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  میدیدر خونه د ینفر رو جلو هی میشد ادهیپ نیکه از ماش نیخونه هم میرفت گهیباهم د

 رد و بدل شد و جمال جلوتر رفت   نمون یب ینگاه

 

 د؟؟یدار یشما کار_

 

تو دلم تکون خورد شوکه   یزیچ هیکه مرد برگشت به طرفمون حس کردم  نیهم

 بار پشت سرهم پلک زدم  نینگاهش کردم و چند

 

 ؟؟ یخوا یم  یچ نجایهم انگار تعجب کرده بود :تو ا جمال

 

 به هردومون انداخت : اومدم باهاتون صحبت کنم   ینگاه

 

 ؟؟ یدر مورد چ_

 

 بدم   حیرو بهتون توض یهمه چ خوامیبالها رو سرتون اوردم م نی چرا ا نکهیاز ا_

 

بود انتظار نداشتم   نیچشماش غمگ نبارینبود ا یقبل  دیهمون ام دیام  نیکردم ا تعجب

 جمال راهش بده خونه اما برخالف انتظارم تعارف کرد بره داخل 

 

نشستم کالفه با پاش    دیام یروبه رو دمیبه خودم اومدم د یشوکه بودم که وقت انقدر

 گرفت یضرب م نیزم یرو
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 ؟؟ ی حرف بزن یخوا ی گفت : نم یعصب جمال

 

 صاف کرد  ییتکون داد و بعد گلو سرشو

براتون لطفا تا تموم شدن حرفام سکوت   گمیرو از اول م یهمه چ گمیچرا االن م_

 دیکن

 سرجاش جا به جا شد و شروع کرد به حرف زدن  یکم

راستش   یر یرو بگ نیدختر نسر دیاز شهر برگشتم روستا و مادرم گفت که با  یوقت _

 جا خوردم و شروع کردم به 

 

 نایبه اسم ژ خواستمیاز شهر رو مدختر  ه یشده بودم چون من  وانهیگفتن...د راهیو ب بد

   رن یکنم اونو برام بگ یکردم خانوادمو راض یهر چقدر سع

 

با خودم گفتم که هر   دمشید یگندم وقت ینکردن... به ناچار رفتم خواستگار  قبول

و  دمیبه خدمتش رس یشد حساب نطورم یو هم ارمیسرش درم شویجور شده تالف

 کردم  تشیاذ

 

... که با سرنوشت کنار اومدم و خواستم با گندم خوب باشم... کم کم یعروس تاشب

 که من حالم باهاش خوب شد  نیمهرش به دلم نشست اماهم

  

انتقام    گفتنیم راهیبد وب یو کل زدن یفرار کرد و با تو اومد... کل روستا حرف از ما م اون 

 تو وجودم شعله ور شد 
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 دیاشنا کرد ... حم دیشد ومنو با حم دایله ش پباز سر و ک نایهمون موقعه بود که ژ و

 میکه گندم رو بدزد میگرفت میهم از تو نفرت به دل داشت و تصم

 

که   کردمیفقط از تو متنفرش م ارمیسرش ب ییبال خواستمیاول نم میدیرو دزد گندم

 رابطه دارن  گهیباهم د نایو ژ دیحم دمیاخر فهم

 

که گندم اومد  نایبپاشم رو صورت ژ دی شدم و رفتم اس یعصب  مالنیم رهیسر منو ش و

 شد یجلو و اون قربان 

 

نکنند... بعد از چندسال با عذاب وجدان   دامیکه پ ییجا هیترسم فرار کردم و رفتم  از

 برگشتم 

وسط فقط تو و گندم   نیازدواج کرده و ا دیبا حم نای برگشتم متوجه شدم که ژ یوقت

 شماره ناشناس  هیبا  نیهم یبرا   دیهست یکه قربان دیهست

 

تا حد چقدر موفق بودم اما  دونمیهمون گندمه نم بایکردم بهت بفهمونم که ز یسع

   دیخداروشکر که دوباره باهم هست

 

  زنمیبه شما نم یاسب دیشما نگران نباش رمیبگ نایبرگشتم تا انتقامو از ژ من

 

از حرفاش در تعجب بودم اما به حرف   نکهیگرد شده نگاهش کردم با ا یچشما با

 اومدم و گفتم 
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 بردار   نایدست از سر ژ_

 کرد   انتیاون به من خ_

 

 اما حاال خوشحاله دست از سرش بردار _

   کنمینم یکار نیمن همچ_

 

 سرشو تکون داد  دییبه جمال انداختم که اونم به تا ینگاه

االن شوهر داره و بارداره اگه دوستش   نایخودت فرصت بده ژ به دیبد بودن بسه ام_

 خراب نکن  شویخوشبخت یدار

 

   دیکش شیشونی به پ یکردو دست سکوت

 

 نه  _

 

 طرف رو ببخش یتونیم یاگه عاشق باش گنیم_

 

 فقط دنبال انتقامم   ستیکه من عاشقش ن نجاستیبه روم زد :مشکل ا یپوزخند
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