
تالشم  اما  کنم،  باز  چشمامو  بتونم  تا  کردم  جمع  نیرومو  همه  درد  حس  با   
تالش  بیشتر  چه  هر  و  آویزونه  هام  پلک  به  وزنه  می کردم  حس  بود.  ثمر  بی 
تیر  و  شدید  درد  سر  فقط  اومده  دست  به  نتیجه  می گیرم.  نتیجه  کمتر  می کنم 
پلکام  که  انگار  کردم،  تالش  و  نرفتم  رو  از  هم  باز  ولی  بود.  شقیقه هام  کشیدن 
سریع،  دوباره  و  نشد  باز  بیشتر  میلیمتر  یه  حد  در  بودن،  شده  دوخته  هم  به 

افتادن روی هم. صداهای اطرافم رو تشخیص می دادم:
- پلکاش لرزیدن ... 

- دکتر رو خبر کنین ...
- عالئم حیاتیش رو چک کن خانوم موسوی ...

- سطح هوشیاریش انگار باال رفته!
- یعنی داره به هوش می یاد؟

- چی شد این دکتر؟!!
روی  بذارم  و  باال  بیارم  رو  دستم  داشتم  دوست  بود،  ترکیدن  حال  در  سرم   
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سرم  تنها  نه  داشتم،  عذاب  و  درد  حس  خیلی  سرم.  فرق  قسمت  دقیقاً  سرم، 
رو  سبک  پلک  تا  دو  کردن  باز  قدرت  وقتی  اما  می کرد.  درد  بدنم  همه  که 
رو  از  باز  بخوره؟  تکون  دستم  که  باشم  داشته  انتظار  باید  چطوری  نداشتم، 
چوب  تیکه  یه  عین  درست  اما  بدم،  حرکت  دستمو  تا  کردم  تالش  و  نرفتم 
بیشتر  نمی خوردن.  تکون  لعنتی،  کنم.  شروع  انگشتام  از  کردم  سعی  بود.  شده 
دوباره  بدم.  تکون  کمی  رو  شستم  و  سبابه  انگشت  تونستم  باالخره  کردم،  سعی 

صدای داد یه دختر بلند شد:
داد،  تکون  رو  دستش  االن  همین  هم  لرزید،  پلکاش  هم  بیاین،  دکتر!  آقای   -

خودم دیدم.
 صدای مردونه ای شنیدم:

مراعات  یعنی!  ئه   ICU اینجا  مریض،  سر  باالی  می کنین  صدا  و  سر  چقدر   -
کنین ...

چشمام  می کشه،  رو  پلکم  داره  کسی  کردم  حس  خوابید،  دخترها  صدای  و  سر   
چشمم  نداشت،  عادت  نور  به  چشمم  مردمک  سختی!  به  ولی  کرد،  باز  رو 
کردم  سعی  اینبار  شد.  سوزنده  اشکی  از  لبریز  و  داد  نشون  العمل  عکس  سریع 
دوباره  نمی بینم.  هیچی  کردم  حس  می شدم.  کور  داشتم  انگار  ببندم،  چشممو 
چشمم  توی  بود  انداخته  که  شدیدی  نور  شر  از  و  رفتم  فرو  تاریک  دنیای  توی 
توی  گرفت  رو  جونم  بی  دست  اینبار  و  عقب  کشید  رو  دستش  شدم.  خالص 

دستش، چند لحظه ای دستم رو نگه داشت، بعد صداش رو شنیدم:
فشار  رو  دستم  کن  سعی  می شنوی  اگه  می شنوی؟  رو  من  صدای  جان،  پولک   -

بدی ...
چشمامو  می خواستم  اینبار  قدرتم  همه  با  لرزید،  پلکام  دوباره  بود؟!  من  با   
اینبار  کردم،  باز  رو  پلکام  الی  میلیمتری  چند  شدم،  موفق  باالخره  کنم.  باز 
که  سفید  سقف  یه  سقف،  به  افتاد  چشمم  نبود.  خبری  آزاردهنده  نور  اون  از 
رو  سرم  کردم  سعی  بود.  شده  نورانی  قلو  دو  مهتابی  یه  با  سرم  باالی  درست 
تاکسیدرمی  منو  نفر  یه  نکنه  بودم؟!  شده  خشک  چرا  نمی شد!  بدم،  تکون 
دیدم  رو  مردی  دستای  بودم،  تخت  این  روی  همین  برای  شاید  اصالً  بود؟!  کرده 
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چرخوند.  نرم  خیلی  رو  صورتم  و  گرفت  قرار  سرم  اونطرف  و  که اینطرف 
چشماش.  توی  افتاد  چشمام  نبود.  زیاد  ولی  پیچید،  گردنم  توی  درد  حس  کمی 
بود  میانسال  می کرد،  نگام  داشت  لبخند  با  و  بود  ایستاده  سرم  باالی  درست 
ذوق  با  دو  هر  و  بودن  ایستاده  پوش  سفید  دختر  تا  دو  هم  سرش  پشت  تقریباً! 
با  کردناشون  پچ  پچ  تند  تند  و  چهره هاشون  از  کامل  می کردن،  نگاه  من  به 
اینا  می پرن.  پایین  و  باال  وسط  اون  کنن  ولشون  اگه  که  بود  مشخص  همدیگه 

چرا اینقدر شنگول بودن؟! با صدای اون مرده سرم چرخید به سمتش:
- به دنیا خوش اومدی!

خوردن.  گره  هم  در  و  داده  نشون  العمل  عکس  ابروهام  اراده  بی  چی؟!  یعنی   
تعلقی  بی  احساس  یه  داشتم.  خاصی  سبکی  احساس  با  همراه  درد  احساس 
اینا  بود؟  کجا  اینجا  می داد.  آزارم  داشت  زیادی  سوالهای  وجود  این  با  مطلق! 
به  توجه  بدون  و  شد  خم  پوش  سفید  مرد  داشتم؟  درد  اینقدر  چرا  بودن؟  کی 
متوجه  تازه  شد،  بود  اطرافم  و  دور  که  دستگاه هایی  کردن  چک  مشغول  من 
سوال  بیرون.  بود  زده  دماغم  از  که  لوله هایی  و  شدم  صورتم  روی  ماسک 
می تونستم  کاش  می شد.  اضافه  مغزم  سواالی  به  داشت  که  بود  سوال  پشت 
بود.  نشده  تعریف  من  دهن  توی  زبون  اسم  به  چیزی  انگار  اما  بزنم،  حرف 

مرده وقتی کمی با دستگاه ها ور رفت، صاف ایستاد و گفت:
- پولک خانوم، صدای منو می شنوی؟

به  رو  سرش  زدم،  پلک  بار  یه  بود.  من  با  یعنی  می کرد،  نگاه  من  به  وقتی   
نشونه خوبه، تکون داد و گفت:

- می تونی حرف بزنی؟
بودم؟  الکن  نکنه  بود،  سخت  خیلی  بدم،  تکون  رو  منفعلم  زبون  کردم  سعی   

باالخره با هزار زور گفتم:
- تو ... کی ... هستی؟

یه  باالخره  شدم،  خوشحال  خیلی  صدام  شنیدن  از  خودمم  هیچی،  که  اون   
کاری تونستم بکنم! گفت:

بتونم  بلکه  می زنم  کله  و  سر  باهات  دارم  که  اس  هفته  دو  توام،  پزشک  من   -
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همین جا نگهت دارم. حیف تو بود که بخوای بری.
به  رو  من  گیج  نگاه  به  توجه  بدون  کردم.  نگاش  فقط  می گفت؟!  داشت  چی   

خانومای پشت سرش که صد در صد پرستار بودن گفت:
- وضعیت تنفس، فشار خون! سریع تر ...

بالیی  چه  دارن  ببینم  نمی خواستم  بستم.  چشمامو  افتادن،  تکاپو  به  ها  دختر   
از  یکی  صدای  چرا؟!  ولی  بودم،  بیمارستان  توی  مسلماً  می یارن.  سرم  به 

پرستارها رو شنیدم که گفت:
- آقای دکتر بهتر نیست پدرش رو خبر کنیم؟ بنده خدا خیلی حالش بد بود. 

فقط  اما  ببینن،  رو  دخترشون  لحظه  یه  بیان  بگین  بهشون  می تونین   ... چرا   -
باید  بعدی.  های  آزمایش  برای  کنیم  اش  آماده  باید  بعدش  چون  لحظه،  یه 
باشه،  نیفتاده  براش  اتفاقی  بوده  خواب  که  هفته ای  دو  این  توی  که  بشم  مطمئن 

یا ضربه ای که به سرش وارد شده باعث صدمه جبران ناپذیر نشده باشه.
 صدای اون یکی پرستاره بلند شد:

استراحت  که  رفت  باباش  اومد،  خواهرش  وقتی  هست،  فقط  خواهرش   -
کنه.

 و پرستار دومی گفت:
- من می رم بهش بگم ...

 صدای پاشنه هاش که دور می شد رو شنیدم. دوباره صدای دکتر بلند شد:
- پولک خانوم، خوابیدی باز؟ دو هفته خواب کافی نبود؟

کندن  کوه  از  شاید  بود،  سخت  چقدر  کردم.  باز  چشم  دوباره  و  لرزید  پلکام   
هم سخت تر! با دیدن چشمای باز شده من، باز لبخند زد و گفت:
- من به چند نقطه از بدنت دست می زنم، اگه درد داشتی بگو ...

رفت  دستش  بدم،  جوابی  یا  بدم  نشون  العملی  عکس  بتونم  من  اینکه  از  قبل   
گرفت  درد  خیلی  ها  قسمت  از  یکی  داد.  کوچیک  فشار  چند  و  پهلوهام  سمت 
درد  نقطه  چند  بازم  پاهام،  سمت  رفت  اون  از  بعد  کردم.  ناله  ناخودآگاه  و 
سرش  فرق  بزنم  باال  بیارم  رو  دستم  داشتم  دوست  کرد.  بلند  رو  صدام  و  گرفت 

بگم:
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- ِد مگه مرض داری؟! خوب درد داره نمی فهمی؟
نتونستم  دیگه  داد،  فشار  رو  بازوهام  اینبار  چون  نمی رفت،  رو  از  انگار  ولی   

ساکت بمونم. نالیدم:
- ن ... نکن ... درد ... دارم ...

پرستاری  به  و  کرد  یادداشت  رو  مطالبی  بود  دستش  که  پرونده ای  توی  تند  تند   
که کنار دستش بود گفت:

- سطح هوشیاریش یه مرتبه از شش اومده روی یازده! این خیلی خوبه! 
باز  اتاق  در  دفعه  یه  خودش؟  برای  می گفت  داشت  چی  کردم،  نگاش  گنگ   
من،  تخت  سمت  اومدن  راست  یه  تو.  اومد  پرستار  با  همراه  دختری  و  شد 
و  عقب  بود  رفته  رنگش  قهوه ای  شال  و  بود  اشک  از  خیس  دختر  صورت 
بغلم  خواست  می کرد.  بیداد  ظاهرش  از  آشفتگی  بود.  بیرون  موهاش  بیشتر 
در  تعجب  با  بهش.  زدم  زل  و  کردم  جمع  رو  خودم  کمی  ناتوانیم  همه  با  که  کنه 
بود  شده  خشک  هوا  و  زمین  میون  من  سمت  به  اش  شده  دراز  دستای  که  حالی 
مبهوت،  هم  بود،  خوشحال  هم  می درخشید.  اشک  از  چشماش  شد.  خیره  بهم 

هم آشفته! به دکتر نگاه کرد، با تعجب. دکتر رو به من گفت:
- پولک جان، خواهرته، نمی شناسی؟

اشکم  داشت  کم  کم  بود؟!  غریبه  اینقدر  چرا  کردم،  نگاه  دختره  به  دوباره   
در میومد! نکنه اینا منو با کس دیگه ای اشتباه گرفته باشن؟ ولی آخه با کی؟

نگام  دوباره  داخل،  اومد  و  کرد  سرفه  کسی  اینبار  و  شد  باز  دوباره  اتاق  در   
اخمو،  پسر  یه  بگم  باشه  بهتر  شاید  اخمو،  مرد  یه  سمت.  اون  به  چرخید 
کمرنگش،  سبز  نوع  اون  از  پلیس،  لباس  با  ساله،  خورده ای  و  سی  حدودا 
اینجا  کردم!  نگاش  تعجب  با  داشت.  بزرگ  ستاره  یه  اش  شونه  سر  تو.  اومد 
من،  روی  چرخید  پلیسه  نگاه  اتاق؟  توی  اومد  چی  برای  پلیس  بود؟  خبر  چه 
بهم  هم  خوبی  حس  اما  می ترسوند،  منو  بگم  نمی شد  بود!  جوری  یه  نگاش 
اون  نگاه  بود،  محبت  از  پر  نگاهش  توی  که  دختره  اون  عکس  بر  نمی داد. 

پسره یه جور عجیب غریب سرد و خشک بود! دکتر سریع گفت:
- جناب سرگرد، بیمار اصالً در شرایطی نیست که ...


