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راجب چی حرف میزنی؟ ازینکه خودشو زده بود به اون راه حسابی داد و گفت: +

عصبی شدم ولی سعی کردم خودمو کنترل کنم +کوچه علی چپ خیلی قشنگه نه 

خیر من از پیچوندن _اقای دکتر ؟ با پروگی تمام گفت : +اره خیلی مگه تاحاال نرفتی؟ 

شدم با هر ... اجازه  خوشم نمیاد +اره خب از عالیقت خبر دارم هم خوابی و هم تخت

ندادم حرفش تمومشه خیلی عصبی دستمو جلوی صورتش نگه داشتم و حرفش رو 

قطع کردم پوزخندی زد و ی لنگه ابرشو باال انداخت دست ب سینه نگاهم میکرد 

همچین از عالق دیگران میگید انگار خودتون تاحاال هم خوابی با کسی نداشتین _

ر شدم بخاطر کوتاه بودن قدم یقه لباسش رو بهش نزدیک تر شدم بهش نزدیک ت

شب خوبی داشتی _گرفتم و کشیدمش سمت خودم اروم لب گوشش زمزمه کردم : 

که فیلم ازش دارم نه؟ به عقب هولش دادم حاال نوبت من بود که پوزخند بزنم پوزخند 

صدا داری زدم رنگ به رو نداشت ازین حالش لذت میبردم +ت..تو حافظت؟؟ دوست 

مهم نیست، اره بدست اوردم، دنبال ابروتم _تم ضایع بشم برای همین گفتم : نداش

آقای کیان کاظمی با بدکسی در اوفتادی. گفته بودی عروسیته؟ راستی زن داری؟ بعد 

از گفتن این حرف بلند بلند خندیدم درست عین دیونه ها به سمتم حمله ور شد و 

مت هلیا میخوای چ غلطی کنی؟ دستم رو پیچوند از الی دندوناش غرید +میکش

خوبه خوبه بیشتر تحریکم کن برای انجام کارم. دستمو ول کن نجس فشارش رو _

روی دستم بیشتر کرد +میکشمت هزره، خوب گوشاتو باز کن وای ب حالت اگه این 

فیلم دست کسی بیوفته اونوقت من میدونم باهات چیکارکنم. زندگیتو اتیش میزنم 
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ولم داد. پوزخندی زدمو از اتاق بیرون رفتم خیلی خوشحال دستم رو ول کرد و ه

بودم که تونستم حرصشو دربیارم خیلی دوست داشتم زنشو ببینم. راه اتاق سارارو 

بهه سالممم دوست خودم _پیش گرفتم و بدون در زدن رفتم داخل و بلند گفتم: 

داری؟ از  سرشو از روی میز بلند کرد چشماش حسابی باد کرده بود +سالم چیکار

اینهمه سردی حرفاش حس کردم قلبم یخ زد حرفامو خوردم و سعی کردم هیچی 

توچت شده؟ + _راستش هیچی میخواستم حالتو بپرسم +خب پرسیدی؟ _نگم 

چیزی نیست اگه حرفی نداری برو االن برام مریض میاد واقعا بهم برخورد بدون هیچ 

سامیاره تصمیم گرفتم با اونم  حرفی از اتاق بیرون اومدم هرچی که هست زیر سر

رفتارمو سرد کنم اصال عالقه نداشتم باعث خراب شدن رابطه کسی باشم بیخیال 

لباسامو عوض کردم رفتم توی بخش و شروع کردم چکاب و کار تکراری روزمره ام 

پوف آهو ام که نیست حسابی حوصلم سر میره دیشب جای کسی وایساده بود االن 

دور سامیارو دیدم که داشت بهم نزدیک میشد. خودمو خونس کوفتش بشه از 

مشغول کار کردم که وانمود کنم متوجه نشدم داره به سمتم میاد. مقصر تمام رفتار 

-های سارا این بود . پوف خیلی رسمی اومد بغل دستم و با صدای بم شده ای گفت: 

کارتون تموم شد لطفا -خانوم جهان آرا! برگشتم به سمتش و گفتم: +بله جناب دکتر. 

بیاین اتاقم. باید در مورد مسئله ای صحبت کنم. چشمی گفتم که ازم دور شد و به 

سمت اتاقش به راه افتاد. +وا !این چرا از پشت پیجم نکرد . یعنی حتما باید حضوری 

میومد و بهم میگفت؟ شونه ای باال انداختم و سعی کردم فکرمو درگیرش نکنم. کم 
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ا به آخرین مریضمم که خودمو الکی بهش مشغول کرده بودم داره دیگه بنده خد

رسیدگی کردم و سمت اتاق رفتم. در زدم و با صدای مردونه ای گفت: بفرمایید اروم 

وارد اتاق شدم با دیدن آقای کاظمی پوز خندی زدم و بدون توجه بهش روی صندلی 

یز میکوبید. این نشستم. سامیار به میزش تکیه داد و با خودکار تویه دستش به م

کارش باعث شد استرس بیشتری بگیرم. از استرس دستامو به صندلی فشار دادم و با 

خودم گفتم اه جونت در بیاد بگو دیگه حرفتو. حتما باید آدمو جون به لب کنی تا 

خوب. خانوم جهان آرا شما انتقالیتون -حرف بزنی! بالخره شروع کرد به حرف زدن 

ببینید . یکی -گه! +وا یعنی چی؟ همچین چیزی ممکنه مگه؟ خورده برای یه شهر دی

از بیمارستانای تازه تأسیس نیرو نداره و چون درخواست نیرو کرده به اجبار باید شما 

شما تنها نیستی. چندنفر از پرسنالی دیگه ی همین بیمارستان -انتقال داده بشید . 

م منو خط بزنین و یه نفرو هم هستن که به اونجا انتقال داده میشن. + نمیشه اس

جایگزینم کنین؟ خیلی عصبی شده بودم رفتارم اصال دست خودم نبود . آخه این 

همه پرسنل دیگهنه امکان همچین کاری وجود نداره. هست چرا من؟ با عصبانیت از 

روی صندلی بلند شدم که چشمم رفت سمت آقای کاظمی که داشت پوزخند میزد. 

زیاد خوشحال نباشین آقای _ف سامیار لبخند محوی زدم حرصم بیشتر شد که با حر

تو این لیست  -کاظمی. اسم شما هم تو لیست انتقالیا هست. بعد لیستو برداشت: 

اسم شما،خانوم جهان آرا،خانوم صادقی و آقای رضوانی هست. خیلی خوشحال 

هان شدم..... حاال نوبت من بود که نیشخند بزنم و مسخره ش کنم. + خوب خانوم ج
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آرا. میتونی بری خونه و به خونوادت خبر بدی. بعدشم وسایلتو جمع کنی و برای 

ای بابا -انتقال آماده شی. بعد ازینکه از اتاق بیرون اومدم همش زیر لب غر میزدم 

حاال چجوری به مامان بابا بگم. با اون اتفاقی هم که دفعه ی قبل افتاد فک نکنم تو 

بدون خواست خودم بوده. اونم به کجا؟ اصفهان! رفتم کتشون بره که انتقالیه من 

 -رختکن تا لباسامو عوض کنم که خانوم صادقی رو دیدم. +سالم نازنین جان خوبی؟ 

ممنون هلیا جان توخوبی؟ + نه زیاد امروز رفتم دفتر سامیار که گفت برای من و تو از 

منم کالفه ام نمیدونم  اصفهان انتقالی اومده. به تو هم گفتن؟ + نمیدونم نازنین .

. اصال هم تو شرایطی نیستم که بخوام انتقالی برم. اونم به آرهچجوری به خونوادم بگم

چی بگم واال. خداکنه نظرشون عوض شه. + فکر نکنم چون گفت  - "اصفهان

نظرشون قطعی شده و تا دو روز دیگه باید اصفهان حاظر باشیم. اینو گفتو بعدشم 

 فتیم. تو راه همش تو فکر این بودم که چجوری به خونواده بگمخداحافظی کردیم و ر
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