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باخبر بشه   یز یمادرم از چ خوامیکه من گندمم فعال نم فهمهیم نهییخب اون تورو ب_

 جمال   کننیبفهمه که من گندمم خواهش م خوامینم

 

 م؟؟ یکن کاریپس چ_

  ترسمیدمیبا ام  ییااز تنه نجایمن ا م؟یکن کاریچ دیبا دونمیباال انداختم :نم ییا شونه

 کرد  دیهم تهد نایژ یحت

 

 بکنه نگران نباش   تونهینم یکار چیه_

 

بود و آشفته   ریدرگ یکنم ذهنم حساب کاریچ دونستمیدادم نم رون ینفسمو کالفه ب  فقط

 نقطه نامعلوم زل زدم   هیهم تو خودم بودم... متفکر  به  یبود حساب

 

 سراغ مادرت؟؟  یبر  یخوا یم یتو ک_

 

   رمیفردا م نیهم_

 

 ام؟یمن باهات ب یخواینم_

   خوامی نه نم_

 بکنه! تونهینم یغلط چیهم نترس ه  کهیباشه از اون مرت_
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  کردمیرفتن هم نداشتم حس م رون یجرات ب یگفتم و تلفنمو قطع کردم حت ییا باشه

 کنه یم تمیاذ یو حساب رون یب ادیم

 

ـ با اون ن خوردیازش بهم م حالم  گاه چندش اورش بدجور رو مخ من بود...

 

کدوم از اون سواالت به ذهنم   چی داشتم ازش بپرسم اما خب ه یادیز سواالن 

 بشم و سواالمو بپرسم  کشیجرات نداشتم نزد یعن ی... ومدینم

 

 ... خورهیمنو م ادیم کردمیم حس

که  دیترسینامرد م یاز اون عل یخونه مادرم شدم مادرمظلومم به قدر یروز بعد راه

 حد نداشت  

 

  نکهیبه من کمک کنه بعد از ا کیکردم واسه کار ن شیراض یخب به هزار بدبخت اما

 امار مردم رو گرفتم رو مادرم گفتم 

 

 د؟؟ یپسر رو دار هیشما فقط _

 

 که دل من براش کباب شد دیاز سر دل کش یاه

 

 نه  _

 د؟؟ یچندتا بچه دار_
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 دختر از شوهر اولم داشتم اما اگه زنده بود االن همسن شما بود.  هی_

 

  هی یکیبگم من دختر  تونستمیبگم من همون دخترتم...کاش م  تونستمیبهش م کاش

 دونه تم 

 

 مرده؟؟  _

 اره  _

 ؟؟ یچطور_

ش مرد اون مرد باعث شد   وونهیمعلم د هیبخاطر  دونمیباال انداخت:نم ییا شونه

   رهیدخترم بم

 

  یادیمادر مهربونم ز دونستمیبود که دلمو سوزند م ییجور هیلحن حرفش  سوز

 بدجور دلتنگ منه  دونستمیناراحت... م

 

 شدم یراحت م دیوخودم از شر ام دادمینجاتش م  یاز شر عل دیاول با اما

 

 ! نهییمو نب هیانداختم که گر نییچشمامو رو هم گذاشتم و سرمو پا محکم

حالم   یلیم دل منو کباب کرده بود  کارمو انجام دادم و برگشتم خونه خ چارهیمادر ب

 نداشتم  یگرفته بود و اصال حس و حال خوب 
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برم تو   خواستمیهمون زن م یمادرم صحبت کردم بازم برگشتم به خونه   نکهیا بعداز

 شد دهیاز پشت سرم شن دیام  یاتاقم که صدا

 

 مادرت؟؟ دن ید یرفت_

 ؟؟ یخوایاز  جونم م  یچ ؟؟یگیم یخشم برگشتم به طرفش :چ  با

 

   یکرد : اووه چقدر خشن ییخنده ا تک

 

 دست از سرم بردار  دیام_

 

 ست یکردم؟؟ دستمم که رو سرت ن کارت یباال برد : مگه چ  میبه حالت تسل دستاشو

 

بهش رفتم و خواستم برم تو اتاق  ییحرصم گرفته بود چشم غره ا شیمسخره باز از

 دیکه بازم صداش به گوش رس

 

 گفتم که من از تموم کارات خبر دارم _

 

 عوض بشه؟؟ یز یخب داشته باش مگه قراره چ_

 

 بشه  دیشا_
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 ه؟؟ یمنظورت چ_

 

 نم مطمئ نویبود ا  یروان ضیمر ه ی دیباال انداخت و رفت تو اتاقش ام ییا شونه
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