پرستار انقد بی _ود کرده ب

مسئولیت؟ چرا وایسادی بِر و بِر منو نگاه میکنی؟ تصادفی داریم بجنب.... به خودم 

اومدم دیدم همه ی مریضهای داخل بیمارستان با تعجب به من نگاه میکردن. برای 

ر ازین خوردم نکنه سریع سمت اینکه زیاد ضایع نباشه و ایت اقای مغرور بیشت

اورژانس دویدم که ببینم چیشده! دور مریض پر از دکتر و بقیه ی پرستارا بود. اخه 

این ابله چرا گفت من بیام اینجا؟ اوف ب زور خودمو به تخت مریض رسوندم! غرق در 

خون بود. تا چشمم بهش خورد حالم بد شد نمیدونم چرا ولی تحمل اونجارو نداشتم . 

نفرت از بابت این حادثه عقب عقب رفتم داشتم از مریض دور میشدم که کاظمی از با 

پشت سرم ، سر رسید و گفت : +هنوز که اینجا وایستادی! مگه نمیبینی مریض به 

درمان فوری نیاز داره؟ جای این کارا بیا به تیم پرستاری کمک کن تا جون مریض سر 

.. حرصم درومد گستاخانه زل زدم تو چشماش از زیر کار در رفتنات به خطر نیوفتاده.

هرچی نفرت داشتم توی چشمام جمع کردم و انگشت اشارمو نشونه تهدید به 

سمتش گرفتم + بیین اقای محترم، حد خودتو بدون نمیدونم چ هیزم تری بهت 

فروختم که اینطوری رفتار میکنی . اگه چشم داری بازشون کن و ببین انقدر دکتر و 

 سر مریضه که جایی برای من نیست! با نفرت ازش فاصله گرفتم اصال برام پرستار باال

مهم نبود چی داشت برای خودش میگفت به اولین اتاقی که رسیدم سریع درو باز 
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کردم و رفتم داخل نه اصال نمیشه باید دم این مرتیکه رو قیچی کنم. راجب خودش 

عاشق چشم و ابروی زشتشم که چی فکر کرده؟ البته اگرم بهش بها بدم فکر میکنه 

میخوام تالفی کنم با حرص مشغول جویدن ناخونم شدم. + خوردی انگشتتو تموم 

شد با تعجب به مریض روی تخت نگاه کردم یک خانم مسن با لبخند مهربونی نگاهم 

سالم . اره واقعا ناخون نموند برام اما _میکرد سعی کردم با لبخند جوابشو بدم 

د که ندارید؟ +نه عزیزم درد ندارم. مشغول عوض کردن سُرمش اشکالی نداره.در

نه  _شدم که بی مقدمه گفت: عاشق شدی؟ با تعجب زل زدم بهش و زدم زیر خنده 

بابا عشق چیه؟ +جوری که تو حرص میخوری و از حرف زدنات ی خبرایی هست. لبمو 

ث شدم بیدارشه با گاز گرفتم و سرمو انداختم پایین بلند بلند فکر کرده بودم و باع

واقعا معذرت میخوام ازینکه بیدارتون کردم، متوجه نشدم _شرمندگی گفتم : 

شرمنده +دشمنت شرمنده عزیزم، اشکالی نداره توام جای دخترمی چهرش زنگ غم 

گرفت و ادامه داد: دخترم بخاطر عشق خودکشی کرد، کسی که شاید ارزش داشت 

اشکی از گوشه چشمش چکید طاقت شایدم نداشت، سنش خیلی کم بود قطره 

مادرجان گریه براتون خوب نیست فکرنکنید +چطور؟ دست گلم _نیاوردم و گفتم: 

رفت بخاطر غرور بخاطر حرفای اون پسر شایدم ترک کردنش بلد نبودم کسیو اروم 

کنم. کسی که داغ فرزند دیده رو چطور میتونسم اروم کنم؟ ارامبخشی بهش تزریغ 

رو  6رفی از اتاق بیرون اومدم. به ساعت مچیم نگاه کردم ساعت کردم و بی هیچ ح

نشون میداد، خوشحال ازینکه شیفتم تموم شده به سمت رختکن رفتم. +شیفتت 
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پ ن په االن یکی تازه شیفتم شروع  _تموم شد؟ لبخندی زدم و رو به آهو گفتم 

ه میپرسی عزیز شده ولی من مریضم لباسمو پوشیدم دارم درمیارم. اخه این چ سوالی

من. نیشگونی از بازوم گرفت و گفت: +نکبت حاال تو هی منو مسخره کن ببینم چی 

حتما ی چیزی گیرم میاد دیگ پیرزن جان کم ور بزن برو سرکارت. باز  _گیرت میاد؟ 

معلوم نیست جای کی وایسادی اصال میدونی چیه؟ اسم تورو باید بزارن پرستار 

دیگه کم _همه شیفتی اصال رنگ خونه رو میبینی تو؟ مسئول و فداکار همیشه جای 

کم دارمنگرانت میشم اووف القل برو حموم گودزیال +هوی دیوث من هی هیچی بهت 

نمیگم همینجوری واسه خودت زر میزنی اسپری ک بغل دستش بود و به سمت پرت 

+شانس  کرد دقیقا از بغل گوشم رد شد. با تعجب به اسپری که اوفتاده بود نگاه کردم

اوردی عنتر خواستم دنبالش کنم ک سریع رفت بیرون .عاشق حرص دادن آهو بودم 

خیلی خوب حرص میخورد بعد از تعویض لباسهام رفتم تو پارکینگ اما با دیدن 

ماشینم وا رفتم دور تا دور ماشین خط اوفتاده بود با حرص کیفمو کوبیدن زمین خوب 

مارستان و مسیر اتاق کاظیمیو پیش گرفتم به میدونسم کار کیه. سریع برگشتم تو بی

چ حقی اون باالرو سر ماشین اورده بود بدون در زدن وارد اتاق شدم مشغول تخمه 

خوردن بودن احمق بیشور انگار بیمارستان جای تخمه خوردن بود +هوش مگه 

توام گوسفندشی  _طویلس اینطوری میای تو؟ لبخندی دندون نمایی زدم و گفتم : 

اب و دون بدم بهت از اعصبانیت قرمز شد و سعی کرد خودشو کنترل کنه بلند  اومدم
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شد و در اتاقو باز کرد و اشاره به بیرون گفت: +گمشو از اتاق من برو بیرون چشامو 

 شک نکن فکر کردی عاشق چشم و ابروتم؟ برو_بستم و هرچی به ذهنم اومد گفتم: 
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