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 در شبکــــه های اجتمـــاعی ما را دنبال کنـــید و هر مـــاه به قیــــد قرعــــه هدایای متفــــاوت دریافـــت کنیـــــد.      

دختر...! باید از این به بعد توی بیمارستان که تنها بودم بیشتر مواظب میشدم . کیان 

ه داشتم! امکان داشت هر کاری کنه ... محکم کاری کرده بودم و از فیلم چند نسخ

#part76  دیگه کم کم حوصلم داشت سر میرفت . کاش حداقل مامان اینجا بود. دلم

بدجور براش تنگ شده بود. برای صداش.. برای حرفاش... برای خنده هاش!     نفس 

بفرمایید سر میز. بابا  -عمیقی کشیدم. مامان کیان با لبخند اومد توی سالن و گفت: 

ندلی رو برام عقب کشید تا بشینم . میز قشنگی دستشو پشت کمرم گذاشت و ص

چیده بود. کیان دقیقا روبه روم نشست . نگاهی بهش انداختم که دیدم با اخم غلیضی 

داره نگام میکنه ... نیشخندی زدم و تکه ای استیک برای خودم برداشتم و مشغول 

بله  -حال مامان خوبه؟ لبخندی زدم و گفتم:  -شدم. مامان کیان اروم گفت : 

خداروشکر. با لبخند جوابش و دادم  -خداروشکر بهترن ! متقابال لبخندی زد و گفت: 

و مشغول خوردن شدم. یکی از بزرگترین لذتای دنیا غذا خوردن بود. کیان خیلی 

عادی و شیک غذا میخورد. از پرستیژاش خوشم میومد...     نمیدونم چرا از اینکه 

ل بودم هم یکم ناراحت... تکلیفم با خودمم حرصیش کرده بودم هم خیلی خوشحا

مشخص نبود! سعی کردم این افکارمو پس بزنم و فکری به حال آیندم کنم! آینده ای 

که کیان نقش خیلی پر رنگی توش ایفا میکرد... هم ازش میترسیدم هم به خودم قوت 

و  قلب میدادم که برگ برنده دست منه! بعد از تموم شدن شام یک ساعتی نشستیم

اومدیم خونه. با خستگی لباسامو عوض کردم و دوش کوتاهی گرفتم .. نیاز به 

اپالسیون داشتم! خودمو با همون حوله روی تخت ولو کردمو دراز کشیدم. چشمامو 
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بستم و قیافه عصبی کیان و توی ذهنم ترسیم کردم. حق داشت اونقدر عصبی باشه! 

جنجال به پا کنه و معرکه را بندازه ، اما  میدونستم اونقدر عقل و شعور داره که نخواد

اینم میدونستم که یه جایی؛ به طور خیلی مخفیانه ای یه جور خیلی بدی حالمو 

میگیره ... واقعا میخواستم با این فیلم چیکار کنم؟ تصمیمم چی بود؟     خیلی 

سردرگم بودم و نمیدونستم چه راهی غلطه چه راهی درست. همه چی رو به دست 

 ن سپردم و سعی کردم ریلکس باشم. زما

اون روی سگمو باال نیار هلیا ؛ روی سگمو باال نیار .  -عصبی زد روی فرمونو گفت: 

روی سگ تو باال هست ... به سمتم  -ترسیده بودم اما سعی کردم کم نیارمو گفتم: 

و چرخید و اومد بزنه توی صورتم که با دستام صورتمو گرفتم . وسط راه پشیمون شد 

بزن کنار روانی  -دستشو پایین آورد. آب گلومو قورت دادم و با صدای لرزونی گفتم: 

؛ میخوام پیاده بشم... زد کنار اما درارو قفل کرد ... بازومو کشید به سمت خودش 

میخوای با اون فیلم چه  -برگردوندم. نفس عمیقی کشید و با چشمای ریز شده گفت: 

زدم... بدون هیچ حرکتی بهم زل زده بود. آب غلطی کنی؟ به نی نی چشاش زل 

نمیدونم! واقعا  -گلومو قورت دادم و خیلی بی حال شونه ای باال انداختمو گفتم:     

 -نمیدونستم ... هدفم چی بود؟ میخواستم اذیتش کنم؟ پوزخندی زد و گفت: 

 نمیدونم که نمیشه ؛ یه هدفی داری پشت این کارت ، پول میخوای؟میخوای اذیت

پول؟فک کنم بابام به اندازه ای داره -کنی؟چی میخوای هلیا؟ نیشخندی زدمو گفتم: 

که روز شمار بخوام خرج کنم ؛ آره ، میخواستم اذیت کنم.... ابرویی باال انداخت و با 
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پس منتظر باش که اذیت بشی ، باشه؟ ترسیدم اما به روی خودم  -حرص گفت: 

حاال  -! خندید و سری تکون داد و گفت: هیچ غلطی نمیکنی -نیاوردمو گفتم : 

بچه نیستم بخوام دور دور کنم ؛ حرفی  -میبینی ...بچرخ تا بچرخیم! با پوزخند گفتم: 

زبون درازتم کوتاه میکنم!     دیگه  -داری بسم اهلل... با همون لبخند کذاییش گفت: 

باز کن  -م: داشت اعصابمو بیشتر از اینی که بود خراب میکرد . با عصبانیت گفت

میبینمت جوجو! چشم غره ای بهش رفتمو  -میخوام پیاده شم. درارو باز کرد و گفت: 

پیاده شدمو محکم درو بهم کوبیدم . دستمو باال اوردم انگشت فاکمو نشونش دادم و 

از ماشین فاصله گرفتم ... به ثانیه نکشید که با سرعت زیادی از کنارم رد شد . 

تا خود بیمارستان به حرفاش فکر کردم . معلوم نبود توی  همونجا تاکسی گرفتم و

ذهن خرابش چیا که نمیگذشت . من که هیچ وقت تا پا روی دمم نمیزاشت که از اون 

 فیلم استفاده ای نمیکردم! 

بی حال کیفم و روی شونم جابه جا کردمو و وارد سالن بیمارستان شدم. اهو با دیدنم 

سالم چته ؟چرا رنگت پریده؟خوبه حالت؟  -اخمی کرد و به سمتم اومد و گفت: 

 -خوبم چیزی نیست.     لبخند پر رنگی زد و گفت:  -لبخند کمرنگی زدم و گفتم: 

اول  -بگو ببینم . نیشخندی زد و گفت:  - مژده بده! ابرویی باال انداختم و گفتم:

 مژدگونی . خندیدم و انگشتر نقره خوشگلم و که خیلی هم دوستش داشتم و بهش
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