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سال خودت   نیتو هم یخودتو عذاب بو  نی از ا شتری ب یخوا ی چرا م ؟؟یانتقام از چ_

 یکن یکن زندگ یبه بعد سع کیاز ا یدنبال انتقام بود

 

 گندم  گهیاز حرف من سرشو تکون داد : درست م دییهم به تا جمال

 

 جیبگم اصال بهش فکر نکردم واقعا گ یچ دونمیتر شد : نم قی رو لبش عم پوزخند

 کنندست 

 

 ؟؟ یبخشیبه طرف من : منو م روکرد

 

 من؟؟ _

 

نه واقعا   ای خشمشی ب دونستمی کارا در حقم کرد نم یلیبگم خ  یچ دونستمینم

 کنم   کاریچ دونستمینم

 

   دونمیباال انداختم :نم ییا شونه

 بده    یجواب قطع_

 نه  ایببخشمت  دونمیشدم نم جیمن واقعا گ یدختر اورد هیکار رو سر  نیتو بدتر_

 

 بزنم  یبیقصد نداشتم به تو اس   یندویخودتم م_
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 ی بزن بی دختر اس هیبه  یخواستی تو م نکهیمهم ا ستیمهم قصدت ن_

 

 تخس باشه  دیهمون ام نی ا  شدیانداخت باورم نم  نییسرشو پا شرمنده

درست   یفرصت بده همه چ تی... به زندگ ایرو به خودت ب یباز نیخب تمومش کن ا

   شهیم

 

 بخوام؟؟   شهیازت م  یزیچ هی_

 ؟؟ یبا جمال انداختم و گفتم :چ  نگاهب

 

  یعشقتتون فقط از رو  کردمیمن فکر م یعاشق جمال بمون  شهیکه هم خوامیازت م_

 دیهمه عاشق هم باش نی ا کردمیهوسه فکرشو نم

 

 لحظه جونم عاشقشم  نیتا اخر_

 

 که جمال گفت   دمیکش یکرد و  رفت با رفتنش اه یزد و خداحافظ یتلخ لبخند

 

 نسبت بهش ندارم  یچرا حس خوب  دونمینم_

 

 ه؟؟ یمنظورت چ_
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 ره یانتفام بگ نایاز ژ خوادیم کنمیحس م هیجور هیخب به نظرم _

 

 مثبت تکون دادم   یخطرناکه؟؟  سرمو به نشونه   نایواسه ژ یبگ یخوا یم یعنی_

 

 اره شک نکن _

 

   میبهشون خبر بد دیمن با یخدا  یواا _

 

 اخه؟؟ حالت خوشه   میبگ یبهم  رفت:چ یی غره ا چشم

   ادیسرشون ب ییمراقب خودشون باشن ممکنه بال میکه؟؟ خب بهشون بگ یچ یعنی_

 

 تو دخالت نکن گندم  _

 

 ی زنیکه م هیحرفا چ نیخواهرمه ا نیدوستمه ع نایجمال؟؟ ژ یچ یعنی_

 

 هست!  یموضوع هی.حتما گهیدخالت نکن د گمیکه م دونمیم یزیچ هیحتما  _

 یعن ی دمینگاهش کردم بلند شد رفت تو اشپزخونه با رفتنش اخمامو تو هم کش یسوال 

 دونست؟؟ یم یچ
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رو حرف گوش نداد و فقط حرف  یشب هر چقدر اصرار کردم که بهم بگه همه چ تا

 ! کنهیم ینجور یسوال بود چرا ا یلی... برام خزدیخودشو م

 

*** 

 ؟یبازوش حلقه کردم : جمال دستمو

 

 دلم   جون _

 ازت بخوام؟؟   یزیچ هی_

    زمیالبته عز_

 

 ؟؟ یلباس عروس خوشگل بخر  هیبرام  شهیم_

 : چهلم مادرم تموم بشه چشم  دیبوس دستمو

 

عکس  یچراانقدر دوست داشتم لباس عروس بخرم ...دوست داشتم کل دونمینم

 با جمال داشته باشم! یادگاری

 

 بره! شیپ  یبه خوب یثبت کنم تا همه چ گهیلحظات خوبمونو باهم د خواستمیم

 جمال

 جونه دلم؟؟ _
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 بخوام؟؟   یزیچ هی ازت  شهیم_

 

   زدلمیتو جون بخواه عز_

خودم  شیمادرمو اوردم پ نکهیو با لبخند گفتم : بعد از ا دمیبه جلو خودمو کش یکم

 همه جا رو نشونش بدم  خوامی مسافرت م میباهم بر ییسه تا

 

 دوتا چشمامم  یرو_

 

تو خودش   یلیروزا خ نیکه مهربون نگاهم کرد ا دمشیزدم و خم شدم بوس یلبخند 

 ط به مادرش بودکه بود مربو  یبود اما هر ج یمشکلش چ دونمینم رفتیم

 

*** 

 ؟؟ ی خوب نایژ_

 بود  نجایا دیام شمیکه دارم بدبخت م دیزد:به دادم برس یداد  یپشت گوش از

 

 ؟؟ یتو خوب ییگرد شد :چ چشمام

 

 کنم یخواهش م نجایا ایگندمم ب_

 

  نمیرفتم سوار ماش یبلند شدم و لباسامو عوض کردم و فور عیگفتم و سر ییا باشه

 بود تصادف کن کینزد  یشدم انقدر عجله داشتم که چندبار
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شدم در خونه باز بود وارد خونه شدم با  ادهیپ نیاز ماش یخونه شون و فور  دمیرس

 افتاده بود چشمام گرد شد اطیکه تو ح نایژ ن دید

 

 نا؟؟؟ یزدم :ژ داد
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