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 !شهیباهم نم_

 چرا نشه؟؟ _

تو   نمییب  خوامیمادرم بشناستم م لیاوا نیا  خوامی چطور بگم...  نم گهید شهی خب نم_

 ! هیتیچه وضع

 

 برو  مای: باشه مراقب خودت باش با هواپ دیکش یاه

 

 ؟ یر یبگ طی بل هیبرام  شهیم_

به شدو خوشحال بودم از   میباز هم ماله هم شده بود  نکهیگفت راستش از ا یاهوم

 بهش نرسونده بودم ته دلم خوشحال بودم   یبیاس  چیه نکهیا

 

 خودمو ببخشم...   خواستمیم یمعلوم نبود چطور اوردمیسرش م ییاگه بال چون 

*** 

 

خارج شدم بعد از سالها پامو تو شهر خودم گذاشتم... بعد از سالها تونستم   مایهواپ از

 برگردم 

 

 ور و اون انداختم   نیبه ا یهوا به شدت گرم بود...نگاه مدیکش قینفس عم چند

 گرفتم و ادرس روستا رو دادم یتاکس هی

 

 خودم  اریتا برسم به د کردمیصبر م دیساعت با هی راه بود... یدوساعت هی بایتقر
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 م یفرستادیهم م یعاشقونه برا  یها امیو پ کردمیبا جمال صحبت م نیماش تو

 

مدرسه   یشدم جلو ادهیپ نی... با ذوق از ماشدمیبعد از دوساعت رس باالخره

 کرده بودن  شیبودم البته حاال بازساز مون یمیقد

 

 چشمم....  یبا جمال اومد جلو خاطرم

 بودن!سرتا سرار عشق و محبت بودن   نی ریش یلیبرام خ یکه تو دوران کودک یخاطرات

 

 همراهم بودن  شهیکه هم یخاطرات

 

که پر بود از خاطره برام فاصله گرفتم و به طرف روستا قدم برداشتم.   ییمدرسه ا از

 که همه جاش واسم خاطره بود   ییروستا

 

 ... بایخوش... خاطرات ز خاطرات

.... به خونه مون قدم برداشتم هنوز همون خونه رنگ و رو  نمییی داشتم مادرمو ب ذوق

 رفته بود 

 

 در رو باز نکرد  یداغون بود... در زدم اما کس یهمون خونه  هنوز

 

 نبود  یاز کس یدر زدم بازم خبر گهیبار د نیچند
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 شد   دهیاز پشت سرم شن یزن یکردم بازم در زدم که صدا یاخم

 

 ؟؟؟ یخوا یرو م یک_

 

 بود...  امیکودک یکه هم بار یرف صدا خودش بود مادر اسرا دختربه ط  برگشتم

 

 خانوم   نینسر  شیاومدم پ_

 

 ؟؟؟یهست کارشیکرد: تو چ زیر چشماشو

 گفت   هویکه  گشتمیبدم  تو ذهنم دنبال جواب م   یچه جواب دونمینم

 

 ی ایبه نظرم چقدر اشنا م_

   ؟؟یبا تعجب نگاهش کردم: چ

 ی ایاشنا م یلیبه نظرم خ گمیزد : م یلبخند 

 

 ... یول شناسمیمن شما رو نم_

 

 باال انداخت : ااا خوبه اشکال نداره   ییا شونه
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 زد یم م نهیو چشمامو رو هم گذاشتم... قلبم محکم توس دمیتو موهام کش یدست

 

 خونه ش کجاست؟؟  نینسر_

 

  هی عل یتو خونه  نینسر_

 

 ؟؟؟ یگرد شده نگاهش کردم :چ یچشما با

 

 پسر هم داره  هیازدواج کرده حاال  یبا عل هیعل یباال انداخت:واال تو خونه   ییا شونه

 

 چرخه یدور سرم م ی... حس کردم همه چرسهیخون به سرم نم حس

 

ازدواج کنه اخه مگه   یواسه مامانم افتاد؟؟ چطور تونست با عل یشد؟؟ چه اتفاق یچ

 هم ادمه؟؟؟  یعل

 

 هم گذاشتم   یدادم و چشمامو رو  رون یکالفه ب فسمون

 هو؟؟؟ یچت شده  یخوب_

 

  شدیخودمون دور شدم... باورم نم یبه تکون دادن سر اکتفا کردم و از خونه   فقط

 داده باشه  یمامانم تن به ازدواج با عل
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حس  ارمیدارم نفس کم م کردمیحس م چرخهیهمه جا دور سرم م کردمیحس م

 شده   بی و غر بی برام عج یهمه چ کردمیم

 

با  یمن حتما از سر ناچار چارهیواسم افتاده باشه... مادر ب یاتفاق نیچن شدینم باورم

 مجبورش کرده  یازدواج کرده حتما عل یعل

 

 بدبخت باشم  تونمیکردم... چقدر من م یکار نیبر من که همچ یبر من... وا یوا

 

 چت شده؟؟  یترسونیمنو م یدختر دار_

 

 اون زنه به خودم اومدم تند تند سرمو تکون دادم  یصدا اب

 خوبم اکتفا کردم و ازش دور شدم  هیبه گفتن  و

 

 کنم اخه   کاریمن چ ایبود خدا  بیعج  زیقابل باور بود...همه چ  رقابلیبرام غ زیچ همه

 

پاهام از پشت   کردمیحس م داشتمیقدم برداشتم هر قدم که برم  یطرف خونه عل به

   شهیم دهیسر کش

 

جدابشو بدم   تونستمیاز طرف جماله اما نم کردمیزنگ خورد حس م یجند بار میگوش

 راستش شوکه بودم 
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 داشتم...   یحس بد  یلیحالم خوش نبود... خ راستش

خوش نواز  یصدا قهیکه زنگ در رو فشردم و بعد از چند دق دمیبه خودم اومدم د تا

  دیمادرم به گوشم رس

 

 بود که ازش محروم بودم  یکه برام پر از ارامش بود و چندسال یصدا

 ش بذارم   نهیدر رو باز کردم برم و بغلش کنم و سرمو رو س خواستیدلم م

 مامانم ناخداگاه اشک تو چشمام جمع شد  دنیرو باز کرد با د در

 

 افتاده بود   چشماش چروک یشده بود... گوشه  دیسف موهاش

 

 سالشه  ۵۰ کردیفکر م دشیدیم یشده بود؟؟؟ هر ک ریمن چرا انقدر پ مادر

 

 با مادرم چه کرده بود؟؟؟  یسال سن داشت عل۴۲که فقط  یحال در

 

 د؟؟؟ یدار یخانوم کار_

 

 ی داشته باش بانهیکه مادرت نشناستت... چه بده حس غر هیحس بد چه

 

 کرد یبغلم م ومدی... کاش االن مکردیو موهامو نوازش م شناختیمامانم االن منو م کاش

 ؟؟یکار دار یدختر جون؟ با ک_
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 د یپسر به گوش رس هی یصداش به خودم اومدم خواستم جوابشو بدم که صدا با

 

 ه؟؟؟یمامان ک_

 

 ساله چشمام گرد۱۰- ۱۱پسر  هی دن یبا د دمیگرد شده به طرف صدا چرخ یچشما با

 شد چرا به مادر من گفت مامان؟؟؟

 

 برمن   یوا یا ه؟؟یبچه خودشو عل یعنیمامانمو مامان صدا زد؟؟  چرا

 دهنمو پرصدا قورت دادم و چشمامو روهم گذاشتم خدا بهم صبر بده  اب

 . خوادی م یخانوم چ نیا نمیییب امیبرو پسرم االن م_

 

 بار پشت سرهم پلک زدم  نیگرد شده نگاهش کردم چند یچشما با

 باور کنم مامانم ازدواج کرده   خواستمی باور کنم؟؟ چرا نم  خواستمینم چرا

 

مامان  گفتیناخداگاه به پسرش غبطه خوردم چه راحت به مامانم م ادشه؟؟یمنو  یعنی

 ... تونستمیاما من نم

 

 و چشمامو رو هم گذاشتم   دمیکش یم چقدر الغر شده بود اخه! اه چارهیب مادر
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 ؟ یخوا ی م یچ یدختر جون نگفت_

 

 که به ذهنم اومد رو گفتم...   یزی چ نیاول

 دیتونیکمک کنم شما م ازمندین یتهران اومدم که به خانواده ها هیری من از طرف خ_

 ازمنده؟؟ین نجایا یک دیکمکم کن

 

 واال  شناسمیرو نم یمن که کس_

   کارست؟؟یشوهرتون چ_

 

 شوهر من؟؟ _

 بله؟ _

   نیهم یاز خونه برا  رون یب امیب تونمینم ادیروستاست اما من ز نیا  یخب همه کاره _

 کمکتون کنم.  تونمینم

 

 و گفتم  دمیگفتم... لب گز یبه عل  یلب لعنت ریز

 باشه  انهیخب مخف _

 

 ! شهی م یاگه بفهمه عصب_

 تو دستم فشردم  فمویک یدسته   تی اعصبان از
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