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بود سکته   کیبه تهران نزد دن یشدم و تا رس مایکه بود سوار هواپ  یبا هر ترس و لرز

 کنم!

 

به    یکردم که لبخند یتهران جمال فرودگاه منتظرم بود باهاش رو بوس دمیرس یوقت

 روم زد

 

 زم؟؟ یعز یخوب_

 

 ! ترسمیم یلینگرانم خ یل یبه چپ و راست تکون دادم: نه اصال خ سرمو

 

  میشد نیسوار ماش گهیپشت کمرم گذاشت و باهم د دستشو

 مامانت خوب بود؟ _

 

 شکسته شده!  یلینه اصال خ _

  میگیرو بهش م قتیحق میریحتما م یانشاهلل بار بعد_

 

زودتر به مامانم   یهر چ دیکار بود...  با نیگفتم... اره بهتر یدوارمیو ام دمیکش یاه

 دخترشم...  گفتمیم

 

 خونه رفتم داخل جمال هم اومد دستشو دور کمرم حلقه کرد  میدی... رسدمیکش یاه
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 دلتنگت بودم  _

 ؟ یجد_

 اره _

 

 : گندم  دیبوس گردنمو

 جانم؟ _

 م؟؟ یازدواج کن یک_

 

و به طرفش برگشتم : فعال صبر کن من دوست دارم مامانم تو مراسم   دمیخند

 باشه  میعروس

 ؟؟ یشی مامانت اومد ماله خودم م نکهیبعد از ا یعنی_

 

  شمیزدم : اره ماله خودت م ییدندون نما لبخند

 ؟؟ یکنیم یشوخ_

 

 من از خدامه   ؟؟یچه شوخ وانهینه د_

 

وقت ترکم   چیدارمت ه نکهیوشحالم از اچقدر خ یدونی:نمدیکرد و رو موهامو بوس بغلم

 وقت منو ول نکن قول بده خب؟؟  چینکن باشه؟؟ ه
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 وقت ترکت نکنم!  جیه دمیزدم :رو چشمم قول م یلبخند 

 

 بشه؟؟  یحاال قراره چ_

 

 چه بشه؟؟  یچ_

ادم   هی یعل ؟یاریدرش ب یچطور از چنگ عل یخوایم ؟؟یکن کاریج یخوا یمادرت م_

 خوده یب یلیخ

 

 بچه داره  هیهم مادرم  ی از طرف دونمیخودمم م  دونمی: نم دمیکش یاه

 

 چطور تونست با مادرم ازدواج کنه!  ه یادم پست   یلیخ یکنم... اون عل کاریچ دونمینم

 

 از قبل به مادرت چشم داشته حتما _

 

بار اومدن خونه مون به مادرم گفتن  هی ادمهیگفتم: اره چشم داشت...  یاهوم

 درمم قبول نکرد حتما از ترس ابروش قبول کرده  ما ارهیواسشون بچه ب

 

 نگران نباش یهمه چ شهیگرفت: درست م دستمو

رو لبم   یانقدر مهربون لبخند  نکهیاز ا دادیم تیامن یش گذاشتم بو نهیسرمو رو س

 نشست 
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 جمال_

 جون دلم؟؟ _

 

 نگرانم  یلیبخدا خ یبمون ینجوریا شهیکاش هم_

 

 نگران چرا؟؟ _

 

 ! وفتهیم یاتفاق کنمیش برداشتم :حس م نهیاز رو س سرمو

   کهیخوبمون نزد یبشه روزا  ستیقرار ن یچ یه گهینگران نباش د ؟؟ی:مثال چدیخند

 

 زدم...   یلبخند 

 ؟؟ یکرد دایاون فرد ناشناس رو پ_

   نیشده رفته زمانگار اب   ستشینه تکون داد: نه ن یبه معن  سرشو

 چطور ممکنه؟؟ _

 

ما   یاصال از وقت کنمیم داشیپ یاما به زود  دونمیانداخت: خودمم نمباال  ییشونه ا_

 نداده  امیپ گهید میباهم خوب شد

 

 شده   یچ ستیاره تکون دادم: اره معلوم ن یبه معن  سرمو
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 بشه؟؟  یز یمگه قراره چ_

 

 د یباال انداختم: اهوم شا ییا شونه

 ؟؟ یمثال چ_

 وفته یفقط اتفاقات خوب ب  دوارمیام  دونمینم_

https://romankhon.ir/

