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خوشحال   یل یواسش خ شدیرفتم هر روز تپل تر از قبل م نایژ دن یبعد از چند روزبه د

 بودم 

 

بهش بزنم مطمئن بودم که  یبیاس خواستمیبهش نگفتم نم یز یچ دیاز موضوع ام اما

  شهیاسترس بهش وارد م

 

استرس گرفته بودم و نگران بودم... محکم چشمامو رو هم   یلیخودمم خ گرچه

 . دمیکش قینفس عم نیگذاشتم چند

 

 گندم _

 جانم؟ _

 ؟؟ یتو خوب_

 

 تکون دادم : اره خوبم   سرمو

 ؟ تو و جمال افتاده؟؟ نی ب یاتفاق  ؟؟یهست یجور هی کنمیچرا حس م_

 

 ی نه جانم چه اتفاق_

و  کردمیم یتو دستم باز یقهوه  وان ینگاهم کرد و سرشو تکون داد... با ل مشکوک

 از قبل بود رتریفکرم درگ

 

   ؟؟؟یچ اوردیسرمون م ییبال دیام اگه
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 هست هااا  تیچ هی کنمیگندم من حس م_

 

 کنم؟؟  یخواهش هی ازت  شهیم_

 تکون داد: البته   سرشو

 

 حواست به خودت باشه  یلیخ خوامیازت م_

 ؟؟  یچه حواس  ه؟؟یمنظورت چ_

 برسه    یبیبهت اس خوامینم یحواست باشه االن باردار گهیتکون داد : خب د سرمو

رو  یز یچ هیبود دارم  دهیبود مطمئنا فهم یز یت یلیدختر خ ناینگاهم کرد ژ مشکوک

 بهش بگم   خواستمیاما من نم   کنمیپنهون م

 

نباشه من   ی... هر چ شدیبهش وارد م ینبالشه شک بدد دیام  دیفهمیاگه م مطمئنا

 من  یشدم وگرنه اون االن جا یقربان نایبخاطر ژ

 

 و سرمو تند تند تکون دادم.. دمیکش یبود... پوف  دهید بیاس صورتش

 

 ؟؟ یمشکوک کنمیچرا حس م_

 :من؟؟خودم اشاره کردم   به

 اره تو  _
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   ستمیزدم : نه مشکوک ن یپوزخند

 

 ؟؟ یبا مادرت حرف نزد  یبه کل فرق کرد یمادرت برگشت شیاز پ یاصال از وقت_

 

 زدم_

 حالش خوب بود؟؟ _

 داداشم دارم  هیغصه داشت  یلی:واسه من خ دمیکش یاه

 

 ی چه عال_

 . خوردمیدر مورد مادرم صحبت کنم چون بدتر غصه م خواستمینم

 گندم_

 جانم؟ _

   میرفت ران یما از ا دیشا _

 ه؟ ی تعجب نگاهش کردم : منظورت چ با
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