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کاراس؟ الزم نکرده در برای من باز میکنی  بشین تخماتو بخور بابا بیمارستان جای این

حاال شدی بانزاکت؟ با چه اجازه خط انداختی رو ماشین من؟ چشمامو باز کردم که با 

صورت سرخش مواجه شدم متعجب بهش خیره شدم که زد زیر خنده، بلند بلند 

زهرمار کجای حرفم خنده دار بود؟ _میخندید و من عین منگا نگاهش میکردم 

سعی میکرد نخنده و خودشو از روی میز جمع کنه گفت : +فقط برو بیرون  درحالی ک

بزار من تخمامو بخورم گنگ نگاش کردم ، تازه فهمیدم چ سوتی دادم سرخ شدم و 

سعی کردم قضیه رو ماس مالیش کنم. اما راه نداشت تصمیمگرفتم حرفو عوض کنم 

با رسم نمودار برام  نگفتی به چ حقی ماشینمو خط خطی کردی؟ + عزیزم فازتو_

عه؟ اینطوریه؟ باشه بچرخ تا _توضیح میدی؟ من چیکار به ماشین جنابعالی دارم؟ 

بچرخیم از اتاق اومدم بیرون و درو تاجایی میشد محکم بستم که صداش تو کل 

بیمارستان پیچید. با اعصبانیت رفتم سمت ماشین آهی از سر افسوس کشیدم 

د سوار شدم و با اخرین سرعت به سمت خونه روندم ماشین نازنیم به چ روزی اوفتا

کلید انداختم درخونه رو باز کردم برقای خاموش اطالع از خالی بودن خونه رو میداد. 

بدون روشن کردن برقا به طرف اتاق رفتم به باز کردن دکمه های مانتوم اکتفا کردمو 
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وابم برد همونطوری زیر پتو خزیدم خیلی خسته بودم در عرض چند دقیقه خ

با وحشت چشمام رو باز کردم. به گلوم چنگ زدم  _____________________

بلکه راه نفسم باز بشه. خیس عرق بودم. با صدای رعد و برق وحشتم صد برابر شد. 

خدایا،خداجونم داره چه بالیی سرم میاد؟ _بی اختیار گونه هام خیس از اشک شده 

و مفهوم این خوابارو نمیفهمم. به هق هق من اصال نمیفهمم هیچی یادم نیست معنی

خدایا این مرد کیه تو خاطرات من که _اوفتاده بودم رفتارم اصال دست خودم نبود 

هیچی ازش یادم نیست. دارم دیونه میشم، درکش خیلی سخته باید خاطراتمو پیدا 

 کنم این مردکیه. برق اتاق رو روشن کردم و هجوم بردم سمت کمدم شاید چیزی پیدا

 بشه

اما بجز چند تا سی دی چیز به درد بخوری پیدا نکردم خبری از لب تابم نبود.ساعتو 

مامان لبتاب من _شب رو نشون میداد با عجله از اتاق رفتم بیرون  ۹نگاه کردم 

کجاس؟ +سالم. عه بیدار شدی؟یادت نیست؟ لبتابتو دزدیدن هرچی فکر کردم 

سی دی ها لبخندی زدم و به سمت اتاق  چیزی یادم نیومد پوفی کشیدم با یاداوری

بابا رفتم روی تختش دراز کشیده بود و ساعد دستش رو گذاشته بود روی پیشونیش 

بابایی جونم +جانم بابا رو _دلم قنچ رفت برای بابام با صدای پر انرژی صداش کردم 
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ساله دستمو پشتم  ۵وسایالش حساسه ولی خب الزم داشتم عین این دختر بچه های 

میشه لبتاپتو بهم قرض بدی؟ _ایم کردم و سرمو انداختم پایین میدونسم و گفتم: ق

سالته که  ۷بابا با دیدن قیافم پقی زد زیر خنده و گفت: +وروجک فکر کردی هنوز 

خب باباییمیدی _اینطوری کردی قیافتو ایش چ اسراری دارن امروز همه بهمبخندن 

مه رمزشم اسمخودتو مامانته با ذوق دستامو لبتاپتو؟ +برو توله برو برش دار رو میز

کوبیدم بهم و پریدم رو تخت بابارو بوس کنم +عهه بیا برو دختر خفم میکنی االن 

یعنی میگی بوست نکنم باشه باشه میرم میرم خدافظ زود لبتاپو برداشتمو رفتم تو _

اتاقم اولین سی دی ای که دم دستی رو برداشتم چیزی روش نوشته نشده بود 

نمیدونم چرا ذوق خاصی گرفتم سعی کردم خودمو کنترل کنم ولی موفق نشدم با 

دست لرزون سی دی رو توی لپ تاپ گذاشتم و منتظر شدم که لپ تاپ سی دی رو 

لود کنه. اه لعنتی االن وقت هنگ کرده ؟ عصبی با ناخونم روی لپ تاپ میکوبیدم. 

ردم و سی بعدی رو توی لپ تاپ بالخره لود شد لعنتی خالیه. عصبی سی دی رو دراو

گذاشتم . با دیدن فیلمی ک داخل سی دی بود چشام تا حد ممکن باز شد. سریع 

صدای لپ تاپو خفه کردم. اخه فیلم سوپرو تو خونهنگه داشتم اونم تو سی دی؟ به 

احمق بودن خودم لعنت فرستادم و خواستمسی دی رو درارم اما با دیدن چهره ای 

وپ کردم با تعجب زل زدم به فیلم این که دکتر کاظمیه چهره ی اشنا فیلم و است

دختره معلوم نبود زانو زده بود برای پسره ساک میزد، هه تازه میفهمم چرا ازم بیزاره 

و باهام مشکل داره +هلیا... بیا شام دخترم لپ تاپ منم بیار اه لعنت به این شانس 
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وردمو توی کیفم گذاشتم. لبخند چشم اومدم سریع سی دی رو از توی لپ تاپ درا_

خبیثی زدم وبا خیال اذیت کردنش خوشحال رفتم سر میز شام شام در سکوت کامل 

صرف شد اوف لعنتی عین خرس خوابیدم خوابم نمیبره که االن بی صبرانه منتظر 

با اولین زنگ االرام گوشیم چشمام رو باز کردم . کش و  _____________فردام 

م و سریع دوییدم سمت سرویس بعد از انجام کار مربوطه به سمت قوسی به بدنم داد

میزا ارایشم رفتم عجیب اعتماد بنفسم رفته بود باال به ی ریمل و خط چشم محو و 

برق لب اکتفا کردم یکی از تیره ترین مانتو هامو انتخاب کردم ک بلندیش تا باالی 

پوشیدمشون و دوییدم سمت  زانوم بود شلوار لی ام رو از کشو برداشتم خیلی سریع

اشپزخونه پوف خبری از صبحونه نیست. این فقط تو رماناس ک دختره پا میشه ی 

میز رنگی و مملوع از مربا و خوردنیهای مختلفه بیخیال کتونی هامو پوشیدم و رتوی 

پارکینگ رفتم با دیدن ماشینم ک پر خط بود انگیزم برای انتقام بیشتر شد سوار 

دقیقه طول کشید تا برسم به بیمارستان با دیدن  ۲۰الی  ۱۵یبا ماشین شدم تقر

ماشین کیان لبخند پَت و پهنی زدم خوشحال ازینکه توی بیمارستان بود دارم برات 

اقای محترم ابرو نمیزارم برات. مستقیم سمت اتاقش رفتم طاقت ندارم وایستم تا 

و در زدم صدای گرفته و موقعیتی پیش بیاد بعد برم خیی مودبانه پشت در ایستادم

مردونش رو شنیدم +بفرمایید اروم درو باز کردم با دیدنم تعجب کرد انگادی توقع 

اقای دکتر لطف _دیدنمو نداشت. لبخند دندون نمایی زدم و با پرویی تمام گفتم: 

 کنید هزینه خراب کاریتون رد بدید میخوام ماشینم رو درست کنم تایی به ابرو هاش
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