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پسرم   هی  زیهمه چ یب یو گفتم:مامانم  ازدواج کرده اونم با اون عل هیگر ریززدم  هوی

 داره 

 

 : اشکال نداره خودتو ناراحت نکن    دیکش یاه

 

 اخه چطور خودمو ناراحت نکنم؟؟ _

 

 یکار چیه یازدواج نکنه؟؟ انتظار داشت   یمادرتم تنها بوده انتظار داشت یخب تو نبود_

 انجام نده  

 بشه  کهیبره زن اون مرت  نکهیادم درستش نه ا هیخب با _

 

 زدلم یعز یبد ریی رو تغ یزیچ یتون ینم_

 

   دونمیم_

 نکن   ریخب حاال گ_

شد   ینجوریو چشمامو رو هم گذاشتم خدا چرا ا دمیکش یپاک کردم و اه اشکامو

 بالها سرم اومد؟  نیاخه؟ چرا ا

 

تو روستا رسم بود اما خب   زایچ نیمرد متاهل ازدواج کنه گرچه ا هیمامانم با  دیبا چرا

 بود   فیمادرم واقعا ح
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 گناه داشت...  یلیخ زمیعز مادر

بار پشت سر هم نفس   نیانداختم و چند نییرو داشت... سرمو پا نایبهتر اقتیل اون 

 بلکه حالم بهتر بشه  دمیکش قیعم

 

 به خودم اومدم   یمرد یصدا با

 ی که برگشت نمییبیبه به م _

 

 دن یگرد شده برگشتم به عقب با د یچشما با

بار پشت سرهم پلک زدم و سرمو ناباور تکون  نیکم مونده بود سکته کنم چند دیام

 دادم 

 

 خواست؟؟ یم یکرد؟؟چیم کاریچ نجایا اون 

 

 ده؟؟ یچرا رنگت پر_

 

اوتم تو چشمام زل زده بود و زوم شده بود    کردمیندادم و فقط بهش نگاه م جوابشو

 رو صورتم 

 

 ؟؟ یدیروح دمگه _

 

 ؟؟ ی خوایاز جون من م یچ_
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 از جون تو که نه  _

 ؟؟ یپس از جون ک_

 

 از جون جمال _

بود؟؟؟    شرفی ادم چرا انقدر ب  نیتو چشمامش زل زدم...واقعا ا ستادمیشدم و وا بلند

 چرا انقدر نادان بود  

 

 به نشونه تاسف  تکون دادم   سرمو

 متاسفم برات _

تموم  دنشیبا د دمیترسیازش م یلی راستش خ شد کیسر داد و بهم نزد ییا  قهقه

 ومد ی چشمم م یجلو یپاش  دیاش یصحنه ها

 

 من بود...  یمرد کابوس من بود... کابوس شبها نیخودم نرود اما ا دست

 رنگ به رخ نداره   دهینگاهش کن توروخدا انگار روح د_

که   خواستمی بار پشت سرهم پلک زدم از خدا م نیو چند دیلرزیم تی م از اعصبان تنه

 بهم صبر بده  

 

 داشت؟؟ یمرد چرا دست از سرم برنم نیحالمو خوب کنه!  واقعا ا خواستمیخدا م از

 

 ؟؟ یخوا یاز جونم م یچ دیام_
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  خوامی نم یزیمن چ_

 ی نابود کرد مویزندگ_

 

 به من چه؟؟  ینکن نایژ  یخودتو فدا  یخواستیجلوم م یخودت اومد _

 به نشونه تاسف تکون دادم : ازت متنفرم  یسر

 

 متنفرم   نایمنم از تو و از اون ژ_

 

کردند   دایچندسال قبل قطرات اشک رو گونه م راه خودشونو پ یصحنه ها یاداوری با

 انداختم و با غم گفتم   نییسرمو پا

 

 ی اشغال  یلیخ_

 

وسط صورتمو  نی ا چارهیب ؟؟منیچ چارهی جوون مونده بود اما من ب ینجور یهم خودش

 شناخت یمنو نم چارممی مادر ب یاز دست دادم حت

 

 کیجلو اومد که با ترس خواستم عقب برم نزد کرد؟؟یم کاریتو روستا چ نجایا اصال

 ... هویبود پرت بشم تورودخونه که 
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