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مرد رو   ی هیسا نکهیا نیازدواج کردم و هم یچون من فقط با واسه بچه اوردن با عل_

 !نیسرم باشه هم

 

   کنمی: من درستش م دمیکش یاه

 

 ؟؟ یچطور_

 

 رو بسپار به من!  یهمه چ_

 

 نگفت و جمال نگاه کرد :جمال یزیزد و چ یلبخند تلخ فقط

 

 بله؟؟ _

 

  یکرد داشیپ  نکهیاما از ا ی! درسته دخترمو ازم گرفتیدرسته دخترمو ازم جدا کرد_

 خوشحالم   یلیبرام خ

 

   کنمیم داشیگفتم که پ_

 

بعد از چند سال با مادرم و  نکهیداشتم از ا نکهینگفت...از ا یز یزد و چ یلبخند فقط

 شد ی بهتر نم نیخوشحال بودم از ا یلیجمال خ
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 رو بهم نشوم داد شاکر بودم  یره رو خوش زندگخدا باالخ نکهیا از

 

داشتم با  میکه تصم نیهم یکنم برا  یواسه خوشحال کردن مادرم هر کار  خواستمیم

 صحبت کنم  یزن عل

 

من با توصحبت  گفتیو م کردیبا من صحبت کنه؟؟ همش اخم م شدیمگه حاضر م اما

 !کنمینم

 ) پنج ماه بعد (

 

همه خونه   میاریبه مادرم و پارسا انداختم باالخره موفق شدم اونا رو به شهر ب  ینگاه

 ! میکردیم یجمال زندگ یپدر ی

 

جا   چیه گفتنیبه وجد اومده بودن!  م یخونه به اون بزرگ دن یو پارسا از د مادرم

 !ستین نجایخوشگلتر از ا

 

هم بعد از  دیو حم نایخوب بود...  ژ  یلیشده بودم به نظرم خ نجایعاشق ا خودمم

 و به زندانانداختنش حدود دو روزه که به خارج از کشور رفتن! دیاز ام تیشکا

 

اما اونا خارج از کشور خوشحال تر  شدی براشون تنگ م یلی! دلم خگردن یبرنم گهید و

 بودن!
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م و جمال با مادر یبعد از کارا میو گذاشت  میساده گرفت یلیخ  یمراسم عروس هی

   میرو بگرد ران یدور ا میداداششم بر

 

براش   دهیکشکه   ییها یسخت خواستمیهمه جا رو به مادرم نشون بدم!  م خواستمیم

 جبران بشه!  هر جور که شده! 

 

 دور کمرم حلقه شد  یفکرا بودم که دست نیهم تو

 

 کنه؟ یفکر م یعشق من به چ_

 

 چند ماه ! نیبه اتفاقات ا_

 

 ؟ ی بود  یچند ماه راض نیاز ا_
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