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 ؟؟ ی خودت خسته نشد ؟یچه باز ؟یگیم یدار یچ ؟یچ یعنی_

  رسمیرو م نایندارم اما حساب ژ یکرد : با تو کار یخنده اب تک

 

 به نشونه تاسف تکون دادم    سرمو

 نداشته باش   یبه اون کار_

 باال انداخت :چرا؟؟   ییابرو

 

 اون حامله ست در کنار شوهرش خوشبخته ارامششو بهم نزن   نکهیبخاطر ا_

 

 نه بابا؟ _

 بخدا _

 

رو شروع کنم تا از اونم انتقام   یدیجد یکنم؟؟ من اومدم تا باز دیبا کاریاما  من چ_

 ! شمینم الیخیب رمینگ

 

 نگفتم   یزیکردم و چکه جرات نداشتم حرف بزنم فقط سکوت  دمیترس یازش م انقدر

 

  هیبمونم جز  دیکجا با دونستمیدور شدم نم عینگاه کرد ازش سر قیچشمام عم تو

  ارم ینداشتم با خودم ب یزیهم چ کیساک کوچ
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 شدم  کشیو نزد رزن یپ  هیتو روستا در گردش بودم که نگاهم افتاد به  ینطوریهم

 

 که من مستقر بشم چند روز؟؟  ستین یز یچ یاتاق نحایسالم مادر جان من مسافرم ا_

 ؟؟ییبهم انداخت :سالم فقط خودت تنها ینگاه

 

 اره تکون دادم : بله  یبه معن  سرمو

 

 بهت بدم  تونمیاتاق دارم. م هیمن _

 خانوم؟  دیگیم یزدم :جد یزد و نگاهش کردم و لبخند  یچشمام برق

 بله  _

ور و اون  نیبزرگ داشت که ا اطیح ه یزدم و پشت سرش به خونه رفتم...  یلبخند 

 خونه شون واسه اجاره مسافرا اماده کرده   زدمیدر بود و حدس م یورش کل

 

کنم. که اومد به طرفم و به   کاریچ دونستمیبودم و نم ستادهی وا فی بالتکل خطیح وسط

 در از سمت راست اشاره کرد   نیسوم

 

 ی بمون  یتونیاونجا م_

 رواز دستش گرفتم :ممنونم ازتون  دیکل

ساده   یلیاتاق خ هیپول بهش دادم و به طرف در رفتم و در رو باز کردم  یکم سپس

گذاشتم و   نیزم لمویداخل نبود. وسا یز ی تشک و بالشت و پتو چ هیبود که جز فرش و 

 نشستم  
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  یقراره اتفاق کردمیهنوزم استرس داشتم و نگران بودم. حس مخسته بودم.   یلیخ

 استرس به جونم افتاده بود.  وفتهیب

 

 فی تعر نایرو واسه ژ یهمه چ یعنیشده بودم  یجور هیکال  دیام دن یبا د مخصوصا

 زوده؟؟ ایکنم 

 

تحمل کنم  تونستمی . نمخواستمینم نویو من ا   وفتهیب یواسه بچه ش اتفاق  دمیترسیم

   ادیسرش ب ییبال هیبچه ش 

 

کردم که کم کم  الیرو به جمال بگم... انقدر فکر و خ یداشتم همه چ میتصم فقط

 چشمام گرم شد و به خواب رفتم 

 

سگ   یبه بدنم دادم صدا  یچشم باز کردم و کش و قوس ومدیم رون یکه از ب ییصدا با

 اخه! کنهیم یسگ نگهدار نجایا یاخه ک ومدیم

 

 و بلند شدم...  دمیکش یبلند پوف

خوردم و   ییا کهیبود  اطیکه تو ح دیام دن یشالمو سرم انداختم و در رو باز کردم با د

 بار پشت سرهم پلک زدم   نیگرد شده نگاهش کردم. چند یبا چشما

 

نگاهمو حس کرد چون سرشو چرخوند و نگاهم   ینیناباور سرمو تکون دادم ... سنگ و

 باز شد  ششیکم  کم ن دنمیکردبا د
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 . نجاستیا یک نییبه به ب_

 

 بار پشت سر هم سرمو تکون دادم   نیدهنمو پرصدا قورت دادم و چند اب

 ؟؟ یکنیم کاریچ نجایتو ا _

 

 !یکن یم نجایکه تو ا یشد :همون کار کی نزد بهم

 

 برو گمشو  _

 گم بشم؟؟  دیراه رو بلدم با یکرد :عجب چرا وقت ینوچ

 

برو ازت حالم بهم   ؟ی توام هست رمی:چرا هر جا من مچشمامو رو هم گذاشتم   محکم

 خوره یم

 

 با تو ندارم  یکار گهیارومتر بابا ابرومو نبر گفتم که  د_

 

 ؟؟ یباهام ندار یکار یگیبعدش م یهمه بال سرم اورد  نیا_

   دیاون خانومه به گوش رس یباال انداخت که همون لحظه صدا ییتفاوت شونه ا یب

 

 اتاقت.  دیکل نمیپسر جون ا ایب_
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من بمونه!  یتو اتاق کنار دیبا شدیبعد به اتاق بغل دست من اشاره کرد باورم نم و

 بار سرمو تکون دادم و محکم چشمامو رو هم گذاشتم   نیچند

 

 لبخند دندون نما در اتاق رو باز کرد و وارد اتاق شد هیبا  که

بر من...من چطور تحمل کنم  یوا  میاتاق باهم فاصله دار هیکه حاال فقط  شدیباورم نم

 رو؟؟  یک یهمه نزد نیا

 

 جمال بود   یبه شماره انداختم شماره   یمنو به خودم اورد نگاه لمیموبا یگوش یصدا

 دادم :الو   جواب

 ؟؟ یخوب  زمیسالم عز_

 با من فاصله داشت  وارید هیفقط   اهامیمعلومه که خوب نبودم کابوس رو نه

 

 . ستمینه خوب ن_

 چرا اخه؟؟ _

 جمال_

 جونه جمال؟ _

با من فاصله  وارید هیاالن هم فقط  ترسمیاونم داخل روستاست من م نجاستیا دیام_

   ترسمیم یلیداره بخدا خ

 

   ترسمیتنهام نذار من م نجا یا ایتوروخدا توام ب_؟؟ یییتعجب گفت :چ با
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 بهت گفته!  ایبگو چ قایخب اروم باش دق یلیخ_

 

 لب گفت  ریز یکردم... بعد از تموم شدن حرفام لعنت فیرو براش تعر یچ همه

 

 اونجا  امیفکر نکنم حاال حاال دست از سرمون برداره منم م  هیعجب ادم _

 

رو متوجه بشه و من فعال   یممکن بود مادرم همه چ نجایا ومدی اگه جمال م یول

 بهش بگم که گندمم  خواستمینم

 

 ؟یپس مادرم چ_

 ؟؟یمادرت چ_
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