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 ه؟؟ یقو نایگفتم ژ یدید_

   ذارهیکه منو تنها نم دونستمیاره م_

 

 ازت بپرسم؟؟   یزیچ هی_

 ؟؟ یچ_

 

 خارج از کشور؟؟  میبر نیخوایم_

 

 اره تکون داد...  یمعن  سرشوبه

 نجاینزده از ا بی بهتون اس دیام نیاز ا شتری...  تا ب دیبر نجایزودتر از ا یخب هر چ _

 دیبر

 

تا   ستمین دیکار دارم حم ون ویح  ی کهیاخم گفت :  من حاالحاالها با اون مرت با

 زندون  یلهاینندازمش پشت م

 

   هیولش کن اون ادم روان ؟؟یریانتقام بگ یخوا یچرا م _

 

   دمیرو انجام م گمیکه م یمن مدرک دارم ازش مطمئن باش کار_

 

اعمالش برسه   یبه سزا  دیبهتر بود ام دیبگم  شا یچ  دونستمینداشتم ... نم یحرف

 راه بود  نیبهتر نیا دیشا
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 باشه!_

  یمدت کارا نیموندم و بعد از چند روز برگشتم خونه ...جمال ا مارستان یب گهید کمی

   نیبود  واسه هم ختهیشرکتش به شدت بهم ر

 

 دلتنگش بودم...  یو حساب دمشیدینم ادیز

من تعجب   دن یشام خوشمزه پختم و منتظر جمال موندم جمال شب برگشت با د هی

 کرد 

 

 ؟؟ ییخونه ا_

 

 ؟؟ یبه نبودنم عادت کرد_

 

 نداره  ییخونه بدون تو صفا نیحرفو نگو توله ا نی: ادیمو بوس  گونه

 

 کردم : دلتنگت بودم   بغلش

 گندم _

 جونم؟؟ _

 دوست دارم   یلیخ _

شده دورت  یکه تو چشمام نگاه کرد : چ دمیچشماش نگاه کردم و صورتشو بوس تو

 بگردم؟؟ 
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 برم سراغ مادرم  خوامیروشن شه م فشیبهتر شده تلک نایحاال ژ_

 

 ی هم عال یلیخ_

 

 ؟؟ یایتوام باهام م_

 اره نفسم _

که انقدر خوب باشه ...  شدیباورم نم رفت یهمه مهربون بودنش ته دلم قنج م نیا از

 ال عاشقش بودم اص

 

 جمال_

 جونم؟ _

 ! یکه هست یمرس_

   ؟؟یشد که انقدر مهربون شد یچ_

 شی : بده به فکرتم؟؟ ا دمیش کوب نهیبه س یمشت

 

 من قربون تو برم که!  ی:الهدیخند

 

... تی اصال اغوشش پر از بود امن  دمیخواب گهیشام و بعد درکنار همد میرفت گهید باهام

 من که عاشقش بودم  دادیبهم م یخوب  یلیاغوشش  حس خ
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 ش گذاشتم واونم مشغول نوازش موهام شد  نهیرو س سرمو

 

 گندم _

 جونم؟؟ _

 

 بهت نگفت؟؟  دیدر مورد ام یزیچ دیحم _

 

 گفت  _

 گفت؟؟  یچ_

  یلیخ کنهیگرم نزدنش ولش نم نیتا به زم گفتیکنه م تیازش شکا خوادیگفت که م_

 مصمم بود  مشیهم رو تصم

 

 شه ی هم خوب م یلیکنه خ تی ش شکابهتر...از_

 

 ! سوزهیدلم به حالش م_

 

نکن که خودت   یدل نسوزن گندم اون ادما در حق تو بد کردن پس توام دلسوز_

 !ین ییبیضربه م
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 بهش چسبوندم ...خودش سرشار از ارامش بود  شتری گفتم و خودمو ب یاهوم
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