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 )دو هفته بعد ( 

 

راه بره   تونستینم ادیانداحتم خوشحال بودم که حالش بهتر بود گرچه ز نایبه ژ ینگاه

 اما خب بهتر بود  

 

 گندم  _

 جونم؟؟ _

 

 سایمصمم هست که اونو به زندان بندازه پل یلیکرد خ تیشکا دیاز ام روزید دیحم_

 دنبالشن! 

 

 چه زود... _

 ... شدیمجازات م نایزودتر از ا دیشده بود اون ادم با ریهم د یلینه اتفاقا خ_

 

 بگم؟  یزیچ هیحاال _

 جون؟_

 

تو   ادیکارا رو از دوست داشتن ز یاشتباه کردم همه  گفتیبود م شمون یپ  یلیخ دیام_

 دوست داره  یلیاما خب خ هیهم عاشقته! درسته ادم بد یلیانجام داده اصال خ
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بهش نداشتم اون  ییچون من عالقه ا  خورهیدوست داشتنش به درد من نم نجوریا _

  اوردیبالها رو سرم نم نی وقت ا چیاگه منو دوست داشت ه

 

   دونمیم_

   کنمیم تیمنم ازش شکا گهیخب د_

 باشه _

 

 بحث رو به دخترش کشوندم  نیهم ی در موردش صحبت کنم برا خواستمینم گهید

 ؟؟ یذار یم یخب اسم دخترتو چ_

   میهنوز انتخاب نکرد دونمینم_

 

 گناهه  دیواا خب چه وقته گذشته براش اسم بذار_

 

   ذارمیم_

 

 داره؟؟  یمادر شدن چه حس_

متوجه   یمادر نش یچطور بهت بگم اما تا وقت دونمیداره نم یخوب یلیحس خ هی_

 ! یشینم

 

من عاشق   م؟؟یبچه دار بش یروز هی ماهم  شدیم یعن ی خواستمیبچه ازجمال م منم

 بچه هم هستم! 
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 ؟؟ یکنیفکر م یبه چ_

 

 خودمو جمال  یبه بچه ها_

 ؟؟ یکرد دایپ یخب چه حس _

 ارمشیاصال به زبون ب  تونمیخوب نم یلیحس خ هی_

 

 د یشیو بچه دار م دی ریگیشما هم سر و سامون م یزودانشاهلل به _

 

 انشاهلل  _

 شاخه گل وارد اتاق شد... هیبا  دیکه به در خورد از رو تخت بلند شدم و حم ییتقه ا با
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