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 یجمال رو از دخترم دزد یدزد هیبه سرتاپام انداخت و ادامه داد : تو  ینگاه ریبا تحق

 ی ندار یچی که ه یادم پست فطرت هست  هیتو  یراحت اونو ماله خودت کرد الیو با خ

 

  اقتیجمال اگه ل نمتیییلحظه ب  هی خوامی نم نجای...بروگمشو از اخورهیازت بهم م حالم

 بخاطر تو    کردمیداشت دخترموول نم

 

   خوردی حرفا رو بزنه... حالم ازش بهم م نیا شدی...قلبم به درد اومد باورم نمشکستم

 

بهتون  دیبا دیکنیشما بدتر م گمینم یچی ه یبه دستم داد و گفت : هر چ  یفشار جمال

عاشق گندم بودم پس لطفا  رمینگار رو بگ نکهیمن قبل ا دیست ین یچیبگم که شما ه

 د یچرت و پرت نگ

 

... منم فقط سکوت کرده بودم که  گفت ینم یز یبودو چ نییفقط نگاهش به پا نگار

   دیبه دستم داد و دستمو کش یجمال باز فشار

 

 بااخم گفت   هویکه  میساکت بود نیبه ماش دن یسرش به راه افتادم هر دو تا رس پشت

 

 بهش توجه نکن  _

 

   شهینداختم:نما نییپا سرمو
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 چرا نشه؟ _

 

صحبت کنم   زایچ یلیدر مورد خ خوامی...اصال نم   ستی حالم خوب ن شهیچون واقعانم_

 گنیدرست م دمیشا

 

 ه؟ یمنظورت چ_

  یالک دیبگم... شا یچ دونمیواقعا نم م یخوریمنو تو به درد هم نم دیشا نهیمنظورم ا_

 !میست یوقت سهم ن چیو منو تو ه  میجنگی با سرنوشتدم میدار

 

 بسه تموم کن  _

 ... گمیم یجد_

ماله   میبعد از سالها دار می رسیبهم م میدستاش گرفت : بعد از سالها دار ون یم سرمو

 برات مهم نباشه   هیدور و اصال حرف بق زیافکار رو بر نیپس ا میشیهم م

 

 انداختم   ریپاک کردم و سر به ز اشکامو

 

   زارمینند بتهمت دزد بودن بهم بز  نکهیاز ا_

 

  هیبه حرف بق ستیدر کار ن یدزد چیمن ماله خودت بودم از اول تا اخر پس ه_

 نکن   یتوجه
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   یارامش وصف ناشدن  هیمهربونش نگاه کردم سرشار از ارامش بود ... یچشما تو

 

 بدم   گهید یکیمرد رو به  نیا  تونستمیمرد بگذرم؟؟ چطور م نی از ا تونستمیم چطور

 

هم  یتو چشما میتونستیهر دو عشق رو م می کردینگاه م گهیهم د یدو تو چشما هر

   مینییب

 

 ندارم  تویلحظه هم طاقت دور  هیزدم و لب زدم : یلبخند 

 

 عشق جانم  نطوریمنم هم _

 رو گردنش نشوندم  ییش گذاشتم و بوسه ا نهیس سرمورو
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