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می لرزید. *** سه روزی گذشته بود و هیچ خبری نبود. دیگه تقریبا یقین پیدا کرده 

کیفم رو روی بودم که بلف زده. خسته و کوفته از بیمارستان اومد و وارد خونه شدم. 

مبل انداختم و به طرف اتاق رفتم و المپ رو روشن کردم. با دیدن مردی که توی اتاق 

ایستاده، وحشت زده از ته دل شروع به جیغ زدن کردم. بالفاصله جلو اومد و ضربه ی 

محکمی به دهنم کوبید که روی زمین افتادم. به طرف میزم رفت و لپ تابم رو 

 دیل شد؛ پس از طرف کیان بودنبرداشت. شکم به یقین تب

لپ تابمو بده  -خواست از خونه بیرون بره که لباسش رو سفت گرفتم. جیغ زدم: 

حرومزا... حرفم تموم نشده بود که مشت محکم دیگه ای به دهنم کوبید. به طرف در 

نمیذارم بری. یقه ی مانتوم رو گرفت و پرتم  -دویدم و جلوش ایستادم رو جیغ زدم: 

ر. محکم روی زمین افتادم و سرم خورد به گوشه ی میز. درد عمیقی توی کل کرد کنا

بدنم پیچید و بی حس شدم. آهی از سر درد کشیدم. جلوی چشم هام تار شد و دیگه 

 چیزی نفهمیدم. 
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با احساس سوزش توی دستم، پلک هام رو به سختی از همدیگه باز کردم. درک 

کشیدم که درد توی پهلوم پیچید و ناله شرایط خیلی برام سخت بود. نفس عمیقی 

هلیا؛ به هوش اومدی؟ دستم رو باال آوردم و  -ای کردم. صدای نگران بابا اومد:     

روی پهلوم گذاشتم. چشم هام لبریز از اشک شد. با خوشحالی از جاش بلند شد و از 

خراب بود.  اتاق زد بیرون. درد داشتم! بند بند وجودم درد می کرد و حالم فوق العاده

بعد از چند دقیقه، با دکتر عباسی وارد اتاق شد. دکتر عباسی، لبخندی بهم زد و 

همه رو نگران کردیا نگاهم رو ازش گرفتم. دلم نمی خواست حرف بزنم. اما،  -گفت: 

پهلوم خیلی درد میکنه. عینکش رو جا به  -به سختی آب دهنم رو فرو دادم و گفتم: 

ا از دنده هات شکسته ها. لبم رو به دندون گرفتم تا گریه طبیعیه، دوت -جا کرد: 

نکنم. همون لحظه در اتاق باز شد و کیان وارد شد. با دیدن صورت نگرانش، شکم به 

یقین تبدیل شد. کسی جز اون نبود که قبلش من رو تهدید کرده باشه. تکیه اش رو 

دکتر عباسی بیرون رفتن، به به دیوار داد و دست به سینه نگاهم کرد.     وقتی بابا و 

خوبی؟ چونه ام از بغض لرزید؛ اما با نفرت زل  -طرفم قدم برداشت و آروم لب زد: 

این کارتو تالفی میکنم. نگاهش رنگ باخت. اما با تته  -زدم توی چشم هاش و گفتم: 
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انقد پستی که آدم  -منظورت چیه؟ سرم رو تکون دادم و با بغض گفتم:  -پته گفت: 

نه، نه  -ی خونه ام منو کتک بزنن؟ سرش رو تند به نشونه ی منفی تکون داد: بفرست

کار من نبوده. دستم رو روی صورتم گذاشتم تا اشک هام رو نبینه. به سختی لب زدم: 

 برو بیرون نمی خوام ببینمت.  -

اشکامو پاک کردم و سعی کردم اروم باشم . عوضی بد زده بود تو پرم ... هه ، فکر 

جناب کیان! پوزخندی زدم و سعی کردم با درد پهلوهام کنار بیام .     اب گلومو کردی 

فک کردی من از اون فیلم فقط یه نسخه داشتم؟ اخمی  -اروم قورت دادم و گفتم: 

یعنی همین که شنیدی ،  -یعنی چی؟ نیشخندی زدم و گفتم:  -کرد و عصبی گفت: 

 -چونمو توی دستاش گرفت و گفت:  حاالم گمشو نبینمت . جلو اومدم و با خشونت

احمق ، فک کردی ادم اجیر کنی لپ تابمو  -چه زری زدی؟ بغضمو قورت دادمو گفتم: 

تا نسخه دارم . وحشیانه چونمو ول کرد و  20بزدن ماجرا تمومه؟ من از اون فیلم 

ا به من ی -خیلی پستی ! عصبی نعره زد ...  -لعنت بهت! خنثی و با درد گفتم:  -گفت: 

تو؟تو پستی یا من؟ اومدم حرفی بزنم که پرستار سریع در اتاق و باز کرد و اومد تو .     

اتفاقی افتاده؟ کیان از اتاق زد بیرون . لبخند مصنوعی زدم  -با چشمای درشت گفت: 
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نه ، فقط برای من مورفین بزنین، حالم خوب نیست! سری تکون داد و گفت:  -و گفتم: 

از چند لحظه برگشت . امپولی توی سرمم خالی کرد و رفت چشم . رفت و بعد  -

 بیرون . چشمامو بستم و سعی کردم بخوابم. شاید خواب تسکین درد بود برام! 

با صداهایی که میومد اروم چشمامو باز کردم و بیدار شدم . مامانو بابا و دکتر باالی 

 -بخندی زدم و گفتم: دردت به جونم!     ل -سرم بودن . مامان لبخندی زد و گفت: 

چیرو نداشتیم؟ ابرویی  -نداشتیما! با تعجب گفتم:  -خدانکنه! دکتر خندید و گفت: 

نداشتیم چون از خودمونی همش درخواست مورفین کنی ، ضرر  -باال انداخت و گفت: 

از اگاهی اومدن برای تحقیق! اخمی  -داره برات . خندیدو چیزی نگفتم . بابا گفت: 

 -فعال حال ندارم .حالم خوب نیست . شونه ای باال انداخت و گفت:  -: کردم و گفتم

نه !      -باشه؛تو به کسی مشکوک نیستی؟ بدون اینکه هول بشم خیلی اروم گفتم: 

خوبم دیگه،  -من بمیرم برای تو! اخم کردمو گفتم:  -مامان اشکاشو پاک کرد و گفت: 

باشه! دکتر لبخندی زد و گفت:  -فت : نگو اینطوری تو رو خدای! سری تکون داد و گ

تا چند روز اینده خوب خوب میشی ! زیر لب ممنونی گفتمو بی حوصله مشغول  -

بعد از گذشت چند روز خسته کننده  part99#نقشه کشیدن برای کیان شدم . 

بالخره از بیمارستان مرخص شدم! حالم خوب بود اما میخواستم یه مدت بیمارستان 

ر دو هفته مرخصی گرفتم و سعی کردم استراحت کنم . از لحاظ روحی نرم! از سامیا

حالم زیاد خوب نبود . بهتر بود یه مدت چشمم به کیان نمی افتاد تا آروم بشم! االن 
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عصبی بودم و نمیخواستم دست به کاری بزنم که درست نبود ...     باید برنامه 

فی بزارم! صد در صد جبران میریختم . من هلیا ادمی نبودم که کاریو بدون تال

میکردم . به پلیس ها هم گفتم نمیدونم کار کی بوده و شکایتی هم نکردم ... خودم 

باید انتقام میگرفتم . البته من جسمی رفتار نمیکردم ؛ روحشو آزار میدادم! مامان در 

و باز کرد و رفتم داخل . یک راست رفتم توی اتاق و حولمو برداشتم تا برم دوش 

رم . بعد از یه حموم طوالنی بیرون اومدم و با همون حوله روی تخت دراز کشیدم بگی

 ... بغض گلومو گرفته بود ! انگار میترسیدم ... بالخره منم دختر بودم ... صحنه ها
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