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 -وای،هلیا برای من؟ لبخندی زدم و گفتم :  -خوبه؟ با ذوق گفت:  -دادم و گفتم : 

خداروشکر مامانت بهوش اومده و حالشم خیلی  -برای تو . بوسیدم و گفت: 

جدی میگی؟ سری  -مش اسمت و میاره! ناباور بهش خیره شدم و گفتم: خوبه؛ه

آره،بدو برو ببینش!     بی توجه مسیر اتاق مامان و با سرعت طی  -تکون دادو گفت: 

کردم و درو باشتاب باز کردم . کیان دو تا دکتر دیگه باال سرش ایستاده بودن . نگاهم 

به سمتش رفتم و محکم صورتش و بوسیدم و هلیا! با ذوق  -کرد و آروم زیر لب گفت: 

جانم،جان دل هلیا؛الهی قوربونت برم. با ذوق همه صورتش رو می بوسیدم و  -گفتم: 

اشک میریختم . فرشتم برگشته بود،فرشته ای که نبودنش برام غیر ممکن بود . 

حالش خوبه؟ سری تکون داد و  -نگاهی به کیان انداختم و با مظلومیت گفتم: 

خوبه! نفس عمیقی کشیدمو خداروشکر کردم . کیان نگاهی  -ان بخش گفت: اطمین

بهتره بزاری استراحت کنه . خودشو بقیه هم بیرون رفتن .  -بهم انداخت و گفت: 

مامان کسل بود و چشماش میفتاد رو هم . به خاطر داروهایی بود که مصرف میکرد .     

دم . به سمت اتاق کیان رفتم و با تقه بوسه ای روی گونش کاشتم و از اتاقش بیرون ز

ای بازش کردم. سرش و بلند کرد و بهم خیره شد. لبخندی زدم و درو بستم . اخمی 
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چته؟چی میخوای؟ سعی کردم آروم باشم و به حرفاش توجهی نکنم .  -کرد و گفت: 

ها؟ آب گلومو قورت  -کیان . اخمی کرد و گفت:  -آب گلومو قورت دادم و گفتم: 

 و بهش خیره شدم . توی گفتن و نگفتنش تردید داشتم!  دادم

نکنه ...  -چی میخوای بگی هلیا؟ دستامو مشت کردمو گفتم :  -اخمی کرد و گفت: 

نکنه واسه اینکه بخوای با من تالفی کنی سر مامانم بالیی بیا...     نزاشت حرفم تموم 

هست داری چی  چی میگی؟حالت خوشه؟چی میزنی؟معلوم -بشه و با داد گفت: 

خیلی  -میگی؟ من اینقدر پستم یعنی؟ اشکامو از روی صورتم پاک کردمو گفتم: 

 -دوسش دارم آخه ؛ برگشتن دوبارش بهم امید داده! سری تکون داد و گفت: 

 -مرسی . به سمت در رفتم و گفتم:  -خوشحالم که برگشته! لبخندی زدم و گفتم: 

هلیا!  -باز کنم و برم بیرون که صدام زد . ببخشید که مزاحمت شدم . خواستم درو 

هوم؟ نیشخندی زد و موهاشو  -ابرویی باال انداختم و نگاهش کردم و آروم گفتم: 

ببین من با بقیه کاری ندارم ؛ کاری کنم شخصا فقط خودتو هدف  -مرتب کرد و گفت: 

لیاقت اینو  -میگیرم؛ فقط خودت قربانیه کاراتی !     اخمی کردم و بی حوصله گفتم: 

هم نداری که دوکالم باهات حرف بزنن؛من احمقم که میام پیش تو حرف میزنم. 
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 -خودت خواستی اینطوری بشه؛فقط خودت. با حرص گفتم:  -پوزخندی زد و گفت: 

میتونی بری! چشم غره ای  -برو بابا با همون پوزخند چندش و حرص درارش گفت: 

تم به سمت اتاق مامان و درو باز کردم . بهش رفتم و درو محکم بستم. یک راست رف

خیلی اروم خوابیده بود . لبخندی زدمو درو بستم و به طرف استیشن رفتم . بچه ها با 

لبخند نگاهم میکردن و همه تبریک میگفتن . چایی ریختم که یکی از پشت صدام زد 

ینی . . برگشتم بابا بود! یه دسته گل بزرگ خوشگل دستش بود و چند تا جعبه شیر

اوهوم!  -مامانت خوبه؟ سری تکون دادمو گفتم: -لبخندی زد خیلی سریع گفت:     

اینارو  -زیر لب خداروشکری گفت و جعبه های شیرینی رو به دستم داد و گفت: 

پخش کن؛من رفتم پیش مامانت . بدون حرف دیگه ای سریع به سمت اتاق مامان 

م روی میز . با ثانیه نکشیده بچه ها رفت . خوشحال شیرینیارو باز کردم و گذاشت

 حمله کردن . بلند زدم زیر خنده و نگاهشون کردم. 

بعد از چک کردن مریضا ، به سمت اتاق مامان رفتم و درو باز کردم . بابا کنار مامان 

نشسته بود و دستشو توی دستاش گرفته بود و باهم حرف میزدن . البته مامان خیلی 

ف میزد . چون نمیتونست زیاد حرف بزنه ... فعال وضعیتش آروم و آهسته آهسته حر
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خیلی نرمال نبود . به سمتش رفتم و گونش و محکم بوسیدم .     لبخند خیلی 

کمرنگی زد و دستمو گرفت . آخ که دلم ضعف میرفت برای این لبخنداش . لبخندای 

 -م گفت: درد و بالت به جونم الهی ! خیلی آرو -شیرینش . زیر لب آروم گفتم: 

کی به شما خبر داد؟ لبخندی زد و  -خدانکنه. ابرویی باال انداختم و رو به بابا گفتم: 

خداخیرش بده کیان. آهانی زیر لب گفتم و بحث و ادامه ندادم. میخوام خدا  -گفت: 

خونه بی تو شهر ارواح  -خیرش نده! مشغول نوازش کردن موهاش شدم و گفتم: 

ببخش...ببخشید  -نبودنت مردم! لبخند تلخی زد و گفت: مامانم ؛ من این مدت با 

خداروشکر االن  -دخت..دختر قشنگم! دستاشو بوسیدمو با ذوق گفتم:     

خوبی،قربونت برم الهی! لبخندی زد و چیزی نگفت . تقه ای به در خورد و باز شد. 

ند کمرنگی مریض ما چطوره؟ مامان لبخ -کیان بود . با لبخند و صدای پر انرژی گفت: 

خداروشکر.یکم استراحت کنین خوبه  -خوبم. کیان لبخند زد و گفت:  -زد و گفت: 

آره ؛ خداروشکر. نگاهمو از کیان گرفتم و  -خوب میشین. بابا لبخند زد و گفت: 

خسته نشین . بلند با  -من برم به مریضا سر بزنم . کیان متلک وار گفت:  -گفتم: 
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ممنون . پوزخندی زد و چیزی نگفت! من  نه -حرص خندیدمو گفتم:     

 ،از،این،بشر،متنفرم! فقط دلیل حرص خوردنم بود .. لعنت بهش! 

امشب جام  -از اتاق خارج شدم و به طرف ایستگاه پرستاری رفتم. رو به سارا گفتم: 

میمونی؟ چند لحظه ای متفکر نگاهم کرد. اونقدر مظلوم بهش خیره شدم، که باشه ای 

و ماچی از صورتش کردم و بعد از عوض کردن لباس هام، به خونه گفت. پریدم 

برگشتم. باز هم برای آزار دادن کیان مسمم شده بود. پشت سیستم نشستم و این بار 

هم، یک قیمت دیگه از فیلم رو کات کردم. دلم می خواست فیلم رو ذره ذره بهش 

توی تلگرام واسش  نشون بدم تا جونش در بیاد! فیلم رو که روی گوشیم ریختم،

چند دقیقه ای گذشت که      "فیلم س..وپر ایرانی، خشن  "فرستادم و نوشتم: 

 آنالین شد. بعد از خوردن تیک دوم پیامم، از هیجان ضربان قلبم باال رفت و عرق
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