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 عمارتی برای عاشقی / آقا معلم جذاب 

 

  هیبق نوشتیانداخته بود و داشت درسشو م  نییبه نامزدم انداختم. سرشو پا ینگاه

 بچه هام مشغول نوشتن مشقشون بودن!

 

طاقت واسه اندامش...!  اب دهنمو پرصدا   یساله ش بود  و دل من ب۱۳ش  همه

  شدیمردونه م داشت فعال م یقورت دادم حسا

 

 طاقت بلند شدم   ی!  بنمییبهشتشو بط  خ تونستمیاز هم وا کرده بود و من م پاهاشو

 نشستم   مکتیبه طرفش رفتم و کنارش رو ن و

 

 کرد  نگاهم

 شده؟!  یز یاقا چ_

 زنم شه،  اما اون نه! یدختر به زود نیقراره ا  دونستمیم من

 اومدم کمکت کنم! _
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 اقا؟! یبرق زد : جد چشماش

   تکون دادم : اهوم سرمو

   کردیداشت شلوارمو پاره م میبرجستگد. کر کیبهم نزد  شتریو خودشو ب دیخند

 

 ط دارهشر  هیاما _

 ! ؟یچه شرط_

 رو رون پاش گذاشت  دستمو

 دستمو تو شلوارت ببرم! یبذار_

 ها بهم دست بزنن! بهیگرد شد : اما اقا مامانم گفته نذارم غر چشماش

 من فرق دارم دختر کوچولو  _

 بهشتش  یرموارش بردم با حس گاروم دستمو تو شل  یحرف جیه  یاد که بجلو د لباشو

 

  یرو هم گذاشتم ، اوووف لعنت  چشمامو

 پاش چرخوندم که لبشو گاز گرفت    نیانگشتمو ب اروم

 اوف چه خوبه _
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 !؟یجد_

 اره  _

به پام داد...   یتو دستم گرفتم دستشو رو رونم گذاشت و فشار شویزدم و تپل یلبخند 

 ردونه م منم از فرصت استفاده کردم و دستشو گذاشتم رو م

 بمالش گندم _

   دیمتعجب پرس دنشیگفت و  شروع کرد به مال یچشم

 چرا انقدر سفته؟! _

 ! دمیبعدا نشونت م_

به در    ییتقه ا هوی که  دمیرسیکه داشتم به اوج م دینگاهم کرد ... انقدر مال متعجب

 اوردم   رون یمدرسه با ترس دستمو از تو شلوار گندم ب ریمد یصدا دن یخورد با شن

 

  یتو دوق دستمو تو هم حلقه کردم و جلو زدیبدجور م می بلند شدم ، برجســتگ و

 شلوارم گذاشتم 

 نگاه مشکوکشو بهم دوخت   ستادویدر ا یجلو یخانوم رحمان

 . دیو امضا کنر نجایا یسلطان   یاقا_
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  ی... نگاهرون یکرد و از در رفت ب یگفتم و جلو رفتم و برگه رو امضا زدم تشکر یچشم

 نداختم  به گندم ا

   کردیمن نگاه م یداشت به پاها هنوز

 

رو لبم نشست و رفتم سرجام نشستم و اروم مردونه مو تو شلوارم تکون  یلبخند 

 دادم.  

 ، گندم اومد کنار من  نییشد همه رفتن پا حیتفر زنگ

 

 اقا معلم  _

 جانم؟ _

 بود؟!  یچ زسفتیاون چ_

 

 بودم!عاشق لپاش  ایبود تقرب ی، دختر تپل  دمیکش لپشو

 ماست! یمردونه  _

 !؟هیکرد : مردونه تون چ تعجب

 جلوتر  ایب
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   ادیبه در کالس انداختم ن ی... نگاه ستادیرو به روم ا اومد

 

 دونه سوراخ داره درسته؟! هی یدون یم نجاتویگذاشتم: ا شیرو تپل دستمو

 اهوم گفت    هی

 

   اتنجیتو ا رهیمنم ) دستمو رو مردونه م گذاشت ( م نجای خب ا_

 بشه؟!   ی: که چ دیپرس متفکر

 

 !میکه باهم حال کن_

 اقا؟  یچ یعنی_

 باشه؟؟    یبچه ها نزن هیکدوم از حرفامو به بق چیقول بده ه_

 

 چشم  _

 برسه! حشیو گفتم برم به زنگ تفر دمیلپشو کش بازم

 بودن   یمدرسه تو روستا شده بودم.   کالس پنجم هی معلم
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 ه معلم! نه کالس درس داشتن ن نکهی ا لیبه دلاومده بودن مدرسه  رید دوسال

 

  شدینامزدم حساب م ییجورا هی ساله بسته بودم... ۱۳دختر   هیبه  دل

 بود...!    نیاومدن من ا نجای حتما نامزدم بود چون شرط به ا یعنی

 

 کالس بودن   هیتا پسر تو ۱۰تا دختر و ۱۰

 کالس گندم بود   نیمن تو ا یسوگل و

 ون نشستن!دونه دونه سرجاش ها اومدن داخل و بچه

 

 : اقا اجازه؟  دیپسرا پرس از یکی

 بگو  _

 

 ازدواج کنم؟   تونمیم یمن چندسالگ_

 باال انداختم : چطور؟!   ییابرو

 ! نجا؟یکردم چه خبره ا زیبه گندم انداخت ، چشمامو مشکوک ر ینگاه
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 اقا  ینطور یهم_

 

 االن  نیهم ن یبهش رفتم : برو سرجات بش ییغره ا چشم

 دادن درس  حیگفتو رفت سرجاش نشست... شروع کردم به توض یچشم

 

 ) گندم (

 کالس زودتر از همه ار کالس خارج شدم  ان یاز پا بعد

 

 اومد کنارم  یعل که

 !میباهم ازدواج کن میتونیم یاقا معلم جوابمو نداد که ک_

 

 ! ه؟یازدواج چ  نیاصال ا_

 و منو برد پشت درختا  دیکش دستمو

 .  میبچه درست کن میخوایبابا م_

   ؟؟یجلو دادم چطور  لبامو
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 هم مثله ماله اقا معلم سفت بود   یعل  یپاش... اونجا نی گرفت و گذاشت ب دستمو

 

 کردم   تعجب

 سفته که! نجاتیتوام ا _

و   کننیخودشونو  لخت م کننیم نکارایمامان و بابام از ا نمیشبا مبب یعضیاره، من _

 . برن یرو هم و لذت م وفتنیم

 

  کننیم ییگرد شد، چه کارا چشمام

 سوال بود     یاز ابن کارا بکنه و برام جا  یبودم کس  دهیپدر نداشتم تا حاال ند من

 

 !نمشییمنم ب  شهیم_

 ! رشمیکردم : نخ یاخم

 چرا؟  _

 

 ! شینییتو ب خوامینم_

 م؟یباهم ازدواج کن یمظلوم کرد : پس چطور  خودشو
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 انداختم : من چه بدونم  باال  ییا شونه

 

 چشون شده ؟؟  یاز اون پشت خارج شدم. امروز اقا معلم و عل یزدم و فور شارکن

 

 یخوشگل زندگ یلیخ یروستا هی  یگرفتم!  تو شیو راه خونه رو پ دمیکش یپوف 

  میکردیم

 همو داشتن   یبودن ، همه هوا یمیباهم صم نجایمردم ا ی همه

 بهترم شد یه چخوب بود و با ورود اتاق معلم مهربون به روستا هم یچ همه

 رفتم خونه  به مامان سالم دادم طبق معلوم مشغول پختن نون بود  

 سالم دختر نازم، امروز چطور بود؟ _

 گذاشتم : خوب بود   نیکتابامو  زم

 

که  اوردمیگفت... منم رفتم لباسامو عوض کنم داشتم شلوارمو در م یخداروشکر

 پام  نینگاهم افتاد ب
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... حس اون لحظه م قابل   دیمالیط پامو مکه داشت وساقا معلم  شیرفت پ ادمی و

   زدیبه اونجام دست م یخوب بود وقت یل ینبود خ فیتوص

 

 رو لبم نشست    ی... لبخندشدیبهتر نم نیا از

 کنه.  نکارایباهم از ا شهی ! خدا کنه همکردمیدستشو حس م یگرم هنوز

 

 زنش شن بالشن تا روستا دن یاز دخترا یلیخ نیهم  یبرا هیا معلم شهراق گنیم

   کنهینم  یتوجه یاون به کس یول

 چقدر خوب بود   شیو دادمیاروم دستمو رو بهشتم مثله اقا معلم تکون م اروم

 

 کرده خوردم  شینکنه ج دمیکردم ترس سیخ یکردم کم حس

 نبود  شیمثله ج یس یخ نیخب ا یول

 

 بود؟؟   یچ گهی... اووف اون د ییو رفتم تو دستشو دمیشلوارمو پوش عیترسم سر از

 از اقا معلم بپرسم   دیبا

  دمیانجام دادم و تو کار داما به مامانم کمکم کردم و بعدش خواب  فمویتکال
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 مدرسه   ریبچه ها رفتم سر کالس نه اقا معلم اومده بود نه مد یزودتر از همه  صبح

 به اقا معلم نشستم   کمتین نیکترینزد رو

 

 شدم  ینجور یچرا ا فهممی! نمنمیییاونو ب متونستیداشت و منم م دیبهم د کامال

 

من  دن یگفت و با د ریکم بچه ها اومدن و بعد اقا معلم به همه مون صبح بخ کم

 زد  یلبخند 

 جواب نذاشتم    یمنم لبخندشو ب که

 

  دادیدرست م یاضیتخته داشت بهمون ر یشروع کرد و رفت پا درسو

  مانتومو باال زدم و پاهامو ازهم وا کردم یکم

 

 شد  نییگلوش باال و پا کیبهم خورد و س نگاهش

 نمش یییکنجکاو بودم ب یلیبه وسط پاش انداختم خ ینگاه

 

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

12 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

   داشتیپام برنم نیاز ب  نگاهشو

تخته و   یپا ان یزد باز بچه ها رو صدا  یکینتونست درس بده چون  گهیکنم د فکر

 خودش دفت نشست سرجاش و به من زل زد  

 

 تم گذاشتم  خودش دستمو رو بهش مثله

 باال اندخت  ییکرد و ابرو زیچشماشو ر که

چرا بهم   شیزدم که با تک سرفه نگاهشو ازم گرفت. دپرس شدم ا یاروم لبخند

 کنارم؟؟؟  ومدی ن روزیمحل نداد و مثله د

 

 مشغول گوش دادن به درسم شدم   الیخی جلو دادم و ب لبامو

 

که اقا معلم صدام زد و   رون یبخورده شد و منم خواستم با بچه ها برم  حیتفر زنگ

   رون یب  میباهم از کالس  رفت

 

 از اتاق که پر از کمد بود   یکیتو  میرفت

 کجاست؟!  نجایاقا ا_
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 !یکرد وونهی : تو امروز منو د دیکش ششیبه ته ر یدست

 

 نکردم  یگرد شد: من که کار چشمام

 

   یاومد : چرا کرد جلو

 ؟؟یچه کار_

 گذاشت   غنچه زده بودن هام که تازه  نهیرو س دستشو

 رفته؟؟  ادتیسرکالس کارتو  یکرد  وونهیتو منو د _

 

  ؟یگیزدم : اونو م یکارم سر کالس لبخند یاداوری با

 اره  _

 !یشما به من محل نداد  یجلو دادم : ول لبامو

 تورو بمالم؟! امیاون همه بچه ب  یجلو یانتظار داشت _

 

 یردرو ک نکاریقبل ا یجواب دادم : خب دفعه  لوس
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 م داد   نهیبه س یفشار

 و حواسشون نبود.  خوندن یقبل بچه ها داشتن درس م یدفعه  _

 

رفت و دستشو  گ یسرشو جلو اورد و لباشو گذاشت رو لبام   لبامو به باز دمیکش یپوف 

   دیرو بهشتم کش

 

 ! نمیییب تویتپل  نییاز رو لبام برداشت شلوارتو بکش پا لباشو

   نییپا دیمو کشند و اروم شلوارانگار چشمام خو دمیکشیم خجالت

  دی زانو نشست  و از رو شورت بهشتمو بو کش رو

 

 ! دهیاممم بو گل م_

 کردن باهاش یزد به بهشت و از رو شورت شروع کرد به باز یز یر ی بوسه

 

 چقدر تپله دختر _

 !؟ی: جد دمیخند زیر

 اره  _
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 شده بود   سی خ روزیکرده بودم و شورتم باز مثله د سیخ

 

 زدم تند نگاهم کرد  یومار غیج

 شده؟! یچ _

 دارم!  شیفکر کنم ج_

 ه؟؟ یباال انداخت : منظورت چ  ییابرو

 پام گذاشتم   نیب دستمو

   سهیخ نییب_

 سرداد  یینگاهم کرد و سپس قهقه ا یحرف  چیه یب

 گندم  ییبامزه ا یلیخ_

 که  یندار  شیپام فشار داد : تو ج نیب دستشو

 دارم؟؟   یپس چ_

  شیکلفت بره توت ، بخاطر ج زیچ ه ی خوادیبخاطر لذتت... دلت م  یسیتو االن خ_

 !ستین
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که سرشو تکون داد و خواست   کردمیفقط نگاهش م دمیفهمیاز حرفاش نم یزیچ

 زنگ کالس خورده شد   ارهیشورتمو در ب

 

    یحرص چشماشو رو هم گذاشت : اه لعنت پر

 باشه؟  ایدنبال من ب قهیتوام بعد از چند دق رون یب  رمیشلوارتو بکش باال من م_

 

 چشم  _

 منم خودمو مرتب کردم   رون ی تکون داد و اون از اتاقت رفت ب یسر

 راه برم   تونستمیمبودم ن سیخ یلیخ

  رون یصبر کردم سپس از اتاق رفتم ب  ینیم چند

 

 رفتم سرکالس...   یفور

 

 ) اقا معلم/  جمال (

 

 جواب داد  عد از چندتا بوق مامانمو گرفتم ب یرو تخت پرت کردم و شماره  خودمو
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 به به! پسر گلم  _

 !؟ی: سالم برمامان گلم، خوب دمیخند

 

 !ه؟ یاوک یخوبم پسرم... اونجا تو روستا همه چ_

 فقط مامان...   ه،یاوک یرو لبم نشست : اره همه چ یفکر گندم لبخند  با

 

 جانم؟  _

 !؟یخواستگار دیایم یک_

واسه تو   یزن خوب تونهیاون نم  ستید ن از رابطه بل  یچیجمال اون دختر بچه ش ه _

 تو حرص نخور   رمیگیباشه...! من دختر عموتو واست م

 

  نی! جز امیخودمونو کرد یبا حرص رو هم گذاشتم : مامان ما قبال صحبتا چشمامو

  دمیم ادشیرو  یخودم همه چ د؟؟؟یدیفهم  خوامیرو نم یدختر من کس

 

مادر  هیفقط  یگی!  موفتهیچشمت م از جلو بچه هم  نیا ی...  فعال رو دور خودتیاوک_

  نجایا اریب  ریدستشو بگ شویداره خودت برو خواستگار
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 ...! کاریتو اون دهات چ میایب ما

 !؟یایتک پسرت ب یعروس یخوا یزدم :  نم یپوزخند

هم    یاون وقت واست عروس  نمیییمن خون بکارتشو ب نجای ا ایب ریدست عروستو بگ_

  رمیگیم

 

 سردادم ییندم گرفت هقهقه ااش خحرف دن یازشن

 خانوم غرب رفته دنبال خون بکارت هستند؟؟؟_

 ! نمیییخون بکارت عروسمو ب خوامی به غرب رفتن داره من م یچه ربط_

تو خانوادمون  یرسم نیدنبال بهونه س!  مگرنه ما اصال چن دونستمیزدم م یپوزخند

   مینداشت

 

مخالف   خوادیم می!  حاال هر کسشهی ون مو عروس خانوادم برمیدختر رو م نیا من

 ! ستیباشه... باشه مهم ن

 

 دم یپشت گردنم کش یدست
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   ؟؟یچ گهید دمیباشه خون بکارت هم بهتون نشون م_

 برم فعال   دیبود حرصش گرفته : پس منتظرتونم من االن با معلوم

 

 رو قطع کرد... عجبا   ی بذاره من جوابشو بدم گوش  نکهیبعد بدون ا و

 .  دمیگذاشتم کنارم و خوابو ر یگوش منم

 

 روستا یاز کله گنده ها یک یراست رفتم سراغ   کیمدرسه نرفتم  صبح

   شناختنیخان م یبه اسم عل  اونو

 

 هم بر تن داشت   یدستش بود لباس محل حشمیتخته سنگ نشسته بود و تسب هی رو

 ن داد  از دور بلند شد و دستشو تکو دنمید با

 

 به به! اقا معلم. _

 

   میم و مردونه باهم دست دادفتر جلو
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 خان؟   یعل یخوب_

  نجا؟یا یشده اومد  یقربون شما اقا معلم چ_

  

 باهات صحبت کنم  خوامی: م دمیکش شمیبه ته ر یدست

 داخل بفرما   می. برمیکنیتکون داد : باشه صحبت م سرشو

 

 راحتم...  نجاینه ممنون هم_

 ! شنومید : متکون دا یسر

 

 بود مگه نه؟    یروستا چ نیمن تو ا سیکه شرط تدر دیدونیم_

 ! یخوایتکون داد : بله دختر زهرا خانم رو م سرشو

 اهوم  _

 

 شده؟   یخب حاال چ _

به  برمشیکه مدرسه تموم شد با خودم م نیشه ... هم کیبهش نزد یکس خوامینم _

 شهر  
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  ؟یپس مادرش چ_

 نه مادرش   کنمیمن با گندم ازدواج م_

 کنم یم شیقعه من راض: خب تا مودیکش یپوف 

 

   نمیییب کشینزد خوامیکسو نم چیه_

 !ه؟ی نگاهم کرد : منظورت چ متعجب

رو   یخواستگار چیاون دختر فقط ماله منه و ه یگیبه مادرش م  یریم نکهیا یعنی_

 راه بده خونه شون  دینبا

 

 ش یخواستگار رهینم ی: بابا بچه س کس دیخند

 ! ؟یچ ای یمالیم رهی زدم : سر منو ش یپوزختند

 

 دراورد   شویو کاله محل دیکش یپوف 

   ؟یچ یعنی_
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شوهر چه بسا  دن یم یسالگ۹دخترا رو از همون  نجای رو شونه ش گذاشتم :  ا دستمو

 که گندمم ندن هوم؟؟ 

 

 پدر نداره اجازه ش دست منه! دن ینم_

 

 کردم و راه افتادم به طرف مدرسه   یگفتم و خدافظ یاوک هی

 کردن بودن  یبازمشغول  اطیها تو ح بچه

 

باال انداختم و با دقت به بچه ها نگاه کردم   ییاز گندم و اون پسره نبود ابرو یخبر اما

 کنم   دایبلکه اون پسره و گندمو پ

 

 از دخترا گفتم  یکینبودن!  رو به  اما

 

 گندم کجاست؟ _

 اقا  اطیرفتن پشت ح یبا عل_
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بلند   یشدم و با قدما یعصبه؟ بش یکه چ اطیپسر رفته پشت ح هیگرد شد با  چشمام

 اطیراه افتادم پشت ح

 

 به اطراف انداختم نبودن  ینگاه

  ستنین نجایراحت شد که ا المیخ

 .  دیبرم که صداشون به گوشم رس خواستم

 گندم چرا ؟  _

 چرا؟؟   یباال انداختم چ  ییابرو

 

   دهیبا تو حال نم ایباز نیا خوامیمن نم _

 بکنم! ایباز  نیز ااخه من دوست دارم با تو ا _

   ومدیخونم در ن یزدیم کارد

 

 رفتم و با خشم بهشون نگاه کردم متوجه من نشدن  جلوتر

 داشت   یپاش گذاشته بود و سع  نیدستشو ب یعل
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 کردم   ییاکنه باهاش از اون کارا کنه!!  دندون قروچه  یراض گندمو

 چقدر سفته      نییبهش دست بزن ب ایگندم ب_

  یعل ولم کن خوامینم_

 

دستشو گرفت و به زور خواست دست گندمو بذاره رو اونجاش که  خونم به   یعل

 جوش اومد و داد زدم  

 

 دهااان؟؟؟ یکن یم یچههه غلط نجایا _

رفتم.   یبه عل  ییو با ترس به من نگاه کردن ...  چشم غره ا دن یاز جا پر عیهر دوسر

 خفه  ش کنم.   خواستیدلم م

 

  عیبچه ها سر  ی هیبق  شیپ به گندم داد زدم : برو رو

 

 هم خواست پشت سرش برم که با تحکم گفتم  یگفت و رفت عل یچشم

 کارت دارم! ستایتو کجا وا _
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 ستادیترش و لرز سرجاش ا با

 برد باال اشارشو  انگشت

 اقا اجازه ؟! _

 

 !  ؟یزنیبه گندم دست م یرفتم : به چه حق جلو

 اقا  میکردیم یبــ...از  میمــ...ـا فقط داشت_

 با پسرا؟  یر ینم یکردی م یکردم : چرا با دخترا باز ییقروچه ا دندون 

 

 دهنشو پر صدا قورت داد : اقا مـ...  اب

 زدم : با توام چراااا   داد

 

 انداخت : من گندمو دوست دارم! نییپا سرشو

 

حمله بردم سمتشو   دیرسیخون به مغزم نم تی تعجب کردم سپس از شدت عصبان اول

   چوندمیو پگوششو گرفتم 
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  ؟؟یزر زر کرد یچ _

 یییی ا یغلط کرد یچیاقا ه ییا_

 

 !؟ی دیتو فهم  دونمویمن م یاریاسم گندمو ب گهیبار د هی_

 

  کنمیو اسمشم فراموش م رمیطرف گندم نم گهیسرشو تکون داد : بله اقا .... بخدا د_

 یییی ا

 

 گفتم و گوششو ول کردم که دستشو رو گوشش گذاشت     ییا خوبه

 هم قرض کردو فرار کرد  گهیدو پا داشت دوتا پا د و

 و  لباسامو صاف کردم  دمیتو موهام کش یدست

   کردیچشم نگاه م ریبچه ها... گندم از ز  شیلند راه افتادم پب یبا قدما و

 بهش نکردم و رو به همه گفتم  یتوجه

 

 سرکالستون  نیایب _
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 ن  تا اونا بر ستادمیگفتن و خودم کنار ا یچشم همه

 دادم   رون یکالفه ب نفسمو

  ستادیجلوم ا گندم

 

 اقا اجازه؟! _

 نه برو سرکالست  _

 ندارم راه افتاد به طرف کالس  یبهش توجه  دید یو نگاهم کردوقت ستادیا یکم

 

 .کردمیم یکار هیزودتر  یهر چ دیبا

 ) گندم (

بود اگه   یعل ریو تو فکر اقا معلم بودم همش تقص ختمیریمرغا دونه م یکز کرده جلو

 ؟ یمنو دوست نداشته باشه چ گهیاقا معلم د

 

 خونه مون شد فکرا بودم که اسرا با عجله وارد  نیهم تو

 !ه؟یشدم : چ بلند
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 دم رودخونه؟! میبر یایگندم م_

 بشه؟!  یبه کمرم زدم : که چ دستمو

 

هش  نگا میبر ایب  رهیگیم یاقا معلم دم رودخونه داره ماه گنیتازه کرد :م یشد نفس خم

 . مینک

 

 !می اسم اقا معلم چشمام برق زد و سرمو تکون دادم: ارره بر دن یشن با

 

 فقط لباس گرم بپوش _

شد و منم به محض   یراض یبه سخت رمیگفتم  و رفتم از مامانم اجازه بگ ییا باشه

 اجازه گرفتن ازش  

 

اقا  دی. دل تو دلم نبود بامی از خونه خارج شدم و همراه اسرا به رودخونه رفت  یفور

 زودتر  یهرچ دمیدیمعلمو م
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دوتا درخت   یاقا معلم کجاست باالخره ال  نمییدرختا گردوندم بب نیچشممو ب میدیرس

 کردم   داشیتوت پ

 

 زدم   یدستش بود. لبخند یر یگ یتخته سنگ نشسته بودو قالب ماه هی رو

 اونجاست  _

  ی هی بق سایه ... واکه اشاره کردم نگاهشو دوخت و با خنده گفت: اررر ییبه جا اسرا

  ان یبچه هام ب

 

 !   میباهم بر همه

   رمیمن زودتر م خوامینم_

 که کنار رودخونه بود   یبهش اجازه اعتراض بدم تند  راه افتادم سمت پل نکهیبدون ا و

 

 رفتم  اون ور  اطیگذاشتم و با احت یاون ور... پامو رو پل چوب  رفتمیم دیبا

 اقا معلم   شیکنار درختا گذشتم و رفتم پ از

 

 اقا  _
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 !؟یکنیم کاریچ نجایباال انداخت: تو ا ییصدام  سرشو بلند کرد و ابرو دن یشن با

 

 شما  شیپ میبابچه ها اومد_

 بهتون خبر داد؟! یک_

 ا  باال انداختم : اسر ییا شونه

 ! د؟یاون وقت اون از کجا فهم_

 .    دونمیباال انداختم : نم ییا شونه

 ول کارش شد... کنارش نشستم و مردد نگاهش کردم شغم الیخیتکون داد و ب یسر

 

 حرف بزنم   دمیترسیم

 ! د؟یازدست من ناراحت هست_

 

 نداد. هووف پس ناراحته    یجواب

 ! د؟یجواب بد شهی اقا معلم م_

 ! ستی مهم ن_
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 ! ؟یچ یعنی_

من   یبرا  گهیبهت دست بزنه از اون کارا باهات بکنه د گهیپسر د هی یگذاشت  یوقت_

 !یست یمهم ن

 

بهم دست بزنه اما من   خواستیگرد شد : بخدا اون بهم دست نزده ... م چشمام

 نذاشتم.  

 

 زد : عجب   یپوزخند بازم

 اروم دستمو رو دستش گذاشتم  ومدن یبه اطراف انداختم هنوز بچه ها نم ینگاه

 !  د؟یمنو ببخش شهیم_

 

 داره!  یداد :  اممم بستگ یلباش حالت به

 ! ؟یبه چ_

 ی بوسم کن_

 برق زد : هوراااا   مچشما
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سرجام نشستم و   عیسر دیبچه ها به گوشم رس یصدا   هویشدم بوسش کنم که  بلند

 اروم گفتم 

 بعدا بوست کنم؟!   شهیم _

 تکون داد : اهوم   سرشو

  شتری .  حواسش به من بمیشد یریگ یها اومدن و ما همراه اقا معلم مشعول ماه  بچه

   کردمیم یبود منم سع

 

  یدونه ماه هی یکی. به هر کدومون شدی نم نیبهتر از ا  یچیلم هر اقا معبرم کنا شتریب

 خونه   دیبر دیتونیداد و گفت م

 

  یسرعتمو کم کردم و سع دیکه به ذهنم رس یبا فکر  کردیم یتنها زندگ نجایمعلم ا اقا

  ارمیب ریکردم اقا معلمو تنها گ

 

 دورش خلوت شد رفتم کنارش   یوقت

 اقا  گمیم_

 جانم؟!_
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 !د؟یکنیم یتنها زندگ ماش_

 اره کوچولو  _

 ... زهیچ گمیم_

 

 شده؟! یچ_

 بگم مامانم براتون غذا بپزه!  خوامیخونه ما؟  م دیایفردا نهار ب شهیم_

 

 !؟یبرق زد : جد چشماش

 ارره _

   یخانوم یحت_

 زدم :  پس فردا نهار منتظرتون   یلبخند 

 باشه _

  مکنیدرست م یرو نشونش دادم :  براتون ماه یماه

 کوچولو   ی: اوک دیکش لپمو
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 و ته دلم قنج  رفت.  دمیخند ینخوند 

کردم انتظار داشتم ازم استقبال کنه اما با  فیواسه مامان تعر انویخونه و جر دمیرس

 اخم و تخم نگاهم کرد  

 

 !نجا؟یا ادیب یبه اقا معلمت گفت  ی... به چه حقیکرد جایب یلیتو خ_

 تم  لبم گذاش  یخنگا انگشتشو جلو مثله

 

 خب من فکـــ... _

فکر بد   هی بق نجایا ادیاقا معلمت ب  اگه ستی رو سرمون ن یحرفم : منو تو مرد ون یم دیپر

 !؟یدیسرخود کار انجام م یری گیچرا مشورت نم کنن،یم

 

فرق داره   هیو اون با بق  ستین بهیبگم.  اخه اقا معلم به من گفت غر  یچ دونستمینم

 دعوتش کردم.  نیبخاطر هم

 

 ! شهیناراحت م دیایمن بهش بگم ن شهینم یاماناخه م_
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 از دستم!  هیحرص یلیمعلوم بود خ دیکش یپوف 

 کنم؟  کاریمن از دست تو چ_

 

 . کنمیبار خواهش م هی نیفقط ا یجلو دادم: مامان لبامو

 چشماشو رو هم گذاشت : باشه! محکم

 

   شدیبهتر نم نیتو بغلش و ماچش کردم...! از ا دمیزدم و پر یلبخند 

   زد؟؟ی مامانم بهم دست م یاقا معلم جلو یعنی

 

 ! شهینم نیخدا  بهتر از  ا یاقا معلمو بوس کنم؟! وا تونستمیم یعنی

 تر صبح شه.  عیزدم و ارزو کردم سر یپت ومت لبخند

 

کاراش  عیشدم و به کمک مامانم رفتم.  تا سر داریاز خواب ب شهیزودتر از هم صبح

 تموم شه و نهار رو اماده کنه!

 

 .  ادیوشحاله اقا معلمش داره مکه نگاه کن چقدر خ گفتیمامان چقدر غر زد و م بماند
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  هیبه لباسام انداختم  یخبر نداشت! نگاه یزیواقعا خوشحال بودم، مامان که از چ خب

   دیو سف یهم داشتم اب گهید یک یو  دینداشتم به رنگ قرمز و سف یلباس محل

 

کدومشونو بپوشم.    دونستمیتر بود دودل بودم نمدوتا لباسم از همه شون قشنگ  نیا

 رو  یکیاون   گفتیم میحس هیرو بپوش  دهیقرمز و سف گفتیم یحس هی

 

  ی. رفتم جلو دمیکلنجار رفتن با خودم قرمزه رو اماده کردم و پوش یبعد از کل باالخره

 رنگم  یبلند و مشک  یو شروع کردم به بافتن موها نهیا

 

رو   یبه رنگ لباسم سرکردم و از پشت روسر یروسر  هیموهامو بافتم و  دوطرف

 به خودم انداختم   یبستم. نگاه 

 

   یبود و چشمام درشت به رنگ مشک یو دماغم معمول لب

   زدهیصدا م ییبابام مامانمو چشم اهو گفتنیبه مامانم رفته بود همه م چشمام
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از لپام  یون شگین ادیدر ب یحال یصورتم از  ب نکهیا یزدم و برا  یبابام لبخند ادی با

 گرفتم!

 حاال خوب شدم!   امم

 

   دیدر به گوش رس  یلحظه صدا همون 

 . اقا معلم  اومد... دن یکردم و دست و پام شروع کرد به لرز هول

مو   هیو تک رون یزدم ب مون یگل یمن در خونه رو واسش باز کرد و منم با عجله از خونه 

 به اقا معلم نگاه کردم   وادیدادم به د

 

 دستش بود و گرفت به طرف مامان  لون ینا تاود

 خدمت شما _

و اقا معلم رو به  داخل  اطیاز ح ییرو گذاشت گوشه ا  لونایکرد و نا یتشکر مامان 

 دعوت کرد 

 

رو لبش   یمن لبخند محو  دن یسرشو بلند کرد با د هویحواسش به من نبود که  هنوز

 زد  ینشست چشماش برق 
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 اقا  دیسالم خوش اومد_

 م ممنونم خانوم کوچولو  الس_

 

 معلمو به داخل دعوت کردم و اون زودتر از ما وارد خونه شد  اقا

 لب گفت :  ریز  تی دم در بازومو گرفت و اروم با عصبان مامان 

 

 !؟ید یپوش  بهیمرد غر هیواسه اون  هیچه لباس نیا_

 قورت دادم   دهنمو پرصدا اب

 !  ؟یچ_

  خواستی نم یول هیعصب یلیل معلوم بود خگفت و بازومو ول کرد و رفت داخ یچیه

 کنه! یز یابرور

 

 رفتم رو به رو اقا معلم نشستم   منم

 ! یخوش  اومد_

   زمیعز یمرس_
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 امروز     یتر نگاهم کرد : چه خوشگل شد قیدق

 

 اقا    یانداختم با خجالت و اروم زمزمه کردم : مرس  نییگل انداخت و سرمو پا لپام

 

 گندم _

 جانم؟!_

 نرفته؟!  ادتیرو که  روزیقرار د_

 خنگا نگاهش کردم : کدوم؟! مثله

  دیو بوسم کن دیایمن با شما قهر بودم شما هم قرار بود از دل من در ب_

 دهنش گذاشت   یاهان گفتم که انگشت اشارشو جلو  هی

 

 اروم حرف بزن   سیه_

 کنم االن؟!   کاریاومد خب چ ادمیگفتم : اره  دیببخش هی

 

 بوس کن   ایرد گونه ش : ب ا انگشتش ضربه زدکج کرد و اروم ب سرشو
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 !؟یگرد شد: پس مامانم چ چشمام

 

   ومدهیتا مامانت نم ایب عیسر_

 فت  گ یرو گونه ش نشوندم که اروم جون ییاسترس از جام بلند شدم و بوسه ا با

 برم سرجام که همون لحظه مامان  خواستم

  یجلو یبهم رفت ،ول ییسرجام نشستم که مشکوک نگاهم کرد و چشم غره ا عیسر

 نزد   یاقا معلم حرف

 

 رو جلوش گذاشت   ییچا ینیس

 کرد و شروع کرد درمورد مدرسه با مامان صحبت کردن! یمعلم تشکر  اقا

 

 ! میرفت اطیبعد مامان بلند شد رفت نهار رو اماده کنه و من و اقا معلم هم به ح یکم

 

 پنجره   ریو برد ز دیکشکه دستمو  دادمیمرغا رو به اقا معلم نشون م اطیح تو

 !د؟یکنیم کاریچ_

 پام گذاشت   ن یبهم نکرد و به جاش دستشو برد و ب یتوجه
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 دستش گرفت! نیب مویتپل

 دلم براش تنگ شده بود _

 کردن باهاش یزدم که شروع کرد به باز یلبخند 

 

 بودن بهم دست داد  صیحالت خ بازم

   دیاونجاتونو بهم نشون بد شهیاقا م_

 فعال نه! _

 

 ؟!   راچ_

 . دمیاونو سر فرصت بهت نشون م_

 !!هیسفت چه شکل زیاون چ نمییی کنجکاو بودم ب یلیبه پاش انداختم خ ینگاه

 

   دن یتو شورتم برد و شروع کرد به مال دستشو

 جرش بدم؟! شهیم یک  هی عال نیاوووف دختر ا_
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 ؟ یچ یعنیجرر _

 

 .   گمیبعدا بهت م نمی: ا دیگلو خند تو

 

  یجور هیلباش رو لبام  یرو لبام زد با حس گرم ییا خم شد بوسه جلو داد که لبامو

 شدم 

 

 داشت  یخاص ینرم هیگرم بود  یلیخ

 اقا چقدر خوب بود   یواا _

 

  خواستیواقعا لذت بخش بود و دوست داشتم!  دلم م  دیبار خم شد لبامو بوس نیچند

 کارا باهم بکنه   نیفراتر از ا یکار هی

  کاریچ دونستمینم یول

   میرفتیم دینهار اماده شده بود با هگید

   دیکه لپمو کش میمرتب کرد خودمونو
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 من ی سکـ ـص_

و اروم   کردیمامان چپ چپ نگاهم م زدم یم یتا حرکت میخنده خورد ینهار و با شوخ

 باش   نیسنگ گفتیم

 رفتم!  شیخبر نداشت که من با اقا معلم تا کجاها پ چارهیب

 

   یبود ماهخوشمزه  یلیدستتون درد نکنه خ_

 دست شما درد نکنه   دیکه خودتون گرفت یهزدم : ما ییدندون نما لبخند

 

دستتون درد  گهیحرف من سرشو تکون داد : بله گندم درست م دییهم به تا مامان 

 نکنه!   

 

بهم زدبلند شدم کمک مامانم سفره رو جمع کنم  بشقابا   یمعلم نامحسوس لبخند اقا

 ونه رو برداشتم و رفتم تو اشپزخ 

 

 دمید ارمیب لویوسا ی  هیگذاشتم بلند شدم خواستم برم بق نیو بشقابا رو زم کون یکوچ

 که اقا معلم اومد داخل 
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 مامانت کجا رفت؟! _

 اطیفکر کنم رفت تو ح_

حس کردم داره خودشو بهم   هویکه  نتیتو کاباهان گفتم و بلند شدم سرمو کردم  هی

 اله   مــیم

 

   ادیاقا ممکنه مامانم ب_

   سیه_

 خوب بود  یلیاووف خ کردمیباســ نم حس م نی پاشو ب نیب یسفت

 

 خوبه    یلیبه زبون گرفتم : اقا خ لبمو

 ! ؟یدوست دار _

 اهوم  _

 

لبمو گاز گرفتم دوست   دادیم رون یاز خودش ب ییصداها هیو  دیال  مــیبهم م خودشو

 داشتم کارشو ادامه بده  
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   یکرد وونهیدختر منوو  د_

 ر سفته؟!اقا چرا انقد_

 خ بکنه بکنتت  ــی. دوست داره برات سدهیچون تورو د_

 

و اقا معلم کارشو  ادیمامانم ن کردمیکرد تو دلم دعا م شتریگفتم که سرعتشو ب  یاووف

 بکنه   

کرد چشمامو از شدت لذت رو هم   دنشیبه مالرو بهشتم گذاشت و شروع  دستشو

 گذاشتم 

   رون یبزنه باز بهشتم   خوادیتموم جونم م کردمیم حس

 

 یی ا_

 

 جونم؟؟ _

 اقا  _

 جوون؟ _
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 ! خوامی سفتو م زیاون چ_

 قانع باشه    نیفعال به هم_

 ــد که...  ــیبعد خودشو محکم تر بهم مال و

 ولم کنه!  خواستیاما انگار اقا معلم نم دمیبرهم خوردن در اومد ترس یکه صدا

 اقــ... _

 ازم جدا شد متعجب برگشتم به طرفش  ظیاه غل هی با

 

 بود   یجور هیخمار بود شلوارشم  چشماش

 شد؟! یز یاقا چ_

   رون ینه گفت و ازاشپزخونه زد ب هی ومدیم رون یکه از ته چاه ب ییصدا با

 

 نیبودم که مامان چند م ستادهی و منگ وسط اشپزخونه ا جی؟  گچش شد؟ هوی نیا وا

 بعد اومد تو  

 

 !هو؟یاقا معلمت چش شد  نیا_
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 ! ؟یچ یعنی_

 کردرفت   یباال انداخت : خدافظ ییا شونه

 

 گفتم: رفتتت؟؟؟  یبلند بایتقر یباصدا

 ! ؟یزنیاره. چته چرا داد م_

    ستی ن یزی خودم اومدم :چ به

  ینجوریگوشه کز کردم چرا اقا معلم ا هی اطیو رفتم تو ح رون یاشپزخونه اومدم ب از

 کرد 

 

 کردم  تشیناراحت شده! نکنه من اذ یز یاز چ نکنه

 نکنه ناراحته ازم.  ایخدا یدادم وا صدا قورت دهنمو پر اب

 

بگذره و   عیسر التیدو روز تعط نیا کردم یخوده صبح چشم رو هم نذاشتم دعا م تا

 ! نمیییمن برم مدرسه اقا معلمو ب
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باشم که انقدر واسه مدرسه شوق و ذوق  دارم. سرمو رو    یتنها دانش اموز فکرکنم

 مامانم گذاشتم   ی نهیس

 

  یانمام_

 م جان_

 ! ؟یکنیم کاریچ ییمن اگه ازدواج کنم تو تنها_

 !دونمیداد:  نم رون یبا اه ب  نفسشو

 

 ! ؟یکنیوقت ازدواج نم چیه یعنی_

 نه! _

 چرا؟! _

 

 مدرسه!  یبر دیدختر بخواب فردا با یپرسیگندم چرا انقدر سوال م_

   دمیباز خواب طاق

 بره یخوابم نم_

 .  ادیپس مخ منو نخور خوابم م_
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اخه من   ادیسواالت از کجا به ذهنم م نی ا دونستمینم  دیو خواب به من کردبعدپشتشو  و

 دم  اصال تو فکر ازدواج نبو

 

 اومدن اقا معلم...  امابا

  ی. به افکارم پوزخندمیازدواج کنم و برم سرخونه زندگ خوادیشدم دلم م ییانگار هوا

 تر دخ یوشحالتو چقدر خ یوااا  ره؟یمنو بگ ادیزدم اخه مگه اقا معلم م

 

 ) اقا معلم/  جمال (

 

اگه   کردمیفکر م کردمینم یو گندم توجه دادمیاخر بود از صبح فقط درس م زنگ

 !رمیخودمو بگ یجلو تونمینم روزینگاهش کنم با وجود د

 

مشغول نمره دادن بودم که حس کردم   خواستیدخترکوچولو رو بدجودر م نیا دلم

  زیاز بچه ها اومد کنار م یکی
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 باال انداختم  ییگندم ابرو دن یدردم با بلند ک موسر

 شده؟!    یزیچ_

 

 د یاز دست من دلخور کنمیگفت : حس م میکه فقط خودم و خووش بشنو یطور اروم

 

   زمیعز ری شدم به جلو : نخ خم

 اقا؟؟   یگفت : جد  یبلند یسرشو بلند کرد و با صدا  یخوشحال با

 

 بهش رفتم   یی شم غره اکالس ساکت شدن و به ما نگاه کردن چ همه

 : حواستون به درستون باشه!  زیرو م زدم

 

 بچه ها مشغول درس شدن رو کردم به طرف گندم   نکهیاز ا بعد

 هم بدم!   زهیتازه قراره بهت جا ستمیاروم. اره باهات قهر ن_

 

 !؟ییا زهیچه جا یبرق زد : جد چشماش
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ره بهت  راق یحس کردپات  نیب روزیرو که د یسفت  زیبهش زدم : اون چ یچشمک

 ! زمینشون بدم دانش اموز عز

 

 کنم؟! کارشیچ یشون داد  نکهیبعد از ا_

 ! یکن یو باز شیبخور_

 

 هم هست؟! ی:  مگه خوردندیپرس متعجب

 کارت دارم! ایاره رو هم گذاشتم: اره فعال برو سر درست بعد کالس ب یبه معن چشمام

 

 د. ونده بوساعت م میبه ساعت انداخت ن یگفت و رفت و من نگاه یچشم

 

نبود ماله خودم شه و همه جوره باهاش   بچه شده بودم دل تو دلم نیعاشق ا بدجور

 باشم!

به گندم زدم و  یمدرسه لبخند  ریو بعد از  رفتن مد  رون یبچه ها از کالس رفتن ب

 ! شمیپ ادیاشاره کردم ب
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 لبخنده اومد کنارم  با

 ! دیخب اقا نشونم بد_

 بمالش بزرگ شه بعد.  کمیکه  شهیمبهش زدم :  ن یچشمک

 

 گفت و دستشو گذاشت رو پام چشمامو رو هم گذاشتم   یچشم

 و کم کم مردونه م راست  شد   دشیمال کمیدستش  با

 

 !؟ییکنار زدم : اماده ا دستشو

 تکون داد : اره اره   سرشو

 

نه مو  و بعد مردو  دمیکش نییشلوارمو وا کردم و تا نصفه شلوارمو پا پیو ز دمیخند

 لوارم در اوردم  م از تو شارو

 

   دیو متعجب پرس کردیگرد شده نگاهش م یبه صورتش نگاه کردم با چشما و

 ! ه؟یچ گهید نیا_
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و   یکارا انجام بد یلیبهت باد بده و باهاش خ زایچ یلیاقا معلم کوچولوته قراره خ _

 !یلذت ببر 

 

 بزرگه!  ییلیدهنشو پرصدا قورت داد : خ اب

 ن!هش دست بزب  ایاهوم، ب_

 !م؟یندار زایچ نیچرا ما دخترا از ا_

 

 !گهید دیزدم : شما دخترا لونه شو دار ییدندون نما لبخند

دستش چشمامو بستم مشغول   یروش با گرم دیجلو داد و اومد اروم دستشو کش لباشو

 شد  یبازرس

 

 روش دی... با خنده دست کش کردینگاهش م یبا کنجکاو و

 چقدرنازه_

 کجاش؟!_

 

 نازه  یلی خ دونمیفقط م دونمی انداخت :نماالب ییا ونهش
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 !ن؟ی چ ناینگاهش به نخــ ـــمام افتاد : ا سپس

 اسمش تخمه  _

 واا  _

 !ه؟یچ شیکارا_

 

 بچه!    نیا دیپرسیم  ییگرفت چه سواال خندم

 ! ش؟یبخور  یخوای!  حاال نمیفهمی بعدا م_

 !  ؟یچطور_

 

 تا حاال؟! یلواشک خورد_

 اره  _

 بزن روش   سیلاشک اروم خب مثله لو_

 گفت و مردونه مو تو دستش گرفت و  یچشم

 مزه مزه کرد  یروش و کم دیو اروم زبونشو کش
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 چرا مزه نداره؟!_

 زبونت   ریز ادیتو بخور کم کم مزش م _

 

دهنش و برام بخوره اما  روش ... دوست داشتم کالهکمو بذاره تو  دیزبونشو کش بازم

    رهیبگ ادیمونده تا کامل  یلیخب خ

 

  ریروش و من از شدت لذت فقط چشمامو رو هم گذاشته بود و ز دیکش یزبونشو م طقف

   دمیکشیلب اه م

 

 اخ گندم _ســ ــاک نصفه هم واسم خوب بود ...   نیا یحت

 جانم؟!_

 

 بزن   سیکن و لـ  یدستت باز با

 چشم  _

 گذاشتم روتــ، خمام و زبونشم گفتم بکشه رو کالهکم کرد  دستشو
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 بود   یدختر بچه عال نیوا بودم الذت رو هاز شدت  هگید

 که داشتم! یدانش اموز میبهتر

 

 که سرشو بلند کردم  ومدیابم م  داشت

 بسه _

 چرا؟! _

 

مانتوش شدم و شلوارشو  یمشغول باز کردن دکمه ها یحرف  چیه یکردم و ب بلندش

  دمیکش نییتا نصفه پا

 

 فتم   و دستم گرـ  شتشو تبود از رو شورت به  دهیرنگ پوش یشورت اب هی

 اوووف دختر چقدرر  نازه _

 اقا معلم؟!  شینییب  یخواینم_

 

   زیگفتم و نشوندمش رو م ییچرا

  اریخودت شروع کن شـ ورتو  در ب_

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

57 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 گفت و با نازشروع کرد به در اوردن شــ  ورتش پس ناز و عشوه هم بلده!  یچشم

 

 بود   یعال یا تپل و رنگ و یرتبهشت ناز و صو هیشد  یبهـ شتش چشمام قلب دن ید با

 دهنمو پرصدا قورت دادم   اب

 

 روش  دمیدستمو کش و

   هیزیاوووف عجب چ_

 

 خوشگله؟! _

 خوشگل نباشه!  فوق العادس  شهیمگه م_

 شد  سیخ دستم

 ! ؟یکرد سیتوله خـ  یا_

 

و خودم خم شدم رو بهـ   زیفشارش  دادم خوابوندمش رو م شتری که  ب دیخند ینخود

 شتش 

 کردم  بوش
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 بود بوش  یعال ممام

 . دمیچــ ،وچـ ولش کش  نیو انگشت فـ اکمو ب ختمیدهنمو روش ر اب

 

 بهش زدم  یگفتم و لبخند یو جون دیکش یاه

 

رو موهام انداخت  با لذت شروع   یبهش زدم که چنگ یس یکم سرمو جلو بردم و ل کم

 کردم به خوردن به بهشتش  

 

  دیروستا به گوش رس یاهال ز ا یکی  یدا ص هویکه   میحس و حال خودمون بود تو

 

   د؟؟؟یهست نجایاقا معلم ا_

 

 انداختم  یخودمو مرتب کردم به گندم نگاه عیترس از گندم  فاصله گرفتم و سر با

 ! ؟یدیفهم رون یب ایعنوان از اتاق ن چیه  یبپوش و ب اساتویل_
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   بودم. دهیمردو ند نیتا حاال ا رون یگفت و من از اتاق رفتم ب یچشم

 تنه ش بود   یبود و لباس محل دیفس شاشیر

 

 سالم بله؟! _

 

 به طرفم اومد  عیصدام سر دن یشن با

بهش زنگ زدن گفتن حال پدرتون بده  گفت بهتون خبر بدم که خانوادتون  یاقا  عل_

 تهران    دیبر عیسر دیبا مارستان یافتاده ب

 

 چشم دوختم   رمردیپ  یبه لبا شوکه

 ه حال پدرم بد  یچ یعنی؟؟  یچ

 

   ؟؟یچ یعنی_

 تهران    د یبر دیفقط با  دونمیباال انداخت : نم ییا شونه

 

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

60 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

هم قرض   گهیبه گندم  ندادم دو پا داشتم دوتا د یخبر یهول کردم که حت انقدر

 رفتم   یعل یگرفتم و به طرف خونه 

 

 بود   ژهیو یرو سرم خراب شد بابام تو بخش مراقبتا ایخبرش حس کردم دن دن یشن با

 شدم   نیباسامو برداشتم و سوار ماشخونه ل رفتم  یک دمینفهم

 

رو   یو اونا هم اوک گردمیبابام برنمبه طرف تهران رفتم! بهشون گفتم تا زمان بهبود  و

 دادن 

 همون روستا بهشون درس بده  یزن از اهال هیشد  قرار

 

ن کردم و بعد از چندساعت باالخره به خونه مو یوقفه رانندگ یخوده تهران ب تا

 !دمیرس

 ! میخونه نبود با عمو خوش و بش کرد یبه  داخل رفتم جز عموم کس مهیسراس

 بابام چش شده؟!_
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بحثش شده بود و بعد انگار به قلب فشارش اومده حاال   یکیانداخت : با  نییپا سرشو

 !هینجوریهم ا

 

 حالش چطوره؟! _

 ! ستی انداخت : معلوم ن نییپا سرشو

   ؟؟یچ یعنی_

 

زنگ   یا که صد ارمیتم عمو رو به حرف بخواس نگفت یزیچسکوت کردو  عمو

  دیبه گوش رس لشیموبا

 

 به من انداخت : زن عموته!   یکوتاه نگاه

 سپس تماسو وصل کرد  و

 رو پشتم نشست  یزن عمو عرق سرد هیگر یصدا دن یشن با

 

 گفت و دستشو رو چشمش گذاشت   یوا هیگفت که  یبه عمو چ دونمینم

 ع کرد  رو قط یبعد گوش و
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 شده؟! یعمو چ _

 

   دن یرو چشمش گذاشت و شونه هاش شروع کرد به لرز دستشو

 شده؟!   یعمو چ_

 

کنترل   یعموم گذاشتم و با صدا ینداد اعصابم خورده شد دستمو رو شونه   یجواب

 گفتم  ییشده ا

 

 شده؟؟؟  یعمو با شمام چ_

 

   گمیم تیتسل_

 دم.نگاهش کر عمو سرخورد و بهت زده یدستم روشونه  ناباور

 

 ) گندم (
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کردم بپرسم چرا   یسع یلیخ ادیبرامون اومده بود و گفتن فعال اقا معلم نم دیجد معلم

  ان ینم

  دادیبهم نم یکس جواب چیه یول

 

 ... ادی من ن  شیپ گهیبره و د دمیترسیداشتم م ترس

 

 به اسرا انداختم  ینگاه

 !اد؟ینم گهیاقا معلم د یعنی_

  دونمیمنداخت : نباال ا ییشونه ا اسرا

 ! ؟یاز بابات بپرس شهیم_

 

 شه سرم؟  یعصب ی خوای بشه؟؟ م  یکرد : از بابام بپرسم چ یاخم

 چونه م گذاشتم.  ریو دستمو ز دمیکش یپوف 

 حی.زنگ تفرکردمیدرسم نبود همش به اقا معلم اتفاق اون روز فکر م یاصال حواسم پ

 نم مدرسه صحبت ک ریگرفتم برم با مد میخورد و  من تصم
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 ستادمی خانوم مدبر ا ی. جلودادیاز اقا معلم بهم م یخبر  ماردویام

 خانوم اجازه؟! _

 

 بگو گندم  _

 ! د؟یندار یشما از اقا معلم خبر _

 

فکر نکن حواسم    ؟؟یاقا معلم  یریگینشست :تو چرا انقدر پ شیشون ی رو پ یزیر اخم

 همش   یریگی سراغ اقا معلمو م یاز بچه ها   یکه دار ستین

 

  ارن یمرد باشه!  پشتت حرف در م هی ریگ یه انقدر پ، زشته ک ستین خوب

 خبر نداشت من تو دلم اشوب بود   یز یانداختم ... اون که از چ نییپا سرمو

 

 رو با حرفش زد  یخالص ریت

 کنه! سیتدر نجای ا تونهیکارا داره تو تهران که نم یسر هی نجایا ادینم  گهیاقا معلم د_
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زدم خانوم معلم سرشو تکون داد سرهم پلک بار پشت  سرمو بلند کردم و چند بهت

 واز کنارم رد شد 

 

 کنه؟! یاز من خدافظ نکهی باور کنم... رفت ؟؟ بدون ا تونستمینم

 

 امکان نداره    نیدهنمو پرصدا قورت دادم : نه ا اب

 

 پس....  کردیکه م ییپس اون کارا ؟؟؟ی بره پس من چ یراحت نیبه ا  تونهیمعلم نم اقا

 

م بعدشم رفتم خونه و تا خوده شب خودمو زدم به خواب نه  و فکر بودده خونه تخو تا

 نتونستم نهار بخورم نه شام... 

 

 ناراحت بودم.    یلیخ

 اقا معلم جلو چشمم نفش بست    یدادم و چهره  رون یکالفه ب نفسمو

 انقدر نامرده؟!    یعنی
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   شدمیتر مگذشته افسرده  یهفته گذشت  و من هر روز بدتر از روزا دو

 به شدت نگرانم بود   مامانم

 

 .  کردمیو من در جواب سواالتش فقط سکوت م یشد ینجور یچرا ا دیپرسیم همش

 

 !؟ی شد ینجوریتوام دختر چرا ا ایگندم _

 

  دیو اشکام رو گونه م چک دن یم شروع کرد به لرز چونه

 شده؟!  یچ رهی برات بممامان  یاله_

 اونم  مشغول نوازش موهام شد  هی گر ریم زش گذاشتم و بلند زد نهیسرمو رو س

 دارم  ازین  هیبود به گر  دهیانگار فهم گفتینم یزیچ

 

  شیاقا معلم بگم؟!  از چ یایبشه؟؟ از گند کار یواسه مامان که چ زدمیحرف م اصال

  کردیبگم؟ بگم باهام از اون کارا م

 

   مسلط باشمکردم به خودم  یولم کرد؟!  اب دهنمو پرصدا قورت دادم وسع بعد
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 اومدم و چشمامو پاک کردم  رون یمامان ب از

 

 !زنهیم شمیرو به مامان بگم زنده زنده ات نایا من

 به گفتن دروغ شدم.    مجبور

 

 حساس شدم! انمهیعادت ماه کینزد_

 دادم.  رون یو من نفسمو با اه ب دیاهان گفت و سرمو بوس هی

 

 ) اقا معلم/ جمال (

 

 ! ه؟یجمال مادر نظرت چ_

 . خوامی:من به شما گفته بودم اون دختر رو م دمیتو موهام کش یدست کالفه

 

 ! ؟یخواسته پدرت عمل کن  نی به اخر یخوا ی کرده نم تی وص ینجوریپدرت ا_
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  یشرط مسخره رو برام گذاشته بود.  پوف نیو ا ارمیرو حرفش نه نم دونستیم بابام

 دمیکش

 

کل  ؟؟یر یت انتقام بگهر  عماز شو  یواخ یبا اخم گفت : نم دیمنو د یدودل یوقت مامان 

خواسته   نیهفت خطت ... وقتشه اخر یمارو برده واسه خودش با اون عمه  یپوال

 ! یباباتو اجرا کن

 

پدر و   یکارا یقربان نیخوایکارس م  چیوسط ه نیطال ا یبا زبون تر کردم :ول لبمو

 مادرش شه؟!

 

پدرش داره با    نیع هفت خطه هیدلت بخاطر طال بسوزه  اونم  خوادی اخم گفت :نم با

 ! کنهیما عشق و حال م یپوال

 

 نیبه ا تونستمینم گهیقطعا د شدمیم کی من اگه به طال نزد شدی داشت منفجر م مخم

 برگردم روستا یزود
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کالفه بودم و   ؟یاونو شوهر بده چ یاگه عل   ؟؟یقرار ازدواجم با اون چ ؟؟یچ گندم

  دادمیم ه پدرم تنبه خواست و شدمیم کیبه طال نزد دیبا ایسردرگم 

 

 سراغ گندم...  رفتمیم دیبا ای

  هی دیخندیو م زدیداشت با مامانم حرف م ومدیعمه م  یصدا دمیرو تخت دراز کش

   دادیم یداشت مامانم دلدار ییجورا

 

 میدادم  تصم  رون ی!  نفسمو کالفه بکنه یم ییداره مظلوم نما لمشهیف گفتیم مامانم

  کردمیبابام عمل م یخواسته به  دیخودمو گرفتم با

 

 !  کنهیبچه س فعال ازدواج نم گندم

 

*** 

 بلوندشو پشت گوشش زد   ینگاهم کرد و با عشوه موها روش نشستم با خنده روبه

 

 از ما کرده؟! یادیشده اقا جمال  یچ_
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 بده بخوام به دختر عمم سر بزنم؟! _

 فقط تعجب اوره  ستیباال انداخت : نه بد ن ییا شونه

 

 خم کردم : کجاش؟!جلو به  خودمو

  رون یب  یامروز باهام اومد یدادیبه من محل نم روزی:  تا ددیخودشو جلو کش اون 

 

 برم؟!  یخوایباال انداختم : اگه م ییو ابرو دمیگلو خند تو

 

 کردم.  یشوخ  وونهی واا د_

 بهم زد  ی.  چشمکدمیازقهوه مو نوش  ییا جرعه

  ییایمگه شغل تو بازار  ؟؟یشد تو معلم تا حاال یاز ک یدیتو روستا درس م دمیشن_

    ست؟؟ین

 فه شده بودم همه سواالش کال  نیا از

 ازکارا مجبور شدم برم روستا  یسر  هیواسه _
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 زد  یخورد سپس چشمک کشویاز ک کمیاهان گفت و  هی

  ؟؟ی شد ییدختر روستا هینکنه عاشق _

 

کارا   نیا یمه  اره من ه  داشت ... قتی بود اما واسه من حق یلحنش به شوخ  نکهیا با

 رو واسه گندم کردم.

 

 من؟؟  _

 اره تو  _

 

 دل منو برده!  یدختر شهر هی دایگذاشتم : نه جد زیرو م ارنجمو

 

 ! ه؟یباال انداخت : اون دختر ک  ییابرو

 همه دروغ متنفر بودم...  نیا از

 ! ؟ید باال انداخت : ج  ییخودشو به جلو خم کرد معلوم بود تعجب کرده ابرو

 !؟یوست ندار م، داهو_
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 باور کنم جمال؟   یخوا یم یعنیزد :  یشخند ین

 سر اصل مطلب؟! یبر  ستیکرد و ادامه داد :بهتر ن یکثم

 

 !می باال انداختم : االن هم سر اصل مطلب هست ییا شونه

 بهم رفت  ییغره ا چشم

  یحال سراغ من؟؟ در یمرد اومد  ییدا  یشد وقت یهوم؟؟ چ ینیییرو سر من شاخ م_

 !یذاشت یبه من نم یمحل نیتر کیکوچ قبلشکه 

 

  نیکه ا یخواستیاز جون من م یچ یحرفا بود ... پدرجان اخر عمر نیتر از ا باهوش

 اخه   یخواسته رو نوشت

 

 !گهید یدونیم لشمیباشه حتما دل یگیکه تو م نطوریاگه ا_

 کرد : عجب   زیر چشماشو

 

  یطال از چ یپوال رو کشدن باال ولنا او   میدیهمما ف دوننینم نایگفته بود عمه ا مامان 

 ! زد؟یحرف م
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 برداشت و بلند شد  فشویک دمید هوی

 طرف من...     یشده که اومد یزیچ هیحتما  یخوای تو منو واسه خودم نم دونمیمن م_

 

  نیاز ا ومدیکالفه دستمو تو موهام فرو بردم ... بهش ن رون ی بعد از رستوران رفت ب و

 !ان یدست ب که سخت بهباشه  ییدخترا

 

 ) گندم (

 

  اریب ییبرو چا یعنی نیبهم رفت ا ییبه مامان انداختم که مامان چشم غره ا ینگاه

 مهمونا بهشون تعارف کردم   شیربختم و پ ییشدم و چندنا فنجون چا بلند

 

 زد و رو به احمد اقا گفت  یدر اخر کنار مامان نشستم... مامان لبخند  و

   دیخوش اومد یلیخ_

 

 با سر از مامان تشکر کرد  دور دستش چرخوند و حشوی تسب ااحمداق
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 خانوم رو کرد سمت مامان  نیمه خانومش

 

 سر اصل مطلب  می بر یجان اگه اجازه بد نینسر_

 

 انداخت  نییبا خجالت سرشو پا مامان 

 . دیهست اریشما صاحب اخت کنمیخواهش م_

 

بهشون   یچشم ریبود ز نییسرم پاکه  ی صحبت کنند؟! در حال خواستنیم یمورد چ در

  کردمینگاه م

 

 زد   یلبخند نیمه

دوتا با هم   نیگندم جون ... انشاهلل که ا یجان خواستگار دیواسه ام میاومد _

 ارن یبرامون برامون ب یخوشگل یخوشبخت شن و نوه ها

نه من   شه؟؟یمن اخه مگه م یاومدن خواستگار  شدیبه گوشام شک داشتم باورم نم

 م ازدواج کن  تونمینم

 

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

75 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 . بغض راه گلومو چنگ زد خواستمیم خودمو م اقا معل من

 

 : انشاهلل مامان 

 بازم شروع کرد به حرف زدن چقدر صداش تنفر اور بود    نیمه

 ازش  ومدیبدم م چقدر

 

و بعد از  میکنیروشونو م دایانشاهلل تا اخر ماه خر دهیجان گندم جان رو پسند دیام_

 ! ؟هینظرت چ شون یدوماه عروس

 

من   کردمیکرد... اگه به فکر ابرومون نبودم همونجا فرار م دییمن باز تا چارهیان بمام و

 ازدواج کنم   خواستمینم

 

 مگه من چندسالمه؟؟  اخه

 و...  میجلد قران کر هیگندم جان  هیمهر_

 خوام؟؟ یبگم اقا معلم رو م یانگار کر شدم من به ک دمیصداشونو نشن گهید
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که االن چند ماهه ازش   ی. من همون اقا معلممخوایم امووف یعلم ببگم اقا م یبه ک من

   خوامی خبر ندارمو م

 

 اونا؟!      ایکنم  یزندگ  خوامیمن م پرسه؟؟ینظر منو نم یکس چرا

 که ازپام گرفت به خودم اومدم   یشگونیگفتن که اخر خسته شدن و مامان ن انقدر

 

 دخترم؟!  هیبه روم زد :  نظرت چ یلبخند نیمه

 

بودن و دوخته بودن حاال نظر   دهیزدم بهشون واسه خودشون بر یوزخند دلم پ تو

 !خواستنیم

 

 اجبار جواب دادم  به

   دیدونیکه شما صالح م یهرچ_

 مبارکه گفت   هیزد و  یلبخند نینسر

 

 رو خودم حس کردم منم نگاهش کردم  دوینگاه ام ینیسنگ
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 ست؟؟ ین  یهم مثله من راض دیام کردمیحس م چرا

... تو راه برگشت به خونه بودم   دمینزدم و خواب  یحرف چیاوناه  د از رفتنبع

 خونه مون   کیبانزدیتقر

 

باال   یرو دیام دن یو دنبال صدا گشتم باد ستادمی.... وا ادیم سیپ سیپ یصدا دمید

 باال انداختم   ییپشتمون خونه شون ابرو

 

 سالم _

 هاش نشست و با اخم گفت پشتمون رو زانو  ی لبه

 !؟ی خوایبا منو مو ازدواج ت _

 

 جا خوردم   شیهویسوال  از

 بهش بدم؟! یمن االن چه جواب اخه

 انداختم   نییدهنمو پرصدا قورت دادم و سرمو پا اب

 

 با توام  _
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 بگم!!  یچ دونمیمن نم_

 

  دیکش یپوف 

 ! میخوری!  بگو ما به درد هم نمیخوایبرو خونه و به مامانت بگو منو نم_

 

  تونمی وجود من نم نیبا ا ستین یازدواج راض   نیااونم از   حدسم درست بود پس

 ازدواجو بهم بزنم  

 مردم بد کنم! یخودمو جلو تونمینم

 اخم گفتم : چرا من؟؟ چرا خودتونه؟؟   با

 

 نگاهش به کجا افتاد   دونمینم هویکرد خواست حرف بزنه که  ییقروچه ا دندون 

 به من گفت   عیسر و

 

   می زنیبرو بدو بعدا حرف م_
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 دمیکه اومدم خونه د نیباال انداختم و از خونه شون دور شدم... هم ییشونه ا الیخیب

  کنهیبت ماقاداره با مامانم صح یعل

 

 که مامانم تنها خونه ست!! یاونم وقت  کنه؟؟یم کاریچ نجایاقا ا یکردم عل تعجب

  ارن؟؟یمردم حرف درم گنینم

 

 !همکالم شن وهیزن ب هیروستا حق نداشتن با یمردا  اصال

 در به طرف من برگشتن  یبودن و با صدا اطیدو ح هر

 

 زد  یمن لبخند دن یبا د یعل

 

 به به! عروس خانوم، مبارک باشه  _

 انداختم :سالم.  ممنون  نییپا سرمو

 

   رون یو بعد سرعت از کنارم رد شد و رفت  ب می زنیبعدا حرفامونو م_

 به مامانم نگاه کردم   یسوال 
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 ! کنه؟یم کاریچ نجایا_

 باال انداخت...   ییشونه ا الیخیب ن ماما

 مامان؟! یچ یعنی_

برداشت : اومده بود درمورد ازدواج تو   نیزم یاز رو  یو سبد دیکش یپوف کالفه

 .  کردیصحبت م

 

 رفت...   نیرزمیبعد به داخل ز و

 . ومد یم زی، چقدر به نظرم نفرت انگ دیاسم ازدواج تنه م لرز دن یشن با

 

 نشستم. یاهن یه ورو پل دادم  رون یکالفه ب نفسمو

 

 ) جمال (

 

 سر به روستا بزنم! هیبرم  دیمامان من با_

 بهم رفت  ییغره ا چشم
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   یکرد جایب یلیتو خ_

 

  دمشیحتما م دیگندم بودم با نگران 

 !؟ی اون همه راهو بر   یخوایبخاطر اون دختره م_

 

 ! د؟یکنیفکر م یخودتون چ_

 

  ستادیشد و رو به روم ا بلند

خوشبختت کنه!  تونهی، نم دونهیمشترک نم یاززندگ یچی بچه ست هجمال اون _

 ازدواج کنه!  تونهینم

 

 ! ستی مهم ن_

 !  یکن یکه اشتباه م یفهمیم یتو زندگ یرفت یوقت یگ یم ینجوریاالن ا_

 

ازم سر بزنه   یاگرم اشتباه ای!  کنمیوقت اشتباه نم چیه دونمیم شناسمیمن خودمو م_

 . مکنیزنش نموقت سر چیخودمو ه
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 نگاهم کرد  یحرص

 که   یزنیم بگم حرف خودتو یمن هر چ_

 

 بعد روشو ازم برگردوند   و

 پدرت به اون روستا نرو باشه؟؟  یالقل حرف گوش بده  تاتموم شدن خواسته _

 

 بدم!  یقول تونمینم_

   رون یناراحتش از کنارش رد شدم و از خونه زدم ب  یتوجه به چشما یب و

 

 بزنم  حرف  یکی با خواستیم دلم

 بهتر حاج خانوم؟؟  یک

بود  اون  یوقتا که مامانم دنبال خوش گذرون یلیهمراهم بود و خ یکه از بچگ یکس

 . کردیمراقبتم م

 

 کوچکش!  یگل مورد عالقه شو گرفتم و حرکت کردم به طرف خونه  واسش
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 که تنها نباشه   کردیپرستار ازش مراقبت م هی

 د و دل باهاشردم به درو شروع ک ازم استقبال کرد ییخوش رو با

 

 بد  یواسم خوبه چه کار یچه کار ستمدونینم

 لبخند مهربون دستمو فشرد   هی با

 

  نیچن تونهیبه نظرم اصال نم شناختم،یکف دستم م نیجمال پسرم من باباتو ع_

 وقت شوهر عمت سرش کاله نذاشته! چیاز تو داشته باشه اخه ه ییخواسته ا

 

 کردم   تعجب

 .دمیپدرمو د تی من خودم وص ؟شه؟ی مگه ماخه _

 ! ؟یباال انداخت : مطمئن  ییرواب

 اهوم  _

 

 گفت :  هویکه  میگفت و به فکر فرو رفت... هر دو سکوت کرده بود یجالب
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  ؟؟ یچ یکه تو روستا ول کرد یاون  دختر پس

   دونمیباال انداختم : نم ییا شونه

  ؟؟یباال انداخت : واسه چ  ییابرو

 

 معلوم شه بعد ...  یهمه چ  دیبا ستینخص مش فمیتلک نجایمن ا_

 بهم رفت  ییغره ا چشم

 

  ؟؟یدست توعه؟؟  اگه شوهرش بدن چ چهیمگه اون دختر باز_

 دن یجواب دادم: نم یجد

 

 اگه دادن؟؟ _

 !! کنمیمشت کردم : روستا رو سر همه شون خراب م دستامو

 زد : نه بابا؟؟  یپوزخند

 واال  _
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 کاریچ یخوا یکه م دیاال خوددانرو بهت گفتم ح یمه چاد : من هد رون ی کالفه ب سرشو

 خراب نشه...  یوقت همه چ هی! فقط حواست باشه یکن

 

   شد؟؟ی م یچ دادن یدوختم واقعا اگه گندمو شوهر م ینامعلوم یبه نقطه  نگاهمو

 ...  اگه

   دمیتو موهام کش یدست کالفه

 تهران  عد برگردمبرم روستا حدقل نشونش کنم ب دیبرم روستا با دیبا

 

راحت تره که   المیخ ینجور یعمه مو انجام بدم بعدش با گندم ازدواج کنم! ا یکارا

 !شهینم یگندم واسه کس گهید

 

 کاره...   نیبهتر  نیا اره

 موضوع بلند شدم و رو به حاج خانوم گفتم: نی فکر به ا با

 

 رفع زحمت کنم ! گهید من
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 رم؟؟  کجا پس_

 برم خونه!  دیبا_

 کرد...   میهمراه تا دم در کون داد وت یسر

 

*** 

 ! یبه روستا بر طیشرا نیتو ا ذارمیمن نم_

 کنم؟؟   کاریچ دیگی: پس م دمیکش یپوف 

 دوخت  نیبه زم نگاهشو

 

 !یپدرتو انجام ند تی وص یبرنگرد یبر  یخوایتو م_

 زدم؟؟   یحرف نیهمچن یمن ک_

 

  شهیداد :هم رون یکالفه ب نفسشو
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 امااان گرد شد :ماا چشمام

 کرد  یموه

  گردمیبعد از چند روز برم دمیروستا کارامو انجام م رمیمن م د؟؟یگیم ینجور ی چرا ا_

 کنار شمام باشه؟؟ 

 

 اون دختره؟؟    شیپ یبر یخوایم_

 

گندم  دونمیواقعا نم ادیو نشناخته از اون دختر بدش م دهیمامانم چرا ند دونمینم من

 کرده!!   ارشکیچ

 

   اد؟؟یمچرا از گندم بدت _

 ! خورهیما نم  ی، به خانواده  هیزد : چون دهات یزخندوپ

 

 فراموش کرده بود    یگرفت انگار مامان همه چ خندم

 از همون روستا اومدن  یکه خاندان شما هم روز دیمامان جان انگار فراموش کرد_
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 کرد و بعد  از کنارم رد شد  ییمتعجب نگاهم کرد سپس دندون قروچه ا اول

 شد. یگفته م دیخه اما باتل قتیحق

 

 ) گندم (

 

ذوق داشت واسه  یمامانم کل میگرفته بود وی انداختم همه چ می عروس دیبه خر ینگاه

  المیوسا

 

 من...   اما

 نامرده   یلیدادم اقا معلم خ رون یکالفه ب نفسمو

اقا معلمو    کنمیم ی. سعکنم یمنم ازدواج م خوادینامرد ...  حاال که منو نم ادیز یلیخ

 اموش کنم فر

 

 لباسمو دست گرفتم که ناخداگاه نگاهم به حلقه تو دستم افتاد  نییپا

 به اقا معلم فکر کنم؟؟؟  دیم چرا با گهید یکیاالن ماله  من

 مامانم به خودم اومدم  یبا صدا
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 اومده! دیگندم جان ام_

 سرزنش کردناشو نداشتم! یچشمامو رو هم گذاشتم حوصله  دیاسم ام دن یشن با

 

بود و دستاشو به کمر زده بود   ستادهیا اطیکه وسط ح دیام دن یبا د رون یبونه رفتم خ از

 اب دهنمو پرصدا قورت دادم  

 

 بود...  شیشون ی رو پ یظیغل اخم

 رفتم و سالم دادم   جلو

 به تکون دادن سرش اکتفا کرد که

 !می حرف بزن میبر_

   م؟؟یکجا بر_

 

 کنار رودخونه!_

 !!   ارن یمردم پشتمون حرف در م  یستی م نبه من محر، تو هنوز   ذارهیمامانم نم_

 

 !میبر دیکرد : به درک زود باش با ییقروچه ا دندون 
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   مریچشمامو رو هم فشردم و به ناچار رفتم از مامانم اجازه بگ محکم

 

   می به طرف رودخونه رفت دیکردم.  با ام  شیراض یکرد اما به سخت مخالفت

تا باهاش  نجایبا بچه ها  اومدم ابود و من اهام قهر اقا معلم افتادم ب ادی ناخداگاه

 کنم! یاشت

 

    ؟؟یدیچرا حرف گوش نم میخوری بهت گفتم برو بهشون بگو ما به درد هم نم_

 بهش رفتم  یینشستم و چشم غره ا یتخته سنگ رو

 

  یبگم؟؟ به مامانم چند بار گفتم حت یمثال من برم چ یدار یاز من چه انتظارات ییخدا_

 کنم هان؟؟  کاریچ یگیمداد بعدش رفم گوش نبه ح

 

 ! یبا خانوادت مخالفت  کن دی، با  یپسر تو

 به تو بگم!  ومدمیکه ن دادن یزد :اگه به حرف من گوش م یپوزخند

 

  م؟؟یکن کاریچ یگیم_
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   دونمیباال انداخت : نم ییا شونه

  دیبه ذهنم رس هوی  میزل زده بود یدو به نقطه نامعلوم هر

 

 د؟؟ یه امودوست دارر یکس نکنه

   دمیخودم جرعت دادم و سوالمو پرس به

 

    ؟؟یرو دوست دار ییا گهید یتو کس _

 نگاهم کرد  زیحرفم ت دن یشن با

 

 فکر نکنم به تو مربوط باشه!_

 زدم : عجب!  یپوزخند

 ؟؟ یتو چ_

 سوالش جا خوردم از

  ؟؟یباال انداختم : من چ  ییوابرو

 !؟ی داررو دوست  یکس ؟؟یتکون داد : اره تو چ سرشو
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 وقت...  چیمن  اقا معلمو دوست دارم! ه دیفهمیم دیوقت نبا چیه

 

 ! خوامی رو نم یدهنمو پرصدا قورت دادم : من کس اب

 !یبگه خر خودت  نکهینگاهم کرد مثله ا ییجورا هی

 

 ! جالبه! یبا من ازدواج کن یخوا یبعد نم  یرو دوست ندار یتمسخر گفت : کس با

 

 خب من بچه م!_

روستا همسن تو   یهمسن تو بودن ازدواج کردن ، نصفه دخترا هم ما یامانام _

 ... ارین  خودیب  لیج کردن لطفا دلهستندکه ازدوا

 

نبود... اب دهنمو پرصدا   یکاف گفتیبچه بودنم راست م لیبگم... دل  یچ دونستمینم

 قورت دادم  

 

 !م؟ی بر شهیم_
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 نه !  ینگ  لتویکه دل یتا وقت_

 

 ! بذار برم تم : لطفارو هم گذاش چشمامو

 بار گفتم نه!  هی_

 

 مامانمو تنها بذارم!  خوامیازدواج کنم ، من نم خوامی نداره من نم یلی: بخدا دل دمینال

 

نه تو ...   می!  نه من رازمیقراره عقد کن  گهی: چند روز د دیتو موهاش کش یدست کالفه

 . میکن یفکر دیبا

 ؟! یچه فکر _

 

 شد   نیخشمگ هوی

 یاد حرف گوش ند یخوا ی مانت صحبت کن بگو منو نمبرو با مابهت گفتم بابا صدبار  _

  ؟؟ی چه قکر یگیحاال م
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 !یخودتم درستش کن دیپس با یکه تو زد هیکرد : گند یمکث

   ش؟؟یگرد شد ، من گند زدم؟؟ مگه من رفتم خواستگار چشمام

 

که   تیاز رو تخته سنگ بلند شدم : من گند زدم؟؟ مگه من اومدم خواستگار یعصب

 به من چه! یخودت خواست ،ی زنیرو م یحرف  نیهمچ

 

 دستاش گرفت   ون یکرد و بازومو م ییقروچه ا دندون 

 درست حرف بزن _

 گفتم!  قتوینکردم حق  یاحترام یمن ب_

 ازوم شل کرد تو چشمام زل زد و بعد اروم اروم حلقه دستشو دور ب یکم

 بهم رفت و بعد جلوتر از من راه افتاد  ییغره ا چشم

 

 گرفتم! شیو منم پشت سرش راه خونه رو پ  دمیکش یپوف 

  دن یکه برگشتم خونه مامان شروع کرد به سوال پرس نیهم
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انتظار داشتم مامانم   خوادیرو دوست داره و منو نم گهید یکیبهش گفتم که اون  منم

 قبول کنه 

 

خودمون بمونه...   نیموضوع رو نگم  و ب نیکس ا چیالف تصورم گفت به ه برخ اما

   شهی درست م یتو زندگ فتگیم

 

 ست! گهید یکی شی من که منم دلم پ  چارهیمامان ب دونستیم چه

   یکیهم من عاشق   گهید یکیاوت عاشق  هم

 شد؟!   یم یما چ یزندگ

 

 رو بسپارم دست زمان...  یدادم سکوت کنم و همه چ حیبه مامان ندادم و ترج  یجواب

 

 ) جمال (

 

 قط چند روزه!کردم و رو به مامان گفتم : ف یاخم

 ! یگردیبرنم گهیاون روستا د  یتو بر دونمیچند روزه هان؟؟ من م ویچ یچ_
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و   رمیفقط چند روز م ستین نطوریمامان بخدا که ا ستین  نطوری: ا دمیکش یپوف 

 .   گردمیبرم

 

من   شیپ گهیو د کنهیتو اون روستا اون دختره جادوت م یمبدونم پاتو بذارمن _

 یاینم

 و چشمامو رو هم گذاشتم   دمیکش یپوف کالفه

 زن  نیبگم به ا یچ من

 

 !رمیبگ میتصم میواسه زندگ تونمیانگار بچه م نم  فهمهیمنو نم یحرفا

 منو جادو کنه؟!  تونهیساله چطور م۱۳بچه    هیاخه _

 

 که! یشناسیبچه ها رو نم  نیزد : تو ا یپوزخند

 

 کرد یو نشناخته داشت قضاوت م دهیند

   ادیازش خوشت م ینییمامان تو گندمو ب_
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 : نبابا؟!  دیخند یحالت طنزبار به

 اره  _

 

 م   نهیضربه زد به س هیانگشت اشارش  با

  هیواسم از شناختن  یخوایحاال م یو اموالمونو بگردون یدختر عمتو خر کن یتون یتو نم_

 !؟یدختر بچه بگ 

 

 ندادم بهش و ساکمو از دستش گرفتم    یجواب

 جمع کنم! لمویوسا خوامیستا حاال هم مرو رمیحرف اخرمه من اخر هفته م_

 

 اسممو صدا زد : جمال  معترض

  رون یاتاق زدم ب توجه به مامان از یگوشه و سپس ب هیجمع کردم وگذاشتم  لمویوسا

 رفتم   اطیو به ح

 

 اقا جمال  _
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 مش رحمت باغبونمون برگشتم به طرفش   یصدا با

 جانم؟ _

 اقا؟؟    یخوب_

 

 !ستمیبد ن_

   م؟؟یصحبت کنباهام  کمی شهیم_

 مثبت تکون دادم : البته.  یبه نشونه   سرمو

 

 م ینشست اطیداخل ح یمکتایاز ن یکیرو  باهم

 شده مش رحمت؟؟   یزیچ_

 

 صحبت کنم باهاتون! خوامینه اصال فقط در مورد پدرتون م_

   شنومیتکون دادم :م سرمو

.  م یم داشتباه  یخوب یلیخ یکه منو پدرتون رابطه  دیدونی:م دیکش لشیبه سب یدست

   گفتیرو به من م زایچ یلیخ نیهم یبرا 

 

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

99 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 به داداشتون   ایبه شما بگم  دونمینم حاال

   و؟؟یچ_

 اقا جمال پدرتون مـــ.. _

 

 به مش رحمت انداخت   یاومدن مامان حرفش نصفه موند ... مامان نگاه با

 ن؟؟ ی شده باهم قرارگذاشت یچ _

 

 اقا    میکنیمن گفت :بعدا باهم صحبت متوجه به مامان بلند شد و رو به  یرحمت ب مش

 بعد ازمون دور شد  و

 

   گفت؟؟یبهت م یچ کنارم نشست:  مامان 

 ... دیکه حرف بزنه، اومد دینذاشت_

 

به اون   یریبعد م یدیرو انجام م نجایا یجمال ...اول کارا یکنیاعصابمو خورد م  یدار_

   ؟؟یخراب شده اوک یروستا
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در کنترلش داشتم   یکه سع ییه بلند شدم و با صدامامانمو نداشتم... کالف حوصله

 گفتم 

 نکن برم پشت سرمم نگاه نکنم   یکنم،کاریبار تکرار م هی حرفو  هی_

 

  رون یباز بهم نگاه کرد که به سرعت از خونه زدم ب یدهان با

 

 ) گندم (

 

  ؟؟یدون یم ییزناشو یاز کارا یز یتو اصال چ نمییبب_

   ه؟؟یچ گهید ییزناشو یکاراحرفش چشمام گرد شد : دن یشن با

 

  یتونینم یتورو زن من کنند؟؟ تو حت  خوان یم ید ی: واقعا به چه ام دیکش یپوف کالفه

 !یکن نیمنو تکم

 

 اخه!  هیچ گهید ناینگاهش کردم ا جیگ

 فهمم یاز حرفاش نم یچ یمن ه چرا
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   ه؟؟ی منظورت چ یگیکه م نایا_

داخل ، حوصله ندارم  میبر ایب شد  و خاک رولباسشو تکوند و با تمسخر گفت : بلند

 برات تکرار کنم   فتهیکه واقعا وظ ییزایچ

 

 بده  حیرو برات توض یهمه چ  یگیمن به مامانت م  یخونه   یومدین تا

  ییراوابط زناشو نه؟؟یچرا همچ نیو منگ به رفتنش نگاه کردم ا جیو بعد رفت... گ

 !ه؟یچ گهید

 

 دمیکش یفیخف غیو درختا از ترس جشد پش دهیدستم کش هویخواستم برم تو که  منم

 و چشمامو رو هم گذاشتم  

 

به مشامم خورد... اروم چشمامو وا کردم  و کم کم چشمامو باال بردم با  ییاشنا عطر

 اقا معلم چشمام گرد شد  دن ید

 بند اومد   زبونم

 معلم برگشته؟؟   اقا
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حرکت  هیبا گرد شده م خم شد تو صورتم و  یچشما دن یبه روم زد و با د یلبخند 

 لباشو گذاشت رو لبام...   

 

... حاال  دیبوسیو اون فقط لبامو م کردمینم یحرکت چیشوکه شده بودم که ه انقدر

 شده بودم؟؟ گهید یکیبرگشته؟؟ حاال که من ماله 

 

 به زوم زد  یرداشتم و لبخند دهنمو پرصدا قورت دادم که لباشو از رو لبام ب اب

   زمیعز یچطور_

 

   ؟؟یکجا بود گرفت :  بغضم

تو بغلم که   ایبرات... فعال ب گمیداره بعدا م  یداد :  داستان بلند رون یبا اه ب  نفسشو

 بدجور دلتنگ دانش اموزمم  

 

 فکر نکردم  یز یبه چ  نیهم یبرا خواستمشی دلتنگش بودم... خودمم م خودمم
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  ش نهیبغلش پناه بردم... دستامو دور کمرش محکم حلقه کردم و سرمو به س فقط

 چسبوند  

 گندم _

 جانم؟؟ _

 

 نکرد؟؟  تتیاذ یمدت که کس نیا_

دراوردند ... اون که   گهینفر د هی به زور منو به عقد   دونستی... اون که نمکردند

   دونستینم

 

 سرم اومده   ییمدت چه بالها نیا

   ؟؟یی دهنمو پرصدا قورت دادم :نه مثال چه بال اب

 ! میفکر نکن زایچ نیبه ا دونمینم_

 

  نییرو موهام زد ... دستشو از رو کمرم کم کم برد پا یید بوسه ابع و

 من چطوره؟؟   یتپل_
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 عههه اقا معلم _

 سر داد : خب دلم برات تنگ شده توله  ییا  قهقه

 که   ستیکارا ن نیالن وقت اش برداشتم :ا نهیو سرمو رو س دمیخند

 

 هست  میلیرو لبم زد :خ ییا بوسه

 حرکت  هیبعد با  و

و دستشو تو  دمیکه از پشت بهش چسب یحرکت منو چرخوند ، طور هی و بعد با

 شلوارم کرد 

   دن یتند شروع کرد به مــ ال تند

 

 ص کرده بودم.  ـیماه... کامل واسش خ نیهمون حس خوب بعد از چندم بازم

 اااخ اقا معلم  _

 جوون _

 !خوامیم_

کامل حس  شویتگ برجســ دیگردنم زد و از پشت خودشو بهم مــ ال یال ییا بوسه

 ...  کردمیم
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 امروز کامل ماله خودم بکنمت...   خوامیزد روم : م مهیو خ نیرو زم خوابوندم

 دور گردنش حلقه کردم: من فقط ماله خودتم  دستامو

رو لبم زد و ازروم بلند شد دستشو روشلوارم گذاشت ...خواست شلوارمو   ییا بوسه

 ... دیام  یصدا دن یبا شن یول ارهیدرب

 

تورو صدا   هیپسر ک  نیدستاش خشک شد متعجب گفت:ا دیام یصدا دن یشن با

 زنه؟؟ یم

م  اون وقت   گهید یکیبه اقا معلم بگم که نامزددارم و ماله  خواستمیشدم نم هول

 .کردیترکم م

 

 !المونهیفام_

 ؟؟ ینگاهم کرد :مطمئن مشکوک

 گندمم_

 ! شهیم بد یلیخ  نهییمنو با تو ب می بر نجایاز ا ایتوروخدا ب یواا _
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  یحواسشو پرت کنم برا خواستمیشد منم بلند کرد... اخماش تو هم رفته بود ، م بلند

 دستمو رو وسط پاش گذاشتم که دستمو پست زد   نیهم

 

 نکن  _

 هو؟؟ یشد  یوا چ_

  کنمیدرخت و مشکوفانه به من نگاه کرد : چرا حس م هیشو  داد به  هیو تک ستادیا

 ؟؟ ی گیدروغ م یدار

 

 ندارم بگم!  یادم :نه من دروغتکون د سرمو

 کرد:مطمئن باشم؟؟  زیر چشماشو

 سمت خودش  دیاره گفتم که باز لبخند زد و منو کش هی

 

 گندم _

 جانم _

   ؟؟یتو منودوست دار_

  ادیز یلی چشماش زل زدم و صادقانه جواب دادم: خ تو
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 دوست دارم.  یلی: منم تورو خد یبوس لپمو

 رفت...   بهم دست داد ته دلم قنج یخاص حس

 که تورو ماله خودم کنم.  نجایاومدم ا_

  دیحرفش لبخند رو لبم ماس دن یشن با

 ؟؟ یچ یعنی_

 

از بابتت راحت شه بعد   المیحلقه دستت کنم خ هی تیخواستگار امیب خوامیم یعنی_

   میتورو ببرم تهران سر خونه زندگ ام یخودم برگردم تهران اونجا کار دارم و بعد ب

 

ازش   یتکون دادم و کم یکردم اخه ... سر ید؟؟ خدا من چه غلطبه فکرم بو یعنی

 فاصله گرفتم  

 ؟؟ یخوشحال نشد_

 

 خوشحال شدم!  دروغ جواب دادم : چرا به

 ! یهست یجور هی  کنمیحس م یول_
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 ! ستین نطورینه ا_

  یروکه بلند کرد یزیاون چ یخوا یگفت :نم طنتیتکون و سپس با ش سرشو

 ؟؟ یبخوابون

 

 ش  رو شلوارش گذاشت و....گفتم که دست یهان

 دلم برات تنگ شده   یلیکه خ نجایا ایب_

رو لبم زد... سپس دستشو تو شلوارم کرد و شروع   ییچسبوند به خودش و بوسه ا منو

 برام   دن یکرد به مــ ال

 

 خوب...  یهمون حسا باز

 یتو بغلم  هیهر لحظه هم هر ثان  یتو زن من ش_

 اقا معلم؟ _

 جانم _

اسممو صدا   تی شد ، داشت با عصبان دهیشن دیام  یکه مجدد صدا حرف بزنم خواستم

  رون ی باترس از بغل اقا معلم اومدم ب زدیم
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  دایمنو پ نی من اول برم ا دیبذار یعن ی ... میبر نجایبا دلهره گفتم: اقاتوروخدا از ا و

 !کشهیمنو م کنهیم

 

 ؟؟یترسینگاهم کرد : چرا انقدر ازش م مشکوک

 نی ا یمه! دوست داشتم بگم،در نبود شما منوشوهر دادند ولداشتم بگم شوهر دوست

 زبون  وامونده  

 

 ... شدینم باز

  شهیاالن نم  گمیدهنمو پرصدا قورت دادم : بعدا م اب

 

 گندم_

 

 یاقامعلم لج کرده بود و ب   شتریو ترس منم ب  شدیم کتریداشت هر لحظه نزد صداش

 بره   خواستیعنوان نم

 

  دیبر  نجایفقط  االن از ا  مینیبیبازم همو م : دمینال
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 تکون داد   یسر دویتو موهاش کش یدست

  یبد جیرو برام توض یهمه چ دیفکر نکن خرم با_

 ازم دور شد  دیام یبعد برخالف جهت صدا  و

 

 خدا شکرت  ی. وادمیکش ییاسوده ا نفس

 گرفتم بگم گم شدم    میتر شد... تصم کیهر  لحظه نزد دیام یصدا

 

 د یام نجامی:من ا داد زدم نیهم یبرا 

 

   یبرزخ  یاومد سراغم اونم با چهره   قهیو بعد از چند دق دیصدام شن انگار

 ؟؟ یکنیم کاریتنها چ نجایا_

 

 دهنمو پرصدا قورت دادم : گم شدم  اب

 

 ؟؟ یومدی خب چرا پشت سر من ن_
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 چند بار پشت سرهم تکون دادم : نشد  چشمامو

 شه یم نیهم رن یبچه برام نگ  هی گمیم  ی: وقت دیکرد و دستمو کش ییقروچه ا دندون 

 

در رو وا کرد و پرتم کرد تو خونه   میدیکشون کشون منو با خودش برد... به خونه رس و

   طونهیش یادیبچه باشه ز  نیرو به مامانم گفت : حواست به ا

 

  رون یتوجه به نگاه متعجب مامان از خونه مون زدب یب و

 گاوا بود بلند شد   ریش دن یکه مشغول دوش یدهنمو پرصدا قورت دادم...ما در حال اب

 

 شده؟؟  یگندم چ_

 بود بلند شد  رایش دن یکه مشغول دوش یمامان در حال

 شده؟؟  یگندم چ_

 

 دهنمو پرصدا  قورت دادم :مامان  اب

 جان مامان؟؟_
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 کنه؟ یرفتاد م ینجور یرا باهام اچ دیام_

 ؟؟ ی اومد :چه جور جلوتر

 غر زد سرم! یجنگل من  گم شدم کل میانداختم: با هم رفت نییپا سرمو

 

 نگرانته  زمی گرفت و با لبخند گفت :خب عز دستمو

 اصال   خوامشی نم ه؟؟یچه نگران  گهید نیا_

 

 ؟؟ید یحرفو فهم نینزن ا گهیگاز گرفت: د لبشو

 گفتم.  ییو باشه ا دمیکش یپوف 

 

 دادم و رفتم تو  رون یبودم... نفسمو کالفه ب ریدلگ یلیخ

 زم؟؟ یتو سرم بر یمن چه خاک دیاقا معلم موضوع رو فهم  یشم وقت الیخیرو ب دیام

 

 ! مهیهفته عروس اخر
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 ! میچهار روز  مونده به عروس قایدق یعنی

 

 کنه! یفکر نکنم بخواد کار یدادم و پاهامو تو خودم جمع کردم ول رون یبا اه ب نفسمو

 

*** 

 گندم _

 جانم _

 ؟؟ یتو چته چرا مثله قبال نموند_

 فرق کرده!   زای چ یلیانداختم : خ نییپا سرمو

 گرفت و رو پاش گذاشت   دستمو

 ؟؟ یدوسم ندار گهیفرق کرده؟؟د یچ_

 

 ! ستین  نطوریا_

 پس چته؟؟ _

 د؟؟یدیسوال بپرسم بهم جواب م هی انداختم: نییپا سرمو
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 اهوم گفت : اره بپرس   هی

 

 د؟؟ یکنیم کاریاگه من ازدواج کنم شما چ_

 گاهم کرد ...   کرد و مشکوفانه ن زیر چشماشو

 ه؟؟ یمنظورت چ_

من   یروز هی اگه  یجواب سوالمو بد خوامی فقط م دونم،یباال انداختم: نم ییا شونه

 !یکنیم کاریازدواج کنم تو چ

 

  کشمشیزد : اگه همسرت به جز من باشه م یپوزخند

  شویجد ی  افهیبهش نگاه کردم و ق یوقت  یول  کنهیم یفکر کردم داره شوخ  اولش

  دمیترس دمید

 

 نه؟؟ یرفتارات هم  لی؟؟دلیکن یازدواج م یحاال تو دار_

 

   کشتیم دویام  گفتمیم قتویگاز گرفتم اگه حق لبمو

   ستین نطورینه ا_
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 پس چته؟؟ _

 . رمی بگ رادی از خودش ا خواستمیم

تنگ شده بود ، حس کردم شما  یلی من دلم براتون خ دیشد دیناپد هویخب شما _

   دیخوایمنو نم گهید

 من تورو نخوام؟؟  یگیجوک م گرفت : دستمو

 انداختم که با انگشت شصتش چونه مو باال اورد   نییپا سرمو

 

اومده   شیبرام پ یکار هیباور کن  کردمیبه تو فکر م هیلحظه و هر ثان من اونجا هر _

دل از تو  تونمینم یهستم ول نجایمهمه حاال هم به مامانم گفتم فقط دو روز ا یلیکه خ

 و هرلحظه بغلت کنم.  یماله خودم باش شهیمبکنم ، دوست دارم ه

که کلماتو اروم شمرده  نشیبدجور به دلم نشست مخصوصا با اون لحن دلنش حرفاشو

 کردیم ان یشمرده ب

 

 ! فقط ماله من یجلو اورد : تو فقط ماله من سرشو

 حرکت لباشو گذاشت رو لبام  هیبعد با  و
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هم که دستشو گذاشت  دن یبوس به میرو دور گردنش حلقه کردم شروع کرد دستامو

 حرکت  هین پام و با  ــیب

 

 شده   بی تخر یتو خونه  میپهن کرده بود رمون یکه ز یانداز ریخوابوند رو ز منو

 

  دن یدستشو برد به طرف شلوارم و شروع کرد به مـــ الـــ  یر یهمون حال لب گ در

 پام  نیب

 و ناله م باال رفته بود   اه

 

به برداشت و سرشو تو گردنم فرو کرد و شروع کرد  مویگرفت و روسر یگاز لبمو

  دن یمکــ 

 

 اقا معلم    یوااا_

 جووون _

 ؟؟ یخوریواسم م_

 چرا نخورم دورت بگردم؟؟ _
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  دن یو از رو شــ ورتم  شروع کرد به مــ ال دیکش نییرفت و شلوارمو تا نصفه پا نییپا

 ااهم بلند شد 

 بدش کرد و بعد شــ ورتمم دراورد  کمی

 

 زدن  سیروش زد و شروع کرد به خوردن و لــ  ییا بوسه

   دادمیو به خودم فشارش م زدمیو ناله م تو هوا بود و موهاشو چنگ م اه

 

 اااخ  _

و  دمیلرز  هویو  رون یب  زنهیحس کردم داره تموم جونم از اونجام م نکهیخورد تا ا انقدر

 کردم.  دایپ  ینیریحال ش

 

 ب بود؟؟ د:خوز یپام برداشت و چشمک  نیاز ب سرشو

 

 بود    یرو هم گذاشتم: امم عال چشمامو
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گفت و اومو کنارم ، با لبخند نگاهمو به اون کوچولوشو دوختم و دستمو از رو  جوون 

 شلوار گذاشتم روش  

 

 اقا معلم بازم سفت شده    یوا_

 ارره بخورش _

که   ییزایشلوارشو وا کردم  و از تو شلوار درش اوردم اول طبق چ پیگفتم و ز یچشم

 گرفته بودم   ادی

 

 س زدن  ـیل  یبستن نیو بعد واسش شروع کردم ع دمیمــ ال یکم براش

  دیکار جد هی ایب_

 ؟؟یچه کار_

 

من و   ینجایتوام پاهاتو دو طرف بدنم بذار و بهــ شتتو  بذار رو ا میخوابیمن م_

 شروع به عقب و جلو کن  

 

 دم که گفتمو انجام دا یو من کار دیگفتم که خواب  یچشم
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 رو بهشــ تم ...  زدرازشیحس اون چ با

 و شروع کردم به عقب و جلو کردن  دمیا.ه بلند کش هی

  ییو_

 جووونم؟ _

 اقا معلم  دهیچقدر حال م_

 

بدنم به لرزه افتاد و تو  دن یرو چـ وچــ ولم گذاشت و شروع کرد به مالــ  دستشو

 فرو رفتم.  یحس و حال خوب

 

 رو موهام زد : چطور بود؟  ییبوسه ا دمیحال روش خواب یب و

 خوب بود!  یلیخ_

 جانم   یا_

 که حالم بهتر شد از رو اقا معلم بلند شدم و حاال نوبت من بود  یکم

 

دم اونم  هم براش خور یو کم دن یبهش حال بدم.  شروع کردم به اونجاشو مال یکم

   دمیهم خواب شیرو پ یساعت کیو هر دو  دیبه اوج رس
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 ش زدم    نهیبوسه رو س هیرو سرم زد. منم  ییرد و بوسه اتو موهام فرو ک دستشو

 

 !میکنیم یما زندگ یو خونه  میریم نجایهر دو از ا میازدواج کن  یوقت_

 زد : خونه تون قشنگه؟!  یبرق چشمام

 

 تو   ییباینه به ز_

   ختیکه موهامو بهم ر دمیخند ینخود

 شده   رید میبلند شد بر  یفسقل_

  بی تخر یاقا معلم از اون خونه  ایو بعد  دمیباسامو پوشگفتم و بلند  شدم ل یچشم

  رون یب میشده زد

 

 خونه  رسوند و بعد خودش رفت منم راه افتادم به طرف خونه مون   یکایتو نزد منو

 من اخماش رفت توهم  دن یبا د اما دیخندیداشت م دمیراه اسرا د سر

 

 رفتم : سالم   جلوتر
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 ؟؟ یاقا معلم برگشته خوشحال  دمیشنجواب سالمو بده گفت :  نکهیا بدون 

 

توجه به حرف دلم گفتم : نه   یب یتو اسمونام ول یبگم اره از خوشحال خواستیم دلم

 خوشحال باشم؟؟  دیچرا من با

 

   یچسبوندیو خودتو بهش م یبود  چشی پاپ یلیتو خ نکهیا یبرا _

 تو؟؟  یگیم یدار یگرد شد :چ چشمام

 

منو اقا معلم خبر   ینکنه از رابطه  دمیلحظه ترس کیزد و از کنارم رد شد ،  یپوزخند

 داره  

 

  یعنیبودند  اطیدهنمو پرصدا قورت دادم و رفتم خونه... چند جفت کفش تو ح اب

 م؟؟ یمهمون دار

 ه چشم انداختم در به خون  یتو و از گوشه  رفتم

 

 اقا و خانومشون اومده بودند!  یعل
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 کنند؟؟ یم کاریچ نجایاونا ا یول

 م تو... بر خواستمینم

خونه   رهیفردا پس فردا م زم؟؟دخترتمی عز یکنیاقا گفت : چرا ازدواج نم یعل زن 

   یمون یبدبخت خودت تنها م

 

در کنار هم  یسه نفر  اریبچه ب ایتو ب ارمیب  یعل یبرا ییبچه ا تونمیکه نم من

 . میخوشبخت

 گفت؟؟ یداشت م یگرد شد ...چ چشمام

 انداخت   نییامان با خجالت سرشو پام  گفتند؟؟یم یداشتند به مامانم چ نایا

 ؟؟ یحرف مردم چ_

 

از مامانم   یزیچ نیهمچ  تونستندیاز هردوشون متنفر شده بودم.  چطور م گهید حاال

 بخوان اخه  

 

  یحرفا نیگرفتم به جمعشون اضافه شم تا از ا میو تصمدادم  رون یکالفه ب نفسمو

 نزنن  گهید خودیب
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 سالم _

 یجوابمو داد اما عل یونو بهم دوختند مامانم با مهربون صدام هر سه نگاهش دن یشن با

 سرد   یلیاقا زنش خ

 

 ؟؟ یگفت : تو چرا انقدر زود اومد یزن عل میمامان نشستم که مر کنار

 .دمیاز عواقب بعدش توسط مامان  ترس  یبگم به تو چه ول خواستمیم

 

  کمیکار داشتم  _

 ؟؟ یخواستگار دایواسه شوهرش م ینگاهم کرد اخه کدوم زن ضیغ با

 

 پس اون سه تا بچه رو از کجا اوردند؟؟  شهیبچه دار نم نیاگه ا اصال

 بازم زن داره! یعنی

فکراتو   میریکه من مزاحمشون بودم چون بلند شدند و رو به مامانم گفتن: ما م انگار

 بکن بهمون خبر بده  
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 به مامانم نگاه کردم  یسوال رون،یبعد از خونه زدند ب و

    ؟؟یچه خبر  ؟؟یچه فکر _

 

 خوان ی و خانوادش م دیبرو به کارات برس ام ومدهی به تو ن ایفضول نیبلند شد : ا مامان 

  نجایا ان یب

 

 بشه؟؟  یکه چ ان یکردم : ب یشیا

  ستین  التیخ نیاون وقت تو ع تیبهم رفت : دو روز مونده به عروس ییغره ا چشم

  نایواسه صحبت ا ان یب دیبا

 

رو   زایچ یسر  هی نجایا  یای... بعدش میرس یبه خودت م یساب حموم ح یریفردا م توام

 بدم  حیبهت توض

 

 رو؟؟  ییزایکردم: چه چ زیر چشمامو

  یمسائل شب عروس  نیگفت: هم رفتیم اطیکه به طرف ح نطوریهم

 واا  _
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 حرف نباشه  _

 

اما ساکت  دیبد ادی خوادیداده شما نم ادمی زویبگم اقا معلم همه چ خواستیم دلم

 شدم 

 

 کنم؟ کاریپس اقا معلمو چ  شم؟؟یم گهید یک یمن ماله  واقعا

عکس العمل اقا معلم   یعنیدادم،   رون ی دهنمو پرصدا قورت دادم و نفسمو کالفه ب اب

 هم عجله کردم.  یلیمن عجله کردم خ ه؟؟یچ

 

  زدیبهم چشمک م میعروس لیبازم وسا کمیتو اتاق کوچ رفتم

باهاش هم کالم   شهی که اصال نم یخشن دیونم امشم! ا دیماله ام خوامیم شهینم باورم

 شد

بده اونم اروم اروم و با حوصله   حیرو برام توض زیمامانم نشستم که همه چ یرو به رو

 شروع کرد به صحبت کردن 

 

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

126 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

تمام  یوقت گهیم یچ  دمیفهمی. مگه من مدمیفهمیاز حرفاش م یز یمگه من چ یول

 معلم بود   یاقا  شیهوش و هواسم پ

  

 با توامگندم _

 خوردم : هان؟؟  یداد مامان تکون یصدا با

 .دمیم حیکجاست؟؟دوساعته دارم   واست توضحواست _

 

  دمیگفتم : تموم  حرفاتونو فهم یدهنمو پرصدا قورت دادم و الک اب

و فرداشب   یباش  دهیفهم دوارمیشد گفت : ام یکه بلند م نیمعلومه گفت و هم هی

   یاماد بدد یرو به خانواده   یدستمال خون

 

 ه؟؟؟ یچ گهید یخوننگاهش کردم دستمال  جی... گاطیبعد رفت تو ح و

 

 ! دمیباال انداختم و گرفتم خواب ییا شونه

 کل چند تا زن چشم باز کردم  یروز بعد با صدا صبح
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  دن یکش یاومده بودن و کل م گهیخانوم و چند تا خانوم د نیاز جام بلند شدم نسر و

 دارند...  یچه دلخوش دمیکش یپوف 

 

همه  دیبا زننیروستا دارن م یرو به مامان گفت : تبل رو بردن همه جا یخوشحال با

 دونه پسرمه!  هی  یکی یبدونن عروس

 

 ....  دیفهمیم ویاقا معلم همه چ نکاریرو پشتم نشست... با ا  یسرد عرق

 سراغم و دو سه تا زن مشغول اماده کردن من شدند اومدم

 

 )  اقامعلم /جمال  (

 

  رون یشدم از پنجره به ب داریاز خواب ب یسنت  یقیز االت موستبل وچندتا ا یصدا با

   یبا خوشحال دنویکوبیچندتا مرد که تبل م دن یچشم دوختم  با د

 

  هیزدم و اروم  یلبخند  کردندیرو اعالم م دیمحل به اسم ام یاز اهال یکی ازدواج

 خوشبخت باشند گفتم 
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 رن؟؟ یروبگ یعروس نیگندم چنواسه منو  میروز هی شهیم یعنی

 

اب به سر و صورتم زدم  و از خونه    کمیکه اونجا بود  ی... از تشت شهیکه م شاهللیا

   رون یدفتم ب

 

 صبح بود  ۹به ساعت انداختم حدود  یازش نبود...  نگاه یگندم بود اما خبر  دنبال

 ی شگیهم یسر جا ومدیموقعه ها م نیهم دیبا

  دیصداش به گوش رس هویز جنگل خارج شم اما م خواستم اصبر کرد گهید یکم

 اقا معلم   _

 باد کرده بود   یروسر ریزدم و به طرفش برگشتم ... موهاش از ز یلبخند 

 ه؟یجور   نیباال انداختم:گندم موهات چرا ا  ییابرو

 

روستاست منم دارم اماده   یکله گنده  یاز ادما  یکی یانداخت :عروس نییپا سرشو

   نمتییارم فقط اومدم بند  یادی. وقت زشمیم
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م گذاشت و دستاشو دور کمرم حلقه  نهی باال انداختم که جلوتر اومد و سرشو س  ییابرو

 کرد 

 

شدن  یکیعمرم بود با شما دوست داشتن  یروزا نیکه باهات بودم بهتر ییروزا_

 خوب روتجربه کردم   یحسا یهمه 

 د یوقت فراموش نکن چیه نویدارم اقا معلم ا دوست  یلیخ

 تورو فراموش کنم! ستیمنم دوست دارم و قرار ن_

 برم  دیداد و ازم فاصله گرفت: اقا من با رون یبا اه ب  نفسشو

 

 باال انداختم :چرا اخه؟   ییابرو

 انداخت :اخه کار دارم! نییپا سرشو

 زدو از فاصله گرفت  یباال انداختم که لبخند تلخ  ییابرو

 روزا فرق داشت  هیچرا نگاهش با بق  دونمیچشمام زل زد نم تو

 

 !نمتیبیدهنمو پرصدا قورت دادم و جلوتر رفتم که اون عقب رفت :بعدا م اب

 حساس شدم  یادیبعد به سرعت ازم دور شد. سرمو تکون دادم من ز و
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حرفا   نی ا نیبخاطر هم انشهیعادت ماه کینزد دمیبود شا یاون رفتارش عاد مگرنه

   زنهیرو م

 ! نهیهم اره

 سر به مدرسه بزنم   هیگرفتم   میروستا تصم برگشتم

 

امار دانش اموزا   دیبلند به طرف مدرسه رفتم و وارد شدم از خانوم معلم جد یقدما با

 بود   یروگرفتم از همه راض

 

 ؟؟ یهست  یراض یاز گندم چ_

   هیتکون داد : اره دختر خوب یسر

 حرفش سرمو تکون دادم : اهوم   دییبه تا منم

 بذاره واسه بعد ا...  دیبا گهیالبته د  شهیترم م یدرس بخونه عال کمی_

 

باال انداخت : ااا من بعدا   ییو ابرو دیروستا حرف تو دهنش ماس یاز اهال یکی یصدا با

  رسمیخدمتون م
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 شده بودن؟؟  بی بعد ازم دور شد. امروز چرا همه عج و

 

  یصدا هویشدم که  یداشتم از مدرسه خارج م اطیو بعد رفتم تو ح دمیکارم رس به

 شد  دهیاز بچه ها از پشت سرم شن یکی

 

 اقا معلم  _

 باال انداختم: بله؟؟؟  ییگندم ابرو  یمیاسرا دوست صم دن یبه عقب با د برگشتم

 

 سالم _

 سالم _

  دیایامشب شما هم م_

 باال انداختم : کجا؟؟   ییابرو

 ! گهید یعروس_

 ؟ اخه؟ امیکجا ب شناسمینم یرو تو عروس  یمن کس ی: کوچولو وقت دمیخند

 

 از بچه هاست   یکی یعروس  دیشناسیتند سرشو تکون داد :نه م تند
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 ؟ یجد_

 اره  _

 ه؟؟ ی ک یخب عروس_

 

   گهیگندمه د یعروس_

 حرفش چشمام گرد شد و ناباور به دهنش چشم دوختم  دن یشن با

 مگه نه؟؟  یگیدروغ م یدار_

 طرف و اون طرف تکون داد : نه اقا   نیبه ا سرشو

  دمیبه پشت گردنم کش یدست

 

 نشون بدم!  اب دهنمو پرصدا قورت دادم  یچه عکس العمل ایکنم  کاریچ دونستمینم

به من  یزی کرد؟؟ پس چرا چ یعروس یگفتم : ک ومدیاز از ته چاه مکه  ییبا صدا و

 نگفت؟؟ 

 

  نجایا  یاز کله گنده  یکیبا پسر  د یشما رفت نکهیباال انداخت : بعد از ا ییا شونه

 خوب! میلیخ هیخوب  پسر دیازدواج کرد ، ام
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 حرفاشو باور کنم،برام قابل هضم نبود تونستمینم

 من ازم دور شد. یبهت زده   یچشما یباال انداخت جلو ییشونه ا اونم

 

   فهممیامروزشو م  یحرفا لیچند روز بهم دروغ گفته؟؟ حاال دل نیا  یعنیکرده؟؟  ازدواج

 کرد   ینجوریچرا امروز ا فهممیم حاال

 

 مشت کردم و زمزمه کردم داد و دستامو  تیشو به اعصبان کم تعجبم جا کم

 !ستمی اقاجمال ن یاگه گذاشتم امشب عروس  بش _

 

 بلند از مدرسه خارج شدم.  یبعد با قدما و

 

 ) گندم (

 

 !یقربونت برم دختر نازم! چقدر خوشگل شد یاله_

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

134 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

  نیدوختم ، خوشگل شده بودم؟؟ پس چرا خودموزشت تر کیکوچ نهیی به ا نگاهمو

 ... نمیبیم

 

 عروسا خوشحال باشم؟؟  هی مثله بق تونمینم چرا

 باشه؟؟   ریگ گهید یجا هیدلم  دیبا چرا

 

  ارمی! نتونستم طاقت ب نمییکه برم اقا معلمو ب چوندمیهمه پ یبدبخت به

 نبوسمش  ا ی نمشیینب نیتحمل کنم واسه اخر تونستمینم

 

 گلومو چنگ زد که مامان دستمو گرفت   بغض

 گندم؟؟_

 ور جواب دادم: بله؟؟ ز به

 

 دخترم؟؟  ادیبهت م  یلیلباس خ نیا_

باال   یلیلباس سنمو خ نی... به نظرم ا  یبه لباسم انداختم به رنگ قرمز و محل ینگاه

 برده بود 
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 سکوت کردم  بازم

 ؟؟ یاسترس دار   ؟؟یگینم یز یچرا چ_

 بشم.  گهید یکیمجبورم عروس  نمینه!  من فقط غمگ استرس؟؟

 

 است تکون دادم :نه! به چپ و ر سرمو

 پس چته؟؟ _

   دیگفتم که دستمو بوس یچیه هی

 گل دخترم یخوشبخت ش_

 خنده دار نبود؟؟  یادیز کمیدر کنارهم؟؟  دیخوشبخت ؟؟ اونم منو ام 

 ممنونم بگم. مامانم  خداروشکر ازم دور شد  هیتونستم  فقط

 

بود که  فقط عروس وسط  نیخودشون بند نبودن ، ا یپا یرو یاز خوشحال  همه

 بود   ریناراحت و دلگ 

 

 حالو داره   نیهم هم دیام مطمئنم
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 و بزن و بکوب بودن    دن یشب همه مشغول رقص ۹خوده ساعت تا

 

دنبالم و همه همراه   ادیب دیام یعنیکه امده کرده بودن  یگاهیسمت جا می بر قرارشد

 اونجا  میمن بر

 بود   نایدایام  یخونه  در

 

براش ضعف   ستمی تونیچرا من نم یجذاب شده بود ول یلیخ ی... با اون لباس محلاومد

 کنم؟؟

 قرار نبود شوهرم شه؟؟ مگه قرارنبود همدمم شه  مگه

 

 ییبا خوش رو نباریبا اخم جوابمو بده اما برخالف انتظارم ا شهیجلو انتظار مثله هم اومد

 باهام حرف زد 

 

 من   یبایز یسالم بربانو  _

 ؟؟ید شد : بامنگر چشمام
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 هم دارم؟؟  ییا گهیمگه جز تو زن د م؟؟یاگه با تو نباشم چس با ک : دیخند

 

  دینه تکون دادم که لپمو کش یبه معن  سرمو

 یی خب دختر خوب واسه امشب اماده ا_

 فقط با فکر شبشه   نمیانداختم ، ا نییزده سرمو پا خجالت

 

 بله   _

واست   یزندگتو  دمیردم متاسفم قول مک تتیکه اذ یمدت نیگرفت : واسه ا دستمو

 جبران!

 نقاب داد؟؟  ر ییتغ یزود نیچشمام گرد شد چطور به ا بازم

 

 مهربون شد؟؟  یزود  نیبه ا چطور

و با کل و  میبهم زد... همه بلند شد یدهنمو پرصدا قورت دادم  که لبخند مهربون  اب

 هستند.  هیبق  یدست منو بردن سمت قسمت
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گرفته   میدستششو ادیاز استرس ز که عاقد اوند. میعروس و داماد نشست گاهیجا تو

 خودمو نگهدارم!  تونستمیعنوان نم چیبود و به ه

 

 گفتم که سرشو تکون داد وبه مادرش گفت اونم به مامانم...  دیاروم به ام نیهم یبرا 

   رون یاومدم ب  ییدستامو شستم و از دستشو ییهزارتا غر زدن مامان منو برد دستشو با

 

 نداشت   یبه عروس یدیبود و د نایدایام  یپشت خونه  ییدستشو

 شد  دهیجاش کش هیدستم گرفتم که   تورمو

 کردم مامانمه سرمو بلند کردم  فکر

 

 نبود  یکس یول

 مامان _

 مامانم کجا رفته؟؟  واا

  دهیشن ییکه صدا هی بق شیپرصدا قورت دادم و خواستم خودم تنها برم پدهنمو  اب

 شد 

 

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

139 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 عروس خانوم  _

 دمیکش ینیاقا معلم ه دن ید به طرف صدا با برگشتم

 اقا معلــ ...م  _

 

 : چشم دلم روشن  دیپوزخندش به گوشم رس یصدا

 مامانم کجا رفته بود  دونمیانداختم ، نم نییپا سرمو

 

   ؟؟یشیعروس م یدار یچرا بهم نگفت _

 بگه حق داشت   خواستیکه م ی واسه گفتن نداشتم حق داشت... هر چ یحرف

 

 حقم نبود بدونم؟؟  _

 گندم؟؟ یا بهم نگفت چر_

 جوابشو بدم. زبونم بند اومده بود   دونستمینم

 نداشتم بزنم!  یحرف

  دمیداداش به خودم لرز یبا صدا یول
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 ؟؟؟ یدینم  یچرااااااا جواااب _

. من فکر   دیگردیبرنم گهیبلند کردم و تو چشماش زل زدم : من فکر کردم د سرمو

  دیایمن نم شی وقت پ  چیه گهیو د دیکردم شما منو گول زد

 

بهم گفتن! خودمم دلم   ینجوریا یعنید یروستا رفت نیاز ا شهی فکر کردم واسه هم من

 که شده! هیکنم؟؟ کار کاریچ یول  ستین دیبا ام

 

نکن گندم بخدا اعصابم خورده   وونهیکه شده؟؟؟ منو د هیکرد : کار ییقروچه ا دندون 

 تا مرز سکته رفتم. دمیخبر ازدواجتو شن یاز وقت

 

   خورهیچشماش معلوم بود که داره حرص م از

   شیشونی تو پ دیکوب محکم

 !کشمیهردومونو م زنمیجا م نیکه شدههه که هم هینگووو کار به من _

 

  امیب  تونمیهمه منتظرم هستن من نم_
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ربعه   هیاالن   رهیگیسراغتو نم یکه کس یهست یزد : تو چه جور عروس  یپوزخند

 ؟؟ یینجایا

 

 اب دهنمو پرصدا قورت دادم   ره؟؟یگیسراغمو نم  یبود چرا کس واسه منم سوال واقعا

 

   میما باهم باش ذارن ینم  میخوریاقا معلم ما به درد هم نم_

 ذارن؟؟یزد : نم یپوزخند

 

  ذارمیبه چپ و راست تکون دادم : نه نم سرمو

 مگه دست خودشونه؟؟؟ _

 باهام   میبر ایاومد :ب جلوتر

 م؟؟ یکجا بر_

 

 !می کنیم باهام ازدواج  یکنیم یمن زندگ شیتهران پ میریم_

مامانمو   ی... من که از خدام بود ول دادیفکر ازدواج با اقا معلم ته دلمو قلقلک م یحت

 کردم؟؟یم کاریچ
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 ؟؟ ی. اب دهنمو پرصدا قورت دادم: پس مامانم چ رفتیروستا م نیتو ا ابروش

 

 تو نگران مامانت نباش _

  دیم به گوش رسمامان یحرف بزنم که صدا خواستم

   نجایا ایب ؟؟؟ییگندممم کجا_

 

سر خودم و   ییبال هیمگرنه امشب  ایمامانم دستمو گرفت : با من ب  یصدا دن یشن با

 ! یش یماله کس ذارمینم ارمیخودت م

 

شد که  دهیمامانم شن یبازم صدا ب؟؟ی شهر غر هیفرار کنم؟؟ اونم کجا تو  باهاش

 و...  دیدستمو کش

 دهنم گذاشت   یلو و دستشو ج ییستشوو منو کشوند پشت د

 ؟؟؟ییگندم کجا_

  دیبه گوش رس  ییباز و بسته شدن در دستشو یصدا
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 گندم دختر باتوام  _

 ... کردمیم یخفگ احساس

 زده!  بتیخدا مرگم بده کجا غ_

   ی: تو فقط ماله من دیگوشمو بوس یاورد و ال  نییپا سرشو

 

 و قرار شد ماله اون شم  بودم

 اورد  رون یب ییمنو از پشت دستشو یان رفت فور مام نکهیاز ا بعد

 ! میرفت نشیو به طرف ماش میاز خونه خارج شد یپشت  یاز خونه   و

 

 ؟؟ یاز کجا اورد  نویماش نیا_

 بهم رفت   ییکرد خودشم سوار شد چشم غره ا نیسوار ماش منو

 

 حرفاست؟؟  نی االن وقت ا_

بار چشم به  نیاسه اخرو دیروشن کرد و به طرف جاده رفت! با غم و شا نویماش

 که توش بزرگ شدم دوختم  ییروستا
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 روستا دور شدم؟؟ نیمن از ا  یاسون  نیا به

 روستا ندارم  نیتو ا ییبرگردم جا دونستمیدادم ... م رون یبا اه ب نفسمو

 

 نکنن!  تشیکاش هواسشون به مامانم باشه و اذ فقط

 

 ! میراف انداختم وسط جاده بودبه اط ی اومدم نگاه  رون یاز فکر ب نیماش ستادن یوا با

 

  دمیکش یقیعم نفس

 چرا؟؟  نجایا_

  ارهیاز بچه ها شناسنامه تو ب یکیدادم _

 

 تکون داد   یتعجبم چند برابر شد که سر بازم

 ! کنمیرودرست م ینگران نباش همه چ _

 

 ؟؟ یانداختم : چطور نییپا سرمو
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 ! ممیمنوتو االن ماله هم نهی مهم ا_

   دیکش نییروپا شهیخورد و اقا معلم ش شهیش به ییلحظه تقه ا ون هم

 

 معلوم بود بچه س  یمشخص نبود ول صورتش

 بفرما اقا  _

 بود   لیتکم میهمه چ شیازش گرفت شروع کرد به بررس  فویزد و ک یمعلم لبخند اقا

 

   دونمیواقعا خودمم نم ؟؟ی واسم لباسم اورده بود چطور یحت

با سرعت   نباری عقب و ا یپرت کرد رو صندل فویبه مقدار پول بهش داد ، ک بشیتو ج از

 روند به طرف تهران  یشتر یب

 

 رو به اون رو کرد...  نیکه سرنوشت منو از ا یتهران 

 افتاده بود تو جونم   یاسترس بد  هی...  میدیباالخره به اون شهر پر از دود و دم رس

 خوشگل نگهداشت  یخونه   یمعلم جلو  اقا

 

 شو   ادهیپ_
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 کجاست؟؟  نجایا_

 منه   یخونه  _

 راه لباسامو عوض کرده بودم   نیشدم ب ادهیاهان گفتم و پ هی

  کیخوشگل و ش یخونه  هی دن یبا د میوارد خونه شد باهم

 

 چقدر قشنگه!  نجایمن ا یخدا ی نو بود... وا لشیوسا یزد همه  یبرق چشمام

 

 کنند؟؟ یم یزندگ نجایخانوادتونم ا_

 

 فقط ماله منه! نجایداد : نه بابا اجواب  رفتیکه تو اشپزخونه م یحال در

 چقدر راحت بود   ییمبل نشستم و رو

 تند خودمو تکون دادم    تند

 

  یخنده   یکه صدا بردمیمبل داشتم لذت م یاما از نرم  کردمیداشتم م کاریچ دونمینم

 اقا معلم بلند شد  
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 گندم؟؟ یکنیم کاریچ_

 کنم!  یباز خواستمید مراحت بو یل یخ نجایبخدا ا  یچیم : هنگاهش کرد متعجب

 

به روم زد و اومد طرفم رو به روم رو زانو نشست و  موهامو به پشت گوشم   یلبخند 

 کرد  تیهدا

 

 !یبکن یتون یم یکه خواست یماله خودته هر باز نجایا _

 اقا؟؟؟   یزد :جد یبرق چشمام

 اهوم گفت   هی

 

 روگونه م زد   ییبوسه ا و

  به دستم داد یبهش زدم که فشار یلبخند 

 اقا معلم  _

 

 اقا معلم؟؟؟   یگیاومده باشه گفت : اوووه تو هنوز به من م ادشیکه انگار  هوی

 بگم؟؟  یگرد شد :پس چ چشمام
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 : بهم بگو جمال   دیخند

 مگه اسمتون جماله؟؟ _

 

 به بعد بهم بگو جمال باشه؟؟  نیپس از ا زمیاهوم گفت: اره عز هی

 تکون دادم:چشم   سرمو

 

 بوسه رو لبم زد و دوباره رفت تو اشپزخونه  هی زانوهاش  بلند شد رو

 زد  یبزرگ وسط هال  چشمام برق  ون یتلوز هی دن یخونه نگاهمو دوختم با د لیبه وسا

 ده؟؟؟ یادما رو چطور نشون م  یعنیچقدررر بزرگه  نیخدا ا یوااا

  دمیرفتم و دستمو روش کش ون یطرف تلوزشدم به  بلند

 

 مثله ماله خودمون دکمه نداشت   گشتمیچقدر که مروشنش کنم اما هر  خواستمیم دلم

 شه؟؟ یروشن م یدکمه نداره پس با چ اگه
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   لیوسا ی هیگرفتم برم سراغ بق میکلنجار رفتم که خسته شدم و تصم ون یبا تلوز انقدر

 توجه مو جلب کرد  یبه خونه دوختم که بخار نگاهمو

 

 رنگ بود و بزرگ و پر از چوبم بود   ییا قهوه

 دم؟؟یند نایچرا من تا حاال از ا است؟؟؟یرچطو نیا

 من   یخدا یواا 

 

 که چه ناز بود ، خوشبحال اقا معلم    دمیروش کش دستمو

 خونه ش خوشگله!  چقدر

 نداشت رفتم تو اشپزخونه   یجالب زی چ گهید ینگاهمو به اطراف دوختم ول بازم

 معلم مشغول درست کردن صبحانه بود   اقا

 

تازه  ریگاو ندارن که صبحا ش نایوا مگه ا  کردیاستفاده مهم   زهیپاستور ر دیش از

 بخورن؟؟ 

   شه؟؟یم یاخه احمق تو شهر مگه گاو نگهدار  دمیبه خودم توپ یفور
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 دوقلوها بود  نیچه بزرگ بود از ا یدوختم واا خچالیبه  نگاهمو

  کنم یبه اقا معلم انداختم پشتش به من بود برم فضول ینگاه  ه؟؟یپر از خوراک یعنی

 ؟؟ یعنی

 

 خدا گشنمه م بود  ییو دمیبه شکمم کش یدست

   دیاقا معلم به گوش رس یرفتم و خواستم بازش کنم که صدا خچالیطرف  به

 

 گندم؟؟  نجایا یعه اومد _

 فتم :گشنمه  اهوم گ هی

 تا من بهت صبحونه بدم! نجایا  نیبش ایب_

 بود نشستم    دهیکه برام کنار کش یز یتکون دادم و پشت م یسر

 یرو  چیهو یو مربا ریو پن ریکره و ش قهی منتظر صبحونه موندم باالخره بعد از چند دق و

 گذاشته شد  زیم

 

 هم واسم اورد و خودش کنارم نشست   ییچا

 و گردو برام گرفت   ریلقمه نون و پن هی
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   زمیعز ایب_

 رو ازش گرفتم وشروع کردم به خوردن امم خوشمزه بود   لقمه

  رفتیو قربون صدقه م م رفتگیتند واسم لقمه م تند

شماره  دن یاورد و با د رون یب شوی گوش بشیزنگ خورد از تو ج شیگوش هوی که

 چرا اخماش رفت توهم  نمدوینم

 ) اقا معلم/جمال (

 

قرار بود   هیاز دستم شاک  یحساب دونستمیمامان اخمام رفت توهم م یشماره  دن یبا د

 دو روز بمونم اما... 

 گندم گفتم  و رو  دمیکش یپوف کالفه

   امیتو صبحونه تو بخور من م_

 

 رفتم جواب دادم : بله؟؟  رون یبعد بلند شدم و از اشپزخونه ب و

 

 تو هان؟؟؟  یی: مگه دستم بهت نرسه کجا دیمامان به گوش رس تیاعصبان یصدا
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 تهرانم  _

  ییکجا گمممیزد : به من دروغ نگو م داد

 نم  چشمامو رو هم گذاشتم : به جون شما تهرا  محکم

 

 ست.  ختهی خونت ر یخونه نباش گهیساعته د کیتا  یاگه تهران یاوک_

 

 به ساعت انداختم  یو نگاه دمیکش ییرو قطع کرد پوف یبعد گوش و

 نداشتم   ییگندمو تنها بذارم؟؟ چاره ا یعنی

   خوردیتو اشپزخونه با لذت داشت صبحونه شو م برگشتم

 

 و جلو رفتم  دمیخند

 گندم _

 که دهنش پر بود گفت :جانم؟  یو درحال بلند کرد سرشو

 ؟؟ یترسیکه نم ییتنها ون ریبرم ب دیبا یچند ساعت هیمن کار دارم  _
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 ؟؟ یا ین یبر یخوایبلند شد : بازم م تند

مامانم   شیپ رمیم یچند ساعت هیاخه دختر خوب؟؟   هیچه حرف نیگرد شد : ا چشمام

 !گردمیکارم داره زود برم

 

 جلو داد: قول؟؟  لباشو

 تکون دادم: اره قول   رموس

   رون یرو لباش زدم و از خونه رفتم ب ییرفتم و بوسه ا عیباشه گفت که سر هی

 

 بودم چطور موضوع رو به مامانم بگم.  مونده

 !  کردمیزودتر گندمو عقد م یهر چ دیبا

*** 

در   یپر دست به کمر جلو یپارک کردم و وارد خونه شدم مامان با توپ اطیتو ح نویماش

 بود    ستادهیا ییرایپذ یدورو

 

 چشمم روشن اقا جمال _

 م  رفتم : سال جلو
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 ؟؟ یایب یخواست یبود که م یدو روز نی، ا کیازم گرفت : عل روشو

 

 بودم! حیبرات توض  تونمیم_

 ! شنومیزد : م یپوزخند

 

 !کنمیم فیمنم برات تعر مینیبش میبر_

 تک نفره نشستم   شدم و رو مبل ییرایبعد خودم جلوتر از مامان وارد پذ و

 

 اومد و رو به روم نشست   قهیهم بعد از چند دق مامان 

   شنومیخب م_

 ماجرا کردم   فی و شروع به تعر دمیبه پشت گردنم کش یدست

 شد و در اخر...  یاز اندازه گشاد م شیچشماش ب گفتمیکه م ییهر کلمه ا با

 ؟؟؟؟یییی گفت یبییییییگفت : چ یییچ هی بلند  یا صدا

 د رو انجام دادم گفت یکار_

 حالت  داد   رییچشماش گرد شد و بعد تغ هوی
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 !ینکرد  یکار نیهمچ یگیدروغ م یبگو که دار _

 

 ماست!  یکاررو کردم االن گندم خونه  نینه مامان واقعا من ا_

 فشارش رفت باال   دوباره

 !ارن ذیکنن زندت  نم دایاگا تورو پ نیدهات نایا نجایا  یدختر مردمو اورد یکرد جایتو ب_

 

 ! ستیباال انداختم : مهم ن ییا شونه

 

 ست؟؟؟ یچشماش گرد شد : مهم ن باز

 

 ست یمو دادم مبل : نه مهم ن هیپا رو پا انداختم و تک الیخیب

 

 ؟؟ یجمال تو عقل دار  ؟؟یچ یعنی_

 

 اهوم _
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کامل از چهره ش مشخص بود و من   شهی االن داره از شدت حرص منفجر م  دونستمیم

 دونستم؟؟ یانجام بدم م یکار دونستمیکه نم

 

 که شده! هیکار_

 ؟؟یکن کاریدختره رو چ یخوایم_

 

 ازدواج کنم   باها خوامیم_

  دیبلند کش غی شه به ج یشیبود که باز ات یحرفم کاف نیهم

 

 ؟؟؟یرو عروس من کن یدهات هی  یخوا ی م ی،به چه حق  ییییجا کرد یتوووو ب_

 

 مامان  یکم بگو دهات_

حقمونو ازشون  یخواینم ؟؟یدختر عمت و بابات چ ی هیپس قض  یتو غلط کرد_

 ؟؟؟ یریبگ

 کردما یریگ بی عج پوووف
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  خوادیکه خورده شده حاال م هی به نگار دارم هاان؟؟ اصال پول کاریمامان جان  من چ_

 بشه هان؟؟؟     یچ

هان؟؟   یکنیم نیهان چرا همچ  یزیریاعصابمو بهم م  یییاربهم رفت :د   ییچشم غره ا 

روستاشون   یفرستیخب؟؟ اون دخترم م یکنینم میکار چیه  یریگیرو م نگار یریم

 ؟؟ ی دیفهم

 

 !کنمینم یکار نی زدم : همچ یپوزخند

کار رو  نیا دیبا  گمیمن بزرگترتم م یبلند شد : تو غلط کرد  غشیج یصدا دوباره

 !یکن

 کردم : اصالاا  ینوچ

 جمال رو مخ من راه نرو  _

نکن به منم حق    تیجان توروخدا انقدر منو اذ محکم چشمامو رو هم گذاشتم : مامان 

  الیخی وقت ب چیاما ه رمیگیم نایعمه ا ی بده باشه چشم من حقتونو از خانواده  یزندگ

از گندم خبردار شه    ستی کسم قرار ن چی منه جاشم امنه ه یاون تو خونه  شمیگندم نم

 .  میکه حقمونو نگرفت یتا وقت
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رو که  یو من کار شهیمن نم فیحر  دیفهم نگاهشو ازم گرفت انگار ییترش رو با

  کیبفهمه  یز یاگه نگار چ یبکن ول  یدوست دار  یهر کار ی: اوک  دمیبخوام انجام م

 نگار  شی. حاال امروزم برو پ شه ینم کی درصدم بهت نزد

 

 ! رمیبعدا م تونمیوز نمشدم : امر بلند

 

 ورد  زنگ خ میدر گوش ی ... همون موقعه جلورون یبعد از خونه رفتم ب  و

 باال انداختم    یینگار ابرو یشماره  دن یاوردم با د  رون یب بمیرو از ج یگوش

 من افتاده؟؟  ادی  هویحاال چطور  دادیکه قبال به من محل نم نمیا

 

 وصل کردم  تماسو

 بله  _

 ؟ یمرام  خوب یب  یسالم براقا_

 ؟؟ ی تو خوب یمرس_

 نمت؟؟ ییب تونمیم یمنم خوبم ، ک_
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 منو؟؟ _

 رو   هیهمسا: پ ن پسر دیخند

 !کنمیخبرت م دیفردا  شا شهیامروز که نم_

رو قطع   یو گوش زنمی پشت فرمونم بهت زنگ م نکهی گفت و من با گفتن ا یاوک هی

 کردم.  

 

 ف خونه! شدم و روندم به طر  نمیماش سوار

 

*** 

 فرو رفته بود   یبیتو قفل در چرخوندم و وارد خونه شدم ، خونه تو سکوت عج  دویکل

 زدم  صدا  اسمشو

 گندم _

 بهم نداد    یجواب

 بلندتر اسمشو صدا زدم : گندم   نباریا
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 دن یبه اطراف انداختم، با د ینداد، کفشامو دراوردم و رفتم داخل نگاه یجواب بازم

 رو لبم نشست   یابش برده لبخند گندم که رو مبل خو

 

و به  کنارزدم شونشویپر یشدم و رو زانوهام نشستم  موها کیتوله ... بهش نزد یا

 صورتش زل زدم 

 

 لبش زدم و بلند شدم   یال یی االن کنار منه! خم شدم بوسه ا شهینم باورم

 یی رایپتو برگشتم تو پذ هیتو اتاقم لباسامو عوض کردم و بعد با  رفتم

 

 زدم   یشده لبخند داریگندم که ب دن ید با

 ؟؟ یشد داریب_

 ؟؟ یبرگشت یالود نگاهم کرد : عه ک خواب

 ! شهیم یکمی_

 ادیبهم زد : خوابم م یخند لب

 نشستم و دستمو دورش حلقه کردم   کنارش
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 اونم تو بغلم    دمیخواب خودم

 ! میباهم بخواب ایب_

 اقا معلم  _

 اقا معلم هاا   یکردم : قرار نبود به من بگ یزیر اخم

 جمال  دیرو دهنش گذاشت : اخ ببخش  دستشو

 جونم  _

 کنه؟؟؟ یم کاریداره چ یعنیمامانم االن _

   دونمیمن _

 باهاش صحبت کنم؟؟  شهینم_

 اروم شه جو بعد باهاش حرف بزن! کمیبذار  کنهیدعوات م یاگه صحبت کن_

 

 !ارهیسر مامانم ب  ییبال دیدلم براش تنگ شده!  نکنه ام یلیجلو داد : خ لباشو

 کرد؟؟یم دتون یتهد دیباال انداختم : مگه ام  ییابرو

 

  دمیترس یم یلیخشن بود ازش خ یلیخ ینه ول _
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 باال انداختم: وا    ییابرو

 بخدا  _

 

 بگم اخه    بهت یتکون داد : هووف من چ یسر

 ؟؟ یواسه چ_

 از مبل نشست  ییشد و گوشه ا بلند

 جمال_

 جونم  _

 درسته؟؟  یکنیوقت منو ترک نم چیتو که ه_

 ه؟؟ یچه حرف نیگرد شد : ا چشمام

ودم ، چقدر غصه  تاب ب یاون مدت چقدر ب یدونیانداخت : اخه تو نم نییپا سرشو

 خوردم چقدر دلم برات تنگ شده بود 

 شدم   زیخ میلحنش ته دلم قنج رفت و ن  از

 

 ! کنمیوقت ولت نم چیدستشو گرفتم : به شرفم قسم ه و

 پاش بردم  نی زد که دستمو اروم اروم به طرف ب یلبخند 
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ز  تمش  ادستم گرف نیچشم نگاهم کرد.... دستمو به بهــ شتش رسوندم و ب ریز از

 چشمم نگاهم کرد  ریز

 

   دمیخطش کش نیداده بود انگشتمو ب رون یتنگ بود و گوشتشو کامل ب شلوارش

 ؟؟ یدار  یچه حس_

 

 بگمش  یچطور  دونمیفکر کرد : اممممم  نم یکم

 حستو بدونم!  زنمیبهت دست م  ی، دوست دارم وقت  یکه دوست دار یبگو هر جور _

  شنیم خیتنه م دارن س یانگار موها  شهیم یجور  هیبا زبون تر کرد .... بدنم  لبشو

  یلیخ یول هیچ دونمیدارم نم یحس خاص هی که االن دستت روشه  یتو قسمت بعد

 دوستش دارم.  

 

 ؟؟ یکرد : چرا دستتو برداشت یو دستمو از رو اونجاش برداشتم که اخم دمیبوس لباشو

 

  می بخواب_
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 کرد   یبغلم که اخمتو  ادیو اشاره کردم ب دمیبعد خودم رو مبل خواب  و

  گهید ایب_

   دیغرغر اومد به طرفم و تو بغلم خواب با

که دستشو رو مردو،نه م حس  رفتیداشت چشمام به خواب م ومدی خوابم م واقعا

 کردم  

 

 گندم؟؟  خوادیدلت م_

 بخورمش   خوامیم_

 ؟؟ ی: خب من بخوابم تو بخور دمیباز کردم و خند چشمامو

 شه؟؟ یگرد شد :مگه م چشماش

   خورمشی اهوم گفتم که سرشو تکون داد : باشه تو بخواب من م هی

 

به من    یاورد نگاه رون یشلوارمو وا کرد و از تو شــ.ورتم مردونـ.ه مو ب  پیبعد ز و

 انداخت  

   گهیبخواب د_

 گفتم و چشمامو بستم   ییا باشه
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 دستش رو مردونـ.ه م...  یبا حس گرم یول

نگاهش کرد  کمیکردم به نگاه کردنش!اول  چشم شروع رینتونستم تحمل کنم و از ز

 و بعد با دستش تکونش داد  

 

 بهش زد   یــس یل هیبرد و اول برد  نییکرد  و بعد سرشو پا یباهاش باز کمی

 د به خوردن بعد سرشوگذاشت تو دهنشو شروع کر و

 شده بود.  ییحرفه ا یمدت حساب نیا یط

 

حس و حال خودم بودم که سرشو  ملچ ملوچش کل خونه رو گرفته بود...  تو  یصدا

 برداشت و نگاهم کرد  

 ؟؟ یداریتو که ب_

 

 من بخوابم اخه؟؟  یذاریمگه م_

 

 باال انداخت : خب دوست دارم بخورمش  ییا شونه

 ؟؟ یبخور دیطعم جد هیبا   یزدم : دوست دار یچشمک
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 تند تند تکون داد : بله اقا معلم   سرشو

 ه و نوتال رو اوردم  زدم و بلند شدم رفتم تو اشپزخون یچشمک

 

 .دمی، شلوارمو کامل دراوردم و بعد نوتال رو به مردو.نه م مالـ   نشستم

 خب حاال بخور _

 با طعم شکالت بخورم؟؟ _

 .   ادیاره مطمئن باش خوشت م_

 

  کردیفکرشو م یس زدن ، ک ــیگفت و سرشو خم کرد و شروع کرد و به ل ییا باشه

 باشه؟؟  ی...اک زدن حرف ساله من انقدر تو سـ۱۳دانش اموز 

 

سرشو بلند کرد و گفت : بازم از اون   هوی که  کردمیبسته بودم و فقط حال م چشمامو

 شکالته بهش بزن  

 

 سر دادم   ییصورتش که پر از نوتال بود قهقه ا دن یبهش انداختم با د ینگاه

   یگندم چقدر بامزه شد یواا _
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 دم و چندتا عکس ازش گرفتم  اور رون یشلوارم ب  بی از تو ج مویگوش عیبعد سر و

 

   نمییبده عکسارو ب_

 اه کردم  کردم، پوکر نگ ینوچ

 عه اقا معلم بهم نشون بده _

باز بعد   رمیازت عکس بگ ادینوچ گفتم : اوال اقا معلم نه جمال دوما بخور ابم ب هی بازم

 باشه؟؟؟    میکن یهمه شو باهم نگاه م

 

 ت و به طرف دهنش برد گفت و بعد دستشو رو مردونه م گذاش  ییهورا

 بهش زد وبا لذت شروع کرد به خوردن  یس ــیل

 

واسمون خاطره   نایتموم ا  خواستمیکوتاه ازش گرفتم! م لمیف هیهمون حال هم  رد

 باشه 

 کنم!   لیخانوم باکالس تبد هیباهم و گندمو به  میری جذاب بگ یعکسا یبود کل قرار

 

 س زدن و خوردن   ـیامو تو دستش گرفت و شروع کرد به ل تخمـ
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 جووون که دختر _

 اقا معلم؟؟   خورمیخوب م_

 !!هیاوووف عال_

 

کردم و گذاشتمش تو  تشیخودم به طرف دهنش هدا نباری.نه تو دستم  گرفتم و امردو

 دهنش

 

 بخور تا اخر بخور  _

 ....  هویسانتمو تو دهنش بردم که  نیبعد تا اخر و

 داد   رون یعوق همه شو ب هیبا  هویکه 

 نکن   تمیبهم رفت : عه اذ ییسردادم که چشم غره ا ییا  قهقه

 چشممممم_

 

که واسم   کمینمونده که به اوج برسم  ی زیچ گهیبرد تو دهنش و خورد واسم د دوباره

 کردم تو دهنش  یاه خودمو خال  هیســ اک زد با 
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مو به مبل دادم و   هیحال تک یب ییو رفت تو دستشو رون یب دیاز دهنش کش عیسر که

 چشمامو رو هم گذاشتم 

 

 شکالت گذاشت تو دهنش  هیاومد و  قهیچند دقاز  بعد

 ؟؟ یخوب_

 بدمزه بود   یل یخ زتیاون چ یاره ول_

 

 م؟؟ی بخواب  میزد : حاال بر یکه اونم لبخند دمیخند

 

   میتند سرشو تکون داد : ارره بر تند

 تو اتاقم که چشماش گرد شد  میرفت باهم

 قشنگه!! خداااا چه اتاقت   یواااا_

 رو تختم نشست انگار تشکم خوشش اومد  رفت

 کرد  نییخودشو تند تند باال و پا چون 

 

 چههه خوبه!!  نیاقا معلم ا یواااا_
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 از تخت خوشت اومده؟؟ _

 ییی لیسرمو تکون دادم : اره خ تند

 

  یتونیتخت واسه هردومونه ، توام م نی گفتم : خب ا کردمیکه خودمو پاک م نطوریهم

 ؟؟ یاوک می خوابی هردومون باهم م یعن ی یوابهرشب روش بخ

 

 تکون داد : چشـــم    سرشو

 واسه خواب!  میعوض کردم و هردومون باهم رفت  لباسامو

 

*** 

 باال انداختم   یینگار ابرو یشماره  دن یچشم باز کردم با د لمیزنگ موبا یبا صدا صبح

 

 خواد؟؟ یم یوقت صبح چ نیا

 ...   رون یحال از اتاق رفتم ب شدم و جوابشو دادم و در همون  بلند

 

 بله؟ _
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 سالم _

 سالم _

 نمت؟؟ یی ب شهیجمال م_

   دادیصبح رو نشون م۱۰انداختم ، ساعت   یواریبه ساعت د ینگاه

 ؟؟یک_

 

 ما  یخونه   اینهار رو ب_

 گندمو تنها بذارم!  تونستمینم

 امیبعد نهار م تونمینهار نم_

 ؟؟یکنیم چرا دعوتمو رد ایواسه نهار ب بابا خب  یا_

 : مهمون دارم نگار  دمیکش یپوف 

 

 منتظرتم ۳اهان گفت : باشه پس واسه ساعت   هی

 رو قطع کردم  یگفتم و بعد گوش یاوک هی

 واسم پختن  یبا عمه چه اش ستیمعلوم ن_
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مجبور بودم تنهاش   یبازم چندساعت میسفارش دادم با گندم خورد رون یغذا از ب

 بذارم  

 عمم   یشدم رفتم خونه  اماده

 

انگار نه انگار که  کردن یرفتار م یجور هیباهم رفتار کردن!  یدر عمه و نگار با گرم دم

 از ما خوردن  یاونا پول

 

تر  کیباهم داشتن عمه م سه سال از بابام کوچ یخوب یبابام بود رابطه  یتا وقت عمه

 بود 

 

نامه پدرم   تی عمه به مامانم سر نزده و طبق وص گهیمامانم د یاز مرگش به گفته   بعد

   گرفتمیطلبشو ازشون م دیمن با

 

 با استفاده از نگار...  اونم

 کنارم نشست  نگار

 جمال؟؟  یخوب_
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   ؟؟یتکون دادم : خوبم تو خوب سرمو

 منم خوبم  _

 نگاهمون کرد  یجور خاص هیزدم که عمم  یزد منم لبخند یلبخند 

 

 !دیشما در کنار هم شهیخدا باورم نم یوا_

نسبت به   یانداخت، اما من تعجب کردم ... حس خاص نییشو پاخجالت زده سر نگار

 حرفش نداشتم  

 

 رو اورد   ییرایپذ لینگفتم.  خدمتکار وسا یز یدر هر صورت چ یول

 در مورد روستا کرد. دن یعمه مشغول سوال پرس و

 

گرفتم   میچطور تصم نکهیاما ا  ستمیاصال معلم ن هی من مهندس یرشته  دونستنیم همه

 و تو روستا واسه همه جا سوال بود  ییهویم اونم برم معلم ش

 

 !  دونستینم قتویجز  مامانم حق یکس
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   ؟؟یازدواج کن یخوا یتو  نم: جمال دی قهوه مو بردم به طرفم که عمه م پرس فنجون 

 

 :من؟؟ نه بابا  دمیاز قهوه مو نوش  ییا جرعه

 بهم انداختن   ینگاه معن هیو نگار  عمه

همه دختر   نیوقت زن گرفتنته ! ا گهیساله ت شده باشه د۲۷فکر کنم   ؟؟یچ یعنی_

   ریرو انتخاب کن بگ یکی میدار لیخوب تو فام

 

 تو خانواده مون!   ادیب  بهیغر نذار

 من با نگار ازدواج کنم   خوان یم نایافتاد ... پس ا میزدم تازه دوهزار یدلم پوزخند  تو

 

 مه فقط و فقط گندم!زن من فقط گند کنمیکار رو نم نیوقت ا چیمن ه یول

 

 ؟؟ یدختر خوب مثله ک_

 نگار خودمون چطوره؟؟    نی : مثال هم دن یشروع کرد به خند یبا طناز عمه

 

 کنن من چرا نکنم؟؟ یباز خواستنیکه اونا م الحا
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 بود انداختم    نییبه نگار که خجالت زده سرشو  پا ینگاه

 جواب دادم   یبا مرموز و

 

 خوب هستند!  یلیدختر خ نکهینظرم در موردشون انگار خانوم که تاج سر هستن، _

موندم و   ششون یپ ی! کمبهیعج یز یچ هیوسط  نیشد ، ا یجور هیعمه  ی افهیق

 اسرارشونو واسه موندن شام قبول نکردم  

 

 گندمو تنها بذارم.    نیاز ا شتریب تونستمینم

 که نگار هم پشت سرم اومد   میبود اطیح تو

 جمال_

 بله؟؟ _

 

   یچیه_

شدم و روشنش  نی... سوار ماشرون یکردم و از خونه زدم ب ینگفتم و خداحافظ یزیچ

 کردم 
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شماره  دن یدرش اوردم با د بمینگ خورد از وو جز میحرکت کنم که گوش خواستم

 جواب دادم دیناشناس با ترد

 

 بله؟؟ _

 

 به به اقا معلم! _

 بود؟؟ یک گهید نیباال انداختم ا ییابرو متعجب

 شما؟؟_

 

    دی: ام دیخندش به گوش رسپوز یصدا

 بود؟؟  یک گهید دیکردم ، ام یاخم

 !ارمیبه جا نم_

   یعروسشو دزد یکه شب عروس م ی : همون دیپوزخندش به گوش رس یصدا بازم

 

 بار من بودم که پوزخند زدم  نیشوهر گندم بود... ا پس
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 ینتو دلش جا ک یالک یخودتو الک  یخواست یگندم از اول سهم بوده و هست! تو م_

 نه من!  یدر اصل تو دزد یول

 

  چارهی که اون ب یی! تویکرد که از دانش اموزت سواستفاده ییتو کهیزد : اخه مرت داد

  یتو زن منو گول زد  یکرد تیرو اذ

 

فکر نکن به   ذارمیکنم زندت نم داتیخدا پ یو بلندتر داد زد : به خداوند  دیکش ینفس

 ! شمیم  التیخ یب یزود نیهم

 سراغت...   امیم ی، منتظر باش به زود برمی ابروتو م  یستا بردمنو تو رو یابرو 

  

 منتظرم  _

 کنارم  یرو پرت کردم رو صندل یو گوش دمیکش یرو قطع کرد کالفه پوف یبعد گوش و

 

دوستش نداره و بداخالقه   دیکه ام گفتی به حرکت دراوردم ،گندم م نویسرعت ماش به

 کنه؟؟ یشده که زنم زنم م یحاال چ
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 ! رهیو اگه مرده گندمو ازم بگجل ادیب

 دن یبا د دیدیم ون ینه گندم داشت تلوززودتر گندمو عقد کنم...  رفتم خو  یهرچ دیبا

 اومد طرفم   عیمن سر

 سالم _

 ماهت   ی:سالم به رو  دمشیشدم بوس خم

 

 گذاشتم   یزنهارخوریرو م دامویبهم زد... خر  یخوشگل لبخند

 .کردمیو عقد مو زودتر گندم  کردمیکارامو درست م دیبا

 

 د؟؟یکنیکدوم مدرسه کار م نجایاقا معلم شما ا_

 

 ؟؟ یچ یعنینگاهش کردم :  جیگ

 د؟؟یکنینم سیتدر نجایا یعنی د؟؟یستیمگه شما معلم ن_

 ! ستمینه من معلم ن_

 د؟؟یکردینم سیما تدر یمگه تو روستا ؟؟یچ یعنیگرد شد :   چشمام
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 تکون دادم : چرا   سرمو

 خب؟؟  _

  یعنی ستمیگندم من معلم ن نیدادم : امم خب بب ینهارخور  زیم  یصندل مو به هیتک

دوست و اشنا اون   ینخوندم ،فقط بخاطر تو به اون روستا اومدم و با کل یصال معلما

مطمئنن بفهمن   هیرقانونی!  کارم غهیمدارکو درست کردم، که اره من کارم معلم

 بکنم! یر کارمجبورم ه وبه ت دن یبخاطر رس  ی.  ولکننیمجازاتم م

 

 د؟؟یشناختی نگاهم کرد : بخاطر من؟؟؟ مگه منو م ناباور

 

 تکون دادم :اهوم  سرمو

 از کجا؟؟_

 

تو جنگل   یروستاتون اونجا وقت می زدم :با چند نفر از دوستام اومده بود یلبخند 

  می برگشت یوقت یبود  نیریواسم ش یلیکردم خ دایبهت پ یحس خاص هی دمتید

   دمتیاومدم اونجا د گهیبار د نیچند  نیهم یبودم برا تهران همه ش به فکرت

اقا رفتم  و با    یعل شیپ نیهم  ی، برا دیمعلم کم دار دمیروستا شن یاز اهال  نکهیا تا

   شمیمعلمتون م امیشرط م کیبه  نکهیگفتن ا
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 !سیاونجا واسه تدر اومدم

 ؟؟ یچه شرط_

چرا   دونمیم قبول کرد اما نم، اون ینامزدم باش یعن یبود تورو به من بدن  نیشرطم ا_

   رشیاحمق زد ز  ی کهیبعدش مرت

 

   شهیمگه م یچشماش گرد شد: وااا بازم

 چرا نشه؟؟  زمیاره عز_

   یباش دهیبخاطر من انقدر دردسر کش شهیانداخت : باورم نم نییپا سرشو

 

 شدم و دستمو رو طرف شونه هاش گذاشتم  کینزد بهش

 گندم _

 نم؟ چشمام زل زد : جا تو

و   یکه افتاد پشتم بمون یهر اتفاق یقول بد  دیهامونه دختر با یتازه اول سخت نیا_

 باشه ؟؟  ینزن رشیز
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 وفته؟؟ یقراره ب  ینگاهم کرد : چه اتفاق مظلوم

 سراغمون   ادیم دیزود ام ای رید دونستمیم

روز   هینزن و پشتم بمون باالخره  رشیکه شد ز ینداره ...  هر چ یفرق یحاال هرچ _

 باشه؟؟  شهیتموم م یچهمه 

 

 جلو داد : اخه اقا  لباشو

 نگو فقط به حرفام گوش بده باشه؟؟  یزیچ سی حرفش : ه ون یم دمیپر

 

 تکون داد : چشم   سرشو

    زمیعز نی: افر دمیبوس شویشونیپ

 

 سفارش بدم؟؟  یخوریم یحاال شام چ_

   دونمیمم نم:ا دیبه چونه ش کش یدست متفکر

 خواد؟؟ یم یدلت چ_

 لو داد:کباب  ج لباشو

 به چشم  ی: ا دمیکش لپشو
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 ) گندم (

 

  دیبعد از خوردن جوجه سفره رو جمع کردم که ازم پرس

 رون؟؟ یب میبر یخوایم_

 کجا مثال؟؟_

 مثال باغ پرندگان چطوره هوم؟؟  دونمیباال انداخت: نم ییا شونه

 

 ؟؟؟ یزد : جد یبرق چشمام

 

   زمیتند سرشو تکون داد : اره عز تند

 : برو اماده شو   دیگفتم که خند ییهورا

 ندارم  اخه! نجایمناسب ا یجلو دادم :من لباس لبامو

 

دست لباس تو کمدم هست اونا رو بپوش بعداز باغ پرندگان  هی نییگفت : ب یاهان

 . دیخر میریم
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و باالخره   دیدوست داشتم با شوهرم برم خر شهیگفتم رفتم که اماده بشم! هم ییهورا

 !  رسمیارزوم م  نیدارم به ا

 

 بهتر بود   یچ یازم بزرگ بود اما از ه  کمی دمیکه واسم گذاشته بود رو پوش ییلباسا

 رون یسر کردم و از اتاق رفتم ب ممیروسر

 

 . م یبه طرف در رفت یحرف چیه یبلند شد و هر دو ب دنمیمنتظرم نشسته بود با د رومبل

 

  ادیز یل ی... ذوق داشتم اونم خمیو به طرف باع پرندگانه رفت میشد نشیماش سوار

 

که جمال به   دمیپرس یم ییو سواال ومدمیبه وجد م دمیدیکه م ییبا هر پرنده ا اونجا

   وفتادیخنده م

 

رفتن چندتا عکس ازم ، از دلم در ... اما اون بعد با گ  کردمینگاهش م یحرص منم

  اوردیم
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و من برات ضعف   یشیجذاب م یخندیم  یوقت گفتیو م دادیم ادیخنده دار  یژستا  بهم

 !رهیم

   کردمیتو دلم قند اب م لویک لویک منم

 که داشتمش   خداروشکر

 همون جمال هستم .  ایاقا معلم   شیکه االن که پ خداروشکر

 

واسم   یو تو خونگ  یتا لباس مهمون ریبگ  ریاز لباس خواب و لباس ز  دیخر میرفت باهم

 ددیخر

 

 خونه   میو بعد برگشت میخورد رون یباهم ب تزای!   شام بهم پمیرفت یعروس م دیخر انگار

  دیخندی اونم م  رفتمیو مثله مدال جلوش راه م دمیپوش لباسامو

 بم نشست  رو ل ییلبخند دندون نما رمیلباس خواب و لباس ز دن ید با

 

  رون یهر چقدر صدام زد که برم ب  یمنته دمی! لباسا رو پوشزمیکرم بر  خواستیم دلم

 نرفتم  

 و موهامو پشت گوشم انداختم  دمیخواب مهیرو تخت به حالت ن و
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 رون؟؟ ی ب یایگندم چرا نم_

 ؟؟ یای...چرا تو نمایتو ب رون یی ااخ خسته شدم انقدر اومدم تو اتاق ، رفتم _

 

 تو اتاق  ادیحدس زدم که  داره م ومدی ازش ن ییصدا

 شدم  نی همه بال شده بودم! چرا همچ نیمن که ا یواا 

به   رهیشدن دستگ نییباال و پا یاسترس گرفتم ، صدا یرو هم گذاشتم کم چشمامو

  دیگوش رس

 

 اره؟؟   یکه خسته شد_

 به بدنم دادم: اره چه جورشم   یوا کردم و کش و قوس چشمامو

 

راستشو گذاشت رو   یپا نیو بعد از چند م ستادیفت و اومد کنارم رو به روم اگ یجوون

 تخت  

 

 ؟یگرفت ادیرو از کجا  نایتوله ا_

  لمای: از تو ف دمیخند ینخود
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 ؟؟ یدیاز کجا د لمیکرد : ف زیر چشماشو

 

 گرفتم.  ادیگذاشت من  ینجور یا لمیف   هیخونه شون اونم  می اون موقعه با اسرا  رفت_

 ؟؟ یدیرو د لمای: چرا اون ف دیخند

 

 ! نمییدوست داشتم ب دونمیباال انداختم : نم ییشونهدا

 شد به طرف پام   دهیبعد دستمو روپام گذاشتم که نگاهش با دستم کش و

 

 ؟ یخوایم_

 و؟؟یگرد شد :چ چشمام

 

 !ید یکه االن واسش لباس خواب پوش یشد : همون مهیزد و زدم خ یچشمک

 هویلبام در همون حال دستشو به پام رسوند که  دن یه شروع کرد به بوسک دمیخند

 بلند شد  لشیزنگ موبا یصدا

 

 محل   یلعنت بر خروس ب_
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مگه اون  یبازم به کارش ادامه داد ول لشیزنگ موبا یصدا  دن یتوجه به شن یب

 داشت؟؟ یشخص دست از تماس گرفتن برم

 

 مخم بود   رو

  گهیاووف برو جواب بده د_

اورد و تماسو وصل  رون یب لشویموبا بشیو از روم بلند شد از تو ج دیکش یپوف کالفه

 کرد 

 

 بله؟؟   _

 گفت   یبلند  یبهش گفت که چ یطرف چ دونمینم

 نشستم و بهش نگاه کردم   صاف

 شده؟؟  یچ یعنی

 

  ؟؟یک_

  امی،باشه االن م ی: ااااه لعنت دیتو موهاش کش یدست

 رو قطع کرد.   یبعد گوش و
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 شده؟؟  یچ_

 

 کرد به مرتب کردن لباساش  شروع

 حواست باشه   ایوا کن یچکیدر رو ه ومدمیلباساتو بپوش تا من ن_

 

 بعد به طرف در اتاق  رفت منم رفتم پشت سرش  و

 شده؟؟   یخب بگو چ_

 

 گفت...  کردیکه کفشاشو مرتب م یحال در

 خانوم مرده حاج_

 ه؟؟یچشمام گرد شد:حاج خانوم ک

 

   گمیشد : بعدا م بلند

حاج   گنیم یاصوال به کس  یخدا نکنه مادرش باشه؟؟ول یتند از خونه خارج شد...واا  و

 باشه   ریخانوم پ

 نکنم مامانش باشه!  فکر
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 تو اتاق لباسامو عوض کردم و رو کاناپه منتظرش نشستم.  رفتم

 

 ) جمال /اقامعلم (

دستام گرفته بودم به کل  نیهمه اومده بودن سرمو ب نامیو عمو ا نایعمه ا ی  خانواده

 بود   ختهیاعصابم بهم ر

 

 رفت  شمون یزود از پ یلیوقت مردن حاج خانوم نبود...  خ االن 

   کردیم هیصدا گر یمامان هم اروم اروم ب دیرسیعمه به گوش م ی هیگر یصدا

 

 به طال انداختم که بلند شد اومد طرفم   ینگاه

 جمال؟؟  یندار ازین یزیچ_

 

 صدا زدم :طال  اسمشو

 نشست : توروخدا به من نگو طال همون نگار رو بگو از اسم طال متنفرم   کنارم
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   اد؟؟یم یحواسم نبود ،دختر حاج خانوم ک دی: ببخش دمیبه صورتم کش دستمو

 

  گهیهول شده بود گفت که تا چند ساعت د  یلیخ چارهیب میبهش زنگ زد دونمینم_

  ادیم

  یداشت که بر اثر تصادف رانندگساله هم ۳۰پسر   هی.  کردیم یزندگ رازیش دخترش

 مرده بود  

 

 به جانمازش انداختم وسط اتاق پهن بود   یشدم و رفتم تو اتاقش نگاه بلند

   خوندیداشت م اینماز بخونه    خواستیم انگار

   دادیم یعطر محمد یسمت جانمازش رفتم و نشستم بو به

 

   یتو مثله پسرم گفتیم شهیاز جلو چشمم رد شد... هم  لمیف هی، حرفاش مثله  کاراش

 و همه جا هوامو داشت   شهیهم

 

   کردیو چشمامو رو هم گذاشتم بغض داشت خفه م م دمیکش یقیعم نفس

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

191 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

  هینداشتم. نتونستم تحمل کنم اروم شروع کردم به گر یحالت نیواسه پدرمم چن یحت

 کردن!  

 

  گهیو شروع کردم به جمع کردنش باورش واسم سخت بود که د دمیبو کش جانمازشو

 !ستین

 

*** 

بارم   هی یسه روز حت نیسرعت نور  سه روز از فوت حاج خانوم گذشت و من تو ا به

 نرفتم که به گندم سر بزنم  

 

  رمیشدم :من م بلند

 بهم رفت :کجا؟؟ ییچشم غره ا مامان 

 

 ارم استراحت کنم کار د کمیخودم  یخونه   رمیم_

   دونستینباشه تورو پسرش خودش م یبمون هر چ  نجایا گهید کمیگفت :  یفور عمه
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 برم دیبا تونمی: نم دمیتو موهام کش یدست کالفه

 کرد ینگفت و مامان هم به سمتم فقط چشم غره پرت م یزیچ گهید عمه

 

 ..  رون یکردم و از خونه زدم ب یتوجه ازشون خدافظ یب

پنجم   یبه اطراف انداختم و وارد ساختمون شدم، رفتم سمت اسانسور و طبقه  ینگاه

 رو زدم 

 اومدم   رون یب عیبه اسانسور سر دن یاز رس بعد

 

 به طرف در رفتم. در وا بود   و

 ازش نبود   یبه اطراف انداختم خبر یشدم نگاه وارد

 در اوردم.    کفشامو

  ؟؟ی ستین_

 ه کل خونه دوختم و نگاهمو ب  ستادمیا  ییرایپذ وسط

 اورده    ریوقت گ عجبا

 

 با توام  _
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بهش انداختم کت و   ینگاه رون یاومد ب  دهیشن ومدیم رون ی قدماش که از اتاق ب یصدا

 برگش  گاریس شهیمثله هم یشلوار کرم

 

 لبش بود  کنار

 زد  گارشیبه س یپک

 منتظرت بودم!_

 

 شلوارم فرو کردم : خب منم اومدم   بیتو ج دستمو

 جمال _

 بله  _

 ؟؟ ی که گفتمو انجام داد یکار_

 نه! _

 

 چرا؟؟ _

 باال انداختم : وقت نشد در ضمن رو منم واسه اون کار حساب باز نکن  ییا شونه
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 یبعدش بزن  یایکه م ی. اول قول بده یراحت نی به هم یزد : فکر کرد یپوزخند

 رش؟؟یز

  یو مردونه پا یستیتا اخرش وا دیبا  ستین یخبر  نیهمچ کرد : نه داداشم ینوچ

 ! یحرفت بمون

 

 االنم فرق داره بفهم  کردیفرق م طمیاون موقعه شرا_

 فرق کرده؟؟  یاالن چ_

به شرکتم بزنم خودم توش   ی... پدرم مرده هر اسب یباال انداختم : همه چ ییا شونه

 !شمیگرفتار م

 

   میبار ازت خواست هی... فقط یه مون کار کنواس شهیکه هم میاومد : ما نخواست جلو

 

 تونم یمن نم_

 ؟؟ ی: جد دیخند

 تکون دادم : بله   سرمو

   یسرشو تکون داد : اوک اونم
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که زد سرجام  یاما با حرف رون یگفتم و به طرف در رفتم خواستم برم ب ییا خوبه

  ستادمیوا

 

 ! ستیمن ن ریتقص دیرس ییکه به مادرت و اون دختر روستا یفقط هر اسب _

 

 ؟؟ یشناسیباال انداختم: گندمو از کجا م ییو ابرو دمیپاشنه پا چرخ رو

 ملوسه! یادیسر داد : بماند. فقط حواست بهش باشه  ز ییا  قهقه

 گفت.  یلحن کشدار  هیبا  ملوسو

 

 ؟؟ یکنیم دیتهد یدار _

 فکر کن   یخوا یکه م باال انداخت : هر جور ییا شونه

 

 من جلو رفتم و انگشت اشارمو به طرفش تکون دادم  نباریا

 ؟؟؟ یدیفهم یکن دیتهد یحق ندار _

 

  دی د میشونه شو باال انداخت : خواه الیخیب بازم
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  کنهیکه بزنه بهش عمل م یحرف دونستمیکردم. م ییقروچه ا دندون 

 ! هیچه ادم اشغال دونمیکس ندونه من که م هر

 

شدم و به سرعت راه افتادم به طرف   نم ی، سوار ماش رون یحرص از خونه ش زدم ب با

 خونه م!

 ) گندم (

 

چند روز به جز شبا   نیا یعن یو من تنها مونده بودم ،  رون یاز صبح جمال رفته بود ب 

   دمیدیاصال جمالو نم

ون دلم تنگ نشده دروغ  ... اگه بگم دلم واسه روستامرفت یخونه حوصله م سر م تو

 نگفتم  

 

از   رون یبرم ب تونمینم یحت نجایا یول  کردمیروستا سرگرم م  یخودمو با اهال اونجا

 خونه! 
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  ییا هیترک الیسر هی کردمینگاه م tvدرست کردم خوردم.  داشتم  یز یچ هی رفتم

   دادیقشنگ م

 

رو قطع کردم. بلند   tv یزنگ خونه بلند شد  متعجب صدا یبودم که صدا  لمیف محو

 خانوم پشت در بود   هینگاه کردم  فونمیشدم رفتم سمت ا

 

 ه؟؟ یک_

 

 ؟؟ یببر  نییپا  یایب شهیهستم براتون اش اوردم م تون ییرو به رو هیدخترم همسا_

 وقت بود اش نخورده بودم! یلیخدا خ یبرق زد ، وااا  چشمام

 

  امیاالن م_

   نییباز گذاشتم و  رفتم پا مهیدر رو ن دمیقطع کردم و شالو مانتومو پوش فونویا

 رفتم  نییطبقه رو از پله ها پا۶هوس اش کرده بودم که   انقدر

 

 از اون خانوم نبود   یخبر یوا کردم ول نگویدر پارک  زدمیتند نفس م تند
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 ست ین ینبود واا چرا کس یور و اون ور انداختم کس نی به ا ینگاه

 کجا رفت؟؟  یزود نیاون خانوم به ا پس

 

 بود نگاه کردم  ستادهیکه اون ورتر وا ییبچه ا به

 اش دستش بود کجا رفت؟؟   ینیاون خانومه که س_

 

 نبود   نجایبه دست ا ینیاصال خانوم س  دمیرو ند یمن کس هیک ؟؟خانومیگیم یچ_

 شدم؟؟  یتوهم یعنیگرد شد ...  چشمام

 مانع بسته شدن در شد  یدست هویباال انداختم خواستم در رو ببندم که   ییا شونه

 به طرف خودش شروع کردم به تقال کردن  دیکه دستمو گرفت کش دمیکش غیج

 

مطلق   یاهیجز س دمینفهم یزیدهنم گذاشت وبعدش  چ یرو جلو دیپارچه سف هی هوی

... 

  

*** 
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تار بود چند بار پشت سرهم پلک زدم  دمیچشمامو باز کردم د ومدیکه م ییسروصدا با

 شه  یعاد دمیکه د

 

 کنمیم کاریچ نجایشدم من ا جیبودم!  گ نیزم ریبه اطراف انداختم انگار تو ز ینگاه

 جمال نبودم؟؟   یمگه من خونه  

 

  ختیر یاز جلو چشمام رد شد... دلم هر   لمیمثله ف یدفعه همه چ هی

 دهنمو پرصدا قورت دادم   اب

 کجام ؟؟  شیمن پ خدا

 هیگر ریکردم و نتونستم تحمل کنم از ترسم زدم ز بغض

ضعف کرده بودم   یاز گشنگ  رهیسراغمو بگ یکس نکهیاونجا بودم بدون ا یچند ساعت

 هم به سکسکه افتاده بودم  ادیز هیاز شدت گر

 

  یاتفاق دمیترسیترسناکا افتاده بودم م لم یف ادی  دمیترسیم یلیبغل کردم... خ  زانوهامو

   وفتهیب

 سراغم! ادیجن ب ای
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شد و   دهیدر شن ریج ریج یگذشته بود که صدا خودمی ب یفکرا  نیچقدر از ا دونمینم

   یکس یقدما  یبعد صدا

 

بود   کی. ترسم دوبرابر شد اب دهنمو پر صدا قورت دادم!  تاردیگوش رس به

 زن  ایبدم که مرده طرف   صیتشخ تونستمینم

 

 دختر کوچولو؟؟  یخوب_

 شدم   یجور هیبم و خش دارش  یصدا از

 !؟یدیجلوتر اومد : ترس بازم

 

 ...ـد مـــ....  ـــیتپ تپه جواب دادم : بــ ...ذار  با

 بــــ....ـرم   ـن

   ؟؟یکجا بر_

 

 ...ش اقـــ....ا مـــ...لعم ـــیپــ..._
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 ه؟؟؟ی سر داد : منظورت اقا معلم تقلب ییقهقه ا هوی

 

   دیقدماش به گوش رس یبهش ندادم که بازم صدا  یجواب

 خانوم کوچولو  ییفعال مهمون ما_

 و ازم دور شد...  دیرو پاشنه پا چرخبعد  و

 

 ) اقا معلم/ جمال (

 

 در رو وا کرده؟؟ یک یچ یعنیبه در خونه نگاه کردم باز بود... چشمام گرد شد  متعجب

 خونه شدم و کفشامو دراوردم   وارد

 

 گندم _

 ازش نبود    یخونه رو گشتم خبر ینداد ...همه جا جواب

   دمیترسیکه تو سرم بود م یفکر از
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 باشه! دیکار حم دمیترسیم

 

رو   یزنگ خورد ، با عجله گوش میکه گوش ستادمیوا ییرایوسط پذ فیباالتکل نطوریهم

 دراوردم   بمیاز تو ج

 

 تماسو وصل کردم  عیبود سر خودش

 توعه؟؟  شیگندم پ یاشغال عوض _

 !یاممم بامزست حق دار   ؟؟؟یفسقل بچه شد نی تو عاشق ا یعنی:اوووه اروم  دیخند

 

 زدم : جواب سوال منو بده کثافط   داد

 

 باال   رهیاروم فشارت م_

 حرصم نده   دیحم_

  یایم گهیساعت د۲۴تا  ای گمیم یچ نیی منه، ب شیشد : اره پ دهیشن یجد صداش

 ؟؟ یدیفهم یکنیم یبچه خداحافظ نیبا ا ای یکن یاون قراردادو امضا م
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شد دندون   دهیبوق اشغال شن یرو هم گذاشتم اومدم جوابشو بدم که صدا چشمامو

 کردم و...  ییقروچه ا

 به  مبل زدم  یرو پرت کردم رو مبل و لگد یو گوش

 ...   یبهت ...لعنت بهت اشغال عوض لعنت

دستام گرفتم، چرا من به گندم نگفتم اصال از خونه نره   نیمبل نشستم و سرمو ب  رو

   رون؟؟یب

 کس وا نکنه! چینکردم در رو ه دیبهش تاک چرا

 

 برده بودم.  ادیچند وقت انقدر شلوغ بودم که به کل گندمو از  نیخر ا منه

 ضرب گرفتم.  نیدادم  و با نوک پام رو زم رون یکالفه ب نفسمو

 

  نکهیقبل از ا شیدوسال پ شی. لبمو با زبون تر کردم ،فکرم رفت پکردمیم یفکر دیبا

 . نمییگندمو بب

 

 باال انداخت  ییانداختم که ابرو دیبه حم ینگاه
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واسه دو قرون پول؟؟ اون   یپدرت کار کن شیپ  یخوایم یتا ک گهید گمیراست م_

   ذارهیمنت سرت م میوقت کل

 

) به خودش اشاره کرد (  همسن توام    نییواسه من تو اون شرکت کار کن... منو ب ببا

  اردمیلیاما االن م

 توام تو کار من  ایب گمی، م  یتوام کم دار گمینم

 

 ! هیرقانونیکار تو غ_

اون ور   یفرستیبابات م یتو جنسا یذاری ست ، م قهیهمه ش عت  ستی مواد مخدر که ن_

 سخته؟؟  یلیخ نیا  یکنیاب پول پارو م

 

شد تا  المیخ یاونم ب یسواستفاده کنم... قبول نکردم چند وقت  از اعتماد بابام تونستمینم

 من به روستا رفتم و با گندم رو به رو شدم  نکهیا

 

 . زدیبه من زنگ م دیحم یگرفتم معلم بشم. اما هنوزم گاه میفرار از اون جو تصم یبرا 
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  ییبار خسته شدم و قبول کردم قرار بود برم کار رو براشون انجام بدم با حرفا هی تا

 بدجور وسوسه شده بودم   زدیکه م

 کنسل شد. هی کنم که بابام فوت کرد و قض یبود ماه بعد برم تهران کارا رو اوک قرار

 

از خونه خانوم بزرگ    ی...  وقتشینبود تا چند روز پ دیازحم یاون موقعه خبر  از

 راه زنگ زد  نیخودم ب یخونه   امیب خواستمیم

 اومد   شیبحث پ یمنو برد خونه ش و کل دیبا تهد و

 کنه! یعمل دشیبخواد به تهد کردمیوقت فکرشو نم چیه

 

بود که اصال گندمو فراموش   ختهیشرکت رو سرم ر یکارا یچند روز هم به قدر  نیا تو

 کرده بودم. 

 

 یمیبهتر از محمد دوست دوران قد یو چه کس گرفتمیکمک م دیبا  بلندشدم

 کمک کنه؟؟  تونستیم

 

 برداشتم و شمارشو گرفتم بعد از چند تا بوق جواب داد   مویگوش
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 !یاز ما کرد  یادیبه به اقا محمد چه عجب _

  تونمی، م  کنمیم فی شلوغ بود ...حاال برات تعر یلیجان شرمنده سرم خ دیسالم حم_

 دارم؟؟  ازیبه کمکت ن  نمتیبب

 

 ام؟؟ یاره چرا که نه کجا ب_

 که ؟؟  یدون یخونه م ادرسشو م ایب_

 اونجام   گهیساعت د کیاره ، تا _

  میگوش امیپ یسمت اشپزخونه صدا رفتمیگفتم و تماسو قطع کردم داشتم م یاوک هی

 بلند شد 

 

 تند دانلود  یشماره حم دن یبرام فرستاده بودن بازش کردم با د ویدیو هیتلگرام  از

 رو زدم  ویدیو

 

 دانلود شد   ویدیقرن گذشت و هیمن مثله  یکه برا نیاز چندم بعد

بود و دست و   دهیگندم که رو تخت خواب  دن یبود اما بعدش با د کیهمه جا تار اول

 پاشو بسته بودن و چند تا مرد دورش بودن 

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

207 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 بود سکته کنم...  کینزد

 یبرداشتم و تند تند شماره  لمویو ف دمیی ، دندونامو هم سا کردیم هیاز ترس داشت گر

 گرفتم   دویحم

 از چهار بوق جواب داد  بعد

 

 !کنهی م هیگر یلیبه به  اقا معلم. خانوم کوچولوت خ_

 گفتم :  زدمینفس نفس م  تیکه از عصبان یحال در

 !کنمیتار مو ازش کم شه اونجا رو سرتون خراب م هی

 

   دیرس حرص اورش به گوش یصدا

 ...  دمیترس ییو ییو_

کارتو مثله ادم انجام  ایب  یعرضه دار  یلیشد :زر نزن تو اگه خ یصداش جد سپس

 ببرش    ریبچه هم بگ نیبده دست ا

 هم من.  شهیتو راحت م الیخ هم

 ؟؟ یفهمیم دمیمن انجام نم_
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 ؟؟ یندار  یدختره رو ببر کار  نیجنازه ا ایزد : هه خب پس فردا ب یپوزخند

 رو هم گذاشتم ...لعنت بهش لعنت...  چشمامو

 

   کنهیعمل م زنهیم  ینداشتم ، شک نداشتم که به حرف ییا چاره

 جواب دادم   ومدیکه از ته چاه م ییصدا با

 باشه _

 

 بلندتربگو   دمینشن_

 باشه _

 باشه؟؟  یچ_

 

 !کشتمشیخودم م یدستا  نیدستم بود با هم یاشغال اگه جلو  ی کهیمرت

 

 !دمیاون کار رو انجام م  کنمیقبول م_

 ؟؟؟ یانقدر دوستش دار یعنیجوون بابا _
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  یبزن  بی بچه اس هی به  یتونیاشغال چطور م  ی هیبردم باال : د اخه مرتک صدامو

 هااان؟؟؟ 

 

 .... منتظرتم  ابان یتو خ۱۴فردا ظهر ساعت  _

 رو به رو  واریرو محکم کوبوندم به د یداد بلند گوش  هیرو قطع کرد... با  یبعد گوش و

  رون ی دل و روده ش افتاد ب که

 

زنگ خونه بلند شد. چند نفس   یکه همون لحظه صدا زیبه م دمیبار مشتمو کوب چند

  دمیکش قیعم

 اروم بشم و بعد رفتم در رو وا کنم.  تا

   دمیکش یمحمد پشت در پوف دن ید با

   دیبود که لبخند رو لباش ماس یم چه جور افهیق دونمیلبخند برلب داشت اما نم  اول

 

 شده؟؟  یچ_
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 باال انداختم و خودم  زودتر ازش رفتن داخل رو مبل نشستم    ییابرو

 باال انداخت   ییابرو میگوش دن یبه اطراف انداخت با د ینگاه اومد

 

 چت شده تو؟؟  ؟؟یاورد  تی سر گوش هییچه بال نیعه عه ا _

 

 کنم. ف یتا برات تعر نی:بش دمیتو موهام کش یدست

 کردم شوکه بهم نگاه کرد   فی واسه محمد تعر ازیپ رتایرو از س یهمه چ

 ه؟ یرقانونیکارشون غ یفهمیتو م_

 اره تکون دادم   یبه معن  سرمو

   شه؟یم یچ رنتیاگه بگ یتو مفهم_

 زد   یاهوم گفتم. که پوزخند هی

 کنن؟؟ یولت نم گهید ی اگه اون کار رو براشون انجام بد یفهمیتو م_

 

 درست فکر کنم   تونستمیچشمامو رو هم گذاشتم ... نه نم محکم

 که واسم مهم بود فقط گندم بود  ی. االن تنها کسرمیبگ میدرست تصم تونستمینم نه
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 گم؟؟ یم یدارم چ یفهمیجمال با توام م_

 

 کاریخب چ یول فهممیدر کنترلش داشتم جواب دادم : اره ...اره م یکه سع ییصدا با

 کنم؟؟ کاریکنم؟؟ گندمو چ

 

انقدر واست   ییدختر  روستا هی یعنیو تمسخر بود جوابمو داد :  هیکه پر از کنا یلحن با

 ارزش داره؟؟ 

تمام  خواستیدلم م دیلرزیدستام م ت ی کردم اونم با خشم، از شدت عصبان نگاهش

 کنم  یش خالحرصمو رو

 

رو بابتش   زایچ یلیخ دیشده گفتم : انقدر واسم ارزش داره که ق دیکل یدندونا ون یم

 روش.  نمیزدم ا

به  یول یکه عاشقش رمیگ یگفت: اوک ییتکون داد و در همون حال خوبه ا سرشو

 خانوادت فکر کن به مادرت 

 حماقت محضه   نیجمال ا یتنها وارث پدرت فکر کن! وا به
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 ... نمییصبر کن ب اصال

 

رو   یو ارنجشو رو زانوش گذاشت: برفرض که تو اون قرارداد کوفت دیجلو کش خودشو

هوم؟؟ دستت به   یکن کاریچ یخوا یسر گندم اورد م ییاما اگه همون جا بال یامضا کرد

 بنده؟؟   ییجا

 

 کاریچ دیبعدش من با اوردیسر گندم م  ییکردم ،حرفش حق بود واقعا اگه بال سکوت

 کردم؟یم

 تصورشم وحشتناک بود   یحت

 زنگ تلفن خونه بلند شد   یدهنمو پرصدا قورت دادم خواستم جوابشو بدم که صدا اب

 شدم و به طرف تلفن رفتم و جواب دادم  بلند

 بله؟ _

 ؟؟ییجمال مادر کجا_

 طور؟؟  سالم خونه م چ_

پدرتو جمع کردم ... بعدش   زیم کردمیم یصبح رفتم شرکت داشتم کارا رو اوک_

 خواد یتورو م ییاقا هیاومد داخل گفت  یمنش
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 بود؟  یخب ک_

  یگیب دیبود... بذار فکر کنم اهان حم یبود صبر کن چ یگیب شیلیفام  _

 رو تو دستم فشردم یحرفش محکم گوش دن یشن با

 

 گفت؟ یم یچ_

 ! نیهم دینگفت در مورد کارامون پرس یزیچ_

 راهش ندن  گهیبود د ی، به نگهبان ی: اوک دمیکش یپوف 

 : چرا؟  دیمتعجب به گوش رس یصدا

   گمیبعدا م_

 شتم رو قطع کردم و محکم سرجاش گذا یبعد گوش و

 

 فکر کن! نیکن بش یخال ایسرگوش تویعصبان نکهیا یبه جا_

واسه مامانم حساب   دیتهد هیخودش   نیت ا: رفته شرک  دمیبه گوشه لبم کش یدست

 !کنمیم دیکه نبا ویسرقرار فردا و کار رمی م شه،یم

 خب چاره نداشتم ، داشتم؟! یدروغ گفتم ول دمیترسی نگاهم کرد ، اگه بگم نم نگران 
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قبول   نکهینداشتم جز ا ییکنم همون راه خودم بود چاره ا دایکه تونستم پ یتنها راه

 کنم!

  رون یخونه زدم ب از

 شدم تخته گاز روندم به سمت محل قرار   نمیو سوار ماش 

*** 

 زد   شیبرگشو ات گارینشستم که طبق معمول س دیحم یبه رو رو

 خب امضا کن _

 جلو خم شدم : اول گندم  به

نرفته که جون  ادتیمنم نه تو ...  رهیگ یم میکه تصم یکس نجایباال انداخت :ا  ییابرو

 منه! یگندم تو دستا

برگه همه  نیانداختم. ا زیرو م یبه برگه   یکه رو پام بود مشت کردم و نگاه دستم

 . کردیرو عوض م یچ

 با زبون تر کردم  لبمو

 جمال  االی_

 ! نمییبذار گندمو بب _
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از نوچه هاش انداخت سپس سرشو به سمت   یکیبه  یرو صورتم کرد و نگاه یمکث

  رون ی چپ کج کرد و اون نوچه شم رفت ب

نگذشت که در وا شد و گندم به همراه چند مرد  ییا قهیصاف کردم ... چند دق گلومو

    رون یاومد ب

 گندمو بسته بودن  یچشما

 شدم :گندم  بلند

 تکون داد و در همون حال جواب داد :اقا معلم  سرشو

 سر داد  ییاسم اقا معلم قهقه ا دن یبا شن دیحم

نکردم خواستم به طرف گندم برم که نوچه هاش  جلومو گرفتن و   یتوجه  بهش

 خودش نوچ نوچ کنان گفت: 

برگه رو امضا    نیادم بش  یمثله بچه  م یکارا رو نداشت نیاقا معلم ا گهی...نه دگهید نه

  دیکن اون وقت  تا دلت خواست دل و قلوه بهم بد

 دندوناشو تو دهنش خورد کنم.  ستخوایم دلم

   شتی پ امیچند لحظه صبر کن االن م زمیگندم عز_

 ش دلم به درد اومد   هیگر یصدا دن یشن با

 رو امضا کردم. یلعنت یرو برداشتم و اون برگه ها  خودکار
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 پرت کردم   دیها رو به طرف حم برگه

  ایب_

 کرد  زیزد و چشمامو ر گارشیبه س یقیزد و پک عم یلبخند 

 پسرخوب.   نیامم افر_

 بگو گندمو بدن! _

کرد   یپاش خال ریز گارشویس یرو داد دست نوچه ش و ته  مونده  یشد برگه ها بلند

  دیو خند

   ست؟؟یبه نظرت زود ن _

 ست؟؟ یزود ن یچ_

من خوب تورو   رشیز یزنیبه گندم انداخت : خب معلومه که بعدش م ینگاه

و   یخودت نکرد  یجنسا یما رو قاط یکه جنسا یتا وقت نیهم یبرا  شناسمیم

 !مونهیما م شیخانوم کوچولو پ  نیاون ور اب ا ینفرستاد

 گندم شدت گرفت   ی هیگرد شد ،گر چشمام

   ی: اشغال عوضدمیلب غر ریز

سر داد ،به طرفش حمله کردم که اون دوتا نوچه ش گندمو همراه با  یطانیش ی خنده

 منو گرفتن  یهم جلو گهیبودن و چند نفر د رون یاز اتاق ب هیگر
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که از دست اونا خالص بشم برم اون  کردمیکردم به فوش دادن و تقال م شروع

 خودم خفه کنم.  یاشغالو با دستا ی کهیمرت

 محکم تر منو گرفتن!   هیهاش زدم که بق از نوچه یکیبه صورت  یمحکم یمشت

 سگاتو نفرست جلو   نیوسط ا ایخودت تنها ب یاگه مرد  یکثافط عوض_

   کردیبه من نگاه م دنشیکش گاریس یلکسیهمون لبخند حرص اورش و با همون ر با

 : اشغال با توام!  سوزهی داد زدم که حس کردم حنجره م داره م یطور

همون روز هم   قایو دق  دیارسال دار یبه دب گهیپنج روز دبهم زد :  یاومد و چشمک جلو

 ! کشمیخودت اون دختر کوچولو رو م یمن فرستاده شه مگرنه جلو یجنسا دیبا

نوچه هاش پشتش    یگریاز پس د یکیگفت و بعد از اتاق خارج شد.  یدیتاک کشمیم

و اونم پشت   دمیچ یبه شکمم زد که از درد به خودم پ ینوچه ضربه محکم  نیرفتن اخر

 سرشون رفت... 

 ) گندم (

 

رنگو از چشمام  یمشک ی. اون پارچه ومدیکرده بودم که نفسم باال ن  هیانقدر گر

 افتاد.   یبرداشتن که نگاهم به اون مرد روان
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 !ییخب خانوم کوچولو بازم مهمون ما_

 کردن.  هیکردم به گرجمال بازم دلم پر شد و شروع  یاداوری با

 ؟ یهمه اشک دار  نیا یاوه تو چه جور_

 برم.   خوامی انداختم : من م نییپا سرمو

 

 ! یتو بر میذاریکارمونو انجام داد ماهم م زتیهر وقت اقا معلم عز ستی دست تو ن_

 نگفتم   یزیچ دمیکش یقیعم نفس

 با اشاره ش دست به اون مردا گفت منو ببرن  که

 بغلمو گرفتن و منو بردن از اونجا   ریز

 . دمیهمه  مرد باشم ترس نیا نیب نکهی... از ادمیترس میشد کیتار یراهرو  هی وارد

 

تخت داشت بردن پرتم کردن وسط اتاق ، خواستن برن   هیاتاق که فقط  هیوارد  منو

 د داخل  از نوچه ها اوم یکیکه  رون یب

 

 بچه ها   دیصبر کن_

 ترس بهشون زل زدم  با
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 ؟؟ ی خانوم کوچولو چطور_

 بهش ندادم   یخودم جمع شدم و جواب تو

 زد و رو زانوهاش نشست   یلبخند که

  یشگلچقدر خو_

 

   میبر ایب اوشیس_

 صبر کن _

 رو گونه م گذاشت که سرمو عقب بردم  دستشو

 نکن _

 چرا کوچولو؟؟ _

 اقا معلم بهت دست نزده؟؟  یعنی:  دیعقب بردم که خند شتریب سرمو

 

 دهنمو پرصدا قورت دادم : توروخدا ولم کن  اب

 

   شهیدردسر م اوشیس_
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 گفت  ارویکج کرد و رو به اون  سرشو

 

 !میاریاز عذا درب ی دل  هی میکن یحال هی ایدختره هست ب نیبابا ا_

   ختیر یهر  دلم

 نکن گناهه بچه س!_

 کنم   یخودمو خال دینداخت : خب به جهنم ، من باباال ا  ییابرو

 

 بلند   یاونم با صدا هیکرد افتادم گر کیبعد خودشو بهم نزد و

 توروخدا ولم کن  یوااا_

 رو پام گذاشت   دستشو

 نازه؟؟  تیتپل _

 به تخت  دمیدهنمو پرصدا قورت دادم انقدر عقب رفتم که چسب اب

 ولم کن  _

 

 ؟؟ ی چندبار به اقا معلم داد_
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   دن یشروع کرد به لرز دستام

بهت حال   شتریاز اقا معلمت ب  دمینترس قول م  سیدستشو رو گونه م گذاشت : ه که

 بدم 

 جلو اورد   سرشو

 ... هویلباسشو بذاره رو لبام که  خواست

  یحس کنم ول فشویکث یلبا یچشمامو رو هم گذاشتم منتظر بودم هر لحظه گرما

 نشد چشمامو با ترس وا کردم   یخبر

 افتاده و اون مرده که مخالف بود با نفس نفس زنان بهش زل زده    نیرو زم دمید

 

 نشو   کیبهش نزد گمیزد : کثافط م داد

 نفس نفس زنان گفت : به توچه هان؟؟  اوشیس

 بچه ست بفهم اخه طاقت تجاوز تورو  داره؟؟  نیمن اشاره کرد : ا به

 

شدن ...چشمامو بستم و دستامو رو    زیکرد و باهم گالو ییه ادندون قروچ اوشیس

 گوشام گذاشتم. 
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 !ترسمیم ادیز یلی، خ دمیترسیم یلیخ هیگر ریزدم ز و

   خواستی خودمونو م کیکوچ یهمون روستا تی امن دلم

 ! خواستمیمامانمو م من

  دیشد... حس کردم سر و صداها خواب  شتریم ب هیگر شدت

 

دستامو از رو گوشام  دیکشیگارمیهمون مرده که س دن یچشمامو وا کردم با د اروم

 زد  یعوض اوشیبه س یبرداشتم که لگد

 

 ؟؟ یبهش دست بزن یخواستی م یبه چه حق_

 تپ تپه افتاده بود :غلط کردم اقا   به

تو کف دست   گارشویس یده لبش برداشت و خم شد ته مون یاز گوشه  گارشویس

 کرد  یخال اوشیس

 

 گفت و چشمامو رو هم گذاشت   یدرد اخ بلند  از

   رون یب دیالش خور رو ببر نیا_

 گفتن و اون اشغالو با خودشون بردن  ییاقا چشم
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 به من انداخت   یاز رفتن اونا نگاه بعد

 دلم واست سوخت.  ییبکنه فقط چون بچه ا یکه نذاشتم اون کار یفکر نکن مهم_

 

 شد که زبون دراوردم   یچ دونمینم هوی

 ندارم!   یبه دل سوز یاجیمن احت_

 سر داد : عجب  ییمسخره ا خنده

 ترسناک بود گفت : یلیکه خ  یخم شد و با لحن سپس

 نکن مگرنه...  یزبون دراز کوچولو

 دستاش گرفت و فشردش   ون ی فکمو م هوی

 !برمیم مگرنه زبونتو_

 زد   یلبخند دیترسو تو چشمام د یترس الل شدم وقت از

 

 کوچولو بترس ، از من بترس   نیافر_
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   رون یبلند رفت ب یو با قدما دیپا پرخ  یو رو پاشنه  ستادیبعد صاف ا و

   دمیکش ییبسته شدن در نفس اسوده ا با

 

 بغل کردم و پر بغض زمزمه کردم    زانوهامو

 مامان _

حاظرم برم  نجای. اصال اگه برگردم از ادی نجات بد نجایوروخدا منو از ات دییجمال کجا_

 ازدواج کنم   دیروستا و با ام

 خودت کمکم کن خداجونم

گند گرفته   ی! بورفتنیو م اوردن یبود که اونجا بودم فقط برام اب و غذا م یچند روز

 بودم از بس حموم نرفتم  

 

 برم حموم  خواستمیبودم اصال نم دهیترس یبا کار اون شب اون پسره حساب  میطرف از

 تحمل بود... بلند شدم و قدم برداشتم سمت حموم   رقابلیبو  واسم غ نیا اما

 که سمت راست اتاق بودن بهم وصل بودن   ییو دستشو حموم

 

 نه  ایقفلش کرد،مردد بودم که برم  شدی خراب بود نم درشم
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 دادن؟؟ یلباس بهم بدن م گفتمیاگه بهشون م  یعنینداشتم ، لباس   میطرف از

 

 کردم و رفتم به طرف در اتاق و دو تقه به در زدم  یاتاق هوم وسط

 اونجا هست؟؟  یکس_

 به در زدم و به صدام اوج دادم   یی، بلندتر تقه ا  ومدین ییصدا

   ست؟؟ین یکس _

 

وحشتناک  ینگذشت که صدا یاز در فاصله گرفتم و اندک یشد کم دهیپا شن یصدا

   دیبه گوش رس یمرد

 ؟؟ یخوایم یچ_

 برم حموم !  خوامیلباس م_

 

من   دونهیبود که ترس به جونم انداخت... فقط خدا م یجور هیو خنده ش  دیخند

 ! ترسمیادما م نیچقدر از ا

 

 هتل پنج ستاره پرنسس؟؟  یاومد یفکر کرد _
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 !  دمیم یبد ی: لطفا بو  دمیکش یپوف 

 

 ! شهینم_

 بودن و لک هم شده بودن  یبه لباسام  انداختم خاک ینگاه

 بهم لباس بدن  کردمیم یپا فشار دیبا شدمیم الیخ یب دیپاره شده بود، نبا سرزانوهامم

 

  هی خوامی فتم مبد گر  ی.بودیچرا انقدر سنگدل هست گهیدست لباسه د هیتوروخدا _

هان؟؟  خواهش   دیبهم لباس بد شهیم یلباسامو عوض کنم چ رمیدوش کوتاه بگ

 لطـــ...  کنمیم

 

...برو حموم   رینفس بگ  کمی یکه زد حرفم نصفه موند : باشه بابا مغزمو خورد یداد با

  ارن یبرات لباس ب گمیم

 

 زد :تشکر اقا  یبرق چشمام

که انگار داره از اتاق دور   شدیم دهیپاش شن  یفقط صدا ومدیاز مرده ن ییصدا گهید

   شهیم
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 ابو وا کردم، خوبه اب داغ بود   ریخوشحال رفتم تو حموم ، اول ش منم

 

  یپر از اب کردم ... بخار حمومو گرفته بود لباسامو دونه دونه دراوردم  و رو صندل تشتو

 که کنار تشت بود نشستم  یقرمز رنگ

 رو خودم و مشغول شستن خودم شدم! ختمیبخدا... اب ر هیهنعمت ال  هیحموم  یوا

 

بلند شدم تادنبال   نیهم یکردم و دوش گرفتم ، حوله نداشتم برا  زیخودمو تم یحساب

 باشم واسه خشک کردن خودم   یدستمال

 

داده بود و   هیکثافط که با لذت به در تک اوشیشدن همانا و رو به رو شدم با س بلند

 به بدن برهنه م دوخته بود همانا...  زشوینگاه ه

در پوشاندن  یاول تو شوک بودم  اما کم کم به خودم اومدم و در همون حال که سع

  دمیکش یفرابنفش   غینقاط ممنوعه بدنم با دست بودم ج

 

 لبخند رو لبش پررنگتر شد  که

  ومدیندش مگندش به نظرم چ یال یبا اون سب کلیه یمرد قو  نیا چقدر
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 بلند بود   یلیاز بدنش دومتر فاصله داشت و قدشم خ شکمش

 

 کوچولو؟؟   یدیترس یاوخ_

 

 باهات ندارم  یدهنمو با ترس قورت دادم : نترس کار اب

چطوره   میحال کن کمیباهم  خوامی شو از در گرفت و ادامه داد : فقط م هیبعد تک و

 هوم؟؟  

 

 زد  یین نما نگاهش کردم که لبخند ندو دهیترس بازم

   یاوخ_

اروم نگاهشو از صورتم گرفت و به بدنم نگاه کرد هر چقدرم که با دست خودمو  و

 از بدنم معلوم بود  ییپوشنده بودم اما بازم قستما

 

ت   سـیبخورمت و ل دهی! جون میدار ی!! چه بدنیهست یجووون تو چقدر سـ کس_

 بزنم! 

 دادزدم : خفه شو  بازم
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 !میبذار هردوتامون حال کن اریدر ن یچموش باز گهید میاا نداشت_

 

  دن یباریکردن و مثله ابر بهار رو گونه م م دایراه خودشونو پ اشکام

 ! گهیبسمه د خدا

 به خودم دل و جرعت دادم   کمی دادمیضعف نشون م دینبا

 

   خواد؟؟یبازم دلت کتک م_

شدم که بر اثر  زد و به صورتش اشاره کرد حاال که توجه کردم متوجه  یپوزخند

 شده  یاون شب صورتش زخم یکتکا

 رو صورتمو...  یزخما نیکنم ا ینه اومدم تالف_

 رفتم : توروخدا برو کنار  عقب

خلوته نه اقا  نجای! امروزم ایدر بر ذارمینم  یاومد : خانوم کوچولو تا به من ند جلو

 هست نه اون احمد دهن لق   دیحم

 جلو دارم بشه! تونهیکسم نم  چیه کنمیکه دلم بخواد باهات م یهر کار پس

 

 بهم   دیاونم با لذت اومد طرفم و چسب واریعقب رفتم که خوردم به د انقدر
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 دختر بچه بـ کنم   هیمن ارزومه _

 توروخدا ولم کنم _

 چرا ولت کنم هوم؟  _

 گردنم فرو برد   یمن کرد و سرشو تو گود  یهم اندازه   خودشو

 ...  ارمیباال ب خواستیبد بود ، دلم م حالم

  شدی گندش چندشم م یبو از

 به بدنم حالت تهوع داشتم...   خوردیزبونش م نکهیا از

 واقعا عوقم گرفته بود  گهید کینزد  یفاصله  نیا از

 گوشم چندش اور بود  ریحال بهم زنش ز یحرفا

 ه تول  یهست یو سـ *ـ س نیریجوون چقدر ش_

 

 پس زد ، قدرت مخالفت نداشتم . دستشو رو وسط پام گذاشت   دستمو

  یز یرفت و چ یاهیبرخورد دستش به اونجام نتونستم تحمل کنم چشمام س با

 مطلق ...  یاهیجز س دمینفهم

کجام  دمیبه اطراف انداختم اول نفهم یو منگ بودم... نگاه جیچشمامو وا کردم گ

  ارمیرو بخاطر ب زیفکر کردم تا همه چ یکم
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   اوشی... لباس... سحموم

 لباش رو گردنم دستش رو... دمیلرز اوشیفکر کردن به س با

 کار خودشو کرد؟؟؟ یعنی ای خدا یتو همون اتاق بودم ! وا  ستادمیوا صاف

 جز جمال هم خواب شدم؟؟   یمن با کس یعنی

 

نه    گهیاتفاق د نیشد... با ا ریه م سرازکه اشکام رو گون دینکش یگرفت و طول بغضم

 !ییا گهیکس د چینه ه خوادیجمال منو م

 

 غیم به ج هیزدم ...دستمو رو دلم گذاشتم از ته دل خدا رو صدا زدم ، کم کم گر زار

 شد و زجه هام کل اتاقو گرفته بود   لیتبد

 

در اتاق وا  یچه اندازه صدام بلند بود که فور ای. کردمیم  هیچقدر داشتم گر دونمینم

 شد 

   نیعوض ییکردم همون ادما فکر

 رو چشمام گذاشتم  دستامو
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 د ی...گم ش رون یب دیگم ش_

 

چشمم به چشم   خواستمیاما نم دونمیبودن نم دمی، انگار رفته بودن شا  ومدین ییصدا

   وفتهیکدومشون ب چیه

 

   دمیتخت کش یدمو گوشه خو شدیم کیکه بهم نزد ییقدما یصدا با

  ارن یکنند و از اون بالها سرم ب اوشیمثله س خواستنیحتما م بازم

 

همدسته و   ناینکنه خودشم با ا ده؟؟ینجات نم نجایچرا منو از ا شم؟؟یپ ادیجمال نم چرا

 !زنهیمنو گول م

 

 به تاج تخت  دمیشد ، چسب نییو باال و پا تخت

 گندم _

 کنه؟؟ یم کاریچ نجایگوشام شک کردم.  فکر کنم توهم زدم اخه اون ا به

 

   زدلم؟؟یگندم عز_
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 جمال بود ... اروم چشمامو وا کردم   یبود؟؟ صدا جمال

که تازه از   یینشسته بود چشمام برق زد و مثله پرنده ا ممیجمال که تو قد دن یبا د 

 قفس ازاد شده باشه خودمو تو اغوشش انداختم 

 ه دل زار زدم...  محکم دستاشو دور کمرم حلقه کرداز ت و

 

 ؟؟ یکنیم هیشده؟؟ چرا گر یچ  زمیجونم عز_

 شده  یبزنم! جرعت نداشتن بگم چ ینداشتم حرف جرعت

 از دستش بدم   خوامینم

 تنها پناهمو از دست بدم!  خومینم

 از دست بدم! بانمویپشت خوامینم

 دارمشهر فقط اونو  نیهمه کسه برام... تو ا جمال

 شده؟؟   یگندمم ، خانومم چ_

که سرم   یدر حال نیهم یتو چشماش نگاه کنم برا  تونستمیبا زبون تر کردم... نم لبمو

 کردم  فی رو تعر یش بود همه چ نهیرو س

 ! گهینم یزیچ دمیحرفام تموم شد با کمال تعجب د یوقت
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 !لکسهیصورتش ر دمیش برداشت د نهیسرمو از رو س متعجب

 ؟؟ یکن یم هیگر نیبخاطر هم_

 اره تکون دادم که موهامو پشت گوشم زد   یبه نشونه   سرمو

 

عروسکم  ذارمیعنوانم تنهات نم چیکه واست افتاده باشه من پشتم. به ه یهر اتفاق_

 پس ناراحت نشو باشه؟ 

 

 بود؟؟  لکسیجمال بود که انقدر ر نیکردم ، ا تعجب

 شد  تر قیلبخندش عم دینگاه متعجبمو د یوقت

 گندم _

 جوابشو دادم :جانم؟  ومدیکه از ته چاه درم ییصدا با

 نکرد؟؟    تتیکه اذ اوشیبه جز س یکس نجایا_

 حال سرمو به چپ و راست تکون دادم  ن یبا ا  یول نداختیبه تنم م شهیر اوشیس اسم

 کرد!  تی اذ نجایا یادما  یهمه   ینه ،اما اون خودش به اندازه _

بهم انداخت و بعد نگاهشو برد سمت بدنم من خودمم به بدنم نگاه کردم تازه  ینگاه

 جمال داشتم!  یکه خونه  ییمتوجه شدم که لباس تنمه اونم از لباسا
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 رنگ   یبلوز تا رون اب  هیو  یشلوار ل هی

به گوشه   یبه جمال  نگاه کردم که دست یلباسا رو تن من کرده؟؟ سوال نیا یک وا

  دیلبش کش

 

 لباسا رو تنت  کردم! من_

   ؟؟یچطور_

 بدم؟؟  حیبعدا برات توض شهینم_

  ردمیمیداشتم م نجایبودنش حرصم گرفت من ا لکسیهمه ر نیخودم نبود از ا دست

 از ترس و اضطراب اون... 

 مــ...  رمیمیداغونم از ترس دارم م ؟؟ین یبیصدامو بلند کردم: حال منو نم یکم

 ! گمیخب م یل یحرفم : خ ون یم دیپر

  دیحم یبود دنبال کارا یو تو چشمام زل زد : چند روز دیکامل به طرفم چرخ سپس

  نجایا می تورو با خودم ببرم! اومد تونمیبودم تا باالخره امروز تموم شد و اون گفت م

ازنوچه ها اومدم   یکیرو بهم نشون بدن، منم با  یکه توش هست  یدستور داد اتاق

داشتم   یمنم که از نگران  یفرار کرده باش نکنهه ک دیدراتاق باز بود نوچه اول ترس

   یحموم بود  دمیدادتو شن یتو اتاق ، صدا  میاومد  مهیهر دو سراس ردمیمیم

 !یباالخره کار خودتو کرد  یعوض اوشیلب زمزمه کرد : س ریز
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  یتو ب یاز چه قراره و اومدم تو حموم ول   هیبردم قض یپ دمیکه حرفشو شن  نیهم

   یهوش بغل اون اشغال بود

شدم  ریچشمامو گرفته بود و از پشت بهش حمله کردم و باهاش درگ یجلو خون 

 نجات دادن   یدستم به بدبخت ریو نوچه هاش اونو از ز دیانقدر کتکش زدم که حم

 ! دیبه خدمتش رس دیحم بعدشم

بود   نیرو سرم خراب شد لباسات تو ماش ایدن یحال کف حموم بود یکه ب دمید تورو

قبل   نیهم یبرا  یعوضشون کن خوادی شده دلت م فیلباسات کث یحساب  دونستمیم

  میبرگرد یبه هوش اومد  یاومدنم برات لباس اوردم و خودم تنت کردم گذاشتم وقت 

 خونه باهم! 

...  رفتینم رون یب نجای زنده از اباهات نکرده ، اگه کرده بود االن  ینباش کار نگران 

 !یخونه نوکرتم هستم خانم یایبا خودم م یمونینم نجایهم ا گهید

مردو سرراهم گذاشته   نیانقدر  به فکرمه ته دلم قنج رفت ، خدا روشکر خدا ا  نکهیا از

 ! ناستیو خدا منو ببخشه که بهش شک کردم وگفتم همدست ا

 جمال _

 جونش؟ _

 !  یکه هست یمرس_

 از تو  یزد : مرس یچشمک
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 اره یحال و هوا درب نیمنو از ا خواستیشد انگار م طون یلحنش ش هوی

 !میکار دار یل یخونه که امشب خ میبلند شو بر _

 ؟؟ یکردم : چه کار تعجب

 خوب خوب   ی: کارا ختیبهم ر وموهام

... دلم واسه خونه ش و   نییمنظورش سرمو انداختم پا دن یفکر کردم با فهم یکم

 خودش تنگ شده بود ... 

 اطیتو ح رون یب میشالمو رو سرم انداختم و دست تو دست جمال از خراب شده رفت

 کنار لبش اومد طرفمون  گاریبا اون س دیکه همون حم میبود

 زد و به جمال نگاه کرد سپس نگاهشو به من دوخت   گارشیبه س یقیعم پک

   ؟؟یخوا یم ی چ گهیاز اقا معلمت د نمیخب خانم کوچولو ا_

و به پشت جمال پناه بردم. جمال هم   دمینداشتم فقط دست جمالو سفت چسب یحرف

 جمالو مخاطب قرار داد:  دیحم نباریزل زده بود که ا دیدر سکوت به حم

به درامد برسه و درامد االنشو دوبرابر کنه   تونهیم هیکارا عال نیساله ا۲۶اقا معلم  واسه

 خوبو فراهم کنه مگه نه؟؟  یزندگ هیو واسه دانش اموزش 

!  هیمنظورش چ دمینگاهش کردم نفهم جیدندوناش روهم بود ، گ دن ییجمال سا پاسخ

 د که االن جمال کنارمنه!بو نیمهم نبود ، مهم ا ادمیز
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 گندم   میمحکم تر گرفت: بر دستمو

دورتر از اون خونه پارک کرده  نویماش کمی،  می رفت رون یب ییالیو یباهم از اون خونه  و

 واسم باز کرد  نویوا کرد و در ماش نویبود قفل ماش

 من  یخانوم کوچولو دییبفرما_

روشن کرد و به   نویدور زد و نشست و ماش نویکردم و نشستم اونم ماش یتشکر

 حرکت دراورد... 

*** 

دلت واسه   هینگاهم دور تا دور خونه رو از نظر گذروندم که جمال با خنده گفت : چ با

 تنگ شده ؟؟  نجایا

   یلی: اره خ دمیخند متقابال

 از من؟؟   شتریب یعنیرو کمرش زد :  دستشو

   دیکردم که جلو اومد و خم شد لبامو بوس یناچ

 نگرانت بودم گندم  یلیخ _

  ؟؟یواسه چ_

تصور کنم   خوامینم یحت دمیرسیم رتری د کمیپسته امروز اگه  یخب اونجا پر از ادما_

   زمیگذشت عز ری ...  خداروشکر به خوفتادیبرات م یکه چه اتفاق
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بغلت کنم  خوادی ال دلم مش گذاشتم: دلم واست تنگ شده بود جم نهیرو س سرمو

 بخوابم! 

گوشم نجوا   ریکه ز دمیکش یفیخف غیمعلقم از ترس ج  نیاسمون و زم نیب دمید هوی

 کرد 

 نترس   سیه_

رو تخت، رو تخت خوابوندم و   میمحکم دور گردنش حلقه کردم وباهم رفت دستامو

 روم   دیمالفه رو کش

   ایتوام ب_

 وا کرد و از تنه ش دراورد  رهنشویپ یتکون داد و دکمه ها یسر

 ؟؟ یکنیبود ورزشکاره : تو ورزش م معلوم

توعه   نکهیجواب داد : قبل از ا اوردیکه جورابشو درم نطوریتخت نشست و هم رو

 االن نه!  یبله ول نمییی رو ب یفسقل

   ؟؟یورزش کن یری ااا خب چرا نم_

به طرف خودش  دیشونه م حلقه کرد و منو کش و دست راستشو دور دیتخت خواب رو

 ش گذاشتم   نهیسرمو رو س

 ! رمیکارام سبک بشه م کمی رمیم_
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بهش   یزیچ هی تو دلم مونده بود  دم،یکش یم یفرض یش خطا نهیکردم و رو س یهوم

 بگم استرس گرفتم  

 جمال_

 جونش؟  _

 بگم؟  یزیچ هی_

 بگو  _

 مکث کنم گفتم : دوست دارم! ییذره ا نکهیا بدون 

 دمیکردم و سرمو بلند کردم د یبودم اونم بگه دوست دارم اما سکوت کرد اخم منتظر

 که تو چشماشه بهم زل زده   یبا برق

 زد : منم دوست دارم کوچولو  یلبخند خوشگل دید رموینگاه خ یوقت

 ! میکردیاز عالقه مبهم ابر   ینجوریبود که ا یبار نیاول   نیدلم قنج رفت ، فکر کنم ا ته

 ش گذاشتم و به خواب رفتم! نهیشد سرمو رو س قیکه بهم تزر یبا ارامش خاص

 ) جمال (

 گندم _

، به صورت معصومش  دهیکه بله خواب دمیبردم د نییسرمو پا یکم ومدی ازش ن ییصدا

 نشه سرشو گذاشتم رو بالشت    داریکه ب یزدم و اروم طور یلبخند 
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 یواسه شام سفارش دادم! جلو تزا یدوش گرفتم و بعد دوتا پ هیشدم رفتم  بلند

tvکردن شبکه ها شدم  نیینشستم و مشغول باال و پا 

 ! شیچند روز پ  یبود اما ذهنم هوالtvبه  نگاهم

 خودمون به خارج از کشور فرستادم  یراه انداختم و همراه با جنسا دویحم یکارا

 لقمه حروم نخورده   هی  یپدرم حت  دونستمیقاچاق کنم! م خواستمینم

 دست اون اشغاال باشه؟   ره؟یگندم بم ذاشتمی؟ م کردمیم کاریچ یول

 منو ببخشه! ایبابام تو اون دن دوارمیشدم ام  مجبور

  یلی! خنهییده گندمو ببارم ش هیکردم که واسه   یکه بود راض یبه هر سخت مادرمو

صاحب اون پول   مینگار و عمه بش الیخی باهاش صحبت کردم و گفتم که ب یجد

 ! میشینم

پاش گذاشتم که بدون ازدواج هم  یکرد ... اما چندتا راه حل جلو  یبازم پافشار اما

 پولو ازشون گرفت! شهیم

 قانع شد   یبعد از ساعاتها بحث کردن باالخره تا حدود اونم

 و گندم خودشو تو دلش جا کنه! ادیاز گندم خوشش ب کردمیم یکار دیبا فعال

مامانمو   یبرداشتم و شماره  زیرو از رو م یگوش رنشدهیموضوع و تا د نی فکر به ا با

 گرفتم 
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 یادیز یون سرو صدا بود چ رون یب، انگار  دیاز چندتا بوق صداش به گوش رس بعد

  ومدیم

 ؟؟ییالو مامان سالم کجا_

 سالم پسرم اومدم باشگاه!_

 ؟؟ یکن پی خوشت یخوا ی گرفت : م خندم

 بودم   پیشتخو _

 اوووه _

 خب کارتو بگو  _

 !ین ییبب ارمیمامان فرداشب گندمو م_

 صداش زدم : مامان  یندادحرص یشد و هر چقدر منتظر موندم جواب ساکت

   تونمیفردا نم_

 مگه؟  ییکجا_

 کار دارم خونه!_

حرفتون لطفا  ریز دیپس نزن دیو شما قبول کرد میباهم حرف زد یمامان اون روز کل_

 مگرنه منــ... 
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جوابمو داد : باشه...باشه   زدیتوش م هیکه طعنه و کنا یحرفم و با لحن ون یم دیپر

 ! نمیییب ارییپرنسستو 

 مراقب خودت باش خدانگهدار  مییشام اونجاسه  وا یاوک_

  دیباز شدن در اتاقم به گوش رس  یرو قطع کرد که همون لحظه صدا یگوش

خواب الود   ی افهیگندم که ق دن یبا د دمیچرخ یکم نیهم یپشت به اتاق بود برا  مبل

  ستادهیتو چارچوب در ا

 کوچولو   ری زدم:وقت بخ یلبخند 

 بلندشو پشت گوش زد : سالم  یموها

 بعد اومد طرفم و رو مبل نشست ،دستشو گرفتم   و

 شده؟  یچ_

 گرفته بود   کمیش  افهیق

 بگم؟  یزیچ هی_

 دوتا بگو _

ناراحت   یلیتنگ شده جمال... مامانم اومده تو خوابم خ یلیمامانم خ یمن دلم برا _

سر مامانم   ییباال رسمتی! من مییباعث حال االن من تو  گفتیبود از دستم ،همش م

 کنن! تشیروستا اذ یاومده باشه نکنه اهال
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 خب مجبور شدم گندمو بدزدم  ینداشتم بهش بگم... حق داشت مادرش بود ول یحرف

  می ریازش بگ یخبر  میتونیجوره نم چیهم ه حاال

 کردم لحنم دلگرم کننده باشه  یدستشو فشردم و سع فقط

چون مامانت اهل  کنهینم تشیتو روستا اذ میکس مطمئنم! نویمامانت حالش خوبه ا _

 که نرفته؟؟  ادتیهمون روستاست 

 من ابروشو بردم!  یانداخت : ول ریبه ز سر

 ؟ یچرا ابروش برد_

با تو فرار کردم ، االن اسمش   نکهیبلند کرد و تو چشمام زل زد : بخاطر ا سرشو

 !زننیسرزبوناست و هزارتا تهمت بهش م

 نباشه! یگیجور که تو م نیا دوارمیفقط ام  دونمینم_

به زبون  تونهینم  یداره ول ییخواسته ا هی بود نگاهش انگار ازم  یجور  هینگاه کرد  بهم

  ارهیب

 بگو  _

 و؟ یچ_

 که تودلته!   یهمون_

 ؟ یگ یاگه بهت بگم بهم نه نم_
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 باشه!  یداره چ یبستگ_

 برم روستا؟؟  یذاریم نمییمامانمو ب خوامیم_

رو قبول کنم .   یزی چ نیچن تونمیمن نم یباشه ول نیدرخواستش ا دیزدم با حدس

 فهیطا هیبا  نباریا  ستمیدونفر طرف ن  یکیبا  نباریا رن یگیبرگرده روستا اونو از من م

 طرفم! 

 جوابشو دادم : نه!  یجد یلیخ

 چرا اخه؟؟ _

من   شیپ یایبازم ب ذارن یم ییفکر کرد رن یگیروستا تورو از من م یچون تو برگرد_

مرد سن باال پس  هیبه   دنتیاخرشم م زننی؟؟ نه معلوم که نه ، هزارتا تهمت بهت م

. فعال صبر کن قول  ستین یکن که شدن رون یفعال فکر رفتن به روستا رو از سرت ب

 زم؟ یفقط عجله نکن باشه عز ی ر یبگ اطکنم با مامانت ارتب دایپ یراه هی دمیم

 ی مرس یزد : واا  یاخرم چشماش برق  یجمله  دن یشن با

زنگ اومد و   یرو لبام نقش بست!همون لحظه صدا  یخندش منم لبخند کم رنگ با

 داد یرو م تزاهاینشون از اومدن پ 

 ؟ یبود یمنتظر کس_

 سفارش دادم  تزا یشدم و در همون حال جواب دادم : نه پ بلند
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رو حساب کردم و اومدم تو انقدر گشنه ش بود که تند تند  تزاهایگفت... پ  ییهورا

 رو باز کرد وشروع کردبه خوردن   تزایپ  یجعبه 

 مونده بود تموم بشه که گفت   ییا هیتک چند

نبود خوشحالم   نایم اما اونجا از ابخور تزایپ خواستیدلم م یلیتو روستا بودم خ یوقت_

 !  یاسرا خال یهست جا تزایپ نجایکه ا

 نوش جانت _

*** 

 هی به گندم انداختم امم خوشگل شده بود موهاشو از پشت بافته بودم براش  ینگاه

 بود   دهیپوش دیو سف یکرم یبه همراه مانتو یشلوار کرم

رژ کم رنگ هم زده   هی! ومدیم شیهم سر کرده بود که به پوست گندم یکرم یروسر

 بود   دیسف فشمیپاش کرده بود ک دشمیاسپرت سف یبود ... کفشا

 چطور شدم؟ _

   یعال_

 اد؟؟یمامانت ازم خوشش م یعنی_

 اد؟ یچرا ن_
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تو کل راه براش  رون یب  میگفت که دستشو گرفتم و باهم از خونه اومد یدونمینم

زد اگه تند   یناراحت نشه هر حرف دادم که چطور رفتار کنه و از اخالق مامانم حیتوض

 جوابشو بده   یبا مهربون ایبود سکوت کنه 

 شد  ریبزرگمون متح یخونه  دن یبا د میدیخونه رس به

 خونه تون چقدر نازه ! یوا_

 مادرشوهرت منتظره   میکه بر  نیی: قابل تورو نداره ، بپر پادمیکش لپشو

از خدمه ها اومد واسه   یکیداخل  می دستشو گرفتم رفت میشد ادهیگفت و پ یچشم

 یی خوش اومد گو

 مامانم کجاست؟ _

 منتظرتون هستن!  ییرایتو پذ_

به در    تیرو مبل تک نفره نشسته بود و با جد ییرایسمت پذ میتکون دادم ورفت یسر

 زل زده بود   یورود

  نکهیا یبه خودش نداد که دست گندمو به معن یتکون  چی. ه میستادیبه روش ا رو

 سالم کن فشردم  

 خودش اومد   به

 سالم خانوم حالتون خوبه؟ _
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 لحجه داره!   نکهیگفت : ا یز یام ریزد و با لحن تحق یقیمامان پوزخند عم دمید هوی

 به مامان  رفتم  ییانداخت و من چشم غره ا نییحرفش گندم سرشو پا دن یشن با

...مگه هر کس  ادیندم گفتم : داره اما لحجه ش کمه و به چشم نمدفاع از گ یبرا  و

 ست؟ یلحجه داره ادم ن

 جوابمو بده رو گندم گفت : چندسالته؟؟  نکهیا بدون 

 !گهیماهه د کیسال تا ۱۳تو  رمی انداخت :م نییسرشو پا گندم

 ! مینیگفت  و اشاره کرد بش  ییا خوبه

بود    ختهیاعصابم بهم ر کردمیو مامان الم تا کام با گندم صحبت نم مینشست

   دادیجوره جوابشو نم چیگندمم ناراحته چون مامان ه دونستمیم

 مامان _

 بله؟ _

 گندم جان با شما هستند _

 دم یبه سرو گردنش داد : من نشن یقر

 به مامان رفتم و رو به گندم گفتم که سوالشو مجدد بپرسه! ییغره ا چشم

 د؟؟ی. شما چندتا بچه دارباستیز ی لیسرشو تکون داد : خانوم خونه تون خ گندم

 اکراه جواب داد : دوتا   با
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 به من انداخت که مامانم بلند شد  یکوتاه نگاه

لحجه تو   کمی یگ یم یچ فهمهیبا اخم گفت : واال انقدر لحجه ت افتضاحه که ادم نم و

 درست کن!

  ن روی رفت ب ییرایبعد از سالن پذ و

 اخه   گفتیم یشد؟ به گوشام شک داشتم مامانم چ یبه رفتنش زل زدم ... چ متعجب

مملوء از اشک بهم زل   ییناراحت به گندم نگاه کردم که با چشما کردیم نیهمچ چرا

 زده بود  

 با زبون تر کردم : متاسفم  لبمو

 کرده بود پاک کرد صی چشمشو خ ریکه ز یاشک

   ستی مهم ن_

 رو پاش گذاشتم و فشارش دادم   دستمو

 فدات بشم اخه  _

 جمال _

 جون دلم؟ _

 من گناه کردم که لحجه دارم؟ _
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  نیهم ینارحت بشه برا  نیاز ا شتریبذاره و ب ریمامان روش تاث یحرفا  خواستمینم

 پاش بردم   نیاروم دستمو ب

 فشارش دادم که نگاهم کرد  و

   میبکن یرکا میتونینم هینجوریمامانمو ولش اخالقش ا _

 بهت حال بدم! نجایا خوامیگوشش گفتم : به جاش  من م یبردم و ال کترینزد سرمو

 : نههه  دیکش ینیه

 چرا؟؟ _

   رهی چون ابروم م_

   رهیبهش رفتم : نم ییغره ا چشم

 نهییب نکهیبه حال ا  یوا کنهیباهام رفتار م ینجوریپس زد : نه االن مامانت ا دستمو

 ! چیه گهید کنمیباهات از اون کارا م

 کوچولوشو گرفتم  یها نهیاز س یکی نباریکردم ا ینوچ

   خوامیم نجایمن هم_

 نکن جمال  _

 لبش بردم : هنوز که نکردم  کینزد سرمو

 عهه  _
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 عهه کوفت  _

 دستمم رو شلوارش گذاشتم  یکیو اون  دمیبعد لبشو بوس و

 پاشو فشار دادم   نیب و

   دیکش یاه

 اخ  _

 جون؟_

  رهینکن ابرومون م شمی م یجور هیجمال دارم _

 زدم روش  مهیکردم و خوابوندمش رو مبل و خ ینوچ

 فشارش دادم   یدستمو بردم تو شلوارش و حساب دمی... گردنشو مک خواستشیم دلم

 د یکشیکرده بود و تند تند اه م صیخ

مامان  غیج یصدا  هویکه  نییبهش مالوندم خواستم شلوارشو بکشم پا مویبرجستگ

 اومد و ما مثله برق گرفته ها... 

گرد شده بهمون زل زد، گندم   یکه با چشما میو ما مثله برق گرفته ها از هم جدا شد

 انداخته بود ، منم که خندم گرفته بود  نییکه از خجالت سرشو پا

 فجر شد  مامان مثله انبار باروت من هوی

 هان؟؟؟  دیدیمن انجام م یتو خونه  هیکارا چ نیا  د؟؟یکشیخجالت نم_

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

252 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 حرفاش اول به دوتامون بود سپس رو کرد به طرف گندم  یهمه  مخاطب

 ؟؟ یندار ایتو ح _

 بده که دست راستشو برد باال   حیسرشو بلند کرد خواست توض گندم

 ساکت شوووو _

 م جلو اومد ه  یتر ادامه داد و چند قدم یجد نباریا و

اونم   یاینه؟؟ مثله جــ نده ها واسش عشوه م یکاراته که پسرمو خر کرد  نیبا هم_

 رام تو شده 

 به مامان نگاه کردم  نیمشت شد و خشمگ دستامو

 مامان بسههه  _

  دیمطمئنم! مگرنه پسرم چرا  با  ینکرد: تو جــ نده پسر منو گول زد ییمن اعتنا به

از اون خراب شدتون فرار   یخواست ی م ییدختر بچه بشه؟؟ تو بچه روستا هیعاشق 

 تو شهر...   یایب یکن

 کنان به طرفش گرفت   دیتهد انگشتشو

 تــ... ییجــ نده روستا رون یپسرم بکش ب یپاتو از زندگ_

 :  زدمیبار من بودم که داد م نینتونستم تحمل کنم و ا گهید
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 یدرست احترامت واجبه درست اما حق ندار  یمادرم ؟؟یزنیحرف م یچرا الک  بسههه

   یبه کس یکن نیتوه

  یجور  هیکار رو من خواستم از گندم چون از دست شما ناراحت بود گفتم  اون 

   نیهم ادیمشغولش کنم تا از دلش درب

   د؟؟یکن یم ینجوریا چرا

   ؟؟یستیبچه تو رو مادرت وام هیبه خاطر _

 ادیاز دهنتون در م یهر چ دیکنیانصاف م یب دیشما دار یول  ستمیشما ن یمن تو رو_

 کرده هوم؟؟  یاخه مگه چه گناه دیگیبهش م

   ختی ریصدا اشک م یگندم نگاه کردم گوشاشو گرفته بود و ب به

 من بود...  ریتقص

 تورو گول زده   ییجــ نده روستا نیا  کنمیمن حرفاتو باور نم_

 بار بلند تر  داد زدم : بسههه مامان  نیا

نکرده   ییبحث ادامه دار بشه و خدا نی ا دمیترس دیلرزیم تیاز شدت عصبان دستاش

 بحثو تموم کردم   نی هم یبرا ادیسرش ب ییبال

ببر   نجاااای از ا ریرو بگ ییجــ نده روستا  نیرو نشون داد و داد زد : دست ا یخروج در

  رون یب
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  میبلند از اونجا اومد یمحکم رو هم گذاشتم و دست گندمو گرفتم با قدما چشمامو

  دیاخر صداش به گوش رس  یاما لحظه  رون یب

سرت اورد   ییدختره ترکت کرد بال  نیا  ی... برو ولنههیهم یگولشو خورد  نکهیهم_

  اااایاه و ناله کن نجایا یاین

در رو  می رفت نیو به طرف ماش میرج شدتر دست گندمو گرفتم و از خونه خا  محکم

 واسش باز کردم 

 کرده بود نفسش بند اومده بود ، خودمم سوار شدم و دستشو گرفتم   هیبس گر از

 نکن گفتم که مامانم اخالقش تنده!  هی گر زدلمیعز_

همه   ی، گوش نداد ادیتو بود ،بهت گفتم نکن مامانت االن م رینگاهم کرد :تقص یعصب

 جمال یبد یلیکرد واقعا که خ یرو من خال تشویعصبان ی

 گندم _

 نداد    یبه پنجره دوخت و به من جواب نگاهشو

 گندم با توام _

 منو ببر خونه! _

 روشن کردم! نویو ماش دمیکش یبلند پوف
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شد و رفت   ادهیپ نیبه کلمه با من صحبت کنه از ماش  یحت نکهیخونه ، بدون ا میدیرس

 باال 

سوم بودن جلومو   یکه طبقه  یتوکل ی که اقا رفتمیم داشتم دنبالش مشد ادهیپ منم

 گرفت  

 د؟ یخوب هست یتوکل یسالم اقا _

 د؟؟ یکشیاقا شما خجالت نم یک یچه عل یاخم نگاهم کرد : چه سالم با

 بکشم؟؟   ویجواب دادم : خجالت چ لکسیر

  هی ی.اون وقت تو رفت  کنهیم یخانواده زندگ نجایا  ینگاهم کرد : مرده حساب نیخشمگ

 !  میقد یواال جوونم جوونا هیزی تو خونه ت؟؟ خجالتم خوب چ یدختر رو اورد

به  یبیهم اس چارهیاون دختر ب ارمیخودمه! خودمم صاحب اخت یخونه   نجایا  دینییب_

پس اجازه    شهیزن من م ینداده در ضمن اون دختر به زود یبه کس یشما نزده کار

 بزنه!   پشت سرش حرف یکس دمینم

 از تو چشماش بخونم   تونستمیکرد م تعجب

 ؟؟ یبا اون بچه ازدواج کن یخوایم _

 مربوط باشه! یمن فکر نکنم به کس یشخص  یزندگ_

فضول   رزن یو پ رمردیپ یتوجه به نگاه بهت زدش از کنارش رد شدم. از هرچ یبعد ب و

 متنفرم!

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

256 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

منو  کنار زد خودش رفت  عیتو قفل چرخوندم که سر دویدر منتظرم بود کل یجلو گندم

 داخل 

بخوابم سراغمو   خوامیگفت : با من حرف نزن م رفتیطور که به طرف اتاق م نیهم و

 ر ینگ

و خودمو رو مبل پرت    دمیکش ی...پوف بلنددیبعد رفت تو اتاق در رو محکم بهم کوب و

 کردم!

*** 

مادرت اون   یمقصر تو بود گفتیکه گندم با من قهر بود و م شدیم یدو روز بایتقر

 من  بود   ریحرفا رو بهم زده. حق داشت تقص

 نداشت   دهیفا ی ول هی استفاده کردم که منو ببخش یهر روش از

   یشهرباز بردمش

 گرفتم! تزایپ واسش

 کردم! دیخر

کالفه شده   گهینداشتن بدجور لج کرده بود، د دهیکدوم فا چیواسش گرفتم اما ه هیهد

 ش زدم واسه شام بودم اعصابم خورد شده بود. صدا 

 شام  ایگندم ب_
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 و ناخداگاه داد زدم  کردیم یداشت اعصابمو خط خط  گهیبهم نداد د  یجواب

 ااا یب گمیباتوام م_

   امیمثله من صداشو برد باال : گفتممم نم اونم

رفتم  عیکدوم کارام دست خودم نبود سر چیبود ، کنترل ه ختهیبهم ر  یحساب اعصابم

 خورد و نگاهم کرد  یبه در زدم که تکون یتو اتاق و مشت محک 

که   یدو روز هر غلط نی!  ایشیپروتر م  گمینم یچی من ه یه گههیزدم :بسه د داد

 !!هیخبر یفکر کرد یشورشو دراورد یکنیناز م  یواست کردم اما تو ه یبخوا

 نجایا ی!! نشستیتدرک ، به جهنم که مامانم بهت حرف زده ، به درک که ناراح به

 اداهاتو کــ...  نیبشه؟؟؟ جمع کن ا یکه چ یغمبرک گرفت

از دهنم   یگاراژ وا کردم و هر چ نی که دهنمو ع دمیهق هقش تازه فهم یصدا با

 دراومده بهش گرفتم  

   دیکوچولوشو به تشک تخت کوب یزد و محکم مشتا داد

  شیمامانم ... منوو ببر پ شی... منو ببر پ یییی... توام مثله مامانتگهههید خوااامتینم_

 تو   شیمامانم اشتباه کردم اومدم پ

اعصابمو   دیکش یبلند غیتو موهام فرو بردم که ج یرو هم گذاشتم و دست چشمامو

 کرد نتونستم تحمل کنم دستمو بردم باال بکوبم تو صورتش که... یبدتر خط خط
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و اسمون نگهداشتم.   نیزم نیکه تو خودش جمع شد و به خودم اومدم دستمو ب

 کردم؟ یم کاریداشتم چ

  فشیصورت ظر یترس چشماشو بسته بود و منتظر بود دست من هر لحظه رو از

   نهیبش

 مو رو پاش گذاشتماوردم و جلوش زانو زدم ، دست نییپا دستمو

 عشقم  _

 نگفت   یز یچشماشو بسته بود و چ هنوز

 چیبه ه  ادیطرف مامانم دلم نم هیطرف تو از  هی! از شمی م یگندم بخدا دارم روان_

 داره   یصبر ادمم حد یکدومتون حرف بزنم ول

 ! یاما تو بازم سر ساز خودت بود یبرات انجام دادم منو ببخش یدو روز هر کار نیا تو

 با نگار ازد...  دیداده که با ریاز اون ورم مامانم گ کردم؟؟یم کاریچ گهید

خراب شده بود و   یبهش بگم! همه چ خواستمیحرفمو خوردم نم دمیکه رس نجایا به

 . یرینگار رو بگ دیدنده خودش که اره با یباز مامانم رفته بود رو

 ؟ یگفت یوا کرد: چ چشماشو

 گفتم؟؟  یچ ویچ_

 ه؟؟ینگار ک_
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 دختر عمه م _

 ؟؟ یباهاش ازدواج کن یخوایم_

 خوام ینه تکون دادم :اصال من اون دختر رو نم یبه معن  سرمو

 . کشونه یسفره عقد م یتورو تا پا دمیکه من د یاون مامان یزد : ول  یپوزخند

چون من اصال نگار رو دوست   وفتهیوقت نم چیاتفاق ه نیدستام گرفتم: ا نیب سرشو

 ندارم!

 !یزد : تو منم دوست ندار  یپوزخند

شدم انقدر با بغض حرفشو به زبون اورد که   یجور هیباال انداختم ، از لحنش   ییابرو

 شد  یته دلم خال

 ؟ یمگه تو از دل من خبر دار_

و   یکرد ینم ینجوریا  یتند تند تکون داد : اره اگه تو منو دوست داشت سرشو

 ! یمنو بزن یواستخینم

 . زمی: غلط کردم عز دمیبوس لباشو

 جمال_

 جونه جمال؟ _
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  شی... منو ببر پ ذارهیمامانت نم میباهم باش میتونیمامانم  منو تو نم شیمنو ببر پ_

 مامانم 

  ادهیاعصابم پ یرو تک تک سلولها یمامانم انگار کس  شیمنو ببر پ گفتیوقت م هر

  کردیم یرو

 کنترلمو از دست دادم ، انگار حساس شده بودم به گندم و خانواده ش!  بازم

  یمامانم بد شیمنو ببر پ یبگ گهیبار د هی: دمیلب غر ریکردم و ز ییقروچه ا دندون 

  اینیییم

   ختیاشک رو گونه ش ر قطرات

 جمال لطفا  _

، مامانم صدتا زن هم واسه من عقد کنه   یتو فقط ماله من سیبهش دادم : ه یتکون

  یشیتو ، توام زنم م شیپ امیاگه نگار زن من بشه من باز م  ی... حت خوامیبازم تورو م

 ! ذارمیوقت تورو تنها نم چی... من ه

 نه؟؟   یحرف مامانتو گوش بد  یخوا ی رو لباش  نقش بست: پس م یپوزخند

 : نه ، مثال زدم   دمیکش یپوف 

 تخت و تو خودش جمع شد  یفت گوشه کنار زد و ر دستمو

 تنها باشم! خوامیم رون یبرو ب_
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 دی، خودشو کش دمیبه حرفش نکردم و رفتم کنارش رو تخت خواب ییمن اعتنا اما

رو موهاش  ییتخت که منم خودمو بهش چسبوندم و بغلش کردم و بوسه ا یگوشه 

 زدم

 ولم کن باهات قهرم!_

 ! یبا من قهر باش یکردم :تو حق ندار ینوچ

 !یبد شد  یلیچرا دارم ،خوبشم دارم جمال تو خ_

 گندم _

 هوم؟ _

 فکر کردم.  یلیموضوع خ ن یدو روز رو ا نینه ، ا ایبودم بهش بگم  دودل

 ! گهیعه بگو د_

 .رمیبعد نوبت محضر بگ  یواسه پنج شنبه  خوامیم_

 ؟بلند کرد و متعجب بهم زل زد : وا چرا؟  سرشو

 !یتو زن من بش نکهیا  یخنگ بودنش خندم گرفت : برا از

 رو تو چشماش خوندم یهنگ اما بعد برق خوشحال اول

 ؟؟؟ یییگ یراست م_
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کس  چیه گهید ینیییروستا و مادرتو ب م یبر میتون یگفتم : اره اون وقت راحت م یاهوم

 !یزن من هست ی و قانون یچون شرع رهیتورو از من بگ تونهینم

 ؟؟ ی: حاال اشت دمی، لپشو کش دیخند

 لبخندشو خورد  عیاومد که سر ادشی یزیانگار چ یتند سرشو تکون داد ول تند

 مامانم باشه  دیخانواده باشه  با یاز اعضا  یک ی یبا امضا دیبا یول_

! پولو واسه کنمیفکر نکن من درستش م ناشینه تکون دادم : تو به ا یبه معن  سرمو

 ! گهیموقعه ها گذاشتن د نیهم

 تابش بودم   یاما سرشو تکون داد ، بدجور ب  دیمنظورمو نفهم نکهیا با

پاش که چشم غره   نیرو لبش زدم و اروم دستمو بردم ب ییخم کردم و بوسه ا سرمو

 بهم رفت   ییا

 نکن  _

 ! خوامی ماله خودمه م_

ازدواج کنم مامانم   دیبا ام خواستمیم یجمال وقت یاومد : وااا  ادشی یز یچ هیانگار  هوی

 ، منم دارم؟   زدیبکارت حرف م هیاز 

 : همه دارن  دمیخند

 ش؟؟ یپس چرا تا حاال نزد_
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 !یکه خانومم شد یرو لبش زدم :چون گذاشتم واسه وقت  ییا بوسه

 شم؟؟ یمن زن تو م یعنیزد :  یلبخند 

 ؟ یخوای باال انداختم :نم  ییابرو

   خوامیچرا م_

 شد  صیخــ  دم،یمالتو شلوارش بردم و براش  دستمو

 صه که! ـیخ_

    خوادیخب تورو م_

  ایشد طون یش_

 از تو شورتش دراورد ،ادامو دراورد   دستمو

 بلد نبودم   یچیتوعه ، مگرنه من تو روستا بودم ه  ریواال تقص_

 عهه  _

 بلههه _

 نگاهش کردم  طنتتیپر از ش ییگذاشت رو پام با چشما دستشو

 ش؟؟ یبخور یخوایم_

   رینخ_
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 ؟؟ یپس چ_

 کنم   یباهاش باز خوادیدلم م_

   ؟؟ی؟؟ چه جور  یسردادم : باز ییا  قهقه

 کردن باهاش   یشلوارمو وا کرد و درش اورد و با دست شروع کرد به باز پیز

 ششویارا فیو ک ششیارا  زیبلند شد متعجب نگاهش کردم که رفت سراغ م سپس

 اورد و اومد کنارم نشست  رون یب

 روش  دن یمردونه م و شروع کرد به خط کشگذاشت رو  مدادچشمشو

 خنده  ریکه بلند زد ز کردمیبهش نگاه م منگ

 ؟؟ یکنیم کاریچ یگندم دار_

  کشمیدارم براش چشم و ابرو م_

 حالت خوبه؟؟  وونهید یواا دختره _

 ... کردمیشده بودم و بهش نگاه م مشی کرد تسل یاهوم گفت... شروع کرد به نقاش هی

 بود به عنوان چشم و سوراخ رو رژ زده بود  دهیکــ الهکم دوتا نقطه کش رو

 کاراش خندم گرفت   از

 اخه دختر خوب؟؟  هیچه کار نیا_

 ؟ یعن ی یدوست ندار_
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 بره حموم؟؟  کشهیحوصله ش م یک یدارم ول_

 بده   تویتوجه به حرفم گفت :گوش یب

 کار؟؟ یچ یخوایم_

 بده   تویگوش  یسپریچقدر سوال م ینگاهم کرد: وااا  یحرص

رو دادم دستش که وسط پام نشست و دستش   یو گوش دمیکش ییبلند باال پوف

 گرفت  

 برد   کیسر خودشو نزد نباریعکس ازش گرفت و ا چندتا

 شروع کرد به عکس گرفتن   ذاشتیکه زبونشو روش م نطوریهم

 زبونشو برداره که سرشو گرفتم و کردم تو دهنش خواست

 رمش بخو  هینجوریحاال که ا_

تو دهنش کردم که باالخره   شترینکردم و ب  یصدا از خودش دراورد توجه چندتا

زنگ خورد  یکه گوش میعشق و حالمون بود یخودش شروع کرد به خوردن ... وسطا

رو   یگوش کردیم ییکه رو صفحه خودنما دیاسم حم دن یباشم اما با د الیخی خواستم ب

 برداشتم و رو به گندم گفت  

  امیاالن م ستایوا_

 بعد از اتاق خارج شدم  و
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 باز؟؟ هیوصل کردم : چ تماسو

 شده؟؟؟  یچ یفهمیباز؟؟ تو اصال م هی: چ دیبه گوش رس شیعصب یصدا

 شده!  یچ ینه منتظرم بگ_

 جنسا همه برگشت خورده _

 شرکت  یجنسا یامکان نداشت. واا  نیگرد شد ا چشمام

  یباز جنسا رو اوک یساعت مهلت دار72گفتم که بلند تر داد زد : فقط   یبلند  یوااا

 !ید یاز چشم خودت د ید ید یمگرنه هر چ یکن

تو دستم زل زدم تا حاال سابقه نداشته  یرو قطع کرد... شوکه به گوش یبعد گوش و

 ی اتفاق نیچن

 هم سابقه نداشته!   اصال

کس باز نکنه تا  چیتند لباسامو مرتب کردم و رو به گندم گفتم که در رو واسه ه تند

 .امیمن م

*** 

برگذار کردم ، انگار جنسا تو بندر   یفور   یجلسه  ران یشرکت شدم و با مد وارد

  دن یخروج از ابو بهش نم یمتوقف شده و اجازه 
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 نیت : جمال خان تو اگف  یمحمود یاز کارمندا به اسم اقا   یکیشده بودم که  کالفه

اتفاقات   نیوقت ا چیشرکت بودن ه نیچندسال که پدرت و پدربزرگتون سر ا

 . دیرو درست کن یهمه چ دیخودتون بر  دهینفهم یبه نظرم تا کس وفتاده،ین

  هی... بخشندیوقت شما رو نم چیاکبر ه یجمال محمد پور و پدرتون عل پدربزرگتون 

 خانوادتون!  یبزرگه برا  ییرسوا

من چطور برم بندر؟؟   یختیمنو بهم ر  ی... لعنت بهت که تموم کارادیبهت حم لعنت

 اصال چطور گندمو با خودم ببرم بندر  

 ؟ ی چ ندشییب یکس اگه

 کاریچ دیخوایمحمد پور م یگفت : اقا یضرب گرفتم که محمود  زیکالفه با دستم رو م

 د؟یکن

  دونمی: نم دمیکش ییبلند باال پوف

 

 بزرگه! یی رسوا هی ، بخدا واسه شرکت  دیخودتون بر_

 سرشو تکون داد :درسته!  یحرف محمود دییبا حرف اومد وبه تا یاحمد  یاقا نباریا

 برم!  تونمیخودم نم_

 حرفم همه شون تعجب کردن : چرا؟؟ دن یشن با

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

268 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 

  گفتمیبرم! م تونمیدختر بچه نم هیبخاطر  گفتمیم گفتم؟؟یم ینگاهشون کردم ، چ جیگ

 رن؟؟ یممکنه گندمو ازم بگ

 اخه!  گفتمیم یچ

نده خودت برو کارا رو درست کن   بی رق یجمال جان ، پسرم بهونه دسته شرکتا_

 ...!ایب

  یو به ناچار سرمو تکون دادم که همه شون خوشحال برام ارزو دمیکش یبلند پوف

 کردن  تی موفق

 

لبمو با    ؟؟یچ مون یاونجا پس قراره عروس رفتمیم دیبا گهیخونه ، سه روز د برگشتم

 زبون تر کردم و کفشامو دراوردم وارد خونه شدم گندمو صدا زدم 

   رون یکه باالخره از اتاق اومد ب چندبار

 

 ؟؟ ی: خواب بود  دمیپرس متعجب

 کرد   ینوچ

 ؟؟ یپس چ_
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  یکه اگه عروس بشم چه شکل کردمیبه خودم نگاه م نهیزد : داشتم تو ا یلبخند 

 واسه تو خوشگل بشم!  خوامیزشت شده بودم م یلیخ دیاخه واسه ام  ،شمیم

 

 . وفتهیعقب م مون یزمان عروس کمیزدم :  یجون یب  لبخند

 ؟؟؟ یخوا یمن نم  یعنی ؟؟یچ یعن ی:  دیرو لبش ماس لبخند

 نشستم   ینهارخور زیم یگوشه ، خسته رو صندل هیرو دراوردم و پرت کردم  کتمو

 

 ! خوامتینگفتم که نم وفتهی عقب م کمیکه  ؟؟گفتمیحرف منو متوجه شد_

 دهنشو پرصدا قورت داد و اومد جلو : چرا خب؟؟   اب

 

 بندر   میبر دیبا نکهیبخاطر ا_

 و نگاهم کرد : بندر چرااا؟؟؟  ستادیاسم بندر همونجا ا دن یشن با

 اونجا   میبر  دیجنسام از مرز خارج بشن با دن یاجازه نم_

 

! منوتو رو از هم جدا ننیی اونجا ممکنه افراد روستا ما رو اونجا ب میما اگه بر یول_

 کننیم
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   کننینم یتو نگران نباش کار_

 ! ترسمیمن م_

 شما دوره پس نگران نباش  یاز روستا  میبر میخوایکه م ییاونجا_

 انداخت : باشه  نییپا سرشو

 

سفر برام با   نیا دونستمیم وفتهی قراره ب ی، اتفاق کردمیحس م دادیم یبد یگواه  دلم

 ! شهیتموم نم یو خوش ریخ

 

زنگ زدم  و ازش مهلت گرفتم که  با اکراه قبول کرد و خودم رفتم دنبال   دیحم به

 سفرمون  یکارا

. گندم استرس داشت  میبندر شد یشد و ما راه یسفر اوک یبه سرعت برق و باد کارا

 اونجا   شهی م یزیچ هی کردیو همش تکرار م

 

خونه گرفتم   هیو  میشد بر یهتل که نم میدیشتم! رسگذا  شیبچگ یمن حرفاشو پا و

 از قبل برنامه کرده بودم  
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 وبه گندم نگاه کردم که مشغول عوض کردن لباساش بود  یمو دادم به پشت هیتک

 یچند روز طول بکشه لطفا تا زمان ستی دنبال کارام معلوم ن رمیگندم من از فردا م _

 نرو ییکس وا نکن و جا چیدر رو واسه ه  ستمیکه من ن

 ! می دوش هر دو به خواب رفت هیگفت و بعد از گرفتن  یچشم

 

اداره به اون اداره بودم و همه شون   نیهر روز تا غروب ا بایدنبال کارام و تقر افتادم

   خواستنی جنسا رو رد کنن خدا تومن پول م نکهیواسه ا

چند  نی شه که پدر مو دراورد ا یراض یبود اون اصل کار نیمهم نبود ، مهم ا پولش

 روز ...!

شوه  رع یهر هفته کل یاهال ی  هیبق یقول خودش رعشوه گرفتن حرومه اما به گفته  به

   رهیگیم

 

حال و احوالش   کمیکه  ایو لب در رون ی ب بردمیبود...شبا گندمو م ستادهیمخم وا گهید

 بودم! ختهیبهم ر یعوض بشه اما خودم به کل
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 ) گندم (

جمال از صبح رفته بود   دادیصبح رو نشون م۱۰به ساعت انداختم ، ساعت  ینگاه

 خواست یم ای، حوصله م سر رفته بود و دلم لب در رون یب

  رون یو از خونه زدم  ب دمیلباسامو پوش ناخداگاه

   دیتنم کردم به همراه شال و شلوار سف  ینازک رنگ یمانتو هی نیهم یگرم بود برا  هوا

 

 ای... رو شنا نشستم و پاهامو تو خودم جمع کردم و به در ایقدم زنان رفتم کنار در و

 زل زدم  کران  یب

 

که انگار مسافر بودن مثله  میبودن! عده ا  یمشغول گرفتن ماه یبا لباس محل ییا عده

 !کردن ینگاه م ایمن به در

 بود! نجایمامانم االن ا کاش

 

  یگاودار  یبندر اونجا به جا می، بر رون یب  میروستا بر نیاز ا گفتمیبه مامانم م شهیهم

پدرتو   یجا خوامیمن م گفتیو م رفتیاما مامان تو گوشش نم  میکنیم یریگ یماه

 ادامه بدم!
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ساعت   دونستمی، افتاب رو سرمو داغ کرده بود ...نم  دمیکشیم یفرض یشن خطا رو

 بمونم!  نجایرو ا گهیچندساعت د خواستیچنده اما دلم م

 

بودم اما از  رو تهران  یمدت کم نکهی،با ا  کردی...روحمو تازه مدادیبهم ارامش م نجایا

 تو هراس بودم   شیالودش و شلوغ یهوا 

 

و   دمیقلب کش هیکنم و کم کم  دایدست پ زیباالتر تا به شن تم دمیخودمو کش یکم

 اسم جمالو توش گذاشتم 

 و اسم خودمم نوشتم! دمیواسه خودم خند ینخود

 

باهاش   دیچرا درسو ول کردم؟؟ با رم؟؟یجمالم چرا مدرسه نم شیحاال که من پ اصال

 صحبت کنم بذاره برم مدرسه! 

 

 روز گذشت! یلیروز که خ ۵ نی ا میبمون نجایفعال ا دوارمیام البته
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 شد  یته دلم خال دمیکه شن  ییخودم بودم با صدا الیتو فکر و خ نطوریهم

 ؟!اقا جمالت تو قلبت جا داره  _

 ....دن یبا د و به پشت سرم نگاه کردم دمیکش ینیترس ه از

بود سکته کنم! اب دهنمو پرصدا قورت دادم و با ترس بهش زل  کینزد دیام دن یبا د

 به روم زد  یزدم که لبخند

 

به   یشده بود. بلند شدم که نگاه شهیرنگش ترسناکتر از هم یاب  یچشما اون 

  دیمتفکر به چونه ش کش یسرتاپام انداخت و دست

 

 ! دهیاقا معلم خوب بهت رس ید یپوش کیش یامم لباسا_

 قدم جلو اومد و من از ترسم عقب رفتم  هیدهنمو پرصدا قورت دادم که  اب

  یاوردیدرم یواسه من که خوب موش  باز _

 

 ترسناک شده بود   یلیخ یلیخ دیام کردمیقفل شده بود ، از ترس داشتم سکته م زبونم

نه    ذارم؟؟یجواب م یرتو بمن کا ی؟؟ فکر کرد یمنو ببر یابرو   یتونیم یفکر کرد_

 شکل   نیاونم به بدتر یدیکوچولو تاوان کارتو پس م
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تو دلم نشست و باعث   یکه لرز  ی...طورکردیم ان یشمرده شمرده و محکم ب کلماتشو

 تر بشه!  قیشد پوزخند رو لبش عم

 

مغزم فرمان داد و به خودم اومدم و پا به   عیکه سر رهی جلو اورد که دستمو بگ دستشو

 هم دنبالم   دیگذاشتم من بدو ام فرار

 

   ستایپس وا یندار یراه فرار نجایا_

  ومدن یکدومشون نم چیچرا ه یول کردمیمتعجب مردمو رو خودمون حس م نگاه

 کمک؟؟

 

 من   یخدا  یمنو از دستش نجات بدن؟؟ وا ومدن یکدوم نم چیه چرا

 افتادم  نیخورد نتونستم تعادلمو حفظ کنم و به زم چیپام پ  هویشد که  یچ دونمینم

 هو ی گفتم خواستم بازم بلند بشم که  یبلند  اااخ
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تو دهنم که از درد خفه   دیکه محکم کوب دمیکش یغیرو بازوم نشست ج دیام یدستا

  دی خون گرفتم و منو بلند کرد و دنبال خودش کش

 

، انگار از  ومدن یکدوم دنبالم نم چی... از مردم درخواست کمک کردم اما هدمیکش غیج

 بودن   دهیترس دیام یعصب ی افهیق

 

 کنه!  هیمنو تنب خوادیداداشمه و م دیچون بچه بودم فکر کردن ام دیشا

که   یکرد خودشم سوار شد  و به مرد نمیکه سوار ماش دونمیم نوی ، فقط ا دونمینم

 راننده بود گفت حرکت کنه  

 واقعا ...  دونمیکجا؟؟ نم به

 

 () جمال 

 

 برم خونه!  خوامیرو درست کن من م یکوفت نیماش نی؟؟ ا یچ یعنی_

   دیلطفا کم غر بزن کنمیم موی: اقا دارم سعدیبه  صورتش کش یدست
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سرم   ریامروز خ هیظهر بود...  کیبه ساعتم انداختم   یو نگاه دمیکش یبلند  پوووف

خراب شده بود و چون دم ظهر بود به   یراننده تاکس نیخواستم زودتر برگردم که ماش

 نبود    ییا گهید نی،ماش نیماش نیجز ا

 

 رو کاپوتش  دمیبود ... محکم کوب ختهیبهم ر یبه کل اعصابم

 شد پس؟؟؟  یییچ_

 

 اورد   رون ی سرشو از پنجره ب یروشن شد با خوشحال نیزد که ماش یاستارت

 روشن شد ،بدو سوار شو برسونمت   ایب_

 

 افتاده بود به جونم!   یبد یشدم اونم حرکت کرد... دلشوره   سوار

اومد   یخانوم  با لباس محل هیکه  کردمیسوار شدم و رفتم خونه! داشتم در خونه وا م

 طرفم  

 ؟؟ یسالم پسرم خوب_

 

 !د؟یخوب هستتکون دادم : سالم تشکر. شما  سرمو
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  ی، منم ماه رون یرفت ب  دمیصبح د ستی! انگار اون دخترکوچولو خونه ن یزنده باش_

برگشته باشه اوردم براتون اما در رو وا نکردن  دیظهره شا یپخته بودم گفتم طرفا

 ومده؟؟ یهنوز خونه ن

 

، من تازه اومدم   دونمیکردم : نم زیو مشکوک چشمامو ر دمیحرفش ترس دن یشن با

 ! خونه

 !ارمیبرات ب  یصبر کن من برم ماه نجایپس هم_

 که اون رفت تو خونه   نیگفتم هم ییا باشه

 در رو وا کردم و با سرعت رفتم خونه  من

 

  ی،لعنت به من که گوش اطیو رو کردم نبود که نبود... رفتم تو ح ریخونه رو ز ی همه

 براش نگرفتم اااه...!

 

نشسته بودم و دستامو مشت کرده بودم مخم داشت جا به   اطیکجا رفته؟؟ تو ح یعنی

 شد.  یجا م
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زنگ خورد ، فکر کردم مامانمه قرار بود بهم زنگ   می گوش هویفکرا بودم که  نیهم تو

 توجه به شماره جواب دادم  یب نیهم یبزنه برا 

 

 بله؟؟ _

 منه! شیدنبال گندم نگرد پ_

 تند بلند شدم  بهیمرد غر یصدا دن یشن با

 ؟؟؟ یهست ی: تو ک دمیغر

دستت بهش برخوره   یحت ذارمینم نباری!  حاال ماله منه ا یدیکه گندمو ازم دزد یهمون_

 پس زن منو فراموش کن. 

 

 ! تند تند شماره شو گرفتم  یاشغال گوش  یبعد صدا و

 بار... هی

 بار... دو

 بار...  سه

 گندمو از دست دادم  یراحت نیبه هم شدیاز صدبار اما خاموش بود...!  باورم نم شتریب
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 بود    ستادهیدر وا ی... همون زنه اومد تو جلو گهیدروغ م دیکردم شا فکر

 قســـ....  تون یماه نیبفرما پسرم ا_

 

  یکرد وا جادی ا یبد  یاز دستش افتاد و صدا ینیسرعت از کنارش رد شدم که س به

 ت  گف یبلند

 توجه به پشت سرم با سرعت   یب اما

 رفتم   ایطرف در به

 

کردن گندم بودم اما انگار اب   دایکه توان داشتم لب ساحل در حال پ یی... تا جا گشتم

   نیشده بود رفته بود تو زم

 

شنا رو  یتوان وزنمو نداشت همونجا رو گهی! پاهام د سیپل شیبرم پ تونستمینم یحت

 خودمه   ریزانو نشستم ... تقص

 خرم! خوده
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 ...!  دی. نباااذاشتمیتنهاش م دینبا

 ) گندم (

  دیجمال ... توروخدا ام شیبرم پ خوامیالتماس کردم : توروخدا بذار من برم. من م

 نکن   تمیاذ

 

  یما رو برد یابرو   یزد : اون جمال چطور خامت کرد هان؟ چطور به چه حق یپوزخند

 ؟ یفرار کرد

خب منم جمالو   ینداشتم که بزنم ... حق داشت ول  یانداختم ، حرف نییپا سرمو

 کار بود! ن یبهتر نی رو پس ا گهید یکیاونم  خواستمیم

 

با رفتن من توام   دیبود گفتم شا ریگ گهی د یکی شیتوام دلت پ ،یخواستی توام منو نم_

 ! یخوایو منو م یشیشبه با من خوب م هی  دونستمیبد کردم؟ چه م  یبه عشقت برس

 سرداد ییبا تعجب نگاهم کرد ، سپس قهقه ا اول

 

 رو دوست دارم؟!   گهید یکیبه تو گفت من  یاون وقت ک_

 خودت ، از رفتارات معلوم بود  _
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فقط  یستی رو دوست ندارم ... توام واسم مهم ن یتکون داد : نه من کس سرشو

 از دست رفته مو برگردونم   یابرو   تونمیبه همه ثابت کنم که م خواستمیم

 : توروخدا بذار من برم   ختمیر اشک

  یتاوان کاراتو پس بد دیبا یمونیم نجایا  میکرد : نه خانوم کوچولو تو هم ینوچ بازم

  یخانوم

 

 هنوز؟؟   یگفت : دختر  نیانداختم که خشمگ نییپا سرمو

بهت گفتم  یچ نیییکنان انگشت اشارشو تکون داد : ب دینگاهش کردم که تهد جیگ

اون  یو رابطه نامشروع برقرار کرده باش یبه حالت اگه دختر نباش  یخانوم کوچولو وا

 ؟؟ی د یفهم  کنمینابودت م  یستیو ن یوقت از هست

 

کردم رفتم لب   یچه غلط دمیترسیشد که ازش م یدیترسناک شد،بازم همون ام بازم

 کردم به حرف جمال گوش ندادم  ی... چه غلط ایدر

 کرد؟؟  دایمنو از کجا پ دیام اصال

 من برگشتم بندر؟؟  دیکجا فهم از
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 کردما یدهنمو پرصدا قورت دادم : خدا خودت کمک کن ، چه غلط اب

 

 وم  به جاش سوخت که  من گل یزد طور داد

 نه؟! ای ید یفهم_

  میباهاش تنها بودم از طرف یبودم از طرف دهیترس یلیتند سرمو تکون دادم ... خ تند

 بود روستا   اوردهیمنو ن

 

که دستش   ی! پاهامو تو خودم بغل کردم... که بلند شد و چوبمییکجا دونستمینم اصال

 ن یبودو پرت کرد رو زم

کن ، بدبخت حالش بهم   زیکنه برو حموم خودتو تم نهیبکارتتو معا ادینفر م هی فردا _

 نخوره! 

  دمیحرفاش فقط حموم رفتن و شستن خودمو فهم از

 بشه تند تند سرمو تکون دادم  یمخالفت کنم و اون عصب نکهیترس ا از

 باشه _

 رون یرفت ب یگفت و از در چوب ییا خوبه
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  شهی...باهام هم خواستمین جمالو منون خشکه و ماست داد بهم ، م کمیواسه شام 

  شدیاز ترس زبونم الل م  دیام  یمهربون بود اما جلو

 

ازش در مورد مادرم بپرسم. دلم  خواستیدهنمو پرصدا قورت دادم ، دلم م اب

   کنهیم کاریبدونم مامانم چ خواستیم

 از من حالش چطوره؟؟؟  بعد

 شد یمترم ازم برداشته نم یتسان  هیزل زدم که نگاهش  ید یبلند کردم و به ام سرمو

 

 سوال بپرسم؟  هی ازت  شهیم_

نه که باالخره دلمو زدم به   ایبهم نداد و سرد نگاهم کرد ،مردد بودم بپرسم   یجواب

 گرفتم سوالمو بپرسم   میتصم ایدر

 

 سرش اومده؟! ییچه بال ؟؟یاز مامانم خبر دار_

 

 ؟؟ یاز مامانت بپرس شهی،چطور روت م  ییرو لبش نشست : چقدر تو پرو یپوزخند

  اوردمیخودم ن یشکست اما به رو دلم
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 !نمیمامانمو ببب خوادی توروخدا بهم بگو ... من دلم م_

 به حال مامانت.  یوا ینییبب  دویرنگ خورش ذارمیکرد: من نم ینوچ

 

کنه؟؟   یمنو زندان خواستیم یعنیترسناک حرفشو گفت که قفل کردم...  یجور هی

 جا بمونم؟؟    هیافسرده  خواستیم یعنی

 

 ؟؟یکنیکار رو م نیتوروخدا چرا با من ا_

 افتاد  رشیاز ز  یکه صندل یشد جور بلند

حرف پشت   یکه باعث شد یی! تویمنو برد یکه ابرو  یی!!  تویکرد انتیکه خ ییتو _

 . ستین نمی هم اقتتیل ادیسرم در ب

 

 تو گلوم نشست   بغض

برو به مامانت بگو منو   یگفتیکه برم! خودت م یگفتیخودت بهم م ست؟؟ین ادتی_

 اد؟؟ ینم ادتی یخواینم
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عقد بهت گفتم، تو گوش   یسر سفره  نمیبا تو بش  نکهیزد : من قبل از ا یپوزخند

 ! یمنو ببر یکه ابرو  یواسه وقت یگذاشت قایو دق ینداد

 

که   یروز عروس یکه ادامه داد: حت دیرو گونه م چک یانداختم و قطره اشک نییپا سرمو

، گفتم   امیمنم باهاش راه م خوادیدلم به رحم اومد ...گفتم حاال که خودش م دمتید

رو   یخودت همه چ یول کنمیمنم باهاش بدرفتار نم میسفره اومد نیا یحاال که تا پا

 گندم   یخراب کرد

 

که حسابتو   نیجز ا ستیواسم مهم ن یز ی...االن چیختیرو بهم ر یهمه چ خودت

 بردارم   لمیاسم خودم و فام یرو از رو یرتیغ یبرسم و ننگ ب

 

  یبه حالت دختر نباش یکنان به طرفم گرفت : وا دیسپس انگشت اشارشو تهد و

  کنمیرو برات جهنم م یگندم! زندگ

 

طرز   نیمم به شدت استرس گرفتم... با انکرده بود جمال باهم اما خود یکار نکهیا با

 !دیترسیمن بود م یجا مییا گهیهر کس د دیحرف زدن ام

 انداختم و چشمامو بستم  نییپا سرمو
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 ت کنه  نهیمعا ارمیرو م یکیشد : فردا  دهینحسش شن یباز صدا که

 ازش بلند نشد.   ییصدا چیبعد ه و

  یچقدر گذشت ول دونمینم رون یبه من دادو رفت ب  رینون و پن کهیت هیصبح زود 

  دمیدر رو کش رهیشد بلند شدم ودستگ یطوالن بتشیغ

 

خودم نشستم. حدس زدم رفته   یبه شانسم فرستادم و رفتم سرجا یقفل بود لعنت اما

 کنه   نهیمنو معا ادیب  یکیبود دنبال 

 

  هیش گفتم اگه اون مرتکجمال افتادم که به ادیبود... ناخداگاه  شعوری چقدر ب واقعا

 ؟ یکردیم کاریچ کردیبهم تجاوز م یعوض

 

 !  یخودت مهم هست ستی گفت بکارتت واسم مهم ن اونم

 تا اسمون باهم فرق دارن  نیزم دیجمال و ام  واقعا

 

   کردیسال و اخمو که با اخم نگاهم م ان یم بایزن تقر هیاقا اومد با  باالخره
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 نه؟؟ ی: ا دیو پرس دیکرد سمت ام رو

 !  یکنیش م نهیقشنگ معا رونمیسرشو تکون داد و گفت : من ب دیام

 

 کز کردم   ییگوشه ا نی هم یبرا دمی ... ترسرون یرفت ب دیگفت و ام ییباشه ا اونم

 

 اریشلوارتم در ب نیبا ترس  نگاهش کردم که با تشر گفت : بلند شو بخواب رو زم و

 پاهاتو از هم باز کن 

 

   شهیخدا من روم نم یوا  ارم؟؟یشلوارمو در ب نیا یجلو من

 باال برد   یصداشو کم کنمینم یکار دید یافتاد تو جونم وقت ترس

 ستم؟؟؟ یمگه با تو ن_

 

  ادیپسره بگم ب  نیصبر کن به ا یبه حرفش نکردم که گفت: انگار کر یتوجه بازم

 ادمت کنه  

 واکنش نشون دادم    دیبه اسم ام عیسر نی هم ی، برا دمیترس یم دیاز ام یچ مثله
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 ! دینه توروخدا صبر کن_

 و پاهامو باز کردم   نیرو زم دمیتا نصفه در اوردم و خواب شلوارمو

  اریدوباره گفت : شلوارتو کامل در ب که

 

شدن شلوارمو دراوردم که نشست وسط پام و شروع کرد به  دیهزارتا سرخ و سف با

 کردن  نهیمعا

 

که از همجنس خودته چرا  نیا گفتمیطرف م هیچشمامو بسته بودم! از  ایشرم و ح از

 خجالت ؟؟؟  

 اخه جمال فرق داشت    گفتمیاز اون طرفم م ؟؟ی دیکشیجمال خجالت نم یجلو چرا

 

شده بودم. باالخره کار خودشو کرد و گفت بلند شو لباساتو  یضیدچار رفتار ضد ونق کال

   رون یاطاعت کردم که رفت ب عیبپوش منم سر

 

 ترسناک اومد تو   یبا چهره  دیو بعد از رفتن اون ام ومدی م دیپچ پچشون با ام یصدا

 من همون لحظه سه تا سکته ناقص رو زدم! و
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 دختر نبودم؟؟؟   یعنی

 ه!!نکرد یجمال باهام کار یول

 بدبختم کرد!  اوشیاشغال س  ی کهیهمون مرت نکنه

 افتادم و با هق هق گفتم   هی ش ترسناک بود که ناخداگاه به گر افهیق انقدر

 نکرده من دخترم!  ی...جمال باهام کاردینکردم ام یبخدا من کار_

 ؟؟؟ یدختر  ی: جد دیجلو اومد و موهامو از پشت کش

 تکون دادم : اره بخدا   سرمو

 هان؟؟؟   گفتیم یچ کهیپس اون زن_

 

 گفت؟؟ یم یچ کهیاون زن ویچ_

بخدا جمال به من دست نزده همش  گفت؟؟؟یم یچ یرو هم گذاشتم : چ چشمامو

 !یش یتو شناسنامه م اون وقت خانوم خودم م ادیبدار اسمت ب گفتیم

 

زدم و به شدت به   یبلند غیکه ج دی کرد و  موهامو به شدت کش ییقروچه ا دندون 

 شده   یچ دونستمیعقب پرتم کرد هنوز نم
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 که حتما اون زنه بهش دروغ گفته خدا ازش نگذره     کردمیخودم فکر م شیپ فقط

... با فکر به جمال سرمو رو بالشت  کرد یدرد م یلیرو هم گذاشتم  سرم خ چشمامو

 م  گذاشتم و به خواب رفت

 

رو به رو   دیام یبرزخ  افهیشدم و با ق داریدر با ترس از خواب ب  دن یبرهم کوب یصدا با

 شدم اب دهنمو پرصدا قورت دادم  

 

 : چرا؟؟؟  دیخند که

 خنده؟؟؟ یبار م هی هیبار عصب هینگاه کردم ، چرا  ضشیرفتار ضد و نق به

 

 چرا؟؟  یترس جواب دادم :چ با

 !!یما رو برد یگندم... بگو چرا بگو چرا ابرو  یستیتو دختر ن_

 

  دمیکه زد به خود لرز یداد با

 داشتم بگم؟؟؟  یچ
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 دهنمو پرصدا قورت دادم  : بخدا دخترم   اب

 هااان؟؟؟  گفت؟؟؟یم یاون زنه چ  ؟؟پسیدختر  یاومد : جد جلو

 

 به جون پدرم  گمیشکسته شد : بخدا راست م بغضم

بنده خدا   کردیون شب خواب بود و تو رو درست نمسرداد : کاش پدرت ا ییا  قهقه

 داره   یچه دختر  دونستینم

 

 که اونجا پهن بود  ییترس نگاهش کردم که هولم داد رو تشک کهنه ا با

 

که اقا جمال ازت لذت برده من چرا نبرم؟؟ مگه منم قرار نبود شوهرت باشم؟؟   حاال

 هاان؟؟؟؟ 

 کردم... هنگ کردم   قفل

  دمیفهمیحرفاشو نم گفت؟؟یداشت م یچ

 

...  دیخندیو اونم م دمیاز ته دل کش یبلند   غیدستش رو شلوارم نشست ج یوقت  فقط

    نهیهم انتکاریادم خ  اقتیل گفتیم
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بودم نخواد   دواریزل زدم تو چشماش  ام تیشو انجام بده با تمام مظلومکار خواست

 بکنه  یکار

 بودم دست از سرم برداره  دواریام

 

 و از روم بلند شد اب دهنشو پرت کرد تو صورتم  دیخدا صدامو شن که

  نیبدتر از ا ارمیسرت م ییبال ی،ول   یندار  نمیهم اقتیل_

 

 رون یاتاق رفت بو بعد از  دیباال کش شلوارشو

 یمن قرار بود چ  یخدا  یو شوکه به رو به روم نگاه کردم وا دمیلرزیم دیمثله ب

 کنم؟؟؟  کاریادم پست چ  نیبشه؟من دست ا

 چطور تحملش کنم اخه؟؟  من

 همراهش باشم! چطور

نه    خوامی حال نه جمالو م نیدهنمو پرصدا قورت دادم و چشمامو بستم!  االن در هم اب

 سرش اومده   ییچه بال دونمیکه نم خوامیگرم مامانمو مفقط اغوش  دویام
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  یبار ارزو کردم که ا  نیبود و واسه اول شمی... کاش پخوامیفقط مامان جونمو م االن 

 مامانم باشم!  شیاالن پ تونستمیکه م کردمیوقت با جمال فرار نم چیکاش ه

بشن!  خدا اخه من چندسالمه مگه   ی انداختم و اجازه دادم اشکام جار نییپا سرمو

 نامرده!  یلیخ دی... ام  ادیبالها سرم م نیا

  نیاز ا  گهیو من نه با اون... د زدیم  یبا من حرف دیاونجا بودم اما نه ام یروز چند

مادرم   شیو ازش بخوام منو پ نمییگرفته بودم مادرمو ب میسکوت خسته بودم تصم

 ه  ببر

 درخواستمو بهش بگم! اب دهنمو پرصدا قورت دادم و اروم بلند شدم  دمیترسیم اما

 درخواست بکنم؟؟  هی شهیم_

 مامانم؟؟ شیپ یمنو ببر  شهینگاهم کرد :م یسوال 

 زد   یکه پوزخند دمیترسیبعد محکم چشمامو رو هم گذاشتم! از جوابش م و

 عجب ...عجب...  _

 لطفا  _

 محکم جواب داد : نه!  یلیخ

 اخه چرا؟؟   یول_

 نرو   ی، حاال برو سرجات رو مخ من اسک گمیچون من م_
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منو   ومدیرفتم سرجام نشستم ، چرا حدالقل جمال نم دیانداختم و ناام نییپا سرمو

 اون همه عشقش دروغ بود؟؟   یعنی کرد؟؟ینم داینجات بده؟؟ چرا منو پ 

  دیبگم. ام تونستمیم یچ دمیکش یقیذره هم منو دوست نداشت؟؟ نفس عم  هی یعنی

 بلند شد

   میریم نجایپاشو خودتو اماده کن از ا _

 گرد شد : کجا؟؟ چشمام

خوب پس   یجا هی میبر  میخوایبهم نگاه رفت که شلوار الزم شدم : م یغره ا  چشم

 حاظر شو

 حرفشو زد و رفت...  شهیمثله هم و
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