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ا تعجب به و ب ختیهم جلوش بود قلبم ر  اهیپرچم س هیمادرم که  یبه خونه  ینگاه

 جمال نگاه کردم 

 

 شده؟؟  یچ_

 

 رو پرچمه نترس  یاسم عل_

 

پسر مامان در رو بار   قهیبه در زدم بعد از چند دق ییاه افتادم به طرف در و تقه ا  یفور

 کرد با دبدن من گفت 

 

 خانوم؟؟  دیشما برگشت_

 

 مامانت کجاست؟؟  زمیزور لب باز کردم و جوابشو دادم : اره عز به

 ه ست  تو خون_

 

 صداش بزن   _

 چشم  _

 

   دیمادرم به گوش رس یصدا قهی... بعد از چند دق ستادیهم اومد کنارم ا جمال
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 بله  _

 من جا خورده بود  دن یدر انگار از د یجلو اومد

 

 د؟یشما هست_

 سالم بله  _

 دخترم؟  یخوب_

 بله _

 جمال هم جا خورد و شوکه گفت  دن ینگاهشو ازم گرفت و به جمال دوخت با د

 

 ؟؟ یکنیم کاریچ نجایتو ا_

 

 صاف کرد و گفت :اومدم باهاتون صحبت کنم.  ییگلو جمال

 

اخر با تعجب گفت : شما از کجا همو   شدی هردومون رد و بدل م نیب جیگ نگاهش

 د؟یشناسیم

 

 

رو بهتون   یهمه چ  میصحبت کن گه یباهم د  دیجلو اومد :اگه اجازه بد یکم جمال

 !میدیم حیتوض
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خونه نبود تعارف کرد   یداخل انگار زن اول عل میقبول کرد و  رفت دیبا ترد مادرم

  می که نذاشت ارهیب  ییاول خواست بره چا  مینیبش

 

که حرفاش تموم شد با  نیماجرا هم فی بهم انداخت و شروع کرد به تعر یجمال نگاه 

 گرد شده  نگاهم کرد  یچشما

 

 ؟؟ یچ_

 

 شماست دختر گندم   نیا_

 ؟؟ یز یچ نیهمچ شهیمگه م_

 چرا نشه؟؟ _

 

 بار پشت سرهم پلک زد  نیو چند کردیتو چشمام نگاه م قینگاهم کرد دق ناباور

 ؟یتو گندم من_

و  هیگر ریسرمو تند تند تکون دادم و خودمو تو بغلش انداختم که پرصدا زد ز

 کرد یم نطورنوازشمیهم

 

 یی زنده ا شهیباورم نم یتو ماله من شهیباورم نم یواا _
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بعد   شدیباورم نم میکردیم هیو گر میکردیدو باهم صورت همو بوسه بارون م هر

 کردم  دایازمدتها اغوش مادرمو پ

 

 که انقدر عاشقشم ....محکم دستمو گرفت   شدینم باورم

 

 !یشد باتریصورت قشنگتو خراب کرد البته االن ز یدستش بکشنه هر ک یاله_

 

 مامان  _

 

 جونه دلم؟؟ _

 

 کنم! یبا ما زندگ خوامیشهر م میبرگرد ایبا ما ب_

 

 کنم؟؟  کاریپسر دارم اونو چ  هی: من دیکش یاه

 

  اریخب اونم با خودت ب _

 

 ! شهینم _

 چرا نشه؟؟ _
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 ! دهیاونو به من نم یزن اول عل شهیتکون داد : چون نم سرشو

 

 داره؟  یخب به اون چه ربط _
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