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  نجایا یبرم اصال حال و حوصله   نجایاز ا خوامیم ستین  یزندگ یجا گهید ران یا_

  میریم نجایاومدن بچه از ا ایموندن رو ندارم بعد از به دن

 

به کارشون  یکار دیان گهیو د شدی خوب م یل یخ ینجوریرولبم نشست ا یلبخند 

 کنه! ینداشت. البته اگه تا اون موقعه نخواد کار

 

  شهیم یعال یلیخ_

 شه؟ یدلتنگ برام تنگ نم  یعنی_

تو برام  یاما خب خوشحال  شهیدلم تنگ م: معلومه که زدم و دستشو گرفتم   یلبخند 

 مهم تره  

 

 دنم؟ ید یایب یدیقول م  _

    ستیمعلوم ن زمیچ  چیکه اصال ه یدون یمنو م طی: شرا دمیکش یاه

 

 ؟؟؟ی با جمال ازدواج کن یخوا ی نم یعنی_

 

   کنمیم _

 ست؟؟ یمعلوم ن زیچ چیه یگ یپس چرا م_

 

از همه    ترسمیم ست،راستشیمعلوم ن زیچ چیدادم : چون ه رون ینفسمو با اه ب  بازم

 زه یبهم بر زیهمه چ ییهویبازم  ترسمی، م ترسمیم یچ
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 کنه! تتیاذ تونهیکس نم جیه گهید_

 

  تونهیم_

 نگران نباش جیبه کارتون نداره پس ه یکار گهیمادرش ادم شده د_

 

 اکتفا کردم دوارمیام  هیبه گفتن  فقط

  ضهیمر دونستمیواسه مادرش افتاده فقط م یچه اتفاق دونستمیگرچه نم

 که همه مونو از هم جدا کرد   ییکارها دهیزن هم تاوان کاراشو پس م اون 

 

 رفتم خونه... جمال خونه نبود همه جا رو مرتب کردم   نایاز حرف زدن با ژ بعد

 

  ستمدون یکنم...گرچه م یرو نداشتم کنارش بمونم مجبور بودم با جمال زندگ یکس

 داشتم    یجس بد هیدوستم داره اما خب  یلیجمال خ

 

 ! نمیییجمال رو به چشم شوهر ب تونستمیچرا نم دونمینم

 

و چشمامو رو هم گذاشتم همون   دمیکش یبود... اه یجور هیچرا حال و هوام  دونمینم

 جمال دن یانداختم،با د رون یبه ب یلحظه در خونه باز شد با تعجب نگاه
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 شست  رو لبم ن  یلبخند 

 ؟؟ یخوب_

 

 جلو و سرشو تکون داد : نه   اومد

 شده؟؟؟  یو با تعجب نگاهش کردم : چرا چ ختیر یهر  دلم

 

هر چقدرم گناه کرده باشه اما بازم  مارستانهیبشه مادرم ب یچ یخوا ی: م دیکش یاه

   ستیحالش خوب ن گنیمادرمه دکترا م

 

  یواسه مادرش دل سوز تونستمیواسه گفتن نداشتم نم یبگم... حرف  یچ دونستمینم

 کنم

 

نسبت به اون زن  ی... اصال حس درست حسابسوختیدلم به حال اون زن نم اصال

 نداشتم 

  شهی زودتر حالشون خوب ن یجمال ناراحت نشه گفتم: انشاهلل هر چ نکهیا یاما برا 

 بهم انداخت   ینگران نباش نگاه

 

 ازت بپرسم؟؟؟   یزیچ هی_

 تکون دادم: اره   سرمو

 

    ؟؟یکنیبخواد حاللش م تی اگه مادرم حالل_
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 سوالش جا خوردم ...من...من...کنان گفتم  از

 

   دونمینم_

 لحظات عمرشه! نیاخر ایب مارستان یخواهشا همراه من ب  نهیییتورو ب خوامیگندم م _

 

 !  کنهیم یکه باز هیلمیاز ف ییکاراشم جز نیو ا گهیاون زن دروغ م کردمیم حس

 

 .دمیترسیازش م یلیخ کشهیاگه اونجا برم منو م کردمیم حس

 

کنم؟ خودت که  یکار نیهمچ تونمیمن چطور م ست؟ین یمنطق  یجمال به نظرت ب_

 کنم!!  یکار نی همچ تونمیسرم اورده من نم ییمادرت چه بالها یشاهد

 

   ضهیگندم اون االن مر_

 

  دیسال ازت دور کرد متنفر کرد.. اگه اون باام۱۲منو  رون یب دمیاز دستش کش دستمو

من  ادن یز یلیهاش خ یخودمو داشتم... بد یواقع  یاالن من چهره   شدیهمدست نم

 ببخشمش!   تونمینم

 .دمیصدمه د یلیمن بخاطر مادرت خ_

 

   رهیبا عذاب وجدان بم خوامینم_
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باهاش کنار  یتون یاصال خودت م شه؟یم  دهیزدم : من ببخشم گناهاش بخش  یپوزخند

 ؟؟ یگیم یدار  یچ ؟یایب

 

 بگم   یچ دونمیانداخت: نم نییپا سرشو

 مهم بود   یلیجمال برام خ یببخشمش خوشحال تونستمیخوشحال کرد م شدیم اگه

 

 جمال_

 جونم _

 باشه قبوله _

 قبوله؟؟  یج_

 قبول    بخشمیتوعه من م هیاگه واسه خوشحال _

 

 ؟ یگیبهم انداخت: راست م ینگاه

 کنمیم یتو هر کار یتکون دادم : اره گفتم که واسه خوشحال  سرمو

 

 ؟؟یلبخند تو چشمام نگاه کرد: تو چرا انقدر خوب  با

 

 من؟ _

 اره تو _
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 چون عاشق توام  _

 : خوشحالم که بازم دارمت دیبوس شمونمویزد و پ یلبخند 

 

 قربون تو بشم اخه _

 دوست دارم   یلی: خ دیلبشو بوس گوشه

مادرش هم حق داشت اون بنده خدا هم به فکر   دیش چسبوندم شا نهیبه س سرمو

   رمیجلوشو بگ تونستمیپسرش بود من نم

 

 چرا نبخشمش؟؟ دادیکه داشت تاوان پس م حاال
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