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تو استرس نباشن اصال   انمیخودم و اطراف نیاز ا شتریکنم تا ب تیشکا خوامیاره م_

   خورهیبهم م یزندگ نیبرگردم حالم از ا یبه زندگ خوادیدلم نم

 

 ه؟؟ یچه حرف نیا_

 

  گمیرو م قتیدارم حق_

 

 ؟؟ یاسترس داشت  دیچرا با یکنیبا جمال ازدواج م یزد جلو اومد : تو دار یپوزخند

 

 داره؟؟؟  یچه ربط  نیا_

 بی بهت اس تونهیکس نم چیه یمرد دار هیخودت  ی. تا وقت گمیواقعا دارم بهت م_

 بزنه! 

 

 بزنه؟؟؟   بی بهش اس یکس  تونهیتوروداره نم یاونم تا وقت ؟؟یچ نایژ_

 

  قایدق_

   ستیکسم جلودارش ن جیاون مرد چقدر نفرت داره و ه یدون یبسه ، تو خودت م_

 

  ذارمیفکر نکن من نم ناشیو گفت : تو به ا   دیلبش کش  یبه گوشه  یدست

 راحت   التیبزنه خ نای به ژ  یبیاس نیکتریکوچ
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نه   شتریب یز یچ باشم نه دواریام تونستمیگفتم فقط م ریز دوارمیام  هیو  دمیکش یاه

 وفتادیتموم تنم به لرزه م دیاسم ام  دن یکمتر گرچه با شن یزیچ

 

 منه! یایمتنفر بودم اون عامل تموم بدبخت ازش

  نیا شهی از جمال نبود تعجب کردم هم  یشب اما خبر ۹ساعت  بایبرگشتم خونه تقر

 موقعه خونه بود 

 

  خواستی کالفه شده بودم و دلم م یازش نبود... حساب یمنتظرش موندم اما خبر  یکم

  شدمیم  شمون یوسط راه پ یاما ه رمیکه شماره شو بگ

 

و   اوردمیگذشت که طاقت ن۱۲داره مزاحمش نشم... ساعت از  یکار دیشا گفتمیم

 زنگ زدم اما جواب نداد  

 

 ودم  پنجره ب یو همش جلو دمی جویافتاد به جونم... تند تند ناخونامو م  دلشوره

 

  ییکه بال کردمیهمش دعا م دیجوشیوسکه م ریافتاده ؟؟؟ دلم مثله س  یچه اتفاق یعنی

 باشه   ومدهیسرش ن

 

 کاناپه خوابم برد ...  یسر روزنگ زدم و منتظرش موندم که اخر   انقدر
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  یچشما دن یبودم اما با حس نوازش موهام چشم باز کردم با د دهیچقدر خواب دونمینم

 بلند شدم   عیقرمز جمال سر

 

 افتاده؟؟   یچه اتفاق_

 

 : مامانم مرده  دیتو موهاش کش یدست

 

 ؟؟ی: ک دمیکش ینیدهنم گذاشتم و ه یجلو دستمو

 

 روزید_

 متاسفم _

 مبل چسبوند و چشماشو بست   یشو به مبل داد سرشو به پشت  هیو تک دیکش یاه

 

 د؟؟یخاکش کرد_

 نه _

 

 گرده؟ یبرادرت برنم_

 دونم ینم_

 

 تو دستش گذاشتم،: مرگ حقه توروخدا ناراحت نباش  دستمو
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اما   هیدرسته مادرم ادم بد یهم مادر نداشته باش یسخته هم پدر نداشته باش یلیخ_

   ستین گهیباور کنم د تونمیمواقعا از مردنش شکستم اصال ن

 

 بگم؟  یزیچ هی_

 دوتا بگو _

 

  دهیگناهاش بخش ایدن یکیبود انشاهلل اون   یکه ادم بد ایدن نیمادرتو حالل کردم ا _

 بشه 

 

 شه؟ یم یعنی_

 چرا نشه؟؟ _

 

   ترسمیم یلیمن خ_

بدتر از مرگ پدر و    یچیبدم حق داشت ه شیکردم دلدار یو سع  دمیبوس دستشو

 که خدا هم ببخشش   دوارمیام دمی... واقعا مادرشو بخش ستیمادر ن

 

تازه بدترم  چیه شدی حالش بهتر نم کردمیم یداغون بود هر کار یاز نظر روح جمال

 ... شدیم

بود که من  ییحسا هیبود انگار واسه مادرش عذاب وجدان داشت  یجور هی

 درکش کنم  تونستنینم
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  مینگار بود  یساده برگذار شد و منو جمال و خانواده  یلینازه مادرش خج عیتش مراسم

 دیمنو در کنار جمال د ینگار وقت

 

   دمید یتو دستشم حلقه نامزد ی...حت شدیاز روز قبل م باتریخورد....هر روز ز جا

 

 ازش انتظار نداشتم...  نیاز ا ری غ یز یجمال اصال براش مهم نبود گرچه چ اما

 

  میاز قبرستون خارج بش میخواست دمی کش قینفس عم نیانداختم و چند نییپا سرمو

  دیمادر نگار به گوش رس یکه صدا

 

  یمادر بد ذاتتم رفت ... دختر منم که طالق داد یکس رو ندار  چیه گهیاالن د_

 ؟؟ یکن کاریچ یخوا یم

 

مادر نگار به گوش   یه بده که باز صداتوجه بهش خواست به راهش ادام یجمال ب اما

 دیرس

 

  کنهیو ترکت م کشهیپولتو باال م  دونمیازدواج کن م یدختر دهات نیبرو با ا نیافر_

 ! یمثله تورو دوست داشته باش یمرد دیدختر چرا با نیاخه ا

 

 د یقضاوت نکن  یخواهشا الک د؟؟ی زنیکه م هیحرفا چ نی: ا دمیتو هم کش اخمامو
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 قضاوت؟؟  یالک _

 

 در   یکس خوادیقضاوت اصال دلم نم یبله الک_

 من قضاوت کنه! مورد
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