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# ۱پارت  

عاشقی برایعمارتی/ جذابمعلم اقا  

 

نگاهی به نامزدم انداختم. سرشو پایین انداخته بود و 

داشت درسشو مینوشت بقیه بچه هام مشغول نوشتن  

 !مشقشون بودن

 

ساله ش بود  و دل من بی طاقت واسه اندامش...!  ۱۳همه ش 

پرصدا قورت دادم حسای مردونه م داشت فعال  اب دهنمو

  میشد

 

پاهاشو از هم وا کرده بود و من میتونستم خط بهشتشو  

  بیینم!  بی طاقت بلند شدم

  و به طرفش رفتم و کنارش رو نیمکت نشستم
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  نگاهم کرد

 !اقا چیزی شده؟_

من میدونستم قراره این دختر به زودی زنم شه،  اما اون 

 !نه

 !اومدم کمکت کنم_

 

 !چشماش برق زد : جدی اقا؟

  سرمو تکون دادم : اهوم

خندید و خودشو بیشتر بهم نزدیک کرد. برجستگیم 

   داشت شلوارمو پاره میکرد

 

_ ط دارهاما یه شر   

 !چه شرطی؟_

  دستمو رو رون پاش گذاشت
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 !بذاری دستمو تو شلوارت ببرم_

رم غریبه ها بهم چشماش گرد شد : اما اقا مامانم گفته نذا

 !دست بزنن

  من فرق دارم دختر کوچولو_

لباشو جلو داد که بی هیج حرفی اروم دستمو تو شلوارش  

 بردم با حس گرمی بهشتش

 

  چشمامو رو هم گذاشتم ، اوووف لعنتی 

  اروم انگشتمو بین پاش چرخوندم که لبشو گاز گرفت

 اوف چه خوبه _

 !جدی؟_

  اره_
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دستم گرفتم دستشو رو رونم  لبخندی زدم و تپلیشو تو 

گذاشت و فشاری به پام داد... منم از فرصت استفاده کردم  

  و دستشو گذاشتم رو مردونه م

  بمالش گندم_

  چشمی گفت و  شروع کرد به مالیدنش متعجب پرسید

 !چرا انقدر سفته؟_

 !بعدا نشونت میدم_

مالید که داشتم به اوج  متعجب نگاهم کرد ... انقدر

میرسیدم که یهو تقه ایی به در خورد با شنیدن صدای  

  مدیر مدرسه با ترس دستمو از تو شلوار گندم بیرون اوردم

 

و بلند شدم ، برجســتگیم بدجور میزد تو دوق دستمو تو 

 هم حلقه کردم و جلوی شلوارم گذاشتم 

 آقا معلم جذاب
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# 2پارت  

 

خانوم رحمانی جلوی در ایستادو نگاه مشکوکشو بهم 

  دوخت

 .اقای  سلطانی اینجا رو امضا کنید_

 

چشمی گفتم و جلو رفتم و برگه رو امضا زدم تشکری کرد 

  و از در رفت بیرون... نگاهی به گندم انداختم

  هنوز داشت به پاهای من نگاه میکرد

 

اروم لبخندی رو لبم نشست و رفتم سرجام نشستم و 

   .مردونه مو تو شلوارم تکون دادم

  زنگ تفریح شد همه رفتن پایین ، گندم اومد کنار من

 

  اقا معلم_
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  جانم؟_

 !اون چیزسفت چی بود؟_

 

 !لپشو کشیدم ، دختر تپلی بود تقربیا عاشق لپاش بودم

 !مردونه ی ماست _

 !تعجب کرد : مردونه تون چیه؟

  بیا جلوتر

د ... نگاهی به در کالس انداختم نیاداومد رو به روم ایستا   

 

دستمو رو تپلیش گذاشتم: اینجاتو میدونی یه دونه سوراخ 

 !داره درسته؟

    یه اهوم گفت

 

خب اینجا منم ) دستمو رو مردونه م گذاشت ( میره تو _

  اینجات 
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   !متفکر پرسید : که چی بشه؟

 

 !که باهم حال کنیم_

 یعنی چی اقا؟ _

   قول بده هیچ کدوم از حرفامو به بقیه بچه ها نزنی باشه؟؟ _

 

  چشم_

 !بازم لپشو کشیدم و گفتم برم به زنگ تفریحش برسه

  معلم یه مدرسه تو روستا شده بودم.   کالس پنجمی بودن 

دوسال دیر اومده بودن مدرسه به دلیل اینکه نه کالس 

 !درس داشتن نه معلم

 

بودم... یه جورایی نامزدم   ساله بسته۱۳دل به یه دختر  

  حساب میشد
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یعنی حتما نامزدم بود چون شرط به اینجا اومدن من این 

   !...بود

 

تا پسر تو یه کالس بودن ۱۰تا دختر و ۱۰   

  و سوگلی من تو این کالس گندم بود

 !بچه ها اومدن داخل و دونه دونه سرجاشون نشستن

 

 یکی از پسرا پرسید : اقا اجازه؟

  بگو_

 

_ ن چندسالگی میتونم ازدواج کنم؟ م   

 !ابرویی باال انداختم : چطور؟

 

  ,آقا معلم جذاب

# 3پارت  
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نگاهی به گندم انداخت ، چشمامو مشکوک ریز کردم چه  

 !خبره اینجا؟

  همینطوری اقا _

 

 چشم غره ایی بهش رفتم : برو سرجات بشین همین االن 

نشست... شروع کردم به  چشمی گفتو رفت سرجاش

  توضیح دادن درس

 

 ( گندم )

  بعد از پایان کالس زودتر از همه ار کالس خارج شدم 

 

  که علی اومد کنارم 

 !اقا معلم جوابمو نداد که کی میتونیم باهم ازدواج کنیم_
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 !اصال این ازدواج چیه؟_

  دستمو کشید و منو برد پشت درختا

  .بابا میخوایم بچه درست کنیم_

  لبامو جلو دادم چطوری؟؟

دستمو گرفت و گذاشت بین پاش... اونجای علی هم مثله  

  ماله اقا معلم سفت بود

 

  تعجب کردم 

 !توام اینجات سفته که _

اره، من یعضی شبا مببینم مامان و بابام از اینکارا میکنن  _

 .خودشونو  لخت میکنن و میوفتن رو هم و لذت میبرن 

 

ایی میکنن چشمام گرد شد، چه کار   
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من پدر نداشتم تا حاال ندیده  بودم کسی از ابن کارا بکنه و  

    برام جای سوال بود

 

 !میشه منم بیینمش_

 !اخمی کردم : نخیرشم

  چرا؟_

 

 !نمیخوام تو بیینیش_

 خودشو مظلوم کرد : پس چطوری باهم ازدواج کنیم؟ 

  شونه ایی باال انداختم : من چه بدونم

 

کنارش زدم و فوری از اون پشت خارج شدم. امروز اقا معلم  

  و علی چشون شده ؟؟
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پوفی کشیدم و راه خونه رو پیش گرفتم!  توی یه روستای  

  خیلی خوشگل زندگی میکردیم

همه ی مردم اینجا باهم صمیمی بودن ، همه هوای همو 

  داشتن 

همه چی خوب بود و با ورود اتاق معلم مهربون به روستا 

 همه چی بهترم شد

 

 آقا معلم جذاب

# 4پارت  

 

رفتم خونه  به مامان سالم دادم طبق معلوم مشغول پختن 

  نون بود

 سالم دختر نازم، امروز چطور بود؟_

  کتابامو  زمین گذاشتم : خوب بود
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م داشتم  خداروشکری گفت... منم رفتم لباسامو عوض کن

  شلوارمو در میاوردم که نگاهم افتاد بین پام 

 

و یادم رفت پیش اقا معلم که داشت وسط پامو میمالید ... 

حس اون لحظه م قابل توصیف نبود خیلی خوب بود وقتی 

  به اونجام دست میزد

 

   از این بهتر نمیشد... لبخندی رو لبم نشست 

باهم از  هنوز گرمی دستشو حس میکردم! خدا کنه همیشه

 .اینکارا کنه

 

میگن اقا معلم شهریه برای همین خیلی از دخترای روستا  

  دنبالشن تا زنش شن

  ولی اون به کسی توجهی نمیکنه
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اروم اروم دستمو رو بهشتم مثله اقا معلم تکون میدادم  

  ویش چقدر خوب بود

 

حس کردم کمی خیس کردم ترسیدم نکنه جیش کرده  

  خوردم

خیسی مثله جیش نبودولی خب این   

 

از ترسم سریع شلوارمو پوشیدم و رفتم تو دستشویی ... 

  اووف اون دیگه چی بود؟؟

  باید از اقا معلم بپرسم 

تکالیفمو انجام دادم و تو کار داما به مامانم کمکم کردم و  

  بعدش خوابیدم

 

صبح زودتر از همه ی بچه ها رفتم سر کالس نه اقا معلم  

ر مدرسهاومده بود نه مدی   
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  رو نزدیکترین نیکمت به اقا معلم نشستم

 

کامال بهم دید داشت و منم میتونستم اونو بییینم! نمیفهمم  

  چرا اینجوری شدم

 

کم کم بچه ها اومدن و بعد اقا معلم به همه مون صبح بخیر  

  گفت و با دیدن من لبخندی زد

   که منم لبخندشو بی جواب نذاشتم 

 

پای تخته داشت بهمون ریاضی درسو شروع کرد و رفت 

  درست میداد

  کمی مانتومو باال زدم و پاهامو ازهم وا کردم

 

  نگاهش بهم خورد و سیک گلوش باال و پایین شد

 نگاهی به وسط پاش انداختم خیلی کنجکاو بودم بییینمش 
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  نگاهشو از بین پام برنمیداشت 

فکر کنم دیگه نتونست درس بده چون یکی از بچه ها رو 

دا زد بیان پای تخته و خودش دفت نشست سرجاش و به ص

  من زل زد

 

  مثله خودش دستمو رو بهشتم گذاشتم 

 که چشماشو ریز کرد و ابرویی باال اندخت 

 

  ,آقا معلم جذاب

# 5پارت  

 

اروم لبخندی زدم که با تک سرفه نگاهشو ازم گرفت. 

چرا بهم محل نداد و مثله دیروز نیومد   دپرس شدم ایش

  کنارم؟؟؟ 
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   لبامو جلو دادم و بیخیال مشغول گوش دادن به درسم شدم 

 

زنگ تفریح خورده شد و منم خواستم با بچه ها برم بیرون 

   که اقا معلم صدام زد و باهم از کالس  رفتیم بیرون 

 

  رفتیم تو یکی از اتاق که پر از کمد بود

_ جاست؟اقا اینجا ک  ! 

 !دستی به ته ریشش کشید : تو امروز منو دیوونه کردی

 

  چشمام گرد شد: من که کاری نکردم

 

  جلو اومد : چرا کردی

 چه کاری؟؟ _

  دستشو رو سینه هام که تازه غنچه زده بودن گذاشت

 تو منو دیوونه کردی سرکالس کارتو یادت رفته؟؟  _
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کارم سر کالس لبخندی زدم : اونو میگی؟  با یاداوری   

  اره_

 !لبامو جلو دادم : ولی شما به من محل ندادی

 !انتظار داشتی جلوی اون همه بچه بیام تورو بمالم؟_

 

 لوس جواب دادم : خب دفعه ی قبل اینکار رو کردی

  فشاری به سینه م داد

دفعه ی قبل بچه ها داشتن درس میخوندن و حواسشون  _

 .نبود

 

پوفی کشیدم سرشو جلو اورد و لباشو گذاشت رو لبام   

  لبامو به بازی گرفت و دستشو رو بهشتم کشید
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لباشو از رو لبام برداشت شلوارتو بکش پایین تپلیتو 

 !بییینم

خجالت میکشیدم انگار چشمام خوند و اروم شلوارمو  

ینکشید پای   

  رو زانو نشست  و از رو شورت بهشتمو بو کشید

 

 !اممم بو گل میده_

بوسه ی ریزی زد به بهشت و از رو شورت شروع کرد به 

 بازی کردن باهاش

 

  چقدر تپله دختر_

 !ریز خندیدم : جدی؟

  اره_

  خیس کرده بودم و شورتم باز مثله دیروز خیس شده بود
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  جیغ ارومی زدم تند نگاهم کرد

ی شده؟چ _ ! 

 !فکر کنم جیش دارم_

 ابرویی باال انداخت : منظورت چیه؟؟ 

  دستمو بین پام گذاشتم 

  بیین خیسه_

 بی هیچ حرفی نگاهم کرد و سپس قهقه ایی سرداد

 

 [آقا معلم جذاب

# 6پارت  

 

  خیلی بامزه ایی گندم_

بین پام فشار داد : تو جیش نداری که دستشو   

  پس چی دارم؟؟ _



@vip_roman  معلم جذاب آقا  

@vip_roman  

تو االن خیسی بخاطر لذتت... دلت میخواد یه چیز کلفت _

 !بره توت ، بخاطر جیش نیست 

 

چیزی از حرفاش نمیفهمیدم فقط نگاهش میکردم که  

سرشو تکون داد و خواست شورتمو در بیاره زنگ کالس 

  خورده شد

 

ت : اه لعنتی پر حرص چشماشو رو هم گذاش    

شلوارتو بکش باال من میرم بیرون توام بعد از چند دقیقه  _

  دنبال من بیا باشه؟ 

 

  چشم_

سری تکون داد و اون از اتاقت رفت بیرون منم خودمو 

  مرتب کردم

  خیلی خیس بودم نمیتونستم راه برم
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  چند مینی صبر کردم سپس از اتاق رفتم بیرون 

 

  ...فوری رفتم سرکالس

 

قا معلم/  جمالا )  ) 

 

خودمو رو تخت پرت کردم و شماره ی مامانمو گرفتم بعد از  

  چندتا بوق جواب داد

  به به! پسر گلم_

 !خندیدم : سالم برمامان گلم، خوبی؟

 

 !خوبم پسرم... اونجا تو روستا همه چی اوکیه؟_

با فکر گندم لبخندی رو لبم نشست : اره همه چی اوکیه، 

 ...فقط مامان 
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   جانم؟_

 !کی میاید خواستگاری؟_

جمال اون دختر بچه ش هیچی از رابطه بلد نیست اون   _

نمیتونه زن خوبی واسه تو باشه...! من دختر عموتو واست 

  میگیرم تو حرص نخور 

 

چشمامو با حرص رو هم گذاشتم : مامان ما قبال صحبتای  

   خودمونو کردیم! جز این دختر من کسی رو نمیخوام

  فهمیدید؟؟؟ خودم همه چی رو یادش میدم

 

اوکی...  فعال رو دور خودتی این بچه هم از جلو چشمت  _

میوفته!  میگی فقط یه مادر داره خودت برو خواستگاریشو 

جا دستشو بگیر بیار این   

 

 !... ما بیایم تو اون دهات چیکار
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 !پوزخندی زدم :  نمیخوای عروسی تک پسرت بیای؟

دست عروستو بگیر بیا اینجا من خون بکارتشو بییینم  _

  اون وقت واست عروسی هم میگیرم 

 

 ازشنیدن حرفاش خندم گرفت هقهقه ایی سردادم 

 خانوم غرب رفته دنبال خون بکارت هستند؟؟؟ _

 

ز بخاطر مسائلی ما اسم شهر و روستای دوستان عزی  )

 (  شخصیتای داستانو نمیگیم 

 

  ,آقا معلم جذاب

# 7پارت  

 

چه ربطی به غرب رفتن داره من میخوام خون بکارت _

 !عروسمو بییینم
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پوزخندی زدم میدونستم دنبال بهونه س!  مگرنه ما اصال 

  چنین رسمی تو خانوادمون نداشتیم 

 

روس خانوادمون میشه!  حاال هر من این دختر رو میبرم و ع 

 !کسیم میخواد مخالف باشه... باشه مهم نیست

 

 دستی پشت گردنم کشیدم

  باشه خون بکارت هم بهتون نشون میدم دیگه چی؟؟_

معلوم بود حرصش گرفته : پس منتظرتونم من االن باید برم 

  فعال

 

و بعد بدون اینکه بذاره من جوابشو بدم گوشی رو قطع 

باکرد... عج    

  .منم گوشی رو گذاشتم کنارم و خوابیدم
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صبح مدرسه نرفتم یک راست رفتم سراغ  یکی از کله 

 گنده های روستا

  اونو به اسم علی خان میشناختن

 

رو یه تخته سنگ نشسته بود و تسبیحشم دستش بود 

  لباس محلی هم بر تن داشت

  با دیدنم از دور بلند شد و دستشو تکون داد

 

_ ! اقا معلم به به . 

 

  جلو رفتم و مردونه باهم دست دادیم

   خوبی علی خان؟_

  قربون شما اقا معلم چی شده اومدی اینجا؟ _

  

 دستی به ته ریشم کشیدم : میخوام باهات صحبت کنم 



@vip_roman  معلم جذاب آقا  

@vip_roman  

  سرشو تکون داد : باشه صحبت میکنیم. بریم داخل بفرما

 

 ...نه ممنون همینجا راحتم_

 !سری تکون داد : میشنوم

 

میدونید که شرط تدریس من تو این روستا چی بود مگه  _

    نه؟

 !سرشو تکون داد : بله دختر زهرا خانم رو میخوای

  اهوم_

 

  خب حاال چی شده؟ _

نمیخوام کسی بهش نزدیک شه ... همین که مدرسه  _

  تموم شد با خودم میبرمش به شهر 

 

  پس مادرش چی؟ _
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_ مادرشمن با گندم ازدواج میکنم نه     

 پوفی کشید: خب تا موقعه من راضیش میکنم

 

  هیچ کسو نمیخوام نزدیکش بییینم _

 !متعجب نگاهم کرد : منظورت چیه؟

 

 [00:43 20.08.21] ,آقا معلم جذاب

 

# 8پارت  

 

یعنی اینکه میری به مادرش میگی اون دختر فقط ماله  _

ری رو نباید راه بده خونه شون منه و هیچ خواستگا  

 

 خندید : بابا بچه س کسی نمیره خواستگاریش

 !پوزختندی زدم : سر منو شیره میمالی یا چی؟ 
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  پوفی کشید و کاله محلیشو دراورد

  یعنی چی؟_

دستمو رو شونه ش گذاشتم :  اینجا دخترا رو از همون 

سالگی میدن شوهر چه بسا که گندمم ندن هوم؟؟ ۹   

 

_ ن پدر نداره اجازه ش دست منهنمید ! 

 

  یه اوکی گفتم و خدافظی کردم و راه افتادم به طرف مدرسه

  بچه ها تو حیاط مشغول بازی کردن بودن 

 

اما خبری از گندم و اون پسره نبود ابرویی باال انداختم و با  

  دقت به بچه ها نگاه کردم بلکه اون پسره و گندمو پیدا کنم

 

کی از دخترا گفتم اما نبودن!  رو به ی   
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 گندم کجاست؟_

  با علی رفتن پشت حیاط اقا_

 

چشمام گرد شد با یه پسر رفته پشت حیاط که چی بشه؟ 

 عصبی شدم و با قدمای بلند راه افتادم پشت حیاط

 

  نگاهی به اطراف انداختم نبودن 

  خیالم راحت شد که اینجا نیستن

به گوشم رسید خواستم برم که صداشون  .  

  گندم چرا ؟  _

  ابرویی باال انداختم چی چرا؟؟ 

 

  من نمیخوام این بازیا با تو حال نمیده _

 !اخه من دوست دارم با تو از این بازیا بکنم _
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  کارد میزدی خونم در نیومد

 

  جلوتر رفتم و با خشم بهشون نگاه کردم متوجه من نشدن 

بین پاش گذاشته بود و سعی داشت علی دستشو   

 

گندمو راضی کنه باهاش از اون کارا کنه!!  دندون قروچه  

 ایی  کردم 

     گندم بیا بهش دست بزن بیین چقدر سفته _

  نمیخوام ولم کن علی_

 

علی دستشو گرفت و به زور خواست دست گندمو بذاره رو 

  اونجاش که  خونم به جوش اومد و داد زدم

 

ههه غلطی میکنیدهااان؟؟؟ اینجا چ _  
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  ,آقا معلم جذاب

# 9پارت  

 

هر دوسریع از جا پریدن و با ترس به من نگاه کردن ...   

  .چشم غره ایی به علی رفتم. دلم میخواست خفه  ش کنم

 

  رو به گندم داد زدم : برو پیش بقیه ی بچه ها سریع 

 

چشمی گفت و رفت علی هم خواست پشت سرش برم که  

گفتم با تحکم    

 !تو کجا وایستا کارت دارم _

 

 با ترش و لرز سرجاش ایستاد

  انگشت اشارشو برد باال

 !اقا اجازه ؟_
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   !جلو رفتم : به چه حقی به گندم دست میزنی؟

  مــ...ـا فقط داشتیم بــ...ازی میکردیم اقا _

دندون قروچه ایی کردم : چرا با دخترا بازی میکردی  

 نمیری با پسرا؟ 

 

و پر صدا قورت داد : اقا مـاب دهنش ... 

 داد  زدم : با توام چراااا 

 

 !سرشو پایین انداخت : من گندمو دوست دارم

 

اول تعجب کردم سپس از شدت عصبانیت خون به مغزم  

  نمیرسید حمله بردم سمتشو گوششو گرفتم و پیچوندم

 

  چی زر زر کردی؟؟ _
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 ایی اقا هیچی غلط کردی ایییی_

 

_ گندمو بیاری من میدونمو  تو فهمیدی؟ یه بار دیگه اسم ! 

 

سرشو تکون داد : بله اقا .... بخدا دیگه طرف گندم نمیرم  _

 و اسمشم فراموش میکنم ایییی

 

خوبه ایی گفتم و گوششو ول کردم که دستشو رو گوشش 

     گذاشت

  و دو پا داشت دوتا پا دیگه هم قرض کردو فرار کرد

کشیدم و  لباسامو صاف کردم دستی تو موهام   

و با قدمای بلند راه افتادم پیش بچه ها... گندم از زیر چشم 

  نگاه میکرد

  توجهی بهش نکردم و رو به همه گفتم 
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  بیاین سرکالستون  _

 

   همه چشمی گفتن و خودم کنار ایستادم تا اونا برن 

  نفسمو کالفه بیرون دادم

  گندم جلوم ایستاد

 

 !اقا اجازه؟_

  نه برو سرکالست_

کمی ایستاد و نگاهم کردوقتی دید بهش توجهی ندارم راه 

 افتاد به طرف کالس

 

 .باید هر چی زودتر یه کاری میکردم

 

# 10پارت  
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 ( گندم )

کز کرده جلوی مرغا دونه میریختم و تو فکر اقا معلم بودم  

معلم دیگه منو دوست   همش تقصیر علی بود اگه اقا

 نداشته باشه چی؟ 

 

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

 !بلند شدم : چیه؟

 

 !گندم میای بریم دم رودخونه؟_

 !دستمو به کمرم زدم : که چی بشه؟

 

  خم شد نفسی تازه کرد :میگن اقا معلم دم رودخونه داره

  .ماهی میگیره بیا بریم نگاهش کنیم
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با شنیدن اسم اقا معلم چشمام برق زد و سرمو تکون دادم: 

 !ارره بریم

 

 فقط لباس گرم بپوش _

باشه ایی گفتم  و رفتم از مامانم اجازه بگیرم به سختی  

  راضی شد و منم به محض اجازه گرفتن ازش 

 

رفتیم.  فوری از خونه خارج شدم و همراه اسرا به رودخونه

  دل تو دلم نبود باید اقا معلمو میدیدم هرچی زودتر

 

رسیدیم چشممو بین درختا گردوندم ببیینم اقا معلم  

  کجاست باالخره الی دوتا درخت توت پیداش کردم

 

رو یه تخته سنگ نشسته بودو قالب ماهی گیری دستش  

  بود. لبخندی زدم
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  اونجاست_

دوخت و با خنده   اسرا به جایی که اشاره کردم نگاهشو

  گفت: اررره ... وایسا بقیه ی بچه هام بیان 

 

   !همه باهم بریم

  نمیخوام من زودتر میرم_

و بدون اینکه بهش اجازه اعتراض بدم تند  راه افتادم 

  سمت پلی که کنار رودخونه بود

 

باید میرفتم اون ور... پامو رو پل چوبی گذاشتم و با احتیاط  

  رفتم  اون ور

ار درختا گذشتم و رفتم پیش اقا معلم از کن   

 

  اقا_
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با شنیدن صدام  سرشو بلند کرد و ابرویی باال انداخت: تو 

 !اینجا چیکار میکنی؟

 

  بابچه ها اومدیم پیش شما _

 !کی بهتون خبر داد؟_

  شونه ایی باال انداختم : اسرا 

 !اون وقت اون از کجا فهمید؟_

نمیدونمشونه ایی باال انداختم :  .    

سری تکون داد و بیخیال مشغول کارش شد... کنارش  

  نشستم و مردد نگاهش کردم

 

  میترسیدم حرف بزنم

 !ازدست من ناراحت هستید؟_

 

  جوابی نداد. هووف پس ناراحته
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 !اقا معلم میشه جواب بدید؟_

  ,آقا معلم جذاب

# 11پارت  

 

 !مهم نیست_

 !یعنی چی؟_

_ بهت دست بزنه از اون کارا وقتی گذاشتی یه پسر دیگه 

 !باهات بکنه دیگه برای من مهم نیستی

 

چشمام گرد شد : بخدا اون بهم دست نزده ... میخواست  

  .بهم دست بزنه اما من نذاشتم

 

  بازم پوزخندی زد : عجب

نگاهی به اطراف انداختم هنوز بچه ها نمیومدن اروم  

  دستمو رو دستش گذاشتم
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   !میشه منو ببخشید؟_

 

ه لباش حالتی داد :  اممم بستگی دارهب ! 

 !به چی؟_

 بوسم کنی _

  چشمام برق زد : هوراااا

 

بلند شدم بوسش کنم که یهو  صدای بچه ها به گوشم  

  رسید سریع سرجام نشستم و اروم گفتم 

 !میشه  بعدا بوست کنم؟ _

  سرشو تکون داد : اهوم

ماهی گیری   بچه ها اومدن و ما همراه اقا معلم مشعول

  شدیم.  حواسش به من بیشتر بود منم سعی میکردم 
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بیشتر برم کنار اقا معلم هیچی بهتر از این نمیشد. به هر  

  کدومون یکی یه دونه ماهی داد و گفت میتونید برید خونه

 

اقا معلم اینجا تنها زندگی میکرد با فکری که به ذهنم 

تنها گیر   رسید سرعتمو کم کردم و سعی کردم اقا معلمو

  بیارم

 

  وقتی دورش خلوت شد رفتم کنارش 

  میگم اقا_

 !جانم؟_

 

 !شما تنها زندگی میکنید؟_

  اره کوچولو_

 ...میگم چیزه_
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 !چی شده؟_

میشه فردا نهار بیاید خونه ما؟  میخوام بگم مامانم براتون  _

 !غذا بپزه

 

 !چشماش برق زد : جدی؟

 ارره _

  حتی خانومی_

فردا نهار منتظرتون لبخندی زدم :  پس    

 باشه  _

  ماهی رو نشونش دادم :  براتون ماهی درست میکنم

  لپمو کشید : اوکی کوچولو

 

 .نخوندی خندیدم و ته دلم قنج  رفت
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  ,آقا معلم جذاب

# 12پارت  

 

رسیدم خونه و جریانو واسه مامان تعریف کردم انتظار  

استقبال کنه اما با اخم و تخم نگاهم کرد داشتم ازم   

 

تو خیلی بیجا کردی... به چه حقی به اقا معلمت گفتی  _

 !بیاد اینجا؟

  مثله خنگا انگشتشو جلوی لبم گذاشتم 

 

 ...خب من فکـــ_

پرید میون حرفم : منو تو مردی رو سرمون نیست اگه اقا 

معلمت بیاد اینجا بقیه فکر بد میکنن، چرا مشورت 

یگیری سرخود کار انجام میدی؟نم ! 
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نمیدونستم چی بگم.  اخه اقا معلم به من گفت غریبه 

 .نیست و اون با بقیه فرق داره بخاطر همین دعوتش کردم

 

 !اخه مامانی نمیشه من بهش بگم نیاید ناراحت میشه_

 !پوفی کشید معلوم بود خیلی حرصیه از دستم

 من از دست تو چیکار کنم؟ _

 

دم: مامانی فقط این یه بار خواهش میکنملبامو جلو دا .  

 !محکم چشماشو رو هم گذاشت : باشه

 

لبخندی زدم و پریدم تو بغلش و ماچش کردم...! از این 

  بهتر نمیشد

  یعنی اقا معلم جلوی مامانم بهم دست میزد؟؟
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بوس کنم؟! وای خدا  بهتر از  این  یعنی میتونستم اقا معلمو

 !نمیشه

  .لبخند پت ومتی زدم و ارزو کردم سریع تر صبح شه

 

صبح زودتر از همیشه از خواب بیدار شدم و به کمک 

 !مامانم رفتم.  تا سریع کاراش تموم شه و نهار رو اماده کنه

 

بماند مامان چقدر غر زد و میگفت که نگاه کن چقدر 

معلمش داره میاد خوشحاله اقا  .  

 

خب واقعا خوشحال بودم، مامان که از چیزی خبر نداشت! 

ختم یه لباس محلی نداشتم به رنگ  نگاهی به لباسام اندا

  قرمز و سفید و یکی دیگه هم داشتم ابی و سفید
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این دوتا لباسم از همه شون قشنگ تر بود دودل بودم  

ز و نمیدونستم کدومشونو بپوشم.  یه حسی میگفت قرم

  سفیده رو بپوش یه حسیم میگفت اون یکی رو

 

باالخره بعد از کلی کلنجار رفتن با خودم قرمزه رو اماده  

کردم و پوشیدم. رفتم جلوی اینه و شروع کردم به بافتن 

  موهای بلند و مشکی رنگم

 

دوطرف موهامو بافتم و یه روسری به رنگ لباسم سرکردم  

ه خودم انداختمو از پشت روسری رو بستم. نگاهی ب   

 

  لب و دماغم معمولی بود و چشمام درشت به رنگ مشکی

چشمام به مامانم رفته بود همه میگفتن بابام مامانمو چشم 

  اهویی صدا میزده
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با یاد بابام لبخندی زدم و برای اینکه صورتم از  بی حالی 

 !در بیاد نیشگونی از لپام گرفتم

   !امم حاال خوب شدم

 

ای  در به گوش رسیدهمون لحظه صد   

هول کردم و دست و پام شروع کرد به لرزیدن. اقا معلم  

 ...اومد

 

 آقا معلم جذاب

# 13پارت  

 

من در خونه رو واسش باز کرد و منم با عجله از خونه ی 

گلیمون زدم بیرون و تکیه مو دادم به دیواد به اقا معلم  

  نگاه کردم
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دستش بود و گرفت به طرف مامان   دوتا نایلون    

  خدمت شما_

مامان تشکری کرد و نایلونا رو گذاشت گوشه ایی از حیاط 

  و اقا معلم رو به  داخل دعوت کرد

 

هنوز حواسش به من نبود که یهو سرشو بلند کرد با دیدن  

  من لبخند محوی رو لبش نشست چشماش برقی زد

 

  سالم خوش اومدید اقا_

_ خانوم کوچولو  سالم ممنونم   

 

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

  شد

 مامان دم در بازومو گرفت و اروم با عصبانیت زیر لب گفت

: 
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 !این چه لباسیه واسه اون یه مرد غریبه پوشیدی؟_

  اب دهنمو پرصدا قورت دادم

   !چی؟_

د خیلی هیچی گفت و بازومو ول کرد و رفت داخل معلوم بو

 !عصبیه ولی نمیخواست ابروریزی کنه

 

  منم رفتم رو به رو اقا معلم نشستم

 !خوش  اومدی _

  مرسی عزیزم _

   دقیق تر نگاهم کرد : چه خوشگل شدی امروز

 

لپام گل انداخت و سرمو پایین انداختم با خجالت و اروم 

  زمزمه کردم : مرسی اقا 
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  گندم_

 !جانم؟_

_ یادت نرفته؟قرار دیروز رو که  ! 

 !مثله خنگا نگاهش کردم : کدوم؟

من با شما قهر بودم شما هم قرار بود از دل من در بیاید و  _

  بوسم کنید 

  یه اهان گفتم که انگشت اشارشو جلوی دهنش گذاشت

 

  هیس اروم حرف بزن _

ببخشید گفتم : اره یادم اومد خب چیکار کنم االن؟ یه !   

 

سرشو کج کرد و اروم با انگشتش ضربه زد رد گونه ش : بیا  

  بوس کن 

 !چشمام گرد شد: پس مامانم چی؟
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  سریع بیا تا مامانت نمیومده_

با استرس از جام بلند شدم و بوسه ایی رو گونه ش نشوندم 

  که اروم جونی گفت

جام که همون لحظه مامان خواستم برم سر  

 

 آقا معلم جذاب

 

# 14پارت  

 

 

سریع سرجام نشستم که مشکوک نگاهم کرد و چشم غره  

  ایی بهم رفت ،ولی جلوی اقا معلم حرفی نزد

 

  سینی چایی رو جلوش گذاشت
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اقا معلم تشکری کرد و شروع کرد درمورد مدرسه با مامان 

 !صحبت کردن 

 

رو اماده کنه و من و اقا  کمی بعد مامان بلند شد رفت نهار

 !معلم هم به حیاط رفتیم

 

تو حیاط مرغا رو به اقا معلم نشون میدادم که دستمو  

  کشید و برد زیر پنجره 

 !چیکار میکنید؟_

  توجهی بهم نکرد و به جاش دستشو برد و بین پام گذاشت

 

 !تپلیمو بین دستش گرفت

 دلم براش تنگ شده بود _

کرد به بازی کردن باهاش لبخندی زدم که شروع   
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 بازم حالت خیص بودن بهم دست داد 

  اقا میشه اونجاتونو بهم نشون بدید_

 !فعال نه_

 

   !چرا؟_

 .اونو سر فرصت بهت نشون میدم_

نگاهی به پاش انداختم خیلی کنجکاو بودم بییینم اون چیز 

 !!سفت چه شکلیه

 

  دستشو تو شورتم برد و شروع کرد به مالیدن 

_ دختر این عالیه  کی میشه جرش بدم؟اوووف  ! 

 جرر یعنی چی؟_

 

   .تو گلو خندید : اینم بعدا بهت میگم
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لبامو جلو داد که خم شد بوسه ایی رو لبام زد با حس 

  گرمی لباش رو لبام یه جوری شدم

 

 خیلی گرم بود یه نرمی خاصی داشت

  واای اقا چقدر خوب بود_

 

عا لذت بخش بود و چندین بار خم شد لبامو بوسید  واق

دوست داشتم!  دلم میخواست یه کاری فراتر از این کارا  

  باهم بکنه

  ولی نمیدونستم چیکار

  دیگه نهار اماده شده بود باید میرفتیم 

  خودمونو مرتب کردیم که لپمو کشید

 

_ من سکـ ـصی  
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 آقا معلم جذاب

# 15پارت  

 

نهار و با شوخی خنده خوردیم تا حرکتی میزدم مامان چپ 

  چپ نگاهم میکرد و اروم میگفت سنگین باش

 !بیچاره خبر نداشت که من با اقا معلم تا کجاها پیش رفتم

 

  دستتون درد نکنه خیلی خوشمزه بود ماهی_

لبخند دندون نمایی زدم : ماهی که خودتون گرفتید دست 

  شما درد نکنه

 

م به تایید حرف من سرشو تکون داد : بله گندم مامان ه

    !درست میگه دستتون درد نکنه
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اقا معلم نامحسوس لبخندی بهم زدبلند شدم کمک مامانم  

 سفره رو جمع کنم  بشقابا رو برداشتم و رفتم تو اشپزخونه 

 

کوچیکون و بشقابا رو زمین گذاشتم بلند شدم خواستم  

که اقا معلم اومد داخلبرم بقیه ی وسایلو بیارم دیدم    

 

 !مامانت کجا رفت؟_

 فکر کنم رفت تو حیاط_

یه اهان گفتم و بلند شدم سرمو کردم تو کابینت که یهو 

  حس کردم داره خودشو بهم میمــ اله

 

  اقا ممکنه مامانم بیاد_

  هیس_

سفتی بین پاشو بین باســ نم حس میکردم اووف خیلی  

  خوب بود
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به زبون گرفتم : اقا خیلی خوبه لبمو    

 !دوست داری؟ _

  اهوم_

 

خودشو بهم میمــ الید و یه صداهایی از خودش بیرون  

  میداد لبمو گاز گرفتم دوست داشتم کارشو ادامه بده

 

  دختر منوو  دیوونه کردی_

 !اقا چرا انقدر سفته؟_

  چون تورو دیده. دوست داره برات سیــ خ بکنه بکنتت_

 

گفتم که سرعتشو بیشتر کرد تو دلم دعا میکردم  اووفی 

   مامانم نیاد و اقا معلم کارشو بکنه
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دستشو رو بهشتم گذاشت و شروع به مالیدنش کرد 

  چشمامو از شدت لذت رو هم گذاشتم 

  حس میکردم تموم جونم میخواد از بهشتم بزنه بیرون 

 

 ایی_

 

 جونم؟؟ _

  اقا_

  جوون؟_

 !اون چیز سفتو میخوام_

  فعال به همین قانع باشه _

 ...و بعد خودشو محکم تر بهم مالیــ ــد که 

 

 آقا معلم جذاب
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# 16پارت  

 

که صدای برهم خوردن در اومد ترسیدم اما انگار اقا معلم  

 !نمیخواست ولم کنه

 ...اقــ_

 با یه اه غلیظ ازم جدا شد متعجب برگشتم به طرفش

 

جوری بود چشماش خمار بود شلوارشم یه   

 !اقا چیزی شد؟_

با صدایی که از ته چاه بیرون میومد یه نه گفت و  

  ازاشپزخونه زد بیرون 

 

وا این یهو چش شد؟؟  گیج و منگ وسط اشپزخونه 

  ایستاده بودم که مامان چند مین بعد اومد تو
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 !این اقا معلمت چش شد یهو؟_

 

 !یعنی چی؟_

  شونه ایی باال انداخت : خدافظی کردرفت

 

 باصدای تقریبا بلندی گفتم: رفتتت؟؟؟ 

 !اره. چته چرا داد میزنی؟_

   به خودم اومدم :چیزی نیست

از اشپزخونه اومدم بیرون و رفتم تو حیاط یه گوشه کز  

  کردم چرا اقا معلم اینجوری کرد

 

  نکنه از چیزی ناراحت شده! نکنه من اذیتش کردم

ه ناراحته ازماب دهنمو پرصدا قورت دادم وای خدایا نکن . 

 



@vip_roman  معلم جذاب آقا  

@vip_roman  

تا خوده صبح چشم رو هم نذاشتم دعا میکردم این دو روز  

 !تعطیالت سریع بگذره و من برم مدرسه اقا معلمو بییینم

 

فکرکنم تنها دانش اموزی باشم که انقدر واسه مدرسه 

  شوق و ذوق  دارم. سرمو رو سینه ی مامانم گذاشتم 

 

  مامانی_

  جانم_

_ تنهایی چیکار میکنی؟من اگه ازدواج کنم تو  ! 

 !نفسشو با اه بیرون داد:  نمیدونم

 

 !یعنی هیچ وقت ازدواج نمیکنی؟_

 !نه_

 !چرا؟_
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گندم چرا انقدر سوال میپرسی دختر بخواب فردا باید _

 !بری مدرسه

  طاق باز خوابیدم

 خوابم نمیبره_

   .پس مخ منو نخور خوابم میاد_

 

ستم این سواالت  و بعدپشتشو به من کرد و خوابید نمیدون

  از کجا به ذهنم میاد اخه من اصال تو فکر ازدواج نبودم

 

 ...امابا اومدن اقا معلم

 

 آقا معلم جذاب

# 17پارت  
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انگار هوایی شدم دلم میخواد ازدواج کنم و برم سرخونه 

اخه مگه اقا معلم میاد   زندگیم. به افکارم پوزخندی زدم

ر منو بگیره؟ وااای تو چقدر خوشحالی دخت  

 

 ( اقا معلم/  جمال )

 

زنگ اخر بود از صبح فقط درس میدادم و گندم توجهی 

نمیکردم فکر میکردم اگه نگاهش کنم با وجود دیروز  

 !نمیتونم جلوی خودمو بگیرم

 

دلم این دخترکوچولو رو بدجودر میخواست مشغول نمره 

  دادن بودم که حس کردم یکی از بچه ها اومد کنار میز 

 

  سرمو بلند کردم با دیدن گندم ابرویی باال انداختم

   !چیزی شده؟_
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اروم طوری که فقط خودم و خووش بشنویم گفت : حس  

 میکنم از دست من دلخورید

 

  خم شدم به جلو : نخیر عزیزم 

با خوشحالی سرشو بلند کرد و با صدای بلندی گفت : جدی 

  اقا؟؟ 

 

چشم غره ایی  همه کالس ساکت شدن و به ما نگاه کردن 

  بهش رفتم

 !زدم رو میز : حواستون به درستون باشه

 

بعد از اینکه بچه ها مشغول درس شدن رو کردم به طرف  

  گندم

   !اروم. اره باهات قهر نیستم تازه قراره بهت جایزه هم بدم_
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 !چشماش برق زد : جدی چه جایزه ایی؟

چشمکی بهش زدم : اون چیز سفتی رو که دیروز بین پات 

 !حس کردی قراره بهت نشون بدم دانش اموز عزیزم

 

 !بعد از اینکه شون دادی چیکارش کنم؟_

 !بخوریش و بازی کنی_

 

 !متعجب پرسید:  مگه خوردنی هم هست؟

چشمام به معنی اره رو هم گذاشتم: اره فعال برو سر درست 

دارمبعد کالس بیا کارت  ! 

 

چشمی گفت و رفت و من نگاهی به ساعت انداخت نیم 

  .ساعت مونده بود
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بدجور عاشق این بچه شده بودم دل تو دلم نبود ماله خودم 

 !شه و همه جوره باهاش باشم

 

 آقا معلم جذاب

# 18پارت  

 

بچه ها از کالس رفتن بیرون و بعد از  رفتن مدیر مدرسه 

کردم بیاد پیشملبخندی به گندم زدم و اشاره  ! 

 

  با لبخنده اومد کنارم 

 !خب اقا نشونم بدید_

 .چشمکی بهش زدم :  نمیشه که یکم بمالش بزرگ شه بعد

 

چشمی گفت و دستشو گذاشت رو پام چشمامو رو هم 

  گذاشتم 



@vip_roman  معلم جذاب آقا  

@vip_roman  

   با دستش یکم مالیدش و کم کم مردونه م راست  شد

 

 !دستشو کنار زدم : اماده ایی؟

اره سرشو تکون داد : اره   

 

خندیدم و زیپ شلوارمو وا کردم و تا نصفه شلوارمو پایین 

  کشیدم  و بعد مردونه مو اروم از تو شلوارم در اوردم

 

و به صورتش نگاه کردم با چشمای گرد شده نگاهش میکرد 

  و متعجب پرسید

 !این دیگه چیه؟_

اقا معلم کوچولوته قراره خیلی چیزا بهت باد بده و   _

را انجام بدی و لذت ببریباهاش خیلی کا  ! 

 

 !اب دهنشو پرصدا قورت داد : خیلیی بزرگه
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 !اهوم، بیا بهش دست بزن _

 !چرا ما دخترا از این چیزا نداریم؟_

 

 !لبخند دندون نمایی زدم : شما دخترا لونه شو دارید دیگه

لباشو جلو داد و اومد اروم دستشو کشید روش با گرمی  

ی شددستش چشمامو بستم مشغول بازرس   

 

 و با کنجکاوی نگاهش میکرد ... با خنده دست کشید روش 

 چقدرنازه _

 !کجاش؟_

 

  شونه ایی باال انداخت :نمیدونم فقط میدونم خیلی نازه

 

 !سپس نگاهش به نخــ ـــمام افتاد : اینا چین؟

  اسمش تخمه _
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  واا_

 !کارایش چیه؟_

 

میپرسید این بچه خندم گرفت چه سواالیی !  

 !بعدا میفهمی!  حاال نمیخوای بخوریش؟_

  !چطوری؟_

 

 !لواشک خوردی تا حاال؟_

  اره_

  خب مثله لواشک اروم لیس بزن روش_

 چشمی گفت و مردونه مو تو دستش گرفت و

 

  آقا معلم جذاب

# 19پارت  
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 و اروم زبونشو کشید روش و کمی مزه مزه کرد

 !چرا مزه نداره؟_

  تو بخور کم کم مزش میاد زیر زبونت _

 

بازم زبونشو کشید روش ... دوست داشتم کالهکمو بذاره  

تو دهنش و برام بخوره اما خب خیلی مونده تا کامل یاد 

    بگیره

 

میکشید روش و من از شدت لذت فقط  فقط زبونشو

  چشمامو رو هم گذاشته بود و زیر لب اه میکشیدم

 

اخ _حتی این ســ ــاک نصفه هم واسم خوب بود ...  

  گندم

 !جانم؟_
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  با دستت بازی کن و لـ یس بزن 

  چشم_

دستشو گذاشتم روتــ، خمام و زبونشم گفتم بکشه رو 

  کالهکم کرد

 

ا بودم این دختر بچه عالی بوددیگه از شدت لذت رو هو   

 !بهتریم دانش اموزی که داشتم 

 

  داشت ابم میومد که سرشو بلند کردم

 بسه _

 !چرا؟_

 

بلندش کردم و بی هیچ حرفی مشغول باز کردن دکمه های 

  مانتوش شدم و شلوارشو تا نصفه پایین کشیدم
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یه شورت ابی رنگ پوشیده بود از رو شورت بهـ  شتشو تو 

فتم دستم گر    

  اوووف دختر چقدرر  نازه_

 !نمیخوای بیینیش اقا معلم؟_

 

  چرایی گفتم و نشوندمش رو میز

  خودت شروع کن شـ ورتو  در بیار_

چشمی گفت و با نازشروع کرد به در اوردن شــ  ورتش  

 !پس ناز و عشوه هم بلده

 

بهشت ناز و   با دیدن بهـ شتش چشمام قلبی شد یه

  صورتی رنگ و تپل وای عالی بود

  اب دهنمو پرصدا قورت دادم

 

  و دستمو کشیدم روش
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  اوووف عجب چیزیه_

 

 !خوشگله؟_

 مگه میشه خوشگل نباشه!  فوق العادس_

  دستم خیس شد

 !ای توله خـ یس کردی؟_

 

نخودی خندید که  بیشتر فشارش  دادم خوابوندمش رو  

بهـ  شتشمیز و خودم خم شدم رو    

  بوش کردم 

 

 اممم عالی بود بوش

اب دهنمو روش ریختم و انگشت فـ اکمو بین چــ ،وچـ  

 .ولش کشیدم
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 آقا معلم جذاب

# 20پارت   

 

  اهی کشید و جونی گفتم و لبخندی بهش زدم

 

کم کم سرمو جلو بردم و لیسی بهش زدم که چنگی رو 

شموهام انداخت  با لذت شروع کردم به خوردن به بهشت   

 

تو حس و حال خودمون بودیم  که یهو صدای یکی از اهالی  

  روستا به گوش رسید

 

  اقا معلم اینجا هستید؟؟؟_

 

با ترس از گندم  فاصله گرفتم و سریع خودمو مرتب کردم 

  به گندم نگاهی انداختم
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_ بپوش و بی هیچ عنوان از اتاق نیا بیرون  لیاساتو

 !فهمیدی؟

 

چشمی گفت و من از اتاق رفتم بیرون تا حاال این مردو 

  .ندیده بودم

  ریشاش سفید بود و لباس محلی تنه ش بود

 

 !سالم بله؟_

 

 با شنیدن صدام سریع به طرفم اومد

اقا  علی گفت بهتون خبر بدم که خانوادتون بهش زنگ  _

ل پدرتون بده افتاده بیمارستان باید سریع زدن گفتن حا

  برید  تهران 

 

  شوکه به لبای پیرمرد چشم دوختم
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 چی ؟؟ یعنی چی حال پدرم بده 

 

  یعنی چی؟؟ _

    شونه ایی باال انداخت : نمیدونم فقط باید برید تهران 

 

انقدر هول کردم که حتی خبری به گندم  ندادم دو پا  

و به طرف خونه ی علی  داشتم دوتا دیگه هم قرض گرفتم

   رفتم

 

با شنیدن خبرش حس کردم دنیا رو سرم خراب شد بابام  

  تو بخش مراقبتای ویژه بود

نفهمیدم کی رفتم خونه لباسامو برداشتم و سوار ماشین  

   شدم
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و به طرف تهران رفتم! بهشون گفتم تا زمان بهبود بابام 

  برنمیگردم و اونا هم اوکی رو دادن 

زن از اهالی همون روستا بهشون درس بده قرار شد یه   

 

تا خوده تهران بی وقفه رانندگی کردم و بعد از چندساعت  

 باالخره به خونه مون رسیدم

 آقا معلم جذاب

# 21پارت  

 

سراسیمه به  داخل رفتم جز عموم کسی خونه نبود با عمو 

 !خوش و بش کردیم

 !بابام چش شده؟_

 

پایین انداخت : با یکی بحثش شده بود و بعد انگار   سرشو

 !به قلب فشارش اومده حاال هم اینجوریه
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 !حالش چطوره؟_

 !سرشو پایین انداخت : معلوم نیست

  یعنی چی؟؟ _

 

عمو سکوت کردو چیزی نگفت خواستم عمو رو به حرف 

  بیارم که صدای زنگ موبایلش به گوش رسید 

 

زن عموته نگاه کوتاهی به من انداخت : !   

  و سپس تماسو وصل کرد

با شنیدن صدای گریه زن عمو عرق سردی رو پشتم  

  نشست

 

نمیدونم به عمو چی گفت که یه وای گفت و دستشو رو 

  چشمش گذاشت
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  و بعد گوشی رو قطع کرد

 

 !عمو چی شده؟ _

 

دستشو رو چشمش گذاشت و شونه هاش شروع کرد به 

  لرزیدن 

   !عمو چی شده؟_

 

جوابی نداد اعصابم خورده شد دستمو رو شونه ی عموم  

 گذاشتم و با صدای کنترل شده ایی گفتم

 

  عمو با شمام چی شده؟؟؟ _

 

  تسلیت میگم _
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ناباور دستم روشونه ی عمو سرخورد و بهت زده نگاهش  

 .کردم

 

 ( گندم )

 

معلم جدید برامون اومده بود و گفتن فعال اقا معلم نمیاد 

  خیلی سعی کردم بپرسم چرا نمیان 

  ولی هیچ کس جوابی بهم نمیداد

 

  ...ترس داشتم میترسیدم بره و دیگه پیش من نیاد

 

 نگاهی به اسرا انداختم

 !یعنی اقا معلم دیگه نمیاد؟_

  اسرا شونه ایی باال انداخت : نمیدونم

_ ز بابات بپرسی؟میشه ا ! 
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اخمی کرد : از بابام بپرسم چی بشه؟؟ میخوای عصبی شه 

 سرم؟ 

 .پوفی کشیدم و دستمو زیر چونه م گذاشتم

 

  ,آقا معلم جذاب

# 22پارت  

 

اصال حواسم پی درسم نبود همش به اقا معلم اتفاق اون روز 

فکر میکردم.زنگ تفریح خورد و  من تصمیم گرفتم برم با  

کنم  مدیر مدرسه صحبت  

 

امیدوارم خبری از اقا معلم بهم میداد. جلوی خانوم مدبر 

 ایستادم

 !خانوم اجازه؟_
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  بگو گندم_

 !شما از اقا معلم خبری ندارید؟_

 

 اخم ریزی رو پیشونیش نشست :تو چرا انقدر پیگیری اقا

معلمی؟؟ فکر نکن حواسم نیست که داری از بچه های  

  سراغ اقا معلمو میگیری همش 

 

خوب نیست ، زشته که انقدر پیگیر یه مرد باشه!  پشتت 

  حرف در میارن 

سرمو پایین انداختم ... اون که از چیزی خبر نداشت من تو 

  دلم اشوب بود

 

  تیر خالصی رو با حرفش زد

_ نجا یه سری کارا داره تو تهران که اقا معلم دیگه نمیاد ای

 !نمیتونه اینجا تدریس کنه



@vip_roman  معلم جذاب آقا  

@vip_roman  

 

بهت سرمو بلند کردم و چند بار پشت سرهم پلک زدم 

  خانوم معلم سرشو تکون داد واز کنارم رد شد

 

نمیتونستم باور کنم... رفت ؟؟ بدون اینکه از من خدافظی 

 !کنه؟

 

   اب دهنمو پرصدا قورت دادم : نه این امکان نداره

 

اقا معلم نمیتونه به این راحتی بره پس من چی؟؟؟ پس اون 

 ....کارایی که میکرد پس

 

تا خوده خونه تو فکر بودم بعدشم رفتم خونه و تا خوده  

 ...شب خودمو زدم به خواب نه نتونستم نهار بخورم نه شام

 

   .خیلی ناراحت بودم
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نفسمو کالفه بیرون دادم و چهره ی اقا معلم جلو چشمم  

بست نفش   

    !یعنی انقدر نامرده؟

 

دو هفته گذشت  و من هر روز بدتر از روزای گذشته 

  افسرده تر میشدم

  مامانم به شدت نگرانم بود

 

همش میپرسید چرا اینجوری شدی و من در جواب 

  .سواالتش فقط سکوت میکردم

 

 !گندم یا توام دختر چرا اینجوری شدی؟_

 

م شروع کرد به لرزیدن و اشکام رو گونه م چکید چونه   

 !الهی مامان برات بمیره چی شده؟_
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 آقا معلم جذاب

# 23پارت  

 

سرمو رو سینه ش گذاشتم و بلند زدم زیر گریه اونم  

  مشغول نوازش موهام شد 

  چیزی نمیگفت انگار فهمیده بود به گریه نیاز دارم

 

مامان که چی بشه؟؟ از گند کاریای  اصال حرف میزدم واسه

  اقا معلم بگم؟!  از چیش بگم؟ بگم باهام از اون کارا میکرد

 

بعد ولم کرد؟!  اب دهنمو پرصدا قورت دادم وسعی کردم به  

  خودم مسلط باشم 

  از مامان بیرون اومدم و چشمامو پاک کردم
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 !من اینا رو به مامان بگم زنده زنده اتیشم میزنه

ه گفتن دروغ شدممجبور ب .    

 

 !نزدیک عادت ماهیانمه حساس شدم_

 .یه اهان گفت و سرمو بوسید و من نفسمو با اه بیرون دادم

 

 ( اقا معلم/ جمال )

 

 !جمال مادر نظرت چیه؟_

کشیدم :من به شما گفته بودم اون   کالفه دستی تو موهام

 .دختر رو میخوام

 

پدرت اینجوری وصیت کرده نمیخوای به اخرین  خواسته  _

 !پدرت عمل کنی؟
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بابام میدونست رو حرفش نه نمیارم و این شرط مسخره رو 

 برام گذاشته بود.  پوفی کشیدم

 

مامان وقتی دودلی منو دید با اخم گفت : نمیخوای از شوهر  

تقام بگیری؟؟ کل پوالی مارو برده واسه خودش با عمت ان

اون عمه ی هفت خطت ... وقتشه اخرین خواسته باباتو  

 !اجرا کنی

 

لبمو با زبون تر کردم :ولی طال این وسط هیچ کارس  

 !میخواین قربانی کارای پدر و مادرش شه؟

 

با اخم گفت :نمیخواد دلت بخاطر طال بسوزه  اونم یه هفت 

داره با پوالی ما عشق و حال میکنهخطه عین پدرش  ! 

 

مخم داشت منفجر میشد من اگه به طال نزدیک میشدم 

 قطعا دیگه نمیتونستم به این زودی برگردم روستا 
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گندم چی؟؟ قرار ازدواجم با اون چی؟؟  اگه علی اونو شوهر  

بده چی؟ کالفه بودم و سردرگم یا باید به طال نزدیک 

میدادممیشدم و به خواسته پدرم تن    

 

 ...یا باید میرفتم سراغ گندم

 

 آقا معلم جذاب

# 24پارت  

 

رو تخت دراز کشیدم صدای عمه میومد داشت با مامانم  

حرف میزد و میخندید یه جورایی داشت مامانم دلداری 

  میداد
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مامانم میگفت فیلمشه داره مظلوم نمایی میکنه!  نفسمو  

د به خواسته ی  کالفه بیرون  دادم  تصمیم خودمو گرفتم بای

  بابام عمل میکردم

 

   !گندم بچه س فعال ازدواج نمیکنه

 

*** 

روبه روش نشستم با خنده نگاهم کرد و با عشوه موهای  

  بلوندشو پشت گوشش زد

 

 !چی شده اقا جمال یادی از ما کرده؟_

 

 !بده بخوام به دختر عمم سر بزنم؟_

تعجب اورهشونه ایی باال انداخت : نه بد نیست فقط    

 

 !خودمو به جلو خم کردم : کجاش؟
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اون خودشو جلو کشید:  تا دیروز به من محل نمیدادی 

  امروز باهام اومدی بیرون 

 

 !تو گلو خندیدم و ابرویی باال انداختم : اگه میخوای برم؟

 

  .واا دیوونه شوخی کردم_

  جرعه ایی ازقهوه مو نوشیدم.  چشمکی بهم زد

_ رس میدی از کی تا حاال تو معلم شنیدم تو روستا د

    شدی؟؟  مگه شغل تو بازاریایی نیست؟؟

  از این همه سواالش کالفه شده بودم

  واسه یه سری ازکارا مجبور شدم برم روستا_

 

  یه اهان گفت و یکم از کیکشو خورد سپس چشمکی زد

  نکنه عاشق یه دختر روستایی شدی؟؟ _

 



@vip_roman  معلم جذاب آقا  

@vip_roman  

به شوخی بود اما واسه من حقیقت داشت ...   با اینکه لحنش

 .اره من همه ی این کارا رو واسه گندم کردم

 

  من؟؟ _

  اره تو_

 

ارنجمو رو میز گذاشتم : نه جدیدا یه دختر شهری دل منو  

 !برده

 

 !ابرویی باال انداخت : اون دختر کیه؟

 ...از این همه دروغ متنفر بودم

 

 تو_

 

 آقا معلم جذاب
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# 25پارت  

 

خودشو به جلو خم کرد معلوم بود تعجب کرده ابرویی باال 

 !انداخت : جدی؟

 !اهوم، دوست نداری؟_

 

   نیشخندی زد : یعنی میخوای باور کنم جمال؟ 

 !مکثی کرد و ادامه داد :بهتر نیست بری سر اصل مطلب؟

 

 !شونه ایی باال انداختم : االن هم سر اصل مطلب هستیم

رفتچشم غره ایی بهم    

رو سر من شاخ مییینی هوم؟؟ چی شد وقتی دایی مرد _

اومدی سراغ من؟؟ در حالی که قبلش کوچیک ترین محلی 

 !به من نمیذاشتی
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باهوش تر از این حرفا بود ... پدرجان اخر عمری چی از 

  جون من میخواستی که این خواسته رو نوشتی اخه

 

_ ونی دیگهاگه اینطور که تو میگی باشه حتما دلیلشم مید ! 

   چشماشو ریز کرد : عجب

 

مامان گفته بود عمه اینا نمیدونن ما فهمیدیم اونا پوال رو  

 !کشدن باال ولی طال از چی حرف میزد؟

 

  یهو دیدم کیفشو برداشت و بلند شد

من میدونم تو منو واسه خودم نمیخوای حتما یه چیزی  _

    ...شده که اومدی طرف من
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و بعد از رستوران رفت بیرون کالفه دستمو تو موهام فرو  

بردم ... بهش نیومد از این دخترایی باشه که سخت به  

 !دست بیان 

 

 ( گندم )

 

نگاهی به مامان انداختم که مامان چشم غره ایی بهم رفت 

  این یعنی برو چایی بیار

بلند شدم و چندنا فنجون چایی ربختم و پیش مهمونا 

کردم  بهشون تعارف   

 

و در اخر کنار مامان نشستم... مامان لبخندی زد و رو به  

  احمد اقا گفت

  خیلی خوش اومدید_
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احمداقا تسبیحشو دور دستش چرخوند و با سر از مامان 

  تشکر کرد

  خانومش مهین خانوم رو کرد سمت مامان 

 

  نسرین جان اگه اجازه بدی بریم سر اصل مطلب_

 

یین انداخت مامان با خجالت سرشو پا  

 .خواهش میکنم شما صاحب اختیار هستید_

 

در مورد چی میخواستن صحبت کنند؟! در حالی که سرم  

  پایین بود زیر چشمی بهشون نگاه میکردم

 

  مهین لبخندی زد
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اومدیم واسه امید جان خواستگاری گندم جون ...   _

انشاهلل که این دوتا با هم خوشبخت شن و نوه های 

برامون بیارنخوشگلی برامون   

 

 ,آقا معلم جذاب

# 26پارت  

 

به گوشام شک داشتم باورم نمیشد اومدن خواستگاری من  

  اخه مگه میشه؟؟ نه من نمیتونم ازدواج کنم

 

  من اقا معلم خودمو میخواستم. بغض راه گلومو چنگ زد

 

  مامان: انشاهلل 

مهین  بازم شروع کرد به حرف زدن چقدر صداش تنفر اور 

  بود



@vip_roman  معلم جذاب آقا  

@vip_roman  

 چقدر بدم میومد ازش

 

امید جان گندم جان رو پسندیده انشاهلل تا اخر ماه _

خریدا روشونو میکنیم و بعد از دوماه عروسیشون نظرت  

 !چیه؟

 

و مامان بیچاره من باز تایید کرد... اگه به فکر ابرومون 

  نبودم همونجا فرار میکردم من نمیخواستم ازدواج کنم

 

  اخه مگه من چندسالمه؟؟ 

 ...مهریه گندم جان یه جلد قران کریم و_

دیگه صداشونو نشنیدم انگار کر شدم من به کی بگم اقا  

 معلم رو میخوام؟؟ 
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بی وفامو میخوام. من همون اقا من به کی بگم اقا معلم 

  معلمی که االن چند ماهه ازش خبر ندارمو میخوام 

 

چرا کسی نظر منو نمیپرسه؟؟ من میخوام زندگی کنم یا  

      !اونا؟

انقدر گفتن که اخر خسته شدن و مامان نیشگونی که ازپام  

  گرفت به خودم اومدم

 

 !مهین لبخندی به روم زد :  نظرت چیه دخترم؟

 

دلم پوزخندی زدم بهشون واسه خودشون بریده بودن و  تو 

 !دوخته بودن حاال نظر میخواستن

 

 به اجبار جواب دادم

  هرچی که شما صالح میدونید_
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  نسرین لبخندی زد و یه مبارکه گفت

 

  سنگینی نگاه امیدو رو خودم حس کردم منم نگاهش کردم

 چرا حس میکردم امید هم مثله من راضی نیست؟؟

 

 آقا معلم جذاب

# 27پارت  

 

بعد از رفتن اوناهیچ حرفی نزدم و خوابیدم... تو راه 

  برگشت به خونه بودم  تقریبانزدیک خونه مون 

 

دیدم صدای پیس پیس میاد .... وایستادم و دنبال صدا 

گشتم بادیدن امید روی باال پشتمون خونه شون ابرویی باال 

  انداختم

 



@vip_roman  معلم جذاب آقا  

@vip_roman  

  سالم_

هاش نشست و با اخم گفتلبه ی پشتمون رو زانو  

 !تو ازدواج با منو میخوای؟ _

 

  از سوال یهویش جا خوردم

 !اخه من االن چه جوابی بهش بدم؟

  اب دهنمو پرصدا قورت دادم و سرمو پایین انداختم

 

  با توام_

 !!من نمیدونم چی بگم_

 

  پوفی کشید

برو خونه و به مامانت بگو منو نمیخوای!  بگو ما به درد هم _

یخوریمنم ! 
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پس حدسم درست بود اونم از این ازدواج راضی نیست با 

  این وجود من نمیتونم ازدواجو بهم بزنم

 !نمیتونم خودمو جلوی مردم بد کنم

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

 

نمیدونم  دندون قروچه ایی کرد خواست حرف بزنه که یهو

   نگاهش به کجا افتاد

  و سریع به من گفت

 

  برو بدو بعدا حرف میزنیم _

 

بیخیال شونه ایی باال انداختم و از خونه شون دور شدم...  

همین که اومدم خونه دیدم علی اقاداره با مامانم صحبت  

  میکنه 
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تعجب کردم علی اقا اینجا چیکار میکنه؟؟ اونم وقتی که 

ست مامانم تنها خونه !! 

  نمیگن مردم حرف درمیارن؟؟ 

 

 !اصال مردای روستا حق نداشتن بایه زن بیوه همکالم شن

  هر دو حیاط بودن و با صدای در به طرف من برگشتن

 

 علی با دیدن من لبخندی زد

 

  به به! عروس خانوم، مبارک باشه _

  سرمو پایین انداختم :سالم.  ممنون 

 

_ میزنیم و بعد سرعت از کنارم رد شد و  بعدا حرفامونو

  رفت  بیرون 

  سوالی به مامانم نگاه کردم
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 !اینجا چیکار میکنه؟_

 ...مامان بیخیال شونه ایی باال انداخت

 

 آقا معلم جذاب

# 28پارت   

 

 !یعنی چی مامان؟_

کشید و سبدی از روی زمین برداشت : اومده   کالفه پوفی

  .بود درمورد ازدواج تو صحبت میکرد

 

  ...و بعد به داخل زیرزمین رفت

با شنیدن اسم ازدواج تنه م لرزید ، چقدر به نظرم نفرت  

 .انگیز میومد
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 .نفسمو کالفه بیرون دادم ورو پله ی اهنی نشستم

 

 ( جمال  )

 

_ وستا بزنممامان من باید برم یه سر به ر  ! 

  چشم غره ایی بهم رفت

  تو خیلی بیجا کردی_

 

  نگران گندم بودم باید حتما میدمش

 !بخاطر اون دختره میخوای اون همه راهو بری؟_

 

 !خودتون چی فکر میکنید؟_

 

شد و رو به روم ایستادبلند    
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جمال اون بچه ست هیچی اززندگی مشترک نمیدونه ،  _

نه ازدواج کنهنمیتونه خوشبختت کنه! نمیتو ! 

 

 !مهم نیست_

االن اینجوری میگی وقتی رفتی تو زندگی میفهمی که  _

   !اشتباه میکنی

 

من خودمو میشناسم میدونم هیچ وقت اشتباه نمیکنم!   _

یا اگرم اشتباهی ازم سر بزنه خودمو هیچ وقت سرزنش 

 .نمیکنم

 

  حرصی نگاهم کرد

  من هر چی بگم حرف خودتو میزنی که _

 

  و بعد روشو ازم برگردوند
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القل حرف گوش بده  تاتموم شدن خواسته ی پدرت به  _

 اون روستا نرو باشه؟؟ 

 

 !نمیتونم قولی بدم_

و بی توجه به چشمای ناراحتش از کنارش رد شدم و از 

  خونه زدم بیرون 

 

  دلم میخواست با یکی حرف بزنم

 کی بهتر حاج خانوم؟؟ 

 

  ,آقا معلم جذاب

# 29پارت  

 

که از بچگی همراهم بود و خیلی وقتا که مامانم دنبال  کسی

 .خوش گذرونی بود  اون مراقبتم میکرد
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واسش گل مورد عالقه شو گرفتم و حرکت کردم به طرف  

 !خونه ی کوچکش

 

  یه پرستار ازش مراقبت میکرد که تنها نباشه 

با خوش رویی ازم استقبال کرد و شروع کردم به درد و دل  

 باهاش

 

ستم چه کاری واسم خوبه چه کاری بدنمیدون   

  با یه لبخند مهربون دستمو فشرد

 

جمال پسرم من باباتو عین کف دستم میشناختم، به _

تو داشته باشه اخه نظرم اصال نمیتونه چنین خواسته ایی از 

 !هیچ وقت شوهر عمت سرش کاله نذاشته

 

  تعجب کردم 
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_ مگه میشه؟؟ من خودم وصیت پدرمو دیدم اخه . 

 !ابرویی باال انداخت : مطمئنی؟

  اهوم_

 

جالبی گفت و به فکر فرو رفت... هر دو سکوت کرده بودیم  

 : که یهو گفت

 

  پس اون  دختری که تو روستا ول کردی چی؟؟

  شونه ایی باال انداختم : نمیدونم

  ابرویی باال انداخت : واسه چی؟؟ 

 

من اینجا تلکیفم مشخص نیست باید همه چی معلوم شه  _

 ... بعد

  چشم غره ایی بهم رفت
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مگه اون دختر بازیچه دست توعه؟؟  اگه شوهرش بدن  _

  چی؟؟ 

 جدی جواب دادم: نمیدن

 

 اگه دادن؟؟_

دستامو مشت کردم : روستا رو سر همه شون خراب 

 !!میکنم

  پوزخندی زد : نه بابا؟؟ 

  واال_

 

ه بیرون داد : من همه چی رو بهت گفتم حاال سرشو کالف

خوددانید که میخوای چیکار کنی! فقط حواست باشه یه  

 ...وقت همه چی خراب نشه
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نگاهمو به نقطه ی نامعلومی دوختم واقعا اگه گندمو شوهر  

  میدادن چی میشد؟؟

 ... اگه

  کالفه دستی تو موهام کشیدم

باید برم روستا باید برم روستا حدقل نشونش کنم بعد 

  برگردم تهران 

 

کارای عمه مو انجام بدم بعدش با گندم ازدواج کنم!  

اینجوری خیالم راحت تره که دیگه گندم واسه کسی 

 !نمیشه

 

  ...اره این بهترین کاره

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

 

حمت کنممن دیگه رفع ز  ! 
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  کجا پسرم؟؟ _

 !باید برم خونه_

 

 آقا معلم جذاب

# 30پارت  

 

  ...سری تکون داد و تا دم در همراهیم کرد

 

*** 

 !من نمیذارم تو این شرایط به روستا بری_

   پوفی کشیدم : پس میگید چیکار کنم؟؟ 

 نگاهشو به زمین دوخت 

 

 !تو میخوای بری برنگردی وصیت پدرتو انجام ندی_
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_ ی همچنین حرفی زدم؟؟من ک   

 

  نفسشو کالفه بیرون داد :همیشه

 

  چشمام گرد شد :مااامااان 

  هومی کرد

چرا اینجوری میگید؟؟ من میرم روستا کارامو انجام میدم _

  بعد از چند روز برمیگردم کنار شمام باشه؟؟ 

 

  میخوای بری پیش اون دختره؟؟_

 

من نمیدونم مامانم چرا ندیده و نشناخته از اون دختر بدش  

   !!میاد واقعا نمیدونم گندم چیکارش کرده

 

  چرا از گندم بدت میاد؟؟_
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 !پوزخندی زد : چون دهاتیه ، به خانواده ی ما نمیخوره

 

   خندم گرفت انگار مامان همه چی فراموش کرده بود

_ ان شما هم  مامان جان انگار فراموش کردید که خاند

  روزی از همون روستا اومدن 

 

اول متعجب نگاهم کرد سپس دندون قروچه ایی کرد و بعد  

  از کنارم رد شد

 .حقیقت تلخه اما باید گفته می شد

 

 ( گندم )

 

نگاهی به خرید عروسیم انداختم همه چیو گرفته بودیم 

  مامانم کلی ذوق داشت واسه وسایالم
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  ...اما من

رون دادم اقا معلم خیلی نامردهنفسمو کالفه بی   

خیلی زیاد نامرد ...  حاال که منو نمیخواد منم ازدواج 

  میکنم. سعی میکنم اقا معلمو فراموش کنم 

 

پایین لباسمو دست گرفتم که ناخداگاه نگاهم به حلقه تو 

  دستم افتاد

 من االن ماله یکی دیگه م چرا باید به اقا معلم فکر کنم؟؟؟ 

 آقا معلم جذاب

# 31پارت  

 

  با صدای مامانم به خودم اومدم

 !گندم جان امید اومده_



@vip_roman  معلم جذاب آقا  

@vip_roman  

با شنیدن اسم امید چشمامو رو هم گذاشتم حوصله ی 

 !سرزنش کردناشو نداشتم

 

از خونه رفتم بیرون با دیدن امید که وسط حیاط ایستاده  

و دستاشو به کمر زده بود اب دهنمو پرصدا قورت دادمبود    

 

  ...اخم غلیظی رو پیشونیش بود

  جلو رفتم و سالم دادم

 که به تکون دادن سرش اکتفا کرد

 !بریم حرف بزنیم_

  کجا بریم؟؟ _

 

 !کنار رودخونه _

مامانم نمیذاره ، تو هنوز به من محرم نیستی مردم  _

    !!پشتمون حرف در میارن 
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ن قروچه ایی کرد : به درک زود باش باید بریمدندو  ! 

محکم چشمامو رو هم فشردم و به ناچار رفتم از مامانم  

  اجازه بگیرم

 

مخالفت کرد اما به سختی راضیش کردم.  با امید به طرف 

  رودخونه رفتیم 

ناخداگاه یاد اقا معلم افتادم باهام قهر بود و من با بچه ها   

تی کنماومدم اینجا تا باهاش اش ! 

 

بهت گفتم برو بهشون بگو ما به درد هم نمیخوریم چرا  _

   حرف گوش نمیدی؟؟

  رو تخته سنگی نشستم و چشم غره ایی بهش رفتم
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خدایی از من چه انتظاراتی داری مثال من برم چی بگم؟؟  _

به مامانم چند بار گفتم حتی به حرفم گوش نداد بعدش  

  میگی چیکار کنم هان؟؟ 

 

 !تو پسری ، باید با خانوادت مخالفت  کنی

پوزخندی زد :اگه به حرف من گوش میدادن که نیومدم به 

 !تو بگم

 

  میگی چیکار کنیم؟؟_

  شونه ایی باال انداخت : نمیدونم

  هر دو به نقطه نامعلومی زل زده بودیم یهو به ذهنم رسید

 

 نکنه کسی رودوست داره امید؟؟ 

دادم و سوالمو پرسیدم  به خودم جرعت   
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   تو کسی دیگه ایی رو دوست داری؟؟ _

  با شنیدن حرفم تیز نگاهم کرد

 

 !فکر نکنم به تو مربوط باشه_

 !پوزخندی زدم : عجب

 تو چی؟؟ _

 از سوالش جا خوردم

 

 آقا معلم جذاب

# 32پارت  

 

  وابرویی باال انداختم : من چی؟؟

ست داری؟سرشو تکون داد : اره تو چی؟؟ کسی رو دو ! 
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هیچ وقت نباید میفهمید من  اقا معلمو دوست دارم! هیچ 

 ...وقت

 

 !اب دهنمو پرصدا قورت دادم : من کسی رو نمیخوام

 !یه جورایی نگاهم کرد مثله اینکه بگه خر خودتی

 

با تمسخر گفت : کسی رو دوست نداری بعد نمیخوای با من  

 !ازدواج کنی! جالبه

 

 !خب من بچه م_

مامانای ماهم همسن تو بودن ازدواج کردن ، نصفه  _

دخترای روستا همسن تو هستندکه ازدواج کردن لطفا 

 ...دلیل بیخود نیار
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نمیدونستم چی بگم... دلیل بچه بودنم راست میگفت کافی 

اب دهنمو پرصدا قورت دادم نبود...   

 

 !میشه بریم؟_

 

 ! تا وقتی که دلیلتو نگی نه_

 

 !چشمامو رو هم گذاشتم : لطفا بذار برم

 !یه بار گفتم نه _

 

نالیدم : بخدا دلیلی نداره من نمیخوام ازدواج کنم ، من  

 !نمیخوام مامانمو تنها بذارم

 

د کالفه دستی تو موهاش کشید : چند روز دیگه قراره عق

 .کنیم!  نه من رازیم نه تو ... باید فکری کنیم
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 !چه فکری ؟_

 

  یهو خشمگین شد

بابا صدبار  بهت گفتم برو با مامانت صحبت کن بگو منو  _

  نمیخوای حرف گوش ندادی حاال میگی چه قکری؟؟ 

 

مکثی کرد : گندیه که تو زدی پس باید خودتم درستش 

 !کنی

چشمام گرد شد ، من گند زدم؟؟ مگه من رفتم 

   خواستگاریش؟؟

 

عصبی از رو تخته سنگ بلند شدم : من گند زدم؟؟ مگه  

من اومدم خواستگاریت که همچین حرفی رو میزنی، 

 !خودت خواستی به من چه
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  دندون قروچه ایی کرد و بازومو میون دستاش گرفت

  درست حرف بزن _

_ قتو گفتممن بی احترامی نکردم حقی ! 

 

 آقا معلم جذاب

# 33پارت  

 

کمی تو چشمام زل زد و بعد اروم اروم حلقه دستشو دور  

  بازوم شل کرد 

  چشم غره ایی بهم رفت و بعد جلوتر از من راه افتاد

 

 !پوفی کشیدم و منم پشت سرش راه خونه رو پیش گرفتم

  همین که برگشتم خونه مامان شروع کرد به سوال پرسیدن 
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منم بهش گفتم که اون یکی دیگه رو دوست داره و منو 

 نمیخواد انتظار داشتم مامانم قبول کنه

 

اما برخالف تصورم گفت به هیچ کس این موضوع رو نگم  و 

  بین خودمون بمونه... میگفت تو زندگی درست میشه

 

چه میدونست مامان بیچاره من که منم دلم پیش یکی 

 !دیگه ست

یگه هم من عاشق یکی هم اوت عاشق یکی د   

   !زندگی ما چی می شد؟

 

جوابی به مامان ندادم و ترجیح دادم سکوت کنم و همه 

 ...چی رو بسپارم دست زمان 

 

 ( جمال  )
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 !اخمی کردم و رو به مامان گفتم : فقط چند روزه

_ چند روزه هان؟؟ من میدونم تو بری اون روستا  چی چیو

 !دیگه برنمیگردی

 

پوفی کشیدم : اینطور نیست مامان بخدا که اینطور نیست  

   .فقط چند روز میرم و برمیگردم

 

من مبدونم پاتو بذاری تو اون روستا اون دختره جادوت  _

 میکنه و دیگه پیش من نمیای 

تمکالفه پوفی کشیدم و چشمامو رو هم گذاش   

  من چی بگم به این زن 

 

حرفای منو نمیفهمه انگار بچه م نمیتونم واسه زندگیم 

 !تصمیم بگیرم

_ ساله چطور میتونه  منو جادو کنه؟۱۳اخه یه بچه  ! 
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 !پوزخندی زد : تو این بچه ها رو نمیشناسی که

 

 ندیده و نشناخته داشت قضاوت میکرد

  مامان تو گندمو بیینی ازش خوشت میاد_

 

الت طنزباری خندید : نبابا؟به ح ! 

  اره_

 

  با انگشت اشارش یه ضربه زد به سینه م 

تو نمیتونی دختر عمتو خر کنی و اموالمونو بگردونی حاال  _

 !میخوای واسم از شناختن یه دختر بچه بگی؟ 

 

  جوابی ندادم بهش و ساکمو از دستش گرفتم 
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حرف اخرمه من اخر هفته میرم روستا حاال هم میخوام  _

سایلمو جمع کنمو ! 

 

 معترض اسممو صدا زد : جمال 

 

  ,آقا معلم جذاب
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وسایلمو جمع کردم وگذاشتم یه گوشه و سپس بی توجه به 

  مامان از اتاق زدم بیرون و به حیاط رفتم

 

  اقا جمال_

  با صدای مش رحمت باغبونمون برگشتم به طرفش

  جانم؟_

  خوبی اقا؟؟ _
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 !بد نیستم_

_ یکم باهام صحبت کنیم؟؟ میشه    

 .سرمو به نشونه ی مثبت تکون دادم : البته

 

 باهم رو یکی از نیمکتای داخل حیاط نشستیم

  چیزی شده مش رحمت؟؟_

 

نه اصال فقط در مورد پدرتون میخوام صحبت کنم _

 !باهاتون 

  سرمو تکون دادم :میشنوم

دستی به سبیلش کشید :میدونید که منو پدرتون رابطه ی 

ی خوبی باهم داشتیم.  برای همین خیلی چیزا رو به خیل

  من میگفت
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  حاال نمیدونم به شما بگم یا به داداشتون 

  چیو؟؟_

ـ _  ..اقا جمال پدرتون مــ

 

با اومدن مامان حرفش نصفه موند ... مامان نگاهی به مش 

  رحمت انداخت 

 چی شده باهم قرارگذاشتین؟؟  _

 

رحمت بی توجه به مامان بلند شد و رو به من گفت   مش

  :بعدا باهم صحبت میکنیم اقا 

  و بعد ازمون دور شد

 

  مامان کنارم نشست:  چی بهت میگفت؟؟ 

 ...نذاشتید که حرف بزنه، اومدید_
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داری اعصابمو خورد میکنی جمال ...اول کارای اینجا رو  _

ه اوکی؟؟ انجام میدی بعد میری به اون روستای خراب شد   

 

حوصله مامانمو نداشتم... کالفه بلند شدم و با صدایی که 

  سعی در کنترلش داشتم گفتم

یه حرفو یه بار تکرار میکنم،کاری نکن برم پشت سرمم _

  نگاه نکنم

 

  با دهانی باز بهم نگاه کرد که به سرعت از خونه زدم بیرون 

 

 ( گندم )

 

_ میدونی؟؟ ببیینم تو اصال چیزی از کارای زناشویی   

با شنیدن حرفش چشمام گرد شد :کارای زناشویی دیگه 

  چیه؟؟ 
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کالفه پوفی کشید : واقعا به چه امیدی میخوان تورو زن من 

 !کنند؟؟ تو حتی نمیتونی منو تکمین کنی

 

 !گیج نگاهش کردم اینا دیگه چیه اخه

 چرا من هیچی از حرفاش نمیفهمم

  اینا که میگی منظورت چیه؟؟_

و خاک رولباسشو تکوند و با تمسخر گفت : بیا    بلند شد

بریم داخل ، حوصله ندارم چیزایی که واقعا وظیفته برات  

  تکرار کنم 

 

تا نیومدی خونه ی من به مامانت میگی همه چی رو برات 

 توضیح بده 

 

 آقا معلم جذاب
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به رفتنش نگاه کردم این چرا   و بعد رفت... گیج و منگ

 !همچینه؟؟ راوابط زناشویی دیگه چیه؟

 

منم خواستم برم تو که یهو دستم کشیده شد پشو درختا 

  از ترس جیغ خفیفی کشیدم و چشمامو رو هم گذاشتم 

 

عطر اشنایی به مشامم خورد... اروم چشمامو وا کردم  و کم 

گرد شد کم چشمامو باال بردم با دیدن اقا معلم چشمام   

  زبونم بند اومد 

  اقا معلم برگشته؟؟ 

 

لبخندی به روم زد و با دیدن چشمای گرد شده م خم شد 

   ...تو صورتم و با یه حرکت لباشو گذاشت رو لبام
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انقدر شوکه شده بودم که هیچ حرکتی نمیکردم و اون فقط 

لبامو میبوسید... حاال برگشته؟؟ حاال که من ماله یکی  

م؟؟ دیگه شده بود   

 

اب دهنمو پرصدا قورت دادم که لباشو از رو لبام برداشتم و 

  لبخندی به زوم زد

  چطوری عزیزم_

 

  بغضم گرفت : کجا بودی؟؟ 

نفسشو با اه بیرون داد :  داستان بلندی  داره بعدا میگم 

  برات... فعال بیا تو بغلم که بدجور دلتنگ دانش اموزمم

 

استمش برای همین  خودمم دلتنگش بودم... خودمم میخو

  به چیزی فکر نکردم

 



@vip_roman  معلم جذاب آقا  

@vip_roman  

فقط بغلش پناه بردم... دستامو دور کمرش محکم حلقه 

  کردم و سرمو به سینه ش چسبوند

  گندم_

 جانم؟؟ _

 

 این مدت که کسی اذیتت نکرد؟؟_

کردند... اون که نمیدونست به زور منو به عقد یه نفر دیگه 

  دراوردند ... اون که نمیدونست

 

  این مدت چه بالهایی سرم اومده

   اب دهنمو پرصدا قورت دادم :نه مثال چه بالیی؟؟ 

 !نمیدونم به این چیزا فکر نکنیم_

 

و بعد بوسه ایی رو موهام زد ... دستشو از رو کمرم کم کم  

  برد پایین
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  تپلی من چطوره؟؟_

 

  عههه اقا معلم_

  قهقه ایی سر داد : خب دلم برات تنگ شده توله

دیدم و سرمو رو سینه ش برداشتم :االن وقت این کارا خن

  نیست که

 

 بوسه ایی رو لبم زد :خیلیم هست 

 و بعد با یه حرکت

 

 [01:12 20.08.21] ,آقا معلم جذاب
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و بعد با یه حرکت منو چرخوند ، طوری که از پشت بهش  

  چسبیدم و دستشو تو شلوارم کرد

  تند تند شروع کرد به مــ الیدن 
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بازم همون حس خوب بعد از چندمین ماه... کامل واسش 

 .خیـ ص کرده بودم

  اااخ اقا معلم _

  جوون _

 !میخوام_

بوسه ایی الی گردنم زد و از پشت خودشو بهم مــ الید 

  ...برجســ تگیشو کامل حس میکردم

 

رو زمین و خیمه زد روم : میخوام امروز کامل ماله   خوابوندم

  ...خودم بکنمت

  دستامو دور گردنش حلقه کردم: من فقط ماله خودتم

بوسه ایی رو لبم زد و ازروم بلند شد دستشو روشلوارم 

گذاشت ...خواست شلوارمو دربیاره ولی با شنیدن صدای  

 ...امید
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با شنیدن صدای امید دستاش خشک شد متعجب  

 گفت:این پسر کیه تورو صدا میزنه؟؟ 

هول شدم نمیخواستم به اقا معلم بگم که نامزددارم و ماله 

 .یکی دیگه م  اون وقت ترکم میکرد

 

 !فامیالمونه_

 مشکوک نگاهم کرد :مطمئنی؟؟

 گندمم_

واای توروخدا بیا از اینجا بریم منو با تو بیینه خیلی بد  _

 !میشه

 

اش تو هم رفته بود ، بلند شد منم بلند کرد... اخم

میخواستم حواسشو پرت کنم برای همین دستمو رو وسط 

  پاش گذاشتم که دستمو پست زد
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  نکن_

 وا چی شد یهو؟؟ _

ایستاد و تکیه شو  داد به یه درخت و مشکوفانه به من نگاه 

 کرد : چرا حس میکنم داری دروغ میگی؟؟ 

 

 !سرمو تکون دادم :نه من دروغی ندارم بگم

ریز کرد:مطمئن باشم؟؟ چشماشو   

  یه اره گفتم که باز لبخند زد و منو کشید سمت خودش

 

  گندم_

  جانم_

  تو منودوست داری؟؟_

  تو چشماش زل زدم و صادقانه جواب دادم: خیلی زیاد
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 .لپمو بوسید: منم تورو خیلی دوست دارم

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

_ ماله خودم کنماومدم اینجا که تورو  . 

  با شنیدن حرفش لبخند رو لبم ماسید 

 یعنی چی؟؟ _

 

یعنی میخوام بیام خواستگاریت یه حلقه دستت کنم _

بابتت راحت شه بعد خودم برگردم تهران اونجا خیالم از 

  کار دارم و بعد بیام تورو ببرم تهران سر خونه زندگیم

 

. سری  یعنی به فکرم بود؟؟ خدا من چه غلطی کردم اخه ..

  تکون دادم و کمی ازش فاصله گرفتم 

 خوشحال نشدی؟؟ _

 

 !به دروغ جواب دادم : چرا خوشحال شدم
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 !ولی حس میکنم یه جوری هستی_

 !نه اینطور نیست_

سرشو تکون و سپس با شیطنت گفت :نمیخوای اون چیزی 

 روکه بلند کردی بخوابونی؟؟ 

 

 ....هانی گفتم که دستش  رو شلوارش گذاشت و

 

معلم جذابآقا   

# 37پارت  

 

  بیا اینجا که خیلی دلم برات تنگ شده_

منو چسبوند به خودش و بوسه ایی رو لبم زد... سپس 

  دستشو تو شلوارم کرد و شروع کرد به مــ الیدن برام

 

 ...باز همون حسای خوب
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 تو زن من شی هر لحظه هم هر ثانیه تو بغلمی_

 اقا معلم؟ _

  جانم_

خواستم حرف بزنم که مجدد صدای امید شنیده شد ، 

داشت با عصبانیت اسممو صدا میزد باترس از بغل اقا معلم  

  اومدم بیرون 

 

و با دلهره گفتم: اقاتوروخدا از اینجا بریم... یعنی بذارید من 

 !اول برم این منو پیدا میکنه منو میکشه

 

 مشکوک نگاهم کرد : چرا انقدر ازش میترسی؟؟ 

داشتم بگم شوهرمه! دوست داشتم بگم،در نبود  دوست

  شما منوشوهر دادند ولی این زبون  وامونده

 

 ...باز نمیشد
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  اب دهنمو پرصدا قورت دادم : بعدا میگم االن نمیشه

 

 گندم_

 

صداش داشت هر لحظه نزدیکتر میشد  و ترس منم بیشتر  

  اقامعلم لج کرده بود و بی عنوان نمیخواست بره

 

بازم همو میبینیم فقط  االن از اینجا برید نالیدم :   

  دستی تو موهاش کشیدو سری تکون داد

  فکر نکن خرم باید همه چی رو برام توضیج بدی_

 و بعد برخالف جهت صدای امید ازم دور شد 

 

  نفس اسوده ایی کشیدم. وای خدا شکرت

صدای امید هر  لحظه نزدیک تر شد... تصمیم گرفتم بگم  

  گم شدم 
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ای همین داد زدم :من اینجام امیدبر  

 

انگار صدام شنید و بعد از چند دقیقه اومد سراغم اونم با  

  چهره ی برزخی

 اینجا تنها چیکار میکنی؟؟ _

 

 اب دهنمو پرصدا قورت دادم : گم شدم 

 

 خب چرا پشت سر من نیومدی؟؟_

 

  چشمامو چند بار پشت سرهم تکون دادم : نشد

قروچه ایی کرد و دستمو کشید : وقتی میگم یه بچه   دندون 

 برام نگیرن همین میشه
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و کشون کشون منو با خودش برد... به خونه رسیدیم در رو  

واست به وا کرد و پرتم کرد تو خونه رو به مامانم گفت : ح

  این بچه باشه زیادی شیطونه

 

  و بی توجه به نگاه متعجب مامان از خونه مون زدبیرون 

دهنمو پرصدا قورت دادم...ما در حالی که مشغول  اب

  دوشیدن شیر گاوا بود بلند شد

 

 گندم چی شده؟؟_

 

 آقا معلم جذاب
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  مامان در حالی که مشغول دوشیدن شیرا بود بلند شد

 گندم چی شده؟؟_
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 اب دهنمو پرصدا  قورت دادم :مامان 

 جان مامان؟؟_

 

 امید چرا باهام اینجوری رفتاد میکنه؟ _

 جلوتر اومد :چه جوری؟؟ 

سرمو پایین انداختم: با هم رفتیم جنگل من  گم شدم کلی  

 !غر زد سرم

 

 دستمو گرفت و با لبخند گفت :خب عزیزم نگرانته 

  این دیگه چه نگرانیه؟؟ نمیخوامش اصال_

 

گاز گرفت: دیگه نزن این حرفو فهمیدی؟؟  لبشو  

 .پوفی کشیدم و باشه ایی گفتم 
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  خیلی دلگیر بودم... نفسمو کالفه بیرون دادم و رفتم تو

امید رو بیخیال شم وقتی اقا معلم موضوع رو فهمید من 

 چه خاکی تو سرم بریزم؟؟ 

 

  !اخر هفته عروسیمه

 !یعنی دقیقا چهار روز  مونده به عروسیم

 

و با اه بیرون دادم و پاهامو تو خودم جمع کردم ولی  نفسم

 !فکر نکنم بخواد کاری کنه

 

*** 

  گندم_

  جانم_

 تو چته چرا مثله قبال نموندی؟؟ _

 !سرمو پایین انداختم : خیلی چیزا فرق کرده
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  دستمو گرفت و رو پاش گذاشت

 چی فرق کرده؟؟دیگه دوسم نداری؟؟_

 

 ! اینطور نیست _

 پس چته؟؟_

ایین انداختم: یه سوال بپرسم بهم جواب میدید؟؟سرمو پ  

  یه اهوم گفت : اره بپرس

 

 اگه من ازدواج کنم شما چیکار میکنید؟؟ _

   ... چشماشو ریز کرد و مشکوفانه نگاهم کرد

 منظورت چیه؟؟ _

شونه ایی باال انداختم: نمیدونم، فقط میخوام جواب سوالمو  

 !بدی اگه یه روزی من ازدواج کنم تو چیکار میکنی
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  پوزخندی زد : اگه همسرت به جز من باشه میکشمش

اولش فکر کردم داره شوخی میکنه ولی وقتی بهش نگاه  

  کردم و قیافه ی جدیشو دیدم ترسیدم 

 

_ ؟؟دلیل رفتارات همینه؟؟ حاال تو داری ازدواج میکنی  

 

  لبمو گاز گرفتم اگه حقیقتو میگفتم امیدو میکشت

  نه اینطور نیست_

 پس چته؟؟_

 .میخواستم از خودش ایراد بگیرم

 

 آقا معلم جذاب

# 39پارت  
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خب شما یهو ناپدید شدید من دلم براتون خیلی تنگ _

  شده بود ، حس کردم شما دیگه منو نمیخواید

گرفت : جوک میگی من تورو نخوام؟؟ دستمو  

سرمو پایین انداختم که با انگشت شصتش چونه مو باال 

  اورد

 

من اونجا هر لحظه و هر ثانیه به تو فکر میکردم باور کن _

یه کاری برام پیش اومده که خیلی مهمه حاال هم به مامانم  

گفتم فقط دو روز اینجا هستم ولی نمیتونم دل از تو بکنم ، 

دارم همیشه ماله خودم باشی و هرلحظه بغلت کنم دوست . 

حرفاشو بدجور به دلم نشست مخصوصا با اون لحن 

 دلنشینش که کلماتو اروم شمرده شمرده بیان میکرد

 

  سرشو جلو اورد : تو فقط ماله منی! فقط ماله من

  و بعد با یه حرکت لباشو گذاشت رو لبام
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ردیم به دستامو رو دور گردنش حلقه کردم شروع ک

 بوسیدن هم که دستشو گذاشت بیــ ن پام و با یه حرکت

 

منو خوابوند رو زیر اندازی که زیرمون پهن کرده بودیم تو  

  خونه ی تخریب شده

 

در همون حال لب گیری دستشو برد به طرف شلوارم و  

  شروع کرد به مـــ الـــ یدن بین پام

  اه و ناله م باال رفته بود

 

گازی گرفت و روسریمو برداشت و سرشو تو گردنم  لبمو

  فرو کرد و شروع کرد به مکــ یدن 

 

  وااای اقا معلم _

 جووون_
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 واسم میخوری؟؟ _

 چرا نخورم دورت بگردم؟؟ _

 

پایین رفت و شلوارمو تا نصفه پایین کشید و از رو شــ  

 ورتم  شروع کرد به مــ الیدن ااهم بلند شد

رتمم دراوردیکم بدش کرد و بعد شــ و   

 

  بوسه ایی روش زد و شروع کرد به خوردن و لــ یس زدن 

اه و ناله م تو هوا بود و موهاشو چنگ میزدم و به خودم  

  فشارش میدادم

 

  اااخ_

انقدر خورد تا اینکه حس کردم داره تموم جونم از اونجام  

 .میزنه بیرون و یهو لرزیدم و حال شیرینی  پیدا کردم
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م برداشت و چشمکی زد:خوب بود؟؟سرشو از بین پا   

 

  چشمامو رو هم گذاشتم: امم عالی  بود

جوون گفت و اومو کنارم ، با لبخند نگاهمو به اون  

  کوچولوشو دوختم و دستمو از رو شلوار گذاشتم روش

 

  وای اقا معلم بازم سفت شده_

 ارره بخورش_

وا کردم  و از تو شلوار درش   چشمی گفتم و زیپ شلوارشو

  اوردم اول طبق چیزایی که یاد گرفته بودم 

 

براش کمی مــ الیدم و بعد واسش شروع کردم عین 

  بستنی لیـ س زدن 

  بیا یه کار جدید_

 چه کاری؟؟ _
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من میخوابیم توام پاهاتو دو طرف بدنم بذار و بهــ شتتو  _

  بذار رو اینجای من و شروع به عقب و جلو کن 

 

  چشمی گفتم که خوابید و من کاری که گفتمو انجام دادم 

 ... با حس اون چیزدرازش رو بهشــ تم

 

 آقا معلم جذاب
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  یه ا.ه بلند کشیدم و شروع کردم به عقب و جلو کردن 

  ویی_

 جووونم؟ _

  چقدر حال میده اقا معلم_
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دستشو رو چـ وچــ ولم گذاشت و شروع کرد به مالــ 

م به لرزه افتاد و تو حس و حال خوبی فرو رفتمیدن بدن . 

 

و بی حال روش خوابیدم بوسه ایی رو موهام زد : چطور  

 بود؟

 !خیلی خوب بود_

  ای جانم_

کمی که حالم بهتر شد از رو اقا معلم بلند شدم و حاال نوبت  

 من بود

 

مالیدن و    کمی بهش حال بدم.  شروع کردم به اونجاشو

کمی هم براش خوردم اونم به اوج رسید و هر دو یک  

  ساعتی رو پیش هم خوابیدم
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دستشو تو موهام فرو کرد و بوسه ایی رو سرم زد. منم یه 

   بوسه رو سینه ش زدم

 

وقتی ازدواج کنیم هر دو از اینجا میریم و خونه ی ما  _

 !زندگی میکنیم 

 !چشمام برقی زد : خونه تون قشنگه؟

 

  نه به زیبایی تو_

  نخودی خندیدم که موهامو بهم ریخت

  فسقلی بلند شد بریم دیر شده_

چشمی گفتم و بلند  شدم لباسامو پوشیدم و بعد یا اقا 

  معلم از اون خونه ی تخریب شده زدیم بیرون

 

منو تو نزدیکای خونه  رسوند و بعد خودش رفت منم راه 

  افتادم به طرف خونه مون 
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دیدم داشت میخندید اما با دیدن من اخماش  سر راه اسرا

  رفت توهم

 

  جلوتر رفتم : سالم

بدون اینکه جواب سالمو بده گفت : شنیدم اقا معلم  

 برگشته خوشحالی؟؟ 

 

دلم میخواست بگم اره از خوشحالی تو اسمونام ولی بی 

 توجه به حرف دلم گفتم : نه چرا من باید خوشحال باشم؟؟ 

 

_ پاپیچش بودی و خودتو بهش  برای اینکه تو خیلی

  میچسبوندی

 چشمام گرد شد :چی داری میگی تو؟؟ 
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پوزخندی زد و از کنارم رد شد ، یک لحظه ترسیدم نکنه از  

  رابطه ی منو اقا معلم خبر داره

 

اب دهنمو پرصدا قورت دادم و رفتم خونه... چند جفت  

 کفش تو حیاط بودند یعنی مهمون داریم؟؟

ی در به خونه چشم انداختم رفتم تو و از گوشه   

 

 !علی اقا و خانومشون اومده بودند

 ولی اونا اینجا چیکار میکنند؟؟ 

 ...نمیخواستم برم تو

زن علی اقا گفت : چرا ازدواج نمیکنی عزیزم؟؟دخترتم  

  فردا پس فردا میره خونه بدبخت خودت تنها میمونی 

 

من که نمیتونم بچه ایی برای علی بیارم تو بیا بچه بیار سه  

 .نفری در کنار هم خوشبختیم
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 چشمام گرد شد ...چی داشت میگفت؟؟ 

 

 آقا معلم جذاب
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اینا داشتند به مامانم چی میگفتند؟؟  مامان با خجالت 

  سرشو پایین انداخت

 حرف مردم چی؟؟ _

 

ودم.  چطور حاال دیگه از هردوشون متنفر شده ب

  میتونستند همچین چیزی از مامانم بخوان اخه

 

نفسمو کالفه بیرون دادم و تصمیم گرفتم به جمعشون  

 اضافه شم تا از این حرفای بیخود دیگه نزنن
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  سالم_

با شنیدن صدام هر سه نگاهشونو بهم دوختند مامانم با  

  مهربونی جوابمو داد اما علی اقا زنش خیلی سرد

 

نشستم که مریم زن علی گفت : تو چرا انقدر  کنار مامان 

 زود اومدی؟؟ 

میخواستم بگم به تو چه ولی از عواقب بعدش توسط مامان   

 .ترسیدم

 

  کار داشتم یکم _

با غیض نگاهم کرد اخه کدوم زنی واسه شوهرش میاد  

 خواستگاری؟؟ 

 

اصال اگه این بچه دار نمیشه پس اون سه تا بچه رو از کجا  

 اوردند؟؟ 
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 !یعنی بازم زن داره

انگار که من مزاحمشون بودم چون بلند شدند و رو به  

  مامانم گفتن: ما میریم فکراتو بکن بهمون خبر بده

 

  و بعد از خونه زدند بیرون، سوالی به مامانم نگاه کردم

_ خبری؟؟ چه فکری؟؟ چه     

 

مامان بلند شد : این فضولیا به تو نیومده برو به کارات برس  

  امید و خانوادش میخوان بیان اینجا

 

 ایشی کردم : بیان که چی بشه؟؟ 

چشم غره ایی بهم رفت : دو روز مونده به عروسیت اون  

  وقت تو عین خیالت نیست باید بیان واسه صحبت اینا 
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ه خودت میرسی... بعدش توام فردا میری حموم حسابی ب

  میای اینجا یه سری چیزا رو بهت توضیح بدم

 

 چشمامو ریز کردم: چه چیزایی رو؟؟ 

همینطور که به طرف حیاط میرفت گفت: همین مسائل 

  شب عروسی

  واا_

  حرف نباشه _

 

دلم میخواست بگم اقا معلم همه چیزو یادم داده شما 

  نمیخواد یاد بدید اما ساکت شدم

 

من ماله یکی دیگه میشم؟؟ پس اقا معلمو چیکار  واقعا 

 کنم؟ 
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اب دهنمو پرصدا قورت دادم و نفسمو کالفه بیرون  دادم،  

یعنی عکس العمل اقا معلم چیه؟؟ من عجله کردم خیلی 

 .هم عجله کردم 

 

رفتم تو اتاق کوچیکم بازم وسایل عروسیم بهم چشمک  

  میزد

ید خشنی که باورم نمیشه میخوام ماله امید شم! اونم ام

 اصال نمیشه باهاش هم کالم شد

 

 آقا معلم جذاب
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رو به روی مامانم نشستم که همه چیز رو برام توضیح بده  

  اونم اروم اروم و با حوصله شروع کرد به صحبت کردن 
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میفهمیدم. مگه من   ولی مگه من چیزی از حرفاش 

میفهمیدم  چی میگه وقتی تمام هوش و هواسم پیش اقای 

  معلم بود

  

 گندم با توام _

  با صدای داد مامان تکونی خوردم : هان؟؟

 .حواست کجاست؟؟دوساعته دارم   واست توضیح میدم_

 

اب دهنمو پرصدا قورت دادم و الکی گفتم : تموم  حرفاتونو  

  فهمیدم

همین که بلند می شد گفت : امیدوارم  یه معلومه گفت و

فهمیده باشی و فرداشب دستمال خونی رو به خانواده ی  

  داماد بدی
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و بعد رفت تو حیاط... گیج نگاهش کردم دستمال خونی 

 دیگه چیه؟؟؟

 

 !شونه ایی باال انداختم و گرفتم خوابیدم

  صبح روز بعد با صدای کل چند تا زن چشم باز کردم 

 

د شدم نسرین خانوم و چند تا خانوم دیگه و از جام بلن

  اومده بودن و کل می کشیدن

 ...پوفی کشیدم چه دلخوشی دارند

 

با خوشحالی رو به مامان گفت : تبل رو بردن همه جای 

روستا دارن میزنن باید همه بدونن عروسی یکی یه دونه 

 !پسرمه

 



@vip_roman  معلم جذاب آقا  

@vip_roman  

عرق سردی  رو پشتم نشست... با اینکار اقا معلم همه چیو 

یفهمیدم ....  

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

 

 (  اقامعلم /جمال  )

 

با صدای تبل وچندتا از االت موسیقی سنتی از خواب بیدار  

مرد  شدم از پنجره به بیرون چشم دوختم  با دیدن چندتا 

  که تبل میکوبیدنو با خوشحالی

 

ازدواج یکی از اهالی محل به اسم امید رو اعالم میکردند 

  لبخندی زدم و اروم یه خوشبخت باشند گفتم

 

یعنی میشه یه روزیم واسه منو گندم چنین عروسی 

 روبگیرن؟؟
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ایشاهلل که میشه ... از تشتی که اونجا بود یکم اب به سر و  

  صورتم زدم  و از خونه دفتم بیرون 

 

ا خبری ازش نبود...  نگاهی به ساعت دنبال گندم بود ام

صبح بود۹انداختم حدود     

 باید همین موقعه ها میومد سر جای همیشگی

کمی دیگه صبر کردم خواستم از جنگل خارج شم اما یهو  

  صداش به گوش رسید

  اقا معلم  _

برگشتم ... موهاش از زیر روسری   لبخندی زدم و به طرفش

  باد کرده بود

 ابرویی باال انداختم:گندم موهات چرا این  جوریه؟
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سرشو پایین انداخت :عروسی یکی از ادمای کله گنده ی 

روستاست منم دارم اماده میشم. وقت زیادی ندارم فقط 

  اومدم بیینمت

ابرویی باال انداختم که جلوتر اومد و سرشو سینه م  

شت و دستاشو دور کمرم حلقه کردگذا   

 

روزایی که باهات بودم بهترین روزای عمرم بود با شما  _

دوست داشتن یکی شدن همه ی حسای خوب روتجربه 

  کردم

 خیلی دوست  دارم اقا معلم اینو هیچ وقت فراموش نکنید 

  ,آقا معلم جذاب
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 !منم دوست دارم و قرار نیست تورو فراموش کنم_

  نفسشو با اه بیرون داد و ازم فاصله گرفت: اقا من باید برم
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 ابرویی باال انداختم :چرا اخه؟

 !سرشو پایین انداخت :اخه کار دارم

 ابرویی باال انداختم که لبخند تلخی زدو از فاصله گرفت

تو چشمام زل زد نمیدونم چرا نگاهش با بقیه روزا فرق 

  داشت

 

جلوتر رفتم که اون عقب   اب دهنمو پرصدا قورت دادم و

 !رفت :بعدا میبینمت

و بعد به سرعت ازم دور شد. سرمو تکون دادم من زیادی 

  حساس شدم

 

مگرنه اون رفتارش عادی بود شایدم نزدیک عادت  

  ماهیانشه بخاطر همین این حرفا رو میزنه 

 !اره همینه
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  برگشتم روستا تصمیم گرفتم  یه سر به مدرسه بزنم

 

د به طرف مدرسه رفتم و وارد شدم از خانوم با قدمای بلن

  معلم جدید امار دانش اموزا روگرفتم از همه راضی بود

 

 از گندم چی راضی هستی؟؟ _

  سری تکون داد : اره دختر خوبیه

  منم به تایید حرفش سرمو تکون دادم : اهوم

یکم درس بخونه عالی ترم میشه البته دیگه باید بذاره  _

 ...واسه بعد ا

 

صدای یکی از اهالی روستا حرف تو دهنش ماسید و  با

  ابرویی باال انداخت : ااا من بعدا خدمتون میرسم 

  و بعد ازم دور شد. امروز چرا همه عجیب شده بودن؟؟
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به کارم رسیدم و بعد رفتم تو حیاط داشتم از مدرسه خارج 

می شدم که یهو صدای یکی از بچه ها از پشت سرم شنیده 

 شد

 

_ لماقا مع   

برگشتم به عقب با دیدن اسرا دوست صمیمی گندم ابرویی 

 باال انداختم: بله؟؟؟ 

 

  سالم_

  سالم_

  امشب شما هم میاید_

 ابرویی باال انداختم : کجا؟؟ 

 !عروسی دیگه _
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خندیدم : کوچولو وقتی من کسی رو تو عروسی نمیشناسم 

 کجا بیام اخه؟؟ 

 

تکون داد :نه میشناسید عروسی یکی از    تند تند سرشو

  بچه هاست 

 جدی؟_

  اره_

 خب عروسی کیه؟؟ _

 

  عروسی گندمه دیگه_

با شنیدن حرفش چشمام گرد شد و ناباور به دهنش چشم 

 دوختم 

 

 آقا معلم جذاب
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 داری دروغ میگی مگه نه؟؟ _

  سرشو به این طرف و اون طرف تکون داد : نه اقا

دنم کشیدمدستی به پشت گر   

 

نمیدونستم چیکار کنم یا چه عکس العملی نشون بدم!  اب  

  دهنمو پرصدا قورت دادم

و با صدایی که از از ته چاه میومد گفتم : کی عروسی کرد؟؟  

 پس چرا چیزی به من نگفت؟؟ 

 

شونه ایی باال انداخت : بعد از اینکه شما رفتید با پسر یکی 

امید پسر خوبیه خیلیم  از کله گنده ی اینجا ازدواج کرد ،

 !خوب

 

 نمیتونستم حرفاشو باور کنم،برام قابل هضم نبود
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اونم شونه ایی باال انداخت جلوی چشمای بهت زده ی من  

 .ازم دور شد

 

ازدواج کرده؟؟ یعنی این چند روز بهم دروغ گفته؟؟ حاال 

  دلیل حرفای امروزشو میفهمم 

  حاال میفهمم چرا امروز اینجوری کرد

 

کم کم تعجبم جاشو به اعصبانیت داد و دستامو مشت 

  کردم و زمزمه کردم

 !اگه گذاشتم امشب عروس  بشی اقاجمال نیستم_

 

شدم و بعد با قدمای بلند از مدرسه خارج . 

 

 ( گندم )
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 !الهی قربونت برم دختر نازم! چقدر خوشگل شدی_

نگاهمو به ایینه کوچیک دوختم ، خوشگل شده بودم؟؟ 

 ...پس چرا خودموزشت ترین میبینم

 

 چرا نمیتونم مثله بقیه عروسا خوشحال باشم؟؟ 

 چرا باید دلم یه جای دیگه گیر باشه؟؟ 

 

و بیینم! نتونستم  به بدبختی همه پیچوندم که برم اقا معلم

  طاقت بیارم

  نمیتونستم تحمل کنم واسه اخرین نبیینمش یا نبوسمش 

 

  بغض گلومو چنگ زد که مامان دستمو گرفت

 گندم؟؟ _

 به زور جواب دادم: بله؟؟ 
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 این لباس خیلی بهت میاد دخترم؟؟ _

نگاهی به لباسم انداختم به رنگ قرمز و محلی ... به نظرم 

 این لباس سنمو خیلی باال برده بود 

 

  بازم سکوت کردم

 چرا چیزی نمیگی؟؟ استرس داری؟؟ _

استرس؟؟ نه!  من فقط غمگینم مجبورم عروس یکی دیگه 

 .بشم

 

 !سرمو به چپ و راست تکون دادم :نه

 پس چته؟؟_

هیچی گفتم که دستمو بوسید یه   

 خوشبخت شی گل دخترم_

 

 آقا معلم جذاب
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# 45پارت  

 

خوشبخت ؟؟ اونم منو امید در کنارهم؟؟ یکم زیادی خنده  

 دار نبود؟؟

فقط تونستم یه ممنونم بگم. مامانم  خداروشکر ازم دور 

  شد

 

همه از خوشحالی روی پای خودشون بند نبودن ، این وسط 

اراحت و دلگیر بودفقط عروس بود که ن   

 

  مطمئنم امید هم همین حالو داره

شب همه مشغول رقصیدن و بزن و بکوب ۹تا خوده ساعت 

   بودن 
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قرارشد بریم سمت جایگاهی که امده کرده بودن یعنی 

  امید بیاد دنبالم و همه همراه من بریم اونجا 

  در خونه ی امیداینا بود

 

شده بود ولی چرا اومد... با اون لباس محلی خیلی جذاب 

 من نمیتونیستم براش ضعف کنم؟؟ 

  مگه قرار نبود شوهرم شه؟؟ مگه قرارنبود همدمم شه

 

اومد جلو انتظار مثله همیشه با اخم جوابمو بده اما برخالف  

  انتظارم اینبار با خوش رویی باهام حرف زد

 

  سالم بربانوی زیبای من  _

 چشمام گرد شد : بامنی؟؟ 

 



@vip_roman  معلم جذاب آقا  

@vip_roman  

با تو نباشم چس با کیم؟؟ مگه جز تو زن دیگه  خندید : اگه 

 ایی هم دارم؟؟ 

 

  سرمو به معنی نه تکون دادم که لپمو کشید

 خب دختر خوب واسه امشب اماده ایی_

  خجالت زده سرمو پایین انداختم ، اینم فقط با فکر شبشه 

 

  بله _

دستمو گرفت : واسه این مدتی که اذیتت کردم متاسفم  

واست جبران  قول میدم تو زندگی ! 

 بازم چشمام گرد شد چطور به این زودی تغییر نقاب داد؟؟ 

 

 چطور به این زودی مهربون شد؟؟
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اب دهنمو پرصدا قورت دادم  که لبخند مهربونی بهم زد...  

همه بلند شدیم و با کل و دست منو بردن سمت قسمتی 

 .بقیه هستند

 

سترس تو جایگاه عروس و داماد نشستیم که عاقد اوند. از ا

زیاد دستششویم گرفته بود و به هیچ عنوان نمیتونستم  

  !خودمو نگهدارم

 

برای همین اروم به امید گفتم که سرشو تکون داد وبه  

 ...مادرش گفت اونم به مامانم

با هزارتا غر زدن مامان منو برد دستشویی دستامو شستم  

  و از دستشویی اومدم بیرون 

 

د و دیدی به عروسی دستشویی پشت خونه ی امیداینا بو

  نداشت
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  تورمو  دستم گرفتم که یه جاش کشیده شد 

  فکر کردم مامانمه سرمو بلند کردم

 

  ولی کسی نبود

  مامان _

 واا مامانم کجا رفته؟؟ 

پرصدا قورت دادم و خواستم خودم تنها برم   اب دهنمو

  پیش بقیه که صدایی شنیده شد

 

  عروس خانوم_

 برگشتم به طرف صدا با دیدن اقا معلم هینی کشیدم

 

 [01:12 20.08.21] ,آقا معلم جذاب
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  اقا معلــ ...م_

 

به گوشم رسید : چشم دلم روشن  صدای پوزخندش   

  سرمو پایین انداختم ، نمیدونم مامانم کجا رفته بود

 

  چرا بهم نگفتی داری عروس میشی؟؟ _

حرفی واسه گفتن نداشتم حق داشت... هر چی که 

  میخواست بگه حق داشت

 

 حقم نبود بدونم؟؟  _

 چرا بهم نگفتی گندم؟؟ _

بود نمیدونستم جوابشو بدم. زبونم بند اومده   

  !حرفی نداشتم بزنم

  ولی با صدای داداش به خودم لرزیدم
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 چرااااااا جوااابی نمیدی؟؟؟  _

سرمو بلند کردم و تو چشماش زل زدم : من فکر کردم  

دیگه برنمیگردید . من فکر کردم شما منو گول زدید و  

  دیگه هیچ وقت پیش من نمیاید

 

همیشه از این روستا رفتیدیعنی  من فکر کردم واسه

اینجوری بهم گفتن! خودمم دلم با امید نیست ولی چیکار 

 !کنم؟؟ کاریه که شده

 

دندون قروچه ایی کرد : کاریه که شده؟؟؟ منو دیوونه نکن 

گندم بخدا اعصابم خورده از وقتی خبر ازدواجتو شنیدم تا  

 .مرز سکته رفتم

 

یخوره از چشماش معلوم بود که داره حرص م   

  محکم کوبید تو پیشونیش
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به من نگووو کاریه که شدههه که همین جا میزنم   _

 !هردومونو میکشم

 

  همه منتظرم هستن من نمیتونم بیام _

پوزخندی زد : تو چه جور عروسی هستی که کسی سراغتو  

 نمیگیره االن یه ربعه اینجایی؟؟ 

 

اب  واقعا واسه منم سوال بود چرا کسی سراغمو نمیگیره؟؟ 

  دهنمو پرصدا قورت دادم

 

  اقا معلم ما به درد هم نمیخوریم نمیذارن ما باهم باشیم _

 پوزخندی زد : نمیذارن؟؟

 

  سرمو به چپ و راست تکون دادم : نه نمیذارم

  مگه دست خودشونه؟؟؟ _
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  جلوتر اومد :بیا بریم باهام 

 کجا بریم؟؟ _

 

میریم تهران پیش من زندگی میکنی باهام ازدواج _

 !میکنیم

حتی فکر ازدواج با اقا معلم ته دلمو قلقلک میداد ... من که 

 از خدام بود ولی مامانمو چیکار میکردم؟؟ 

 

ابروش تو این روستا میرفت . اب دهنمو پرصدا قورت دادم:  

 پس مامانم چی؟؟ 

 

  تو نگران مامانت نباش_

  خواستم حرف بزنم که صدای مامانم به گوش رسید

_ کجایی؟؟؟ بیا اینجا  گندممم   
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با شنیدن صدای مامانم دستمو گرفت : با من بیا مگرنه  

امشب یه بالیی سر خودم و خودت میارم نمیذارم ماله 

 !کسی شی

 

باهاش فرار کنم؟؟ اونم کجا تو یه شهر غریب؟؟ بازم صدای 

 ...مامانم شنیده شد که دستمو کشید و
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و منو کشوند پشت دستشویی و دستشو جلوی دهنم 

 گذاشت

 گندم کجایی؟؟؟ _

  صدای باز و بسته شدن در دستشویی به گوش رسید
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  گندم دختر باتوام _

 ...احساس خفگی میکردم

 !خدا مرگم بده کجا غیبت زده_

  سرشو پایین اورد و الی گوشمو بوسید : تو فقط ماله منی 

 

اون شمبودم و قرار شد ماله   

بعد از اینکه مامان رفت فوری منو از پشت دستشویی  

  بیرون اورد

و از خونه ی پشتی از خونه خارج شدیم و به طرف 

 !ماشینش رفتیم 

 

 این ماشینو از کجا اوردی؟؟ _

منو سوار ماشین کرد خودشم سوار شد چشم غره ایی بهم 

  رفت
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 االن وقت این حرفاست؟؟ _

اده رفت! با غم و شاید ماشینو روشن کرد و به طرف ج

واسه اخرین بار چشم به روستایی که توش بزرگ شدم  

  دوختم

 

 به این اسونی  من از این روستا دور شدم؟؟

نفسمو با اه بیرون دادم ... میدونستم برگردم جایی تو این 

  روستا ندارم

 

 !فقط کاش هواسشون به مامانم باشه و اذیتش نکنن

 

ماشین از فکر بیرون اومدم نگاهی به اطراف   با وایستادن 

 !انداختم وسط جاده بودیم

 

  نفس عمیقی کشیدم
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 اینجا چرا؟؟ _

  دادم یکی از بچه ها شناسنامه تو بیاره_

 

  بازم تعجبم چند برابر شد که سری تکون داد

 !نگران نباش همه چی رودرست میکنم_

 

 سرمو پایین انداختم : چطوری؟؟ 

_ االن ماله همیمممهم اینه منوتو  ! 

همون لحظه تقه ایی به شیشه خورد و اقا معلم شیشه  

  روپایین کشید 

 

 صورتش مشخص نبود ولی معلوم بود بچه س

  بفرما اقا _

اقا معلم لبخندی زد و کیفو ازش گرفت شروع کرد به 

  بررسیش همه چیم تکمیل بود
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حتی واسم لباسم اورده بود چطوری؟؟ واقعا خودمم 

  نمیدونم

ز تو جیبش به مقدار پول بهش داد ، کیفو پرت کرد رو ا

صندلی عقب و اینبار با سرعت بیشتری روند به طرف 

  تهران 

 

 ...تهرانی که سرنوشت منو از این رو به اون رو کرد
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استرس   باالخره به اون شهر پر از دود و دم رسیدیم ...یه

  بدی افتاده بود تو جونم

  اقا معلم جلوی خونه ی خوشگل نگهداشت
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  پیاده شو_

 اینجا کجاست؟؟ _

  خونه ی منه_

یه اهان گفتم و پیاده شدم بین راه لباسامو عوض کرده 

  بودم

  باهم وارد خونه شدیم با دیدن یه خونه ی خوشگل و شیک

 

نو بود... وای خدای من  چشمام برقی زد همه ی وسایلش

 !اینجا چقدر قشنگه

 

 خانوادتونم اینجا زندگی میکنند؟؟ _

 

در حالی که تو اشپزخونه میرفت جواب داد : نه بابا اینجا  

 !فقط ماله منه

  رو مبل نشستم ویی چقدر راحت بود
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    تند تند خودمو تکون دادم

 

 نمیدونم چیکار داشتم میکردم اما از نرمی مبل داشتم لذت

  میبردم که صدای خنده ی اقا معلم بلند شد

 

 چیکار میکنی گندم؟؟ _

متعجب نگاهش کردم : هیچی بخدا اینجا خیلی راحت بود  

 !میخواستم بازی کنم

 

لبخندی به روم زد و اومد طرفم رو به روم رو زانو نشست و  

 موهامو به پشت گوشم هدایت کرد

 

هر بازی که خواستی میتونی بکنی اینجا ماله خودته _ ! 

 چشمام برقی زد :جدی اقا؟؟؟

  یه اهوم گفت
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  و بوسه ایی روگونه م زد

  لبخندی بهش زدم که فشاری به دستم داد

  اقا معلم_

 

یهو که انگار یادش اومده باشه گفت : اوووه تو هنوز به من  

 میگی اقا معلم؟؟؟ 

 چشمام گرد شد :پس چی بگم؟؟ 

 

بگو جمالخندید : بهم    

 مگه اسمتون جماله؟؟ _

 

یه اهوم گفت: اره عزیزم پس از این به بعد بهم بگو جمال 

 باشه؟؟ 

  سرمو تکون دادم:چشم
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رو زانوهاش  بلند شد یه بوسه رو لبم زد و دوباره رفت تو  

 اشپزخونه 
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# 

تلوزیون بزرگ به وسایل خونه نگاهمو دوختم با دیدن یه 

  وسط هال  چشمام برقی زد 

وااای خدا این چقدررر بزرگه یعنی ادما رو چطور نشون  

 میده؟؟؟ 

  بلند شدم به طرف تلوزیون رفتم و دستمو روش کشیدم

 

دلم میخواستم روشنش کنم اما هر چقدر که میگشتم مثله 

  ماله خودمون دکمه نداشت
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 اگه دکمه نداره پس با چی روشن میشه؟؟ 

 

انقدر با تلوزیون کلنجار رفتم که خسته شدم و تصمیم 

  گرفتم برم سراغ بقیه ی وسایل

  نگاهمو به خونه دوختم که بخاری توجه مو جلب کرد

 

  قهوه ایی رنگ بود و بزرگ و پر از چوبم بود

 این چطوریاست؟؟؟ چرا من تا حاال از اینا ندیدم؟؟ 

  واای خدای من

 

بود ، خوشبحال اقا معلم دستمو روش کشیدم که چه ناز     

 !چقدر خونه ش خوشگله

بازم نگاهمو به اطراف دوختم ولی دیگه چیز جالبی نداشت 

  رفتم تو اشپزخونه

  اقا معلم مشغول درست کردن صبحانه بود
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از شید پاستور ریزه هم استفاده میکرد وا مگه اینا گاو  

 ندارن که صبحا شیر تازه بخورن؟؟

فوری به خودم توپیدم اخه احمق تو شهر مگه گاو 

  نگهداری میشه؟؟ 

 

نگاهمو به یخچال دوختم واای چه بزرگ بود از این دوقلوها  

  بود

ه  یعنی پر از خوراکیه؟؟ نگاهی به اقا معلم انداختم پشتش ب

 من بود برم فضولی کنم یعنی؟؟

 

  دستی به شکمم کشیدم ویی خدا گشنمه م بود

به طرف یخچال رفتم و خواستم بازش کنم که صدای اقا 

  معلم به گوش رسید
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 عه اومدی اینجا گندم؟؟ _

  یه اهوم گفتم :گشنمه

 !بیا بشین اینجا تا من بهت صبحونه بدم_

ر کشیده بود  سری تکون دادم و پشت میزی که برام کنا

   نشستم

و منتظر صبحونه موندم باالخره بعد از چند دقیقه کره و 

  شیر و پنیر و مربای هویچ روی میز گذاشته شد

 

  چایی هم واسم اورد و خودش کنارم نشست

  یه لقمه نون و پنیر و گردو برام گرفت

 

  بیا عزیزم _

کردم به خوردن امم خوشمزه   لقمه رو ازش گرفتم وشروع

  بود
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  تند تند واسم لقمه میگرفت و قربون صدقه م میرفت

که یهو گوشیش زنگ خورد از تو جیبش گوشیشو بیرون 

 اورد و با دیدن شماره نمیدونم چرا اخماش رفت توهم

 [01:26 20.08.21] ,آقا معلم جذاب
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 ( اقا معلم/جمال )

 

مام رفت توهم میدونستم  با دیدن شماره ی مامان اخ

 ...حسابی از دستم شاکیه قرار بود دو روز بمونم اما

  کالفه پوفی کشیدم و رو گندم گفتم 

  تو صبحونه تو بخور من میام _

 

و بعد بلند شدم و از اشپزخونه بیرون رفتم جواب دادم : 

 بله؟؟ 
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صدای اعصبانیت مامان به گوش رسید : مگه دستم بهت 

؟؟؟ نرسه کجایی تو هان   

  تهرانم_

  داد زد : به من دروغ نگو میگممم کجایی 

  محکم چشمامو رو هم گذاشتم : به جون شما تهرانم

 

اوکی اگه تهرانی تا یک ساعته دیگه خونه نباشی خونت _

 .ریخته ست

 

و بعد گوشی رو قطع کرد پوفیی کشیدم و نگاهی به ساعت 

  انداختم

میعنی گندمو تنها بذارم؟؟ چاره ایی نداشت    

  برگشتم تو اشپزخونه با لذت داشت صبحونه شو میخورد
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  خندیدم و جلو رفتم

  گندم_

 سرشو بلند کرد و درحالی که دهنش پر بود گفت :جانم؟

من کار دارم  یه چند ساعتی باید برم بیرون تنهایی که _

 نمیترسی؟؟ 

 

 تند بلند شد : بازم میخوای بری نیای؟؟ 

چشمام گرد شد : این چه حرفیه اخه دختر خوب؟؟ یه چند 

 !ساعتی میرم پیش مامانم کارم داره زود برمیگردم

 

 لباشو جلو داد: قول؟؟ 

  سرمو تکون دادم: اره قول

یه باشه گفت که سریع رفتم و بوسه ایی رو لباش زدم و از 

  خونه رفتم بیرون 
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 .مونده بودم چطور موضوع رو به مامانم بگم

   !باید هر چی زودتر گندمو عقد میکردم

*** 

ماشینو تو حیاط پارک کردم و وارد خونه شدم مامان با 

توپی پر دست به کمر جلوی در ورودی پذیرایی ایستاده 

  بود

 

  چشمم روشن اقا جمال_

  جلو رفتم : سالم

روشو ازم گرفت : علیک ، این دو روزی بود که میخواستی  

 بیای؟؟ 

 

_ توضیح بودممیتونم برات  ! 

  !پوزخندی زد : میشنوم
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 !بریم بشینیم منم برات تعریف میکنم_

و بعد خودم جلوتر از مامان وارد پذیرایی شدم و رو مبل 

  تک نفره نشستم

 

  مامان هم بعد از چند دقیقه اومد و رو به روم نشست

  خب میشنوم_

دستی به پشت گردنم کشیدم و شروع به تعریف ماجرا 

   کردم

با هر کلمه ایی که میگفتم چشماش بیش از اندازه گشاد  

 ...می شد و در اخر

 

 [01:26 20.08.21] ,آقا معلم جذاب
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 با صدای بلند یه چییی گفت : چییییییبی گفتیییی؟؟؟؟ 
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 کاری گفتد رو انجام دادم _

  یهو چشماش گرد شد و بعد تغییر حالت  داد

_ ی نکردیبگو که داری دروغ میگی همچین کار ! 

 

نه مامان واقعا من این کاررو کردم االن گندم خونه ی _

 !ماست

  دوباره فشارش رفت باال

تو بیجا کردی دختر مردمو اوردی اینجا اینا دهاتین اگا  _

 !تورو پیدا کنن زندت  نمیذارن

 

 !شونه ایی باال انداختم : مهم نیست

 

 باز چشماش گرد شد : مهم نیست؟؟؟
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انداختم و تکیه مو دادم مبل : نه مهم  بیخیال پا رو پا

 نیست 

 

 یعنی چی؟؟ جمال تو عقل داری؟؟ _

 

 اهوم_

میدونستم االن داره از شدت حرص منفجر میشه کامل از 

چهره ش مشخص بود و من که نمیدونستم کاری انجام بدم  

 میدونستم؟؟

 

 !کاریه که شده_

 میخوای دختره رو چیکار کنی؟؟ _

 

_ ازدواج کنم میخوام باها    

  همین حرفم کافی بود که باز اتیشی شه به جیغ بلند کشید
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توووو بی جا کردیییی  ،به چه حقی میخوای یه دهاتی رو  _

 عروس من کنی؟؟؟ 

 

  کم بگو دهاتی مامان _

تو غلط کردی پس قضیه ی دختر عمت و بابات چی؟؟  _

 نمیخوای حقمونو ازشون بگیری؟؟؟ 

عجیب گیری کردما  پوووف  

 

مامان جان  من چیکار به نگار دارم هاان؟؟ اصال پولیه که _

    خورده شده حاال میخواد چی بشه هان؟؟؟

چشم غره ایی بهم رفت :دارییی اعصابمو بهم میریزی   

نی هان؟؟ میری نگار رو میگیری هیچ  هان چرا همچین میک

کاریم نمیکنی خب؟؟ اون دخترم میفرستی روستاشون  

همیدی؟؟ ف  
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 !پوزخندی زدم : همچین کاری نمیکنم

دوباره صدای جیغش بلند شد : تو غلط کردی من بزرگترتم  

 !میگم  باید این کار رو کنی

 نوچی کردم : اصالاا

 

 آقا معلم جذاب
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  جمال رو مخ من راه نرو_

محکم چشمامو رو هم گذاشتم : مامان جان توروخدا انقدر  

م حق زندگی بده باشه چشم من منو اذیت نکن به من

حقتونو از خانواده ی عمه اینا میگیرم اما هیچ وقت بیخیال 

گندم نمیشم اون تو خونه ی منه جاشم امنه هیچ کسم 

قرار نیست از گندم خبردار شه تا وقتی که حقمونو  

  .نگرفتیم
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با ترش رویی نگاهشو ازم گرفت انگار فهمید حریف من 

بخوام انجام میدم  : اوکی هر نمیشه و من کاری رو که 

کاری دوست داری بکن ولی اگه نگار چیزی بفهمه یک 

  درصدم بهت نزدیک نمیشه. حاال امروزم برو پیش نگار

 

 !بلند شدم : امروز نمیتونم بعدا میرم

 

و بعد از خونه رفتم بیرون... همون موقعه جلوی در گوشیم  

  زنگ خورد

گوشی رو از جیبم بیرون اوردم با دیدن شماره ی نگار 

  ابرویی باال انداختم

اینم که قبال به من محل نمیداد حاال چطور یهو یاد من 

 افتاده؟؟

 

  تماسو وصل کردم
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  بله_

 سالم براقای بی مرام  خوبی؟ _

 مرسی تو خوبی؟؟ _

 منم خوبم ، کی میتونم بیینمت؟؟_

 

 منو؟؟ _

ه رو خندید: پ ن پسر همسای   

 !امروز که نمیشه فردا  شاید خبرت میکنم_

یه اوکی گفت و من با گفتن اینکه پشت فرمونم بهت زنگ  

   .میزنم و گوشی رو قطع کردم

 

 !سوار ماشینم شدم و روندم به طرف خونه

 

*** 
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کلیدو تو قفل در چرخوندم و وارد خونه شدم ، خونه تو 

  سکوت عجیبی فرو رفته بود

  اسمشو صدا زدم

  گندم_

  جوابی بهم نداد 

  اینبار بلندتر اسمشو صدا زدم : گندم

 

بازم جوابی نداد، کفشامو دراوردم و رفتم داخل نگاهی به 

اطراف انداختم، با دیدن گندم که رو مبل خوابش برده  

  لبخندی رو لبم نشست

 

ای توله ... بهش نزدیک شدم و رو زانوهام نشستم  موهای 

صورتش زل زدم پریشونشو کنارزدم و به   
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باورم نمیشه االن کنار منه! خم شدم بوسه ایی الی لبش 

  زدم و بلند شدم

رفتم تو اتاقم لباسامو عوض کردم و بعد با یه پتو برگشتم  

 تو پذیرایی

 

  با دیدن گندم که بیدار شده لبخندی زدم

 بیدار شدی؟؟_

 خواب الود نگاهم کرد : عه کی برگشتی؟؟ 

 !یکمی میشه_

 لبخندی بهم زد : خوابم میاد

   کنارش نشستم و دستمو دورش حلقه کردم 

 

  خودم خوابیدم اونم تو بغلم

 !بیا باهم بخوابیم_
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  اقا معلم_

  اخم ریزی کردم : قرار نبود به من بگی اقا معلم هاا

  دستشو رو دهنش گذاشت : اخ ببخشید جمال

  جونم_

_ چیکار میکنه؟؟؟  مامانم االن یعنی داره  

 

 [01:26 20.08.21] ,آقا معلم جذاب
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  نمیدونم _

 نمیشه باهاش صحبت کنم؟؟ _

اگه صحبت کنی دعوات میکنه بذار یکم اروم شه جو بعد _

 !باهاش حرف بزن 
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لباشو جلو داد : خیلی دلم براش تنگ شده!  نکنه امید 

 !بالیی سر مامانم بیاره

ه امید تهدیدتون میکرد؟؟ ابرویی باال انداختم : مگ  

 

  نه ولی خیلی خشن بود ازش خیلی میترسیدم_

  ابرویی باال انداختم: وا

  بخدا_

 

  سری تکون داد : هووف من چی بهت بگم اخه

 واسه چی؟؟ _

  بلند شد و گوشه ایی از مبل نشست

 جمال_

  جونم_

 تو که هیچ وقت منو ترک نمیکنی درسته؟؟_
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حرفیه؟؟ چشمام گرد شد : این چه   

سرشو پایین انداخت : اخه تو نمیدونی اون مدت چقدر بی  

تاب بودم ، چقدر غصه خوردم چقدر دلم برات تنگ شده 

  بود

  از لحنش ته دلم قنج رفت و نیم خیز شدم 

 

 !و دستشو گرفتم : به شرفم قسم هیچ وقت ولت نمیکنم

  لبخندی زد که دستمو اروم اروم به طرف بین پاش بردم

 

چشم نگاهم کرد.... دستمو به بهــ شتش رسوندم و  از زیر

  بین دستم گرفتمش  از زیر چشمم نگاهم کرد

 

شلوارش تنگ بود و گوشتشو کامل بیرون داده بود  

   انگشتمو بین خطش کشیدم

 چه حسی داری؟؟ _
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  کمی فکر کرد : اممممم  نمیدونم چطوری بگمش

_ بهت  بگو هر جوری که دوست داری ، دوست دارم وقتی 

 !دست میزنم حستو بدونم

لبشو با زبون تر کرد .... بدنم یه جوری میشه انگار موهای 

  تنه م دارن سیخ میشن

بعد تو قسمتی که االن دستت روشه یه حس خاصی دارم 

   .نمیدونم چیه ولی خیلی دوستش دارم

 

  لباشو بوسیدم و دستمو از رو اونجاش برداشتم که اخمی

 کرد : چرا دستتو برداشتی؟؟ 

 

  بخوابیم _

و بعد خودم رو مبل خوابیدم و اشاره کردم بیاد تو بغلم که 

  اخمی کرد



@vip_roman  معلم جذاب آقا  

@vip_roman  

  بیا دیگه_

  با غرغر اومد به طرفم و تو بغلم خوابید

واقعا خوابم میومد داشت چشمام به خواب میرفت که 

   دستشو رو مردو،نه م حس کردم

 

 دلت میخواد گندم؟؟ _

_ بخورمشمیخوام    

 چشمامو باز کردم و خندیدم : خب من بخوابم تو بخوری؟؟ 

 چشماش گرد شد :مگه میشه؟؟ 

یه اهوم گفتم که سرشو تکون داد : باشه تو بخواب من  

  میخورمش

 

و بعد زیپ شلوارمو وا کرد و از تو شــ.ورتم مردونـ.ه مو  

  بیرون اورد نگاهی به من انداخت
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  بخواب دیگه_

گفتم و چشمامو بستمباشه ایی    

 ...ولی با حس گرمی دستش رو مردونـ.ه م
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نتونستم تحمل کنم و از زیر چشم شروع کردم به نگاه 

  کردنش!اول یکم نگاهش کرد و بعد با دستش تکونش داد

 

یکم باهاش بازی کرد  و بعد سرشو پایین برد و اول برد یه  

ی بهش زدلیــس   

  و بعد سرشوگذاشت تو دهنشو شروع کرد به خوردن 

 .طی این مدت حسابی حرفه ایی شده بود
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صدای ملچ ملوچش کل خونه رو گرفته بود...  تو حس و  

  حال خودم بودم که سرشو برداشت و نگاهم کرد

 تو که بیداری؟؟_

 

 مگه میذاری من بخوابم اخه؟؟_

 

  شونه ایی باال انداخت : خب دوست دارم بخورمش

 چشمکی زدم : دوست داری با یه طعم جدید بخوری؟؟ 

  سرشو تند تند تکون داد : بله اقا معلم 

چشمکی زدم و بلند شدم رفتم تو اشپزخونه و نوتال رو  

  اوردم

 

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

 .م مالـ یدم

_ اال بخورخب ح   
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 با طعم شکالت بخورم؟؟ _

   .اره مطمئن باش خوشت میاد_

 

باشه ایی گفت و سرشو خم کرد و شروع کرد و به لیــ س  

ساله من انقدر تو ۱۳زدن ، کی فکرشو میکرد دانش اموز 

 سـ ...اک زدن حرفی باشه؟؟ 

 

چشمامو بسته بودم و فقط حال میکردم که یهو سرشو بلند  

ز اون شکالته بهش بزن کرد و گفت : بازم ا   

 

نگاهی بهش انداختم با دیدن صورتش که پر از نوتال بود  

  قهقه ایی سر دادم

  واای گندم چقدر بامزه شدی_

و بعد سریع گوشیمو از تو جیب شلوارم بیرون اوردم و  

  چندتا عکس ازش گرفتم 
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  بده عکسارو بیینم _

  نوچی کردم، پوکر نگاه کردم

_ ن بدهعه اقا معلم بهم نشو   

بازم یه نوچ گفتم : اوال اقا معلم نه جمال دوما بخور ابم بیاد  

ازت عکس بگیرم باز بعد همه شو باهم نگاه میکنیم  

   باشه؟؟؟ 

 

هورایی گفت و بعد دستشو رو مردونه م گذاشت و به طرف 

 دهنش برد 

  لیــ سی بهش زد وبا لذت شروع کرد به خوردن 

 

فیلم کوتاه ازش گرفتم! میخواستم    در همون حال هم یه

  تموم اینا واسمون خاطره باشه
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قرار بود کلی عکسای جذاب بگیریم باهم و گندمو به یه 

   !خانوم باکالس تبدیل کنم

 

تخمـ امو تو دستش گرفت و شروع کرد به لیـ س زدن و  

  خوردن 

  جووون که دختر_

 خوب میخورم اقا معلم؟؟ _

 !!اوووف عالیه_

 

تو دستم  گرفتم و اینبار خودم به طرف دهنش  مردو.نه

 هدایتش کردم و گذاشتمش تو دهنش 

 

  بخور تا اخر بخور_

 .... و بعد تا اخرین سانتمو تو دهنش بردم که یهو
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  که یهو با یه عوق همه شو بیرون داد

که چشم غره ایی بهم رفت : عه اذیتم   قهقه ایی سردادم

  نکن

 چشممممم_

 

دوباره برد تو دهنش و خورد واسم دیگه چیزی نمونده که 

به اوج برسم یکم که واسم ســ اک زد با یه اه خودمو خالی  

  کردم تو دهنش

 

که سریع از دهنش کشید بیرون و رفت تو دستشویی بی  

گذاشتم حال تکیه مو به مبل دادم و چشمامو رو هم   
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  بعد از چند دقیقه اومد و یه شکالت گذاشت تو دهنش

 خوبی؟؟ _

  اره ولی اون چیزت خیلی بدمزه بود_

 

 خندیدم که اونم لبخندی زد : حاال بریم بخوابیم؟؟ 

 

  تند تند سرشو تکون داد : ارره بریم

  باهم رفتیم تو اتاقم که چشماش گرد شد

 !!واااای خداااا چه اتاقت قشنگه_

  رفت رو تختم نشست انگار تشکم خوشش اومد

  چون خودشو تند تند باال و پایین کرد

 

 !!واااای اقا معلم این چههه خوبه_

 از تخت خوشت اومده؟؟_
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 تند سرمو تکون دادم : اره خیلییی

 

همینطور که خودمو پاک میکردم گفتم : خب این تخت 

ی  واسه هردومونه ، توام میتونی هرشب روش بخوابی یعن

 هردومون باهم میخوابیم اوکی؟؟ 

 

    سرشو تکون داد : چشـــم

 !لباسامو عوض کردم و هردومون باهم رفتیم واسه خواب

 

*** 

صبح با صدای زنگ موبایلم چشم باز کردم با دیدن شماره  

  ی نگار ابرویی باال انداختم

 

 این وقت صبح چی میخواد؟؟ 
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اتاق رفتم بلند شدم و جوابشو دادم و در همون حال از 

   ... بیرون 

 

 بله؟_

  سالم_

  سالم_

 جمال میشه بیینمت؟؟ _

صبح رو نشون ۱۰نگاهی به ساعت دیواری انداختم ، ساعت 

  میداد

 کی؟؟ _

 

  نهار رو بیا خونه ی ما_

 !نمیتونستم گندمو تنها بذارم

 نهار نمیتونم بعد نهار میام_
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_ رد میکنی؟؟  ای بابا خب واسه نهار بیا چرا دعوتمو  

  پوفی کشیدم: مهمون دارم نگار

 

منتظرتم۳یه اهان گفت : باشه پس واسه ساعت    

 یه اوکی گفتم و بعد گوشی رو قطع کردم 

 معلوم نیست با عمه چه اشی واسم پختن _

 

 [01:26 20.08.21] ,آقا معلم جذاب

# 57پارت  

 

غذا از بیرون سفارش دادم با گندم خوردیم بازم 

  چندساعتی مجبور بودم تنهاش بذارم

  اماده شدم رفتم خونه ی عمم
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دم در عمه و نگار با گرمی باهم رفتار کردن! یه جوری رفتار 

  میکردن انگار نه انگار که اونا پولی از ما خوردن 

 

عمه م  عمه تا وقتی بابام بود رابطه ی خوبی باهم داشتن 

  سه سال از بابام کوچیک تر بود

 

بعد از مرگش به گفته ی مامانم دیگه عمه به مامانم سر  

نزده و طبق وصیت نامه پدرم من باید طلبشو ازشون 

  میگرفتم 

 

 ...اونم با استفاده از نگار

  نگار کنارم نشست

 خوبی جمال؟؟_

  سرمو تکون دادم : خوبم تو خوبی؟؟ 

  منم خوبم_
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لبخندی زد منم لبخندی زدم که عمم یه جور خاصی 

  نگاهمون کرد

 

 !وای خدا باورم نمیشه شما در کنار همید_

نگار خجالت زده سرشو پایین انداخت، اما من تعجب کردم  

   ... حس خاصی نسبت به حرفش نداشتم

 

ولی در هر صورت چیزی نگفتم.  خدمتکار وسایل پذیرایی 

  رو اورد

ال پرسیدن در مورد روستا کردو عمه مشغول سو . 

 

همه میدونستن رشته ی من مهندسیه اصال معلم نیستم اما 

اینکه چطور تصمیم گرفتم برم معلم شم اونم یهویی و تو 

  روستا واسه همه جا سوال بود

 



@vip_roman  معلم جذاب آقا  

@vip_roman  

  !کسی جز  مامانم حقیقتو نمیدونست

 

فنجون قهوه مو بردم به طرفم که عمه م پرسید: جمال تو  

زدواج کنی؟؟نمیخوای ا   

 

  جرعه ایی از قهوه مو نوشیدم :من؟؟ نه بابا 

  عمه و نگار یه نگاه معنی بهم انداختن

_ ساله ت شده باشه دیگه وقت  ۲۷یعنی چی؟؟ فکر کنم 

زن گرفتنته ! این همه دختر خوب تو فامیل داریم یکی رو 

  انتخاب کن بگیر

 

   !نذار غریبه بیاد تو خانواده مون 

زدم تازه دوهزاریم افتاد ... پس اینا  تو دلم پوزخندی

  میخوان من با نگار ازدواج کنم
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ولی من هیچ وقت این کار رو نمیکنم زن من فقط گندمه 

 !فقط و فقط گندم

 

 دختر خوب مثله کی؟؟ _

شروع کرد به خندیدن : مثال همین نگار  عمه با طنازی

   خودمون چطوره؟؟

 

 حاال که اونا میخواستن بازی کنن من چرا نکنم؟؟ 

  نگاهی به نگار که خجالت زده سرشو  پایین بود انداختم

  و با مرموزی جواب دادم

 

نگار خانوم که تاج سر هستن، نظرم در موردشون اینکه  _

 !دختر خیلی خوب هستند

 

جذاب آقا معلم , [20.08.21 01:26] 
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# 58پارت  

 

قیافه ی عمه یه جوری شد ، این وسط یه چیزی عجیبه!  

کمی پیششون موندم و اسرارشونو واسه موندن شام قبول 

  نکردم

 

   .نمیتونستم بیشتر از این گندمو تنها بذارم

  تو حیاط بودیم که نگار هم پشت سرم اومد

 جمال_

 بله؟؟_

 

  هیچی_

نگفتم و خداحافظی کردم و از خونه زدم بیرون...  چیزی 

  سوار ماشین شدم و روشنش کردم
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خواستم حرکت کنم که گوشیم زنگ خورد از وو جیبم  

 درش اوردم با دیدن شماره ناشناس با تردید جواب دادم

 

 بله؟؟_

 

 !به به اقا معلم_

 متعجب ابرویی باال انداختم این دیگه کی بود؟؟

 شما؟؟ _

 

   صدای پوزخندش به گوش رسید : امید

 اخمی کردم ، امید دیگه کی بود؟؟

 !به جا نمیارم_

بازم صدای پوزخندش به گوش رسید : همونیم که شب  

  عروسی عروسشو دزدی
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  پس شوهر گندم بود... این بار من بودم که پوزخند زدم

گندم از اول سهم بوده و هست! تو میخواستی خودتو _

دلش جا کنی ولی در اصل تو دزدی نه منالکی الکی تو  ! 

 

داد زد : اخه مرتیکه تویی که از دانش اموزت سواستفاده 

کردی! تویی که اون بیچاره رو اذیت کردی تو زن منو گول 

  زدی

 

نفسی کشید و بلندتر داد زد : به خداوندی خدا پیدات کنم 

 !زندت نمیذارم فکر نکن به همین زودی بیخیالت میشم

نو تو روستا بردی ابروتو میبرم ، منتظر باش به  ابروی م

  ...زودی میام سراغت

  

  منتظرم _
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و بعد گوشی رو قطع کرد کالفه پوفی کشیدم و گوشی رو 

  پرت کردم رو صندلی کنارم 

 

به سرعت ماشینو به حرکت دراوردم ،گندم میگفت که 

امید دوستش نداره و بداخالقه حاال چی شده که زنم زنم 

 میکنه؟؟ 

 

 !بیاد جلو اگه مرده گندمو ازم بگیره

باید هرچی زودتر گندمو عقد کنم...  رفتم خونه گندم 

  داشت تلوزیون میدید با دیدن من سریع اومد طرفم

  سالم_

  خم شدم بوسیدمش :سالم به روی ماهت

 

لبخند خوشگلی بهم زد... خریدامو رو میزنهارخوری 

  گذاشتم 
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دتر گندمو عقد میکردمباید کارامو درست میکردم  و زو . 

 

 اقا معلم شما اینجا کدوم مدرسه کار میکنید؟؟ _

 

 گیج نگاهش کردم : یعنی چی؟؟

 مگه شما معلم نیستید؟؟ یعنی اینجا تدریس نمیکنید؟؟ _

 

 [01:26 20.08.21] ,آقا معلم جذاب

# 59پارت  

 

 !نه من معلم نیستم_

چشمام گرد شد :  یعنی چی؟؟ مگه تو روستای ما تدریس  

 نمیکردید؟؟ 

 

  سرمو تکون دادم : چرا
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  خب؟؟_

تکیه مو به صندلی میز نهارخوری دادم : امم خب ببین 

گندم من معلم نیستم یعنی اصال معلمی نخوندم ،فقط 

بخاطر تو به اون روستا اومدم و با کلی دوست و اشنا اون 

که اره من کارم معلمیه!  کارم   مدارکو درست کردم،

غیرقانونیه مطمئنن بفهمن مجازاتم میکنن.  ولی بخاطر  

 !رسیدن به تو مجبورم هر کاری بکنم

 

 ناباور نگاهم کرد : بخاطر من؟؟؟ مگه منو میشناختید؟؟ 

 

  سرمو تکون دادم :اهوم

 از کجا؟؟ _

 

لبخندی زدم :با چند نفر از دوستام اومده بودیم روستاتون 

جا وقتی تو جنگل دیدمت یه حس خاصی بهت پیدا  اون



@vip_roman  معلم جذاب آقا  

@vip_roman  

کردم خیلی واسم شیرین بودی وقتی برگشتیم تهران همه 

ش به فکرت بودم برای همین چندین بار دیگه اومدم اونجا 

  دیدمت

تا اینکه از اهالی روستا شنیدم معلم کم دارید ، برای همین  

پیش علی اقا رفتم  و با گفتن اینکه به یک شرط میام  

علمتون میشمم   

 

 !اومدم اونجا واسه تدریس

 چه شرطی؟؟ _

شرطم این بود تورو به من بدن یعنی نامزدم باشی ، اونم  _

قبول کرد اما نمیدونم چرا بعدش مرتیکه ی احمق زد  

  زیرش

 

  بازم چشماش گرد شد: وااای مگه میشه

 اره عزیزم چرا نشه؟؟_
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پایین انداخت : باورم نمیشه بخاطر من انقدر دردسر  سرشو

  کشیده باشی

 

  بهش نزدیک شدم و دستمو رو طرف شونه هاش گذاشتم 

  گندم_

  تو چشمام زل زد : جانم؟

این تازه اول سختی هامونه دختر باید قول بدی هر _

 اتفاقی که افتاد پشتم بمونی و زیرش نزنی باشه ؟؟ 

 

 مظلوم نگاهم کرد : چه اتفاقی قراره بیوفته؟؟ 

  میدونستم دیر یا زود امید میاد سراغمون 

حاال هرچی فرقی نداره ...  هر چی که شد زیرش نزن و  _

 پشتم بمون باالخره یه روز همه چی تموم میشه باشه؟؟ 

 

  لباشو جلو داد : اخه اقا
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پریدم میون حرفش : هیس چیزی نگو فقط به حرفام گوش  

 بده باشه؟؟ 

 

  سرشو تکون داد : چشم

   پیشونیشو بوسیدم : افرین عزیزم

 

 حاال شام چی میخوری سفارش بدم؟؟ _

  متفکر دستی به چونه ش کشید :امم نمیدونم

 دلت چی میخواد؟؟ _

  لباشو جلو داد:کباب

 لپشو کشیدم : ای به چشم

 

 [01:26 20.08.21] ,آقا معلم جذاب

# 60پارت  
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 ( گندم )

 

خوردن جوجه سفره رو جمع کردم که ازم پرسید بعد از   

 میخوای بریم بیرون؟؟_

 کجا مثال؟؟ _

شونه ایی باال انداخت: نمیدونم مثال باغ پرندگان چطوره  

 هوم؟؟ 

 

 چشمام برقی زد : جدی؟؟؟

 

  تند تند سرشو تکون داد : اره عزیزم

  هورایی گفتم که خندید : برو اماده شو

جلو دادم :من لباسی مناسب اینجا ندارم  اخه لبامو ! 
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اهانی گفت : بیین یه دست لباس تو کمدم هست اونا رو  

 .بپوش بعداز باغ پرندگان میریم خرید

 

هورایی گفتم رفتم که اماده بشم! همیشه دوست داشتم با  

   !شوهرم برم خرید و باالخره دارم به این ارزوم میرسم

 

بود رو پوشیدم یکم ازم بزرگ   لباسایی که واسم گذاشته

  بود اما از هیچی بهتر بود

 روسریمم سر کردم و از اتاق رفتم بیرون 

 

رومبل منتظرم نشسته بود با دیدنم بلند شد و هر دو بی  

  .هیچ حرفی به طرف در رفتیم

 

سوار ماشینش شدیم و به طرف باع پرندگانه رفتیم... ذوق  

  داشتم اونم خیلی زیاد

 



@vip_roman  معلم جذاب آقا  

@vip_roman  

ر پرنده ایی که میدیدم به وجد میومدم و اونجا با ه

  سواالیی میپرسیدم که جمال به خنده میوفتاد

 

منم حرصی نگاهش میکردم ... اما اون بعد با گرفتن چندتا 

  عکس ازم ، از دلم در میاورد

 

بهم ژستای خنده دار یاد میداد و میگفت وقتی میخندی  

 !جذاب میشی و من برات ضعف میره

تو دلم قند اب میکردم منم کیلو کیلو     

  خداروشکر که داشتمش

 خداروشکر که االن که پیش اقا معلم یا همون جمال هستم

. 

 

باهم رفتیم خرید از لباس خواب و لباس زیر بگیر تا لباس  

 مهمونی و تو خونگی واسم خریدد 
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انگار خرید عروس میرفتیم!   شام بهم پیتزا باهم بیرون 

برگشتیم خونهخوردیم و بعد    

لباسامو پوشیدم و مثله مدال جلوش راه میرفتم اونم 

  میخندید

با دیدن لباس خواب و لباس زیرم لبخند دندون نمایی رو  

  لبم نشست

 

دلم میخواست  کرم بریزم! لباسا رو پوشیدم منتهی هر  

  چقدر صدام زد که برم بیرون نرفتم 

ت گوشم و رو تخت به حالت نیمه خوابیدم و موهامو پش

 انداختم

 

 [01:26 20.08.21] ,آقا معلم جذاب

# 61پارت  
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 گندم چرا نمیای بیرون؟؟_

ااخ خسته شدم انقدر اومدم تو اتاق ، رفتم ییرون تو _

 بیا...چرا تو نمیای؟؟ 

 

  صدایی ازش نیومد حدس زدم که  داره میاد تو اتاق

  واای من که این همه بال شده بودم! چرا همچین شدم 

و هم گذاشتم کمی استرس گرفتم ، صدای باال و  چشمامو ر

  پایین شدن دستگیره به گوش رسید

 

 که خسته شدی اره؟؟ _

چشمامو وا کردم و کش و قوسی به بدنم دادم: اره چه  

  جورشم

 

جوونی گفت و اومد کنارم رو به روم ایستاد و بعد از چند  

  مین پای راستشو گذاشت رو تخت
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_ اد گرفتی؟توله اینا رو از کجا ی  

  نخودی خندیدم : از تو فیلما 

 چشماشو ریز کرد : فیلم از کجا دیدی؟؟

 

اون موقعه با اسرا  رفتیم خونه شون اونم یه فیلم _

 .اینجوری گذاشت من یاد گرفتم

 خندید : چرا اون فیلما رو دیدی؟؟ 

 

باال انداختم : نمیدونم دوست داشتم بیینم شونهدایی ! 

و بعد دستمو روپام گذاشتم که نگاهش با دستم کشیده 

   شد به طرف پام

 

 میخوای؟ _

 چشمام گرد شد :چیو؟؟
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چشمکی زد و زدم خیمه شد : همونی که االن واسش لباس  

 !خواب پوشیدی

خندیدم که شروع کرد به بوسیدن لبام در همون حال  

م رسوند که یهو صدای زنگ موبایلش بلند  دستشو به پا

  شد

 

  لعنت بر خروس بی محل _

بی توجه به شنیدن صدای زنگ موبایلش بازم به کارش  

ادامه داد ولی مگه اون شخص دست از تماس گرفتن  

 برمیداشت؟؟ 

 

  رو مخم بود

  اووف برو جواب بده دیگه_
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 کالفه پوفی کشید و از روم بلند شد از تو جیبش موبایلشو

  بیرون اورد و تماسو وصل کرد 

 

   بله؟؟_

  نمیدونم طرف چی بهش گفت که چی بلندی گفت

  صاف نشستم و بهش نگاه کردم

 یعنی چی شده؟؟ 

 

  کی؟؟ _

  دستی تو موهاش کشید : ااااه لعنتی ،باشه االن میام

  .و بعد گوشی رو قطع کرد

 چی شده؟؟_

 

  شروع کرد به مرتب کردن لباساش 
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لباساتو بپوش تا من نیومدم در رو هیچکی وا کنیا  _

  حواست باشه 

 

  و بعد به طرف در اتاق  رفت منم رفتم پشت سرش 

 خب بگو چی  شده؟؟_

 

 ...در حالی که کفشاشو مرتب میکرد گفت
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_ خانوم مرده حاج  

شد:حاج خانوم کیه؟؟  چشمام گرد  

 

  بلند شد : بعدا میگم
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و تند از خونه خارج شد...واای خدا نکنه مادرش باشه؟؟ولی 

  اصوال به کسی میگن حاج خانوم پیر باشه 

 !فکر نکنم مامانش باشه

 

رفتم تو اتاق لباسامو عوض کردم و رو کاناپه منتظرش  

 .نشستم

 

 ( جمال /اقامعلم )

اینام همه اومده بودن سرمو بین   خانواده ی عمه اینا و عمو

 دستام گرفته بودم به کل اعصابم بهم ریخته بود

 

االن وقت مردن حاج خانوم نبود...  خیلی زود از پیشمون  

  رفت

صدای گریه ی عمه به گوش میرسید مامان هم اروم اروم 

  بی صدا گریه میکرد
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  نگاهی به طال انداختم که بلند شد اومد طرفم

 چیزی نیاز نداری جمال؟؟ _

 

 اسمشو صدا زدم :طال

کنارم نشست : توروخدا به من نگو طال همون نگار رو بگو  

  از اسم طال متنفرم 

 

دستمو به صورتم کشیدم : ببخشید حواسم نبود ،دختر 

   حاج خانوم کی میاد؟؟ 

 

_ ه خیلی هول شده بود  نمیدونم بهش زنگ زدیم بیچار

  گفت که تا چند ساعت دیگه میاد

ساله هم داشت ۳۰دخترش شیراز زندگی میکرد . یه پسر 

  که بر اثر تصادف رانندگی مرده بود
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بلند شدم و رفتم تو اتاقش نگاهی به جانمازش انداختم 

  وسط اتاق پهن بود

  انگار میخواست نماز بخونه  یا داشت میخوند

رفتم و نشستم بوی عطر محمدی میداد به سمت جانمازش   

 

کاراش ، حرفاش مثله یه فیلم از جلو چشمم رد شد...  

  همیشه میگفت تو مثله پسرمی

  همیشه و همه جا هوامو داشت

 

نفس عمیقی کشیدم و چشمامو رو هم گذاشتم بغض داشت 

  خفه م میکرد 

حتی واسه پدرمم چنین حالتی نداشتم. نتونستم تحمل  

روع کردم به گریه کردن کنم اروم ش !   

 



@vip_roman  معلم جذاب آقا  

@vip_roman  

جانمازشو بو کشیدم و شروع کردم به جمع کردنش باورش 

 !واسم سخت بود که دیگه نیست

 

*** 

به سرعت نور  سه روز از فوت حاج خانوم گذشت و من تو 

  این سه روز حتی یه بارم نرفتم که به گندم سر بزنم 

 

  بلند شدم :من میرم 

:کجا؟؟ مامان چشم غره ایی بهم رفت    

 

  میرم خونه ی خودم یکم استراحت کنم کار دارم_

عمه فوری گفت : یکم دیگه اینجا بمون هر چی نباشه تورو 

  پسرش خودش میدونست

 

 کالفه دستی تو موهام کشیدم : نمیتونم باید برم 
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عمه دیگه چیزی نگفت و مامان هم به سمتم فقط چشم 

 غره پرت میکرد

 

و از خونه زدم بیرون بی توجه ازشون خدافظی کردم   .. 
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*** 

نگاهی به اطراف انداختم و وارد ساختمون شدم، رفتم  

  سمت اسانسور و طبقه ی پنجم رو زدم

  بعد از رسیدن به اسانسور سریع بیرون اومدم

 

  و به طرف در رفتم. در وا بود

  وارد شدم نگاهی به اطراف انداختم خبری ازش نبود
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    .کفشامو در اوردم

  نیستی؟؟ _

  وسط پذیرایی ایستادم و نگاهمو به کل خونه دوختم

  عجبا وقت گیر اورده

 

  با توام_

صدای قدماش که از اتاق بیرون میومد شنیده اومد بیرون  

نگاهی بهش انداختم کت و شلوار کرمی مثله همیشه 

برگش  سیگار  

 

  کنار لبش بود

  پکی به سیگارش زد

 !منتظرت بودم_

 

   دستمو تو جیب شلوارم فرو کردم : خب منم اومدم
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  جمال_

  بله_

 کاری که گفتمو انجام دادی؟؟ _

 !نه_

 

 چرا؟؟ _

شونه ایی باال انداختم : وقت نشد در ضمن رو منم واسه  

  اون کار حساب باز نکن

زد : فکر کردی به همین راحتیه. اول قول بدی   پوزخندی

 که میای بعدش بزنی زیرش؟؟ 

نوچی کرد : نه داداشم همچین خبری نیست باید تا اخرش 

 !وایستی و مردونه پای حرفت بمونی

 

 اون موقعه شرایطم فرق میکرد االنم فرق داره بفهم_
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 االن چی فرق کرده؟؟ _

رم مرده هر اسبی به  شونه ایی باال انداختم : همه چی ... پد

 !شرکتم بزنم خودم توش گرفتار میشم

 

جلو اومد : ما نخواستیم که همیشه واسه مون کار کنی... 

  فقط یه بار ازت خواستیم 

 

 من نمیتونم _

 خندید : جدی؟؟

  سرمو تکون دادم : بله

  اونم سرشو تکون داد : اوکی

با   خوبه ایی گفتم و به طرف در رفتم خواستم برم بیرون اما

  حرفی که زد سرجام وایستادم
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فقط هر اسبی که به مادرت و اون دختر روستایی رسید  _

 !تقصیر من نیست

 

رو پاشنه پا چرخیدم و ابرویی باال انداختم: گندمو از کجا  

 میشناسی؟؟ 

قهقه ایی سر داد : بماند. فقط حواست بهش باشه  زیادی  

 !ملوسه

 .ملوسو با یه  لحن کشداری گفت

 

 داری تهدید میکنی؟؟  _

   شونه ایی باال انداخت : هر جور که میخوای فکر کن 

 

  اینبار من جلو رفتم و انگشت اشارمو به طرفش تکون دادم 

 حق نداری تهدید کنی فهمیدی؟؟؟ _
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  بازم بیخیال شونه شو باال انداخت : خواهیم دید

دندون قروچه ایی کردم. میدونستم حرفی که بزنه بهش 

  عمل میکنه

 !هر کس ندونه من که میدونم چه ادم اشغالیه

 

با حرص از خونه ش زدم بیرون ، سوار ماشینم شدم و به 

 !سرعت راه افتادم به طرف خونه م
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 ( گندم )
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از صبح جمال رفته بود بیرون و من تنها مونده بودم ، یعنی 

  این چند روز به جز شبا اصال جمالو نمیدیدم

تو خونه حوصله م سر میرفت... اگه بگم دلم واسه 

   روستامون دلم تنگ نشده دروغ نگفتم

 

اونجا خودمو با اهالی  روستا سرگرم میکردم ولی اینجا  

نهحتی نمیتونم برم بیرون از خو ! 

 

نگاه  tv رفتم یه چیزی درست کردم خوردم.  داشتم

  میکردم یه سریال ترکیه ایی قشنگ میداد

 

محو فیلم بودم که صدای زنگ خونه بلند شد  متعجب  

رو قطع کردم. بلند شدم رفتم سمت ایفونم   tv صدای

  نگاه کردم یه خانوم پشت در بود

 

 کیه؟؟ _
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دخترم همسایه رو به روییتون هستم براتون اش اوردم _

 میشه بیای پایین ببری؟؟ 

چشمام برق زد ، وااای خدا خیلی وقت بود اش نخورده 

 !بودم

 

  االن میام_

ایفونو قطع کردم و شالو مانتومو پوشیدم در رو نیمه باز 

  گذاشتم و  رفتم پایین

ا پایین طبقه رو از پله ه۶انقدر هوس اش کرده بودم که 

 رفتم

 

تند تند نفس میزدم  در پارکینگو وا کردم ولی خبری از  

  اون خانوم نبود 
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نگاهی به این ور و اون ور انداختم کسی نبود واا چرا کسی 

 نیست 

 پس اون خانوم به این زودی کجا رفت؟؟ 

 

  به بچه ایی که اون ورتر وایستاده بود نگاه کردم

_ جا رفت؟؟اون خانومه که سینی اش دستش بود ک  

 

چی میگی؟؟خانوم کیه من کسی رو ندیدم  اصال خانوم _

  سینی به دست اینجا نبود 

  چشمام گرد شد ... یعنی توهمی شدم؟؟ 

شونه ایی باال انداختم خواستم در رو ببندم که یهو دستی  

  مانع بسته شدن در شد

جیغ کشیدم که دستمو گرفت کشید به طرف خودش 

  شروع کردم به تقال کردن 
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یهو یه پارچه سفید رو جلوی دهنم گذاشت وبعدش  چیزی 

 ... نفهمیدم جز سیاهی مطلق

  

*** 

با سروصدایی که میومد چشمامو باز کردم دیدم تار بود 

  چند بار پشت سرهم پلک زدم که دیدم عادی شه 

 

نگاهی به اطراف انداختم انگار تو زیر زمین بودم!  گیج 

مگه من خونه ی جمال شدم من اینجا چیکار میکنم 

  نبودم؟؟ 

 

یه دفعه همه چی مثله فیلم از جلو چشمام رد شد... دلم  

  هری ریخت

  اب دهنمو پرصدا قورت دادم

 خدا من پیش کجام ؟؟ 
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 بغض کردم و نتونستم تحمل کنم از ترسم زدم زیر گریه 
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چند ساعتی اونجا بودم بدون اینکه کسی سراغمو بگیره از 

گشنگی ضعف کرده بودم از شدت گریه زیاد هم به 

  سکسکه افتاده بودم

 

زانوهامو بغل کردم... خیلی میترسیدم  یاد فیلم ترسناکا  

  افتاده بودم میترسیدم اتفاقی بیوفته

 !یا جن بیاد سراغم

 

گذشته بود که صدای نمیدونم چقدر از این فکرای بیخودم 

  جیر جیر در شنیده شد و بعد صدای قدمای کسی
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به گوش رسید. ترسم دوبرابر شد اب دهنمو پر صدا قورت 

دادم!  تاریک بود نمیتونستم تشخیص بدم که مرده طرف 

  یا زن 

 

 خوبی دختر کوچولو؟؟ _

  از صدای بم و خش دارش یه جوری شدم

 !بازم جلوتر اومد : ترسیدی؟

 

تپه جواب دادم : بــ ...ذار یـــ...ـد مـــبا تپ  ....  

  ـن بــــ....ـرم

  کجا بری؟؟ _

 

 پــ...یـــ...ش اقـــ....ا مـــ...لعم _

 

 یهو قهقه ایی سر داد : منظورت اقا معلم تقلبیه؟؟؟ 
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   جوابی بهش ندادم که بازم صدای قدماش به گوش رسید

  فعال مهمون مایی خانوم کوچولو_

 ...و بعد رو پاشنه پا چرخید و ازم دور شد

 

 ( اقا معلم/ جمال )

 

متعجب به در خونه نگاه کردم باز بود... چشمام گرد شد  

 یعنی چی کی در رو وا کرده؟؟

  وارد خونه شدم و کفشامو دراوردم

 

  گندم_

  جواب نداد ...همه جای خونه رو گشتم خبری ازش نبود

دماز فکری که تو سرم بود میترسی   

 !میترسیدم کار حمید باشه
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همینطور باالتکلیف وسط پذیرایی وایستادم که گوشیم  

  زنگ خورد ، با عجله گوشی رو از تو جیبم دراوردم

 

  خودش بود سریع تماسو وصل کردم

 اشغال عوضی گندم پیش توعه؟؟ _

خندید :اوووه اروم یعنی تو عاشق این فسقل بچه شدی؟؟؟  

 !اممم بامزست حق داری

 

  داد زدم : جواب سوال منو بده کثافط

 

  اروم فشارت میره باال_

  حمید حرصم نده_
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صداش جدی شنیده شد : اره پیش منه، بیین چی میگم یا 

ا با این  ساعت دیگه میای اون قراردادو امضا میکنی ی۲۴تا 

 بچه خداحافظی میکنی فهمیدی؟؟

 

چشمامو رو هم گذاشتم اومدم جوابشو بدم که صدای بوق 

 ...اشغال شنیده شد دندون قروچه ایی کردم و
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  و گوشی رو پرت کردم رو مبل و لگدی به  مبل زدم

   ...لعنت بهت ...لعنت بهت اشغال عوضی

من به گندم  رو مبل نشستم و سرمو بین دستام گرفتم، چرا 

  نگفتم اصال از خونه نره بیرون؟؟ 

 !چرا بهش تاکید نکردم در رو هیچ کس وا نکنه
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منه خر این چند وقت انقدر شلوغ بودم که به کل گندمو از 

 .یاد برده بودم

کالفه بیرون دادم  و با نوک پام رو زمین ضرب   نفسمو

 .گرفتم

 

باید فکری میکردم. لبمو با زبون تر کردم ،فکرم رفت پیش 

 .دوسال پیش قبل از اینکه گندمو ببیینم

 

  نگاهی به حمید انداختم که ابرویی باال انداخت

راست میگم دیگه تا کی میخوای پیش پدرت کار کنی  _

وقت کلیم منت سرت میذاره واسه دو قرون پول؟؟ اون    

 

ببا واسه من تو اون شرکت کار کن... منو بیین  ) به خودش 

  اشاره کرد (  همسن توام اما االن میلیاردم
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  نمیگم توام کم داری ، میگم بیا توام تو کار من

 

 !کار تو غیرقانونیه_

مواد مخدر که نیست همه ش عتیقه ست ، میذاری تو _

ی اون ور اب پول پارو میکنی این  جنسای بابات میفرست

 خیلی سخته؟؟ 

 

نمیتونستم از اعتماد بابام سواستفاده کنم... قبول نکردم  

چند وقتی اونم بیخیالم شد تا اینکه من به روستا رفتم و با  

  گندم رو به رو شدم

 

برای فرار از اون جو تصمیم گرفتم معلم بشم. اما هنوزم  

 .گاهی حمید به من زنگ میزد
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تا یه بار خسته شدم و قبول کردم قرار بود برم کار رو 

براشون انجام بدم با حرفایی که میزد بدجور وسوسه شده  

  بودم

قرار بود ماه بعد برم تهران کارا رو اوکی کنم که بابام فوت  

 .کرد و قضیه کنسل شد

 

از اون موقعه خبری ازحمید نبود تا چند روز پیش...  وقتی  

رگ میخواستم بیام خونه ی خودم بین راه از خونه خانوم بز

  زنگ زد

  و با تهدید منو برد خونه ش و کلی بحث پیش اومد

 !هیچ وقت فکرشو نمیکردم بخواد به تهدیدش عملی کنه

 

تو این چند روز هم به قدری کارای شرکت رو سرم ریخته  

 .بود که اصال گندمو فراموش کرده بودم
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ه کسی بهتر از محمد  بلندشدم  باید کمک میگرفتم و چ

 دوست دوران قدیمی میتونست کمک کنه؟؟ 

 

گوشیمو برداشتم و شمارشو گرفتم بعد از چند تا بوق 

  جواب داد

 !به به اقا محمد چه عجب یادی از ما کردی_

سالم حمید جان شرمنده سرم خیلی شلوغ بود ...حاال  _

 برات تعریف میکنم ، میتونم ببینمت به کمکت نیاز دارم؟؟ 

 

 اره چرا که نه کجا بیام؟؟ _

 بیا خونه م ادرسشو میدونی که ؟؟ _

  اره ، تا یک ساعت دیگه اونجام_

یه اوکی گفتم و تماسو قطع کردم داشتم میرفتم سمت  

  اشپزخونه صدای پیام گوشیم بلند شد
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از تلگرام یه ویدیو برام فرستاده بودن بازش کردم با دیدن  

زدمشماره حمی  تند دانلود ویدیو رو    

 

بعد از چندمین که برای من مثله یه قرن گذشت ویدیو  

   دانلود شد

اول همه جا تاریک بود اما بعدش با دیدن گندم که رو تخت 

خوابیده بود و دست و پاشو بسته بودن و چند تا مرد 

  دورش بودن 

 ...نزدیک بود سکته کنم
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# 68پارت  

 

از ترس داشت گریه میکرد ، دندونامو هم ساییدم و فیلمو 

  برداشتم و تند تند شماره ی حمیدو گرفتم
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 بعد از چهار بوق جواب داد 

 

 !به به  اقا معلم. خانوم کوچولوت خیلی گریه میکنه_

  : در حالی که از عصبانیت نفس نفس میزدم گفتم

 !یه تار مو ازش کم شه اونجا رو سرتون خراب میکنم

 

  صدای حرص اورش به گوش رسید

 ... ویی ویی ترسیدم_

سپس صداش جدی شد :زر نزن تو اگه خیلی عرضه داری 

  بیا کارتو مثله ادم انجام بده دست این بچه هم بگیر ببرش 

 .هم خیال تو راحت میشه هم من

 من انجام نمیدم میفهمی؟؟ _

 

خب پس فردا بیا جنازه این دختره رو   پوزخندی زد : هه

 ببر کاری نداری؟؟ 
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 ...چشمامو رو هم گذاشتم ...لعنت بهش لعنت

 

چاره ایی نداشتم ، شک نداشتم که به حرفی میزنه عمل 

  میکنه 

  با صدایی که از ته چاه میومد جواب دادم

 باشه _

 

  نشنیدم بلندتربگو_

  باشه_

 چی باشه؟؟ _

 

دستم بود با همین دستای   مرتیکه ی اشغال اگه جلوی

 !خودم میکشتمش

 

 !قبول میکنم اون کار رو انجام میدم_
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 جوون بابا یعنی انقدر دوستش داری؟؟؟ _

 

صدامو بردم باال : د اخه مرتکیه ی اشغال چطور میتونی به  

 یه بچه اسیب بزنی هااان؟؟؟ 

 

_ تو خیابان.... منتظرتم۱۴فردا ظهر ساعت    

و بعد گوشی رو قطع کرد... با یه داد بلند گوشی رو محکم  

  کوبوندم به دیوار رو به رو

  که دل و روده ش افتاد بیرون 

 

چند بار مشتمو کوبیدم به میز که همون لحظه صدای زنگ 

  خونه بلند شد. چند نفس عمیق کشیدم

 .تا اروم بشم و بعد رفتم در رو وا کنم

شیدمبا دیدن محمد پشت در پوفی ک   
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اول لبخند برلب داشت اما نمیدونم قیافه م چه جوری بود  

  که لبخند رو لباش ماسید 

 

 چی شده؟؟_

 

ابرویی باال انداختم و خودم  زودتر ازش رفتن داخل رو مبل 

  نشستم

اومد نگاهی به اطراف انداخت با دیدن گوشیم ابرویی باال 

  انداخت

 

چت شده   عه عه این چه بالییه سر گوشیت اوردی؟؟ _

 تو؟؟ 

 

 .دستی تو موهام کشیدم :بشین تا برات تعریف کنم
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# 69پارت  

 

همه چی رو از سیرتا پیاز واسه محمد تعریف کردم شوکه  

  بهم نگاه کرد

 تو میفهمی کارشون غیرقانونیه؟ _

  سرمو به معنی اره تکون دادم

_ چی میشه؟ تو مفهمی اگه بگیرنت   

  یه اهوم گفتم. که پوزخندی زد

تو میفهمی اگه اون کار رو براشون انجام بدی دیگه ولت  _

 نمیکنن؟؟ 

 

محکم چشمامو رو هم گذاشتم ... نه نمیتونستم درست 

  فکر کنم 
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نه نمیتونستم درست تصمیم بگیرم. االن تنها کسی که 

 واسم مهم بود فقط گندم بود

 

_ رم چی میگم؟؟ جمال با توام میفهمی دا  

 

با صدایی که سعی در کنترلش داشتم جواب دادم : اره  

 ...اره میفهمم ولی خب چیکار کنم؟؟ گندمو چیکار کنم؟؟ 

 

با لحنی که پر از کنایه و تمسخر بود جوابمو داد : یعنی یه 

 دختر  روستایی انقدر واست ارزش داره؟؟

نگاهش کردم اونم با خشم، از شدت عصبانیت دستام  

  میلرزید دلم میخواست تمام حرصمو روش خالی کنم 

 

میون دندونای کلید شده گفتم : انقدر واسم ارزش داره که 

 .قید خیلی چیزا رو بابتش زدم اینم روش
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سرشو تکون داد و در همون حال خوبه ایی گفت: اوکی 

ت فکر کن به مادرتگیرم که عاشقشی ولی به خانواد   

  به تنها وارث پدرت فکر کن! وای جمال این حماقت محضه

 ...اصال صبر کن بیینم

 

خودشو جلو کشید و ارنجشو رو زانوش گذاشت: برفرض که 

تو اون قرارداد کوفتی رو امضا کردی اما اگه همون جا بالیی  

به جایی سر گندم اورد میخوای چیکار کنی هوم؟؟ دستت 

   بنده؟؟

 

سکوت کردم ،حرفش حق بود واقعا اگه بالیی سر گندم  

 میاورد بعدش من باید چیکار میکردم؟ 

  حتی تصورشم وحشتناک بود 

اب دهنمو پرصدا قورت دادم خواستم جوابشو بدم که 

  صدای زنگ تلفن خونه بلند شد
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  بلند شدم و به طرف تلفن رفتم و جواب دادم 

 بله؟_

 جمال مادر کجایی؟؟ _

_ خونه م چطور؟؟سالم    

صبح رفتم شرکت داشتم کارا رو اوکی میکردم میز پدرتو _

جمع کردم ... بعدش منشی اومد داخل گفت یه اقایی تورو 

 میخواد 

 خب کی بود؟_

فامیلیش بیگی بود صبر کن چی بود... بذار فکر کنم    _

  اهان حمید بیگی

 با شنیدن حرفش محکم گوشی رو تو دستم فشردم

 

 چی میگفت؟_

 !چیزی نگفت در مورد کارامون پرسید همین_



@vip_roman  معلم جذاب آقا  

@vip_roman  

  پوفی کشیدم : اوکی ، به نگهبانی بود دیگه راهش ندن 

 صدای متعجب به گوش رسید : چرا؟

  بعدا میگم_

شتم و بعد گوشی رو قطع کردم و محکم سرجاش گذا  

 

به جای اینکه عصبانیتو سرگوشیا خالی کن بشین فکر  _

 !کن

شرکت این خودش یه  دستی به گوشه لبم کشیدم : رفته

تهدید واسه مامانم حساب میشه، میرم سرقرار فردا و 

 !کاریو که نباید میکنم

نگران نگاهم کرد ، اگه بگم نمیترسیدم دروغ گفتم ولی  

 !خب چاره نداشتم ، داشتم؟
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# 70پارت  

 

  تنها راهی که تونستم پیدا کنم همون راه خودم بود چاره

 !ایی نداشتم جز اینکه قبول کنم

  از خونه زدم بیرون 

  و سوار ماشینم شدم تخته گاز روندم به سمت محل قرار 

*** 

رو به روی حمید نشستم که طبق معمول سیگار برگشو 

  اتیش زد

  خب امضا کن_

  به جلو خم شدم : اول گندم

ابرویی باال انداخت :اینجا کسی که تصمیم میگیره منم نه  

.. یادت نرفته که جون گندم تو دستای منهتو . ! 
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دستم که رو پام بود مشت کردم و نگاهی به برگه ی رو میز  

 .انداختم. این برگه همه چی رو عوض میکرد

  لبمو با زبون تر کردم

  یاال جمال_

 !بذار گندمو ببیینم_

مکثی رو صورتم کرد و نگاهی به یکی از نوچه هاش 

به سمت چپ کج کرد و اون نوچه   انداخت سپس سرشو

  شم رفت بیرون 

گلومو صاف کردم ... چند دقیقه ایی نگذشت که در وا شد 

   و گندم به همراه چند مرد اومد بیرون 

  چشمای گندمو بسته بودن 

  بلند شدم :گندم

  سرشو تکون داد و در همون حال جواب داد :اقا معلم

داد   حمید با شنیدن اسم اقا معلم قهقه ایی سر  
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بهش توجهی نکردم خواستم به طرف گندم برم که نوچه  

 :هاش  جلومو گرفتن و خودش نوچ نوچ کنان گفت

نه دیگه...نه دیگه اقا معلم این کارا رو نداشتیم مثله بچه ی 

ادم بشین برگه رو امضا کن اون وقت  تا دلت خواست دل و  

  قلوه بهم بدید 

 .دلم میخواست دندوناشو تو دهنش خورد کنم

  گندم عزیزم چند لحظه صبر کن االن میام پیشت_

  با شنیدن صدای گریه ش دلم به درد اومد

 .خودکار رو برداشتم و اون برگه های لعنتی رو امضا کردم

  برگه ها رو به طرف حمید پرت کردم

  بیا_

لبخندی زد و پک عمیقی به سیگارش زد و چشمامو ریز 

  کرد

 .امم افرین پسرخوب_
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_ و بدن بگو گندم ! 

بلند شد برگه های رو داد دست نوچه ش و ته  مونده ی 

  سیگارشو زیر پاش خالی کرد و خندید

  به نظرت زود نیست؟؟ _

 چی زود نیست؟؟_

نگاهی به گندم انداخت : خب معلومه که بعدش میزنی  

 زیرش من خوب تورو میشناسم برای همین تا وقتی که

نفرستادی  جنسای ما رو قاطی جنسای خودت نکردی و 

 !اون ور اب این خانوم کوچولو پیش ما میمونه

  چشمام گرد شد ،گریه ی گندم شدت گرفت

  زیر لب غریدم: اشغال عوضی 

خنده ی شیطانی سر داد ،به طرفش حمله کردم که اون 

ون بودن و  دوتا نوچه ش گندمو همراه با گریه از اتاق بیر 

  چند نفر دیگه هم جلوی منو گرفتن 
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شروع کردم به فوش دادن و تقال میکردم که از دست اونا 

خالص بشم برم اون مرتیکه ی اشغالو با دستای خودم خفه 

 .کنم

مشتی محکمی به صورت یکی از نوچه هاش زدم که بقیه  

   !محکم تر منو گرفتن

کثافط عوضی اگه مردی خودت تنها بیا وسط این سگاتو  _

  نفرست جلو

ش و با همون ریلکسی سیگار  با همون لبخند حرص اور

  کشیدنش به من نگاه میکرد

طوری داد زدم که حس کردم حنجره م داره میسوزه : 

 !اشغال با توام

جلو اومد و چشمکی بهم زد : پنج روز دیگه به دبی ارسال 

روز هم باید جنسای من فرستاده شه  دارید  و دقیقا همون 

 !مگرنه جلوی خودت اون دختر کوچولو رو میکشم
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میکشم تاکیدی گفت و بعد از اتاق خارج شد. یکی از پس  

دیگری نوچه هاش پشتش رفتن اخرین نوچه ضربه  

و اونم  محکمی به شکمم زد که از درد به خودم پیچیدم

 ...پشت سرشون رفت

 

 [01:26 20.08.21] ,آقا معلم جذاب

# 71پارت  

 

 ( گندم )

 

ارچه ی  انقدر گریه کرده بودم که نفسم باال نیومد. اون پ

مشکی رنگو از چشمام برداشتن که نگاهم به اون مرد  

 .روانی افتاد

 

 !خب خانوم کوچولو بازم مهمون مایی_
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با یاداوری جمال بازم دلم پر شد و شروع کردم به گریه 

  .کردن 

 اوه تو چه جوری این همه اشک داری؟_

 .سرمو پایین انداختم : من میخوام برم

 

_ علم عزیزت کارمونو انجام  دست تو نیست هر وقت اقا م

 !داد ماهم میذاریم تو بری

  نفس عمیقی کشیدم چیزی نگفتم

  که با اشاره ش دست به اون مردا گفت منو ببرن 

  زیر بغلمو گرفتن و منو بردن از اونجا

راهروی تاریک شدیم ترسیدم... از اینکه بین این   وارد یه

  .همه  مرد باشم ترسیدم
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منو وارد یه اتاق که فقط یه تخت داشت بردن پرتم کردن  

وسط اتاق ، خواستن برن بیرون که یکی از نوچه ها اومد  

  داخل

 

  صبر کنید بچه ها_

 با ترس بهشون زل زدم

 خانوم کوچولو چطوری؟؟_

شدم و جوابی بهش ندادمتو خودم جمع    

  که لبخندی زد و رو زانوهاش نشست

_ شگلیچقدر خو   

 

  سیاوش بیا بریم_

  صبر کن _

  دستشو رو گونه م گذاشت که سرمو عقب بردم
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 نکن_

 چرا کوچولو؟؟ _

سرمو بیشتر عقب بردم که خندید : یعنی اقا معلم بهت 

 دست نزده؟؟

 

کناب دهنمو پرصدا قورت دادم : توروخدا ولم    

 

  سیاوش دردسر میشه_

  سرشو کج کرد و رو به اون یارو گفت

 

بابا این دختره هست بیا یه حالی کنیم یه دلی از عذا _

 !دربیاریم

  دلم هری ریخت

 !نکن گناهه بچه س_



@vip_roman  معلم جذاب آقا  

@vip_roman  

ابرویی باال انداخت : خب به جهنم ، من باید خودمو خالی 

  کنم

 

ا صدای و بعد خودشو بهم نزدیک کرد افتادم گریه اونم ب

  بلند

  وااای توروخدا ولم کن_

  دستشو رو پام گذاشت

 تپلیت نازه؟؟ _

اب دهنمو پرصدا قورت دادم انقدر عقب رفتم که چسبیدم 

  به تخت

  ولم کن_

 

 چندبار به اقا معلم دادی؟؟ _

  دستام شروع کرد به لرزیدن 
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رو گونه م گذاشت : هیس  نترس قول میدم از  که دستشو

  اقا معلمت بیشتر بهت حال بدم

  سرشو جلو اورد

 ...خواست لباسشو بذاره رو لبام که یهو

 

 [01:26 20.08.21] ,آقا معلم جذاب

# 72پارت  

 

چشمامو رو هم گذاشتم منتظر بودم هر لحظه گرمای لبای  

ا کثیفشو حس کنم ولی خبری نشد چشمامو با ترس و

  کردم

دیدم رو زمین  افتاده و اون مرده که مخالف بود با نفس 

  نفس زنان بهش زل زده

 

  داد زد : کثافط میگم بهش نزدیک نشو
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  سیاوش نفس نفس زنان گفت : به توچه هان؟؟

به من اشاره کرد : این بچه ست بفهم اخه طاقت تجاوز تورو  

 داره؟؟

 

قروچه ایی کرد و باهم گالویز شدن  سیاوش دندون

  ....چشمامو بستم و دستامو رو گوشام گذاشتم 

 

 !و زدم زیر گریه خیلی میترسیدم ، خیلی زیاد میترسم

  دلم امنیت همون روستای کوچیک خودمونو میخواست 

 !من مامانمو میخواستم

  شدت گریه م بیشتر شد... حس کردم سر و صداها خوابید

 

کردم با دیدن همون مرده که  اروم چشمامو وا

سیگارمیکشید دستامو از رو گوشام برداشتم که لگدی به 

  سیاوش عوضی زد
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 به چه حقی میخواستی بهش دست بزنی؟؟ _

  به تپ تپه افتاده بود :غلط کردم اقا 

سیگارشو از گوشه ی لبش برداشت و خم شد ته مونده ی  

تو کف دست سیاوش خالی کرد سیگارشو   

 

  از درد اخ بلندی گفت و چشمامو رو هم گذاشت

  این الش خور رو ببرید بیرون_

  چشم اقایی گفتن و اون اشغالو با خودشون بردن 

 

  بعد از رفتن اونا نگاهی به من انداخت

فکر نکن مهمی که نذاشتم اون کاری بکنه فقط چون بچه _

 .ایی دلم واست سوخت

 

میدونم چی شد که زبون دراوردمیهو ن   
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 !من احتیاجی به دل سوزی ندارم_

  خنده مسخره ایی سر داد : عجب

 : سپس خم شد و با لحنی  که خیلی ترسناک بود گفت

 ...کوچولو زبون درازی نکن مگرنه

  یهو فکمو میون دستاش گرفت و فشردش

 !مگرنه زبونتو میبرم_

ید لبخندی زداز ترس الل شدم وقتی ترسو تو چشمام د   

 

  افرین کوچولو بترس ، از من بترس _

 

و بعد صاف ایستاد و رو پاشنه ی پا پرخید و با قدمای بلند  

  رفت بیرون 

  با بسته شدن در نفس اسوده ایی کشیدم
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  زانوهامو بغل کردم و پر بغض زمزمه کردم 

  مامان _

جمال کجایید توروخدا منو از اینجا نجات بدید. اصال اگه _

ردم از اینجا حاظرم برم روستا و با امید ازدواج کنمبرگ   

 خداجونم خودت کمکم کن 

 

 [01:26 20.08.21] ,آقا معلم جذاب

# 73پارت  

 

چند روزی بود که اونجا بودم فقط برام اب و غذا میاوردن و 

  میرفتن! بوی گند گرفته بودم از بس حموم نرفتم

 

با کار اون شب اون پسره حسابی ترسیده بودم  از طرفیم

  اصال نمیخواستم برم حموم 
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اما این بو  واسم غیرقابل تحمل بود... بلند شدم و قدم  

  برداشتم سمت حموم

حموم و دستشویی که سمت راست اتاق بودن بهم وصل  

  بودن 

 

  درشم خراب بود نمیشد قفلش کرد،مردد بودم که برم یا نه

نداشتم ، یعنی اگه بهشون میگفتم لباس  از طرفیم لباس 

 بهم بدن میدادن؟؟

 

وسط اتاق هومی کردم و رفتم به طرف در اتاق و دو تقه به  

  در زدم

 کسی اونجا هست؟؟_

صدایی نیومد ، بلندتر تقه ایی به در زدم و به صدام اوج 

  دادم

  کسی نیست؟؟  _
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اندکی صدای پا شنیده شد کمی از در فاصله گرفتم و 

  نگذشت که صدای وحشتناک مردی به گوش رسید

 چی میخوای؟؟_

 ! لباس میخوام برم حموم _

 

خندید و خنده ش یه جوری بود که ترس به جونم 

 !انداخت... فقط خدا میدونه من چقدر از این ادما میترسم

 

 فکر کردی اومدی هتل پنج ستاره پرنسس؟؟  _

  !پوفی کشیدم : لطفا بوی بدی میدم

 

 !نمیشه_

  نگاهی به لباسام  انداختم خاکی بودن و لک هم شده بودن
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سرزانوهامم پاره شده بود، نباید بیخیال میشدم باید پا  

  فشاری میکردم بهم لباس بدن 

 

توروخدا یه دست لباسه دیگه چرا انقدر سنگدل  _

هستید.بوی بد گرفتم میخوام یه دوش کوتاه بگیرم  

لباس بدید هان؟؟  لباسامو عوض کنم چی میشه بهم 

 ...خواهش میکنم لطـــ

 

با دادی که زد حرفم نصفه موند : باشه بابا مغزمو خوردی 

  یکم نفس بگیر ...برو حموم میگم برات لباس بیارن 

 

  چشمام برقی زد :تشکر اقا

دیگه صدایی از مرده نیومد فقط صدای پاش شنیده میشد  

  که انگار داره از اتاق دور میشه 
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رفتم تو حموم ، اول شیر ابو وا کردم، خوبه  منم خوشحال

  اب داغ بود

 

تشتو پر از اب کردم ... بخار حمومو گرفته بود لباسامو دونه 

دونه دراوردم  و رو صندلی قرمز رنگی که کنار تشت بود  

  نشستم

وای حموم یه نعمت الهیه بخدا... اب ریختم رو خودم و  

 !مشغول شستن خودم شدم

 

یز کردم و دوش گرفتم ، حوله نداشتم  حسابی خودمو تم

برای همین بلند شدم تادنبال دستمالی باشم واسه خشک 

  کردن خودم
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بلند شدن همانا و رو به رو شدم با سیاوش کثافط که با  

لذت به در تکیه داده بود و نگاه هیزشو به بدن برهنه م 

 ...دوخته بود همانا

 

 [01:26 20.08.21] ,آقا معلم جذاب

# 47پارت  

 

اول تو شوک بودم  اما کم کم به خودم اومدم و در همون  

حال که سعی در پوشاندن نقاط ممنوعه بدنم با دست بودم 

  جیغ فرابنفشی کشیدم

 

 که لبخند رو لبش پررنگتر شد

چقدر این مرد قوی هیکل با اون سبیالی گندش به نظرم  

  چندش میومد
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بلند شکمش از بدنش دومتر فاصله داشت و قدشم خیلی 

  بود

 

  اوخی ترسیدی کوچولو؟؟ _

 

  اب دهنمو با ترس قورت دادم : نترس کاری باهات ندارم

و بعد تکیه شو از در گرفت و ادامه داد : فقط میخوام باهم  

  یکم حال کنیم چطوره هوم؟؟

 

  بازم ترسیده نگاهش کردم که لبخند ندون نمایی زد

  اوخی_

از صورتم گرفت و به بدنم نگاه کرد هر   و اروم نگاهشو

چقدرم که با دست خودمو پوشنده بودم اما بازم قستمایی  

  از بدنم معلوم بود
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جووون تو چقدر سـ کسی هستی!! چه بدنی داری! جون  _

 !میده بخورمت و لیسـ ت بزنم 

  بازم دادزدم : خفه شو 

اا نداشتیم دیگه چموش بازی در نیار بذار هردوتامون  _

ل کنیمحا ! 

 

اشکام راه خودشونو پیدا کردن و مثله ابر بهار رو گونه م 

  میباریدن 

 !خدا بسمه دیگه

  نباید ضعف نشون میدادم یکم به خودم دل و جرعت دادم

 

  بازم دلت کتک میخواد؟؟ _

زد و به صورتش اشاره کرد حاال که توجه کردم  پوزخندی

  متوجه شدم که بر اثر کتکای اون شب صورتش زخمی شده
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  ...نه اومدم تالفی کنم این زخمای رو صورتمو_

  عقب رفتم : توروخدا برو کنار 

جلو اومد : خانوم کوچولو تا به من ندی نمیذارم در بری! 

اون احمد دهن  امروزم اینجا خلوته نه اقا حمید هست نه 

  لق

پس هر کاری که دلم بخواد باهات میکنم هیچ کسم 

 !نمیتونه جلو دارم بشه

 

انقدر عقب رفتم که خوردم به دیوار اونم با لذت اومد طرفم 

  و چسبید بهم

  من ارزومه یه دختر بچه بـ کنم_

  توروخدا ولم کنم_

  چرا ولت کنم هوم؟ _
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هم اندازه ی من کرد و سرشو تو گودی گردنم فرو  خودشو

  برد

  ...حالم بد بود ، دلم میخواست باال بیارم

  از بوی گندش چندشم میشد

  ...از اینکه زبونش میخورد به بدنم حالت تهوع داشتم

  از این فاصله ی نزدیک دیگه واقعا عوقم گرفته بود

  حرفای حال بهم زنش زیر گوشم چندش اور بود

_ وون چقدر شیرین و سـ *ـ سی هستی تولهج   

 

دستمو پس زد ، قدرت مخالفت نداشتم . دستشو رو وسط 

  پام گذاشت

با برخورد دستش به اونجام نتونستم تحمل کنم چشمام  

 ... سیاهی رفت و چیزی نفهمیدم جز سیاهی مطلق
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 [01:26 20.08.21] ,آقا معلم جذاب

# 75پارت  

 

ودم... نگاهی به اطراف  چشمامو وا کردم گیج و منگ ب

انداختم اول نفهمیدم کجام کمی فکر کردم تا همه چیز رو 

  بخاطر بیارم 

 

  حموم... لباس... سیاوش 

با فکر کردن به سیاوش لرزیدم لباش رو گردنم دستش 

 ...رو

صاف وایستادم تو همون اتاق بودم ! وای خدایا یعنی کار  

 خودشو کرد؟؟؟ 

واب شدم؟؟یعنی من با کسی جز جمال هم خ   
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بغضم گرفت و طولی نکشید که اشکام رو گونه م سرازیر  

شد... با این اتفاق دیگه نه جمال منو میخواد نه هیچ کس 

 !دیگه ایی

 

زار زدم ...دستمو رو دلم گذاشتم از ته دل خدا رو صدا زدم  

، کم کم گریه م به جیغ تبدیل شد و زجه هام کل اتاقو 

  گرفته بود

 

اشتم گریه میکردم. یا چه اندازه صدام نمیدونم چقدر د

  بلند بود که فوری در اتاق وا شد

  فکر کردم همون ادمایی عوضین

  دستامو رو چشمام گذاشتم 

 گم شید بیرون ...گم شید_
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صدایی نیومد ، انگار رفته بودن شایدم بودن نمیدونم اما 

  نمیخواستم چشمم به چشم هیچ کدومشون بیوفته

 

با صدای قدمایی که بهم نزدیک میشد خودمو گوشه ی  

  تخت کشیدم

بازم حتما میخواستن مثله سیاوش کنند و از اون بالها سرم  

  بیارن 

 

چرا جمال نمیاد پیشم؟؟ چرا منو از اینجا نجات نمیده؟؟ 

 !نکنه خودشم با اینا همدسته و منو گول میزنه 

 

 تخت و باال و پایین شد ، چسبیدم به تاج تخت

  گندم_

به گوشام شک کردم.  فکر کنم توهم زدم اخه اون اینجا 

 چیکار میکنه؟؟ 
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  گندم عزیزدلم؟؟ _

   جمال بود؟؟ صدای جمال بود ... اروم چشمامو وا کردم

با دیدن جمال که تو قدیمم نشسته بود چشمام برق زد و  

مثله پرنده ایی که تازه از قفس ازاد شده باشه خودمو تو 

تماغوشش انداخ   

 و از ته دل زار زدم...  محکم دستاشو دور کمرم حلقه کرد 

 

 جونم عزیزم چی شده؟؟ چرا گریه میکنی؟؟_

  جرعت نداشتم حرفی بزنم! جرعت نداشتن بگم چی شده

  نمیخوام از دستش بدم

 !نمیخوم تنها پناهمو از دست بدم

 !نمیخوام پشتیبانمو از دست بدم

برام... تو این شهر فقط اونو دارم جمال همه کسه  
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  گندمم ، خانومم چی شده؟؟ _

لبمو با زبون تر کردم... نمیتونستم تو چشماش نگاه کنم 

برای همین در حالی که سرم رو سینه ش بود همه چی رو 

  تعریف کردم

 !وقتی حرفام تموم شد با کمال تعجب دیدم چیزی نمیگه

 

متعجب سرمو از رو سینه ش برداشت دیدم صورتش 

 !ریلکسه

 بخاطر همین گریه میکنی؟؟ _

سرمو به نشونه ی اره تکون دادم که موهامو پشت گوشم 

  زد

 

هر اتفاقی که واست افتاده باشه من پشتم. به هیچ _

 عنوانم تنهات نمیذارم عروسکم پس ناراحت نشو باشه؟ 
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در ریلکس بود؟؟تعجب کردم ، این جمال بود که انق  

 

 [01:26 20.08.21] ,آقا معلم جذاب

# 76پارت  

 

  وقتی نگاه متعجبمو دید لبخندش عمیق تر شد

  گندم_

  با صدایی که از ته چاه درمیومد جوابشو دادم :جانم؟

  اینجا کسی به جز سیاوش که اذیتت نکرد؟؟_

اسم سیاوش ریشه به تنم مینداخت ولی با این حال سرمو  

ت تکون دادم به چپ و راس  

نه ،اما اون خودش به اندازه ی همه ی ادمای اینجا اذیت _

  !کرد
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نگاهی بهم انداخت و بعد نگاهشو برد سمت بدنم من 

شدم که لباس تنمه   خودمم به بدنم نگاه کردم تازه متوجه

 !اونم از لباسایی که خونه ی جمال داشتم

  یه شلوار لی و یه بلوز تا رون ابی رنگ

باسا رو تن من کرده؟؟ سوالی به جمال  نگاه وا کی این ل

  کردم که دستی به گوشه لبش کشید

 

 !من لباسا رو تنت  کردم_

  چطوری؟؟_

 نمیشه بعدا برات توضیح بدم؟؟ _

دست خودم نبود از این همه ریلکس بودنش حرصم گرفت  

 ...من اینجا داشتم میمیردم از ترس و اضطراب اون 

و نمیبینی؟؟ داغونم از ترس کمی صدامو بلند کردم: حال من

 ...دارم میمیرم مــ
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 !پرید میون حرفم : خیلی خب میگم

سپس کامل به طرفم چرخید و تو چشمام زل زد : چند  

روزی بود دنبال کارای حمید بودم تا باالخره امروز تموم  

شد و اون گفت میتونم تورو با خودم ببرم! اومدیم اینجا  

و بهم نشون بدن، منم با دستور داد اتاقی که توش هستی ر

یکی ازنوچه ها اومدم دراتاق باز بود نوچه اول ترسید که  

نکنه فرار کرده باشی منم که از نگرانی داشتم میمیردم هر  

دو سراسیمه اومدیم تو اتاق ، صدای دادتو شنیدم حموم  

  بودی

زیر لب زمزمه کرد : سیاوش عوضی باالخره کار خودتو 

 !کردی

همین که حرفشو شنیدم پی بردم قضیه از چه قراره و 

  اومدم تو حموم ولی تو بی هوش بغل اون اشغال بودی
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خون جلوی چشمامو گرفته بود و از پشت بهش حمله کردم 

و باهاش درگیر شدم انقدر کتکش زدم که حمید و نوچه  

ز زیر دستم به بدبختی نجات دادن هاش اونو ا   

 !بعدشم حمید به خدمتش رسید

تورو دیدم که بی حال کف حموم بودی دنیا رو سرم خراب  

شد لباسات تو ماشین بود میدونستم حسابی لباسات  

کثیف شده دلت میخواد عوضشون کنی برای همین قبل  

اومدنم برات لباس اوردم و خودم تنت کردم گذاشتم وقتی  

اومدی برگردیم خونه باهمبه هوش  ! 

نگران نباش کاری باهات نکرده ، اگه کرده بود االن زنده از  

ی با خودم اینجا بیرون نمیرفت... دیگه هم اینجا نمیمون 

 !میای خونه نوکرتم هستم خانمی

از اینکه انقدر  به فکرمه ته دلم قنج رفت ، خدا روشکر 

که بهش  خدا این مردو سرراهم گذاشته و خدا منو ببخشه

 !شک کردم وگفتم همدست ایناست
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  جمال_

 جونش؟_

  !مرسی که هستی_

  چشمکی زد : مرسی از تو 

یهو لحنش شیطون شد انگار میخواست منو از این حال و 

 هوا دربیاره 

 !بلند شو بریم خونه که امشب خیلی کار داریم _

 تعجب کردم : چه کاری؟؟ 

بهم ریخت: کارای خوب خوب موهامو   

کمی فکر کردم با فهمیدن منظورش سرمو انداختم پایین 

 ... ... دلم واسه خونه ش و خودش تنگ شده بود 
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شالمو رو سرم انداختم و دست تو دست جمال از خراب 

  شده رفتیم بیرون تو حیاط بودیم که همون حمید با اون 

  سیگار کنار لبش اومد طرفمون 

پک عمیقی به سیگارش زد و به جمال نگاه کرد سپس 

  نگاهشو به من دوخت

  خب خانم کوچولو اینم از اقا معلمت دیگه چی میخوای؟؟ _

حرفی نداشتم فقط دست جمالو سفت چسبیدم و به پشت  

جمال پناه بردم. جمال هم در سکوت به حمید زل زده بود  

جمالو مخاطب قرار داد که اینبار حمید : 

ساله این کارا عالیه میتونه به درامد برسه ۲۶واسه اقا معلم  

یه زندگی و درامد االنشو دوبرابر کنه و واسه دانش اموزش 

 خوبو فراهم کنه مگه نه؟؟ 



@vip_roman  معلم جذاب آقا  

@vip_roman  

پاسخ جمال ساییدن دندوناش روهم بود ، گیج نگاهش  

کردم نفهمیدم منظورش چیه! زیادم مهم نبود ، مهم این  

د که االن جمال کنارمنهبو ! 

  دستمو محکم تر گرفت: بریم گندم

و باهم از اون خونه ی ویالیی بیرون رفتیم ، یکم ماشینو  

دورتر از اون خونه پارک کرده بود قفل ماشینو وا کرد و در  

  ماشینو واسم باز کرد

 بفرمایید خانوم کوچولوی من _

تشکری کردم و نشستم اونم ماشینو دور زد و نشست و  

 ...ماشینو روشن کرد و به حرکت دراورد

*** 

با نگاهم دور تا دور خونه رو از نظر گذروندم که جمال با 

 خنده گفت : چیه دلت واسه اینجا تنگ شده ؟؟ 

  متقابال خندیدم : اره خیلی
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 دستشو رو کمرش زد : یعنی بیشتر از من؟؟ 

که جلو اومد و خم شد لبامو بوسید ناچی کردم   

  خیلی نگرانت بودم گندم _

  واسه چی؟؟ _

خب اونجا پر از ادمای پسته امروز اگه یکم دیرتر _

ی برات میرسیدم حتی نمیخوام تصور کنم که چه اتفاق

  میوفتاد...  خداروشکر به خیر گذشت عزیزم

سرمو رو سینه ش گذاشتم: دلم واست تنگ شده بود  

م میخواد بغلت کنم بخوابمجمال دل ! 

یهو دیدم بین اسمون و زمین معلقم از ترس جیغ خفیفی  

  کشیدم که زیر گوشم نجوا کرد 

  هیس نترس_

دستامو محکم دور گردنش حلقه کردم وباهم رفتیم رو 

  تخت، رو تخت خوابوندم و مالفه رو کشید روم
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  توام بیا _

ز تنه ش سری تکون داد و دکمه های پیرهنشو وا کرد و ا

  دراورد

 معلوم بود ورزشکاره : تو ورزش میکنی؟؟ 

رو تخت نشست و همینطور که جورابشو درمیاورد جواب  

 !داد : قبل از اینکه توعه فسقلی رو بییینم بله ولی االن نه

  ااا خب چرا نمیری ورزش کنی؟؟ _

رو تخت خوابید و دست راستشو دور شونه م حلقه کرد و 

سرمو رو سینه ش گذاشتم  منو کشید به طرف خودش   

 !میرم یکم کارام سبک بشه میرم_

هومی کردم و رو سینه ش خطای فرضی میکشیدم، تو دلم 

  مونده بود یه چیزی بهش بگم استرس گرفتم 

 جمال_

  جونش؟_
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 یه چیزی بگم؟_

  بگو_

 !بدون اینکه ذره ایی مکث کنم گفتم : دوست دارم

منتظر بودم اونم بگه دوست دارم اما سکوت کرد اخمی 

کردم و سرمو بلند کردم دیدم با برقی که تو چشماشه بهم  

  زل زده

وقتی نگاه خیرمو دید لبخند خوشگلی زد : منم دوست 

 دارم کوچولو

رفت ، فکر کنم این اولین باری بود که اینجوری  ته دلم قنج

 !بهم ابراز عالقه میکردیم
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با ارامش خاصی که بهم تزریق شد سرمو رو سینه ش  

 !گذاشتم و به خواب رفتم

 ( جمال  )

  گندم_

صدایی ازش نیومد کمی سرمو پایین بردم دیدم که بله 

صورت معصومش لبخندی زدم و اروم طوری  خوابیده ، به

   که بیدار نشه سرشو گذاشتم رو بالشت

بلند شدم رفتم یه دوش گرفتم و بعد دوتا پیتزا واسه شام  

نشستم و مشغول باال و پایین  tv سفارش دادم! جلوی

  کردن شبکه ها شدم

 !بود اما ذهنم هوالی  چند روز پیشtv نگاهم به

و همراه با جنسای خودمون به   کارای حمیدو راه انداختم

  خارج از کشور فرستادم 
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نمیخواستم قاچاق کنم! میدونستم پدرم حتی یه لقمه  

  حروم نخورده

ولی چیکار میکردم ؟ میذاشتم گندم بمیره؟ دست اون  

  اشغاال باشه؟ 

شدم امیدوارم بابام تو اون دنیا منو ببخشهمجبور   ! 

ه واسه  یه بارم  مادرمو به هر سختی که بود راضی کردم ک

شده گندمو بیینه! خیلی جدی باهاش صحبت کردم و گفتم 

 !که بیخیال نگار و عمه بشیم صاحب اون پول نمیشیم

اما بازم پافشاری کرد ... اما چندتا راه حل جلوی پاش 

 !گذاشتم که بدون ازدواج هم میشه پولو ازشون گرفت

قانع شد اونم بعد از ساعاتها بحث کردن باالخره تا حدودی    

فعال باید کاری میکردم از گندم خوشش بیاد و گندم 

 !خودشو تو دلش جا کنه
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با فکر به این موضوع و تا دیرنشده گوشی رو از رو میز 

 برداشتم و شماره ی مامانمو گرفتم 

بیرون بود  بعد از چندتا بوق صداش به گوش رسید ، انگار 

  چون سرو صدای زیادی میومد

_  

الو مامان سالم کجایی؟؟ م سالم پسرم اومد  

 !باشگاه_

 خندم گرفت : میخوای خوشتیپ کنی؟؟ 

_ شتیپ بودمخو   

 اوووه _

  خب کارتو بگو _

 !مامان فرداشب گندمو میارم ببیینی_

ساکت شد و هر چقدر منتظر موندم جوابی ندادحرصی 

  صداش زدم : مامان 
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  فردا نمیتونم _

 کجایی مگه؟ _

 !کار دارم خونه_

مامان اون روز کلی باهم حرف زدیم و شما قبول کردید  _

 ...پس نزنید زیر حرفتون لطفا مگرنه منــ

پرید میون حرفم و با لحنی که طعنه و کنایه توش میزد  

 !جوابمو داد : باشه...باشه پرنسستو ییار بییینم

_ شام اونجاییم مراقب خودت باش خدانگهداراوکی واسه    

ون لحظه صدای باز شدن در  گوشی رو قطع کرد که هم

  اتاقم به گوش رسید

مبل پشت به اتاق بود برای همین کمی چرخیدم با دیدن  

  گندم که قیافه ی خواب الود تو چارچوب در ایستاده

  لبخندی زدم:وقت بخیر کوچولو

  موهای بلندشو پشت گوش زد : سالم
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  و بعد اومد طرفم و رو مبل نشست ،دستشو گرفتم 

 چی شده؟_

فه ش یکم گرفته بودقیا   

 یه چیزی بگم؟_

  دوتا بگو_

من دلم برای مامانم خیلی تنگ شده جمال... مامانم  _

اومده تو خوابم خیلی ناراحت بود از دستم ،همش میگفت 

باعث حال االن من تویی! من میترسم باالیی سر مامانم   

 !اومده باشه نکنه اهالی روستا اذیتش کنن

حق داشت مادرش بود ولی خب   حرفی نداشتم بهش بگم...

  مجبور شدم گندمو بدزدم

  حاال هم هیچ جوره نمیتونیم خبری ازش بگیریم

  فقط دستشو فشردم و سعی کردم لحنم دلگرم کننده باشه 
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مامانت حالش خوبه اینو مطمئنم! کسیم تو روستا  _

اذیتش نمیکنه چون مامانت اهل همون روستاست یادت که 

 نرفته؟؟ 

نداخت : ولی من ابروشو بردمسر به زیر ا ! 

 چرا ابروش بردی؟_

سرشو بلند کرد و تو چشمام زل زد : بخاطر اینکه با تو فرار  

کردم ، االن اسمش سرزبوناست و هزارتا تهمت بهش  

 !میزنن
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 !نمیدونم فقط امیدوارم این جور که تو میگی نباشه_

بهم نگاه کرد یه جوری بود نگاهش انگار ازم یه خواسته  

  ایی داره ولی نمیتونه به زبون بیاره
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  بگو_

 چیو؟_

  !همونی که تودلته_

 اگه بهت بگم بهم نه نمیگی؟ _

 !بستگی داره چی باشه_

 میخوام مامانمو بیینم میذاری برم روستا؟؟ _

حدس زدم باید درخواستش این باشه ولی من نمیتونم  

ن چیزی رو قبول کنم . برگرده روستا اونو از من  چنی

میگیرن اینبار با یکی دونفر طرف نیستم اینبار با یه طایفه  

 !طرفم

 !خیلی جدی جوابشو دادم : نه

 چرا اخه؟؟ _

چون تو برگردی روستا تورو از من میگیرن فکر کردیی  _

میذارن بازم بیای پیش من ؟؟ نه معلوم که نه ، هزارتا 
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زنن اخرشم میدنت به یه مرد سن باال پس  تهمت بهت می

فکر رفتن به روستا رو از سرت بیرون کن که شدنی  فعال 

نیست. فعال صبر کن قول میدم یه راهی پیدا کنم با مامانت  

 ارتباط بگیری فقط عجله نکن باشه عزیزم؟ 

 با شنیدن جمله ی اخرم چشماش برقی زد : واای مرسی 

با خندش منم لبخند کم رنگی رو لبام نقش بست!همون  

 لحظه صدای زنگ اومد و نشون از اومدن پیتزاها رو میداد

 منتظر کسی بودی؟_

بلند شدم و در همون حال جواب دادم : نه پیتزا سفارش  

  دادم

هورایی گفت... پیتزاها رو حساب کردم و اومدم تو انقدر 

زا رو باز کرد وشروع گشنه ش بود که تند تند جعبه ی پیت

  کردبه خوردن 

  چند تکیه ایی مونده بود تموم بشه که گفت
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وقتی تو روستا بودم خیلی دلم میخواست پیتزا بخورم اما  _

اونجا از اینا نبود خوشحالم که اینجا پیتزا هست جای اسرا  

  !خالی

 نوش جانت_

*** 

نگاهی به گندم انداختم امم خوشگل شده بود موهاشو از  

بافته بودم براش یه شلوار کرمی به همراه مانتوی پشت 

  کرمی و سفید پوشیده بود

روسری کرمی هم سر کرده بود که به پوست گندمیش 

میومد! یه رژ کم رنگ هم زده بود ... کفشای اسپرت  

  سفیدشم پاش کرده بود کیفشم سفید بود

 چطور شدم؟_

  عالی_

 یعنی مامانت ازم خوشش میاد؟؟_
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_ نیاد؟چرا   

نمیدونمی گفت که دستشو گرفتم و باهم از خونه اومدیم 

بیرون تو کل راه براش توضیح دادم که چطور رفتار کنه و 

از اخالق مامانم ناراحت نشه هر حرفی زد اگه تند بود  

  سکوت کنه یا با مهربونی جوابشو بده

  به خونه رسیدیم با دیدن خونه ی بزرگمون متحیر شد

_ قدر نازهوای خونه تون چ  ! 

لپشو کشیدم: قابل تورو نداره ، بپر پایین که بریم  

  مادرشوهرت منتظره

چشمی گفت و پیاده شدیم دستشو گرفتم رفتیم داخل 

 یکی از خدمه ها اومد واسه خوش اومد گویی

 مامانم کجاست؟_

 !تو پذیرایی منتظرتون هستن_
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سری تکون دادم ورفتیم سمت پذیرایی رو مبل تک نفره 

بود و با جدیت به در ورودی زل زده بود نشسته   

رو به روش ایستادیم . هیچ تکونی به خودش نداد که دست  

  گندمو به معنی اینکه سالم کن فشردم

  به خودش اومد 

 سالم خانوم حالتون خوبه؟_

یهو دیدم مامان پوزخند عمیقی زد و با لحن تحقیر امیزی  

 !گفت : اینکه لحجه داره

م سرشو پایین انداخت و من چشم  با شنیدن حرفش گند

  غره ایی به مامان  رفتم

و برای دفاع از گندم گفتم : داره اما لحجه ش کمه و به 

 چشم نمیاد ...مگه هر کس لحجه داره ادم نیست؟

 بدون اینکه جوابمو بده رو گندم گفت : چندسالته؟؟ 
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سال تا یک ماهه ۱۳گندم سرشو پایین انداخت :میرم تو 

 !دیگه

یی گفت  و اشاره کرد بشینیمخوبه ا ! 
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نشستیم و مامان الم تا کام با گندم صحبت نمیکردم  

اعصابم بهم ریخته بود میدونستم گندمم ناراحته چون  

  مامان هیچ جوره جوابشو نمیداد

  مامان _

 بله؟_

  گندم جان با شما هستند_

به سرو گردنش داد : من نشنیدم قری  
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چشم غره ایی به مامان رفتم و رو به گندم گفتم که  

 !سوالشو مجدد بپرسه

گندم سرشو تکون داد : خانوم خونه تون خیلی زیباست. 

 شما چندتا بچه دارید؟؟

  با اکراه جواب داد : دوتا

  نگاه کوتاهی به من انداخت که مامانم بلند شد

و با اخم گفت : واال انقدر لحجه ت افتضاحه که ادم نمیفهمه  

 !چی میگی یکم لحجه تو درست کن

  و بعد از سالن پذیرایی رفت بیرون 

متعجب به رفتنش زل زدم ... چی شد؟ به گوشام شک  

  داشتم مامانم چی میگفت اخه

چرا همچین میکرد ناراحت به گندم نگاه کردم که با  

بهم زل زده بود چشمایی مملوء از اشک   

  لبمو با زبون تر کردم : متاسفم 
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 اشکی که زیر چشمشو خیص کرده بود پاک کرد

  مهم نیست_

  دستمو رو پاش گذاشتم و فشارش دادم

  فدات بشم اخه_

  جمال_

 جون دلم؟ _

 من گناه کردم که لحجه دارم؟_

نمیخواستم حرفای مامان روش تاثیر بذاره و بیشتر از این 

برای همین اروم دستمو بین پاش بردمنارحت بشه    

  و فشارش دادم که نگاهم کرد

  مامانمو ولش اخالقش اینجوریه نمیتونیم کاری بکنیم  _

سرمو نزدیکتر بردم و الی گوشش گفتم : به جاش  من  

 !میخوام اینجا بهت حال بدم
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 هینی کشید : نههه

 چرا؟؟ _

  چون ابروم میره_

  چشم غره ایی بهش رفتم : نمیره

دستمو پس زد : نه االن مامانت اینجوری باهام رفتار میکنه  

وای به حال اینکه بیینه باهات از اون کارا میکنم دیگه 

 !هیچ

 نوچی کردم اینبار یکی از سینه های کوچولوشو گرفتم 

  من همینجا میخوام _

  نکن جمال_

  سرمو نزدیک لبش بردم : هنوز که نکردم

  عهه_

  عهه کوفت_
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و بعد لبشو بوسیدم و اون یکی دستمم رو شلوارش 

  گذاشتم 

  و بین پاشو فشار دادم

  اهی کشید

  اخ_

 جون؟_

  جمال دارم یه جوری میشم نکن ابرومون میره_

  نوچی کردم و خوابوندمش رو مبل و خیمه زدم روش

دلم میخواستش ... گردنشو مکیدم دستمو بردم تو 

  شلوارش و حسابی فشارش دادم

کرده بود و تند تند اه میکشید خیص  

برجستگیمو بهش مالوندم خواستم شلوارشو بکشم پایین 

 !...که یهو صدای جیغ مامان اومد و ما مثله برق گرفته ها
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و ما مثله برق گرفته ها از هم جدا شدیم که با چشمای گرد 

ین شده بهمون زل زد، گندم که از خجالت سرشو پای

  انداخته بود ، منم که خندم گرفته بود

  یهو مامان مثله انبار باروت منفجر شد 

خجالت نمیکشید؟؟ این کارا چیه تو خونه ی من انجام  _

 میدید هان؟؟؟

به دوتامون بود سپس رو کرد  مخاطب همه ی حرفاش اول

  به طرف گندم

 تو حیا نداری؟؟  _

گندم سرشو بلند کرد خواست توضیح بده که دست 

 راستشو برد باال
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 ساکت شوووو_

  و اینبار جدی تر ادامه داد و چند قدمی هم جلو اومد

با همین کاراته که پسرمو خر کردی نه؟؟ مثله جــ نده ها _

تو شدهواسش عشوه میای اونم رام    

  دستامو مشت شد و خشمگین به مامان نگاه کردم

  مامان بسههه _

به من اعتنایی نکرد: تو جــ نده پسر منو گول زدی   

مطمئنم! مگرنه پسرم چرا  باید عاشق یه دختر بچه بشه؟؟  

تو بچه روستایی میخواستی از اون خراب شدتون فرار کنی 

 ...بیای  تو شهر

به طرفش گرفت انگشتشو تهدید کنان    

 ...پاتو از زندگی پسرم بکش بیرون جــ نده روستایی تــ_

 دیگه نتونستم تحمل کنم و این بار من بودم که داد میزدم

: 
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بسههه چرا الکی حرف میزنی؟؟ مادرمی درست احترامت 

  واجبه درست اما حق نداری توهین کنی به کسی

ناراحت اون کار رو من خواستم از گندم چون از دست شما 

  بود گفتم یه جوری مشغولش کنم تا از دلش دربیاد همین

  چرا اینجوری میکنید؟؟ 

  به خاطر یه بچه تو رو مادرت وامیستی؟؟ _

من تو روی شما نیستم ولی شما دارید بی انصاف میکنید _

هر چی از دهنتون در میاد بهش میگید اخه مگه چه گناهی 

 کرده هوم؟؟ 

گرفته بود و بی صدا اشک  به گندم نگاه کردم گوشاشو

  میریخت

 ...تقصیر من بود

من حرفاتو باور نمیکنم  این جــ نده روستایی  تورو گول _

  زده
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  این بار بلند تر  داد زدم : بسههه مامان 

دستاش از شدت عصبانیت میلرزید ترسیدم این بحث 

ادامه دار بشه و خدایی نکرده بالیی سرش بیاد برای همین  

دمبحثو تموم کر   

در خروجی رو نشون داد و داد زد : دست این جــ نده  

  روستایی رو بگیر از اینجاااا ببر بیرون 

چشمامو محکم رو هم گذاشتم و دست گندمو گرفتم با  

قدمای بلند از اونجا اومدیم بیرون اما لحظه ی اخر صداش 

  به گوش رسید 

همینکه گولشو خوردی همینهه... برو ولی این دختره _

کرد بالیی سرت اورد نیای اینجا اه و ناله کنیاااا ترکت    

محکم  تر دست گندمو گرفتم و از خونه خارج شدیم و به 

  طرف ماشین رفتیم در رو واسش باز کردم
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از بس گریه کرده بود نفسش بند اومده بود ، خودمم سوار 

  شدم و دستشو گرفتم 

_ گریه نکن گفتم که مامانم اخالقش تنده عزیزدلم !  

عصبی نگاهم کرد :تقصیر تو بود ،بهت گفتم نکن مامانت  

االن میاد ، گوش ندادی همه ی عصبانیتشو رو من خالی 

 کرد واقعا که خیلی بدی جمال

  گندم_

  نگاهشو به پنجره دوخت و به من جوابی نداد

  گندم با توام _

 !منو ببر خونه_

دم و ماشینو روشن کردمپوف بلندی کشی ! 
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رسیدیم خونه ، بدون اینکه حتی به کلمه با من صحبت کنه  

  از ماشین پیاده شد و رفت باال 

منم پیاده شدم داشتم دنبالش میرفتم که اقای توکلی که  

  طبقه ی سوم بودن جلومو گرفت

_ توکلی خوب هستید؟ سالم اقای  

با اخم نگاهم کرد : چه سالمی چه علیکی اقا شما خجالت  

 نمیکشید؟؟ 

 ریلکس جواب دادم : خجالت چیو بکشم؟؟ 

خشمگین نگاهم کرد : مرده حسابی اینجا خانواده زندگی  

ه دختر رو اوردی تو خونه ت؟؟  میکنه .اون وقت تو رفتی ی

  !خجالتم خوب چیزیه واال جوونم جوونای قدیم

بیینید اینجا خونه ی خودمه! خودمم صاحب اختیارم اون _

دختر بیچاره هم اسیبی به شما نزده کاری به کسی نداده  
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در ضمن اون دختر به زودی زن من میشه پس اجازه نمیدم 

 !کسی پشت سرش حرف بزنه

  تعجب کرد میتونستم از تو چشماش بخونم 

 میخوای با اون بچه ازدواج کنی؟؟  _

_ صی من فکر نکنم به کسی مربوط باشهزندگی  شخ ! 

و بعد بی توجه به نگاه بهت زدش از کنارش رد شدم. از 

 !هرچی پیرمرد و پیرزن فضول متنفرم

گندم جلوی در منتظرم بود کلیدو تو قفل چرخوندم که 

  سریع منو  کنار زد خودش رفت داخل

و همین طور که به طرف اتاق میرفت گفت : با من حرف  

بخوابم سراغمو نگیر  نزن میخوام  

و بعد رفت تو اتاق در رو محکم بهم کوبید...پوف بلندی 

 !کشیدم  و خودمو رو مبل پرت کردم

*** 
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تقریبا دو روزی میشد که گندم با من قهر بود و میگفت 

مقصر تو بودی مادرت اون حرفا رو بهم زده. حق داشت  

  تقصیر من  بود

ه ولی فایده از هر روشی استفاده کردم که منو ببخشی

  نداشت

  بردمش شهربازی

 !واسش پیتزا گرفتم

 !خرید کردم

هدیه واسش گرفتم اما هیچ کدوم فایده نداشتن بدجور لج 

کرده بود، دیگه کالفه شده بودم اعصابم خورد شده بود.  

  صداش زدم واسه شام 

  گندم بیا شام _

جوابی بهم نداد دیگه داشت اعصابمو خط خطی میکرد و 

داد زدمناخداگاه    
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 باتوام میگم بیااا _

  اونم مثله من صداشو برد باال : گفتممم نمیام 

اعصابم حسابی بهم ریخته بود ، کنترل هیچ کدوم کارام 

دست خودم نبود سریع رفتم تو اتاق و مشت محکی به در  

  زدم که تکونی خورد و نگاهم کرد

میشی!   داد زدم :بسه دیگهه هی من هیچی نمیگم پروتر

این دو روز هر غلطی که بخوای واست کردم اما تو هی ناز  

 !!میکنی شورشو دراوردی فکر کردی خبریه

به درک ، به جهنم که مامانم بهت حرف زده ، به درک که 

ناراحتی!! نشستی اینجا غمبرک گرفتی که چی بشه؟؟؟  

 ...جمع کن این اداهاتو کــ

عین گاراژ وا   با صدای هق هقش تازه فهمیدم که دهنمو

  کردم و هر چی از دهنم دراومده بهش گرفتم

  داد زد و محکم مشتای کوچولوشو به تشک تخت کوبید
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نمیخوااامت دیگههه... توام مثله مامانتیییی ... منو ببر  _

پیش مامانم ... منوو ببر پیش مامانم اشتباه کردم اومدم 

  پیش تو

بردم که  چشمامو رو هم گذاشتم و دستی تو موهام فرو

جیغ بلندی کشید اعصابمو بدتر خط خطی کرد نتونستم 

 ...تحمل کنم دستمو بردم باال بکوبم تو صورتش که
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که تو خودش جمع شد و به خودم اومدم دستمو بین زمین 

 و اسمون نگهداشتم. داشتم چیکار میکردم؟ 

از ترس چشماشو بسته بود و منتظر بود دست من هر لحظه 

  روی صورت ظریفش بشینه
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دستمو پایین اوردم و جلوش زانو زدم ، دستمو رو پاش 

 گذاشتم 

  عشقم_

  هنوز چشماشو بسته بود و چیزی نگفت

گندم بخدا دارم روانی میشم! از یه طرف تو از یه طرف _

بزنم ولی صبر  مامانم دلم نمیاد به هیچ کدومتون حرف 

  ادمم حدی داره

تو این دو روز هر کاری برات انجام دادم منو ببخشی اما تو  

 !بازم سر ساز خودت بودی

دیگه چیکار میکردم؟؟ از اون ورم مامانم گیر داده که باید  

 ...با نگار ازد

به اینجا که رسیدم حرفمو خوردم نمیخواستم بهش بگم! 

م رفته بود روی دنده  همه چی خراب شده بود و باز مامان

 .خودش که اره باید نگار رو بگیری
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 چشماشو وا کرد: چی گفتی؟ 

 چیو چی گفتم؟؟ _

 نگار کیه؟؟ _

  دختر عمه م_

 میخوای باهاش ازدواج کنی؟؟ _

سرمو به معنی نه تکون دادم :اصال من اون دختر رو 

 نمیخوام 

پوزخندی زد : ولی اون مامانی که من دیدم تورو تا پای 

د میکشونهسفره عق . 

سرشو بین دستام گرفتم: این اتفاق هیچ وقت نمیوفته  

 !چون من اصال نگار رو دوست ندارم

 !پوزخندی زد : تو منم دوست نداری

ابرویی باال انداختم ، از لحنش یه جوری شدم انقدر با بغض 

 حرفشو به زبون اورد که ته دلم خالی شد
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 مگه تو از دل من خبر داری؟ _

تند تکون داد : اره اگه تو منو دوست داشتی سرشو تند 

 !اینجوری نمیکردی و نمیخواستی منو بزنی

 .لباشو بوسیدم : غلط کردم عزیزم

 جمال_

 جونه جمال؟_

منو ببر پیش مامانم  منو تو نمیتونیم باهم باشیم مامانت _

  نمیذاره ... منو ببر پیش مامانم 

رو تک   هر وقت میگفت منو ببر پیش مامانم انگار کسی

  تک سلولهای اعصابم پیاده روی میکرد

بازم کنترلمو از دست دادم ، انگار حساس شده بودم به  

 !گندم و خانواده ش

دندون قروچه ایی کردم و زیر لب غریدم: یه بار دیگه بگی  

  منو ببر پیش مامانم بدی مییینیا
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  قطرات اشک رو گونه ش ریخت

  جمال لطفا_

فقط ماله منی ، مامانم صدتا   تکونی بهش دادم : هیس تو

زن هم واسه من عقد کنه بازم تورو میخوام ... حتی اگه 

نگار زن من بشه من باز میام پیش تو ، توام زنم میشی ... 

 !من هیچ وقت تورو تنها نمیذارم

پوزخندی رو لباش  نقش بست: پس میخوای حرف مامانتو 

 گوش بدی نه؟؟ 

  پوفی کشیدم : نه ، مثال زدم

و کنار زد و رفت گوشه ی تخت و تو خودش جمع شددستم   

 !برو بیرون میخوام تنها باشم_

اما من اعتنایی به حرفش نکردم و رفتم کنارش رو تخت 

شه ی تخت که منم خودمو خوابیدم ، خودشو کشید گو

 بهش چسبوندم و بغلش کردم و بوسه ایی رو موهاش زدم
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 !ولم کن باهات قهرم_

 !نوچی کردم :تو حق نداری با من قهر باشی

 !چرا دارم ،خوبشم دارم جمال تو خیلی بد شدی_

  گندم_

 هوم؟ _

دودل بودم بهش بگم یا نه ، این دو روز رو این موضوع  

 .خیلی فکر کردم

 !عه بگو دیگه_

_ پنج شنبه ی بعد نوبت محضر بگیرم  میخوام واسه . 

 سرشو بلند کرد و متعجب بهم زل زد : وا چرا؟؟ 
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 !از خنگ بودنش خندم گرفت : برای اینکه تو زن من بشی

 اول هنگ اما بعد برق خوشحالی رو تو چشماش خوندم

 راست میگییی؟؟؟ _

اهومی گفتم : اره اون وقت راحت میتونیم بریم روستا و 

ه هیچ کس نمیتونه تورو از من بگیره مادرتو بییینی دیگ

 !چون شرعی و قانونی زن من هستی

 خندید ، لپشو کشیدم : حاال اشتی؟؟ 

تند تند سرشو تکون داد ولی انگار چیزی یادش اومد که 

 سریع لبخندشو خورد 

ولی باید با امضای یکی از اعضای خانواده باشه  باید _

  مامانم باشه 

تو به ایناش فکر نکن من   سرمو به معنی نه تکون دادم :

 !درستش میکنم! پولو واسه همین موقعه ها گذاشتن دیگه
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با اینکه منظورمو نفهمید اما سرشو تکون داد ، بدجور بی  

  تابش بودم

سرمو خم کردم و بوسه ایی رو لبش زدم و اروم دستمو  

  بردم بین پاش که چشم غره ایی بهم رفت

  نکن_

 !ماله خودمه میخوام_

ار یه چیزی یادش اومد : وااای جمال وقتی یهو انگ

میخواستم با امید ازدواج کنم مامانم از یه بکارت حرف 

 میزد ، منم دارم؟ 

  خندیدم : همه دارن 

 پس چرا تا حاال نزدیش؟؟_

بوسه ایی رو لبش زدم :چون گذاشتم واسه وقتی که  

 !خانومم شدی

 لبخندی زد : یعنی من زن تو میشم؟؟ 
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ختم :نمیخوای؟ابرویی باال اندا  

  چرا میخوام _

  دستمو تو شلوارش بردم و براش مالیدم، خــ یص شد

 !خیـ صه که_

   خب تورو میخواد_

  شیطون شدیا_

  دستمو از تو شورتش دراورد ،ادامو دراورد

واال تقصیر توعه ، مگرنه من تو روستا بودم هیچی بلد _

  نبودم

  عهه_

 بلههه _

گذاشت رو پام با چشمایی پر از شیطنتت نگاهش  دستشو

  کردم
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 میخوای بخوریش؟؟ _

  نخیر _

 پس چی؟؟_

  دلم میخواد باهاش بازی کنم _

  قهقه ایی سردادم : بازی ؟؟ چه جوری؟؟ 

زیپ شلوارمو وا کرد و درش اورد و با دست شروع کرد به 

  بازی کردن باهاش

میز  سپس بلند شد متعجب نگاهش کردم که رفت سراغ 

 ارایشش و کیف ارایششو بیرون اورد و اومد کنارم نشست

مدادچشمشو گذاشت رو مردونه م و شروع کرد به خط 

  کشیدن روش

 منگ بهش نگاه میکردم که بلند زد زیر خنده

 

 [01:26 20.08.21] ,آقا معلم جذاب
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# 85پارت  

 

 

 گندم داری چیکار میکنی؟؟ _

  دارم براش چشم و ابرو میکشم_

_ دختره ی دیوونه حالت خوبه؟؟  واا  

یه اهوم گفت... شروع کرد به نقاشی کرد تسلیمش شده 

 ...بودم و بهش نگاه میکردم

رو کــ الهکم دوتا نقطه کشیده بود به عنوان چشم و  

 سوراخ رو رژ زده بود 

  از کاراش خندم گرفت

 این چه کاریه اخه دختر خوب؟؟ _

 دوست نداری یعنی؟ _

_ ش میکشه بره حموم؟؟دارم ولی کی حوصله   
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  بی توجه به حرفم گفت :گوشیتو بده

 میخوای چیکار؟؟ _

  حرصی نگاهم کرد: وااای چقدر سوال میپرسی گوشیتو بده

پوف بلند باالیی کشیدم و گوشی رو دادم دستش که وسط 

  پام نشست و دستش گرفت

  چندتا عکس ازش گرفت و اینبار سر خودشو نزدیک برد

همینطور که زبونشو روش میذاشت شروع کرد به عکس 

  گرفتن 

 خواست زبونشو برداره که سرشو گرفتم و کردم تو دهنش 

 حاال که اینجوریه بخورمش_

چندتا صدا از خودش دراورد توجهی نکردم و بیشتر تو 

... دهنش کردم که باالخره خودش شروع کرد به خوردن 

نگ خورد  وسطای عشق و حالمون بودیم که گوشی ز
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خواستم بیخیال باشم اما با دیدن اسم حمید که رو صفحه  

  خودنمایی میکرد گوشی رو برداشتم و رو به گندم گفت

  وایستا االن میام _

 و بعد از اتاق خارج شدم 

 تماسو وصل کردم : چیه باز؟؟ 

صدای عصبیش به گوش رسید : چیه باز؟؟ تو اصال میفهمی  

 چی شده؟؟؟ 

_ دهنه منتظرم بگی چی ش ! 

 جنسا همه برگشت خورده _

  چشمام گرد شد این امکان نداشت. واای جنسای شرکت 

ساعت مهلت  72وااای بلندی گفتم که بلند تر داد زد : فقط 

داری باز جنسا رو اوکی کنی مگرنه هر چی دیدی از چشم  

 !خودت دیدی
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و بعد گوشی رو قطع کرد... شوکه به گوشی تو دستم زل 

اشته چنین اتفاقی زدم تا حاال سابقه ند  

  !اصال هم سابقه نداشته

تند تند لباسامو مرتب کردم و رو به گندم گفتم که در رو 

 .واسه هیچ کس باز نکنه تا من میام

*** 

وارد شرکت شدم و با مدیران جلسه ی فوری برگذار کردم 

، انگار جنسا تو بندر  متوقف شده و اجازه ی خروج از ابو 

  بهش نمیدن 

ودم که یکی از کارمندا به اسم اقای محمودی  کالفه شده ب

گفت : جمال خان تو این چندسال که پدرت و پدربزرگتون  

سر این شرکت بودن هیچ وقت این اتفاقات نیوفتاده، به 

نظرم تا کسی نفهمیده خودتون برید همه چی رو درست  

 .کنید
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پدربزرگتون جمال محمد پور و پدرتون علی اکبر هیچ  

خشند... یه رسوایی بزرگه برای  وقت شما رو نمیب

 !خانوادتون 

لعنت بهت حمید... لعنت بهت که تموم کارای منو بهم 

ریختی من چطور برم بندر؟؟ اصال چطور گندمو با خودم 

  ببرم بندر

 اگه کسی بییندش چی؟ 

 

 [01:26 20.08.21] ,آقا معلم جذاب
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اقای  کالفه با دستم رو میز ضرب گرفتم که محمودی گفت :

 محمد پور میخواید چیکار کنید؟

  پوف بلند باالیی کشیدم : نمیدونم
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 !خودتون برید ، بخدا واسه شرکت یه رسوایی بزرگه_

اینبار اقای احمدی با حرف اومد وبه تایید حرف محمودی  

 !سرشو تکون داد :درسته

 !خودم نمیتونم برم_

تعجب کردن : چرا؟؟  با شنیدن حرفم همه شون   

 

گیج نگاهشون کردم ، چی میگفتم؟؟ میگفتم بخاطر یه  

 دختر بچه نمیتونم برم! میگفتم ممکنه گندمو ازم بگیرن؟؟ 

 !چی میگفتم اخه

جمال جان ، پسرم بهونه دسته شرکتای رقیب نده خودت  _

 !...برو کارا رو درست کن بیا

بلندی کشیدم و به ناچار سرمو تکون دادم که همه  پوف

  شون خوشحال برام ارزوی موفقیت کردن 
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برگشتم خونه ، سه روز دیگه باید میرفتم اونجا پس قراره 

راوردم  عروسیمون چی؟؟ لبمو با زبون تر کردم و کفشامو د

  وارد خونه شدم گندمو صدا زدم

  چندبار که باالخره از اتاق اومد بیرون 

 

تعجب پرسیدم : خواب بودی؟؟ م  

  نوچی کرد

 پس چی؟؟_

لبخندی زد : داشتم تو اینه به خودم نگاه میکردم که اگه  

 عروس بشم چه شکلی میشم، اخه واسه امید خیلی زشت

 !شده بودم میخوام واسه تو خوشگل بشم

 

 .لبخند بی جونی زدم : یکم زمان عروسیمون عقب میوفته

چی؟؟ یعنی من نمیخوای؟؟؟ لبخند رو لبش ماسید : یعنی    
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کتمو رو دراوردم و پرت کردم یه گوشه ، خسته رو صندلی 

  میز نهارخوری نشستم

 

حرف منو متوجه شدی؟؟گفتم که یکم عقب میوفته  _

 !نگفتم که نمیخوامت

  اب دهنشو پرصدا قورت داد و اومد جلو : چرا خب؟؟

 

  بخاطر اینکه باید بریم بندر_

با شنیدن اسم بندر همونجا ایستاد و نگاهم کرد : بندر 

 چرااا؟؟؟ 

  اجازه نمیدن جنسام از مرز خارج بشن باید بریم اونجا _

 

ولی ما اگه بریم اونجا ممکنه افراد روستا ما رو اونجا _

 بیینن! منوتو رو از هم جدا میکنن 

 



@vip_roman  معلم جذاب آقا  

@vip_roman  

  تو نگران نباش کاری نمیکنن_

 !من میترسم_

_ یم بریم از روستای شما دوره پس  اونجایی که میخوا

  نگران نباش

 سرشو پایین انداخت : باشه

 

دلم گواهی بدی میداد حس میکردم ، اتفاقی قراره بیوفته 

 !میدونستم این سفر برام با خیر و خوشی تموم نمیشه

 

به حمید زنگ زدم  و ازش مهلت گرفتم که  با اکراه قبول  

 کرد و خودم رفتم دنبال کارای سفرمون 

 

 [01:26 20.08.21] ,آقا معلم جذاب
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به سرعت برق و باد کارای سفر اوکی شد و ما راهی بندر 

شدیم. گندم استرس داشت و همش تکرار میکرد یه چیزی 

  میشه اونجا

 

شتم! رسیدیم هتل که نمی  و من حرفاشو پای بچگیش گذا

  شد بریم و یه خونه گرفتم از قبل برنامه کرده بودم

 

ه مو دادم به پشتی وبه گندم نگاه کردم که مشغول تکی

  عوض کردن لباساش بود

گندم من از فردا میرم دنبال کارام معلوم نیست چند روز  _

طول بکشه لطفا تا زمانی که من نیستم در رو واسه هیچ 

 کس وا نکن و جایی نرو

چشمی گفت و بعد از گرفتن یه دوش هر دو به خواب 

  !رفتیم
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ل کارام و تقریبا هر روز تا غروب این اداره به افتادم دنبا

اون اداره بودم و همه شون واسه اینکه جنسا رو رد کنن 

  خدا تومن پول میخواستن 

پولش مهم نبود ، مهم این بود اون اصل کاری راضی شه که  

 !... پدر مو دراورد این چند روز

به قول خودش رعشوه گرفتن حرومه اما به گفته ی بقیه ی  

لی هر هفته کلی رعشوه میگیرهاها   

 

دیگه مخم وایستاده بود...شبا گندمو میبردم بیرون و لب  

دریا که یکم حال و احوالش عوض بشه اما خودم به کلی 

 !بهم ریخته بودم

 

 ( گندم )
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صبح رو نشون میداد  ۱۰نگاهی به ساعت انداختم ، ساعت 

بود و  جمال از صبح رفته بود بیرون ، حوصله م سر رفته 

 دلم لب دریا میخواست 

  ناخداگاه لباسامو پوشیدم و از خونه زدم  بیرون 

هوا گرم بود برای همین یه مانتوی نازک رنگی تنم کردم به 

  همراه شال و شلوار سفید

 

و قدم زنان رفتم کنار دریا ... رو شنا نشستم و پاهامو تو 

  خودم جمع کردم و به دریا بی کران زل زدم

 

ا لباس محلی مشغول گرفتن ماهی بودن! عده ایم عده ایی ب

 !که انگار مسافر بودن مثله من به دریا نگاه میکردن 

 !کاش مامانم االن اینجا بود
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همیشه به مامانم میگفتم از این روستا بریم بیرون ، بریم 

کنیم اما مامان بندر اونجا به جای گاوداری ماهی گیری می

وام جای پدرتو ادامه  تو گوشش نمیرفت و میگفت من میخ

 !بدم

 

رو شن خطای فرضی میکشیدم ، افتاب رو سرمو داغ کرده 

بود ...نمیدونستم ساعت چنده اما دلم میخواست 

 !چندساعت دیگه رو اینجا بمونم

 

تازه میکرد ،با اینکه مدت  اینجا بهم ارامش میداد...روحمو

کمی رو تهران بودم اما از هوای الودش و شلوغیش تو 

  هراس بودم

 

کمی خودمو کشیدم باالتر تا به شن تمیز دست پیدا کنم و 

 کم کم یه قلب کشیدم و اسم جمالو توش گذاشتم 
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 !نخودی واسه خودم خندیدم و اسم خودمم نوشتم

 

سه نمیرم؟؟ چرا  اصال حاال که من پیش جمالم چرا مدر

درسو ول کردم؟؟ باید باهاش صحبت کنم بذاره برم 

 !مدرسه

 

روز که خیلی روز  ۵البته امیدوارم فعال اینجا بمونیم این 

 !گذشت

 

همینطور تو فکر و خیال خودم بودم با صدایی که شنیدم  

  ته دلم خالی شد

؟ اقا جمالت تو قلبت جا داره _ ! 

کشیدم و به پشت سرم نگاه کردم با  از ترس هینی

 ....دیدن
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با دیدن امید نزدیک بود سکته کنم! اب دهنمو پرصدا 

  قورت دادم و با ترس بهش زل زدم که لبخندی به روم زد

 

اون چشمای ابی رنگش ترسناکتر از همیشه شده بود. بلند  

ام انداخت و دستی متفکر به چونه  شدم که نگاهی به سرتاپ

  ش کشید

 

 !امم لباسای شیک پوشیدی اقا معلم خوب بهت رسیده_

اب دهنمو پرصدا قورت دادم که یه قدم جلو اومد و من از 

  ترسم عقب رفتم

  واسه من که خوب موش  بازی درمیاوردی _
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زبونم قفل شده بود ، از ترس داشتم سکته میکردم امید  

ناک شده بودخیلی خیلی ترس   

فکر کردی میتونی ابروی منو ببری ؟؟ فکر کردی من  _

کارتو بی جواب میذارم؟؟ نه کوچولو تاوان کارتو پس میدی  

  اونم به بدترین شکل 

 

کلماتشو شمرده شمرده و محکم بیان میکرد...طوری که 

لرزی تو دلم نشست و باعث شد پوزخند رو لبش عمیق تر 

 !بشه

 

ستمو بگیره که سریع مغزم فرمان دستشو جلو اورد که د

داد و به خودم اومدم و پا به فرار گذاشتم من بدو امید هم  

  دنبالم

 

  اینجا راه فراری نداری پس وایستا_



@vip_roman  معلم جذاب آقا  

@vip_roman  

نگاه متعجب مردمو رو خودمون حس میکردم ولی چرا هیچ 

 کدومشون نمیومدن کمک؟؟

 

چرا هیچ کدوم نمیومدن منو از دستش نجات بدن؟؟ وای 

  خدای من

نمیدونم چی شد که یهو پام پیچ خورد نتونستم تعادلمو  

  حفظ کنم و به زمین افتادم 

 اااخ بلندی گفتم خواستم بازم بلند بشم که یهو

 

دستای امید رو بازوم نشست جیغی کشیدم که محکم  

کوبید تو دهنم که از درد خفه خون گرفتم و منو بلند کرد 

  و دنبال خودش کشید
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جیغ کشیدم... از مردم درخواست کمک کردم اما هیچ  

کدوم دنبالم نمیومدن ، انگار از قیافه ی عصبی امید 

  ترسیده بودن 

 

شاید چون بچه بودم فکر کردن امید داداشمه و میخواد 

 !منو تنبیه کنه

نمیدونم ، فقط اینو میدونم که سوار ماشینم کرد خودشم 

گفت حرکت کنه سوار شد  و به مردی که راننده بود   

 ... به کجا؟؟ نمیدونم واقعا

 

 ( جمال  )

 

یعنی چی ؟؟ این ماشین کوفتی رو درست کن من میخوام  _

 !برم خونه
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دستی به  صورتش کشید: اقا دارم سعیمو میکنم لطفا کم  

  غر بزنید

 

پوووف بلندی کشیدم و نگاهی به ساعتم انداختم یک ظهر 

ودتر برگردم که ماشین  بود... یه امروز خیر سرم خواستم ز

راننده تاکسی خراب شده بود و چون دم ظهر بود به جز 

  این ماشین ،ماشین دیگه ایی نبود

 

  اعصابم به کلی بهم ریخته بود ... محکم کوبیدم رو کاپوتش

 چییی شد پس؟؟؟ _

 

استارتی زد که ماشین روشن شد با خوشحالی سرشو از  

  پنجره بیرون  اورد

_ و سوار شو برسونمت بیا روشن شد ،بد   
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سوار شدم اونم حرکت کرد... دلشوره ی بدی افتاده بود به  

 !جونم

 

 [01:26 20.08.21] ,آقا معلم جذاب
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سوار شدم و رفتم خونه! داشتم در خونه وا میکردم که یه  

  خانوم  با لباس محلی اومد طرفم

 سالم پسرم خوبی؟؟ _

 

شما خوب هستید؟سرمو تکون دادم : سالم تشکر.  ! 

 

زنده باشی! انگار اون دخترکوچولو خونه نیست صبح  _

دیدم رفت بیرون ، منم ماهی پخته بودم گفتم طرفای 
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ظهره شاید برگشته باشه اوردم براتون اما در رو وا نکردن  

 هنوز خونه نیومده؟؟

 

با شنیدن حرفش ترسیدم و مشکوک چشمامو ریز کردم :  

خونه نمیدونم ، من تازه اومدم  ! 

 !پس همینجا صبر کن من برم ماهی برات بیارم_

  باشه ایی گفتم همین که اون رفت تو خونه

 من در رو وا کردم و با سرعت رفتم خونه

 

همه ی خونه رو زیر و رو کردم نبود که نبود... رفتم تو 

 !...حیاط ،لعنت به من که گوشی براش نگرفتم اااه

 

دم و دستامو مشت یعنی کجا رفته؟؟ تو حیاط نشسته بو

  .کرده بودم مخم داشت جا به جا می شد
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تو همین فکرا بودم که یهو گوشیم زنگ خورد ، فکر کردم  

مامانمه قرار بود بهم زنگ بزنه برای همین بی توجه به 

  شماره جواب دادم

 

 بله؟؟_

 !دنبال گندم نگرد پیش منه_

 با شنیدن صدای مرد غریبه تند بلند شدم

ی هستی؟؟؟ غریدم : تو ک  

همونی که گندمو ازم دزدیدی!  حاال ماله منه اینبار  _

نمیذارم حتی دستت بهش برخوره پس زن منو فراموش  

 .کن

 

  و بعد صدای اشغال گوشی! تند تند شماره شو گرفتم 

 ...یه بار
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 ...دو بار

 ...سه بار

بیشتر از صدبار اما خاموش بود...!  باورم نمیشد به همین 

دست دادمراحتی گندمو از    

 

فکر کردم شاید دروغ میگه ... همون زنه اومد تو جلوی در  

  وایستاده بود

 ....بفرما پسرم این ماهیتون قســـ_

 

به سرعت از کنارش رد شدم که سینی از دستش افتاد و 

  صدای بدی ایجاد کرد وای بلندی گفت

  اما بی توجه به پشت سرم با سرعت

  به طرف دریا رفتم
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گشتم ... تا جایی که توان داشتم لب ساحل در حال پیدا  

  کردن گندم بودم اما انگار اب شده بود رفته بود تو زمین

 

حتی نمیتونستم برم پیش پلیس ! پاهام دیگه توان وزنمو 

  نداشت همونجا روی شنا رو زانو نشستم ... تقصیر خودمه

 !خوده خرم

 

 !... نباید تنهاش میذاشتم. نباااید

 

قا معلم جذابآ , [20.08.21 01:26] 

# 90پارت  

 

 ( گندم )

التماس کردم : توروخدا بذار من برم. من میخوام برم پیش  

  جمال ... توروخدا امید اذیتم نکن
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پوزخندی زد : اون جمال چطور خامت کرد هان؟ چطور به 

 چه حقی ابروی ما رو بردی فرار کردی؟ 

بزنم ... حق داشت  سرمو پایین انداختم ، حرفی نداشتم که 

ولی خب منم جمالو میخواستم اونم یکی دیگه رو پس این  

 !بهترین کار بود

 

_ ، توام دلت پیش یکی دیگه گیر بود توام منو نمیخواستی

گفتم شاید با رفتن من توام به عشقت برسی بد کردم؟ چه 

 !میدونستم یه شبه با من خوب میشی و منو میخوای

 اول با تعجب نگاهم کرد ، سپس قهقه ایی سرداد

 

  !اون وقت کی به تو گفت من یکی دیگه رو دوست دارم؟_

  خودت ، از رفتارات معلوم بود_
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تکون داد : نه من کسی رو دوست ندارم ... توام   سرشو

واسم مهم نیستی فقط میخواستم به همه ثابت کنم که  

  میتونم ابروی از دست رفته مو برگردونم

  اشک ریختم : توروخدا بذار من برم 

بازم نوچی کرد : نه خانوم کوچولو تو همیم اینجا میمونی  

  باید تاوان کاراتو پس بدی خانومی

 

  سرمو پایین انداختم که خشمگین گفت : دختری هنوز؟؟ 

گیج نگاهش کردم که تهدید کنان انگشت اشارشو تکون  

داد : بییین چی بهت گفتم خانوم کوچولو وای به حالت اگه 

دختر نباشی و رابطه نامشروع برقرار کرده باشی اون وقت  

 از هستی و نیستی نابودت میکنم فهمیدی؟؟ 
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ازم همون امیدی شد که ازش بازم ترسناک شد،ب

میترسیدم چه غلطی کردم رفتم لب دریا ... چه غلطی  

  کردم به حرف جمال گوش ندادم

 اصال امید منو از کجا پیدا کرد؟؟ 

 از کجا فهمید من برگشتم بندر؟؟ 

 

اب دهنمو پرصدا قورت دادم : خدا خودت کمک کن ، چه 

 غلطی کردما

 

وختداد زد طوری که  من گلوم  به جاش س  

 !فهمیدی یا نه؟_

تند تند سرمو تکون دادم ... خیلی ترسیده بودم از طرفی 

  باهاش تنها بودم از طرفیم منو نیاورده بود روستا 
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اصال نمیدونستم کجاییم! پاهامو تو خودم بغل کردم... که 

 بلند شد و چوبی که دستش بودو پرت کرد رو زمین

_ رو حموم خودتو فردا یه نفر میاد بکارتتو معاینه کنه ب

 !تمیز کن ، بدبخت حالش بهم نخوره

  از حرفاش فقط حموم رفتن و شستن خودمو فهمیدم

از ترس اینکه مخالفت کنم و اون عصبی بشه تند تند  

  سرمو تکون دادم

  باشه_

 خوبه ایی گفت و از در چوبی رفت بیرون

 

 [01:26 20.08.21] ,آقا معلم جذاب

# 91پارت  
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شکه و ماست داد بهم ، من جمالو  واسه شام یکم نون خ

میخواستم ...باهام همیشه مهربون بود اما جلوی امید از 

  ترس زبونم الل میشد

 

در مورد  اب دهنمو پرصدا قورت دادم ، دلم میخواست ازش

  مادرم بپرسم. دلم میخواست بدونم مامانم چیکار میکنه 

 بعد از من حالش چطوره؟؟؟

سرمو بلند کردم و به امیدی زل زدم که نگاهش یه  سانتی  

 مترم ازم برداشته نمیشد

 

 میشه ازت یه سوال بپرسم؟ _

جوابی بهم نداد و سرد نگاهم کرد ،مردد بودم بپرسم یا نه  

دم به دریا تصمیم گرفتم سوالمو بپرسم که باالخره دلمو ز   

 

 !از مامانم خبر داری؟؟ چه بالیی سرش اومده؟_
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پوزخندی رو لبش نشست : چقدر تو پرویی  ،چطور روت  

 میشه از مامانت بپرسی؟؟ 

  دلم شکست اما به روی خودم نیاوردم

 

 !توروخدا بهم بگو ... من دلم میخواد مامانمو بببینم_

رم رنگ خورشیدو ببیینی وای به حال نوچی کرد: من نمیذا

 .مامانت

 

یه جوری ترسناک حرفشو گفت که قفل کردم... یعنی 

میخواست منو زندانی کنه؟؟ یعنی میخواست افسرده یه جا  

   بمونم؟؟ 

 

 توروخدا چرا با من این کار رو میکنی؟؟ _

 بلند شد جوری که صندلی از زیرش افتاد 
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بروی منو بردی! تویی تویی که خیانت کردی!!  تویی که ا _

که باعث شدی حرف پشت سرم در بیاد لیاقتت همینم 

 .نیست

 

  بغض تو گلوم نشست

یادت نیست؟؟ خودت بهم میگفتی که برم! خودت  _

 میگفتی برو به مامانت بگو منو نمیخوای یادت نمیاد؟؟ 

 

پوزخندی زد : من قبل از اینکه با تو بشینم سر سفره ی  

دادی و دقیقا گذاشتی واسه  عقد بهت گفتم، تو گوش ن

 !وقتی که ابروی منو ببری

 

سرمو پایین انداختم و قطره اشکی رو گونه م چکید که 

ادامه داد: حتی روز عروسی که دیدمت دلم به رحم اومد  

...گفتم حاال که خودش میخواد منم باهاش راه میام ، گفتم  
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حاال که تا پای این سفره اومدیم منم باهاش بدرفتار 

نم ولی خودت همه چی رو خراب کردی گندمنمیک   

 

خودت همه چی رو بهم ریختی...االن چیزی واسم مهم  

نیست جز این که حسابتو برسم و ننگ بی غیرتی رو از 

  روی اسم خودم و فامیلم بردارم

 

گرفت : وای  و سپس انگشت اشارشو تهدید کنان به طرفم

  به حالت دختر نباشی گندم! زندگی رو برات جهنم میکنم 

 

با اینکه کاری نکرده بود جمال باهم اما خودمم به شدت 

استرس گرفتم... با این طرز حرف زدن امید هر کس دیگه  

 !اییم جای من بود میترسید

 سرمو پایین انداختم و چشمامو بستم
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یکی رو میارم  که باز صدای نحسش شنیده شد : فردا

  معاینه ت کنه 

 .و بعد هیچ صدایی ازش بلند نشد

 

 [01:26 20.08.21] ,آقا معلم جذاب
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صبح زود یه تیکه نون و پنیر به من دادو رفت بیرون 

نمیدونم چقدر گذشت ولی غیبتش طوالنی شد بلند شدم  

  ودستگیره در رو کشیدم

 

اما قفل بود لعنتی به شانسم فرستادم و رفتم سرجای  

خودم نشستم. حدس زدم رفته بود دنبال یکی بیاد منو  

  معاینه کنه 
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واقعا چقدر بیشعور بود... ناخداگاه یاد جمال افتادم که  

بهش گفتم اگه اون مرتکیه عوضی بهم تجاوز میکرد چیکار  

 میکردی؟ 

 

مهم هستی اونم گفت بکارتت واسم مهم نیست خودت !  

 واقعا جمال و امید زمین تا اسمون باهم فرق دارن 

 

باالخره اقا اومد با یه زن تقریبا میان سال و اخمو که با اخم  

  نگاهم میکرد

 رو کرد سمت امید و پرسید : اینه؟؟ 

امید سرشو تکون داد و گفت : من بیرونم قشنگ معاینه  

 ! ش میکنی 

 

ون... ترسیدم برای  اونم باشه ایی گفت و امید رفت بیر

  همین گوشه ایی کز کردم 
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و با ترس  نگاهش کردم که با تشر گفت : بلند شو بخواب  

  رو زمین شلوارتم در بیار پاهاتو از هم باز کن 

 

  من جلوی این شلوارمو در بیارم؟؟ وای خدا من روم نمیشه

ترس افتاد تو جونم وقتی دید کاری نمیکنم صداشو کمی  

  باال برد

 مگه با تو نیستم؟؟؟ _

 

بازم توجهی به حرفش نکردم که گفت: انگار کری صبر کن  

  به این پسره بگم بیاد ادمت کنه

مثله چی از امید میترسیدم ، برای همین سریع به اسم  

   امید واکنش نشون دادم

 

 !نه توروخدا صبر کنید_
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شلوارمو تا نصفه در اوردم و خوابیدم رو زمین و پاهامو باز 

  کردم

  که دوباره گفت : شلوارتو کامل در بیار

 

با هزارتا سرخ و سفید شدن شلوارمو دراوردم که نشست  

  وسط پام و شروع کرد به معاینه کردن 

 

از شرم و حیا چشمامو بسته بودم! از یه طرف میگفتم این  

  که از همجنس خودته چرا خجالت ؟؟؟ 

چرا جلوی جمال خجالت نمیکشیدی؟؟ از اون طرفم 

گفتم اخه جمال فرق داشتمی   

 

کال دچار رفتار ضد ونقیضی شده بودم. باالخره کار خودشو 

کرد و گفت بلند شو لباساتو بپوش منم سریع اطاعت کردم 

  که رفت بیرون

 



@vip_roman  معلم جذاب آقا  

@vip_roman  

صدای پچ پچشون با امید میومد و بعد از رفتن اون امید با 

  چهره ی ترسناک اومد تو

دم و من همون لحظه سه تا سکته ناقص رو ز ! 

 

  یعنی دختر نبودم؟؟؟ 

 !!ولی جمال باهام کاری نکرده

 !نکنه همون مرتیکه ی اشغال سیاوش  بدبختم کرد

انقدر قیافه ش ترسناک بود که ناخداگاه به گریه افتادم و با  

  هق هق گفتم

بخدا من کاری نکردم امید...جمال باهام کاری نکرده من _

 !دخترم

 

 [01:26 20.08.21] ,آقا معلم جذاب
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 جلو اومد و موهامو از پشت کشید : جدی دختری؟؟؟ 

  سرمو تکون دادم : اره بخدا

   پس اون زنیکه چی میگفت هان؟؟؟ _

 

 چیو اون زنیکه چی میگفت؟؟_

چشمامو رو هم گذاشتم : چی چی میگفت؟؟؟ بخدا جمال 

به من دست نزده همش میگفت بدار اسمت بیاد تو 

م اون وقت خانوم خودم میشیشناسنامه  ! 

 

دندون قروچه ایی کرد و  موهامو به شدت کشید که جیغ 

بلندی زدم و به شدت به عقب پرتم کرد هنوز نمیدونستم  

  چی شده

 

فقط پیش خودم فکر میکردم که حتما اون زنه بهش دروغ  

    گفته خدا ازش نگذره
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به  چشمامو رو هم گذاشتم  سرم خیلی درد میکرد... با فکر

  جمال سرمو رو بالشت گذاشتم و به خواب رفتم

 

با صدای برهم کوبیدن در با ترس از خواب بیدار شدم و با 

قیافه برزخی امید رو به رو شدم اب دهنمو پرصدا قورت 

  دادم

 

 که خندید : چرا؟؟؟ 

به رفتار ضد و نقیضش نگاه کردم ، چرا یه بار عصبیه یه بار 

 میخنده؟؟؟ 

 

دم :چی چرا؟؟با ترس جواب دا  

تو دختر نیستی گندم... بگو چرا بگو چرا ابروی ما رو _

 !!بردی
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  با دادی که زد به خود لرزیدم 

 چی داشتم بگم؟؟؟ 

  اب دهنمو پرصدا قورت دادم  : بخدا دخترم

جلو اومد : جدی دختری؟؟پس اون زنه چی میگفت؟؟؟  

 هااان؟؟؟ 

 

شکسته شد : بخدا راست میگم به جون پدرم بغضم   

قهقه ایی سرداد : کاش پدرت اون شب خواب بود و تو رو  

  درست نمیکرد بنده خدا نمیدونست چه دختری داره

 

با ترس نگاهش کردم که هولم داد رو تشک کهنه ایی که  

 اونجا پهن بود

 

حاال که اقا جمال ازت لذت برده من چرا نبرم؟؟ مگه منم  

نبود شوهرت باشم؟؟ هاان؟؟؟؟  قرار  
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  قفل کردم... هنگ کردم

  چی داشت میگفت؟؟ حرفاشو نمیفهمیدم 

 

فقط وقتی دستش رو شلوارم نشست جیغ بلندی از ته دل  

کشیدم و اونم میخندید ... میگفت لیاقت ادم خیانتکار  

   همینه

 

شو انجام بده با تمام مظلومیت زل زدم تو خواست کار

بودم نخواد کاری بکنه چشماش  امیدوار    

  امیدوار بودم دست از سرم برداره

 

که خدا صدامو شنید و از روم بلند شد اب دهنشو پرت 

 کرد تو صورتم

  لیاقت همینم نداری ،ولی بالیی سرت میارم بدتر از این_
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 شلوارشو باال کشید و بعد از اتاق رفت بیرون

 

 [01:26 20.08.21] ,آقا معلم جذاب
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له بید میلرزیدم و شوکه به رو به روم نگاه کردم وای مث

خدای من قرار بود چی بشه؟من دست این ادم پست  

 چیکار کنم؟؟؟ 

 من چطور تحملش کنم اخه؟؟ 

 !چطور همراهش باشم

اب دهنمو پرصدا قورت دادم و چشمامو بستم!  االن در  

همین حال نه جمالو میخوام نه امیدو فقط اغوش گرم  

ام که نمیدونم چه بالیی سرش اومدهمامانمو میخو   
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االن فقط مامان جونمو میخوام... کاش پیشم بود و واسه 

ای کاش هیچ وقت با جمال فرار اولین بار ارزو کردم که 

 !نمیکردم که میتونستم االن پیش مامانم باشم 

سرمو پایین انداختم و اجازه دادم اشکام جاری بشن!  خدا  

مگه این بالها سرم میاد ... امید خیلی  اخه من چندسالمه

 !نامرده

چند روزی اونجا بودم اما نه امید با من حرفی میزد و من نه 

... دیگه از این سکوت خسته بودم تصمیم گرفته  با اون 

  بودم مادرمو بیینم و ازش بخوام منو پیش مادرم ببره

اما میترسیدم درخواستمو بهش بگم! اب دهنمو پرصدا 

م و اروم بلند شدمقورت داد   

 میشه یه درخواست بکنم؟؟ _

 سوالی نگاهم کرد :میشه منو ببری پیش مامانم؟؟ 
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و بعد محکم چشمامو رو هم گذاشتم! از جوابش میترسیدم  

  که پوزخندی زد

 ...عجب ...عجب _

  لطفا_

 !خیلی محکم جواب داد : نه

 ولی اخه چرا؟؟_

  چون من میگم ، حاال برو سرجات رو مخ من اسکی نرو _

سرمو پایین انداختم و ناامید رفتم سرجام نشستم ، چرا 

منو پیدا  حدالقل جمال نمیومد منو نجات بده؟؟ چرا

 نمیکرد؟؟ یعنی اون همه عشقش دروغ بود؟؟ 

یعنی یه ذره هم منو دوست نداشت؟؟ نفس عمیقی کشیدم 

ند شدچی میتونستم بگم. امید بل  

  پاشو خودتو اماده کن از اینجا میریم  _

 چشمام گرد شد : کجا؟؟ 
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چشم غره ای بهم نگاه رفت که شلوار الزم شدم : میخوایم  

 بریم یه جای خوب پس حاظر شو 

 ...و مثله همیشه حرفشو زد و رفت
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شت ازش بهم دیگه داشت اعصابمو خورد میکرد... حالم دا

  میخورد

  خیلی دوست داشتم هر چی از دهنم در میاد بهش بگم

ولی خب میترسیدم و جرعتی نداشتم! باالخره وسایلی که 

اونجا رو برد جمع کردیم و بعد چشمامو بست و کشون  

  کشون بردم بیرون 

نمیدونستم کجا داریم میریم ... حتی فضای اطرافم 

  نمیدیدم
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اید چشمامو ببنده؟؟؟ من که پیش خودشم چرا ب  

  سوار ماشین بودیم فقط شنیدم ماشینو روشن کرد

بعد از چند دقیقه فهمیدم که حرکت کرد... کمی  دلمو 

خوش کردم و با خودم فکر کردم حتما میخواد  ببرتم 

  روستا

 برای همین با خوشحالی گفتم : داریم میریم روستا؟؟ 

: مگه خرم تورو ببرم اونجا...! اونجا ببرمت   قهقه ایی سرداد

اول یه دست حسابی تا دم مرگ کتک میخوری و بعد  

سال بیشتر ازت ۳۰میدنت به یه مردی که چندتا زن داره و 

 !بزرگتره

  از حرفاش تنم لرزید که ادامه داد

   !تا من انتقامو ازت نگیرم ول کن نیستم بفهم _

_ ز هم جدا کردی دیگه چی  چه انتقامی مونده؟؟منو جمالو ا

 میخوای اخه؟؟؟
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قهقه ایی سرداد ، این چرا انقدر میخنده؟؟؟ فکر کنم وقتی  

  عصبیه عادت داره بخنده

تو اوال دختر نیستی! دوما ادم بشو هم نیستی و سوما  _

  باید تاوان ابروی منو پس بدی

تازشم فکر نکن وقتی انتقامو گرفتم ولت میکنم نه اصال  

مو بکنیمیذارمت نوکری ! 

 !تو فقط صبر کن و نگاه کن بیین چی بالیی سرت میارم

این همه کینه رو نمیدونستم از کجا میاره! ولی انگار اتیش 

 انتقام داشته کورش میکرده

  تا زهر  خودشو نگیره اروم نمیشینه

بالخره  بعد از چندساعت رسیدیم و از ماشین پیادم کرد و 

ددوباره کشون کشون منو با خودش بر  

  دریی رو باز کرد که همون لحظه صدای زنی اومد

 اومدی عشقم؟؟؟ _
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با شنیدن حرفش چشمام گرد شد، این دیگه کی بود؟؟  

  بهش گفت عشقم؟؟؟ 

  اره عزیزم_

چقدر لحن امید مهربون شد یهو ، یعنی این دختر همون  

 معشوقه ی امیده؟؟ همونی که امید دوستش  داشت؟؟

 این کیه؟؟ _

مکث کنه گفت : کلفتت بدون اینکه لحظه  

 [01:26 20.08.21] ,آقا معلم جذاب
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 چشمام گرد شد، چی داشت میگفت من کلفتش؟؟ 

اب دهنمو پرصدا قورت دادم و چشمام رو هم گذاشتم  

  حس کردم جهنمم شروع شده
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 !دختره نگاهی به من انداخت: این که سنش کمه

 مهم نیست ،مهم اینه که میتونه خواسته های براورده کنه_

 

   خندید : جووون که

  منو برد خونه ، یه خونه ی کلبه ایی با وسایل  خیلی شیک

 امید این وسایلو از کجا اورده؟؟؟ اصال ما کجاییم؟؟ 

 

یا نه که دختره  داشتم فکر میکردم این خونه ماله امیده

گفت :عشقم خونه مون چطوره؟؟  تموم وسایلشو تازه  

   گرفتم خوشت اومده؟؟

 

داشت بوسش میکرد... اگه با این بود و این دوست داشت 

 پس چرا روز عروسی بهمن محبت میکرد؟؟؟

 

 !چرا انقدر روانیه امید؟؟ چرا من نمیفهمم چی شده
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ه شد انقدر درد  نفسمو کالفه بیرون دادم... که دستم کشید

 داشت که اخ بلندی گفتم 

 

بازم امید روانی بود که خشمگین نگاهم میکرد... دختر 

  خوشگلی بود و ملوس

 !یکمم لحجه داشت که نمیدونستم ماله کجاست

 

نفسمو کالفه بیرون دادم که امید گفت : از این به بعد 

لباسای ژینا رو میشوری و نمیداری ژینا دست به سیاه 

ه سفید بزن   

و بعدشم برای اینکه بقیه پشت سرم حرف در نیارن صیغه 

 م میشی فهمیدی؟؟؟ 
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دیگه داشتم سکته میکردم این چی داشت  میگفت؟؟  

میخواست با من چیکار کنه؟؟ یعنی یه ذره هم شعور نداره 

 نمیدونه من بچه م؟؟؟ 

 

تو دلم دعا میکردم که ژینا کاری کنه اما مثله ماست داشت 

جریان چیه؟؟ نگاه میکرد...   

قهقه م بلند شد : توروخدا امید نکن اینجوری با من جوونم 

  ، جوونیمو ازم نگیر

 

قهقه ترسناکی سر داد و دستمو محکم گرفت : خفه شووو  

 !، خفه شوو گندم که بد میبینی

  و بعد رو کرد سمت ژینا : مراقبش باش تا من بیام 

  و خودش از در رفت بیرون 

  ژینا اومد طرفم

_ دسالته؟؟ چن  
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سالگیمه ۱۴سرمو پایین انداختم :امروز تولد   

 لبخندی زد : تولدت مبارک 

 

 به نظرتون تولدم مبارکه؟؟ _
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 !شونه ایی باال انداخت :نمیدونم

  سوالی بدجور ذهنمو درگیر کرده بود

 میتونم یه سوال بپرسم؟؟ _

گفت :اره بپرس یه اهوم   

 

 شما چه نسبتی با امید دارید؟؟؟ _

 !نیشخندی زد : چیه حسودی کردی؟
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تند تند سرمو تکون دادم: نه اصال من امید واسم مهم  

   !نیست فقط کنجکاو شدم

 

در همون که داشت میرفت تو اشپزخونه گفت : منو امید 

چندسالی هست که باهمیم ، قرار ازدواج داشتیم که پدر و 

ش راضی نیستن این همه راه بیان خواستگاری من و مادر

  میگن ما با کوردا ابمون تو یه جوب نمیره

برای همین تورو واسه امید انتخاب کردن اولش راضی نبود 

اما من بهش گفتم وقتی قسمت هم نیستیم دلیلی نداره  

  باهم باشیم 

اونم شب عروسی خواست با تو راه بیاد که تو همه چی رو 

ی بهم ریخت   
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حاال اون دنبال انتقامه ، نترس من نمیذارم کلفتی منو  

بکنی چون بچه ایی دلم به حالت میسوزه! فقط جلوی امید 

 !کار کن

چشمام گرد شد... یعنی این دختر کورد بود؟؟  ولی چرا 

 لباس کوردی تنش نیست؟؟

 

چشم ابرو مشکی داشت و صورتی گرد و دماغ و لب  

قریبا بلند بود و توپرکوچیک خیلی خوشگل بود قدش ت   

 مثله بقیه ی دخترای کورد که شنیده بودم درشت بود 

 ولی انصافا خیلی خوشگل بود

 امید حق داره عاشقش باشه.  حق داره که منو نخواد

 

 یعنی االن ما کوردستان هستیم؟؟ _

  نمیتونم بهت بگم کجاییم به امید قول دادم نگم_

 



@vip_roman  معلم جذاب آقا  

@vip_roman  

چرا کمکم نمیکنید من برم پیش جمال؟؟ چرا کمکم  _

  نمیکنی تا از زندگیت برم بیرون 

نگاهم کرد ، نمیدونم چرا یه جوری بود جوابمو نداد و  

  خودشو مشغول کرد

  بعد از چند دقیقه امید اومد

  با اخم غلیظی به من کرد و اومد طرفم

 چرا کار نمیکنی؟؟؟ _

 

 !ژینا گفت :  ولش کن اون بچه ست

انتظار داشتم مخالفت کنه اما چیزی نگفت... این شد که  

 فهمیدم هر چی ژینا بگه امید میگه چشم 

 

 [01:26 20.08.21] ,آقا معلم جذاب
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از دست رفتارای امید آسی بودم چپ میومد راست میرفت 

بهم گیر میداد و میگفت ازت خوشم نمیاد دلم میخواد سر  

  به تنت نباشه

 

تر خوبی بود و حسابی هوامو داشت... امید رفته  اما ژینا دخ

بود بیرون و من کنار پنجره نشسته بودم به حیاط 

 .سرسبزشون نگاه میکردم

 

کم کم بوی بهار داشت حس میشد و من چند ماهی بود که 

از جمال خبر نداشتم یعنی انقدر بی وفاست که خبری ازم  

 نمیگیره؟؟؟ 

 

جوری شده بود و همش این دختره هم رابطه ش با امید یه 

غر میزد ...گاهی حس میکردم امیدو دوست نداره فقط 

  بخاطر منافع خودش با امیده
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ولی یه پسر روستایی چه منافعی میتونه واسه دختر شهری  

 داشته باشه؟؟؟ 

 !من که از کاراشون سردرنمیاوردم

امیدو دیدم که عصبی اومد خونه ،ژینا خونه نبود و یک  

دم برداشتراست به طرف من ق   

  تا اومدم عکس العملی نشون بدم موهامو از پشت کشید

اخی گفتم که زیر گوشم غرید: یه بار دیگه در مورد ژینا 

  حرف دربیاری من میدونمو تو

 

  چشمام گرد شد داشت از چی حرف میزد؟؟؟ 

 !!اییی سرم بخدا من حرفی نزدم_

 

بیشتر کشید که از درد جیغ بلندی کشیدم و اون   موهامو

داد زد: دیشب ژینا شنیده به یکی از همسایه ها گفتی  

  دیدی ژینا با یه نفر دیگه ست و واسش حرف دراوردی
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  این مدت به خاطر ژینا کاری به کارت نداشتم

این مدت گفتم همینطور از جمال دوری بیشترین مجازاته  

  برات

 

گه زندگی رو برات جهنم میکنماما کور خوندی دی !  

گیج شده بودم ، اخه من که اجازه نداشتم از خونه برم 

 بیرون این داشت چی میگفت؟؟؟ 

 

با فشاری به موهام داد به خودم اومدم و شروع کردم دفاع 

  کردن از خودم 

 

بخدا من از خونه نرفتم بیرون که بخوام در مورد ژینا _

  حرف بزنم

کشید و بعد محکم به عقب پرتم کرد یه دور دیگه موهامو 

 .که خوردم به دیوار و از درد به خودم پیچیدم
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  جیغ بلندی زدم که انگشتشو تهدید کنان جلوم تکون داد

 !به جهنم واقعی خوش اومدی_

 

 [01:26 20.08.21] ,آقا معلم جذاب
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پشتم از درد تیر میکشید ،چرا بهم الکی تهمت زد؟؟ من 

د حرف که اصال با کسی صحبت نکردم بخوام در مورد ژینا ب

  بزنم یا پشت سرش حرف در بیارم

 

  حاال میفهمم ژینا هم مثله امید بدجنسه! خیلیم بدجنس

دیگه خوشم از ژینا نمیومد... از اون روز کتک زدنم شروع 

اه و سفید نمیزدو من مجبور بودم  شدژینا هم دست به سی

  کار کنم 
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موندم این دختر خانواده نداره ؟؟ چرا همش اینجاست  

 !هنوز که زن امید هم نشده

امید اکثرا بیرون بود و ژینا تو اون مدت کم همش با 

   موبایلش حرف میزد

ولی با فکر اینکه   حتی یه بارم شنیدم صدای پسر میومد

 !ممکنه خود امید باشه سکوت کردم

 

اما هر لحظه رفتارش مشکوک بود و وقتیم امید خونه 

  میومد گوشیشو پنهون میکرد و به امید میچسبید

 

حوصله ی دردسر نداشتم ، بدنم از کتکاش دردمیکرد ... به 

 !من چه بذار هر غلطی که دلش میخواد بکنه

 

مشغول چه کاریه امید هم که معلوم نبود ! 
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نفس عمیقی کشیدم و رفتم تو اتاق کوچیکی بهم دادن!  

  فقط دعا میکردم از اینجا راحت بشم

 

دیگه حتی جمال هم نمیخواستم. فقط مامانم میتونست 

 !ارومم کنه

 !مادری که معلوم نیست چه بالیی سرش اوردن 

 

 ...با فکر به مامان و جمال خوابم برد

 

لوم خورد با ترس چشم باز کردم و صبح با لگدی که به په

  گیج به اطرافم نگاه کردم با دیدن ژینا سرجام نشستم

  که خم شد و انگشت اشارشو جلوم تکون داد 

 

من دارم میرم بیرون ،امید اگه اومد میگی رفته خرید کنه _

 فهمیدی؟؟؟ 

 



@vip_roman  معلم جذاب آقا  

@vip_roman  

  !گیج نگاهش کردم این چرا خودش بهش نمیگه؟

ایی به پام زد تو همین فکرا بودم که لگد دیگه   

  و اخ بلندی گفتم

 

 فهمیدی یا نه؟؟؟ _

  با دادش تند تند سرمو تکون دادم : اره اره

 خوبه ایی گفت و رفت بیرون

 

 [01:26 20.08.21] ,آقا معلم جذاب
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برگرده حوصله ی   تو دلم دعا میکردم تا اومدن امید ، ژینا

امید رو نداشتم! جلو اینه وایستادم زیر چشمامم کبود 

  شده بود
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  رو گونه مم خط افتاده بود الهی دستت بشکنه امید

پشتمم خیلی درد میکرد... واقعا نمیفهمم چی از جونم 

  میخواست چرا باهام همچین کاری رو میکرد

 

 !فکر کنم تا همین االنشم زیادی تاوان پس دادم

تو همین فکر و خیاال بودم که صدای بهم کوبیده شدن در  

  اومد

 

بیخیال همون جای خودم وایستادم که صدای نحسش به 

  گوش رسید 

 ژینا ...ژینا کجایی عزیزم؟؟؟ _

  وقتی دید جواب نمیده منو صدا زد ، از اتاق رفتم بیرون 

 

  رفته بیرون _

 ابرویی باال انداخت : کجا رفته؟؟ 
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_ د گفتم میرم خری  

نگاه کوتاهی به من انداخت و رفت سراغ تی وی و روشنش  

  کرد

  !منم رفتم تو اشپزخونه به کارم رسیدم

 

چندساعتی گذشت ولی ژینا نیومد،اخه یکم پیش خودش  

فکر نمیکرد کسی که بره خرید انقدر طول نمیکشه 

 کارش؟؟ 

  امید هم از بس زنگ زده بود داشت دیوونه میشد

سوال پرسیده بود اعصاب منم خورد کرده  از بس از منم 

  بود

 

باالخره ژینا اومد ... امید هم رفت واسه بازخواستیش  

سرجمع نیم ساعت هم نمیشد که امید  بازم رامش شد و 

  چیزی بهش نگفت
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واقعا جالب برام که چطوری انقدر زود میتونه امید رو رام 

  کنه

 

میترسیدمامیدی که من حتی از سایه ش  !  

واسم مهم نبودن! جمال هم واسم مهم نیست اون اگه منو 

  میخواست میتونست پیدام کنه

  میتونست منو نجات بده

 

واقعا که خیلی بیشعوره! تو حال و هوای خودم بودم که  

 امید با پوزخند اومد تو 

 

 !واست خبر  دارم_

 گیج نگاهش کردم : چه خبری؟؟ 

ن نگاهم کردلبخند دندون نمایی زد و شیطو  
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 [01:57 20.08.21] ,آقا معلم جذاب

 

# 101پارت  

 

 بگو دیگه چرا نمیگی؟؟ _

  از اقا معلمت واست خبر  دارم_

با شنیدن اسم اقا معلم صاف نشستم و منتظر بهش نگاه  

   کردم

 

که جلو اومد : بهتره فراموشش کنی چون انگار از اولم واسه 

 !اون بازیچه بودی فردا عروسیشه

 

یدن حرفش ته دلم خالی شد و حس کردم قلبم تیر  با شن

  میکشه حس میکردم داره دروغ میگه
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  حس میکردم الکی داره فقط زر میزنه

  قلبم تند تند میزد ...باورش واسم سخت بود

باالخره بعد از چند دقیقه به خودم اومدم و با صدایی که از  

   ته چاه بیرون میومد گفتم 

 

 !دروغ میگی_

کرد: نه دلیلی نداره من دروغ بگم نوچی ! 

اشک تو چشمام جمع شد ، پس بخاطر همین دنبالم 

 .نیومد؟؟ بخاطر همین گذاشت پیش امید باشم

 !چرا با من این کار رو کرد

 

  هق هقم بلند شد ، لذتو تو چشمای امید میدیدم

میدیدم که چطوری داره با لبخند به شکست من نگاه 

  !میکنه
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_ یکنی بهت دروغ میگم اما نه من حقیقتو  میدونم فکر م

   بهت گفتم و فردا فیلم عروسیشو بهت نشون میدم

 

امیدو تار میدیدم ، حس میکردم همه جا دور سرم  

  میچرخه ، حس میکردم نمیتونم نفس بکشم

 

دستمو روسینه م گذاشتم ،امید که انگار نگرانم شده 

مام بوداومد پیشم   خواستم بلند شم که یهو جلوی چش

 ...سیاهی رفت و چیزی نفهمیدم جز سیاهی مطلق

 

با سردی ابی که به صورتم خورد اروم چشمامو وا کردم 

  نگاهی به اطراف انداختم ژینا رو دیدم باالی سرم 

 و امید هم اون ورتر نشسته بود

 

کمی به ذهنم فشار اوردم که بییینم چه اتفاقی افتاده!  با 

الم نشست تو دلمیاداوری حرفای امید بازم غم ع   
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 ژینا: خوبی؟؟ 

جوابی بهش ندادم و رومو برگردوندم! به یه نقطه ی نامعلوم  

  خیره شدم

صدای حرف زدن امید و ژینا به گوشم میرسید اما 

  نمیتونستم بفهمن چی میگن 

تموم خاطراتم با جمال مثله یه فیلم از جلوی چشمم رد  

 شد

 

 [01:57 20.08.21] ,آقا معلم جذاب

# 021پارت  

 

 ...حرفاش

نجواهای عاشقانه ش همش تو گوشم بود... نمیدونم چرا 

  بهش فکر میکردم گریه م نمیگرفت
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  نمیدونم چرا یه جوری شده بودم

 

  حس میکردم هیچ حسی ندارم! حس میکردم بی حسم

  حاال من هیچ کسو نداشتم

نه پدر دارم نه حتی دیگه میذارن مادرمو بیینن! دلم به 

بود که اونم منو تنها گذاشتجمال خوش    

 

حاال من چیکار کنم؟؟ این چه کادو  تولدی بود که جمال 

  داد بهم اخه

این چه کاری بود که باهام کرد ...چطور دلش اومد همچین 

 !کاری با من بکنه

 

تا صبح چشم برهم نذاشتم و یک لحظه هم چهره ی جمال  

  از جلوی چشمام کنار نمیرفت 
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وردم که برم براشون صبحونه اماده حتی از جام تکون نخ

  کنم

انگار فهمیده بودن حالم خوب نیست برای دور و برم 

  نیومدن 

 

 !کل روز منتظر بودم که فیلم عروسی جمالو برام بیاره

شب شد از دیشب لب به هیچی نزده بودم ...در اتاق وا شد 

  با ترس به امید نگاه کردم گوشیش ت  دستش  بود

 

جلو اومد با هر قدمی که برمیداشت یه  قلبم فرو ریخت ،

  چیزی تو دلم تکون میخورد

    رو زانوهاش کنار نشست

 

بهت گفتم جمال امروز عروسیشه و حاال اومدم بهت ثابت  _

 !کنم
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  هیچی نگفتم اونم گوشیشو طرفم گرفت

فیلمو پلی کرد... قلبم جوری تو سینه م میکوبیدم که حس 

  میکردم االن میزنه بیرون 

و شلوار دامادی به تن داشت ،کنار یه دختر زیبا با  کت 

موهای بلند نشسته بود دختره لباس عروس پف پفی تنش  

  بود

   رفته بود ارایشگاه و حسابی به خودش رسیده بود

 

میخندید... چرا من هنوز امیدوار بودم که ناراحت باشه؟؟  

ج اما لبخند بر لب داشت انگار راضی بود از اینکه داره ازدوا

 !میکنه

 

بغض داشتم اما نمیتونستم گریه کنم. چقدر راحت  

  فراموشم کرد
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چقدر راحت بیخیالم شد. فیلم تموم شد امید منتظر بهم 

  زل زد

انگار انتظار داشت مثله داد و بیداد کنم اما من  سرد بود 

  تهی از هر حس و حالی

  دستشو رو شونه م گذاشت

 گندم_

 

 منتظر نگاهش کردم حرف بزنه که اروم لب زد: خوبی؟

 !خنده دار بود که امید نگران حالمه

 

 [01:57 20.08.21] ,آقا معلم جذاب

# 103پارت  

 

بی توجه بهش سرمو رو بالشت گذاشتم و سعی کردم به  

 .چیزی فکر نکنم چشمامو بستم
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 نمیدونم چقدر بود که حالم اینطوری بود

 ...به روز

 ...دو روز 

ه روزس ... 

 ...یه هفته

  واقعا نمیدونم

 

خداروشکری به کارم نداشتن غذامو میاوردن بی هیچ  

  حرفی میخوردم و بعد میخوابیدم

کار رو  و شبم شده  همین و بس!  برام غذا میاوردن و من  

  برای اینکه زنده بمونم فقط مامانمو بببینم میخوردم

 

یدونم سر چی ولی  دعوا بین ژیناو امید باال گرفته بود ...نم

  هر چی که بود معلوم بود میونشون شکر ابه
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کاش جمال هم واسه من خوب نبود،کاش باهم اینجوری  

  دعوا میکردیم اینطوری بهتر میشد دلیل ازدواجشو فهمید

 

اما ما که باهم مشکل نداریم! پاهامو تو خودم بغل کردم ... 

 اونا همچنان مشغول دعوا بودن

 

بخدا میکشمت امید: ژینا   

ژینا داد زد : ههه چی رو بکشی هان؟؟ تو فقط یه پسر 

اسه  دهاتی هستی که اصال به من نمیخوری ، من فقط و

 !اینکه حرص عشقمو در بیارم با تو بودم

 

  با شنیدن این حرفش خشکم زد

چی شد؟؟ ناخداگاه پوزخندی رو لبم نشست ژینا چقدر  

 .شبیه جمال بود
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امید هم عاشق بود اون مرد خشن هم عاشق بود  وای بر 

  ژینا

  میدونستم حال االن امید خیلی بده

 

  امید داد میزد ... ژینا قهقه

  بخدا میکشمت ژینا_

 

صدای خنده ای ژینا لرزی به تنم انداخت : بکش اگه 

 !میتونی

 

  ترسیدم ، خیلی هم ترسیدم از مردن میترسیدم

شت دیگه هیچی امید اگه ژینا رو میک   

  بلند شدم با قدمای بلند از اتاق زدم بیرون 

 بعد از چند روز این اولین باری بود که میرفتم بیرون ،
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نگاهی به هردوشون انداختم سخت مشغول دعوا بودن  

  امید داد میزد تو ماله منی 

  ژینا میگفت نه من ماله تو نیست

شیشه  به یکباره امید چیزی رو از جیبش بیرون اورد یه

  کوچیک که انگار توش بود

 ...با خنده رو به ژینا گفت

 

 [01:57 20.08.21] ,آقا معلم جذاب

# 104پارت  

 

به یکباره امید چیزی رو از جیبش بیرون اورد یه شیشه 

  کوچیک که انگار توش اب بود با خنده رو به ژینا گفت

  تو ماله منی نمیذارم ماله کسی بشی_
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گیج بهشون نگاه کردم اینا چشون بود؟؟ اب دهنمو پرصدا 

قورت دادم و بهشون نزدیک شدم نمیدونم چرا دلم 

 !میخواست از ژینا محافظت کنم

 

 !ژینا با ترس گفت: تو اینکار رو نمیکنی

 امید قهقه ایی سرداد :چرا نکنم؟؟؟ 

  خیلی اشغالی _

 

_ ر از  اشغال تر از توام که بهم خیانت کردی؟؟؟ من بیشت

  جونم تورو دوست داشتم

  چشماشو روهم گذاشت : بسههه

 

نه ژینا خانوم کاری میکنم هیچ مردی نتونه تو صورتت _

  نگاه کنه
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و بعد پایین حرفش شیشه رو باز کرد من با دو رفتم سمت  

 ژینا خواستم دستشو بکشم برم کنار 

  یهو تموم صورتم سوخت

 

صورتم گذاشتم ناخداگاه جیغ بلندی کشیدم و دستمو رو    

  از شدت سوزش دلم میخواست بمیرمم 

  داد میزدم کمک میخواستم  

اما هیچ کس نبود به دادم برسه دیگه چیزی نفهمیدم جز 

 سیاهی مطلق

 

 (  سال بعد12  )

 

 با عصبانیت نگاهش کردم : چیکار داری میکنی؟؟ 

 از ترس هینی کشید : چی؟؟ چیکار بکنم؟؟؟ 

   چشم غره ایی بهش رفتم
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 چرا تو وسایل منو میگردی؟؟ _

  باتپ تپه گفت : هیچی خانوم بخدا من کاری نکردم

  پوزخندی بهش زدم : خب حاال گمشو بیرون 

 چشمی گفت و رفت 

 

نگاهی به اطراف انداختم وکیفمو برداشتم و از اتاق رفتم  

  بیرون 

پایین رفتم و رو به روی حمید وایستادم  از پله های مارپیج  

 

  سالم_

 سرشو تکون داد :اماده ایی ؟؟

 اهومی گفتم  و با هم قدم برداشتیم سمت در

 

 [01:57 20.08.21] ,آقا معلم جذاب
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# 105پارت  

 

راننده برام باز کرد اول من و بعد حمید سوار  در ماشینو

  ماشین شدیم و حرکت کردیم سمت مطب دکتر

مین رسیدیم و از ماشین پیاده شدیم۴۵بعد    

 

ساله بود از ۵۰وارد اتاق دکتر شدیم ، دکتر که مردی تقریبا  

  جا بلند شد با حمید دست داد و لبخندی به من زد

 چطوری عزیزم خوبم؟ _

 

ادم :ممنون به خوبیتسرمو تکون د   

سپس رو کرد سمت حمید : چی شده اومدین این ورا؟؟   

سال از عمل زیبایی راضی نیستید؟؟ ۴بعداز   

 

 حمید سری به معنی نه تکون داد 
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 پس چی شده؟؟ _

به جلو خم شد و ارنجشو رو زانوش گذاشت و خیلی جدی  

   رو به دکتر گفت

 

_ ایی رو ما میخوایم برگردیم تهران اونجا ممکنه کس

بییینیم که امنیت گندم رو بخاطر بندازن  ... ادمای فضول  

اونجا زیادن ، ممکنه بیان سراغت ازت میخوام هر کس  

  اومد اینجا ازت درمورد گندم پرسید

 

تو هیچی بهشون نگی! اصال نمیخوام کسی از بالیی که سر  

 گندم اومده خبر دار بشه باشه؟؟ 

 

داد: باشه من به کسی حرفی نمیزنم اما سرشوتکون  ... 

حمید پرید وسط حرفش و یه پاکت از تو جیبش دراورد و  

 گذاشت رو میز دکتر
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 کافیه؟؟ _

 !سرشو تکون  داد و چشمکی زد : شک نکن

لبخندی رو لبای حمید نشست و به من گفت که یه بار 

  دیگه میخواد دکتر معاینه م کنه

 

مخصوص خوابیدم منم اوکی رو دادم ورو تخت   

از صورت جدیدم راضی بود جوری عمل شده بودم که انگار 

نه انگار عمل زیبایی انجام دادم و قبال رو صورتم اسید 

 ریختن 

 

  نگاهی به حمید انداختم ، حمید کسی که حامی من شد 

 کسی که اگه نبود معلوم نبود چه اتفاقی واسه من میوفتاد 

 

 آقا معلم جذاب

# 106پارت  
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ی به روم زد و منم جوابشو با لبخند دادم ، بعد از لبخند

معاینه دکتر از مطب اومدیم بیرون خواستیم سوار ماشین  

 بشیم

 

 .که دستمو گرفت : صبر کن خونه نمیریم

  سوالی نگاهش کردم که ادامه داد : میریم یکم قدم بزنیم 

باشه ایی گفتم و شروع کردم به قدم زدن راننده ماشین  

سرمون میومد هم اروم پشت     

 

سکوت کرده بود و من خسته از سکوتش گفتم : نمیخوای  

 چیزی بگی؟؟؟ 

 

 تو هنوزم جمالو دوست داری؟؟ _
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شوکه از سوال یهوییش وایستادم و متعجب نگاهش کردم 

  که لبخندی زد

 

 چیه؟؟ _

 این چه سوالیه؟؟؟ _

_ نسبت بهش بدونم تا بعدا مشکلی  فقط میخوام حستو

 پیش نیاد 

 

نمیتونستم دروغ بگم دوستش داشتم خیلی هم دوستش 

  داشتم اما حس کینه مم ازش بیشتر بود

دلم میخواست ذره ذره اب شدنشو  بییینم دقیقا مثله 

  خودم
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میخواستم انتقامو بالیی که مادرش سرم اورده رو بگیرم ، 

ی که باعث از مادرم دور  میخواستم انتقام تموم سالهای 

  بمونم ازش بگیرم 

  مطمئنن دیگه اون گندم ساده روستایی نیستم

 

  چون حمید بهم قدرت رو نشون داده

  حمید واژه ی انتقامو بهم نشون داد

مخصوصاا با حرفایی که ازش شنیدم در مورد جمال حس  

   انتقامم قوی تر شده

 

به خودم   با حس دستی رو شونه م داشت که تکون میداد

  اومدم و بهش نگاه کردم

 !کجایی؟ دوساعته دارم صدات میکنم_

 

  من حس انتقامم قوی تره اینو مطمئن باش _
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  لبخندی رو لبش نشست و چیزی نگفت

 خواست بره سمت ماشین که گوشه ی کتشو گرفتم 

 

_ نمیزنم   اما اینو بدون هیچ وقت هیچ وقت به جمال اسیبی

فقط سر و کارم با مادرشه ،جمال حق انتخاب داشته و منو  

 انتخاب نکرده تو اون مدت هم کاری جز خوبی ازش ندیدم

 

 !پس نمیخوام عذاب بکشه

 یعنی نمیخوای از نگار جدا بشه؟؟_

 

 آقا معلم جذاب
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سرمو به معنی نه تکون دادم :نه اصال من نمیخوام همچین  

  چیزی رو
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_ چته؟؟ چی میخوای؟؟ پس   

 

تو چشماش نگاه کردم :من میخوام از مادرش انتقام بگیرم  

 !هدف من مادرشه نه کس دیگه ایی

  گیج نگاهم کرد... لبخندی زدم

 

میخوای چیکار کنی گندم؟؟ من میخوام هدفت جمال  _

 !باشه

سرمو به معنی تکون دادم : نه تو صبر کن همه چی رو 

 !میفهمی

 

داشتیم سمت ماشینو سوار شدم! و بعد باهم قدم بر

  برگشتیم خونه خیلی گشنمه بود
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داشتم میرفتم به طرف اشپزخونه که صدای ژینا به گوش  

  رسید

  گندم_

  وایستادم و به عقب برگشتم

 

 جانم؟؟ _

 کجا رفته بودید؟؟_

  رفتیم مطب_

یه اهان گفت احساس کردم یکم هول زده ست و انگار  

  استرس داره 

 

 چته دختر ؟؟_

هووف استرس دارم دلم نمیخواد برگردیم تهران ، دوست _

 !دارم همینجا بمونیم
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پوزخندی زدم : شما در راه خدا به من کمک نکردید ...  

سال تو گوش من خوندید که باید بعد از عملم  12تموم این 

 برگردم ایران 

 

باید با چهره ی جدیدم جمالو عاشق خودم کنم باید کارایی 

متنفر بشم بکنم که از خودم    

  و تمام این سالها جواب من این بود

 

من از جمال انتقام نمیگیرم سر و کارم با مادرشه، اگه  

بفهمم جمال زنشو دوست داره از قدمیشم رد نمیشم پس  

 الکی استرس به خودتون ندید

 

ژینا که در سکوت به حرفام گوش میداد گفت : ماهم 

  هدفمون نابودی شرکتشونه همین
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پوزخند رو لبام پر رنگتر شد:وقتی مادرش به خاک سیاه 

 بشینه ناخداگاه شرکتشونم نابود میشه

 

نگاه کوتاهی بهم انداخت و سرشو تکون داد بیخیال رفتم  

 تو اشپزخونه و یه سیب برداشتم و شروع کرد به گاز زدن

 

 آقا معلم جذاب

# 108پارت  

به فکر فرو رفتم تو اتاقم ... رو تخت طاق بازی خوابیدم و 

 .رفتم

  فکر چندسال گذشته خیلی عذابم میداد

 

هنوز صدای جیغایی که میزد تو گوشمه !  اون لحظه 

نمیدونم چرا از درد نمردم نمیدونم اون امید بی رحم چطور 

  با بیخیالی فرار کرده بود
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زد صورت منو با اسید در به داغون کرد و بعدش فرار رو بر 

 ...قرار ترجیح داد 

روز اگه ژینا نبود پیشم مطمئنن مرده بودماون  . 

 

ژینا معشوقه حمید بود ، عاشقانه همو دوست داشتن  

ه امید نزدیک بشه  برخالف میل حمید ژینا سعی میکرد ب

  بخاطر یه کاری که فقط از دست امید برمیومد

 

هنوز کامل به من حرفی نزده اما میگفت امید خیلی به 

بش زدهساله غی12دردشون میخورده که  ! 

 

بعد از اینکه من اسید ریخته میشه رو صورتم حمید میاد و 

  منو درمان میکنه از غرب منو میبرن جنوب کشور
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بهترین دکترا رو صورتم کار میکنند.  ژینا و حمید هم با 

 .هم ازدواج کردن 

 

  راستش حمید اصال اون دیو ترسناکی که دیده بودم نبود

 

بود که با اعضای خانوادش به مهربونی رفتار  یه مرد مهربون 

  میکرد و با بقیه خیلی خشن

اولش که فهمیدم پیش حمیدم از ترس نزدیک بود سکته  

  کنم

 

 .اما بعدش وقتی رفتار خوبشو دیدم کال نظرم عوض شد

انگار جمال سرش کاله گذاشته بود و حمید رو پیچونده بود  

   دیگه بارهاشو با دبی نمیفرستاد
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ونم حسابی عصبی شده بود و بعد از چندسال میخواست  ا

 انتقام سفت و سختی ازش بگیره

 

خیلی دلم میخواست بدونم بچه داره یا نه چندباری  از ژینا 

 در موردش پرسیده بودم 

 

اونم تا جایی که میدونست جمال هیچ بچه ایی نداره.  

 تعجب کردم از اون مادرش بعید بود که بچه نخواد

 

کردم که نفهمیدم کی خوابم برد انقدر فکر . 

 

 آقا معلم جذاب
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با تکونایی شدید از خواب بیدار شدم عرق سردی روبدنم  

  بود و نفس نفس میزدم



@vip_roman  معلم جذاب آقا  

@vip_roman  

  گیج نگاهی به ژینا انداختم مثله هر شب کابوس میدیدم

 

 کنارم نشستو دستمو گرفت کابوس دیدی؟؟

ن اب بهم داد سرمو تکون دادم که لبخند تلخی زد و یه لیوا   

 .حالم کمی بهتر شده بود اما هنوزم تو شوک بودم

 

خواب میدیدم دستم تو دست جماله باهم میخندیدم... 

  کنارش خوشحالم تو خیابون هستیم که یهو امید هم میاد

 

از جمال میخوام منو از دست امید نجات بده اما جمال به 

 حرفام گوش نمیده 

  

و امید هر لحظه جلوتر میاد انقدر قیافه ش ترسناکه که لرز  

  به تنه م میندازه
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جمال به خواهش و تمناهام جوابی نمیده و میخوام پشت 

  جمال پنهون بشم که دستمو میگیره

ستشهامید میاد نزدیکم همون شیشه اب د   

 !روبه جمال میگه : میخوام صورت عشقتتو خط خطی کنم

 

جمال هم قهقه ایی سر میده و میگه : بکن این دختر عشق  

 !من نیست

همین که حرفش تموم میشه امید شیشه رو تو صورتم 

 !خالی میکنه و جیغ من میون خنده هاشون گم میشه

 

  دستمورو گوشم گذاشتم و چشمامو رو هم گذاشتم 

ده هاشون ازار دهنده ست!  از هردوشون متنفرم صدای خن    

 

 ژینا دستمو میگیره : بازم همون کابوس همیشگی؟؟

  سرمو تکون دادم : اره
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پوفی کشید : چی بگم اخه! اونا چه کاری با تو کردن که 

حتی بعد از چندسال تحت  کنترل روانشناس هم خوب 

 .نشدی

بودمچیزی نگفتم... چندسال اول کال دیوونه شده    

 

چندبار دست به خودکشی زدم که امید و ژینا به دادم 

  رسیدن ...روانشناسا تونستن اون حال منو از بین ببرند

 اما این کابوس لعنتیو نه 

 

  ...حالم خیلی بد بود

  گندم_

 بله؟؟_
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میدونم سخته اما باید قوی باشه دختر تا چند روز دیگه  _

  قراره باهاش رودر روشی

 ته دلم خالی شد ... نه من نمیتونستم باهاش رو در رو بشم 

 

# 110پارت  

 

جوابی بهش ندادم اونم بعد از اینکه من اروم شدم از اتاق  

  زد بیرون 

   نفسمو کالفه بیرون فرستادم 

 

دیگه خوابم نبرد... سر میز  صبحانه حمید گفت برمیگردیم 

  ایران تا دو روز دیگه اماده بشید

نرو کرد سمت م   
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بخاطر مادرتم که شده قوی باش نمیخوام  با دیدن جمال  _

دست و پاتو گم کنی اینم یادت باشه اون تورو اصال 

 !نمیشناسه

 .سرمو اروم تکون دادم و چیزی نگفتم

 

 ( سه روز بعد )

 

وسایلمو تو کمد گذاشتم بعد از چندساعت از اتاق رفتم 

  بیرون 

داشت شوکه شده بودمبازم از این همه ثروتی که حمید    

 

تو بهترین جای تهران یه خونه دوبلکس داشت که حساب  

 اتاقاش از دستم در رفته بود

  فردا وقت رو در رو شدن با جمال بود
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بازم قرار بود یا حمید کار کنه ،اینبار به صورت قانونی زیاد 

از جزئیاتش خبر ندارم فقط اینو میدونم منم باید همراهش 

 .برم

 

روز در اماده کردن من بود و سعی میکرد کاری   ژینا کل

 کنه استرس نگیرم ولی اخه مگه میشد؟؟

 

 چطور استرس نگیرم وقتی همه چی بهم ریخته ست؟؟ 

  چطور از دیدن جمال استرس نگیرم 

 چون کنارش باشم ولی ماله من نباشه؟؟ 

  چطور اخه؟؟

 

شب تا صبح چشم رو هم نذاشتم صبح زودتر از همیشه 

   مشغول اماده کردن خودم شدم

  دلم میخواست خیلی شیک به نظر برسم 
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  دلم میخواست حسابی به خودم برسم 

 

شلوار جین ابی رنگ همراه با مانتو سفید کوتاه که کمربند 

  ابی داشت بیرون اوردم

تم رو تخت روسری ابی و سفیدمم که چهارگوش بود  گذاش   

 

  و نشستم رو میز ارایش

به لطف ژینا ارایش کردنو خوب یاد گرفته بودم...موهای 

ردم و دم اسبی  بلندم که تا زیر باسنم میرسید زو باز ک

  بست  و دو طرف شونه هامم پخشش کردم

همیشه عادت داشتم اول موهامو درست کنم بعد ارایش  

 کنم 

 

صورتم تغییر  خط چشممو برداشتم تنها چیزی که تو 

 نکرده بود چشمام بود
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 آقا معلم جذاب
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یه خط چشم ساده کشیدم تا فقط فرم چشمام کشیدتر 

  !معلوم بشه

رژگونه هم  به گونه های برجسته م زدم  و به لبای درشتم  

  که از زمین تا اسمون فرق کرده بود یه رز هلویی کشیدم

 

شت شده بودلبامم باریک بود االن بخاطر ژل کلی در   

موهامو یه شونه زدم کفشمو پوشیدم کیفمم برداشتم و از  

  در زدم بیرون 

  استرس داشتم اما نمیخواستم  به روزش بدم

 

  رفتم پایین حمید وژینا منتظرم بودن 
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سالمی دادم که با لبخند جوابمو دادن هر دو نگاهی به 

  سرتاپام انداختن و لبخند رضایت مندی رو صورتشون 

  نشست

 

حمید گفت : عالی شدی دختر ، حواست باشه وقتی جمالو 

 !دیدی هول نکنیا اصال استرس هم نداشته باش

  سرمو تکون دادم و از خونه زدیم بیرون 

 

*** 

رو اسم شرکت   ماشین جلوی شرکت وایستاد فامیل مهرپور

  خودنمایی میکرد تازه فهمیدم چقدر استرس دارم

از ماشین پیاده شدم پر استرس نگاهی به ژینا انداختم که 

   با ارامش چشماشو رو هم گذاشت
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باهم قدم برداشتیم داخل... منشیش گفت میتونیم بریم  

  داخل

پاهام میلرزید ... اب دهنمو پرصدا قورت دادم و روسریمو  

مرتب کردمرو سرم    

 

حمید تقه ایی به در زد با صدای بفرمایید جمال وارد شد  

 ماهم پشت سرش

 

دکوراسیون اتاقش سفید و خاکسری بود یه اتاق خیلی 

  بزرگ

  که چندتا مبل راحتی وسط اتاق بودن 

یه میز خیلی بزرگ هم طرف راست اتاق بود انگار  واسه 

  جلسات مهم بود

 

و به خبابون بودیه پنجره سرتاسری طرف چپ ر   
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  چندتا تابلو از این کارای سنتی هم رو دیوار بود

  جرات نگاه کردن  به جمالو نداشتم 

 

با شنیدن صداش ته دلم فرو ریخت حس کردم یه چیزی تو 

  دلم تکون خورد

 ضربان قلبم رفت رو هزار 

 

وای خدای من ، چرا همچین شدم؟؟ باالخره به خودم 

مجرات دادم و بهش نگاه کرد   

 با دیدنش نزدیک بود پس بیوفتم که ژینا دستمو گرفت 

 

 [01:57 20.08.21] ,آقا معلم جذاب
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کنار موهاش یکم سفید شده بود اما هنوز چهره ش مثله  

  قبل بود  جذاب خواستنی 

  اب دهنمو پرصدا قورت دادم

 

تند میزنه؟؟ چرا خدا؟؟ چرا نمیتونستم   خدا چرا قلبم انقدر

 به قلبم بفهمونم اون االن منو فراموش کرده؟ 

 !چرا نمیتونستم به خودم بفهمونم اقا معلم من بی فاست

 

 .واقعا هم که اقا معلم بی فایده ست

صداش گوشمو نوازش میکرد چیزی از حرفاش نمیفهمیدم  

  فقط صداشو گوش میدادم

 

بازوم گرفت به خودم اومدم دیدم رو   با نیشگونی که ژینا از

  کرده به طرف من و داره با من صحبت میکنه 
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  خنده ایی کرد که دل من براش ضعف رفت

  انگار خانوم حواسشون نیست _

 

  حمید هم چشم غره ایی بهم رفت

 خودمو جمع و جور کرد و گفتم: ببخشید حواسم نبود 

 

نه میکنهبازم خندید ،لعنتی انگار میخواست منو دیوو    

 اشکال نداره، اسمتون چیه؟؟ _

  خواشتم بگم گندم اما ساکت شدم

  به چاش اسم مستعارمو گفتم 

   اسمم زیباست ،زیبا ناصری _

 

  سرشو تکون داد: خوشبختم 
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تشکری کردم و رو مبل نشستیم ، عطرش تو بینیم پیچیده 

  بود داشت دیوونه م میکرد 

قدر بی وفا  خاطراتش همش جلو چشمم بود... چطور ان

  بود؟؟ چطور فراموشم کرد

 !چطور اخه

     نفسمو کالفه بیرون دادم و چشمامو رو هم گذاشتم 

  هیچی متوجه نمیشدم ، هیچی نمیفهمیدم 

حمید مجبورم کرده بود درس بخونم دیپلمو گرفته بودم و 

   .کار با کامیپوتر رو خوب یاد گرفته بودم

برخورد میکردن حمید و جمال خیلی صمیمی باهم    

 .میدونستم هر دو از هم متنفرن و فقط دارن تظاهر میکنند

 حمیدخان اگه افتخار بدید فردا شام مهمون ما باشید _
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حمید نگاهی به ما انداخت نمیدونم از سر کنجکاوی بود یا  

 .چی که چشمامو به معنی قبول کن روی هم گذاشتم

 

 [01:57 20.08.21] ,آقا معلم جذاب

# 113پارت  

اونم اوکی رو به جمال داد ، جمال لبخندی رو لبی نشست  

  که حمید ازش پرسید

 بیایم خونه خودت یا مامانت؟؟_

 

اخمی رو پیشونیم نشست... دلم میخواست مادرشو سربه  

 !نیست کنم الهی یه روز خوش نبیینه مقصر حال االنه منه

 

  اب دهنمو پرصدا قورت دادم و منتظر جواب جمال شدم

_ نه ی مامانم زندگی میکنیم ، نگار نمیخواست از ما خو

  مامانم دور باشه برای همین اونجا هستیم 
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ناخداگاه پوزخندی رو لبم نشست ... نمیدونم چی شد که  

نگاه جمال هم بهم افتاد چشماشو ریز کرد و با ابروهای باال 

  رفته نگاهم کرد

 

سال ۱۲چقدر راحت در مورد زنش حرف میزد... بعد از 

دگی مشترک معلوما که عاشقش شدهزن   

 

   ژینا با خنده پرسید : بچه هم دارید؟؟

 !نمیدونم چرا اخماش رفت توهم و خیلی جدی جواب نه

نمیدونم خوشحال باشم با ناراحت اما از اینکه بچه نداشت 

 یه حس شیرین تو دلم نشست 

 

شاید اگه منو جمال هنوز باهم بودیم کلی اتفاق بینمون 

االن بچه هم داشتیم میوفتاد و    
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 !البته اگه مادرش و امید میذاشتن

 

حمید بلند شد و جمال همزمان با اون با اکراه با هم دستت 

  دادن 

و ما ازش خداحافظی کردیم موقعه خداحافظی واسه  

 چندثانیه نگاه جمال خیره مونده بهم 

چیزی تو دلم تکون میخورد با هر نگاهی بهم مینداخت یه   

 

زودتر از اتاقش خارج شدم که ژینا هم پشت سرم اومد و 

  دستمو گرفت 

  هیس اروم باش عهههه_

چشم غره ایی بهش رفتم :چطور اروم باشم ؟؟ تازه داشتم  

فراموشش میکردم که دوباره دیدمش و صدبرابر قبال  

  عاشقش شدم 
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ام منت سرت  سرشو به نشونه ی تاسف تکون داد : نمیخو

بذارم ولی تو االن مدیونی به حمید پس دست از پا خطا  

 نکن باشه؟؟؟ 

 

بذار همون جوری که نقشه کشیدیم پیش بره! عشقتو 

 نسبت به جمال از بین ببره نابودش کن

 

  سرمو پایین انداختم وای خدای من عجب گیری کردم 

 نفسمو کالفه بیرون  دادم و چشمامو بستم

 

 [01:57 20.08.21] ,آقا معلم جذاب

# 114پارت  

 

رسیدیم خونه و من برای فرداشب حسابی استرس داشتم  

  اصال نمیدونستم چی بپوشم 
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  اب دهنمو پرصدا قورت دادم

  و رفتم سر وقت کمدم  اخر سر بعد از کلی گشتن

 

یه پیرهن سفید رنگ که یه کت با گلهای رنگی روش 

  داشتو پیدا کردم

ولی به خوبی اندامو نشون مناسب بود زیادم تنگ نبود 

  میداد

 

میخواستم جمالو دیوونه کنم! دیگه اون دختر ساده قبال 

نبودم االن همه چی فرق کرده بود و من کلی دلبری بلد 

  بودم

 خداروشکر یک سالی میشه رفتم باشگاه 

 

و تقریبا بدنم اوکی شده!  یه شلوار سفید هم بیرون اوردم  

پاره بود اما خب پام زیاد معلوم نبود یکم رو رونم   
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یه کفش تخت اما عروسکی ست بلوزم که گل گلی بود 

  داشتم اونم از کمدم دراوردم و همه چی اماده کردم

  و خودم پراسترس رو تخت نشستم

 

دوست داستم هر چی زودتر فردا بشه ، دلم میخواست نگار  

من  رو بییینم  دلم میخواست ببینم چی داشت که به 

   ترجیح داشت

 

همینطوری رو تو فکر بودم که در اتاق زد شد و من 

گاهی به من و بعد به بفرمایید گفتم ژینا اومد داخل اول ن

  لباسام انداخت و ابرویی باال انداخت

 

 خیر باشه چته؟؟ _

  هووووف استرس دارم_
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 بابت؟؟_

 فرداشب_

  خندید :ای دیوونه

میکردم یه جوریه، چیزی نگفتم نگاهی بهش انداختم حس 

 حالتش طبیعی نبود

 ژینا چته؟؟ _

 

پوفی کشید : نمیدونم عادت ماهیانه م عقب افتاده چند  

  وقتیم هست که حالت تهوع دارم

ابروبی باال انداختم سپس لبخند دندون نمایی زدم :  واااای 

 حتما بارداری

 

  با شنیدن حرفم اخمی کرد : چی؟؟ نه خدا نکنه
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حمیدو خیلی دوست داشت پس تعجب کردم این که 

 چشه؟؟

 

 چرا؟؟ _

شونه ایی باال انداخت: تو این شرایط بچه میخوام چیکار؟؟  

 بذارمش کجا؟؟ 

گیج شدم از حرفاش همه ی کارا رو من میخواستم انجام  

 اون وقت اون نمیخواست بپه دار بشه تو این اوضاع؟ 

 

 [01:57 20.08.21] ,آقا معلم جذاب

# 115پارت  

 

کردم: نگو گناهه ایشاهلل هر چی که خیره همون  اخمی

 !بشه

  نفسشو کالفه بیرون داد و از اتاق رفت بیرون
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سعی کردم ذهنمو خیلی درگیر ژینا نکنم  ...چشمامو رو  

 !هم گذاشتم  و به فرداشب فکر کردم

 

*** 

نگاهی به مادرش  انداختم با خوش رویی اومد کنارم و 

دلم میخواست بدونم اگه   باهام خوش و بش کرد ...خیلی

میفهمید من همون گندمم اینجوری باهام مهربون رفتار 

 میکرد؟؟ 

 

نگاهی به یه زن با موهای عسلی انداختم تمام اجزای  

 صورتش معلولی بود و البته خوشگل

قد تقریبا بلند داشت ولی خب من چندسانتی از اون بزرگ 

  تر بود

ه نشستمباهاش دست دادم و بعد رو یه مبل تک نفر   
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همه مشغول خوش و بش  بودن جمال و زنشم کنار هم  

  نشسته بودن 

   نگاهی به هردوشون انداختم

  دستشو دور بازوی جمال حلقه کرده بود

 

  من باید جای اون میبودم

  من باید با اون میبودم

 من االن باید زن جمال میشدم چرا همچین باهام کرد؟؟؟ 

 

ا هی بشین غصه بخور اونا که  ولی چه فایده گندم؟؟ تو اینج

  تورو نمیشناسن

  اونا که نمیدونن تو همون گندمی پس قوی باش

 

 با صدای نفرت انگیزه مادر جمال به خودم اومدم
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 دخترم  شما چندسالته؟؟ _

_ سال۲۴   

 اهانی گفت: ازدواج کردی؟؟ 

 نه_

 

گرفت حتما  نگاهی به جمال و زنش انداخت ، خندم

میخواست منو واسه جمال بگیره،بگه واسش بچه بیار  

ساله نتونسته بچه بیاره۱۲عروسم    

 

جمال نگاه تندی به مادرش انداخت... سپس با حمید 

  مشغول حرف زدن شد

  نمیدونم چرا زنش یه جوری نگاهم میکرد

 

اگه قبال همو دیده بودیم شک نداشتم میگفتم شاید منو  

 شناخته 
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معلم جذابآقا  , [20.08.21 01:57] 

# 116پارت  

 

از طرفیم نمیفهمیدم چرا مادر جمال انقدر مهربون شده 

  انگار از اون  زبون تند و تیزش دیگه خبری نبود

 

  یا شایدم داشت نقش بازی میکرد

  ژینا پچ پچ کنان گفت : واا این که زبونش تند نیست اصال

نه اخمی کردم : فکر کنم داره نقش بازی میک   

 

  همه مونو دعوت کرد به شام چند نوع غذا پخته بودن 

  زرشک پلو با مرغ

  سوپ

  ماهیچه پلو
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  عدس پلو

 ... و انواع دسر

بعد از شام برگشتیم تو پذیرایی همه ساکت بودیم که مادر 

  جمال خطاب به من گفت

 

 تو مجردی عزیزم؟؟  _

  پوزخندی توی دلم زدم

 بله_

 

نگاهی بهم کرد انگار ازم خوشش اومده بود اگه میفهمید  

 من همون دختر روستایی هستم چیکار میکرد؟؟؟ 

  معلومه خب از خونه پرتم میکرد بیرون 

 

اخمی رو پیشونیم نشست ازش متنفر بودم از این جادوگر 

  پیر متنفر بودم 
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 قصد ازدواج نداری؟؟_

 خواستم جواب بدم که نگار زودتر از من گفت

 

 خیر باشه مادر میخوای واسه کی بگیریش؟؟ _

  اخمی کرد به نگار

  واسه یه پسر خوب_

 

 خندید : نکنه میخوای واسه جمال بگیری؟؟ 

   یکه ایی خوردم ایناچی داشتن میگفتن 

منو ژینا و حمید متعجب بهم نگاه میکردیم که جمال 

  عصبی گفت

 !بسه خجالت هم خوب چیزیه_

 

هردوشون رفتو بعد چشم غره توپی به    
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همونجا بود که فهمیدم میونه نگار و مادرشوهرش خوب 

 .نیست و هر دو به خون هم تشنه هستند

 

دیگه هیچ کدوم حرفی نزدن اما سنگینی نگاه مادرشو رو 

  خودم خیلی خوب حس میکردم

 انگار با نگاهش میخواست منو بخوره

 

 [01:57 20.08.21] ,آقا معلم جذاب

# 117پارت  

 

  نه به اولین دیدارمون که منو دهاتی معرفی کرد نه به االن 

  خداروشکر لحجه م کمتر شده بود تو این چند سال

  مگرنه همه چی لو میرفت
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با صدای حمید که گفت بریم منو ژینا اماده شدیم 

  مادرجمال با خنده گفت

 !همیشه به ما سربزنید_

 

میایم   ژینا لبخندی زدم:چشم مادرجون حتما منو زیبا

بهتون سر میزنیم اخه ما کسی رو اینجا نداریم حوصله مون 

  سر میره 

 

مادر جمال خوشحال شدهمش میگفت خوش اومدید  

 قدمتون رو چشم

  بعد از خداحافطی سوار ماشین شدیم

از رست کارای مادر جمال خندم گرفته بود با ژینا زدیم زیر 

  خنده

 

مثله مادرش مارمولکه که حمید گفت : جمالم  
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ناخداگاه اخمی کردم که از چشمای حمید دور نموند و از  

  ایینه نگاهم کرد

 

سرمو پایین انداختم ، نمیدونم چرا هر کاری میکردم  

 نمیتونستم از جمال متنفر بشم

  با اینکه اون منو نابود کرد

  با اینکه بهم خیانت کرد

د ولی بازم نمیتونم  با اینکه یه نفر دیگه رو به من ترجیح دا

 بیخیالش بشم

 

رسیدیم خونه و من رفتم که خوابم اما ژینا گفت که میخواد  

  با حمید صحبت کنه

ژینا رو درک نمیکردم شوهرش کنارش بود ، عشقش کنار 

 بود حاال چرا بچه نمیخواست؟؟ 
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با وجود بچه زندگیشون شیرین میشد...لبمو با زبون تر 

عوض کردم به سه نکشیده خوابم برد کردم لباسامو ...   

 

چند روزی گذشت و منو ژینا یا خونه بودیم یا خرید ، از 

  اون شب دیگه جمالو ندیده بودم

  داشتم تو اینترنت گشت میزدم

  که یهو در اتاقم باز شد و ژینا اومد تو

 

  گندم_

 جونم؟_

 اماده شو_

 تعجب کردم : کجا میریم؟ 

 

 [01:57 20.08.21] ,آقا معلم جذاب

# 118پارت  
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  میریم خونه جمال اینا _

 چشم غره ایی بهش رفتم:چرا باید بریم؟؟ 

 

چون زنگ زد دعوتمون کرد ، نترس جمال نیست فقط _

 !خودمونیم

نمیخواستم برم اما باید بیشتر در مورد زندگی جمال 

  میدونستم

 

  نمیدونم چرا انقدر در موردش کنجکاو شدع بودم

م و چشمامو بستمنفس عمیقی کشید   

باشه ایی گفتم و بعد از چند دقیقه شروع کردم به اماده 

  شدن 
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یه تاب  زرد رنگ به همراه شلوار سفید رنگ پوشیدم 

  میخواستم از زنش خوشگل تر به نظر بیام 

 

مانتو مشکی رنگ که حالت کتی بود پوشیدم شال سفید با  

  توپ توپای مشکی رنگمم سر کردم

 

  کیف و کفش مشکی رنگمم برداشتم و رفتم پایین

کمی بعد ژینا هم اومده بود و حسابی به خودش رسیده 

  بود...همراه با راننده رفتیم خونه ی جمال اینا 

 

  به جز دکوراسیون هیچی تغییری نکرده بود

 

  وارد خونه شدیم یاد اولین باری که با جمال اومدیم افتادم

وم و سومی که پامو تو این خونه هه کی باورش میشد بار د

  میذاشتم 
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  خودشون منو دعوت میکنن

 مادر جمال بازم با من مهربون رفتار کرد

اما نگار خیلی سرد ... واسم مهم نبود اونو به چشم کسی 

  میدیدم که جمالو ازم گرفته بود

 

شاید اگه اون نبود االن جمال ماله من بود... با صدای نگار با 

  خودم اومدم

 زیبا جون دماغتو کجا عمل کردی؟؟ _

 

نگاهی به ژینا انداختم ... در جوابش الکی اسم یه دکتر رو 

  گفتم 

  اونم یه اهان گفت و با افتخار چینی به دماغش داد

 

  خداروشکر من دماغم عالیه و خدادادی انگار عمله_

زدم منم دماغم احتیاجی به عمل نداشت تو دلم پوزخندی   
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اما مجبور شدم ... مثله تمام مدت تو زندگیم به اجبار 

 زندگی کردم

 

 [01:57 20.08.21] ,آقا معلم جذاب

# 119پارت  

 

  خدا میدونه بازم مجبور به چه کارایی هستم

 جوابشو ندادم اما ژینا دستمو به معنی اروم باش فشرد

انداختم مادر جمال گفتسرمو پایین    

 

نگار دختر عمه ی جماله از بچگی نافشونو بهم بسته _

بودن و عاشق هم بودن خداروشکر جمال هم  پای عشقش 

  موند
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دستامو مشت کردم ، اگه نگار رو دوست داشت پس چرا  

منو بازی داد؟؟ چرا منو اذیت کرد؟؟ چرا منو از خانوادم 

  دور کرد

 

یوان ابو به لبم نزدیک کردم و بغض تو گلوم نشست ، ل

 جرعه ایی خوردم و به سختی بغضمو قورت دادم

 

ژینا با طعنه گفت : یعنی تو زندگی پسرتون دیگع هیچکی  

 نبود؟؟ 

 مادرش قری به سرو گردنش داد

 

یه دختر دهاتی بود اون میخواست جمالو به دست بیاره _

 تا از اون دهاتشون نجات پیدا کنه اما خداروشکر جمال

  اونو نخواست و از خونه بیرونش کرد
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از این همه وقاحت دهنم وا مونده بود چقدر بیشعور بود ...  

من خودمو به جمال قالب کردم؟؟  اون خودش منو فراری  

  داد

 

  هنوز که هنوز نجواهای عاشقانه ش تو گوشمه 

هنوز بعد از گذشت چندسال وقتی میگفت تو فقط ماله  

  منی تو گوشمه 

 

_ هستید اون دختر میخواست خودشو به جمال مطمئن 

 قالب کنه؟؟ 

 

مادرش سرشو تکون داد و در جواب ژینا گفت : اره بابا 

نمیدونی چه لحجه ایی داشت ،اگه عروسم میشد  

   نمیدونستم چطور سرمو تو مردم باال بگیرم

 

  حس میکردم نفسم باال نمیاد ... با صدایی که میلرزید گفتم 
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یست! خوب نیست پشت سر کسی لحجه داشتن عیب ن _

 ! غیبت کنید

 

خندید :واای قربونت برم زیبا جون اخه پشت سر یه ادم بی  

  خانمان غیبت کردن نداره ، اون دختر از پایه خراب بود

 

کارد میزدی خونم در نمیومد... چقدر دوست داشتم  

تو دستم بگیرم و فشار بدم و حسابی بزنمش موهاشو   

   !تالفی همه ی حرفاشو سرش در بیارم

  جوابشو ندادم ،ژینا دید حالم خرابه سریع بحثو عوض کرد

 

  وااای مهری جون این حرفا رو بیخیال ، گردنبند_

 ت چقدر خوشگله از کجا گرفتیش؟؟ 

 

 [01:57 20.08.21] ,آقا معلم جذاب
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# 120پارت  

 

وع کرد به ادرس دادناونم شر !   

 ( جمال  )

 

نگاهی به حمید کردم ...این همه صمیمتش واسم  تعجب  

  اور بود میدونستم یه چیزی میخواد

 

ولی سر از کاراش در نمیاوردم بعد از تموم شدن کاراش 

  قهوه سفارش دادم و خودمم رفتم رو به روش نشستم

 

 چه خبرا؟؟ _

 سالمتی_

 چندساله ازدواج کردی؟ _

 



@vip_roman  معلم جذاب آقا  

@vip_roman  

_ سال ۰۱   

 

 از کجا این دختره زیبا رو پیدا کردی؟؟ _

  اخمی کرد : دوست ژیناست

 ولی واسه دوست بودن با ژینا سنش کم نیست؟؟_

 

   انگار از این همه سوال و جواب حسابی کالفه شده بود

 چرا انقدر سوال میپرسی؟؟ _

   جرعه ایی قهوه مو نوشیدم : همینطوری 

 

نشست و رفتیم خونه ی ما ...  دیگه حرفی بینمون رد وبدل

  اون دختر هم اونجا بود

  چشماش خیلی برام اشنا بود

 

 در ظاهر غریبه بود اما  برای من انگار خیلی اشنا بود 
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  نگار اومد چسبید بهم

 

   !خوش اومدی عزیزم_

 مرسی _

  رفتیم پیش بقیه و شام خوردیم

مامان کلی به اون دختره میرسید ، خندم گرفته بود موندم 

جدیدا چرا به هردختری میرسه انقدر باهاش مهربون رفتار 

   میکنه 

 

   !شاید به خاطر اینه نگار بچه دار نمیشه

بچه که هیچ حتی نتونست ثروت بابامم از چنگشون در  

   بیاره

 

 حاال با نگار افتاده سر لج
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 [01:57 20.08.21] ,آقا معلم جذاب

# 121پارت  

 

با صدای نگار به خودم اومدم پچ پچ کنان گفت : انگار توام 

  خوشت اومدها 

 متعجب نگاهش کردم: یعنی چی؟؟ 

 

میگم انگار خوشت اومده مامانت گیر داده به این دختره _

 همش نگاهش میکنی، 

  اخمی نشست رو پیشونیم و نگاه تندی به نگار انداختم

 

 درست صحبت کن_

 

پوزخندی زد سریع نگاهمو ازش گرفتم ،میدونستم بازم 

  بحثمونوباال میگیره
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 !و ابرو ریزی میشه جلوی بقیه

 

بعد از شام کمی نشستن و اونا رفتن! خواستم برم تو  

  اتاقمون  که صدای داد نگار به گوش رسید 

 

 گوش کنید بیینید  چی میگم بهتون_

مامان هم سر پا  رفتم تو پذیرایی اون وسط وایستاده بود و 

  بیخیال نگاهش میکرد

 

انگشت اشارشو تهدید کنان تکون داد: این دختره گندم 

ه فهمیدید؟؟؟ دیگه  دیگه حق نداره پاشو بذاره تو این خون

  حق نداره بیاد اینجاااا متوجه شدید

 

چیزی نگفتم فقط بیخیال نگاهش کردم ، چقدر خوشخیال 

  بود
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یک میشمفکر میکرد من به اون دختره نزد ! 

 

 مامانم با پوزخند جوابشو داد : چیه؟ از چی میترسی هوم؟؟ 

 

رو رو سمت مامانم:زندایی رو مخ من راه نرو ، رفتارای 

ساله  ۱۳خودتو دیدی؟؟   عرضه ی بچه اوردنم نداری 

  عروسمونی یه بچه هم نیاوردی

 

نگار که انگار به شدت رو کلمه ی بچه حساس با اخم گفت : 

گه من نوکر پسر توام که واسش بچه بیارم؟؟ به من چه؟؟ م  

 

مادرمم کم نیاورد و در جوابش گفت:پس منم  یه زن واسه 

  پسرم میگیرم بچه بیاره

 

  از این حرفای خاله زنکشون به شدت بیذار بودم
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من نگار  واسه هفت پشتم بس بود زن دوم میخواستم  

 چیکار؟؟ 

 

کی از  بی توجه بهشون راه حیاطو پیش گرفتم و زیر ی

  درختا نشستم 

 نگاهی به اسمون انداختم ماه هم امشب مثله من تنها بود

 

 [01:57 20.08.21] ,آقا معلم جذاب

# 122پارت  

 

رفتم تو اتاق حدود یک سالی میشد که با نگار رابطه ایی 

نداشتم، مثله همیشه بالشتمو برداشتم رو مبل دراز 

  کشیدم که صداش به گوش رسید

 

_ میخوای از من دوری کنی؟؟ تا کی   
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  نگار خوابم میاد_

یهو شروع کرد به جیغ جیغ کردن :من زنتم یه ساله بهم  

نشدی؟؟ بابا منم زنم نیاز دارم  دست نزدی خودت خسته

 ،به محبتت به وجودت نیاز دارم چرا درک نمیکنی؟؟ 

 

کالفه نشستم و دستمو تو موهام فرو بردم ، هنوز بعد از 

نشسته بود ، نمیدونم چرا نمیتونستم   سال به دلم۱۳_۱۲

  دوستش داشته باشم 

  نمیدونم چرا نمیخواستم دوستش داشته باشم

 

نمیدونم چرا هنوز دنبال گندم گم شده بودم! انگار حرفامو 

  از تو چشمام خوند

 

 هنوز اون دختر بچه رو دوست داری مگه نه؟؟ _

  چرت نگو_
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داری جمال بخدا هنوز اون دختر تو دلت هست! هنوز  _

عکسای قدیمی رو نگاه میکنی فکر کردی من خرم  

 نمیفهمم؟؟ 

 

فکر کردی نمیدونم چرا منو نمیخوای؟ فکر کردی نمیفهمم 

 هنوزدنبال اون دختری؟؟ 

بلند شدو داد زد: تو داری به من خیانت میکنی!! تو داری با 

ون بچه چی داشت که فکرت به من خیانت میکنی مگه ا

 من ندارم هااان؟؟؟ 

 

زده بود به سرش ، انگار میخواست هر چی دق و دلی داره  

 سر من خالی کنه بلند شدم

 

تو هیچی کم نداری، تو زن فوق العاده ایی هستی منتهی _

ریم  ... منوتو لقمه ی دهن هم منو تو به درد هم نمیخو
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حرف گوش  نیستیم اینو اول ازدواجمونم بهت گفتم خودت 

 ندادی و گفتی هر جور میخوای من تورو میخوام نگفتی؟؟؟ 

 

پربغض نگاهم کرد و اخمی کرد و چیزی نگفت منم دیگه 

دل و دماغ تو اتاق موندنو نداشتم رفتم بیرون و تو پذیرایی  

  خوابیدم

بودم   صبح زودتر از همیشه رفتم شرکت ... مشغول کارام

  که تقه ایی به در خورد

 

منم بفرمایید گفتم با دیدن همون دختره زیبا ناصری  

 ابرویی باال انداختم چطور بدون حمید اومده بود اینجا؟؟ 

 

 لبخندی زد : سالم

 بلند شدم :سالم چه عجب از این ورا

 لبخند زیبایی زد
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 آقا معلم جذابپ

# 123پارت  

 

 !اومدم باهاتون صحبت کنم_

باال انداختم: در مورد؟؟ابرویی   

  خودشو به جلو خم کرد : حمید

 

جا خوردم ، در مورد حمید باهام صحبت کنه؟ متعجب  

  شدم

 خب؟؟_

شروع کرد به صحبت کردن ، از اینکه بیشتر مراقب باش  

بقیه شرکتا مشکل ،حمید ادم خطرناکیه گاهی واسه 

  درست کرده من نمیخوام واسه توهم مشکل پیش بیاد
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رم مرد خوبی میای ... پس لطفا گول حمیدو نخور و به نظ

  سعی کن بهش یک دستی بزنی

  حسابی تعجب کرده بودم

 

اینو میدونستم حمید ادم خطرناکیه اما اینکه بخواد به منم 

اسیب بزنه واسم تعجب اور بود چون خودشم یه جورایی تو 

   شرکت سهام داشت

 

اشتم : از کجا  به جلو خودمو خم کردم و دستمو رو میز گذ

 حرفاتونو باور کنم؟ 

 

قری به سر و گردنش داد : میل خودتونه من فقط خواستم  

   بهتون اخطار بدم

 

 بهش نگاه کردم به نظرم چشماش حقیقتو میگه
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: اوکیه ممنون ازتسری تکون دادم    

 

  خواهش میکنم_

  بلند شد،منم بلندشدم

 افتخار میدید نهار رو باهم باشیم؟؟ _

 

 چشماشو ریز کرد : یعنی خانومتون راضی هستن؟؟ 

 ابرویی باال انداختم : اون مشکلی نداره 

 بعید بدونمااا _

 

شونه ایی باال انداختم : مهم نیست ، حاال پیشنهاد منو 

 قبول میکنید یا نه؟؟ 

 

لبشد با زبون تر کرد : اره چرا که نه! منم خیلی گشنمه  

ورم االن میخواستم برم بیرون یه چیزی بخ  
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  کتمو برداشتم : خیلیم عالی بفرمایید بریم 

و سپس با منشی هماهنگ کردم و باهم از شرکت خارج 

  شدیم

بعد از گندم اولین دختری بود که اینجوری به دلم 

  مینشست

شاید بخاطر چشماش بود،چشماش دقیقا شبیه چشمای  

 گندم بود

 

 آقا معلم جذاب

# 124پارت  

 

گندم  عاشق پیتزا بود تا گفتم  باهم نهار خوریم دقیقا عین 

  چی میخوری بدون درنگ جواب داد پیتزا
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چرا من انقدر یاد گندم میوفتم؟؟ دقیقا عین خودشم پبتزا  

  رو میخورد

دلم ضعف رفت براش...  فقط نگاهش میکردم که کالفه 

  گفت

 چرا اینجوری نگاهم میکنی؟؟ _

 

  شونه ایی باال انداختم:نمیدونم 

  مشکوکی_

 خندیدم و تکیه مو به صندلی دادم :چطور؟؟

 

  شونه ایی باال انداخت :نمیدونم ولی مشکوکی

  خندیدم اونم خندید... گوشه ی لبش سسی شده بود

 

   خم شدم و دستمالی جلوش گرفتم که سوالی نگاهم کرد

 کنار لبت سسی شده لبخند دندون نمایی زد_
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  خودت پاکش کن و سرشو جلو اورد_

شوکه شدم اما ناراحت نه!!  هر زن دیگه ایی این از کارش 

 رفتار رو میکرو مطمئنن بدجور حالشو میگرفتم

 

اما نمیدونم واسه این چرا هیچ عکس العملی نداشتم! چرا  

  واسم مهم نبود

  لبمو با زبون تر کردم و کنار لبشو پاک کردم

 

ضربان قلبم باال رفت ... اونم یه جور خاصی نگاهم میکرد ،  

جوری که نمیتونستم حرف نگاهشو بخونم یه !   

 

چند لحظه ایی نگاهمون تو هم گره خورد که من سریع  

نگاهمو ازش گرفتم اونم چیزی نگفت ، دیگه حرفی بینمون 

  رد و بدل نشست
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 راستش پیشنهاد دادم برسونمت که مخالفت کرد خودمن

  از رو به رو شدن باهاش ترس داشتم 

 

ر از این پیشش باشم!  یعنی دلم نمیخواست بیشت

   خداحافظی کردم

 

برگشتم خونه  ، همین که پامو تو خونه گذاشتم بازم دعوام  

 ...با نگاه شروع شد

 

 ( گندم )

 

اس ام اسی برای حمید فرستادم و گفتم همه چی اونجوری 

  که میخواستیم پیش رفت

بعد از قرار امروزم با جمال احتیاج داشتم کمی تنها باشم و  

  شروع کردم به قدم زدن 
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نفسمو کالفه بیرون دادم... خدا میدونه امروز چقدر  

  استرس رو تحمل کنم

خدا میدونه امروز چقدر جلوی خودمو گرفتم که از جمال 

 نپرسم چرا؟؟ 

 ازش نپرسم که چرا با زندگیم بازی کرده

 

 [01:57 20.08.21] ,آقا معلم جذاب

# 125پار  

 

اد بزنم بگم من همون چقدر دلم میخواست رو سرش د

دختر روستایی هستم که گولش زدی فراریش دادی از  

  خانوادت دورش کردی
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و بعد مثله یه تکیه اشغالش ولش کردی!  چقدر دلم  

میخواست همه ی اینا رو بهش بگم و خیلی طلبکارانه  

  دنبال جواب باشم 

 

اما میدونستم اینا فقط یه خیاله خامه و جمال هیچ وقت  

بفهمه من گندمم  قرار نیست   

 

هیچ وقت قرار نیست بفهمه من همون گندم ساده لوحم!  با 

 دستی که رو شونه م قرار گرفت به خودم اومدم

 

متعجب به عقب برگشتم با یه خانوم رو به رو شدم لبخندی 

  بهم زد

  دخترم_

 

 با تعجب جواب دادم : بله؟
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 گریه نکن حیف اون چشمای خوشگلت نیست؟؟؟ _

 

ی به صورتم کشیدم ، من کی گریه کرده متعجب دست

 بودم؟

  اشکامو پاک کردم : ممنون 

  لبخند مهربونی تحویلم داد و بعد رفت

 

  تا از جلوی چشمام محو بشه نگاهش کردم

 

خونه  زیاد تهران رو بلد نبودم ، یه ماشین گرفتم و ادرس

  رو دادم بهش! ،بی حال وارد خونه شدم

 

 خونه تو سکوت فرو رفته بود ، یعنی خونه نبودن؟؟
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ژینا رو صدا زدم جواب نداد... حمید رو صدا زدم جواب 

  نداد شونه لیی باال انداختم و رفتم باال

 

خواستم از کنار اتاق حمیداینا رد بشم،که صدای گریه ژینا  

  رو شنیدم

تو اتاق رو تخت نشسته بود و گریه میکرد  با ترس رفتم   

 

 کنارش نشستم : چی شده؟؟؟ 

 

 سرشو بلند کرد و با دیدن من شدت گریه ش بیشترشد

 ژینا چی شده؟؟ _

 

  میون گریه ش گفت :حامله م  گندم ، حامله م بدبخت شدم
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متعجب نگاهش کردم ، حاملگی چه ربطی به بدبختی 

 داره؟؟
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شدت گریه ش بیشتر شد : من نمیخوام من بچه نمیخوااام  

چند ساله دارم جلوگیری میکنم. حمید گفت باید قرصاتو 

  قطع کنی من بچه میخوام 

  منم به ناچار مجبور شدم قرص نخورم 

 

 !من بچههه نمیخوام

  داد میزد و میکوبید تو شکمش میگفت من بچه نمیخوام 

 

از رفتارش دهنم وا مونده بود... دلیل رفتارای ژینا رو 

 نمیفهمیدم 
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اون که عاشق حمید بود پس چرا حاال بچه شو 

 نمیخواست؟؟ 

  سعی کردم جلوشو بگیرم اما به هیچ جوره اروم نمیشد

 

بعد از نیم ساعت خودش دیگه سخته شد و رو تخت دراز  

  کشید

 

 به حمید گفتی؟؟ _

داد : فعال نمیخوام بهش بگمسرشو به معنی نه تکون    

 

سرمو تکون دادم خواستم بگم هر جور راحتی که صدای  

  حمید از پشت سر اومد

 چیو نمیخوای به من بگی؟؟ _
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هردومون برگشتیم به طرفش ، سوالی به هردوتامون نگاه  

  میکرد ژینا نگاهی به من انداخت من نمیدونستم چی بگم

 

بحث زنونه بودژینا شونه ایی باال انداخت:هیچی    

مشکوک ابروشو باال انداخت : بحث زنونه بود اما اسم منم  

 وسط کشیده شد؟؟؟ 

 

حس میکردم ژینا میخواد بالیی سر بچه بیاره! حس  

  میکردم میخواد بچه رو از بین ببره

 

ژینا سکوت کرد و سرشو پایین انداخت حاال حمید از من 

  جواب میخواست

  اب دهنمو پرصدا قورت دادم

 

   من چی میگفتم اخه بهش؟؟
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  چیزیش نیست یکم ناخوش احواله_

 

همین حرفم کافی بود که به سرعت بیاد پیش ژینا  ...حمید  

 عاشق ژینا بود

تا امروز فکر میکردم ژینا هم عاشقشه اما با رفتاری 

 امروزش به شک افتادم

 

حس میکردم عشقی در کار نیست ،اگه بود بچه شو  

   میخواست 

_ شو بریم دکتربلند    

 نه خوب میشم واسه عادت ماهیانمه _
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تعجب کردم  واقعا سر از رفتار ژینا در نمیاودم اونجا موندم  

  بیشتر از این جایز نبود و رفتم بیرون 

 

 !یک راست به طرف اتاق خودم رفتم

 

*** 

انداختم حالت تهوع امونشو بریده بود ،   نگاهی به ژینا

  موندم چطور  حمید بهش شک نمیکرد

  داشتم کارای حمیدو انجام میدادم که اومد داخل

 

 گندم؟_

 بله؟_

  میشه امروز به جای من بری پیش جمال؟_

 ابرویی باال انداختم :من؟؟ چرا باید برم؟؟؟ 
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 رو صندلی نشست و کالفه دستی تو موهاش کشیدم : این

  ژینا چند وقته عجیب شده میخوام ببرمش دکتر 

 

 اهانی گفتم :باشه میرم مشکلی نیست

لبخندی زد و دیگه بحثی بینمون رد وبدل نشست ... منم 

  دفتم حاظرم شدم و با راننده به شرکت رفتیم 

 

بعد از چند دقیقه منشیش منو فرستاد داخل ، با خوشش 

  رویی باهام برخورد کرد

شروع کردیم به کار کردن بدون وقفه    

 هنوز وقتی حرف میزد ضربان قلبم میرفت هزار

 

یه حس عجیب غریبی پیدا میکردم ...  حیف که واسم  

  ممنوعه بود

  خانوم ناصری _
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   بله؟؟_

 

 شما فقط واسه شرکت حمید کار میکنید؟ _

سرمو به نشونه ی مثبت تکون دادم : با حرفایی که اون 

به نظرم نمیشه به حمید اعتماد موقعه در موردش میزدید 

کرده چطوره تو یه شرکت دیگه هم مشغول کار بشید  

 هوم؟؟؟ 

 

اخمام رفت تو هم میدونستم میخواد پیشنهاد بده تو  

 شرکت خودش کار کنم 

 

دلیلی نداره شرکت دیگه ایی رو انتخاب کنم فعال راضی _

  هستم

 !سرشو تکون داد و دیگه چیزی نگفت
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مشغول پیام دادن...  کنجکاو شدم  سرش تو گوشیش بود و

 بییینم داره به کی پیام میده
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اما خب هیچ جوره نمیتونستم بفهمم با کی چت میکنه!  

  منم خودمو زدم به اون راه

کارمون تموم شد من برگشتم خونه بازم خونه تو سکوت  

 .فرو رفته بود

 

 ( جمال  )

 

دستمو گرفت:جمال پسرم  مامانم   

 بله؟_
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 یه چیزی بگم؟_

  اهوم بگو_

 از این زیبا ناصری چه میدونی؟؟ _

 یعنی چی مامان؟؟_

  شونه ایی باال انداخت : فقط میخوام بدونم په جور دختریه

 

 خندم گرفت :واسه کی میخوای بگیریش؟؟ 

 چشماشو ریز کرد : هیچ کس

  میدونستم باز نقشه ایی داره

 خب مامان بقیه  ی حرفات؟ _

خب این دختره نگار بچه دار نمیشه ، از اون طرفم _

نتونستم پوالشو از چنگش دربیاریم بهتره طالقش بدی این 

  دختره رو بگیری
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 چشمام گرد شد ، اما کم کم تعجب جاشو به اعصبانیت داد 

 چی داری میگی مامان؟؟ _

 

بخدا من هر کاری میکنم واسه  خودته نمیخوتم تو _

  حسرت بچه بسوزی

 

پوزخندی زدم: شما نمیخواد به  من بگید چیکار کنم یا  

  نکنم یه بار واسه زندگیم تصمیم گرفتید این شد وضعم

 

  خب من فکر میکردم بهترین تصمیمه_

پوزخندی زدم : بسه مامان ، من هنوز گندمو میخوام و شما  

ید من به عشقم نرسم باعث شد  

 

چشم غره ایی بهم رفت: اخه اون دختره دهاتی هیچیش به  

 ما نمیخورد ،خودشم فهمید که گذاشتو رفت دیگه 
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سرمو پایین انداختم : به هر حال مهم نیست دیگه ،باهمین 

  نگار بساز

  و بعد بلند شدم و با قدمای بلند رفتم داخل اتاق

د هول زده گوشی رو نگار که داشت با تلفنی صحبت میکر

  قطع کرد

 

 مشکوک نگاهش کردم :کی بود؟؟ 

 شونه ایی باال انداخت: یکی از دوستام

 

رو تخت طاق باز خوابیدم که اومد کنارم و دستشو رو بازوم 

 گذاشت

 جمال_
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 هوم؟؟ _

 یه چیزی بگم؟؟ _

  بگو_

 

_ من با دوستام برم کیش؟؟ دلم مسافرت میخواد   میذاری

 توام که هیچ وقت باهام سفر نمیای دلم پوسید تو این خونه

! 

 

 !اخم غلیظی رو پیشونیم نشست :نه

 چرا اخه؟؟ _

  حوصله ندارم نگار وقتی میگم نه یعنی نه دیگه_
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یهو شروع کرد به داد و بیداد : اینجا بمونم که چی بشه  

دل ماامانت و خودت که باهام بدرفتاری  هااان؟؟؟ بمونم ور

 کنید؟؟؟ 

 

ساله زنتم شد یه بار بیای بگی بلند شو بریم مسافرت۱۳   

 شد یه بار بهم محبت کنی؟؟؟ 

 شد یه بار دوستم داشته باشی؟؟؟ 

 

شد یه بار منو واسه شام ببری بیرون؟؟؟ شد یه بار جلوی 

 مامانت وایستی؟؟؟ 

اصال انکار نه انگار من تو اصال من   نمیبینی جمال... تو 

 زنتم

 

  میدونی اخرین باری که باهم بودیم کی بود؟؟؟ 
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سرشو به معنی نه تکون داد :نه تو اینا رو نمیدونی چون تو 

  هنوز اون دختر پاپتی رو دوست داری

 

همینو که گفت ناخداگاه با پشت دست خوابوندم تو دهنش  

حرکت از روی تخت بلند شدم و انگشت اشارمو   و با یه

  تهدید کنان جلوش تکون دادم

 

وقتی میخوای حرف برنی اول مزه مزه کن بعد زر زر کن _

 فهمیدی؟؟؟ 

حاال جهنمی که میخوای برو اینجوری بهتره  منم چند 

  وقتی از دستت  راحت میشم

  از اتاق بیرون رفتم و در رو بهم کوبیدم

 

رفتم تو اتاق مامانم و در رو وا کردم رو مستقیم کوبیدم 

  تختش نشسته بود و داشت موهاشو شونه میزد
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 چی شده؟؟_

 داد زدم : این چه جهنمیه که واسم درست کردی هااان؟؟؟ 

 

سالم از دست این زن از دست تو از ۷۰سالمه ولی انگار ۳۳

  دست همه خسته م 

  همه تون خسته م کردید

...چی بهت رسید که این زنو به عقد  همه تون عین همید

 من در اوردی هااان؟؟؟ 

 

 !مامان بدبختم کردی ارامشو از زندگیم گرفتی 
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با چشمای درشت شده نگاهم میکرد مشتمو به دیوار 

  کوبیدم

 ...یه بار

 ..دوبار

 ...سه بار

 ...چهار بار

شوکه بهش نگاه کردم ، چند بار  پنجمین بار دستمو گرفت 

  پشت سرهم پلک زد

 چیشده جمال؟؟ _

 

واقعا از رفتاری مامان تو حیرت بودم ، میپرسید چی 

 شده؟؟؟ مگه زندگی منو نمیدید؟؟؟ 
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_ هان؟؟   میپرسی چی شده؟؟؟ مگه حال منو نمبیبنی

سالمه دختر مورد عالقمه رو پروندی  ۵۰سالمه ولی انگار ۳۳

 این عجوزه رو برام گرفتی که چی بشه هااان؟؟؟ 

 

مجرد میموندم انقدر عذاب نمیکشیدم!!!  تورو به خدا بسه  

  خستم

اخمی کرد :من کاری به اون بچه نداشتم اون خودش ترکت 

 کرد تقصیر من چیه؟؟؟ 

 

حرف بزنم! نمیخواستم دستای   نمیخواستم در مورد گندم

  مامانو پس زدم

 

 !و خیلی جدی گفتم :میخوام نگار رو طالق بدم

 

  هینی کشید :چی میگی پسر؟؟ طالق؟؟؟ اصال حرفشو نزن 
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پوزخندی زدم:چرا حرفشو نزنم هان؟؟ من خستم طاقت 

  این زندگی رو ندارم

  جلو اومد دو طرف صورتمو گرفت   تو چشمام زل زد

 

_ ن لجبازی نکن تو بیاد پوالمونو پس بگیریپسر جو   

 

یه لحظه حس کردم خون به مغزم نمیرسه چشم غره ایی 

  بهش رفتم و دستشو پس زدم داد زدم

 

پول چی ؟؟؟ کشک چی ؟؟؟  این همه سال پول دیدی از  _

 این به بعدم میبینی 

 

سپس نگاه مشکوکی بهش انداختم : خودتم خوب میدونی  

ش از سرلجبازی با عمه ست که  از پول خبری نیست هم

  بهش تهمت زدی
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 چشماشو ریز کرد : منو مار هفت خط میبینی؟؟ 

 

  جوابی بهش ندادم در رو بهم کوبیدم و از پله ها رفتم پایین

حتی دلم نمیخواست تو پذیرایی بخوابم از اینکه با نگار و 

 مامان هم خونه بود چندشم میشد 

 

از خونه خارج شدم و سوار ماشینم شد و روندم سمت 

 ناکجاد اباد
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 ( گندم )
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تو حیاط داشتم یکم ورزش میکردم ، قفسه سینه م بدجور 

  میسوخت

  از اون اسیدپاشی لعنتی یکمم از باالی سینه م سوخته بود

 

از نرمش حوله رو دور  هنوز گاهی اوقات درد میکرد... بعد

گردنم گذاشتم خواستم برم تو واسه صبحونه که زنگ در  

  به صدا دراومد 

 

یعنی کی میتونه باشه؟  شونه ایی باال انداختم و رفتم در 

  روباز کردم با دیدت شخص رو به رو چشمام گرد شد

 

  این اینجا چیکارمیکرد؟؟؟ 

؟؟؟ با  شرمنده سرشو پایین انداخت:سالم میتونم بیام تو

  حمید کار دارم
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 گیج بودم اما خب باید خونسردی خودمو حفظ میکردم 

  سرمو تکون دادم : سالم البته بفرمایید داخل

 

نگاهی به سرتاپام انداخت ، از جلوی در کنار رفتم و به 

  داخل راهنماییش کردم

 

  حمید و ژینا هم با شنیدن سزو صدا هر دو از اشپزخونه

  اومدن بیرون 

 

  حمید با دیدن جمال لبخند مصنوعی رو لبش نشوند

 سالم صبح بخیر _

 

  جمال هم با خوش رویی شروع کرد به خوشو بش کردن 
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حمید دعوتش کردم به خوردن صبحونه اونم با کمال میل  

  پذیرفت

 چهره ش خسته به نظر میرسید

 

انگار کالفه بود...شایدم با خونه دعواش شده بود هر چی که 

  بود معلوم بود زیاد اوکی نیست

 

   با بحثهای عادی صبحونه مونو خوردیم

اما زیر چشمی نگاهای سنگین جمالو حس میکردم ، از  

  اینکه هیزبازی در میاورد بدم اومد

 

 جمال اینجوری نبود ، شایدم بود من نمیشناختمش

 

_ انومزیبا خ   

 بلی؟؟ _
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 شما بزرگترین ارزوتون چیه؟؟؟ _
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از سوالش اونم تو جمع جا خوردم ، واقعا دیگه این جمال 

  رو نمیشناختم

  شایدم از اول اینجوری بود ولی به من نشون نمیداد

 

  لبمو با زبون تر کردم و نامحسوس شونه ایی باال انداختم

_ ب ارزو رو اگه به زیون اورد براورده نمیشه خ   

 

ابرویی باال انداخت و چیزی  نگفت هر سه تا نگاه مشکوکی 

  بهم انداختیم

  و بعد غذامونو خوردیم
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من که داشتم با غذام بازی میکردم بدجور حالم گرفته  

  شده بود

 

  میخواستم بهش بگم تو ارزوی من بودی

بودی اما وقتی فیلم عروسیتو برام اوردن  تو ارزوی هرشبم

  شکستم 

  نابود شدم ... مردم زنده شدم

 

میخواستم بگم من ارزوی بچگی کردن داشتم ، دلم 

میخواست واسه خودم کسی بشم اما با اومدنت تو روستا 

 همون ارزوی کوچیکم ازم گرفتی

 

دلم میخواست داد بزنم بگم باعث شدی چند سال ارزوی 

م به دلم بمونهدیدن مامان   
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دلم میخواست داد بزنم بگم تو ارزوی یه عشق دوطرفه به  

  دلم گذاشتی

 

دلم میخواست داد بزنم بگم من دیگه ارزویی ندارم چون  

 االن فقط زندم و زندگی نمیکنم

 

  اما خب سکوت کردم ، کاری جز سکوت از دستم برنمیومد 

یم قیافه  یه روزی حقیقتو میفهمی ... اون موقعه باید ببیین

  ت چه جوری میشه

 

یه روزی میفهمی من همون گندمم  اون موقعه قیافت 

  خنده داره

  منم مثله خودت  پا رو قلبت میذارم

  منم مثله خودت غرورتو میشکنم 

 اینو مطمئن باش جمال
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  گنـ... زیبا چرا غذاتو نمیخوری_

 

متعجب به ژینا نگاه کردم ،نزدیک بود اسم خودمو صدا 

  بزنه

ودشم ترسیده بود چون با ترس به جمال نگاه میکردخ  

 

  حمید سری از روی تاسف تکون داد

 اشتها ندارم _
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ژینا از ترس اینکه دوباره سوتی نده حرفی نزد اخمی رو  

  پیشونیم نشست
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و بعد رفت خونه شون  جمال بعد از نهار هم کمی موند   

 

حمید عصبی رو کرد به طرف ژینا : ژینا چرا حواستو جمع  

نمیکنی؟؟ اگه جمال اسم گندمو میشنید به موضوع شک  

  میکرد

 

ژینا پوفی کشید میدونستم واسه بارداریش کال هوش و 

  حواسشو از دست داده

 

 از دهنم در رفت ،من سرم خیلی در میکنه میرم بخوابم  _

 

د:چته دختر؟؟ اخمی کر  

 

ژینا یه هیچی گفت و رفت تو اتاقش نگاهی به حمید 

انداختم منم خواستم از زیر نگاهش در برم که فوری گفت : 

  تو صبر کن 
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 اب دهنمو پرصدا قورت دادم :چی شده؟؟

 

 ژینا چشه؟؟_

  شونه ایی باال انداختم : نمیدونم

  به من دروغ نگو_

 

_ گفته واا دروغم چیه ژینا به من هیچی ن   

  اخم غلیظی رو پیشونیش نشست  و مشکوک نگاهم کرد

 

 اوکی میتونی بری_

 

مثله مرغی که از قفس ازاد شده باشه تند فرار کردم به 

  طرف اتاقم 

  اما قبلش پیش ژینا رفتم
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  رو تخت خوابیده بود

 

 ژینا_

 چشماشو وا کرد :چی شده؟؟

کنارش رو تختم نشستم و پچ پچ کنان :واای دختر 

  توروخدا به حمید واقعیتو بگو این بشر خیلی تیزه

 

  میترسم _

 از چی؟؟ _

 

گندم من از مادرشدن میترسم ، هنوز نتونستم وظایفمو  _

و یه زن به جا بیارم چه برسه به مادر به عنوان یه همسر 

ونو بعدشم االن چطور من بچه دار بشم هوم؟؟  وضعم

دیدی؟؟ شغل حمیدو اصال میدونی؟؟ میدونی اگه بالیی 

 سرش بیاد من بابد چیکار کنم؟؟ 
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 دستشو گرفتم : بهش بگو شاید بخاطر بچه عوض شد 
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پوزخندی زد : بخاطر بچه چی عوض بشه؟؟ هیچی عوض  

ط دردسرمونو زیاد میکنه نمیشه فق   

: بسه دختر این حرفا چیه میزنی؟؟چرا حمیدو  اخمی کردم

 قضاوت میکنی

 

ش بگو... هیچ مردی تو دنیا وجود نداره از شنیدن تو به

خبر پدر شدنش ناراحت بشه ! بعدشم تو که تنهایی این  

 بچه  رو درست نکردی کردی؟؟؟ 
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نگران چی هستی اصال؟؟ امیدت به خدا باشه تازه با اومدن  

تر میشهبچه زندگیتون شیرین    

 

  سرشو تکون داد : نمیدونم

 چیو نمیدونی؟؟_

محکم دستشو روی بالشت کوبید : من از بچه ها خیلی 

  میترسم

میدونستم اینا همش بهانه ست ولی چرا داشت بهونه 

 !میاورد رو نمیدونستم

 

کلی باهاش حرف زدم و بعد رفتم تو اتاقم... گوشیمو چک  

پیام داشتم متعجب بازش کردم از یه شماره   کردم یه

  ناشناس بود 

 

میشه فردا همو بیینیم؟؟ "نوشته بود  " 
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شما ؟؟  "نمیدونستم کیه براش نوشتم : " 

 

جمالم"چند دقیقه بعد جواب داد : " 

 

چند بار پشت سرهم پلک زدم چی داشت میگفت ، یعنی 

ت چی جماله!  شمارمو از کجا اورده؟؟ اب دهنمو پرصدا قور

  دادم

  عقلم  میگفت قبول نکن اما دلم میگفت قبول کن

 

دلم میگفت بهش نزدیک شو... دلم میگفت اینبار نذار از 

 دستت بره

 

ولی چه از دست دادنی ، اون که منو نمیشناخت اون که  

  نمیدونست من همون گندمم
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اون که نمیدونست من کیم ! فقط االن یکی بهتر از  زنش 

ارتباط برقرار کنه دیده میخواد باهاش    

 

اره مطمئنم که اینجوریه...  چشمامو بستم از این جمال 

  هوسباز متنفرم 

  جوابشو ندادم و  لباسامو برداشتم و رفتم تو حموم

 

  یه دوش گرفتم اومدم بیرون ، سر وصدا میومد از بیرون 

سرسری لباسی تنم کردم و رفتم بیرون با دیدن حمید و  

  ژینا که سر هم داد میزدن چشمام گرد شد 

 اینا چشون شده؟؟
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هیچی از حرفاشون نمیتونستم بفهمم! گیج و منگ بهشون  

  نگاه کرده بودم 

فهمیدمحتی چیزی که این وسط از حرفای حمید    

  این بود

 ژینا این بچه از کیه؟؟ _

 

  ژینا گریه میکرد ، دادمیزد که این بچه ی توعه

 !ولی حمید زیر بار نمیرفت و میگفت بهم خیانت کردی

 

 یک لحظه از حمید بدم اومد، چرا اینجوری حرف میزد؟؟ 

 

با صدای شکسته شدن چیزی رشته ی افکارم پاره شد و 

  هینی از ترس کشیدم

 



@vip_roman  معلم جذاب آقا  

@vip_roman  

انگار دیوونه شده بود کل اتاقشونو بهم میریخت و   حمید

  داد میزد

کی وقت کردی بهم خیانت کنی هاان؟؟ کی وقت کردی  _

 تخم حروم بکاری تو شکمت؟؟ 

 

ژینا رو زانوهاش افتاده بود و زجه میزد دیگه قسمی نبود 

که نخورده باشه که اون بچه ماله حمیده ولی زیر بار 

  نمیرفت

 

مداخله بینشونو نداشتم جلوتر رفتم! جرعت   

 

حمید به جون عزیزترین کسم ، به جون کسی که  _

ساعته جلوی ۲۴میپرستی من  بهت خیانت نکردم من که 

 چشم خودتم چطور خیانت میکردم هان؟؟؟ 
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یهو حمید وایستاد و با چشمای ترسناکش که من از  

 همینجا نزدیک بود سکته بزنم به ژینا خیره شده بود 

 

_ از کیه؟؟ پس این بچه   

 

  این بچه از توعه بفهم حمید_

محکم با کف دستش کوبید تو پیشونیش و غرید :د اخه  

چه دار بشم تا حاال صدتا توله المصب من اگه میتونستم ب

 پس انداخته بودم چی چیو زر زر میزنی هان؟؟؟ 

 

  چشمام گرد شد ...ژینا بهت زده به حمید نگاه میکرد

دار نمیشد؟؟ پس این بچه از  چی داشت میگفت حمید بچه 

 کیه؟؟ 

 

 !ژینا اب دهنشو پرصدا قورت داد:تو دروغ میگی
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  همین حرفش واسه دیوونه کردن مجدد حمید بس بود

 ... بازم شروع کرد به عربده کشیدن 

تخم  بگو این بچه کیههه ، بگوو باکی خوابیدی این بچه  _

 ی کدوم احمقیه هااان؟؟؟ 

 

خیانت کردی!! چیییی؟؟؟؟ چی واست کم گذاشتم که بهم   
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نمیخواستم ژینا رو قضاوت کنم ، اگه خیانت نکرده بود پس  

 چرا ترس داشت به حمید همه چی رو بگه؟؟

اصال حمید تو این مدت کم از کجا فهمید ژینا بهش خیانت  

 میکنه؟؟ 



@vip_roman  معلم جذاب آقا  

@vip_roman  

 

  هق هق  گریه های  ژینا سکوت خونه میشکست

 

حمید محکم دستشو تو اینه ی اتاق کوبید و چند بار  

 مشتش کارشو تکرار کرد 

 

چی برات کم گذاشته بودم هان؟؟ چیکار باید برات _

 میکردم که نکردم هوم؟؟ 

  از لحن ارومش من ترسیدم وای به حال ژینا

  جمله هاشو اروم و با تحکم بیان میکرد

  بخدا به مرگ مامانم بهت خیانت نکردم_

دادی که حمید زد از ترس هینی کشیدم با   

 پس بچه ی کدوم  تخم جنیه هان؟؟_

 بچه ی خودته چرا باور نمیکنی؟؟ _
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به طرز ترسناکی دندوناشو رو هم سایید  ... از قیافه ش من  

 ... نزدیک بود سکته کنم ژینا جای خود بماند

 میخوای بدونی چرا بهت شک دارم؟؟ _

هم گریه ش قطع شده بود و منتظر به حمید چشم   ژینا

  دوخته بود

اوال که من بچه دار نمیشم ...دوما  از کجا معلوم با امید   _

ون کجاست و هر همخواب نشدی؟؟  شاید تو میدونی ا

 موقعه من خر کار دارم میری پیش اون هان؟؟؟

با شنیدن اسم امید چشمام گرد شد ناخداگاه صحنه های  

ینا و امید جلوی چشمم تداعی شدمعاشقه ی ژ   

ژینا ناباور لب زد :چی داری میگی؟؟ امید کجا بود؟؟ من  

   اصال نمیدونم امید کجاست ؟؟ 

  سپس عزمشو جزم کرد
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قبول نداری این بچه ت باشه ، اوکی میریم ازمایش  _

 میدیم

 :مکثی کرد و انگشت اشارشو جلوی حمید تکون داد

ادیم و این بچه ماله تو بود مرگ مامانم قسم اگه ازمایش د

یه لحظه هم تو این خونه نمیمونم و میرم اون وقت این 

تویی که جلوم زجه میزنی و التماسم میکنی که از اینجا  

 ...نرم ولی اون موقعه خیلی دیره اقا حمید خیلی

 

 !اون موقعه تو میمونی و یه دنیا پیشمونی

ر حمید تمام مدت با یه پوزخند گوشه ی لبش نظارگ

 حرفای ژینا بود

 

انگار هر دوشون خیلی مطمئن بودن ... جایز ندوستم دیگه 

 اونجا بمونم و اروم به اتاقم رفتم
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فکرم درگیرشون بود اما اجازه دخالت به خودم ندادم ، 

خسته بودم سرمو رو بالشت گذاشتم کمی با گوشیم ور  

  رفتم

پیام از جمال دادم ولی ترجیح دادم بازش نکنم چندتا    

 !بدون خوردن شام خوابیدم

 

با لرزش گوشیم به سختی چشم باز کردم  بدون نگاه کردن 

  به شماره به چشمای بسته جواب دادم

 

 بله؟؟_

  سالم_

  با شنیدن صدای جمال سیخ سرجام نشستم : سالم
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 شناختی؟؟ _

  اره_

 

کرد : میخوام بیینمت مکثی ! 

چشمامو رو هم گذاشتم ، دلم میخواست بگم ولی من دلم 

  نمیخواد بیینمت

دلم میخواست بگم دست از سرم بردار ولی بازم نتونستم 

  بگم

 

  فعال نمیتونم_

 کی میتونی؟؟ _

 اوووف از کی تا حاال انقدر سمج شده بود؟؟؟

 

  چرا منو شما باید همو بببنیم؟؟ _
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کرد ... منم هیچ حرفی نمیزدم فقط صدای   سکوت طوالنی

  نفساش به گوش میرسید 

 

  نمیدونم _

  و بعد صدای بوق اشغال گوشی ... واا بخدا دیوونه شده بود 

 

  نفسمو کالفه بیرون دادم... چه حرفا که نمیزد 

 

چرا همچین میکرد؟؟؟ چشمامو رو هم گذاشتم... کاش  

  شرایطمون اینجودی نبود

چندتا بچه قد و نیم قد داشتیم مطمئنم اون وقت    

  با یاداوری بچه ته دلم قنج رفت

 

چقدر دوست داشتم از جمال بچه بیارم... بلند شدم دلم 

  گرفته بود و از طرفیم گشنم بود رفتم بیرون 
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  دیگه خبری از سر و صدا نبود

 

چی خوردم و  در اتاقشونم بسته بود ، از تو اشپرخونه یه

  داشتم به اتاقم برمیگشتم که صدای حمید به گوش رسید 

 

 اول صدا واضح نبود اما کم کم صداش واضح شد

من به این دختره پر و بال دادم پس باید همه ی خوبیایی _

 !که در حقش کردم رو جبران کنه

 

کپی از این رمان اکیدا ممنوع حتی در سایت انسان  

باشید     
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دلم شکست منظورش بامن بود! همه کارایی که در حقم 

  کرده فقط واسه خودشه

نموندم به حرفاش گوش بدم و رفتم تو اتاقم!  چقدر من 

  تنها بودم تو این شهر بزرگ

ناخداگاه گوشی رو برداشتم و رفتم تو پیاما واسه جمال 

  نوشتم 

 !اوکی فردا همو بیینیم_

م گرفته بود...کسی جز جمال نمیتونست ارومم کنهدل   

یعنی با دیدنش اروم میشدم؟؟؟ اهی کشیدم و سرمو رو 

 !بالشت گذاشتم

 !کم کم چشمام گرم شد و به خواب رفتم

 ( جمال  )

نگاهی به نگار انداختم با ذوق مشغول جمع کردن وسایلش  

  بود
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 !خیر باشه_

 با دوستام قرار گذاشتیم بریم کیش_

_ میری مسافرت واسه خودت خوب   

شمی واسم نازک کرد : حسودیت برگشت طرفمو و پشت چ

میشه؟؟ چرا خودت باهام نمیای بریم هوم؟؟؟ تو این 

چندسال زندگی یه بار گفتی بیا بریم مسافرت؟؟  اصال چرا  

مسافرت یه بار گفتی زن بلند شو باهم بریم کافه 

  سرکوچه؟؟

گذاشتم و توجهی به   حوصله حرفاشو نداشتم پتو رو سرم

  غر زدناش نکردم

با صدای اس ام اس گوشیم ، گوشیمو از زیر بالشتم بیرون 

 اوردم

با دیدن شماره ی زیبا تند پیامو باز کردم گفته بود همو 

  بیینیم 
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 لبخندی رو لبم نشست 

  !!و با سرخوشی به خواب رفتم

*** 

گرفتم و بعد از خونه خارج  لباسامو پوشیدم یه دوش ادکلن

 شدم یه ساعت دیگه تو کافه رزا قرار داشتیم 

از خوشحالی رو پای خودم بند نبودم ، رسیدم و از ماشین  

 پیاده شدم هنوز نیومده بود 
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خلوت ترین میز ممکن رو انتخاب کردم و چشپ دوختم به 

  در تا بیاد

بعد از یه ربع تاخیر اومد و دستی واسش تکون  باالخره

  دادم که منو پیدا کنه
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  لبخند زیبایی زد : ببخشید دیر کردم 

  چشمکی زدم: فدای سرت

این دختر چرا انقدر حس خوب بهم میداد؟؟؟  ارایش ساده 

  ایی کرده بود و به شال مشکی و قرمز پوشیده بود

 ...با مانتو و شلوار لی

_ اهم میکنی؟؟ چرا اینجوری نگ  

  زیبایی_

  چشمکی زد : اینکه اسممه 

 خودمو به جلو کشیدم : عین اسمت زیبایی 

  چشمکی زد : خوب بلدی زبون بریزیا

  تو گلو خندیدم و غذا سفارش دادیم! پیتزا سفارش داد

  بعضی از کاراش خیلی شبیه گندم بود

 پیتزا دوست داری؟؟ _
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  سری تکون داد : اره

نمیدونم چرا ولی یهو پرسیدم : اولین بار کجا پیتزا 

 خوردید؟؟ 

مات به صورتم نگاه کرد:  بچه بودم و از دست یه نفر که  

  خیلی دوستش داشتم 

  جا خوردم... گندمم از دست من پیتزا خورد

 اون شخص کی بود؟؟ _

 شونه ایی باال انداخت :مهمه مگه؟؟ 

  نمیدونم_

  حرفی مزد و مدام سعی میکرد نگاهشو ازم بگیره

  سفارشاتو اوردن منم پیتزا سفارش دادم

  با دیدن پیتزاها به وضع دیدم چشماش برق زد
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تقریبا نصفی از پیتزا رو خورده بودیم که گفت :شما کسی  

  رو دوست داشتید تو گذشته؟؟

  از سوالش جا خوردم و نمیخواستم بهش جوابی  بدم

گم بهش ؟؟ بگم که اره دوست داشتم و اون وقت  برم چی ب

  باید همه چی رو براش تعریف میکردم 

  خیلی کوتاه جواب دادم :نه

یهو رنگ نگاهش تغییر کرد ، نمیتونستم حرف نگاهشو از 

 چشماش بخونم 
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 یعنی تا حاال کسی تو زندگیت نبوده؟؟_

_ ؟؟ قبل زنت با کسی بودی  نه ، تو چی؟؟  
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نمیخواستم موضوع  گندمو بهش بگم!  چون مطمئنم درک 

  نمیکرد من عاشق دانش اموز خودم شدم

نمیدونم چرا دلم نمیخواست نظرش در مورد من عوض  

 !بشه

خب چند نفری بودن اما رابطه شون جدی نبود فقط واسه  _

  سرگرمی

و کنایه  نمیدونم چرا یه پوزخند پر رنگ رو لبش نشست 

گفت : نمیدونم چرا ، شما پسرا همه رو واسه سرگرمی  

  میخوایید

سپس خودشو جلو کشید : چرا تو وقتی زن داری باید االن  

 با من قرار بذاری هوم؟؟؟ 

چیزی نگفتم و فقط نگاهش کردم که باز پوزخندی تحویلم 

  داد

  عجب _
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 چی عجب؟؟_

 زنت میدونه تو االن با منی؟؟ _

_ ما االن نداریم گناه میکنیم ، نه کار دیگه  بیین زیبا جان 

ایی فقط دوستانه نشستیم داریم باهم صحبت میکنیم پس  

 دلیلی نداره  کسی از موضوع چیزی بفهمه 

شونه ایی باال  اانداخت هنوز اون پوزخند حرص دار روی 

  لباش بود

 نمیدونم من از منطق شما مردا سر در نمیارم _

یگفت وقتی من زن داشتم پیتزا رو خوردیم ، درست م

  دلیلی نداشت با این خانوم قرار بذارم

سال با اینگه نگار رو دوست  ۱۲نمیدونم چمه! تو این 

 نداشتم اما بازم  بهش خیانت نکردم 

 نفسمو عمیق بیرون دادم اشتهام کم شده بود 

  ...زیر چشمی نگاهم میکرد
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 ( گندم )

جلوی خودمو بگیرم تا   از بس حرصم گرفته بود نتونستم

ش نزنم اون حرفا رو به   

 واقعا چی پیش خودش فکر کرده بود؟؟؟

 جمال کی انقدر هرزه شده بود؟؟؟ 

 ... واسه خودم متاسف شدم که عاشق جمالم 
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بهتره ما دیگه هیچ قراری باهم نداشته باشیم ، نمیخوام  _

زندگیشم تو به زنت منو به چشم کسی بیینه که وسط 

  زندگیت بچسب
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نمیدونم چرا با شنیدن جمله اخرم پوزخندی زد : زن؟؟؟ 

  اون اگه زن بود وضع من اینجوری نمیشد

شما از زندگی من هیچی نمیدونید زیبا خانوم پس قضاوت  

   نکنید

 

  سپس بلند شد : خیلی ممنون بابت امروز

دون  و بعد به طرف پیشخوان رفت و نهار رو حساب کرد ب

 اینکه بهم کوچیکترین توجهی کنی  از رستوران خارج شد

 

پیشمون شدم از حرفایی که بهش زدم ، کاش هیچی بهش 

 نمیگفتم!!  یعنی واقعا زندگیش با نگار خوب نیست؟؟؟

 

کنجکاو شدم در مورد زندگیشون اما خب از کسی 

 !میپرسیدم
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با صدای زنگ موبایلم به خودم اومدم شماره ی ژینا رک 

حه خودنمایی میکرد  جواب دادمصف  

 جانم؟؟؟ _

 

 گندم کجایی؟؟؟ _

  با شنیدن صدای گرفته ش فهمیدم اتفاقی افتاده

  بیرونم_

  خودتو برسون خونه_

 

 باشه ایی گفتم و بلند شدم و با سرعت به طرف خونه رفتم

*** 

وقتی وارد خونه شدم انگار زلزله اومده بود همه چی بهم 

ریخته بود حتی عکس عروسی ژینا و حمید هم شکسته  

  بود
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  خدای من اینجا چه خبره

همینطور در حیرت خونه بودم که صدای ژینا از رو پله ها  

 شنیده شد

 

طرفش با دیدن چمدونای تو دستش چشمام برگشتم به 

  گرد شد

 

 کجا؟؟؟ _

پله باقی مونده اومد پایین : من نمیتونم اینجا بمونم   از دو

  ،کسی تو این خونه منو نمیخواد نه منو نه بچه مو

سپس صداشو بلند کرد:  از روزی بترسید که بی گناهی من  

ثابت بشه !! از روزی بترسید که واقعیت روشن بشه و 

  بفهمه این بچه از خودشه

ن بگه ببخشمش اون موقعه حتی اگه خدا هم بیاد پایی

 قبول نمیکنم 
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با دهن باز به ژینا نگاه کردم دو قدم به طرفش برداشتم که 

  دستشو بلند کرد

 

جلو نیا گندم ، گفتم بیای اینجا چون نمیخوام با  ادمای  _

 ! پست زندگی کنی میخوام با من بیای 
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_ شد یهو؟؟ یعنی چی؟؟کدوم ادم پست ؟؟چی  

تن صداشو باال برد : وقتی کسی به زن خودش تهمت میزنه 

  وقتی کسی بچه ی خودشو قبول نداره
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انتظار داری من چیکار کنم؟؟؟ انتظار داری بشینم باهاش  

ه خوده حمیده اینم یه روزی زندگی کنم؟؟؟ این بچه مال

  ثابت میشه اون موقعه قیافه حمید خان مشخصه

 

این کارا چی بود؟؟؟  لبمو با زبون تر کردم باورم نمیشد یه 

  روزی کارشون به اینجا کشیده بشه

 

   باورم نمیشد یه روزی بخوان راحت از هم بگذرن 

 

 رو به روم ایستاد : بریم؟؟؟ 

 

صدای حمید از باالی پله ها شنیده شد ، موهاش نامرتب  

  بود و دکمه های پیرهنشو یکی در میون بسته بود

 چهره ش اشفته بود
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خودت هر قبرستونی که میخوای بری برو ولی حق نداری  _

  این دختر رو با خودت ببری

 

 !!این دختر باید اینجا باشه و منو به هدفم نزدیکتر کنه

 ژینا پوزخند عمیقی زد : نمیذارم گندمم نابود کنی

 

عصبی سر داد : گندم ماله منه و هر کاری که   حمید قهقه

  بخوام باهاش میکنم 

 

  باورم نمیشد حمید احقدر راحت درموردم حرف میزنه 

 !باورم نمیشد حمید داره اینجوری میکنه

 

یعنی انقدر تشنه ی انتقام بود؟؟؟ حاال که فکر میکنم من  

 فقط حکم یه عروسک رو داشتم براشون 
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حاال میخوان هر کاری که    یه عروسک که بهم رسیدن و

  گفتن انجام بدم

 

ناباور عقب عقب رفتم و به حمید نگاه میکردم ... از این 

  مرد ترسیده بودم

 

این مرد همونی بود که منو دزدید این مرد همون مرد 

 خشن بود پس چرا من فکر میکردم عوض شده؟؟؟

 

چرا من به چشم یه ناجی بهش نگاه میکردم؟؟ با حرفایی  

شب ازش شنیدم و حرفای امروزش کامال پی بردم که که دی

 این مرد عوض نشده 
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منو فقط بخاطر منافع خودش میخواد ، دروغ چرا دلم 

شکست. سر من دعوا بود ژینا میخواست منو با خودش 

  ببره

 

... هر دو لج کرده بودن! دلم میخواست   و حمید نمیذاشت

  داد بزنم بگم من اصال با هیچ کدومتون نمیام اما نمیشد

 

اجازه ی همچین کاری نداشتم...   باالخره بعد از کلی 

  کلنجار رفتن باهم حمید پیروز شد و ژینا از خونه رفت

 

خونه بدون ژینا چقدر دلگیر بود!  چقدر زندگی بدون ژینا  

ه بد بودتو این خون ... 

دوماهی گذشت چند بار به همراه حمید به خونه ی جمال 

  اینا رفتیم 
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هندز محل به جمال نمیذاشتم اما اون خیلی پیگیرم بود  و 

هر کاری میکرد که بهم نزدیک بشه! حالم ازش بهم 

  میخورد

 

جمال از جلو چشمام افتاده بود و دیگه مثله قبل ازش 

موشه ی قلبم یه حسی   خوشم نمیاد... فقط اون گوشه 

 بهش داشتم

 

به نظرم جمال یه ادم خیانتکار میومد ،هر چقدر از زنشم  

  خوبی ندیده بود نباید خیانت میکرد

 

  تو بالکن نشسته بودم و داشتم چایی میخوردم

  و به حمید که داشت تو استخر شنا میکرد نگاه میکردم

م به ژینا دوماه بود رفته بود و من چند باری رفته بود

 دیدنش 
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گوشیم زنگ خورد با دیدن شماره ناشناس ابرویی باال 

  انداختم

 و جواب دادم 

 بله؟؟_

  سالم_

با شنیدن صدای مادر جمال صاف وایستادم ، چشمام گرد 

 شد این چرا بهم زنگ زد؟؟؟ 

 

 سالم_

 شناختی؟؟ _

  بله_

 !زیبا جان میخوام باهات صحبت کنم_

 در مورد چی؟؟_

 !اگه میشه فردا باهم بریم خرید و من خواستمو بهت بگم_
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  به ناچار قبول کردم و گوشی رو قطع کردم

 یعنی میخواد در مورد چی صحبت کنه؟؟؟ 
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روبه روش وایستادم که با خوش رویی باهام دست داد و رو  

  بوسی کرد 

 خوبی دخترم؟؟_

  ممنونم _

_ ؟؟یم داخلبر  

به پاساژ اشاره کرد ، میخواستم خوب رو حرفاش تمرکز  

  کنم برای همین گفتم 
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نه میشه اول بریم یه گوشه بشنیم شما حرفاتونو بزنید  _

 بعد بریم خرید؟؟؟ 

 

لبخند مهربونی تحویلم داد و باهم به یه بستنی فروشی  

  رفتیم دوتا بستنی سفارش دادم و منتظر بهش زل زدم

صورت نه چندان گردی داشت و لباش بزرگ و نازک بود و  

دماغش متوسط بود و چشماشم زیر که گوشه ی چشمش 

 چروک افتاده بود

 

رو موهای جو گندمیش شال مشکی رنگی انداخته بود و رو  

  ناخوناش الک قرمز رنگ زده بود

 

منتظر بهش خیره شده بودم بلکه حرف بزنه ، بستنی 

  هامونم اوردن 

شق خوردمیه قا   
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 خب؟؟_

کمی خودشو به جلو کشید : میدونی که من تو این دنیا 

فقط دوتا پسر دارم جمال و رضا ، رضا از جمال بزرگتره و 

که با خانوادش کانادا زندگی میکنه و دوتا   خیلی سالهاست

 بچه داره خداروشکر 

جمال هم خیلی سالها پیش میخواست بره کنار برادرش که  

جور که شده پای بندش کردم اینجا بمونهمن نذاشتم و هر    

دختر خواهرشوهرمو براش گرفتم. روزای اول زندگیشون  

 خوب بود 

اما خب نگار یه مشکلی داره اونم اینکه بچه دار نمیشه هر 

 چقدر دکتر رفتن بازم این دختر بچه دار نمیشه

منم تنها ارزوم اینکه بچه ی جمالو بیینم دروغ چرا جمالو 

ر دوست دارم ، چون اسم پدر محروممو روش  از رضا بیشت

   گذاشتم و وقتی به جمال نگاه میکنم 
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انگار پدرمو میبیینم!  پیشمونم که نگار رو براش گرفتم  

  میخوام که نگار رو طالق بده

سر از حرفاش در نمیاوردم ، این چی داشت میگفت اصال 

 حالش خوبه؟؟؟ اصال این حرفا رو چرا به من میزنه؟؟؟ 

ایی باال انداختم: این حرفا رو چرا له من میزنید؟؟؟ شونه   

 بی مقدمه جواب داد : با جمال ازدواج میکنی؟؟ 

 

 [01:57 20.08.21] ,آقا معلم جذاب

# 145پارت  

 

چشمام نزدیک بود از کاسه بزنه بیرون به گوشام شک  

  داشتم حس میکردم اشتباه میشنوم

 چند بار پشت سرهم پلک زدم :چی میگید؟؟؟ 
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ه ایی باال انداخت :خب من دنبال زنم واسه جمال، کی  شون

بهتر از تو؟؟ هم جذابی هم خوشگلی هم دختر زرنگی 

  هستی میتونی وارث واسه من به دنیا بیاری

 

  کارد میزدی خونم در نمیومد. دندون قروچه ایی کردم 

 

چه طوری به خودتون اجازه دادید این پیشنهادو به من  _

  بدید؟؟؟

واب داد: جرات نمیخواد دخترجون یه با پرویی ج

  خواستگاریه

پوزخندی زدم : چه جور خواستگاریه اخه؟؟؟  من رو چه 

حسابی باید زن پسرتون بشم با  اینکه ازدواج دومشون  

  هست

 چی در مورد من فکر کردید؟؟؟ 

  یهو از فاز مهربونی خارج شد
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مگه پسر من چی کم داره هان؟؟؟ همه ی دخترا واسش _

شن و دوستش دارن صف میک   

 این پسر من خره هر دفعه عاشق یه گدا گشنه میشه

هوس یه دختر دهاتی کرده بود که دختره وقتی زیر خواب 

  پسرم شد از پسرم سواستفاده کرد و فرار کرد

  این نگار هم که اصال ادم نیست. دختره ی فالن شده

 هاج و واج به لباش نگاه میکردم

به من میگفت گدا گشنه؟؟؟ به من میگفت زیر خواب 

ن سالها  پسرش؟؟  وای که دلم میخواست به تالفی تمام ای

  موهاشو بگیرم و دور خیابون بچرخونم 

   چقدر نفرت انگیز بود این زن!! سرشو جلو اورد

تازه جمال بهم میگفت اون یه ذره بچه خیلی کارای بی  _

ده که باهاش بخوابه  ادبی میکرده و جمالو مجبور میکر

  خداروشکر از شرش خالص شدیم
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نزدیک بود پسرمو بدبخت کنه! جمال روزی هزازان 

 خداروشکر میکنه که از دست اون دختر نجات پیدا کرده 

همیشه میگه مامان انگار اون دختره منو طلسم کرده بود  

   .از بس که دوستش داشتم

  دستامو مشت کردم و محکم چشمامو رو هم گذاشتم

 یکباره نفرت از جمال شدت گرفت

به چه جقی همچین حرفایی رو در موردم به مامانش 

 زده؟؟؟

  من اونو وادار به رابطه میکردم؟؟؟ 

تازه میگفت دختره  هرزه ی ابادیشون بوده و اصال دختر  _

 نبوده با اون سن کمش زن شده باورت میشه؟؟؟ 

 .خون به مغزم نمیرسید
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# 146پارت  

 

جمال چطور به خودش اجازه داده همچین حرفی بزنه! اون 

  مگه اصال به من دست زد که بفهمه من دخترم یا نه

 

شال رو سرمو درست کردم ، مطمئنم اگه یکم دیگه اونجا 

  میموندم خودمو لو میدادم

کردم و خیلی جدی گفتم : من قصد ازدواج ندارم ،  اخمی

  مخصوصا برای اینکه بخوام بچه ایی برای کسی بیارم 

 

لیاقت من بیشتر از ایناست که با یه مرد متاهل وارد رابطه  

  بشم

با چشمای گرد شده نگاهم کرد ، پول بستنی ها رو میز 

 گذاشتم و بلند شدم
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ایش فکر نمیکردم   وقتی خواستم از کنارش رد بشم گفت :

  انقدر خودخواه باشی 

  منتظر بقیه حرفاش نموندم و رفتم بیرون 

 

با خوردن حرفای تازه به صورتم تونستم کمی نفس بکشم !  

  حرفاش بدجور دلم سوزند

  دلم میخواست یه بالیی سر جمال بیارم 

 

نفرت سرتاسر وجودمو گرفته بود. حاال که اون انقدر راحت  

حرف میزنه منم ادمش میکنم در موردم ! 

 

  تاسف باره که مادرش همچین حرفایی میزد

موندم اگه بفهمه من همون گندمم میخوام چه غلطی 

 بکنه؟؟؟ 
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 میشینه واسه پسرش منو خواستگاری کنه 

 

 [01:57 20.08.21] ,آقا معلم جذاب
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انقدر اعصابم خورد بود که دلم میخواست زنگ بزنم به 

ه چی رو بهش بگم و حسابی به خدمتش برسم جمال و هم  

از مادرش متنفر بودم. برگشتم خونه حتی این خونه هم 

نفرت انگیز شده بود.  نه ژینایی بود نه کسی که بتونم  

  باهاش همدردی کنم 

 !فقط منو حمید بودیم و بس

برای اینکه یکم اروم بشم رفتم به دوش گرفتم و بعد رفتم 

ای شام درست کنمتو اشپزخونه یه چیزی بر   

 کجا بودی؟؟ _
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با شنیدن صدای حمید از ترس هینی کشیدم و مالقه از  

  دستم افتاد برگشتم عقب وبه قیافه خونسردش نگاه کردم

 پیش مادر جمال_

 چی میگفت؟؟؟_

صندلی رو عقب کشید و منتظر بهم نگاه کرد  و همینطور 

  که مشغول اشپزی بودم

ردم!پدزخندی زداتفاقات امروز رو براش تعریف ک   

دلم میخواد یه بالیی سر این مادرش بیارم زیادی زبون  _

   درازه

 متعجب به طرفش برگشتم :یعنی چی؟؟ 

بی توجه به سوالم گفت : از این فرصت استفاده کن و 

ک کن ، باید عاشقت بشه باید همه ی خودتو به جمال نزدی

 .کارای شرکتشو بهت بده باید جمالو خام خودت کنی

لم پوزخندی زدم ، حرفاش فقط واسه گفتن اسون بودتو د  
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# 148پارت  

جوابشو ندادم و به کارم مشغول شدم.  حاال منی که از  

 جمال حالم بهم میخورد چطور بهش نزدی بشم؟؟ 

 

بعد از رفتن زینا ، حمیدکارای عجیب و غریب میکرد سر  

داره چیکار ازش در نمیاوردم واقعا   

 

میکنه اما حسابی تو خونه خودشوحبس کرده بود و کمتر   

اط بودم با اینکه حمید در  بیرون میرفت.  با ژینا در ارتب

 حقش بد کرده بود اما هنوز دوستش داشت

 

حمید هم هنوز ژینا رو دوست داشت خودم یواشکی دیدم  

  .که به عکسش زل زده بود
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ید نبوده و واقعا دلیل  ژینا قسم میخورد که با کسی جز حم

  رفتارای حمید رونمیفهمه

 

اصال نمیدونه چرا حمید اینجوری میکنه. برای این 

میترسید حمید بفهمه حامله ست چون  بارها حمید بهش  

  گفته بود و من بچه دوست ندارم

 

و حرفی از مشکلش پیش ژینا نزده بود. چند مدتی گذشته 

م و نوشته بودبود تا یه پیام ناشناس اومد رو گوشی   

 " حواسم بهت هست"

 

 متعجب چند بار پیامو چک کردم یعنی کیه؟؟ 

شما ؟؟ "واسش نوشتم   " 

 

خیلی خوب منو میشناسی   "جواب داد :  " 
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وبعد هر چی که پیام دادم جواب نداد ، چند بار شماره شو  

گرفتم ولی خاموش بود. یعنی کی میتونه باشه؟؟؟ اصال به 

 حمید بگم؟؟

 

ابآقا معلم جذ , [20.08.21 01:57] 

# 149پارت  

 

صبر کردم تا دوباره بهش زنگ بزنم بیینم کیه!  ترس تو  

  دلم افتاده بود 

 

نکنه مادر جمال باشه بخواد تهدیدم کنه!  وای خدای من از 

  اون زن هیچی بعید نیست

  همه کاری از دستش برمیاد 
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فکر کردم که میتونه باشه که کم کم چشمام گرم شد  انقدر

و به خواب رفتم.  صبح وقتی بیدار شدم چندین بار اون  

  شماره رو گرفتم اما بازم کسی جواب نداد

 

رفتم پایین صبحونه اماده کردم و منتظر حمید شدم انقدر 

  در فکر بودم که متوجه حضور حمید نشدم 

 

 کجایی؟؟ _

 

اینجام از ترس هینی کشیدم :    

  معلومه_

صبحونه رو بهش دادم و در سکوت صبحونه رو خوردیم که 

  پرسید

 چرا یه جوری هستی؟؟ _
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 من؟؟؟ نه بابا چطوری باشم؟؟_

 

  انگار میخوای یه چیزی رو بگی ولی نمیتونی _

 

 .نه چیزی نیست_

سرشو تکون داد و چیزی نگفت. یکم من من کرد انگار 

 میخواست سوالی بپرسه 

 

_ ی شده؟؟ چیز  

 از ژینا خبر داری؟؟؟ _

 با شنیدن اسم ژینا لبخند رو لبم نشست 

 

 [01:57 20.08.21] ,آقا معلم جذاب
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پس خودشم هنوز به فکر ژینا بود پس چرا انقدر غرور  

 داشت؟؟ چرا بچه ی تو شکمشو ول کرد؟؟

 

 نه! دلت واسش تنگ شده ؟؟؟ _

 

گرفت : این چرت و پرتا چیه که میگی؟؟؟  نگاهشو ازم    

 

چرت و پرت نیست خودتم خوب میدونی که ژینا چقدر _

دوست داره و با این اخالقی که داری هر زن دیگه ایی بود 

  اصال بهت نگاه نمیکرد

 

ژینا همه کاری برات کرد،بهتره بری ازمایش بری شاید خدا 

  معجزه کرده باشه و بهت بچه داده
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ساعته کنار منو تو بوده تا حاال دیدی خطایی ازش ۲۴ژینا 

سر بزنه؟؟؟ همیشه پیشت بود به عنوان همسر ، همکار و 

 دوست. چرا همچین میکنی هوم؟؟؟ 

 

اگه راست میگه اون بچه ماله منه پس چرا از اول بهم  _

 نگفت؟؟؟  چرا از اول بهم نگفت حامله ست؟؟؟ 

 

اینجوری رفتار   خودمم واسم سوال بود ، نمیدونم چرا ژینا

میکرد نمیدونم چرا گریه میکرد و میگفت من بچه رو 

 نمیخوام 

 

 خب نمیدونم.  شاید مشکلتو فهمیده برای همین ترسیده_

پوزخندی زد :به هر حال ژینا واسه من تموم شد و بعد  

 چاییشو سر کشید 
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لجبازتر  از این حرفا بود که با دوتا حرف خام بشه و یا  

  کسی رو ببخشه

یه ازمایش ساده میتونست به همه چی پی ببرهبا   

 

 [01:57 20.08.21] ,آقا معلم جذاب
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دیگه حرفی بینمون رد و بدل نشد و منم بعد از جمع کردن 

  میز رفتم تو اتاقم

 

تازه یادم افتاد اون پیام ناشناسو ،یادم رفت به حمید بگم با 

 .خودم گفتم ولش کن بعدا خبرشو بهش میدم

 

مال ج )  ) 
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بازم با ورودم به خونه صدای دعوای مامان اینا به گوش  

  رسید

دیگه خسته م کرده بودند! اخمی کردم بی توجه بهشون  

  خواستم برم تو اتاقم

 

   اما با شنیدن صدای زیبا از دهن مامانم سرجام خشک شد

 

_ نداری!  زیبا از همه لحاظ   تو لیاقت عروس من موندو

  لیاقت جمالو داره تو بی لیاقتی

 

و بعد صدای پوزخند نگار به گوش رسید : اگه  من لیاقتتو   

وی بیاد خواستگاریم  نداشتم پس چرا پسرتو مجبور کر

  هوم؟؟؟میدونستی که ما هیچ حسی بهم نداشتیم 

 

ههه فکر کردی بخاطر خودت بود؟؟؟نخیر میخواستم اون _

ی که مدرت از شوهرم دزدیده رو پس بگیرمپوالی ! 
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 صدای ناباور نگار به گوش رسید :چی داری میگی؟

 

 !حقیقته_

کالفه دستمو تو موهام فرو بردم باید میرفتم با عمه در 

مورد پوال صحبت میکردم مطمئن بودم مامانم داره دروغ  

 .میگه اما باید بهم ثابت میشد

 

 آقا معلم جذاب

# 152پارت  

 

شون شدم نگار بیچاره خشکش زده بودنزدیک  . 

چی داری میگی زن دایی ؟؟ خودتم خوب میدونی که هر _

  چی پدرم داره از دست رنج خودشه
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یعنی جمال انقدر بدبخته که بخواد منو واسه پول بخواد 

  ؟؟؟  یعنی انقدر گدای پوله

 

 !!!دندون قروچه ایی کردم :درست صحبت کن

 

نتو نشنیدی؟؟؟دیدی چی  رو کرد سمت من:حرفای ماما

میگه؟؟ میگه تو منو واسه پول میخوای یعنی انقدر بیچاره 

  شده

 

چشم غره ایی به مامانم رفتم:من چشمم دنبال پول نبود.  

چه مامانم مجبورم کرد که باهات ازدواج کنم مگرنه من 

 احتیاجی به پول تو دارم هوم؟؟؟ 

 

_ االن میخوای همه چی رو سر من خالی کنی؟؟؟ چه  ااا

  حرفا به من چه!! من به پول دوهزاری اینا چیکار کنم 
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 از حرفای مامانم دهنم وا موند.این دیگه چه ادمیه؟؟ 

نگار پوزخندی زد : تو دیگه چی میگی هان؟؟ زندگیمو 

نابود کردید.  منم از اول تورو نمیخواستم مجبورم کردن با 

کنم تو ازدواج   

 

ازتون متنفرم. بهتره هر چی زودتر از هم جدا شیم چون 

درت یه جا زندگی کنم دست از تحقیر  من نمیتونم با ما

 ...کردنم برنمیداره خداروشکر که ازت بچه ندارم مـــ

 

 ....با سیلی که مامان زد تو گوشش
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م نگاه کردمهنگ کردم متعجب به مامان   
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نگار دستشو رو گونه ش گذاشت و با صورتی که از خشم 

 ...میلرزید به مامانم نگاه میکرد

 

  تند تند نفس میکشید

 !!تاوان کارتو پس میدی_

 

و بعد تنه ایی به من زد و از کنارم رد شد.مامانم خیلی 

  ریلکس نشست

 

  خونم به جوش اومد

_ ؟؟ این کارا مامان این چه کاری بود که کردی هان؟

 چیه؟؟؟ چرا کتکش زدی؟؟؟ 

 

اخمی به من کرد :بره به جهنم این زنت. عرضا نداره بچه 

  بیاره فیس و افاده هم واسه مون میاد
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 انگار کیه!! فکر میکنه دختر شاهه

 

سپس صداشو بلندتر کرد و داد زد : ولی ما که میدونیم 

 دختر همون مرد دزدی 

 

صدای داد و شکستن یه چیزی اومد سریع رفتم باال یهو   

دیدم مجسمه ایی  که مامانم خیلی دوست داره زده  

  شکونده

 

  با دیدن من بازم جیغ زد

ازت متنفررررمممم، از مامانت متنفرممم از شما چندش  _

  اورد ترررر ندیدم

  دست از سرم بردارید.  حالم ازتون بهم میخوره

دعوتش کردم.   اما اون بدتر فوش  رفتم جلوتر به ارامش

  میداد
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مامانم همیشه کار رو خراب میکرد.مشتشو به سینه م  

  کوبیدم

 !طالقم بده جمال من تورو نمیخواام تورو بخدا طالقم بده_

 مچ دستشو محکم گرفتم : طالقت میدمممم باشه اروم باش 

 

 آقا معلم جذاب

# 154پارت  

 

گرفت. مامانم اومد باال و با دیدن مجسمه  با این حرفم اروم

ش قیامت به پا کرد و هر چی فوش و ناساز بلد بود بار  

  دختر بیچاره کرد

از اینکه هم خودم و هم نگار رو نجات میدم و زندگی بدون  

سال داشتیمو پایان میدم حسابی خوشحال  ۱۲عشقی که 

  بودم
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راش به سرعت درخواست طالق داد و افتادیم دنبال کا

بماند که خیلی ها منصرفمون کردن از هم جدا نشیم اما 

وقتی کنار هم خوشحال نبودیم چرا باید زندگی 

 میکردیم؟؟ 

وقتی کنار هم هر روزمون عذابه چرا باید به این زندگی 

نگار تو اتاقی جدا از من بود و تصمیم داشت ادامه میدادیم. 

 تا طالق نگرفتیم به پدر و مادرش هیچی نگه 

 

حمید کارامو اوکی میکردم اما از زیبا خبری نداشتم.   با

 .گرچه مهمم نبود. شایدم بود نمیدونم

 ( گندم )

بازم یه پیام ناشناس واسم اومد مخم سوت کشیددیوونه  

  شدم از این پیاما

  !همشم یه جمله میگفت منتظر باش به زودی برمیگردم
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جوری حرف میزد که انگار بازیگره و فیلم هندیش کرده   یه

  بود

 

به حمید گفتم و اون گفت احتمال میده که جمال باش!و 

 !این احتمال یعنی جمال هویت واقعی منو فهمیده

هنوز دوتادور با ژینا در ارتباط بودم و اصال با حمید رابطه 

  شون خوب نشده بود

امگلیش کلی فشار وارد گشش ماهگی شده بود و بخاطر ح

 .روش  بود

 

 آقا معلم جذاب

 

کارش اشک ریختن بود و من نمیتونستم دلداریش بدم 

  چون برگشته بود شهر خودشون 

  خیلی دلم میخواست بیینمش اما نمیشد اصال
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حمید اجازه دیدنشو نمیداد.  تو حال نشسته بودیم و  

حمید سرش تو یه سری برگه بود و منم در حال نوشیدن  

رتغالم بودماب پ   

 

 که یهو حمید گفت: از عشقت خبر داری؟؟؟ 

 

 ابرویی باال انداختم:عشقم کیه؟؟ 

 

 جمال_

اخمی رو پیشمونیم نشست: نه من به این چیزا چیکار دارم  

   اخه

 

 میدونی میخواد طالق بگیره؟؟؟ _
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همین حرفش کافی بود که یهو اب پرتغال بپره تو گلوم و به 

  سرفه بیوفتم ــ

 

بود خفه بشم که حمید  محکم تو پشتم کوبیدنزدیک    

 اروم دختر_

 

 یعنی چی میخواد طالق بگیره؟؟؟ _

 

  انگار اختالف ندارن باهم_

  سرمو تکون دادم : عجب

 

 چی عجب ؟؟؟ _

چی بگم هیچ حسی نداشتم، شایدم داشتم   نمیدونستم

نمیدونم هر چی که بود نمیدونم چه حسی بود. اگه طالق  

 بگیره چی میشه؟؟؟ ماله من میشه؟
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حس خیلی   از این حس دوگانگی که داشتم متنفر بودم. یه 

  بد و چرتی داشتم اصال تکلیفمو با خودم نمیدونستم

 

  یه بار میگفتم نمیخوامش از جلو چشمم افتاده

 !اما یه بار میگفتم میخوامش

واقعا من چم شده؟؟؟ چرا با شنیدن اسم طالقش اینجوری  

 شدم؟؟؟ 

حمید پوزخندی  زد : چته؟؟ گفتم طالق میگیره نگفتم که  

 تورو میخواد بپر بغلش

 



@vip_roman  معلم جذاب آقا  

@vip_roman  

جوابی بهش ندادم، حمید هر کاریم که بکنه نمیتونه  

  !بیخیال زخم زبوناش بشه و همش کنایه میزنه

من کاری با طالق جمال ندارم، به من جه طالق بگیره _

 چیش به من میرسه؟؟؟ 

 

سیگار برگشو روشن کرد و ژست خاصی به خودش 

گرفت:بارها در مورد این موضوع صحبت کردیم من باید 

ه ها رو بفرستم اون ور اب میفهمی؟؟؟ اون عتیق  

 

ط با شرکت جمال میشه تو باید اونقدر روش کار اونم فق

کنی تا چشمشو رو همه چی ببنده و به راحتی بتونیم  

 .کارموتو حل کنیم بعدش هر بالیی سر جمال اوردی بیار

 



@vip_roman  معلم جذاب آقا  

@vip_roman  

با شنیدن حرفای مادرش دلم میخواست بکشمش و 

دیگه با احساس کسی  حسابشو سر جاش بیارم تا یه بار 

  بازی نکنه

 

اما ارزشو داشت که قانل بشه؟؟؟ نه تنها کاری از دستم در 

 میاد اینه کاری که با منو کردو سرش در بیارم 
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 ( جمال  )

 

برگه طالقو امضا کردم و رفتیم بیرون.رو به روی نگار 

درست کرد  وایستادم. شالشو  

  فکرشو نمیکردم به این سرعت از هم جدا شیم _
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 خودت خواستی_

 یعنی میخوای بگی پیشمونی؟؟؟ _

 

پیشمون بودم؟؟؟ نمیدونم ،من که حسی به نگار نداشتم از  

سال خوب یا بد زنم بود ۱۲سر اجبار باهاش بودم اما خب   

 

وقتی سکوتمو دید گفت : همیشه از خدا گله میکردم که  

ن بچه نداد ولی حاال حکمتشو  درک میکنم ما  چرا بهمو

ماله هم نبودیم و خدا نمیخواست باهم باشیم تا اخرش  

  بخاطر همین یه بچه بی گناه وارد زندگیمون نکرد

 

کمی فکر کرد و سپس گفت :شایدم اگه بچه داشتیم  

 .کارمون به اینجا نمیکشید

 دستی به گوشه لبم کشیدم:نمیدونم چی بگم 
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_ وری مواقعه نمیدونی چی بگی همیشه اینج ! 

 

دستمو جلو بردم و اونم با اکراه دستشو تو دستم گذاشت 

  باهاش دست دادم و براش ارزوی موفقیت کردم

 

و سوار ماشینم شدم. به خونه رفتم با دیدن مامانم که گریه  

  میکرد پوفی کشیدم

 چیه؟؟ چته باز مامان؟؟؟ _

 

_ ید پــــچرا به این زودی طالقش دادی هان؟؟؟ با .... 

پریدم میون حرفش :پول چیه مادرمن هان؟؟؟چه پولی ول  

 کن بابا. خودت از بس اذیتش کردی خسته شد رفت 
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من اذیتش کردم؟؟  من چیکارش کردم؟؟ مگه من  _

  شوهرش بودم که بخوام اذیتش کنم

 

میکردی و باهاش سر ناسازگاری داشتی   تو خودت اذیتش

به من چه اخه؟؟ عجب حرفایی میزنیا حاال که خیلی 

  ناراحتی برو برش گردون 

 

دستی تو موهام کشیدم دستی تو  موهام کشیدم و رفتم 

  .تو اتاقم

 .یه روزی من از دست کارای مامان روانی میشدم

نفسمو کالفه بیرون دادم که همون موقعه گوشیم زنگ  

رد خو  

 

جواب دادم اما بی هیچ  حرفی قطع کرد. بیخیال گوشی رو  

  پرت کردم که رو تخت که باززنگ،خورد
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  باز برداشتم که بی هیچ حرفی قطع کرد

 

 !همون لحظه یه اس ام اس اومد که نوشته بود گندم

 

با شنیدن اسم گندم صاف سرجام نشستم.یعنی گندم  

 بود؟؟؟ فوری تایپ کردم:گندم چی؟؟؟ 

جواب نداد ولی    

زنگ زدم جواب نداد... مخم داشت سوت میگشید نکنه 

 گندم بود؟؟؟ 

 

  نکنه گندمن برگشته؟؟؟کالفه دستمو تو موهام فرو بردم

 .باالی صدتا بار پیام و زنگ زدم اما همش بی جواب موند

 

کالفه بیرون دادم و با پا  وای اگه گندم زنده باشه.... نفسمو

 رو زمین ضرب گرفتم 
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اگه گندمه پس چرا گوشیشو خاموش کرد و مثله ادم حرف 

 نزد؟؟؟ 
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بار زنگ زدم اما جواب نداد و خاموش بود ۱۰۰اون باالی 

  داشتم دیوونه میشدم

 

گندم بودم وای اگه زنده باشه این  من این همه مدت دنبالم

  بار دیگه نمیذارم یه لحظه هم ترکم کنه 

  این بار دیگه نمیذارم از پیشم تکون بخوره

 

 !گندم دیگه ماله خودمه!خوده خودم
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ناخداگاه به عکسای قدیمی که ازش گرفته بودم نگاه کردم 

 .ته دلم قنج رفت براش

 

دلم میخواستش!    وای که چقدر زیبا و خواستنی بود.  چقدر

چقدرم برای اون چشپای معصومش تنگ شده بود.  

  نمیدونم چرا ناخداگاه یاد چشمای زیبا افتادم

 

چرا انقدر چشماشون شبیه هم بود؟؟ چرا معصومیتی که تو  

چشمای گندم بود تو زیبا هم بود؟؟ انقدر باید شبیه هم  

 باشند

 

ر  نفسمو کالفه بیرون دادم. مخم داشت هنگ میکردم ه

چقدر رو عکس گندم بیشتر زدم میکردم بیشتر متوجه 

  شباهتشون به هم دیگه میشدم
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ته چهره شون مثله هم بود فقط لبای زیبا درشت بود و  

  دماغشم عملیه 

اما صورت زیبا یه جوری بود ادم حس میکرد صورتش  

  حالت عادی نداره و مثله سوختیه

 

بشی!  انقدر  البته باید خیلی بهش دقت میکردی تا متوجه

غرق در عکس دیدن گندم بودم که زمان از دستم در رفت 

هست که باز یه اس  ۳و وقتی به خودم اومدم دیدم ساعت 

 ام دیگه برام اومد
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با همین حرفش   "اگه گندم زنده باشه چیکار میکنی؟! "

  دلم هری پاره شد. این دیگه کیه
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" ـ"کی هستی؟؟ گندمو از کجا میشناسی؟! تو  

 

مراقب گندم باش خیلی  "بعد از چند دقیقه جواب داد:

دن حرفش قهقه ایی سردادم یاد با خون   "نزدیکه بهت!

 فیلم جناییا افتادم این دیگه چه جود بازی بود؟؟؟ 

 

بیاد این حرفا رو  جوابشو ندادم ، چرا باید دقیقا روز طالقم

بزنه؟؟؟ معلومه یکیه که کرم داره و میخواد ازار و اذیت  

  برسونه 

 

  جوابشو ندادم و شماره شو تو بالک لیست گذاشتم 

 

و سعی  کردم بخوابم.اونم چه خوابی همش یاد گندم 

  میوفتادم 
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و خاطرات گذشته برام زنده شد.یعنی کار کدوم ادم 

ر کرد؟؟؟ بیشعوری بود که گندمو ازم دو  

 

خواب دیدم تو روستام گندم هم دانش اموزمه بی توجه به 

  بچه های کالس بهش نزدیک میشدم

 

که از رو صندلی بلند شد و داد زد :به نزدیک نشو تو یه ادم 

 اشغالی که ازم سواستفاده میکنی

 

داد و هوار راه انداخته بود و فوش میدد سعی میکردم  

 ارومش کنم

ت یکی از صندلی ها بلند شدکه یهو مادرش از پش   

و داد زد :چرا دخترمو ازم گرفتی؟؟ هیچ وقت حاللت  

 !نمیکنم
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من عاشق "شرمنده جلوی مادرش سرمو پایین انداختم 

 "!دخترتم

من از دار دنیا همین بچه رو   "شروع کرد به گریه کردن :

گیمو نابود کردی سالهاست که  داشتم که ازم گرفتی د زند

  به ارزوی دیدن دباره دخترم میخوابم و بیدار میشم

 

ابروم تو کل روستا رفت. اقا معلم حاللت نمیکنم تا وقتی  

بچه مو پیدا نکنی و نیاریش پیشم! حاللت نمیکنم واسه  

زندگی که برام ساختی! حاللت نمیکنم برای کارایی که  

ن دخترم بدبخت بشمباهم کردی و باعث شدی بعد رفت ! 
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و بعد پایان حرفاش هر چی کتاب و خودکار بود به طرفم 

  پرت کرد و بقیه هم پشت سرش کارشو تکرار کردن 

 

 یه کتاب به سرم خورد که ناخداگاه از خواب پریدم

حسابی عرق کرده بودم و از کابوسی که دیدم ترسیدم از  

  کنار تختم یکم اب خوردم

 

و کمی حالم جا اومد. نمیدونم چرا عذاب وجدان اومد  

سراغم من زندگی اون زن رو نابود کردم کاری کردم که  

  بدبخت بشه

 

اون وقت نتونستم از دخترشم مراقبت کنم! اما چه بالیی 

انقدر شکسته و پیر شده ؟؟؟  سر مادر گندم اومده که  

 

کی اذیتش کرد که همچین بالیی سر این زن اومده! از  

  عذاب وجدان داشتم دیوونه میشدم
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نمیشه با قسمت جنگید من گندمو با خودم اوردم اما خیلی 

  زود از دستش دادم

 

 ...وای برمن
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دلم میخواست گندمو پیدا کنم ، دلم میخواست با گندم  

  باشم باهم بریم سراغ مادرش 

 

دلم میخواست همه ی این سالها دوری رو برای مادر گندم 

  جبران کنم

 

کاش میتونستم گندمو پیدا کنم!نگاهی به گوشی کنار  

  تختم انداختم حس کردم  این مزاحم میتونه 
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ع کردم به پیام دادنش کمکم کنه گندمو پیدا کنم! شرو

بهش و گفتم اگه جای گندمو بهم بگی پول خوبی  بهت 

  میدم و منتظر جوابش شدم

 

  "فعال نمیشه !"فردا صبح جواب داد و فقط یه کلمه نوشت  

 "!چیزی از حرفش نفهمیدم و گفتم چرا فعال نشه؟

 

و بعد اون   "چون گندم فعال کارای مهم تری داری "گفت:

نداد حرفش دیگه جواب   

اعصابم خورد شده بود. باز گوشیشو خاموش کرد به سیم  

  اخر زدم دیگه

 مامانم پرسید چته؟؟؟ 

 

 !ناخداگاه بهش گفتم: فکر کنم گندم داره میگیره

 



@vip_roman  معلم جذاب آقا  

@vip_roman  

گندم کیه؟؟؟  "نمیدونم چرا مالقه از دستش افتاد :  

 

 !همونی که تو الیق من نمیدونستی_

اون االن معلوم نیست چه خرابی   پوزخندی زد :اوهووو

شده تو دیگه اونو میخوای چیکار؟؟ یه دختر خوشگل برات 

  پیدا میکنم حال کن

 

خشمگین نگاهش کردم : یه بار برام انتخاب کردی واسه 

 هفت پشتم بس بود 
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بازوم گذاشت: پسرم تو که نمیخوای دوباره بری   دستشو رو

 دنبال اون دختر نه؟؟ 
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خنده ایی کردم: اتفاقی می خوام برم این دفعه دیگه به  

هیچ قیمتی از دستش نمیدم! گندم مال من عاشقشم تمام  

ها فقط و فقط به فکر اون بودم اگه یه بار دیگه ی  این سال 

 . اونو پیدا کنم هیچوقت از دستش نمیدم

 

مادرم گفت: شاید اون دختر مرده باشه، اصال از کجام  

ست؟؟ میدونی زنده  

 

گوشیم تو هوا تکون دادم و گفتم: به خاطر این کسی که    

فهمی زندهبه من خبر رسونده میدونه زنده س. می ... 

 

سرشو تکون داد و گفت :بابا این بازی مسخربازیا چیه،  

 مطمئن باش،که دارن اذیت میکنن 

 

مامو ریز کردم و گفتم: مثال کی؟؟ چش   
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  گفت: می دونم شاید همین نگار به خاطر از انتقام 

 

نگار همچین کاری نمیکنه ،مطمئنا این کسی که پشت   _

 خطه خبری از گندم داره اینو مطمئن مادر من

 

بغل کرد و گفت : چه میدونم دختر زنده باشه  دستاشو 

 نمیزارم عروس این خانواده بشه هاا

 

هنوز چیزی نشده بود دوباره مادرم ساز مخالفتو شروع   

کرد اعصابم خورد شده بود بحث با مادر من بی فایده بارها 

این رو با خودم تکرار کردم ولی هنوز نمیدونم چرا با مادرم  

وا دادمبحث می کنم دستم تو ه   

مهم نیست خودم درستش می کنم شما چه بخوای چه   _

 !نخوای من گندم رو پیدا کنم عروس این خانواده میشه
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 [01:57 20.08.21] ,آقا معلم جذاب

# 164پارت  

 

تقریباً  یه هفته ایی گذشت وراهب  روستای گندم اینا  

 شدم. همه چیز تغییر کرده بود و 

فتم حتی ادماش . سراغ مادر گندم گر   

 اسمشو گفتم تو خونه خودشون نبو 

 

 تعجب کردم یعنی با خان علی ازدواج کرده؟؟  

پسر بچه ای جلوی در نمایان شد گفتم :کوچولو پدرت   

 خونه است؟؟ 

 

تکون داد و نه که همون لحظه صدای مادر گندم  سرشو 

به گوشم رسید  با دیدنش   تعجب کردم زیادی شکسته  

  شده بود
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با دیدنم اول شوکه شد اما بعد با عصبانیت به طرفم اومد و  

 شروع به داد و هوار کردن 

 

سعی کردم آرومش کنم دستشو کشیدم به پشت خونه  

  بردم

 

_ همه چیز رو واستون توضیح تورو  خدا آروم باشید پ، 

 بدم توروخدا مردمو دورمون جمع نکن باشه؟؟ 

با ترس نگاهم کرد و گفت: دخترمو ازم گرفتی تمام اهالی   

نما کردن منو  اونم دو روستا حرف منو میزنن،  همه انگشت

 به به خاطر تو دخترمو گول زدی

 

چرا دخترمو نیاوردی  ببینمش ؟؟دخترم نکو؟؟  دختر   

دونه من کو؟؟ سالهاست دارم عذاب میکشم یکی یه 

سالهاست در حسرت دیدار دخترمم چرا این کارو با من 
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کردی؟؟ چرا بدبختم کردی  تو که میدونستی  تنها دارایی 

 !من تو زندگیم فقط دخترمه

 

 [01:57 20.08.21] ,آقا معلم جذاب

# 165پارت  

 

چیزی نگفتم فقط سرمو پایین انداختم شرمندش بودم  

 انتونستم صحیح و سالم دخترشو واسش پس بیارم 

 

 وقتی سکوتمو دید گفت: دخترم کجاست ؟؟  

 

 !کالفه دستی تو موهام فرو بردم و گفتم :نمیدونم

 

با این حرف محکم کوبید تو صورتشو خودش و ناباور   

؟نگاهم کرد:  یعنی چی  چیزی نمیدونی؟  
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بعد از این همه سال برگشتی نمیدونی دختر من کجاست  

؟؟ مگه دختر منو خودت نبردی مگه دختر من روز 

 عروسیش ندزدیدی؟؟ پس دختر من کو ؟؟ 

 

 !دزدیدنش _

 خندید ، خنده ایی که عمق وجودمو سوزند  

 

 این بود امانت داری  اقا معلم ؟؟  _

چرا   دلم می خواست این لحظه اب  بشم برم تو زمین 

 .دست خالی برگشتم پیش این زن شرمنده  شدم

 

  شروه کرد به گریه کردن نمیدونستم، چه جوابی بدم

محکم کوبید به سینه خودش و  افتاد روی زمین هر کاری  

نگاه کرد  می کردم آروم میشدم علی اقا اومد متعجب مارو

 با دیدن من اخماشو تو هم کشید و 
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تکیه ی ناموس  کنی مر داد کشید : تو اینجا چیکار می 

 دزد؟؟

 

 [01:57 20.08.21] ,آقا معلم جذاب

# 166پارت  

 

فوری به طرفم حمله ور شد وقتی دید از خودم دفاع 

نمیکنم، یقه مو تو دستش گرفت و محکم کوبیدم به دیوار 

  داد میزد

 

و من شوکه به حرفای مادر گندم گوش میدادم باورم 

زن نداشت؟؟؟ نمیشد زن علی شده بود اما مگه علی   
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یقه مو ول کرد و رفت به طرف مادر گندم که  همچنان 

داشت گریه میکرد بلند شد و شده بود کمیآرام شده بود 

 :گفت

 

 چه بالی سر دخترم آوردی ؟؟  

سر به زیر انداختم و گفتم:  به خدا من هیچ خبری از 

 !دخترتون ندارم  نمیدونم چی شده

 

گشتم اما نتونستم پیداش کنم  که   خودم همه جا دنبالش 

سال باید اومدم  حرف بزنم باهاتون  ۲بعد از    

 

دوباره به گریه افتاد اومده بود: من فکر کردم اومدی خبر 

دخترم  به من بدی!  میبینی زن کسی  شدم که واسش بچه  

بیارم ؟؟ برای اینکه دهن مردم روستا بسته بشه از خونه 

مایی  همه بودمبیرون نمیومدم که انگشت ن   
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همه اینا تقصیر توئه!! ابروم پیش  خانواده امید رفت  

نمیدونی که چه حرفایی زدن  فقط به خاطر اینکه دخترمو 

 !ازم گرفتی خدا ازت نگذره

  !همیشه نفرینت میکنم

اون حرف میزد و من تموم حواسم پیش حرفش بود یعنی 

 از خانواده امید خبر داشت؟؟ 

 

  ,آقا معلم جذاب

# 167ارتپ  

 

 از خانواده امید خبر داری؟؟میدونی امید کجاست؟؟ _

 

: نه بیچاره ها  بعد از چند ماه  سرشو به معنی نه تکون داد

  از روستا رفتن 

  اهانی گفتم که با تنفر نگاهم کرد
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از اینجا برو اقا معلم هیچ وقت اینجاها پیدات نشه من _

یی دخترمو مرده میدونم چون معلوم نیست تو چه بال

  سرش اوردی

 

امیدوارم یه روزی هم این بال سر دخترت بیاد که ابرومونو 

  بردی

  از کنارم رد شد و رفت. اشتباه کردم به این روستا اومدم 

 

چون همه منو مقصر میدونستن و دستم پیششون خالی  

  بود

  نفسمو کالفه بیرون دادم و یه شبو تو هتل موندم

برگشتم خونهو بعد دست از پا دراز تر   

 

 همین که پامو تو خونه گذاشتم مامانم قیامت به پا کرد
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 اون دختره خونه خراب کن زندست اره؟؟؟_

توجهی بهش نکردم و خواستم برم اتاقم که بازم شروع به  

  داد و بیداد کردن کرد

 

عصبی گفتم : بابا چی از جونم میخوایییی هان؟؟؟ چی  

 !میخوااای؟؟؟ دهنمو سرویس کردی

ولم کن بذار تو حال خودم باشم اه  بسه   

همش دخالتای بیجا خسته م کردی مامان بخدا به مرگ بابا  

 قسم

 

یه بار دیگه فقط یه بار دیگه تو کارام دخالت کنی من از  

 ! این خونه میرم و تنها میتونی تو ویالت زندگی کنی

 

  ,آقا معلم جذاب

# 168پارت  
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کاری به کارم  با این تهدیدم مامانم دیگه ساکت شد و 

نداشت اما من همچنان پیگیر اون شخصی بودم که بهم 

  پیام ناشناس داده بود

 

  برگشتم شرکت و یه جلسه با زیبا و حمید ترتیب دادم

 

زوم روی زیبا بود اصال حس خاصی بهش داشتم. حسی که 

  اصال نمیدونستم چیه

خودمم با خودم درگیر بودم یه روز عاشق زیبا بودم یه روز 

اشق گندمع    

 

دنبال گندم میگشتم اما به زیبا فکر میکردم.  انگار روانی 

  شده بودم و کنترل رفتارمو نداشتم 
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حمید گفت : من برای مدتی باید برم خارج از کشور زیبا 

  میتونه بیاد خونه ی شما؟؟ نمیخوام ننها تو خونه بمونه

 

هم  با این حرف حمید هر دو نگاهی بهم انداختیم انگار زیبا

  تعجب کرده بود که چون گفت

 

 واا یعنی چی؟؟ من خونه ی اینا برم چرا؟؟ _

حمید چشم غره ایی بهش رفت که ساکت بشه و من 

  نگاهشو به من دوخت

 

 موافقی؟؟ _

خودمم دوست داشتم از اینکه زیبا میومد با ما زندگی 

  میکرد خوشحال بودم

سرمو تکون دادم و گفتم تند تند   
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 اره چرا که نه قدمشون رو چشم_

 

  ,آقا معلم جذاب

# 169پارت  

 

  ( زیبا  )

 

متعجب به حمید نگاه کردم باورم نمیشد که بخواد منو  

 .بفرسته پیش جمال زندگی کنم

چند بار پشت سر هم پلک زدم این مگه نمیدونست من با 

 مادرش بحثم شده؟؟

 

؟؟ قلبم محکم تو سینه م کوبیده پس چرا اینجوری میکرد

 می شد. نگاهی به جمال انداختم
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اونم انگار بدش نمیومد. دعا میکردم هر چه سریع تر این  

جلسه کوفتی تموم بشه و من، با حمید صحبت کنم باالخره 

  تموم شد 

 

  به محض اینکه تو ماشین نشستیم گفتم : یعنی چی؟

  خیلی ریلکس گفت:چی یعنی چی؟؟ 

خوای من برم با جمال زندگی کنم؟؟ چرا می  _  

 

 ! هیچی نگفت. از سکوتش حرصم گرفت: با تواام 

 

تو کارم دخالت نکن زیبا بلید به جمال نزدیک بشی هر _

 طور که شده باید حواستو بهش جمع کنی فهمیدی؟؟ 

 

بودم برای همین سکوت کردم  از حرفای همیشگیش متنفر

 و چیزی نگفتم
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رسیدیم خونه و اما من نرفتم خونه و گفتم میرم خرید اونم 

  چیزی نگفت

مرتیکه ی بیشعور اگه زرنگه واسه من تصمیم نگیره به 

  زنش برسه

 و حرفای زنشو باور کنه نه منو... بیچاره ژینا

 

 آقا معلم جذاب

# 170پارت  

 

خیلی ریلکس رو مبل نشسته  خرید کردم و برگشتم خونه

  بود و پا رو پا انداخته بود و با جدیت گفت

  وسایلتو بردار_

 

 میخوای منم از سرت باز کنی؟؟ _
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بدون اینکه نگاهم کنه جواب داد : گندم تو عاشق جمالی  

و اونم همینطور پس سعی کن اون مدارکو به دست بیاری 

 سر از کار جمال دراری فهمیدی؟؟؟ 

 

زور زدنش متنفر بودم. اخمامو تو هم کشیدم و  از این حرف

  رفتم تو اتاقم با حرص و اعصبانیت شروع کردم

 

به جمع کردن وسایلم از خودم متنفر بودم که همیشه باید 

  برده دیگرون میشدم

 

 حمید فقط زر اضافی میزد کاش ژینا پیشم بود

 

  کاش اون بود و جلوشو میگرفت و ازم دفاع میکرد

اف من چطور برم پیش جمال؟؟ اخه بی انص   

 من چطور با جمال زندگی کنم وبراش نقش بازی کنم؟؟ 
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من تازه میخواستم فراموشش کنم اما با زندگی کردن 

  باهاش میدونستم محاله 

میدونستم نمیتونم خودمو کنترل کنم و کار به جاهای 

  باریکی کشیده میشه

 

پاک کردم و وسایل ضروری رو تو چمدون چیدم   اشکامو

  حسابی داشتم دیوونه میشدم 

 

 [01:57 20.08.21] ,آقا معلم جذاب

# 171پارت  

 

وارد خونه جمال شدم با خوشرویی اومد استقبال معلم   

من خوشش نمیومد چون با اخم پشت سر  بود و مادرش از 

 جمال ایستاده بود با بحث امروز من کال از جلوی چشمش

 افتاده بودم
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 سالم حالت چطوره ؟؟ _

 سرمو تکون دادم و گفتنم سالم ممنونم شما خوبید؟؟

 

  چشماشو رو هم گذاشت : شکر خدا 

 

نگاهی به مادرش انداختم و گفتم سالم حال شما چطوره 

 شما خوب هستید ؟؟ 

 

 فقط گفتن به خودم اکتفا کردو رفت داخل 

 

روند و گفت: به  جمال به حالت  بامزه ایی پشت گوششو خا

  دل نگیر

 !پوزخند زدم : مهم نیست من به این چیزا عادت دارم
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رفتیم داخل یه اتاق نشونم داد و کمکم کرد چمدنامو اون  

  جا بذارم

رو تخت نشست :از اینکه اومدی به اینجا نمی خوام مغدب 

 !باشی فکر کن  خونه خودت

 

شه نگاه کوتاهی بهش انداختم و سرمو تکون دادم :با   

 

 [01:57 20.08.21] ,آقا معلم جذاب

# 172پارت  

 

رفتار مادرش باهم سرو سنگین بود و یه جورایی بهم تکیه  

مینداخت تو که نمیخواستی با پسرم ازدواج کنی پس چرا 

 اومدی خونه ما؟؟؟ 
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و برام بی اهمیت بود. هنوز   منم سعی میکردم جوابشو ندم 

  اون ناشناس بهم پیام میداد و اعصابمو بهم ریخته بود

 

اما جوابشو نمیدادم. جمال زودتر از همیشه به خونه 

 برمیگشت و حس میکردم که شوق و ذوق داره

 هوامو داشت و همش میپرسید به چیزی نیاز نداری؟؟

 

ری از اینکه به فکرم بود خوشحال بودم. از حمید خب

  نداشتم و اصال نبودش

جواب پیامامم نمیداد و فقط با ژینا در ارتباط بودم وقتی 

  گفتم حمید همچین کاری کرده

 

کلی تعجب کرد و اونجا بود که فهمیدم حمید مشکل روانی 

 داره و قرص مصرف میکنه 
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برام سوال بود پس چرا این همه وقت  من به چیزی شک  

فهمیده بود بچه ش پسره نکردم. ژینا   

 

به حمید خبر داده بود که حمید یه کالم بهش گفته بود 

 خب که چی؟؟؟ 

 

ژینا به نظرش میومد که این یه قدم بزرگه و به زودی حمید  

راضی میشه که برن ازمایش تا مطمئم بشه بچه ماله 

  خودشه

 

 .به نظرم این کار به شعور برمیخورد اما خب چاره ایی نبود

 

معلم جذابآقا   

# 173پارت  
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مادر جمال رفته بود بیرون و  من تنها خونه بودم داشتم  

  کاناال رو باال و پایین میکردم 

تو بحر فیلم فرو رفته بودم که یهو حس کردم کسی کنارم  

  نشست

 

ترسیده نگاهمو به کنارم دوختم با دیدن جمال هینی از 

  ترس کشیدم که خندید

_ نمیخواستم بترسونمت اوووه ببخشید    

 

دستمو رو قلبم گذاشتم : اصال کار خوبی نکردی که عین 

 دزدا اومدیااا

 

 سرشو جلو اورد :چرا کار خوبی نکردم؟؟ 

  قلبم تند تند میزد : نمیدونم

 دختر؟؟_



@vip_roman  معلم جذاب آقا  

@vip_roman  

 بله؟؟_

  سرشو جلوتر اورد: از اذیت کردنت لذت میبرم

گرفت  قلبم اومد تو دهنم که خنده جذابی کرد و ازم فاصله 

  منم فوری سرمو چرخوندم به طرف فیلم

 

هنوز استرس داشتم و نفسام تند شده بود. از شانس گندم  

فیلم رسید به یه جای صحنه دار و دختر  و پسر داشتن لب 

 میگرفتن 

 

از طرفی اگه شبکه رو عوض میکردم همه چی لو میرفت و 

 نمیتونستم عوض کنم 

اریکی کشیده  از طرفیم صحنه ی فیلم داشت به جاهای ب

 میشد لعنتی به شانسم فرستادم

 

 .حاال اگه تنها بودم هیچ کدوم از این اتفاقات نمیوفتاد
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 آقا معلم جذاب

# 174پارت  

 

هر لحظه بهم نزدیک تر میشد .خاطرات قدیمی تو ذهنم 

  تداعی شد.چقدر دلتنگش بودم

 !چقدر به اغوشش نیاز داشتم

 

  گندم_

 

اما بعد با چشمای گرد شده اول فکر کردم اشتباه میشنوم  

 نگاهش کردم. یعنی فهمید من گندمم؟؟؟ 

 

 سعی کردم خودم نبازم و گفتم :گندم کیه؟؟؟

 

 !نگاهی بهم انداخت و لب زدم :نمیدونم
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نزدیک بود قلبم وایسته!  با چشمای گرد شده گفتم : وااا  

 !!!خب بگو گندم کیه

 

تو موهاش فرو برد و پوفی کشید کالفه دستشو   

  گندم دختریه که دوستش داشتم و یهویی ترکم کرد  _

 

قلبم از جا کنده شد. اب دهنمو پرصدا قورت دادم و حس  

کردم واسه لحظه قلبم نمیزنه! اب دهنمو پرصدا قورت 

  دادم

 

و نگاهمو ازش گرفتم و بدون اینکع نگاهش کنم گفتم :  

صدا زدی؟؟؟ خب چرا منو به اشتباهی    

 بخاطر اینکه تو منو بدجور یاد اون میندازی _
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اشک تو چشمام حلقه زد نمیدونم چرا حس کردم با  

  مظلومیت داشت بهمون نگاه میکرد

 

 اب دهنمو پرصدا قورت دادم و بلند شدم

  اممم چه خوب باشه _

 .و بعد به سرعت ازش دور شدم

 

 آقا معلم جذاب

# 175پارت  

 

بستم قلبم به شدت تو سینه م  رفتم تو اتاق در رو 

  .میزد.استرس داشتم حالم خوب بود

 رفتم سمت سرویس ها و یکم اب به دست و صورتم زدم
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باورم نمیشد که جمال اسممو صدا زده باشه ! گفت گندم؟؟  

 هنوزم شک دارم

 نکنه جدی جدی فهمیده باشه من گندمم؟؟؟

 

پرصدا قورت دادم وای برمن...  چندباریم بهم  اب دهنمو

 گفت که چشمام بدجور منو یاد یکی میندازه

 

  از درون حسابی داغ بودم و از بیرون سردم بود

مخم داشت سوت میکشید. اگه بفهمه گندمم اون وقت چی  

 میشد؟؟

 اون وقت من باید چیکار کنم؟؟ 

 

باز  تقه ایی به در خورد ترسیده هینی کشیدم و در رو 

کردم با دیدن جمال که تو دستش سینی بود چشمام گرد 

  شد
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 این چیه؟؟ _

 

 با چشم به سینی اشاده کرد :گفتم شاید گشنت باشه

 

  گیج موهامو پشت سرم زدم : نه بابا

 مطمئنی؟؟ _

 اره_

 

بیخیال شونه ایی باال انداخت: اوکی پس خودم 

 !میخورمشون 

 

بود یکم دلم نگاهی به سینی انداختم ساندویچ خونگی 

  ضعف رفت و ناخداگاه گفتم

 اممم خب چیزه باهم دیگه بخوریمشون؟؟_
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 آقا معلم جذاب

# 176پارت  

 

  چشماش برقی زد : اهوم عالیه

رفتم کنار اومد تو اتاق و رو تخت نشست منم نشستم رو  

  به روش یکی از ساندویچا رو به طرفم گرفت

 

 بگیر بخور_

که با این کاراش قلبم داره از جا کنده    چه میدونست

 !میشه

 

با دستای لرزون لقمه رو ازش گرفتم و تو دهنم 

  گذاشتم.چشمکی بهم زد

 زیبا_
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 بله؟؟_

 تا حاال عاشق شدی؟؟ _

 

لقمه تو دهنم گیر کرد،کاش میتونستم بگم عاشق یه بی 

  وفا شدم که هنوز یه ماه نشده منو گم کرد 

 

رفت زن گرفت. کاش میتونستم بگم سالهاست که عاشق 

  توام اما... نه نمیتونستم چنین چیزی رو بهش بگم

 

  نگاهمو ازش گرفتم : نه

 چرا؟؟ _

 

 شونه ایی باال انداختم : به نظرم کسی لیاقتشو نداره 
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سرشو تکون داد : دقیقا حق با توعه کسی لیاقت عشق رو  

دارهنداره. به نظرم عشق واقعی وجود ن   

 چرا؟؟ _

تو چشمام زد : چون اگه عشق واقعی وجود داشت اون از  

 .دستم فرار نمیکرد

 جا خوردم :کیو میگی؟؟ 

 

  ,آقا معلم جذاب

# 177پارت  

 

 سرشو تکون داد : بیخیال

کنجکاو نگاهش کردم : یعنی میخوای بگی اولین عشقت 

 زنت نبود؟؟
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ازش  پوزخندی زد :نه بابا من حتی به نگار حسی نداشتم 

متنفر بود و هستم اصال ازش خوشم نمیومد برای همین  

  جدا شدیم از هم

 

بازم با تعجب نگاهش کردم. اما من دیدم تو فیلم میخندید 

 یعنی جمال داره دروغ میگه؟؟؟

 

 پس چرا باهاش ازدواج کردی؟؟ _

  اهی کشید : از سر اجبار 

 

ساندویچ از دستم  یه چیزی تو دلم تکون داد و ناخداگاه

افتاد. یعنی چی که از سر اجبار؟؟؟ اخه مگه میشه؟؟ کی  

 اجبارش کرده؟؟

 

 

 کی مجبورت کرد ازدواج کنی؟؟؟ _
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خندید : شاید خنده دار باشه اما مامانم برام شرط گذاشت  

دم ک مجبور بودم ادعای خوبا که ازدواج کنم منم قبول کر

بختم اما در  رو در بیارم همیشه تظاهر میکردم که خوش

ظاهر نه من نه نگار در حال هم خوشبخت نبودیم و برای 

 همین تصمیم به جدایی گرفتیم

 

حس می کردم هوا به مغزم نمیرسه و اکسیژن کم دارم 

  باورم نمیشد که این اتفاقات افتاده باشه

 

بیشتر از قبل از مادرش متنفر شدم اون باعث جدایی ما  

 شد خدا ازش نگذره 

 

ذابآقا معلم ج  

# 178پارت  
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دلم میخواست مادرشو خفه ش کنم و حسابی به حسابش  

  برسم. ازش متنفر بودم 

  صبح زود از خواب بیدارشدم

 

و بعد رفتم تو حیاط یکم ورزش کردم و بعد رفتم داخل رو  

  پله ها بودم که مادرجمال از پله ها اومد پایین

 

 با نفرت تو چشماش زل زدم که با اخم گفت : دیروز با

 پسرم خلوت کردی؟؟؟ 

تصمیم گرفتم که یکم اذیتش کنم : بستگی داره چه جور  

 خلوتی مد نظرتون باشه

 

شوکه نگاهم کرد : دختره چشم سفید تو خونه من خجالت 

نمیکشی؟؟ پس چرا وقتی گفتم بیا زن پسرم شو ادا 

  دراوردی؟؟؟
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شرایط نداشتم بعدشم   شونه ایی باال انداختم : اون موقعه

 .گناهی نکردیم که اینجوری اعصاب خودتونو خورد میکنید

 

گناهی نداشتی؟؟؟ رفتی تو رختخواب پسرم میگی  _

 گناهی نداشتی؟؟؟ 

 

  عجب ادم کثیفی بود که همه چی رو به رختخوابش میدید

 

 کی گفت من رفتم رختخواب پسرتون؟؟_

 !خودت_

 عجب_

  چقدر تو بی حیایی_

و بعد خواست به طرفم بیاد که صدای عصبی جمال به 

 گوش رسید 
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 چیکار میکنی؟؟؟ _

 

 آقا معلم جذاب

# 179پارت  

 

دستشو به کمرش زد :این دختره اول افاده میومد   بعد با 

تو خوابیده؟؟؟  بازم خر یه خراب شدی؟؟ بازم داری 

 اشتباهاتو تکرار میکنی؟؟؟ 

 

چی داری واست  با چشمای گرد شده نگاهش کردم :چی؟؟

 خودت میگی؟؟ حالت خوبه؟؟ چرا تهمت میزنی؟؟ 

 

دستشو به کمرش زد :واه واه تو نبودی چند دقیقه پیش 

 میگفتی تک رختخواب پسرت بودم؟؟ 
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خودمو غمگین کردم و به جمالی نگاه کردم که نگاه گیج 

 ومنگش به طرف ما بود

یهاگه گندم چند وقت پیش بودم مطمئنا االن میزدم زیر گر   

 

اما این سالها منو با سیاست کرده بود هر جور که شده باید 

  زخم زبون به مادر جمال میزدم

 

واال خجالت داره ادم به مهمونش تهمت میزنه؟؟ منو  _

 جمال فقط باهم دوستیم نه چیز دیگه ایی

 

این چه  شجمال هم جلو اومد : بسه مامان خجالت بک

حرفیه که میزنی؟؟ واال منو زیبا هیچ کاری باهم نکردیم 

 اگرم اتفاقی افتاده باشه بین منو زیباست نه کس دیگه ایی 

 

  از حرف جمال خوشم اومد و لبخندی رو لبم نشست
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که عصبی گفت : عجب بخاطر دخترا روی ماددت 

 وایمستی؟؟ 

 

 آقا معلم جذاب

# 180پارت  

 

ن اومد : مامان سرجدت کوتاه بیا جمال چندتا پله رو پایی

انقدر تهمت نزن بعدشم زیبا مهمون ماست احترامش 

  واجبه

 

حاال نوبت مظلوم نمایی بعدی بود قبل اینکه مادرش حرف 

 بزنه گفتم 

 

اقا جمال اشکال نداره من از اینجا برم بهتره فکر کنم  _

 اینجوری مادرتونم راضی بشن 
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ال و جمال هم پشت سرمو بعد تند تند از پله ها رفتم با  

 یهو مادرش کوبید رو دست خودش

 

 خاک عالم نگاه چطوری دلبری میکنه خجالتم خوب چیزیا_

 

لبخند محوی رو لبم نشست چمدونمو برداشتم جمال سعی  

  میکردم پیشمونم کنه اما خب نمیشد

 

  اخر سر بعد اینکه اماده شدم عصبی گفت

_ دم هیچ جا بریاااه تو دست من امانتی من اجازه نمی   

 

 پوزخندی زدم : اون وقت کی منو دست شما امانت داره؟؟

 حمید _
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پوزخند رو لبم عمیق تر شد : لطفا حرفی از حمید نزن اون  

اگه به فکرم بود یه تماس باهام میگرفت، پس هیچ کس 

 منو دستت امانت نداده 

 

از دستم کشید و نمیدونم چرا یه جوری شد چمدونمو   

 میشه توام نری؟؟ _

 گیج نگاهش کردم : یعنی چی؟؟

 

 نمیخوام بری زیبا لطفا تو ترکم نکن _

 

  ,آقا معلم جذاب

# 181پارت  
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دستم رو چمدون خشک شد حسای عجیب و غریب اومد  

سراغم. از اینکه جمال عاشق شخصیت زیبا شده باشه 

 ترسی تو دلم نشست 

 

ال که فهمیده بودم جمال بیگناهه بازم عاشقش شده حا

  بودم و ضربان قلبم رفته بود باال

 

حتی اگه موقعیتشم پیش میومد مطمئنا میتونستم حقیقتو 

  بهش بگم و اعتراف کنم که گندمم

 

  مادرت دلش نمیخواد من اینجا بمونم میتونم برم هتل _

 

_ بگه  عرضه که چی؟؟ فردا پس فردا حمید مسخره م کنه 

 مهمون داری ندارم؟؟ 

  بسه جمال بذار برم لطفا _
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نه اصال بیا بریم خونه ی من! دوتا خونه دارم میبرم اونجا  _

 میذارمت باشه؟؟ 

 

به ناچار باشه ایی گفتم و بدون اینکه از مادرش خداحافظی 

کنم همراه با جمال سوار ماشین شدم و رفتیم به طرف  

  خونه

 

با دیدن همون خونه ایی که بچه بودم منو با خودش اورده  

  بود چشمام برقی زد و ناخداگاه گفتم 

 

 وااای هنوزم این خونه رو داری؟؟ _

 چی؟؟یعنی چی؟؟؟ _

 

لعنتی به خودم فرستادم به جز سوتی کار دیگه ایی از 

 دستم برنمیومد
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یعنی میگم چیزه ...منظورم اینه تو این محله هم خونه _

؟ داری؟  

 

 آقا معلم جذاب

# 182پارت  

 

اره ، خونه رو بازسازی کردیم میتونی چند وقت اینجا  _

بمونی خونه همه ی وسیله هاش تکمیله بهت سخت 

  نمیگذره

 

از ماشین پیاده شدیم و رفتیم داخل دروغ چرا ترس  

  داشتم.میترسیدم بازم سوتی بدم و بفهمه که گندمم

 

ته اومد تو ذهنم وارد خونه که شدیم تموم خاطرات گذش  
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چقدر رابطه ی خوبی با جمال داشتیم،چقدر خوشحال  

 بودیم چقدر همدیگر رو دوست داشتیم

 

یعنی یه روز میشه مثله گذشته باشیم؟؟ یعنی میشه یه 

 روز مثله گذشته بشیم؟؟ 

 

 یعنی میشه یه روز بازم باهم بخندیدیم و خوش باشیم؟؟ 

م اومدمبا دستی که جلوی صورتم قرار گرفت به خود    

 چی شده؟؟_

 

 !کجایی  دختر چرا جلوی در ماتت برده_

 

هانی گفتم و از در فاصله گرفتم و رفتم داخل رو مبل 

 نشستم همه ی وسایل خونه رو عوض کرده بود
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 خونه رو پسندیدی؟؟_

دلم میخواست بگم قبال پسندیده بودم اما سکوت کردم که  

 تک خنده ایی کرد

  تو خیلی عجیبی دختر_

 

 چرا؟؟ _

 شونه ایی باال انداخت: نمیدونم

 

 آقا معلم جذاب

# 183پارت  

 

کمی پیشم موند و بعد گفت میره واسه خونه خرید کنه 

 جالب بود واسم بعد رفتنش رفتم همه جای خونه رو گشتم
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خاطراتم با جمال یه لحظه هم از جلو چشمم کنار نمیرفت  

  با زنگ گوشیم به خودم اومدم 

مخاطب ناشناس بود  یه تک زنگ از همون     

 

 !! فوری جواب دادم بدجور دلم میخواست بدونم کیه 

 

اما همین که جواب دادم قطع کرد ، بادم خالی شد که پیام  

  داد

 

 خونه جمال خوش میگذره؟؟_

شد  این چیزا رو از کجا میدونست؟؟ از ترس  شمام گرد  چ

 اینکه داره تعقیبمون میکنه ترس تو دلم افتاد

 

ن و نگاهی انداختم هیچ چیز مشکوکی مبود  رفتم بالک

  براش نوشتم



@vip_roman  معلم جذاب آقا  

@vip_roman  

 تو کی هستی؟؟؟  _

 

 فوری جواب داد : به زودی میفهمی

 

ترس گرفته بودتم، چرا حس میکردم این شخص خوده  

  جماله

اخه کسی جز اون نمیدونست که منو به خونه میاره... واقعا 

 نکنه خوده جماله؟؟ 

 

 .اگه خود جمال باشه میفهمیده من که گندمم و زیبا نیستم

 

 آقا معلم جذاب
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با این فکر استرس به جونم افتاد و بدنم شروع کرد به 

  لرزیدن... ترس برم داشته بود 

 اگه جمال عاشق شخصیت زیبا شده باشه چی؟؟؟ 

 

که این بال رو سر ما اورد... اگه جمال   خدا لعنت کنه مادرشو

رو وادار به ازدواج نمیکرد االن ما باهم بودیم و از دست اون  

  امید ما رو نجات میداد

 

تو همین فکرا بودم که جمال دست پر برگشت خونه و با  

  خنده گفت

 

  کلی وسیله خریدم_

 لبخند مصنوعی رو لبم نشوندم و گفتم : مرسی 

 

ودش جاگیر کرد دیگه غروب شده بودهمه ی وسایل رو خ   
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 خب دیگه من برم کاری نداری؟؟ _

 

راستش از تنها موندم میترسیدم و اصال نمیدونستم چطور  

 تنهایی تو این خونه زندگی کنم

 

 وقتی سکوتمو دید پرسید : مشکلی پیش اومده؟؟

 سرمو به معنی نه تکون دادم : نه چه مشکلی پیش بیاد؟؟ 

 

 پس چرا قیافه ت یه جوریه؟؟_

دستمو به پشت گردنم کشیدم و مردد گفتم : راستش  

 میترسم 

 

 شیطون ابرویی باال انداخت :از چی میترسی؟؟

 

  از تنها موندن_
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 چرا؟؟ _

 شونه ایی باال انداختم : نمیدونم
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 مثال توهم میزنی که جنی چیزی بیاد برات؟ _

: من همینطوری میترسم میشه تو  حرصی نگاهش کردم

 دیگه پیاز داغشو زیاد نکنی؟؟

 

تک ختده ایی کرد: اووه چه خشن باشه بابا ببخشید ، اگه 

 میخوای من امشب پیشت بخوابم هوم؟؟؟ 

 

دلم میخواست پیشم بخوابه اما خب نمیشد واقعا بد میشد  

  برام 
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بازم مادرش کلی تهمت میزد ،از طرفیم میترسیدم باهاش  

ا باشم تنه  

 

برای همین با کنایه گفتم : تو به این چیزا فکر نکن چون 

 خانوادت میفهمن و گردن منو میگیرن 

 

 ابرویی باال انداخت:خانوادم؟؟

  منظورم مادرته_

 

  تک خنده ایی کرد :بیخیال اون 

 

 چرا بیخیالش؟؟_

  عادتشه کال به همه شک داره و با همه سر ناسازگاری _

 جدی؟؟_
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تکون داد:اره ، حاال اگه میخوای پیشت بخوابم   سرشو

 هوم؟؟ 

 

 !به ناچار سرمو تکون داد : باشه

لبخندجذابی زد که دلم براش رفت ، دلم میخواست بغلش 

 بخوابم 

 

 آقا معلم جذاب
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  رفتم تو اتاق و به هر بدبختی که بود به خواب رفتم

رفتم  با سر و صدایی که میومد چشم باز کردم از اتاق 

  بیرون 
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با دیدن میز اماده صبحونه چشمام برق زد باورم نمیشد که 

  همه چی برام اماده کرده باشه

 

ذوق کردم ، جمال پشتش به من بود با دیدن سرشو بلند  

  کرد

  عه بیدار شدی صبح بخیر _

 

  لبخندی زدم : صبح توام بخیر 

 پشت میز  نشستم  چشمکی بهم زد : خوشت اومد؟؟

نگاهی به میز انداختم ، همه چی بود نون و پنیر و کره و 

 ...مربا الوبالو و هویچ و عسل و ابمیوه و

 

 عالیه ولی خیلی زیاد اماده نکردی؟؟ _

 

  نوچی کرد : نه بابا اتفاقا عالیه بخور خوشت میاد



@vip_roman  معلم جذاب آقا  

@vip_roman  

نده های جمال  لبخندی زدم و چیزی نگفتم با شوخی و خ

  صبحونه مونو خوردیم

بعد تموم شدن صبحونه خواستیم سفره رو جمع کنیم که  

 صدای پیامک گوشیش شنیده شد

 

  پیامک رو  باز کرد نمیدونم چرا اخماشو کشید توهم

 

 چی شده؟؟_
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 هول زده نگاهی به من انداخت:هیــ...چی قراره چی بشه؟؟
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و بعد بلند شد : من بایدبرم  به چیزی نیاز داشتی بهم زنگ 

 بزن 

 

  سرمو تکون دادم:اوکی

 

بعد خداحافظی از خونه رفا بیرون...گیج رفتار مشکوکش 

 شدم یعنی چی شده؟؟ 

 

 ( جمال  )

 

فقط تونستم از  "گندم االن کنارته "با دریافت پیامک 

ی که خونه بزنم بیرون نمیدونم این ناشناس کی بود هرچ

ش گرفته بود بود بدجور بازی  

 

تو ماشین نشستم و شماره شو گرفتم. بعد دوتا بوق قطع 

 کرد فوری دوباره گرفتمش که
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گوشیش خاموش بود محکم دستمو به فرمون کوبیدم و 

دندون قروچه ایی کردم...امیدوارم هر کس که این بازی  

 کثیف  رو شروع کرده خیره نبیینه 

 

نم که بد میبینه! یهو فکری به سرم  فقط دعا کنه پیداش ک

 زد و تو تند ماشینو روشن کردم سمت مخابرات

 

اونجا یه دوستی داشتم میتونست کمک کنه که این  

 ناشناس مرموز رو پیدا کنم

 

 اره باید میفهمیدم که کیه! اصال نکنه خوده گندم باشه؟؟؟ 

 

 آقا معلم جذاب
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 خب جمال جان چه کاری از دست من برمیاد؟_

 !شماره هست میخوام بیینی ماله کیه_

 

 !ابرویی باال انداخت: مزاحمه

سرمو به معنی اره تکون داد ، که باشه ایی گفت : باشه در 

  خدمتتم

 

  تشکری کردم و شماره رو بهش دادم

اینو باید بفرستم فتا واسه یکی از دوستام... اگه خیلی _

اری کمتر از یه هفته میتونم برات پیدا کنم عجله ند   

 

تشکر امیز نگاهش کردم: ممنون ازت خیلی... محمد برات  

  جبران میکنم قول میدم

 !خندید :بیخیال پسر وظیفمه
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باهاش دست دادم و بعد خداحافظی از باجه مخابراتی  

  اومدم بیرون...از اینکه به زودی میفهمیدم زیباکیه 

 

حال بودم... با خودم گفتم به  و کجاست حسابی خوش

 !محضی که ادرس طرف رو بهم بده  میرم سراغش

 ( یک هفته بعد )

 محمد چی شد؟_

 یه پاکت به طرفم گرفت :خب پیداش کردم 

 

چشمام از خوشحالی برق زد و پاکت رو از دستش گرفتم و 

  بازش کردم با دیدن اسم یه مرد به نام

 

  ...محمد سلطانی ابرویی باال انداختم

 چی شده میشناسی؟؟ _

 سرمو به معنی نه تکون دادم: نه بابا
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 اگه نمیشناسی پس کیه که از تموم کارات خبر داره؟_

 !شونه ایی باال انداختم :نمیدونم بخدا باید پیداش کنم

  ادرسش هست برو محل زندگیش بییین کیه_

 

گفتم... بعد از کلی تشکر و خداحافظی ار باجه  اهومی

  .مخابراتی خارج شدم

مستقیم رفتم به اون ادرسی که دادن اطراف کرج یه محله  

  پایین شهر 

 

زنگ در رو فشردم بعد از چندتا بوق در  رنگ و رفته اهنی 

  رو باز شد و یه مرد که معتاد بودن از سر و روش جار میزد
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 در رو وا کرد :شما؟؟ 

 

 محمد سلطانی هستید؟_

 سیگارشو پشت گوشش زد :گیرم که اره تو چی میخوای؟؟ 

 

 اومدم بگم چرا مزاحم من میشی؟_

تعجب کرد و گفت: خلی؟ انگار عقلت سرجاش نیست چی  

 بلغور میکنی واسه خودت؟

 

ش گفتم و کنی هم پول کف دستش گذاشتم موضوع رو به    

_ ؟؟ خب حاال بگو بییینم چرا بهم پیام میدی  
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شونه ایی باال انداخت:واال یه نفر اومد سراغم یکم پول کف 

شت و با اسم من سیم کارت گرفت دیگه خبر دستم گذا

 !ازش ندارم

 

 طرف کیه؟ _

 یه دختره بود _

 

 [01:57 20.08.21] ,آقا معلم جذاب
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میدونی؟  ابرویی باال انداختم :اون دختر کی بود؟ اسمشو

   قیافه ش چطوریه؟؟ 

 

انگشت شصت و اشارشو بهم چسبومد و با اخم گفت :  

 !خرجش زیاده
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بازم بهش پول دادم که گفت: یه دختر خوشگل با مو بلوند 

  بود زیادیم باکالس بودااا اول اسمش ) ز (بود

 

 چشمام گرد شد :چی؟ مطمئنی؟؟ 

 

  تند تند سرشو تکون داد : اره به جون بچه م

 

نمیدونم چرا با این مشخصاتی که داد یاد زیبا افتادم. حس 

 میکردم طرف زیباست

 

اما زیبا جریان منو از کجاست میدونست؟ از کجا میدونست  

 رابطه منو گندم چطوریه؟؟

 

 این دیگه چه بازی کثیفی بود؟؟

 از اون دختر ادرسی داری؟؟ _
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سرشو به چپ و راست تکون داد : نه داداش هیچ ادرسی 

م ندادبه   

 

  اهانی گفتم و با ذهنی پر از سوال رفتم سوارماشینم شدم

 همش به خودم میگفتم بسه پسر اون ادم نمیتونه زیبا باشه 

 

تو کل دنیا چیزی که زیاده دختره مو بلونده اصال تو چرا هر 

 چی که میشه به زیبا فکر میکنی؟؟ 

 

  مگه زیبا چیه؟؟ مگه زیبا کیه؟؟ مشتمو به فرمون کوبیدم

ممن از کجا پیدا میکردم اون دختر رو؟؟ باید یه مدت زیبا 

  رو زیر نظر میگرفتم و بعد این مردک رو تعقیب میکردم

 

 .اون وقت همه چی مشخص میشد
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بهم زد لبخندی به روی زیبا زدم و اونم متقابال لبخندی   

 

 چیزی شده؟؟ _

 سرمو با معنی نه تکون دادم : نه چی قراره بشه؟؟ 

 

 !اخه یه جوری نگاه میکنی_

 با دسته ساعتم شروع کردم به بازی : چطوری؟؟ 

 

  ابرویی باال انداخت:نمیدونم فقط نگاهت یه جوریه

 

دلم میخواست به شماره ناشناس پیام بدم بیینم زنگ 

  میخوره یانه
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نامحسوس گوشیمو از تو جببم دراوردم و به ناشناس یه  

  پیام دادم و نوشتم سالم و سندش کردم

 

سند کردن من همانا اومدن پیامک رو گوشی زیبا همانا  

متعجب نگاهش کردم که ریلکس گوشیشو برداشت و 

  بازش  کرد

 

اه گفتم :کی بود؟؟ ناخداگ  

  لبخند معصنوعی زد :حمید بود

میدونستم دروغ میگه چون یه مقدار هم دست پاچه شده  

 بود و استرس داشت

 

  مشکوک نگاهش کردم :عجب

 چی شده؟؟_
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 مگه میشه؟؟ _

  بلند شدم:گوشیتو بده

بیچاره حسابی تعجب کرده بود و رنگش پریده بود کله م 

گوشیتو بدهداغ کرد و گفتم :  

 

 آقا معلم جذاب
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چرا؟؟ چی شده؟ تو کی هستی اصال که بخوای گوشی منو _

 چک کنی؟؟؟ 

 

  داد زدم :میگم گوشیتو بده من

 

  دندون قروچه ایی کرد و گوشیشو به طرفم گرفت :بیا
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تند گوشیشو باز کردم و رفتم تو پیاما با دیدن شماره ژینا 

که من پیام دادم داده که دقیقا تو همون دقیقه ایی   

 

 خجالت کشیدم و گوشی رو به طرفش گرفتم : ببخشید

 

گوشی رو پر حرص ازم گرفت :هه ببخشم؟؟ خودتم 

میفهمی داری چی میگی؟ تو اصال کی هستی که  گوشی  

داری منو چک کردی؟؟ شاید بخاطر اینکه اومدم خونه ت 

 !اینجوری میکنی

 

اینجوری نیست یه   سرمو به معنی نه تکون دادم : نه اصال

  جریانی پیش اومده بخاطر همونه

پوزخندی به روم زد و رفت تو اتاقش  پشت سرش رفتم و  

تند تند شروع کردم به معذرت خواهی کردن اما مگه حرف 

 گوش میداد؟؟ 
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  با اخم گفتم : این کارا چیه؟؟ 

 یهو ش

  چمدونشو برداشت: اشتباه کردم اومدم اینجا 

 

_ زیبا مسخره بازی در نیار بسه  

 

جوابمو نداد و تند تند شروع کرد به جمع کردن وسایلش  

 هر کاری میکردم از دلش درنمیومد

 

 آقا معلم جذاب
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چمدونمو برداشت خواست از اتاق بره بیرون که دستشو 

  کشیدم

 داد زد :چی میخوای؟؟ 
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 گفتم که ببخشید چرا لج میکنی؟؟ _

 

_ حریم خصوصیم گذاشتی بدم اومد... اصال   از اینکه پا رو

 گوشی منو چک کردی که چی بشه؟؟ 

 

دستمو تو موهام بردم : یه اتفاقی افتاده نمیشه بگم بخدا 

  .منظور بدی  نداشتم

 

  نگاهی به سرتاپام انداخت: بله کامال مشخصه

 

  این حرفا یعنی چی؟_

دستشو از دستم کشید بیرون :من میرم بابت این مدت هم 

منون م  
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و بعد دستشو از دستم کشید ببرون چمدونشو کشون 

 کشون برد طرف در دنبالش رفتم

 

 زیبا چرا انقدر لجبازی؟ _

 لجباز نیستم اما بهتره که منو تو یه جا نباشیم بهتره_

 کالفه پوفی کشیدم : من که گفتم ببخشید

 

اما نمیتونم   کفشاشو پوشید و  بلند شد : منم ببخشیدمت

 تو خونه ت زندگی کنم که فکر کنی صاحب اختیارمی

 

و بعد دستشو برد به طرف دستگیره در  خواست در رو باز  

کنه که ناخداگاه دستشو کشیدم افتاد تو بغلم نفهمیدم  

 چی شد لبامو گذاشتم رو لباش

 

 آقا معلم جذاب
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هر دو انگار شوکه   بی هیچ حرکتی لبامو گذاشتم رو لباش

  بودیم نه اون حرکتی مبکرد نه من

 

با چشمای باز هم به چشم هم خیره شده بودیم ناخداگاه 

  چشمام بسته شد و لبامو رو لباش به بازی دراوردم

اونم انگار به خودش اومد که شروع کرد به تقال کردن اما 

   من نمیتونستم ازش بگذرم

 

ت و به عقب هولم داد  یهو دستشو رو تخت سینه م گذاش

 که لبام ازش جدا شد

 

 شوکه نگاهم کرد:چیکار میکنی؟؟؟ 

 

 جوابشو ندادم که جیغ زد :چیکار میکنی؟؟؟ 
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 دستمو بردم تو موهام: ببخشید

 

ببخشم؟ همون بهتر که من از این خونه برم معلوم نیست _

 بعدش قراره چه بالیی سرم بیاری

 

  سرمو تکون دادم : بسه نزن این حرفو

 

  پوزخندی زد و چمدونشو برداشت و از خونه رفت بیرون 

حرصی مشتمو به دیوار کوبیدم و لعنتی به شانسم 

 فرستادم 

 

خاک تو سر من که انقدر خرم...اومدم خوبی کنم نذارم بره 

  بدتر فراریش دادم

 

 همونجا جلوی در نشستم ... به خونه ی خالی نگاه کردم
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 آقا معلم جذاب

# 196پارت  

 

 ( زیبا  )

 

هم عصبی بودم از دستش هم یه حسی داشتم که ازش سر  

 در نمیاوردم همش میترسیدم 

 

نکنه که از رو هوس بوسم کرده؟؟  هم خوشم اومده بود هم  

  ترس داشتم 

 

ناخداگاه دستمو رو لبم گذاشتم... لبخندی رو لبم نشست...  

از دستش خیلی عصبی بودم اگه دوستم داشت هیچ  

  اینجوری نمیکرد

 

 چرا گوشیمو چک کرد قضیه  از چه قرار بود؟



@vip_roman  معلم جذاب آقا  

@vip_roman  

نمیدونستم کجا برم با یه چمدون وسط خیابون وایستاده  

  بودم

 

  به ناچار شماره ژینا رو گرفتم

  سالم_

  سالم_

شروع کردم به تعریف قضیه که پوفی کشید : اوووف دختر 

  امان از تو

 

م؟؟ لبامو جلو دادم : خب چیکار کنم؟؟؟ حاال کجا برم بمون  

  برو یه هتل تا بییینم چه میشه کرد_

از اینکه نگفت برو پیش حمید ناراحت شدم ایت یعنی 

 دیگه هیچ کدوم منو نمیخواستن
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حتی حمید هم جواب تلفنامو نمیداد، مونا برگشته 

  شهرشون و با حمید تقریبا اوکی شده بود

 قطع کردم و به ناچار رفتم هتل

 

 آقا معلم جذاب

# 197پارت  

 

  ژینا برگشته بود شهرشون و با حمید تقریبا اوکی شده بود

  قطع کردم و به ناچار رفتم هتل برای یه هفته رزور کردم

 

از چیزی که میترسیدم به سرم اومد و جمال عاشق 

شده بودشخصیت زیبا     

حتی اگه یه درصدم امکان داشت حقیقتو بگم کال منصرف 

   شدم
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زد که جوابشو ندارم و اما بار اخر  چندین بار جمال زنگ

  تماسو وصل کردم

 

 چی میخوای؟؟_

 

زیبا چرا الکی شلوغش میکنی؟؟ بخدا قصد بدی   _

  نداشتم فقط نتونستم خودمو کنترل کنم 

 

  پوزخندی زدم :مهم نیست اصال

 

 اگه مهم نیست پس برگردد _

 

  نه نمیتونم_

_ خواهی پس حتما مهمه دیگه؟ چند بار دیگه معذرت 

 کنم؟؟ چند بار دیگه بگم ببخشید؟؟
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  الزم نیست بگی_

 

 برگردد_

  دلم میخواست فوشش بدم : نمیخوام 

 !!از دستت پیر شدم_

 

با این حرفش ناخداگاه خندم گرفت ، پیر شده؟؟ هنوز  

سالشم نشده بود چه پیری اخه۴۰  

 به نظرمن نشدی_

 

 [01:57 20.08.21] ,آقا معلم جذاب

# 198پارت  

 

 ععه پس بهم فکر میکنی که میگی پیر نشدم اره؟؟ _
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چشمامو رو هم گذاشتم عجب گیری میده هاا نمیدونم چرا 

 دلم میخواست حقیقت رو بهش بگم

 

حاال که فهمیده بودم همه چی زیر سرمادرشه یه جوری 

 !!شدم و تصمیم داشتم همه چی رو بگم

 

 جمال_

 جانم؟_

_ ه چیزی رو بهت بگم اول بذار یکم تنها باشم بعد میخوام ی   

 چیو بگی؟؟؟ _

 

  بعدا میگم_

 زیبا_

  بله_

 !هیچی_
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و فوری خداحافظی کرد نفسمو کالفه بیرون دادم چقدر  

  غصه داشتم!  چقدر حالم بد بود

 

چرا نمیشد حقیقت رو گفت!! چرا نمیشد که بگم من 

  گندمم! کاش هیچ وقت چهره م عوض نمیشد

 

نت بهت امید هر چی کاش همون گندمم میموندم. اااه لع

میکشم زیر سر توعه! اون اسید منو تا مرض جنون بود...  

 حاال هم نمیتونستم راحت زندگی کنم 

 

حاال هم نمیتونستم راحت به عشقم تکیه کنم!  من هنوزم  

جمالو دوست داشتم و با بوسه ی امروش همه چی بهم 

 .ثابت شد

 

 [01:57 20.08.21] ,آقا معلم جذاب
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 ( جمال  )

 

هنوز پیگیر شماره ناشناس بودم موندم وقتی اون شماره از 

 طرف زیبا هم نبود پس اون طرف کیه؟؟ 

 

اون دختر کی میتونی باشه؟؟ اعصابم بهم ریخته بود به هر 

  چیزی که رو میاوردم اخرش به بن بست میخوردم

 

همون  لحظه پیامی برای من اومد  از طرف خوده ناشناش  

 بود

 

_ بال میگیردی؟؟ نکن عزیزم خسته میشی، یه جمال دن

 "!مدت صبر کن خودم همه چی رو بهت میگم

 

  براش نوشتم
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به جا اینکارا جدی جدی بگو کی هستی خیلی دلم  _

 میخواد بدونم

 

 جواب داد : میفهمی هم تو و هم گندم 

 

 با شنیدن اسم گندم چشمامو روهم گذاشتم: گندم کیه؟؟ 

_ میفهمیخیلی بهت نزدیکه به زودی   ! 

 

و بعد این گوشیشو خاموش کرد از این سر بسته حرف 

 زدنش حالم بهم میخورد 

  چندین پشت سر هم پلک زدم و دندون قروچه ایی کردم

 

 که همون لحظه در باز شد و منشی گفت حمید اومده اینجا

حاال   تعجب کردم مگه این نگفت میخواد بره جایی؟پس

 اینجا چیکار میکنه؟ 
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 ...گفتم بیاد داخل

 

 [01:57 20.08.21] ,آقا معلم جذاب
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 با غرور وارد شد باهم دیگه دست دادیم و خیلی سرد گفت 

 جمال از زیبا چه خبر؟؟  _

 

 حالش خوبه _

 اذیت که نمیکنه؟؟ _

اتفاقا خیلی دختر  شونه ایی باال انداختم:نه بابا چه اذیتی

 خوبیه
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خندم گرفت انگار داشت در مورد یه دختر بچه صحبت  

  میکرد

 

  زیبا دختر خیلی خوبیه_

  اره هست و همینطور دل نازک یکمم لجبازه _

 

 خب این چیرا رو چرا به من میگی؟؟ _

 

من دارم میرم نمیخوام زیبا چیزی بفهمه اومدم بهت بگم  _

 مراقب باشی 

 

 کجا میری؟ _

کی زد : نمیتونم یگم فقط میخوام ژینا رو از استرس  چشم

  دور کنم
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_ شتی کردید؟ ا  

 اره_

 

 عالیه_

 

  به زودی بچه مون به دنیا میاد_

  لبخندی زدم : به سالمتی 

خودشو جلو کشید :زیبا یه رازی داره سعی کن بهش 

 نزدیک بشی تا رازشو بهت بگه

 

 [02:19 20.08.21] ,آقا معلم جذاب
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از هرچی رازه تنفر پیدا کرده بودم. با خودکار تو دستم  

رت نشه اما دیگه حال و  مشغول بازی شدم :شاید باو

  حوصله ی بازی جدید رو ندارم ناموسا تمومش کنید

 

 چشم غره ایی بهم رفت : بازی جدید چیه؟

شونه ایی باال انداخت:هر روز یکی زنگ میزنه یه چی میگه. 

دم خیلی بهم نزدیکه اون یکی میگه نه گندم یکی میگه گن

  بهم نزدیک نیست

 

حاال هم زیبا رو میگید یه راز بزرگ داره! ناموسا من االن 

باید چیکار کنم؟ خدایی نمیدونم به حرف کدومتون باور 

 کنم 

 

 کی میگه گندم زندست؟_
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شونه ایی باال انداختم : یه شماره ناشناس حتی امار طرفم  

لش رفتم اما به بن بست خوردمپیدا کردم دنبا  

 

 چی میگه؟_

 !میگه گندم زندست ، رو به روته و هزارتا چیز دیگه_

 

 [02:19 20.08.21] ,آقا معلم جذاب
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  با تعجب نگاهم کرد:شماره طرفو بده بییینم

  پیاما رو نشونش دادم اونم مثله من تعجب کرد

 

 یعنی کار کیه؟ _

یدونمشونه ایی باال انداختم :نم  
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 یعنی چی که نمیدونی؟_

 خب طرفو نمیتونم پیدا کنم _

 

 نمیشناسی کیه؟_

سرمو به معنی نه تکون دادم که متفکر دستی به چونه ش 

  کشید :ادرسو بهم بده

 

گرفتم. حمید با  ادرس رو یه برگه کاغذ نوشتم و به طرفش

دیدن غذا نمیدونم چرا رنگش پرید اما خودشو نباخت و یه  

  باشه گفت و بعد خداحافظی کرد رفت

 

بلند شدم و از پنجره بزرگ که به بیرون دید داشت رفتن 

  حمید رو تماشا کردم

 یعنی چی کی زیبا راز  داره؟
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شماره زیبا رو گرفتم اما هر چی بهش رنگ زدم جواب نداد.  

اخمامو تو هم کشیدم بازم شماره شو گرفتم که اینبار  

 جواب داد 

 

 بعد کمی خوش و بش پرسیدم: کجا بودی؟؟ 

 حموم_

 

 نمیخوای برگردی؟_

 !نه_

_ دیگه  زیبا لجبازی تا کی؟خب ببخشید  

 

 آقا معلم جذاب
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اشم جمال واقعا به تنهایی نیاز دارممیخوام فعال تنها ب _   
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 چرا به تنهایی نیاز داری؟_

 !باید فکر کنم_

 

 ( زیبا)

بعد تموم شدن صحبتام با جمال گوشی رو قطع کردم و  

  اهی کشیدم. تصمیم خودمو گرفته بودم

 

پیدا کنم حتی اگه شده  میخواستم برم تو روستا مامانمو

 خودمو بهش فکر نکنم اما بییینمش

 

میخوام بعد این همه سال مامانم موهامو نوازش کنه!  

  میخوام ببوسمتم

میخوام بغلم کنه!بدجور به مامانم نیاز دارم حاال که هیچ 

  کس رو ندارم میخوام مامانمو داشته باشم 
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لی میخوام مامانم پیشم باشه!میتونستم حدس بزنم خی

  سختی کشیده و بخاطر من ولی زخم زبون بهش زدن 

  رو تختم نشستم. دیگه نمیخواستم بالیی سر جمال بیارم

 

دیگه نمیخواستم اذیتش کنم. همه چی تقصیر مامانش بود 

و میدونستم که اونم خوشبخت نیست میدونستم که اونم 

  سختی زیاد کشیده

 

م از اینکه  اما به اندازه ی من نه! دستی به صورتم کشید

  پشت این قیافه که خودم نبودم متنفر بودم

 

حس میکردم روحم تو یه بدن جدید  گرچه روحم بودم و  

 فرفی با روح نداشتم 

 

 [02:19 20.08.21] ,آقا معلم جذاب
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# 204پارت  

 

کیفمو رو دوشم انداختم و با ذوق وارد کافه شدم باورم 

 نمیشد که بعد این همه مدت میببینمش 

 

که پشت میز نشسته بود و به ساعتش خیره  با دیدنش

  شده بود چشمام برقی زد

 

  به طرفش نزدیک شدم و با ذوق اسمشو صدا زدم

  ژینا_

 

سرشو بلند کرد با دیدن من لبخند محوی زد و بلند شد  

  محکم در اغوشش گرفتم شکمش بزرگ شده بود

 

  بعد از خوش و بش دستمو رو شکمش گذاشتم
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_ خدا نی نی داره بزرگ میشه واای  

خندید و لحنشو بچگونه کرد : اره پس چی دیگه پسرم 

 میخواد بزرگ بشه

 

 پشت میزش نشستم و چشمام برقی زد : واقعااا پسره؟؟ 

شو تکون داد : اره پسرهسر   

 

خداروشکریی گفتم که گارسون اومد ک دوتا اب طالبی 

  سفارش دادیم 

 چی شد که حمید راضی شد؟_

کشید:حمید خیلی بی منطقه! وقتی شنید بچه پسره  اهی 

تا حدودی راضی شده حاال تا بعد به دنیا اومدنش باید  

  ازمایش بدیم
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دلم میگیره از کاراش... اما خب مجبورم تحمل کنم  

اونم،بخاطر این بچه چاره ایی ندارم نمیخوام بدون پدر  

 .بزرگ بشه

 

 [02:19 20.08.21] ,آقا معلم جذاب
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 واقعا حاظری با تموم بد رفتاریی های حمید کناد بیای؟ _

اهی کشید و سرشو تکون داد : اره حاال شاید یه روزی 

 !داستان زندگیمو برات تعریف کنم

 

  لبخندی زدم و چیزی نگفتم.که با لبخند نگاهم کرد

 تو چیکار کردی؟ _

  شونه ایی باال انداختم :هیچی چیکار کنم؟؟
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_ م؟ میخوای چیکار کن  

 !منظورم با جماله_

پوزخندی زدم و اتفاقات رو تعریف کردم با چشمای گرد 

 شده گفت:بوسیدت؟؟

  سرمو تکون دادم :اره

 .وااای خب تو چیکار کردی؟؟ واای گندم من میترسم_

 رفتم هتل دیگه!  از چی میترسی؟؟؟ _

 

دختر اگه جمال عاشق شخصیت زیبا شده باشه چی؟؟ تو  _

بهش بگیباید حقیقت رو  ! 

 

اهی کشیدم :چه حقیقتی اخه؟ چطور بهش بگم؟ خدا 

 مادرشو لعنت کنه
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غیرمستقیم بهش بفهمون اصال یه کارایی کن یاد گندم  _

  بیوفته هوم؟ 

سرمو پایین انداختم و چیزی نگفتم حرفاش حقیقت بود 

  اهی کشیدم که دستمو گرفت 

 

 !همه چی درست میشه_

_ ه چی؟؟ اگه عاشق شخصیت گندم  شده باش  

 

 [02:19 20.08.21] ,آقا معلم جذاب
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 مگه میشه؟_

 چرا نشه؟؟_

از چیزی که میترسیدم داشت سرم میومد واقعا 

  نمیدونستم اگه جمال عاشق زیبا شده باشه چیکار کنم 
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اون وقت دیگه راهی نمیومد و همه چی خراب میشد... اون  

.. اهی  وقت دیگه زندگی من از این رو به اون رو میشد.

  کشیدم و چیزی نگفتم

 

کمی با ژینا صحبت کردم و بعد برگشتم به هتل همون 

  لحظه یه پیام از جانب جمال برام اومد

 

 "خوبی؟"

اره"جوابشو دادم :   " 

 "میخوام بیینمت"_

 "که چی بشه؟ "

دلم برات تنگ شده "با پیامی که داد قلبم اومد تو دهنم " 

فس عمیق کشیدم محکم چشمامو رو هم گذاشتم و چند ن

 نمیتونستم حرفاشو باور کنم 
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 ...این حرفاش نشونه ی این بود که عاشق زیبا شده

 

محکم چشمامو رو هم گذاشتم که همون لحظه زنگ زد  

  مردد بود جواب بدم یا نه که تو یه تصمیم انی جواب دادم

 

 بله؟_

 

  گفتم دلم برام تنگ شده_

 سکوت کردم 

 نمیخوای چیزی بگی؟_

 

معلم جذابآقا  ,  
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 .حرفی واسه گفتن ندارم_
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یه باشه گفت و گوشی رو قطع کرد...رو تخت نشستم و  

سرمو میون دستام گرفتم نمیدونستم کدوم حرف رو باور  

 !کنم

 

نمیدونستم چیکار کنم...حس میکددم مخم داره ارور میده!  

اهی کشیدم و رو تخت دراز کشیدم انقدر فکر کردم که  

ی خوابم بردنفهمیدم ک  

 

 ( جمال  )

 

 خب چیکار کردی؟؟_

 

جمال این ادم ناشناس معلوم نیست کیه! هر چقدر  _

  دنبالش برگردی بیشتر به بن بست میخوری پسر

 

  من اینو نمیخوام_
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  عجبا_

باید پیدا بشه من باید گندم رو پیدا کنم، اونو باید پیش  _

 مادرش ببرم میفهمی؟؟ 

 

 پیش مادرش؟_

معنی اره تکون دادم : ارهسرمو به    

 

 پیش خودت نمیخوای بیاریش؟_

 .سکوت کردم و با دستم رو فرمون ضرب گرفتم

 یعنی دیگه دوستش نداری؟_

نگاهی به حمید انداختم و بعد نگاهمو ازش گرفتم نمیدونم 

 چرا همش به فکر زیبا  میوفتادم

 

  ,آقا معلم جذاب
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 چرا سکوت کردی؟_

  نمیدونم_

_ و نمیدونی؟چی  

 سرمو تکون دادم :نمیدونم که گندم رو دوست دارم یا نه

 

 نگاه عمیقی بهم انداخت : مگه میشه؟

اهی کشیدم : خب چرا نشه؟ من جندین ساله دنبال گندمم 

 اصال نشد دیگه خسته شدم بخدا

 

اگه بین گندم و زیبا مجبور بشی یکی رو انتخاب کنی کی  _

 رو انتخاب میکنی؟؟ 

گاه کردم و سرمو پایین انداختم نمیدونستم  تو چشماش ن

 چه جوابی بهش بدم
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 وقتی سکوتمو دید گفت :خب چی شد؟؟ 

  خب گندم رو میبرم پیش مادرش... زیبا هم که اینجاست_

 

  چرخید به طرفم : به نظرت این جواب سوالمه؟؟؟ 

چی بگم : من نمیدونم چی بگم  خودمم  خودمم نمیدونستم

نمیدونم با خودم چند چندم فقط میدونم حسم به زیبا 

  واقعیه

 

 پس عاشق زیبا شدی؟؟ _

 

بازم سکوت کردم من عاشق زیبا بودم یا نبودمو 

نمیدونستم فقط میدونم دوست داشتم در کنارم باشه و  

 همیشه همراهم
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_ یادت نره که نمیدونم جمال هر کاری میخوای بکن فقط 

 عشق واقعی از بین نمیره 

 

 ] ,آقا معلم جذاب
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و بعد از خداحافظی از ماشین رفت بیرون خودمم 

  نمیدونستم با خودم چند چندم

فقط اینو میدونستم که زیبا رو میبینم بدجور یاد گندم 

  میوفتم 

 

بودم که بازم پیامی از اون ناشناس برام اومد  تو همین فکرا   

فکر کنم تو اصال نمیدونی موضوع از چه قراره! اگه یکم   "

 !به دور و اطرافت توجه کنی مفهمی که گندم کیه
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از این بازی خسته شده بودم سریع شماره شو گرفتم اما  

  خاموش بود لعنتی به شانسم گفتم 

تیجه ایی نمیرسیدمهر چقدر به حرفاش فکر میکردم به ن . 

 

باز گوشیم زنگ خورد با فکر اینکه نکنه اون ناشناس باشه 

  بی توجه به شماره جواب دادم 

 

 بله؟_

 

 جمال_

  با شنیدن صدای مادرم کالفه روی فرمون ضرب گرفتم 

 

 بله_

علیک سالم یه وقت از من خبری نگیریااا بخدا منم تنهام  _

 اون دختره رو ازم دزدیده 
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 تمومش کن مامان سرم شلوغ بود فقط همین _

  حالم خوب نیست_

 چی شده؟_

  قلبم درد میکنه_

 محکم چشمامو رو هم گذاشتم : بازی جدیده؟
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چه بازی پسر ؟ بخدا حالم خوب نیست از صبح تنگ _

  نفس میشم و سرم گیج میره بیا پیشم توروبخدا

حال بود برای همین یه  کمی که دقت کردم صداشم بی 

باشه گفتم و گوشی رو قطع کردم و رفتم و راه افتادم به 

  طرف خونه مون 
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  بهش نزدیک شدم با اخم یه گوشه نشسته بود

  سالم_

 علیک سالم نمیخوای از مامانت یه حالی بگیری؟ _

 

  سرمو پایین انداختم :چی بگم اخه مامان 

  رنگش پریده بود کنارش نشستم

 

_ بریم دکتربلند شو    

 

  نوچی کرد : نه من دکتر بیا نیستم

 خب چی؟ _

داداشت دیگه ایران نمیاد از زنش جدا شده گفت که _

  دیگه اینجا نمیاد میگفت از ارث و میراث سهشو بفرستیم 

 



@vip_roman  معلم جذاب آقا  

@vip_roman  

  پوزخندی زدم :عجب

_ از این خونه بده بره اونم تو این خونه  حقشه جمال سهشو

  و شرکت حق داره

 به نظرت من وقت چنین کاری رو دارم؟؟؟ _

 

  سرشو پایین انداخت و چیزی نگفت به نظر یه چیزی بود

 چی شده؟_

هیچی فقط دلم گرفته من در حق خیلیا بد کردم اگه  _

 بمیرم چی میشه؟؟ 

 

 بمیری چی میشه؟_

_ ستاره چون اصال حالم خوب نی  
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سرمو تکون دادم : مامان توروخدا به این چیزا فکر نکن  

بخدا اصال اون چیزی نیست تو فکر میکنی به مرگ هم فکر 

نکن مرگ حقه هر انسانی دیر یا زود میمیره پس به جای 

 این کارا سعی کن توبه کنی 

 

 چطور توبه کنم؟ _

   به خدا پناه ببر_

 

وقته بردمخیلی  _ ... 

خوبه ایی گفتم و خواستم بلند بشم که دستمو گرفت :صبر  

  کن

 چی شده؟_

 !میخوام یه اعترافی پیشت بکنم _

 چه اعترافی؟_
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  در مورد همون دخترست گندم_

با شنیدن اسم گندم چشمام گرد شد : چی ؟ در مورد اون 

 ؟؟چرا اون؟؟ 

 همش تقصیر من بود_

 

 یعنی چی ؟ چی تقصیرتو  بود؟_

فقط سرشو پایین انداخت و سکوت کرد و سپس اهی 

 کشید : تقصیر من بود که تو اون مسافرت ترکت کرد من به

بهش لو دادم با نامزدش   نامزد سابقش خبر دادم و جاتونو

  نقشه کشیدیم تا شما رو از هم جدا کنیم که موفق شدیم

 

اون گندم رو برد با خودش و اینو میدونم که کلی اذیتش 

   !کرده و خیلی ادم بدیه
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وقتی که گندم رو دزدید دیگه خبری ازش نداشتم و ندارم 

د  اصال نمیدونم چه اتفاقی افتاد فقط اونو از زندگیت دور کر

 برام کافی بود دیگه نمیخواستم چیز بیشتری ازش بدونم

 

 مامان داری چی میگی؟ _
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همه ی حرفام حقیقته منو امید باهم دیگه نقشه کشیدیم  _

  تا شما دوتا رو از هم جدا کنیم موفق هم شدیم

 

 اخه تو امید رو از کجا شناختی؟؟ _
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دیدی اوردی من یکی رو چند روز که اون دختره رو دز _

فرستادم روستاشون به راحتی امید رو پیدا کرد و بعد  

  شماره منو داد و باهم دیگه صحبت کردیم

 

نقشه کشیدیم و اون اومد تهران... حتی وقتی گندم رو 

دزدید و تو به اجبار من با نگار عروسی گرفتی ازتون فیلم 

  گرفتم و براش فرستادم 

 

لم میخواست تا میتونم اذیتش کنم و تا نشون گندم بده... د

 ازارش بدم بخاطر اینکه تو رو تو اون روستا گول زده بود 

 

اما بعد چند وقت هم امید و هم اون دختر ناپدید شدن  

 ودیگه هیچ خبراز هیچ کدومشون نبود 

 

 یعنی االن نمیدنی کجا هستن؟؟  _

  نه بخدا_
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 مگه میشه مامان؟؟ _

_ ن ندارم نمیدونم کجا بخدا چندین ساله خبری ازشو

  هستن

 

 سرمو به نشونه تاسف تکون دادم : تو عجب ادم هستی ـ

 

  سرشو پایین انداخت: منو ببخش

 چرا تورو ببخشم  هیچ وقت نمیبخشمت_
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_ میکنه...من حس  من حس میکنم اون دختر بدبختت

میکردم اون دختر فقط بخاطر پولت تورو میخواد ... بخاطر  

  همین اون کار رو کردم

 

تک خنده عصبی سر دادم : مامان خودت خندت نمیگیره؟ 

ساله چطور میتونست منو بازی  بده؟؟۱۴یه دختر   

 

تو این روستایی ها رو نمیشناسی بخدا همه شون گرگ  _

 هستت شک نکن

 

االن این حرفت یعنی چی؟ میخوای بگی بازم مثله اول _

 خودت شدی؟؟

 

نه من منظوری ندارم بی منظور گفتم بخدا ... فقط فکر  _

میکردم درکنار نگار خوشبخت تری اخه حس میکردم نگار 

 !دوست داره
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 میبینی که نداشت_

 

 !اونم لنگه پدرشه_

... سرمو تکون دادم باورم نمیشد مادرم همچین ادمی باشه

 اخمی کردم و محکم چشمامو روهم گذاشتم

 

باورم نمیشه تو همچین مادری باشه بخدا تو دست  _

 شیطانم از پشت بستی تو دیگه کی هستی

 

بدبختم کردی اومدی کمکم کنی اما بدبختم کردی من  

دیگه نمیدونم چی بگم فقط اینو میتونم بگم که دیگه از 

  زندگیم فاصله بگیر

 

هیچی ازت نمیخوام فقط ازم فاصله گرفت چون حالم بده  

 تو داری از هر فرصتی استفاده میکنی منو نابود کنی
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اینطور نیست پسرم من هر کاری میکنم واسه خوشبختی  _

  خودته بخدا من واسه خودت همه کاری میکنم

 

تو باور سرمو به نشونه تاسف تکون دادم :من نمیتونم حرفا

  کنم

 

دستشو پس زدم و از خونه زدم بیرون نمیتونستم باور کنم 

که همه ی این اتفاقات تقصیر مادرمه نمیتونستم باور کنم 

  !مقصر همه اینا اونه
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اومد واسه خوشبختی من همه کاری کنه اما گند زد به همه 

چی و منو بدبخت کرد... تو خیابونا میگشتم و هی دستمو  

میبردم ... اعصاب و روان برام نمونده بود  تو موهام فرد  

 

رفتم خونه ی خودم و اونجا خودمو رو مبل پرت کردم یه 

لحظه هم چهره ی گندم از خاطرم نمیرفت... یه لحظه هم  

و کالفه نمیتونستم فراموشش کنم...اهی کشیدم و نفسم

  بیرون دادم

 

باید هر جور که شده پیداش کنم مخصوصا اون امید بی 

یز رو. اگه واقعا بالیی سرش اورده باشه اون وقت همه چ

 چی؟؟ 

 اون وقت تکلیف چی میشه؟؟؟ 
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گوشیمو برداشتم و شماره حمید رو گرفتم بعد از چندتا  

  بوق جواب داد بعد سالم و احوال پرسی پرسیدم

 

 تو کسی رو به اسم امید میشناسی؟؟ _

 با تعجب گفت :نه کیه؟؟ 

 

یچی ولش کنکالفه دستی تو موهام کشیدم : ه  

 

 آقا معلم جذاب

# 215پارت  

 

 خب بگو بیینم امید کیه؟چی شده؟؟_
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نمیخواستم موضوع رو بهش بگم...نمیخواستم مسخره  

دستش بشم که بگه دختری دوست داشتمو مادرم ازم  

 ... گرفت...هیچی ولش کن

 وااا خب پسر میگم چی شده؟؟ _

 

_ خورده بهم ریخته هستم همین چیزی نیست فقط یه   

  یعنی چی که چیزی نیست ؟؟  اگه مشکلی داری بهم بگو_

 

نمیدونستم حمید با من مهربون شده هر چی که بود 

 نمیتونستم که باورم واقعی باشه ... اهی کشیدم

 

  نه چیز مهمی نیست_

وقتی دید چیزی نمیگم...دیگه بحث رو ادامه نداد و قطع  

 ...کرد
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 زمزمه کردم : گندم کجایی تو اخه دختر؟؟

 

 ( گندم )

 

گوشی به دست منتظر زنگ جمال بودم باورم نمیشد که 

  بهم زنگ نمیزنه و خبری ازم نمیگیره

 

حس میکردم باورشم کرده... حس کردم دیگه منو نمیخواد 

  اهی از ته دلم کشیدم و چشمامو رو هم گذاشتم

 

ل بمونم باید با حمید  زیاد هم نمیتونستم داخل این هت

 صحبت میکردم القل یه خونه کوچیک بهم بده 
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نگاهی به حمید انداختم که سرشو پایین انداخت : تو که 

  نمیذاری تو خونه خودت زندگی یه خونه بهم بده لطفا

 

 باشه گندم؟ _

 بله_

 نمیخوای به جمال همه چی رو بگی؟_

 

دزدیدم : نه نگاهمو ازش   

 چرا؟_

برم چطور بهش بگم که زندم؟؟ چطور بـگم زندم و این _

همه مدت اذیتش کردم در ضمن اون فکر کنم به شخصیت  

  زیبا وابسته شده و ازش خوشش اومده

 

 خب منظورت چیه؟ اصال نمیخوای بگی؟؟ _

  هنوز تصمیم نگرفتم_
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 اون ناشناس به توام پیام میده؟؟_

 اره_

اهی به ژینا انداخت ، ژینا شکمش بزرگ شده بلند شد و نگ

 بود و یکمم تپل شده بود 

 

نمیدونم چی بگم زیبا امیدوارم هر چی که به صالحته اون  _

بشه دختر جون االن من واقعا نمیدونم چی شده و چه  

 اتفاقی افتاده

 

بگی   اما اینو میدونم تا دیر نشده باید به جمال همه چی رو

ی چیزا عوض بشهچون اون وقت ممکنه خیل  
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  من میترسم بهش حرف بزنم میترسم منو نخواد_
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 چرا نخواد؟ _

 نمیدونم _

ژینا جلو اومد و دستمو گرفت : بیین حاالکه یکی داره 

 بهتون ناشناس میده ما باید از فرصت استفاده کنیم 

 

 منظورت چیه؟؟ _

باید از فرصت استفاده کنیم و ماهم بهش پیام ناشناس  _

بفهمونیم که زندیی بدیم و به  

 

چشمام گرد شد...حمید متفکر هومی کرد : ارا با نظرم فکر  

  خوبیا موافقم 

 

 یعنی چی؟؟ _
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تو چرا از وقتی با جمال هم خونه شدی گیج میزنی؟؟اصال _

فکر و ذکرت سرجاش نیست ما تورو فرستادیم که جمال 

رو زیر نظر بگیری درست اما خب پیشمون شدیم و تصمیم 

  داشتیم کاری به جمال نداشته باشیم 

 

توام باید از فرصت استفاده میکردی اونو یاد گندم 

 مینداختی

 

_ میترسم سعی کردم نشد من   

 

 خب از چی میترسی؟؟ _

  نمیدونم_

بیین داری بهونه الکی میاری... به نظرم باید ناشناس به  _

 جمال بگیم تو همون گندمی

 اکه نخواستم چی؟؟؟ _
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 آقا معلم جذاب

# 218پارت  

 

هوووف تو چرا انقدر غصه میخوری بیخیال بابا مهم نباشه  _

 برات همه چی به زودی خوب میشه مطمئن باش خب؟؟

  اهی کشیدم و باشه ایی گفتم که لبخندی به روم زد

 

جمال پسر خوبیه مطمئنم به زودی همه چی درست  _

 ...میشه

بعد روکرد به طرف حمید :یه سیمکارت با شماره شهرستان 

 میخوام 

 

حمید تک خنده ایی کرد : از وقتی حامله شدی ذهنت باز  

 شده کوچولو
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 عهههه حاال مسخرم میکنی؟؟؟ _

_ بکنم من غلط   

 

چشم غره ایی بهم رفتن...خندیدم بهشون و ژینا شروع  

کرد به تعریف نقشه ...از اینکه میخوان به جمال همه چی 

  رو بگن ضربان قلبم رفت باال

 

*** 

 تو چرا انقدر نامرد شدی؟؟ _

روم نمیشد تو چشمای جمال نگاه کنم خودمم دلیلشو 

فقط خجالت میکشیدم ازش نمیدونستم  

 

  زیبا با توام  _

 

 میشه به کارمون برسیم؟؟ _
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از تو چهره ش میشد خوند که چقدر اشفته ست واقعا برام  

  سواله که چی شده جمال انقدر عصبی و ناراحته

 

 منو ول کن خودت چته؟؟ _

 

 آقا معلم جذاب

# 219پارت  

 

کالفه دستی تو موهاش کشید: من هیچیم نیست فقط 

ر کاری رومهفشا   

میدونستم یه اتفاقی افتاده که اینجوری بهم ریخته  

  چشمامو ریز کردم و مشکوک نگاهش کردم

 

 !خب با من حرف بزن بگو چته_
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انگار که منتظر همین جمله باشه شروع کرد به حرف زدن :  

از دست مادرم کالفه م اون همیشه باعث شدی هر چی 

برهخوبی که از زندگیم میخوام از دستم    

 

چند سال پیش دختر مورد عالقه مو فراری داده با نقشه  

  ... قبلی با نامزد سابقش

 

کلی گند به بار اورده و با پرویی تموم اومده برای هن ماجرا  

رو تعریف میکنه در به در دنبال اون دختر بودم نتونستم 

  پیداش کنم

 

اون دختر دست من امانت بود چند وقت پیش رفتم 

 روستاشون مادر بیچاره ش نمیدونی تو چه وضعی بود

 

  با شنیدن اسم مادرم چیزی تودلم تکون خورد
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 و تند گفتم : برای مادرش چه اتفاقی افتاده؟؟ 

 

میگه میخوام بچه مو یبیینم میگه بچه مو برام بیار خب _

پیداش کنم؟؟ از کجا ببرم براش؟؟  ازکجا  

 

اب دهنمو پرصدا قورت دادم :هیچ نشونه ایی ازش نداری 

 ؟؟ 

 

 نه هیچی _

 

 دلم واسه مادرم کباب شد 

 

 آقا معلم جذاب

# 220پارت  
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کاش میشد بیینمش کاش میشد ببوسمش کاش میشد 

 واسه یه بارم که شده بوی عطرشو تو ریه هام بفرستم 

 

رو خراب کردم... اه از من که همه   اه از من که زندگی همه

  چی رو بهم ریختم

 

 تو چرا اینجوری شدی؟؟ _

 

 با چشمای گرد شده نگاهش کردم :چی؟؟ چه جوری؟؟ 

 

 !حس  میکنم رنگت پریده_

  نه بابا من خوبم_

اهانی گفت... یعنی جمال واسه من انقدر ناراحت شده؟؟ 

؟؟ یعنی تموم این کاراش واسه  یعتی واسه من انقدر دلخوره

 منه؟؟؟ 
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  اهی کشیدم و نفسمو کالفه بیرون دادم

 اگه گندم زنده باشه چیکار میکنی؟؟ _

 

  دستی تو موهاش کشید : خب معلومه خوشحال میشم 

 یعنی نمیخوای باهاش زندگی درست کنی؟_

 

  اگه اون منو بخواد میخوام _

  لبخندی زدم و ناخداگاه گفتم :میخوام 

 

شو ریز کرد : یعنی چی؟؟ چی رو میخوای؟؟ چشما  

تازه به خودم اومدم و هانی گفتم... حاال چی بهش 

 میگفتم؟؟ چطوری میگفتم که من  خوده گندمم؟؟؟ 

 

تورو"جواب دادم :   
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 گیج و منگ نگاهم کرد:یعنی چی؟؟؟ 

 

 آقا معلم جذاب

# 221پارت  

 

سرشو گیج و منگ تکون داد : من نمیفهمم چی داری 

ر از حرفات هیچی متوجه نمیشم تو بگو چی میگی دخت

 !شده هوم؟؟ من که نمیفهمم چی میگی

 

 !اهی کشیدم: من همونیم که سالهاست دنبالشی

تو چشمام دقیق نگاهم کرد نمیدونم تو چهرم دنبال چی 

میگشت انگار میخواست بیینه واقعی دارم حرف میزنم یا  

  دارم شوخی میکنم 

 

_ شوخی خوبی نیستاصال   
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 اما من کامال جدیم_

من متوجه حرفات نمیشم نمیدونم چی داری میگی یعنی  _

شم؟؟؟ چی تو همونی هستی که سالهاست دنبال  

 

  من گندمم_

 

یکه ایی خورد و با چشمایی که نزدیک بود از حدقه بزنه  

  بیرون نگاهم کرد

 

هیچ میفهمی داری چی میگی؟؟این چه جور شوخی   _

 مسخره ایی؟؟ 

 

بخدا دارم جدی میگم مگه همیشه نمیگفتی چشمام تورو _

  یاد یه نفر میندازه؟؟ خب اون یه نفر منم 
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بلند شد و تند تند سرشو تکون داد : نه اینم بازی جدید  

 حمیده مطمئنم

 

  بخدا هیچ بازی در کار نیست من دارم جدی میگم_

 

داد زد : دروغه... اگه تو گندمی پس چرا چهرت عوض 

ا سر از پیش حمید در اوردی؟؟شده؟؟ چر  

 

 آقا معلم جذاب

# 222پارت  

 

سرمو پایین انداختم: یکم صبر کن چرا جواب همه ی 

 سواالتو االن میخوای؟؟ 

 

 با این حرفم بازم خندید :دیدی گفتم تو گندم نیستی؟؟ 
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  تو چشماش نگاه کردم: هستم من خوده گندمم

 

_ اشت... گندم من خیلی فرق داشت اون کلی با تو فرق د

  تو و اون خیلی باهم فرق دارید نمیتونید منو گول بزنید

 

اره این گندم با اون گندم فرق داره چون امید روم اسید _

 ...ریخت و حمید صورتمو جراحی کرد

ساله م بود که اسید ریختن رو صورتم میفهمی؟؟  ۱۴همش 

 هنوزم زیر ارایش از سوختگی صورتم معلومه

 

 تو دروغ میگی_

 

پس من کامال حدسم اشتباه بود هیج وقت نمیتونست 

عاشق  شخصیت زیبا بشه چون اون شخصیت گندم رو  

  میخواست 
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بلند شدم و سرمو تکون دادم:باشه اقامعلم جذابم کارات 

کالس درس یادم نرفته سر   

 

تو چشمام نگاه کرد اما من اونو با کلی بهت و ابهام تنها  

 گذاشتم دلم گرفته بود

انتظار نداشتم بعد از این همه مدت اینجوری باهام  

رفتارکنه  همین که پامو تو پارکینگ گذاشتم اشکام رو 

 گونه م جاری شد

 خدا حاال چی میشه؟؟پیشمون بودم از اینکه همه چی رو

 بهش گفتم کاش الل میشدم و چیزی نمیگفتم

 

 آقا معلم جذاب

# 223پارت  
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گریه کنان شماره حمید رو گرفتم بعد از چندتا بوق جواب 

  داد

 چی شده؟؟_

 

  حمید_

با شنیدن صدای گریه م مکثی کرد و متعجب تر گفت : چی 

 شده؟؟ چرا گریه میکنی؟؟ 

 

  به جمال همه چیز رو گفتم باور نکرد_

 

ایی از حمید شنیده نشد ... انگار اونم شوکه شده هیچ صد

  ...بود

  حمید_

با شنیدن صدام به خودش اومد :چی؟؟ چی شد که بهش 

 گفتی؟؟؟ 
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  خودمم نمیدونمم فقط بهش گفتم و اونم باور نکرد_

 االن کجایی؟؟ _

 

  تو پارکینگ خونه ش_

 بیا خونه ی ما سریع _

باشه ایی گفتم و قطع کردم یه لحظه هم اشکام بند نیومد  

تند یه ماشین گرفتم و بعد رفتم به طرف خونه ی حمید 

  اینا

 

همین که ژینا در رو باز کرد خودمو انداختم تو بغلش و  

 پرصدا زدم زیر گریه

 

اون منو نمیخواد میگه دروغ میگی تو گندم من نیستی  _

ن رو ندارمفکر میکنه من لیاقت گندم بود   
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 حاال من چیکار کنم؟؟ اصال چرا بهش گفتم؟؟

 

 هیس اون االن تو شوکه همه چی درست میشه قول میدم_

 

 آقا معلم جذاب

# 224پارت  

 

درست نمیشه اون منو نمیخواد اون نمیخواست باور کنه _

 که من گندمم اون گندم رو با قیافه خودش میخواد نه منو 

 

_ میکنی؟؟ هیس دختر چرا اینجوری گریه   

به حرف من گوش بده قول میدم همه چی درست بده! قول  

 میدم همه چی اون چیزی که میخوای بشه 
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دستمو گرفت برد داخل خونه و تو چشمام زل زد : اون االن 

تو شوکه خودتو با چند لحظه جای اون بذار رفتارش 

گندم تویی؟؟ تو چرا   طبیعیه نمیشه که بیاد بگه عهههه

  زودتر به من نگفتی و دوتا بوست کنه و همه چی تموم

 

نه از این خبرا نیست... تو باید صبور باشی تا اون بیاد  

 سراغت میفهمی چی میگم؟؟ 

 

 سرمو پایین انداختم :اگه هیج وقت نمیومد چی؟؟؟ 

 

  جمال عاشقته دیر یا زود میاد _

 

ش  همون لحظه حمید از پله ها پایین اومد :چی شد که به

 گفتی؟؟؟ 

 

  دماغمو باال کشیدم:نمیدونم
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 یعنی چی نمیدونی؟؟_

 

خب انقدر یهویی شد که خودمم نمیدونم چی شد که  _

 یهش گفتم...کاش نمیگفتممم 

 

 آقا معلم جذاب

# 225پارت  

 

دیر یا زود میفهمید حاال هم خوب کردی که بهش گفتی _

باش همه چی  خوب میشه مطمئن  

 

نمیتونستم خودمو قانع کنم که همه چی درست میشه 

میدونستم که نمیشه! میدونستم که چنین چیزی امکان  

  نداره
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میدونستم که جمال منو نمیخواد... اون این چهره رو  

  نمیخواد 

 

 ( جمال  )

 

شوکه به جای خالی زیبا نگاه کردم صدای تو ذهنم بود 

نم که زیبا همون گندم باشهنمیتونستم،باور ک  

 

اما انگار واقعی بود انگار زیبا همون عشق من بود... انگار  

 زیبا همون دختری بود که سالها دنبالش بودم

 

  "من همون گندمم"

صدای گندم ... چشمای گندم دقیقا همون بود... حتی  

  بعضی کاراشم مثله اون بود
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تبدیل به  ولی چه اتفاقی واسه گندم افتاده؟؟چی شد که

 زیبا شد؟؟ 

 

چه اتفاقی افتاد که اینجوری شد... خدا چرا بهم نمیگی 

 چیشده؟؟؟

 

اصال  گندم باید چرا عمل رو صورتش قرار بده؟؟ هر چقدر 

 فکر میکردم هیچی به ذهنم نمیرسید ذهنم قفل بود

 

 نمیدونستم چیکار کنم... مخم داشت تاب برمیداشت

 

  ,آقا معلم جذاب

# 226پارت  

االن تنها کسی که از موضوع خبر داشت حمید بود. شماره 

  شو گرفتم بعد از چندتا بوق جواب داد
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 به به اقا جمال_

 قضیه زیبا چیه؟؟ _

 

  صدای پچ پچ میومد انگار زیبا هم اونجا بود

 

  هر چی که بهت گفته حقیقت داره. زیبا همون گندمه_

چرا نمیتونم   کالفه دستی تو موهام کشیدم نمیدونستم

  قبول کنم.نمیدونستم چرا هر کاری میکنم تو کتم نمیره 

 

  خب چطور میشه؟؟ قیافه هاشون فرق داره _

 

 اگه دقت کنی خیلی شبیه هم هستن_

 

 نیستن_

  هستن_
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نیستن من هیچ شباهتی نمبیینم عمرا اگه اینا شبیه هم  _

  باشند اصال برای من مهم نیست

پسر به این چیزا فکر نکن فقط  کالفه پوفی کشید :بیخیال 

اینو بدون زیبا همون گندمه اگه توضیح اضافه میخوای از   

 خودش بپرس

 

چیزی نگفتم و گوشی رو قطع کردم شروع کردم به راه 

 !رفتن تو خونه

 

سرم درد میکرد حس میکردم خون به مغزم نمیرسه حس  

 .میکردم هیچی تو بدنم عادی نیست

 

 آقا معلم جذاب

# 227پارت  
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 ( گندم )

 

چند روزی گذشت اما،همچنان خبری از جمال نبود به کل 

  حس کردم منو فراموش کرده

 

حس میکردم دیگه منو نمیخواد نمیدونم چرا اینجوری  

 شده بودم

 

فقط میدونستم دیگه دوستم نداره! میدونستم نمیتونه منو  

  جای گندم ببیینه

ورد سریع جواب  تو همین فکرا بودم که یهو گوشیم زنگ خ

  دادم

 بله؟_

 صدای بی حال جمال پیچید تو گوشم :میخوام بییینمت 
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ته دلم خالی شد چندین بار پشت سر هم اب دهنمو پرصدا 

 قورت دادم قلبم محکم به سینه م میزد 

 

 چی؟_

 حرفم واضح بود_

 

سرمو پایین انداختم: من نمیتونم بیام وقتی تو منو به  

چیکار کنم؟؟ عنوان گندم نمیبینی بیام   

 

بیا توضیح بده من باید متوجه بشم این وسط چه اتفاقی _

 میوفته 

 

 اگه حرفامو باور نکردی چی؟ _

 سند داشته باشی میکنم _
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اهی کشیدم واسش بیتاب بودم از صداش معلوم بود چقدر 

 داغونه 

 

 آقا معلم جذاب

# 228پارت  

 

رو به روش نشستم و با استرس پامو تکون دادم اخماشو تو 

  هم کشید و بهم نگاه کرد

 

داشت با نگاهش منو برانداز میکرد انگار میخواست بییینه 

  من واقعا همون دخترم یا نه

 

 !خب میشنوم_

شروع کردم از وقتی که دزدیده شدم تا وقتی که حمید 

  صورتمو درست کرد
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کردن همه شوکه بود هم  همه چی واسه ش تعریف

  نمیدونستم چه عکس العملی نشون بده

بعد تموم شدن حرفام بلند شد و تو خونه شروع کرد به 

  قدم زدن 

 

هی میومد و میرفت یا پوف میکشید یا دستشو تو موهاش 

 فرو میبرد

 مدرک داری؟؟_

 

 اره_

 

 کجاست؟؟ _

  پیش حمیده_

 

  سرشو تکون داد : اوکی پس بریم اونجا



@vip_roman  معلم جذاب آقا  

@vip_roman  

ایی گفتم و باهم دیگه از خونه خارج شدیم و به طرف  باشه

 خونه ی حمید رفتیم

 

راستش دلم گرفته بود همیشه تصور میکردم اگه جمال 

حقیقت رو بفهمه عکس العمل دیگه ایی نشون بده اما  

 خیلی سرد برخوردکرد

 

 آقا معلم جذاب

# 229پارت  

 

باهم پیش حمید رفتیم اونا هم تو دردسر انداخته بودم و از 

این بابت حسابی شرمنده شون بودم همیشه اونا در همه در  

  لحاظ کمکم میکردن 
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حمید تموم مدارک پزشیکمو نشونش داد..خداروشکر که  

حمید مهربون شده بود و دیگه کج خلقی نمیکرد به قول 

  معروف ادم شده بود

 

واسه جمال توضیح داد که جمال با اخم گفتهمه چی رو    

 یعنی امید تو صورتت اسید ریخت ؟؟  _

 

سرمو پایین انداختم که ژینا به جای من جواب داد : اره اون  

عوضی میخواست رو صورت من اسید بریزه اما خب رو  

  صورت گندم ریخته شد 

 

دستی تو موهاشکشید :خب حاال تکلیف من چیه این 

کار کنم؟ امید رو از کجا پیدا کنم؟؟ اصال  وسط؟ من باید چی

 چرا گندم اسم خودشو عوض کرد؟؟ 

 

 !من گفتم اسمشو عوض کنه_
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 خب دلیلت واسه اینکارت چی بود؟؟ _

 

هر سه تامون نگاهی بهم انداختیم دعا کردم که حمید نگه 

ـ   واسه انتقام بوده!اون وقت همه چی خراب میشد 

 

حمید شروع کرد به اب  دهنمو پرصدا قورت دادم اما 

  صحبت کردن 

 

گندم به شدت ازت تنفر به دل داشت فکر میکرد  _

ترکش کردی و رفتی با یکی دیگه با یه هویت دیگه اومده  

بود واسه انتقام اما یک ان وقتی اومد خونه تون و حرفای 

 .مادرشو شنید  همه چی عوض شد

 

 آقا معلم جذاب

# 230پارت  



@vip_roman  معلم جذاب آقا  
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نگاهی بهم انداخت نمیدونم چرا از نگاهش معذب شدم و 

  سرمو پایین انداختم خجالت کشیدم

 

نمیدونم حسم چی بود فقط خیلی برام عجیب بود... اهی  

  کشیدم و چشمامو رو هم گذاشتم 

 

  من نمیدونم چی بگم_

 مگه باید چیزی بگی؟_

خب من االن گیجم ... باور کنید ذهنم خیلی درگیره _

فهمم... اصال خیلی حرفا واسم قابل هضم  نیست  هیچی نم

من احتیاج به فکر کردن دارم باید همه ی اینا رو هضم کنم 

  االن درست نمیتونم تصمیم بگیرم 

 

با این حرفش بغض تو گلوم نشست چندین بار پشت سر 

  هم اب دهنمو قورت دادم تا بغضم نشکنه
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ج  سنگینی نگاهشو رو خودم حس میکردم... بدجور گی

  بودم نمیدونستم قراره ایندم چی بشه

 

  بلند شد و خیلی جدی گفت

  خب من میرم _

 

 نمیخوای باهم صحبت کنید؟ _

 نه_

 

و بعد به سرعت از خونه خارج شد همین حرقش باعث  

 ریزش اشکام شد ژینا دستمو گرفت

 

 خب بهش حق بده تو شوکه همه چی درست میشه_

 

 [02:31 20.08.21] ,آقا معلم جذاب
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# 231پارت  

# عاشقی برایعمارتی/جذاباقامعلم      

 

درست نمیشه اون اگه منو نمیخواست خیلی راحت  _

 میومد طرفم... خیلی راحت میومد کنارن اما کو؟؟اون داره

هی منو پس میزنه من نمیتونم تحمل کنم...من نمیتونم  

  قبول کنم

 

  عزیزم خودتو حرص نده_

   نمیشه تو منو درک نمیکنی_

 

بلند شدم رفتم تو اتاقم چون این مدت حال درست 

 حسابی نداشتم
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پیششون موندم.. درسته زیاد راضز نبودم اما خب چاره ایی  

گذاشتم نداشتم ... اهی کشیدم چشمامو رو هم   

 

بعد از چند دقیقه صدای جرو بحث به گوش رسید انگار 

  حمید و ژینا داشتن دعوا میکردن 

 

نمیخواستم،باعث و بانی دعواهاشون باشم... چشمامو روهم 

 گذاشتم 

ومحکم دستمورو گوشم گذاشتم... یه هفته صبر میکردم  

  اگه جمال نیومد اون وقت میرم روستا پیش مادرم

 

صحبت کنم باید بعد از این همه مدت پیش   باید با مادرم

 ...مامانم باشم

 

بایدمامانم کمکم کنه!! ولی اگه اونم بعد از این همه سال  

 باورم نکرد چی؟؟اون وقت من چیکار کنم؟؟ 
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 ...وای خدای من عجب غلطی کردم_

چندین بار پشت سرهم نفسمو کالفه بیرون 

 ...دادم...نمیدونستم چیکار کنم

 

ایمستاد... باید میرفتم سراغ مادرم االن اون  مغزم داشت و

 .مهم تر از هر کس دیگه ایی بود

 

 آقا معلم جذاب

# 232پارت  

 

دو هفته گذشت اما بازم خبری از جمال نبود به کل ازش 

ناامید شده بودم حس میکردم دیگه قرار نیست هیچ وقت  

 سراغی از من بگیره
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کشیدم و چشمامو رو هم گذاشتم چندین بار پشت   اهی

  ...سرهم پلک زدم

  باید میرفتم سراغ مادرم 

 

 گندم مطمئنی؟؟ _

 

  اره_

خب اخه دختر خوب میری یه مادرت چی میگی؟ اصال از  _

 کجا میدونی داخل همون روستاست؟؟ 

 

 !هست جمال بهم گفت به دیدن مادرم رفته _

_ رو قبول نکرد چی؟ خب میگی چی میشه؟؟ اگه مادرت تو

  اگه بازم تو اون روستا گیر امید افتادی چی؟؟

 

  سرمو پایین انداختم :نمیدونم
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  عجله نکن دیر یا زود جمال برمیگرده_

 

پوزخندی زدم : برمیگرده؟؟ هه میخوای تا کی صبر کنم؟؟  

میخوای تا وقتی صبر کنم که دندونام اندازه موهام سفید 

 شده؟؟؟ 

 

_ گردهروزهای خوبم برمی ! 

برنمیگرده من دیگه امیدی ندارم میخوام برم پیش مادرم _

برم بییینم اون بنده خدا بعد من چی به سرش اومده اگه 

 شد میخوام بیارمش تهران

 

 کی میخوای بری؟؟ _

 فردا_

 

 [02:31 20.08.21] ,آقا معلم جذاب
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# 233پارت  

 

 به نظرم کمی صبر کن اینجوری واسمون بهتره_

_ غ مادرم اینجا کسی رو ندارم میخوام  نه باید برم سرا

  پیش زنی که تنها کسیه واسم مونده

 

هر چقدر اصرار کرد نتونست قانعم کنه! اخرش بیخیال  

 ...سری تکون داد و یه هر جور راحتی گفت

 

وسایلمو جمع کردم تا فردا صبح راهی شهر خودم بشم 

  ...شهری که خیلی سالهاست ازش فراری بودم

 

ماشینم شدم و با ژینا و حمید خداحافظی کردم و بعد سوار 

  سوار ماشینم شدم
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میخواستم با ماشین خودم برم... درسته راه درازی بود اما 

 .خب با ماشین خودم راحت تر بودم

 

از خونه خارج شدم... رسیدم سر کوچه که ماشین اشنایی  

  رو دیدم با تعجب چندین بار پشت سرهم پلک زدم

بود... ماشینامونو رو به روی هم نگهداشتیم   ماشین خودش  

 

هر دو بهم دیگه نگاه میکردیم سپس اون از ماشین پیاده  

شد و به طرف من اومد قلبم محکم شروع کرد به تپیدن  

  متعجب نگاهش کردم

 

که اشاره کرد شیشه رو بکشم پایین...یر و وضعش خیلی 

  اشفته بود 

 باید باهم صحبت کنیم _
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اشفته ندیده بودمش  تا حاال اتقدر  

 

 آقا معلم جذاب

# 234پارت  

 

 کجا بریم؟؟ _

 

  دنبالم راه بیوفت_

سپس خودش به طرف ماشین رفت و سوار  شد و دور زد و  

  منم پشت سرش راه افتادم

 

*** 

  وارد خونه شدم حسابی بهم ریخته بود

 چرا خونه تو همچین کردی؟؟ _

 خودت چی فکر میکنی؟؟ _
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انداختم :نمیدونمشونه ایی باال    

  بخاطر توعه  _

 

 تو چشماش نگاه کردم :من؟؟ 

اره تو باید همون روز که اومدی حقیقت رو بهم میگفتی... _

 باید میگفتی چی شده چه اتفاقی افتاده

 

وقتی زن داشتی وقتی فکر میکردم داری منو کشتی من  _

  چیکار کنم؟؟ من میخواستم ازت انتقام بگیرم

 

_ م؟؟ از منی که عاشقت  

ناخداگاه صدامو بردم باال : اره از تو ... تو باعث بدبختی من 

 هستی
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  اگه تو بدخت شدی منم باهات شدم_

سرمو به معنی نه تکون دادم :نخیر نشدی تو داشتی راحت 

 زندگیتو میکردی من بودم که بدبخت شدم

 

 گندم وقتی ازچیزی خبر نداری حرف نزن _

 

 آقا معلم جذاب

# 235پارت  

 

_ ا خوب خبر دارم میدونم تو خوشی بودی میدونم اتفاق

  بدون من زندگی خیلی برات خوب بود

  بسه دختر جون _

 

  نه بس نیست _
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چشمامو رو هم گذاشتم : بخدا فقط بخاطر انتقام اسممو  

  عوض کردم وگرنه هیچ دلیلی نداشتم

 

 انقدر از من متنفری؟؟ _

  بودم_

_ من عوض شد؟؟ خدایی چی  خب چی شد که نظرت راجب

  داری میگی

 

اهی کشیدم که بهم نزدیک شد و دستمو گرفت... با گرمای 

شدمدستش یه جوری    

 

 جمال  _

 جونم؟_

یهو حس کردم دلم داره زیر و رو میشه حسای  عجیبی  

 تموم دلمو گرفت نمیدونم چرا اینجوری شدم 
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 خوشگل تر شدی_

 

منوامیدواری بده که نمیشه پر بغض خندیدم :نخواه که 

بخدا یه جوری میشم  اصال خودمو دوست ندارم فکر کنم  

 توام گندم واقعی رو میخوای 

 

  گندم واقعی مهربونه_

 من نیستم؟؟ _

 نه تو سنگدل شدی_

سنگدلم کردن  پوزخندی زدم:  !! 

 

 آقا معلم جذاب

# 236پارت  
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سکوت کرد نمیدونم چرا قیافه ش یه چوری شد انگار 

ده بود و یا ناراحت معلوم نبود چه جوری شدهدلگیر ش   

 

  دستمو گرفت و تو چشمام زل زد

 

نمیدونم چی بگم اصال نمیتونم با خودم کنار بیام که  _

 مادرم همچین کارای کثیفی انجام داده باشه 

 

  پوزخندی زدم حتی اسم مادرشم منو عذاب میداد

__ اون دختر خوب من خیلی دوست دارم خیلی بیشتر از 

چیزی که فکرشو میکنی حتما این مدت همه جا رو دنبالت  

  گشتم اما نشد پیدا کنم

 

بخدا یه لحظه هم از فکرم خارج نمیشیدی از بس که 

 ...دوست دارم
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 نمیدونم چرا یه جوری شدم و حس و حالم یهو عوض شد

 

  تو چشمام زل زد

 دوست دارم _

 

  لبخندی زدم : من بیشتر

 نه بابا؟؟ _

 

  بخدا_

سرشو پایین اورد و دقیقا رو به روی صورتم قرار داد هر دو  

 بدون اینکه پلکی بزنیم بهم خیره شده بودیم

 

 یهو سرشو جلو اورد و با یه حرکت لباشو رو لبام قرار داد

 

  ,آقا معلم جذاب
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# 237پارت  

 

شوکه شدم اما یهویی تموم حسای خوب به قلبم سرازیر  

  شد... یهویی ضربان قلبم رفت باال

 

  یهویی یه جوری شدم چندین بار پشت سرهم پلک زدم

 

که لباشو از رو لبام برداشت که سرشو به پیشونیم چسبوند 

  و در حالی که تند تند نفس میکشید گفت

 

 امم چقدر خوبه_

 

 چی خوبه؟؟_

  دوباره بوسیدنت دوباره طعمت چشیدن _

 

  لبخندی زدم : عههه دیوانه
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 واال تو دانش اموز هات منی _

 

  بازم خندیدم که تو چشمام زل زد  : گندم

 جانم؟؟ _

میشه دیگه ترکم نکنی؟؟؟میشه دیگه از پیشم نری؟؟  _

 بخدا بدون تو نمیتونم 

 

 اگه ترکم نکنی چرا تورو نخوام؟؟ _

با تعجب نگاهم کرد :چی؟؟ واقعا فکر کردی من ترکت 

 میکنم؟؟ 

 

انداختم که خندید   عجب دیوانه  سرمو با خجالت پایین 

 ایی هستی چطور همچین فکر کردی؟؟؟ 

 

 خب حق بده دیگه _
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 آقا معلم جذاب
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خب اره تو اصال خیلی برام عجیب بود پس اگه ترکمم  _

 کنی انتظارشو دارم اخه تو صورت جدیدمو دوست نداری 

 

  موهامو پشت گوشم زد و مهربون نگاهم کرد

_ یزی امکان ندارههیچ وقت همچین چ ! 

 

سرمو پایین انداختم چیزی نگفتم که دستمو گرفت و بوسه 

  ایی رو دستم نشوند

 

 هیچ وقت از این حرفا نزن باشه؟؟؟ _

  بی هیچ حرفی سرمو رو شونه ش گذاشتم 
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  خیلی دوست دارم_

 من بیشتر_

 

 میخواستی کجا بری؟؟؟ _

  جای خوب_

 مثال کجا؟؟؟ _

 

انداختم :پبش مادرمشونه ایی باال   

نمیدونم چرا حس کردم دستش دور کمرم شل شد با  

  تعجب گفت

 

 میخوای بری پیش مادرت؟؟؟ _

 

اره میخوام برم پیش... اخه میدونی مادرمو خیلی دوست  _

 دارم دلم براش تنگ شده
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سرشو پایین انداخت :یه چند روز صبر کن باهم بریم  

 باشه؟؟؟ 

 

 ,آقا معلم جذاب

# 239پارت  

 

 !باهم نمیشه_

 چرا نشه؟؟_

خب نمیشه دیگه چطور بگم...  نمیخوام این اوایل مادرم _

 !بشناستم میخوام بیینم تو چه وضعیتیه

 

  اهی کشید : باشه مراقب خودت باش با هواپیما برو

 

 میشه برام یه بلیط بگیری؟ _
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گفت راستش از اینکه باز هم ماله هم شده بودیم به   اهومی

شدو خوشحال بودم از اینکه هیچ اسیبی بهش نرسونده 

  بودم ته دلم خوشحال بودم 

 

چون اگه بالیی سرش میاوردم معلوم نبود چطوری 

  ...میخواستم خودمو ببخشم

*** 

 

از هواپیما خارج شدم بعد از سالها پامو تو شهر خودم 

د از سالها تونستم برگردم گذاشتم... بع   

 

چند نفس عمیق کشیدم هوا به شدت گرم بود...نگاهی به  

  این ور و اون انداختم

 یه تاکسی گرفتم و ادرس روستا رو دادم
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تقریبا یه دوساعتی راه بود...یه ساعت باید صبر میکردم تا 

  برسم به دیار خودم

 

ه  تو ماشین با جمال صحبت میکردم و پیام های عاشقون

 برای هم میفرستادیم

 

باالخره بعد از دوساعت رسیدم... با ذوق از ماشین پیاده 

شدم جلوی مدرسه قدیمیمون بودم البته حاال بازسازیش 

  کرده بودن 

 

 ....خاطرم با جمال اومد جلوی چشمم

 

 آقا معلم جذاب

 

# 240پارت  
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خاطراتی که تو دوران کودکی برام خیلی شیرین 

  بودن!سرتا سرار عشق و محبت بودن 

 

  خاطراتی که همیشه همراهم بودن 

 

از مدرسه ایی که پر بود از خاطره برام فاصله گرفتم و به  

طرف روستا قدم برداشتم. روستایی که همه جاش واسم  

  خاطره بود

 

 ...خاطرات خوش... خاطرات زیبا

ذوق داشتم مادرمو بییینم.... به خونه مون قدم برداشتم  

 هنوز همون خونه رنگ و رو رفته بود

 

. در زدم اما کسی در رو باز  هنوز همون خونه ی داغون بود..

  نکرد
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  چندین بار دیگه در زدم بازم خبری از کسی نبود

 

اخمی کردم بازم در زدم که صدای زنی از پشت سرم  

  شنیده شد

 

 کی رو میخوای؟؟؟ _

 

برگشتم به طرف صدا خودش بود مادر اسرا دختری که هم 

 ...باری کودکیام بود

 

  اومدم پیش نسرین خانوم_

 

ریز کرد: تو چیکارش هستی؟؟؟  چشماشو  

نمیدونم چه جوابی بدم  تو ذهنم دنبال جواب میگشتم که 

  یهو گفت
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 به نظرم چقدر اشنا میای _

 

 آقا معلم جذاب

# 241پارت  

 

  با تعجب نگاهش کردم: چی؟؟

 لبخندی زد : میگم به نظرم خیلی اشنا میای 

 

 ...من شما رو نمیشناسم ولی_

 

  شونه ایی باال انداخت : ااا خوبه اشکال نداره

 

دستی تو موهام کشیدم و چشمامو رو هم گذاشتم... قلبم 

 محکم توسینه م میزد 
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 نسرین خونه ش کجاست؟؟ _

 

  نسرین تو خونه ی علیه_

 

 با چشمای گرد شده نگاهش کردم :چی؟؟؟ 

 

شونه ایی باال انداخت:واال تو خونه ی علیه با علی ازدواج  

ده حاال یه پسر هم داره کر  

 

حس خون به سرم نمیرسه... حس کردم همه چی دور سرم 

 میچرخه 

 

چی شد؟؟ چه اتفاقی واسه مامانم افتاد؟؟ چطور تونست با  

 علی ازدواج کنه اخه مگه علی هم ادمه؟؟؟ 

 

  نفسمو کالفه بیرون دادم و چشمامو روی هم گذاشتم 
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 خوبی چت شده یهو؟؟؟_

 

ر اکتفا کردم و از خونه ی خودمون  فقط به تکون دادن س

دور شدم... باورم نمیشد مامانم تن به ازدواج با علی داده  

 باشه 

 

 آقا معلم جذاب

# 242پارت  

 

حس میکردم همه جا دور سرم میچرخه حس میکردم دارم  

نفس کم میارم حس میکردم همه چی برام عجیب و غریب  

  شده

 

باورم نمیشد چنین اتفاقی واسم افتاده باشه... مادر بیچاره 

من حتما از سر ناچاری با علی ازدواج کرده حتما علی 

 مجبورش کرده
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وای بر من... وای بر من که همچین کاری کردم... چقدر من 

 میتونم بدبخت باشم 

 

 دختر داری منو میترسونی چت شده؟؟_

 

  با صدای اون زنه به خودم اومدم تند تند سرمو تکون دادم

  و به گفتن یه خوبم اکتفا کردم و ازش دور شدم

 

همه چیز برام غیرقابل قابل باور بود...همه چیز عجیب بود 

  خدایا من چیکار کنم اخه

 

به طرف خونه علی قدم برداشتم هر قدم که برمیداشتم  

ه میشهحس میکردم پاهام از پشت سر کشید   
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گوشیم جند باری زنگ خورد حس میکردم از طرف جماله 

 اما نمیتونستم جدابشو بدم راستش شوکه بودم

 

  ...راستش حالم خوش نبود... خیلی حس بدی داشتم

تا به خودم اومدم دیدم که زنگ در رو فشردم و بعد از چند 

  دقیقه صدای خوش نواز مادرم به گوشم رسید

 

ارامش بود و چندسالی بود که ازش   صدای که برام پر از

 محروم بودم 

 

 آقا معلم جذاب

# 243پارت  

 

دلم میخواست در رو باز کردم برم و بغلش کنم و سرمو رو  

  سینه ش بذارم 
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در رو باز کرد با دیدن مامانم ناخداگاه اشک تو چشمام 

  جمع شد

 

موهاش سفید شده بود... گوشه ی چشماش چروک افتاده  

  بود

 

مادر من چرا انقدر پیر شده بود؟؟؟ هر کی میدیدش فکر 

سالشه۵۰میکرد    

 

سال سن داشت علی با مادرم چه کرده ۴۲در حالی که فقط 

 بود؟؟؟ 

 

 خانوم کاری دارید؟؟؟_

 

چه حس بدیه که مادرت نشناستت... چه بده حس غریبانه 

 داشته باشی 
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... کاش مامانم االن منو میشناخت و موهامو نوازش میکرد

 کاش االن میومد بغلم میکرد

 دختر جون؟ با کی کار داری؟؟_

 

با صداش به خودم اومدم خواستم جوابشو بدم که صدای 

 یه پسر به گوش رسید

 

 مامان کیه؟؟؟ _

 

با چشمای گرد شده به طرف صدا چرخیدم با دیدن یه پسر 

ساله چشمام گرد شد چرا به مادر من گفت مامان؟؟؟ ۱۰-۱۱  

 

مامان صدا زد؟؟ یعنی بچه خودشو علیه؟؟ ای  چرا مامانمو 

 وای برمن 
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اب دهنمو پرصدا قورت دادم و چشمامو روهم گذاشتم خدا 

 بهم صبر بده

 

 آقا معلم جذاب

# 244پارت  

 .برو پسرم االن میام بییینم این خانوم چی میخواد_

 

با چشمای گرد شده نگاهش کردم چندین بار پشت سرهم 

 پلک زدم 

ر کنم؟؟ چرا نمیخواستم باور کنم مامانم  چرا نمیخواستم باو

  ازدواج کرده

 

یعنی منو یادشه؟؟ ناخداگاه به پسرش غبطه خوردم چه  

 ...راحت به مامانم میگفت مامان اما من نمیتونستم
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مادر بیچاره م چقدر الغر شده بود اخه! اهی کشیدم و 

  چشمامو رو هم گذاشتم 

 

 دختر جون نگفتی چی میخوای؟ _

 

  ...اولین چیزی که به ذهنم اومد رو گفتم

من از طرف خیریه تهران اومدم که به خانواده های  _

نیازمند کمک کنم شما میتونید کمکم کنید کی اینجا  

 نیازمنده؟؟

 

 من که کسی رو نمیشناسم واال_

  شوهرتون چیکارست؟؟ _

 

 شوهر من؟؟ _

 بله؟_
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_ اما من زیاد نمیتونم بیام   خب همه کاره ی این روستاست

 .بیرون از خونه برای همین  نمیتونم کمکتون کنم

 

  زیر لب لعنتی به علی گفتم... لب گزیدم و گفتم

 خب مخفیانه باشه _

 

 !اگه بفهمه عصبی میشه_

 از اعصبانیت دسته ی کیفمو تو دستم فشردم

 

 آقا معلم جذاب

# 245پارت  

 

بد کتکشم میزنه  یعتی مادرم انقدر ازش میترسید؟ خب ال

   که اینجوری به حرفش گوش میده و چیزی نمیگه
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ای وای از مادر بیچاره م چطور گرفتار همچین کسی شد؟؟  

 شد انقدر راحت ازدواج کرد ـ

  خواهش میکنم خانوم_

 

من کمکی از دستم برنمیاد واقعا کاش خودتون یکم به _

  فکر باشید 

 

چرا به فکر باشم؟ من  از شما میخوام کمک بگیرم اون _

  وقت شما رومو زمین میندازید؟؟ خب چرا؟؟ 

 

  سرشو پایین انداخت و سپس گفت: باشه قوله

 

 با شنیدن حرفش چشمام برقی زد :جدییی؟؟

 

  بله خانوم_
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 وااای باورم نمیشه_

کلی ازش تشکر کردم که لبخندی زد ازش خداحافظی 

  کردم

 

سرچشمه شروع کردم به گریه کردن... با اینکه زیاد  و رفتم

  انتن خراب بود اما خب شماره جمال رو گرفتم

 

 خوبی عزیزم؟؟_

 

 نه_

 چی شده قربونت برم؟؟ _

# 246پارت  

 

یهو زدم زیر گریه و گفتم:مامانم  ازدواج کرده اونم با اون  

 علی بی همه چیز یه پسرم داره
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ناراحت نکن: اشکال نداره خودتو اهی کشید    

 

 اخه چطور خودمو ناراحت نکنم؟؟ _

 

خب تو نبودی مادرتم تنها بوده انتظار داشتی ازدواج _

  نکنه؟؟ انتظار داشتی هیچ کاری انجام نده

 خب با یه ادم درستش نه اینکه بره زن اون مرتیکه بشه_

 

 نمیتونی چیزی رو تغییر بدی عزیزدلم_

 

  میدونم_

  خب حاال گیر نکن_

اشکامو پاک کردم و اهی کشیدم و چشمامو رو هم گذاشتم 

 خدا چرا اینجوری شد اخه؟ چرا این بالها سرم اومد؟
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چرا باید مامانم با یه مرد متاهل ازدواج کنه گرچه این چیزا  

  تو روستا رسم بود اما خب مادرم واقعا حیف بود

 

 ...مادر عزیزم خیلی گناه داشت

... سرمو پایین انداختم و اون لیاقت بهترینا رو داشت

چندین بار پشت سر هم نفس عمیق کشیدم بلکه حالم 

 بهتر بشه

 

  با صدای مردی به خودم اومدم 

 به به میبیینم که برگشتی _

 

 با چشمای گرد شده برگشتم به عقب با دیدن

# 247پارت  
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امید کم مونده بود سکته کنم چندین بار پشت سرهم پلک 

  زدم و سرمو ناباور تکون دادم

 

 اون اینجا چیکار میکرد؟؟چی میخواست؟؟ 

 

 چرا رنگت پریده؟؟_

 

جوابشو ندادم و فقط بهش نگاه میکردم اوتم تو چشمام زل 

  زده بود و زوم شده بود رو صورتم

 

 مگه روح دیدی؟؟ _

 

_ میخوای؟؟ چی از جون من   

 

  از جون تو که نه_

 پس از جون کی؟؟ _
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 از جون جمال _

بلند شدم و وایستادم تو چشمامش زل زدم...واقعا این ادم  

  چرا انقدر بیشرف بود؟؟؟ چرا انقدر نادان بود 

 

  سرمو به نشونه تاسف  تکون دادم

 متاسفم برات _

قهقه ایی سر داد و بهم نزدیک شد راستش خیلی ازش  

ا دیدنش تموم صحنه های اشید پاشی جلوی میترسیدم ب

 چشمم میومد

 

دست خودم نرود اما این مرد کابوس من بود... کابوس 

 ...شبهای من بود

 آقا معلم جذاب

# 248پارت  
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  نگاهش کن توروخدا انگار روح دیده رنگ به رخ نداره_

تنه م از اعصبانیت میلرزید و چندین بار پشت سرهم پلک 

م که بهم صبر بدهزدم از خدا میخواست   

 

از خدا میخواستم حالمو خوب کنه!  واقعا این مرد چرا 

 دست از سرم برنمیداشت؟؟ 

 

 امید چی از جونم میخوای؟؟ _

  من چیزی نمیخوام _

 زندگیمو نابود کردی_

 

خودت اومدی جلوم میخواستی خودتو فدای ژینا نکنی  _

 به من چه؟؟ 

  سری به نشونه تاسف تکون دادم : ازت متنفرم
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  منم از تو و از اون ژینا متنفرم_

 

با یاداوری صحنه های چندسال قبل قطرات اشک رو گونه 

م راه خودشونو پیدا کردند سرمو پایین انداختم و با غم 

  گفتم 

 

 خیلی اشغالی _

 

خودش همینجوری جوون مونده بود اما من بیچاره  

چی؟؟من بیچاره این وسط صورتمو از دست دادم حتی 

 مادر بیچارمم منو نمیشناخت

 

اصال اینجا تو روستا چیکار میکرد؟؟ جلو اومد که با ترس 

خواستم عقب برم نزدیک بود پرت بشم تورودخونه که 

 ...یهو
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 آقا معلم جذاب

# 249پارت  

 

و دور کمرم حلقه کرد از اون همه نزدیکی امید دستاش

بهش تنه م گر گرفت و با تعجب نگاهش کردم که تو  

  چشمام زل زد و گفت

 

 خب نظرت چیه؟؟ _

سرمو به چپ و راست تکون دادم و اب دهنمو پر صدا 

 قورت دادم

 

  ولم کن_

 

 باید اعتراف کنم که قیافت خیلی بهتر شده_
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  دست از سرم بردار_

_ میخوای هنوزم میتونم بگیرمتا البته اگه اون اقا چرا؟؟ اگه 

معلم بهت دست نزده باشه و دست نخورده نباشی اخه  

 میدونم که باهم دیگه اشتی کردید 

 

یب داره که از همه چی سر در  ݝحس میکردم این مرد علم 

 میاره

 حس میکردم این مرد پیشگوعه

 

زدم و گفتم: خیلی بی حیایی  پسش  

 

 یعنی از تو بیشتر؟؟ _

 اره از من بدتری برو گمشو ازت متنفرم _
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به نظرت خیلی پرو بازی در نمیاری؟؟ به نظرت بهتر  _

 نیست اون دهن گشادتو ببندی؟؟ 

 

 دست از سر من بردار باشه؟؟ از زندگی من گمشو بیرون _

 

تازه  نوچی کرد و دستشو تو چیب شلوارش فرو برد :من

 میخوام همه چی رو شروع کنم

 

  ,آقا معلم جذاب

# 250پارت  

 

یعنی چی؟ چی داری میگی؟ چه بازی؟ خودت خسته  _

 نشدی؟؟

تک خنده ابی کرد : با تو کاری ندارم اما حساب ژینا رو 

  میرسم 
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   سرمو به نشونه تاسف تکون دادم

  به اون کاری نداشته باش _

 ابرویی باال انداخت :چرا؟؟

 

_ اطر اینکه اون حامله ست در کنار شوهرش خوشبخته  بخ

  ارامششو بهم نزن 

 

 نه بابا؟_

 بخدا_

 

اما  من چیکار باید کنم؟؟ من اومدم تا بازی جدیدی رو  _

 !شروع کنم تا از اونم انتقام نگیرم بیخیال نمیشم

 

میترسیدم که جرات نداشتم حرف بزنم فقط   انقدر ازش

  سکوت کردم و چیزی نگفتم 
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تو چشمام عمیق نگاه کرد ازش سریع دور شدم 

نمیدونستم کجا باید بمونم جز یه ساک کوچیک هم چیزی 

  نداشتم با خودم بیارم 

 

همینطوری تو روستا در گردش بودم که نگاهم افتاد به یه 

 پیرزن و نزدیکش شدم

 

_ ر جان من مسافرم اینحا اتاقی چیزی نیست که سالم ماد

 من مستقر بشم چند روز؟؟

 نگاهی بهم انداخت :سالم فقط خودت تنهایی؟؟ 

 

 سرمو به معنی اره تکون دادم : بله

 

 من یه اتاق دارم. میتونم بهت بدم _
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  آقا معلم جذاب

# 251پارت  

 

چشمام برقی زد و نگاهش کردم و لبخندی زدم :جدی  

 میگید خانوم؟

  بله_

لبخندی زدم و پشت سرش به خونه رفتم... یه حیاط بزرگ  

و حدس میزدم داشت که این ور و اون ورش کلی در بود 

  خونه شون واسه اجاره مسافرا اماده کرده

 

وسط حیخط بالتکلیف وایستاده بودم و نمیدونستم چیکار 

کنم. که اومد به طرفم و به سومین در از سمت راست اشاره 

  کرد

 

_ ونجا میتونی بمونیا  
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  کلید رواز دستش گرفتم :ممنونم ازتون 

سپس کمی پول بهش دادم و به طرف در رفتم و در رو باز  

کردم یه اتاق خیلی ساده بود که جز فرش و یه تشک و  

و  بالشت و پتو چیزی داخل نبود. وسایلمو زمین گذاشتم 

  نشستم

 

خیلی خسته بودم. هنوزم استرس داشتم و نگران بودم. 

حس میکردم قراره اتفاقی بیوفته استرس به جونم افتاده 

 .بود

 

مخصوصا با دیدن امید کال یه جوری شده بودم یعنی همه  

 چی رو واسه ژینا تعریف کنم یا زوده؟؟

 



@vip_roman  معلم جذاب آقا  

@vip_roman  

میترسیدم واسه بچه ش اتفاقی بیوفته  و من اینو 

نمیتونستم تحمل کنم بچه ش یه بالیی سرش نمیخواستم. 

  بیاد

 

فقط تصمیم داشتم همه چی رو به جمال بگم... انقدر فکر و 

 خیال کردم که کم کم چشمام گرم شد و به خواب رفتم

 

با صدایی که از بیرون میومد چشم باز کردم و کش و قوسی 

به بدنم دادم صدای سگ میومد اخه کی اینجا سگ  

خهنگهداری میکنه ا ! 

 

 ...پوف بلندی کشیدم و بلند شدم

 

 آقا معلم جذاب

# 252پارت  
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شالمو سرم انداختم و در رو باز کردم با دیدن امید که تو 

نگاهش  حیاط بود یکه ایی خوردم و با چشمای گرد شده 

  کردم. چندین بار پشت سرهم پلک زدم

 

و ناباور سرمو تکون دادم ... سنگینی نگاهمو حس کرد 

رخوند و نگاهم کردبا دیدنم کم  کم نیشش چون سرشو چ

  باز شد

 

 .به به بیین کی اینجاست_

 

اب دهنمو پرصدا قورت دادم و چندین بار پشت سر هم 

  سرمو تکون دادم

 تو اینجا چیکار میکنی؟؟  _

 

 !بهم نزدیک شد :همون کاری که تو اینجا میکنی
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  برو گمشو_

گم بشم؟؟ نوچی کرد :عجب چرا وقتی راه رو بلدم باید    

 

:چرا هر جا من میرم توام  محکم چشمامو رو هم گذاشتم 

 هستی؟ برو ازت حالم بهم میخوره

 

 ارومتر بابا ابرومو نبر گفتم که  دیگه کاری با تو ندارم_

 

 این همه بال سرم اوردی بعدش میگی کاری باهام نداری؟؟ _

بی تفاوت شونه ایی باال انداخت که همون لحظه صدای اون  

  خانومه به گوش رسید

 

 .بیا پسر جون اینم کلید اتاقت_
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و بعد به اتاق بغل دست من اشاره کرد باورم نمیشد باید تو  

اتاق کناری من بمونه! چندین بار سرمو تکون دادم و محکم 

  چشمامو رو هم گذاشتم 

 

ا در اتاق رو باز کرد و وارد اتاق شدکه با یه لبخند دندون نم  

 

 آقا معلم جذاب

# 253پارت  

 

باورم نمیشد که حاال فقط یه اتاق باهم فاصله داریم وای بر 

 من...من چطور تحمل کنم این همه نزدیکی رو؟؟ 

 

صدای گوشی موبایلم منو به خودم اورد نگاهی به شماره  

  انداختم شماره ی جمال بود

  جواب دادم :الو
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_ م عزیزم خوبی؟؟ سال  

نه معلومه که خوب نبودم کابوس رویاهام فقط یه دیوار با 

 من فاصله داشت

 

 .نه خوب نیستم_

 چرا اخه؟؟ _

 جمال_

 جونه جمال؟_

امید اینجاست اونم داخل روستاست من میترسم االن هم _

  فقط یه دیوار با من فاصله داره بخدا خیلی میترسم 

 

توروخدا توام بیا اینجا تنهام نذار _با تعجب گفت :چییی؟؟

  من میترسم 

 

 !خیلی خب اروم باش دقیقا بگو چیا بهت گفته_



@vip_roman  معلم جذاب آقا  

@vip_roman  

 

همه چی رو براش تعریف کردم... بعد از تموم شدن حرفام 

  لعنتی زیر لب گفت

 

عجب ادمیه فکر نکنم حاال حاال دست از سرمون برداره  _

 منم میام اونجا 

 

بود مادرم همه چی رو ولی اگه جمال میومد اینجا ممکن 

 متوجه بشه و من فعال نمیخواستم بهش بگم که گندمم

 

 پس مادرم چی؟ _

 مادرت چی؟؟_

 

  ,آقا معلم جذاب

# 254پارت  
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_ فعال نمیخوام   خب اون تورو بیینه میفهمه که من گندمم

مادرم از چیزی باخبر بشه نمیخوام بفهمه که من گندمم  

  خواهش میکنن جمال

 

 پس چیکار کنیم؟؟ _

شونه ایی باال انداختم :نمیدونم باید چیکار کنیم؟ من اینجا  

  از تنهایی با امیدمیترسم حتی ژینا هم تهدید کرد

 

 هیچ کاری نمیتونه بکنه نگران نباش_

 

بیرون دادم نمیدونستم چیکار کنم ذهنم  فقط نفسمو کالفه 

حسابی درگیر بود و آشفته بود حسابی هم تو خودم بودم... 

  متفکر  به یه نقطه نامعلوم زل زدم

 

 تو کی میخوای بری سراغ مادرت؟؟_
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  همین فردا میرم _

 

 نمیخوای من باهات بیام؟ _

  نه نمیخوام _

_ نمیتونه بکنهباشه از اون مرتیکه هم نترس هیچ غلطی  ! 

 

باشه ایی گفتم و تلفنمو قطع کردم حتی جرات بیرون 

رفتن هم نداشتم حس میکردم میاد بیرون و حسابی اذیتم 

 میکنه 

 

حالم ازش بهم میخورد با اون نگاه چندش اورش بدجور رو  

ـ   مخ من بود...
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سواالن زیادی داشتم ازش بپرسم اما خب هیچ کدوم از 

مد... یعنی جرات نداشتم  اون سواالت به ذهنم نمیو

 نزدیکش بشم و سواالمو بپرسم

 

 ...حس میکردم میاد منو میخوره

 

  ,آقا معلم جذاب

# 255پارت  

 

روز بعد راهی خونه مادرم شدم مادرمظلومم به قدری از 

  اون علی نامرد میترسید که حد نداشت

 

اما خب به هزار بدبختی راضیش کردم واسه کار نیک به من  

از اینکه امار مردم رو گرفتم رو مادرم گفتم  کمک کنه بعد   

 

 شما فقط یه پسر رو دارید؟؟ _
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 اهی از سر دل کشید که دل من براش کباب شد

 

  نه_

 چندتا بچه دارید؟؟_

 

یه دختر از شوهر اولم داشتم اما اگه زنده بود االن همسن _

 .شما بود

 

کاش بهش میتونستم بگم من همون دخترتم...کاش 

  میتونستم بگم من دختر یکی یه دونه تم

 

  مرده؟؟_

  اره_

 چطوری؟؟_
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شونه ایی باال انداخت:نمیدونم بخاطر یه معلم دیوونه ش  

  مرد اون مرد باعث شد دخترم بمیره

 

سوز لحن حرفش یه جوریی بود که دلمو سوزند میدونستم 

مادر مهربونم زیادی ناراحت... میدونستم بدجور دلتنگ 

  منه

 

اول باید از شر علی نجاتش میدادم وخودم از شر امید  اما

 راحت میشدم 

 

محکم چشمامو رو هم گذاشتم و سرمو پایین انداختم که 

 !گریه مو نبیینه 

 

  ,آقا معلم جذاب

# 256پارت  
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مادر بیچاره م دل منو کباب کرده بود  کارمو انجام دادم و 

برگشتم خونه خیلی حالم گرفته بود و اصال حس و حال  

  خوبی نداشتم

 

بعداز اینکه مادرم صحبت کردم بازم برگشتم به خونه ی 

همون زن میخواستم برم تو اتاقم که صدای امید از پشت  

 سرم شنیده شد

 

 رفتی دیدن مادرت؟؟_

با خشم برگشتم به طرفش :چی میگی؟؟ چی از  جونم 

 میخوای؟؟ 

 

  تک خنده ایی کرد : اووه چقدر خشنی

 

_ بردار امید دست از سرم    
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دستاشو به حالت تسلیم باال برد : مگه چیکارت کردم؟؟  

 دستمم که رو سرت نیست

 

از مسخره بازیش حرصم گرفته بود چشم غره ایی بهش 

 رفتم و خواستم برم تو اتاق که بازم صداش به گوش رسید 

 

 گفتم که من از تموم کارات خبر دارم _

 

_ چیزی عوض بشه؟؟ خب داشته باش مگه قراره  

 

  شاید بشه_

 منظورت چیه؟؟ _

 

شونه ایی باال انداخت و رفت تو اتاقش امید یه مریض روانی 

 بود اینو مطمئنم
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 آقا معلم جذاب

# 257پارت  

 

 

اهی کشیدم و محکم چشمامو تو هم گذاشتم... کاش میشد 

ـ   همه چی هر چی سریع تر درست بشه کاش میشد

 

 ( دو هفته بعد  )

گاهی به این ور اون ور انداختم، چمونو تو دستم  با ترس ن

 فشردم و فوری راه افتادم به طرف فرودگاه

 

  از ترس اینکه نکنه دنبالم کنند حسابی ترس داشتم 

  میترسیدم امید یه بالیی سرم بیاره

 

 گوشیم زنگ خورد جواب داد : جانم؟
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 گندمم کجایی؟_

 

  تو فرودگاهم  _

 

_ باهات بیام باشه رسیدی بگو منم    

 

  اهی کشیدم : توروخدا

 صداش نگران شد :چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟؟؟

  میترسم _

 

 از چی؟؟ _

 

  بازم نگاهمو این ور و ور انداختم: امید شاید تعقیبم کنه 

 

_ ش اون تورو نمیخواد کارش با ژیناست نگران نبا  
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 پوف بلندی کشیدم سری به نشونه تاسف تکون دادم 

 

بآقا معلم جذا  

# 258پارت  

 

با هر ترس و لرزی که بود سوار هواپیما شدم و تا رسیدن  

 !به تهران نزدیک بود سکته کنم

 

وقتی رسیدم تهران جمال فرودگاه منتظرم بود باهاش رو 

 بوسی کردم که لبخندی به روم زد

 

 خوبی عزیزم؟؟_

 

سرمو به چپ و راست تکون دادم: نه اصال خیلی نگرانم  

 !خیلی میترسم
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شو پشت کمرم گذاشت و باهم دیگه سوار ماشین  دست

  شدیم

 مامانت خوب بود؟_

 

 !نه اصال خیلی شکسته شده_

  انشاهلل بار بعدی حتما میریم حقیقت رو بهش میگیم_

 

گفتم... اره بهترین کار بود...  باید   اهی کشیدم و امیدوارمی

 ...هر چی زودتر به مامانم میگفتم دخترشم

 

اهی کشیدم... رسیدیم خونه رفتم داخل جمال هم اومد 

 دستشو دور کمرم حلقه کرد 

 

  دلتنگت بودم _

 جدی؟_
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 اره_

 

  گردنمو بوسید: گندم

 جانم؟_

 کی ازدواج کنیم؟؟ _

 

کن من دوست  خندیدم و به طرفش برگشتم : فعال صبر

 دارم مامانم تو مراسم عروسیم باشه 

 

 آقا معلم جذاب

# 259پارت  

 

 یعنی بعد از اینکه مامانت اومد ماله خودم میشی؟؟ _

 

  لبخند دندون نمایی زدم : اره ماله خودت میشم
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 شوخی میکنی؟؟ _

 

  نه دیوانه چه شوخی؟؟ من از خدامه_

 

بوسید:نمیدونی چقدر خوشحالم از  بغلم کرد و رو موهامو 

اینکه دارمت هیچ وقت ترکم نکن باشه؟؟ هیچ وقت منو  

 ول نکن قول بده خب؟؟

 

 !لبخندی زدم :رو چشمم قول میدم هیج وقت ترکت نکنم

 

 حاال قراره چی بشه؟؟ _

 

 چی چه بشه؟؟_

مادرت میخوای جیکار کنی؟؟ میخوای چطور از چنگ _

لی بیخودهعلی درش بیاری؟ علی یه ادم خی  
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اهی کشیدم : نمیدونم  خودمم میدونم از طرفی هم مادرم 

 یه بچه داره

 

نمیدونم چیکار کنم... اون علی خیلی ادم پستیه چطور 

 !تونست با مادرم ازدواج کنه

 

 از قبل به مادرت چشم داشته حتما_

 

اهومی گفتم: اره چشم داشت... یادمه یه بار اومدن خونه  

اسشون بچه بیاره مادرمم قبول نکرد مون به مادرم گفتن و

  حتما از ترس ابروش قبول کرده

 

 دستمو گرفت: درست میشه همه چی نگران نباش 

 

 آقا معلم جذاب

# 260پارت  
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سرمو رو سینه ش گذاشتم بوی امنیت میداد از اینکه انقدر 

 مهربون لبخندی رو لبم نشست

 

 جمال_

 جون دلم؟؟_

 

  کاش همیشه اینجوری بمونی بخدا خیلی نگرانم_

 

 نگران چرا؟؟_

 

 !سرمو از رو سینه ش برداشتم :حس میکنم اتفاقی میوفته

خندید:مثال چی؟؟ نگران نباش دیگه هیچی قرار نیست 

  بشه روزای خوبمون نزدیکه

 

  ...لبخندی زدم
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 اون فرد ناشناس رو پیدا کردی؟؟ _

شده رفته نیستش انگار اب سرشو به معنی نه تکون داد: نه 

  زمین

 چطور ممکنه؟؟_

 

شونه ایی باال انداخت: خودمم نمیدونم اما به زودی  _

پیداش میکنم اصال از وقتی ما باهم خوب شدیم دیگه پیام 

 نداده 

 

  سرمو به معنی اره تکون دادم: اره معلوم نیست چی شده

 

 مگه قراره چیزی بشه؟؟ _

 

شاید شونه ایی باال انداختم: اهوم  

 مثال چی؟؟_
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 نمیدونم امیدوارم فقط اتفاقات خوب بیوفته_

 آقا معلم جذاب

# 261پارت  

 

بعد از چند روزبه دیدن ژینا رفتم هر روز تپل تر از قبل 

  میشد واسش خیلی خوشحال بودم

 

  اما از موضوع امید چیزی بهش نگفتم نمیخواستم اسیبی

  بهش بزنم مطمئن بودم که استرس بهش وارد میشه

 

گرچه خودمم خیلی استرس گرفته بودم و نگران بودم...  

محکم چشمامو رو هم گذاشتم چندین نفس عمیق 

 .کشیدم

 

  گندم_
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 جانم؟_

 تو خوبی؟؟ _

 

  سرمو تکون دادم : اره خوبم

_ جوری هستی؟؟ اتفاقی بین تو و  چرا حس میکنم یه

 جمال افتاده؟؟؟

 

 نه جانم چه اتفاقی_

مشکوک نگاهم کرد و سرشو تکون داد... با لیوان قهوه ی  

 تو دستم بازی میکردم و فکرم درگیرتر از قبل بود

 

  اگه امید بالیی سرمون میاورد چی؟؟؟ 

 گندم من حس میکنم یه چیت هست هااا _

 

_ ؟میشه ازت یه خواهشی کنم؟   
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  سرشو تکون داد: البته

 

 ازت میخوام خیلی حواست به خودت باشه_

 

 آقا معلم جذاب

# 262پارت  

 

 منظورت چیه؟؟ چه حواسی ؟؟ _

سرمو تکون داد : خب دیگه حواست باشه االن بارداری  

  نمیخوام بهت اسیبی برسه 

مشکوک نگاهم کرد ژینا دختر خیلی تیزی بود مطمئنا 

و پنهون میکنم  اما من  فهمیده بود دارم یه چیزی ر

  نمیخواستم بهش بگم
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مطمئنا اگه میفهمید امید دنبالشه شک بدی بهش وارد  

میشد... هر چی نباشه من بخاطر ژینا قربانی شدم وگرنه  

  اون االن جای من

 

صورتش اسیب دیده بود... پوفی کشیدم و سرمو تند تند 

 ..تکون دادم

 

 چرا حس میکنم مشکوکی؟؟ _

:من؟؟ اشاره کردم به خودم   

  اره تو_

 

  پوزخندی زدم : نه مشکوک نیستم

 

اصال از وقتی از پیش مادرت برگشتی به کل فرق کردی با  _

 مادرت حرف نزدی؟؟
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 زدم_

 حالش خوب بود؟؟ _

 اهی کشیدم :واسه من خیلی غصه داشت یه داداشم دارم 

 

 چه عالی_

نمیخواستم در مورد مادرم صحبت کنم چون بدتر غصه  

خوردممی . 

 گندم_

 جانم؟_

  شاید ما از ایران رفتیم _

 با تعجب نگاهش کردم : منظورت چیه؟

 

 آقا معلم جذاب

# 263پارت  
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ایران دیگه جای زندگی نیست میخوام از اینجا برم اصال  _

حال و حوصله ی اینجا موندن رو ندارم بعد از به دنیا اومدن  

  بچه از اینجا میریم

 

ری خیلی خوب میشد و دیگه  لبخندی رولبم نشست اینجو

انید کاری به کارشون نداشت. البته اگه تا اون موقعه نخواد  

 !کاری کنه

 

  خیلی عالی میشه_

 یعنی  دلتنگ برام تنگ نمیشه؟_

: معلومه که دلم تنگ میشه گرفتم   لبخندی زدم و دستشو

  اما خب خوشحالی تو برام مهم تره

 

 قول میدی بیای دیدنم؟ _
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اهی کشیدم : شرایط منو میدونی که اصال هیچ چیزم 

   معلوم نیست

 

_ ؟؟؟ یعنی نمیخوای با جمال ازدواج کنی   

 

  میکنم  _

 پس چرا میگی هیچ چیز معلوم نیست؟؟_

 

دم : چون هیچ چیز معلوم  بازم نفسمو با اه بیرون دا

نیست،راستش میترسم از همه چی میترسم ، میترسم بازم  

 یهویی همه چیز بهم بریزه

 

 !دیگه هیج کس نمیتونه اذیتت کنه_

 

  میتونه_
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مادرش ادم شده دیگه کاری به کارتون نداره پس هیج  _

 نگران نباش

 

 فقط به گفتن یه امیدوارم اکتفا کردم 

 

 آقا معلم جذاب

# 426پارت  

 

گرچه نمیدونستم چه اتفاقی واسه مادرش افتاده فقط 

  میدونستم مریضه

اون زن هم تاوان کاراشو پس میده کارهایی که همه مونو از  

  هم جدا کرد

 

بعد از حرف زدن با ژینا رفتم خونه... جمال خونه نبود همه 

  جا رو مرتب کردم
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مجبور بودم با جمال زندگی  کسی رو نداشتم کنارش بمونم

کنم...گرچه میدونستم جمال خیلی دوستم داره اما خب یه  

  جس بدی داشتم

 

 !نمیدونم چرا نمیتونستم جمال رو به چشم شوهر بییینم

 

نمیدونم چرا حال و هوام یه جوری بود... اهی کشیدم و 

چشمامو رو هم گذاشتم همون لحظه در خونه باز شد با 

یرون انداختم،با دیدن جمالتعجب نگاهی به ب  

 

  لبخندی رو لبم نشست

 خوبی؟؟ _

 

  اومد جلو و سرشو تکون داد : نه



@vip_roman  معلم جذاب آقا  

@vip_roman  

دلم هری ریخت و با تعجب نگاهش کردم : چرا چی 

 شده؟؟؟ 

 

اهی کشید : میخوای چی بشه مادرم بیمارستانه هر چقدرم 

دکترا میگن حالش خوب  گناه کرده باشه اما بازم مادرمه 

  نیست

 

نمیدونستم چی بگم... حرفی واسه گفتن نداشتم  

 نمیتونستم واسه مادرش دل سوزی کنم 

 

اصال دلم به حال اون زن نمیسوخت... اصال حس درست  

 حسابی نسبت به اون زن نداشتم

 

 آقا معلم جذاب

# 265پارت  
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اما برای اینکه جمال ناراحت نشه گفتم: انشاهلل هر چی 

ودتر حالشون خوب نیشه نگران نباش نگاهی بهم انداختز   

 

 یه چیزی ازت بپرسم؟؟؟ _

  سرمو تکون دادم: اره

 

   اگه مادرم حاللیت بخواد حاللش میکنی؟؟ _

 

  از سوالش جا خوردم ...من...من...کنان گفتم 

 

  نمیدونم_

همراه من بیمارستان  گندم میخوام تورو بییینه خواهشا _

 !بیا اخرین لحظات عمرشه
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حس میکردم اون زن دروغ میگه و این کاراشم جزیی از 

  !فیلمیه که بازی میکنه

 

حس میکردم اگه اونجا برم منو میکشه خیلی ازش  

 .میترسیدم

 

جمال به نظرت بی منطقی نیست؟ من چطور میتونم  _

هایی  همچین کاری کنم؟ خودت که شاهدی مادرت چه بال

 !!سرم اورده من نمیتونم همچین کاری کنم

 

  گندم اون االن مریضه_

 

سال ازت دور کرد  ۱۲دستمو از دستش کشیدم بیرون منو 

متنفر کرد.. اگه اون باامید همدست نمیشد االن من چهره  

زیادن من  ی  واقعی خودمو داشتم... بدی هاش خیلی

 !نمیتونم ببخشمش
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 آقا معلم جذاب

# 266پارت  

_ بخاطر مادرت خیلی صدمه دیدم من . 

 

  نمیخوام با عذاب وجدان بمیره_

 

پوزخندی زدم : من ببخشم گناهاش بخشیده میشه؟ اصال 

 خودت میتونی باهاش کنار بیای؟ چی داری میگی؟؟ 

 

  سرشو پایین انداخت: نمیدونم چی بگم

اگه میشد خوشحال کرد میتونستم ببخشمش خوشحالی  

  جمال برام خیلی مهم بود

 

 جمال_
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 جونم_

 باشه قبوله _

 جی قبوله؟؟ _

  اگه واسه خوشحالیه توعه من میبخشم قبول _

 

 نگاهی بهم انداخت: راست میگی؟

سرمو تکون دادم : اره گفتم که واسه خوشحالی تو هر 

 کاری میکنم 

 

 با لبخند تو چشمام نگاه کرد: تو چرا انقدر خوبی؟؟ 

 

 من؟ _

 اره تو_

  چون عاشق توام _
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 لبخندی زد و پیشمونمو بوسید: خوشحالم که بازم دارمت

 

 قربون تو بشم اخه_

  گوشه لبشو بوسید : خیلی دوست دارم

سرمو به سینه ش چسبوندم شاید مادرش هم حق داشت 

اون بنده خدا هم به فکر پسرش بود من نمیتونستم جلوشو 

  بگیرم

 

 حاال که داشت تاوان پس میداد چرا نبخشمش؟؟ 

 

 آقا معلم جذاب

# 267پارت  
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هر روز حال مادر جمال بدتر میشد دروغ نگم خیلی 

نگرانش میشدم... دلم میخواست باهاش صحبت کنم اما  

  خب نمیشد

 

یعنی نمیتونستم چنین کار کنم... جرات رو به رو شدن  

به رو بشم باهاش رو نداشتم حس میکردم اگه باهاش رو    

 

بازم تصمیم بگیره که ما رو از هم جدا کنه!  جمال هم هر  

  روز بیشتر تو فکر میرفت میدونستم ذهنش خیلی درگیره

 

تو تراس بود به طرفش رفتم ودستمو دور کمرش حلقه  

  کردم

 

  جمال_

 جونم؟_
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 خوبی عشقم؟؟_

 

 اهی کشید : نه اصال

 چرا اخه؟_

 

ذهنم بیش از حد درگیره نمیدونم چیکار کنم نه میتونم  _

 از گناهای مادرم بگذرم نه میتونم بخشمش

 

 چرا نمیتونی؟؟_

  نمیدونم ذهنم خیلی درگیره_

 

 یه چیزی شده و نمیخوای به من بگی اون چیه؟؟ _

 

  دستی تو موهاش کشید و برگشت به طرفم

 میخوای مادرتو بیاری پیش خودت؟؟_
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خوردم اما سرمو تکون دادم : اره چیزی از سوالش جا 

 شده؟؟

 

 آقا معلم جذاب

# 268پارت  

 

نه چیزی نیست فقط خواستم بدونم بعدا میاریش پیش  _

  خودت یا نه

 

از اولشم گفتم که اره میخوام بیارمش تو با این موضوع  _

 مشکل داری؟؟

 

 دستمو بوسید : نه عزیزدلم
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سرمو رو سینه ش گذاشتم  اغوشش بوی ارامش میداد ...  

سفت خودمو بهش چسبوندم دستشو دور کمرم حلقه کرد  

  و منو به خودش فشرد

 

  سپس سرشو الی گوشم فرو برد : خیلی دلتنگتم

 

 دلتنگمی؟_

 اره_

 دلتنگی از چه نظر؟؟ _

  

کم کم سرشو جلو اورد و لباشو روی لبام گذاشت دستمو 

لقه کردم و شروع کردم به همراهی کردنشدور گردنش ح   

 

دستشو جاهای ممنوعه بدنم برد  لباشو از رو لبام برداشت  

 و سرشو تو گودی گردنم فرو برد
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ش به بدنم بدنم مور مور شد تو چشماش با خوردن نفسا

  نگاه کردم

 

 عشقم_

  جونم_

 میخوامت _

 دیوونه م نکن_

 

  ,آقا معلم جذاب

# 269پارت  

 

خب چه اشکالی داره؟ چه بخوای یا چه نخوای منو تو  _

 .ماله هم نیستیم
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تو چشمام نگاه کرد چشماش قرمز شده بود و بوی شهوت 

  میداد دستش رو رفته رفته پایین تر میبود 

 میخوای ماله من بشی؟؟ _

 

 مگه تا االن ماله تو نبودم؟؟ _

 

 مطمئنی؟؟ _

 

 ...از اون چیزی که فکرشو بکنی بیشتر_

شت شروع کرد به بوسیدنم انقدر یهویی لباشو رو لبام گذا

  لبامو باال و پایین کرد که دردم گرفت

 

سپس بلندم کرد و بردم رو تخت و خیمه زد روم تو چشمام 

 نگاه کرد
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 حاال دیگه منو روانی میکنی؟؟_

 

  من عاشق توام... من تو ماله همیم_

 

و برد و تک خنده ایی کرد و سرشو تو گودی گردنم فر

شروع کرد به بوسیدنم درسته لبام دردگرفته بود اما به 

 نظرم لذت بخش میومد

 

درعرض چند دقیقه لخت شدیم و اماده یکی شدن با جمال 

 .شدم

 

انقدر دوستش داشتم که حاظرم بودم براش هر کاری کنم... 

سال عاشق هم بودیم۱۲اره منو جمال هنوز بعد از   

 

 آقا معلم جذاب

# 270پارت  
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بعد از یه رابطه ی  طوالنی از بغلش بیرون اومدم و سرمو رو 

سینه ش گذاشتم مهربون نگاهم کرد و بوسه ایی رو سرم  

  نشوند

 

 خوبی عزیزم؟ _

  اره فقط یکم درد دارم_

 

شد و  شروع کردبه ماساژ دادن شکمم کم کم دردم اروم

  بعد چشمام گرم شد و به خواب رفتم

 

*** 

با صدای سشلوار چشم باز کردم با دیدن جمال که داشت 

  موهاشو خشک میکرد گفتم 

 

 رفتی حموم؟؟ _
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  اره عزیزم_

 چرا منو بیدار نکردی؟؟ _

 

خب تو خواب بودی دلم نیومد بیدارت کنم وقت زیاده یه  _

 بار دیگه باهم میریم حموم 

 

م بلند شدم رو تخت نشستم نگاهی به پارچه خندیدم و ارو

ی خونی انداختم کاش االن خانواده هامون بودن و برامون  

 جشن میگرفتن کاش نهار عروس داشتم 

 

 به چی فکر میکنی؟؟ _

  دلم نهار عروس میخواد _

 

 تک خنده ایی کرد : نهار عروس چرا؟ 
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 آقا معلم جذاب

# 271پارت  

 

_ روس میخورن دیگه  واا خب همه ی عروسا االن نهار ع 

  منم دلم نهار عروس میخواد 

 

نزدیکم اومد و دستمو گرفت مهربون تو چشمام نگاه کرد 

  سپس بوسه ایی رو موهام زد

 

 رو چشمم _

 یعنی چی؟؟ _

 

یعنی اینکه تا وقتی تو بری دوش بگیری منم برات نهار _

  عروس میارم
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 چشمام از خوشحالی برقی زد: راست میگی؟؟ 

 

  بله خانوم خوشگلم_

 

جون کشداری گفتم و بلند شدم و رفتم حموم ...از 

خوشحالی تو پوست خودم نبودم باورم نمیشد که این یه 

  ارزوی محاله

 

خدایاشکرت ... خدایا ازت ممنونم! بعد حدود نیم ساعت 

اومدم بیرون و مشغول ارایش کردن و لباس نو پوشیدن 

  شدم

 

بافت زدم و از اتاق خارج شدم جمال جلوی موهامم  

TV  نشسته بود و کانال ها رو باال و پایین میکرد با دیدن

  من لبخندی زد
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 چه خوشگل شدی_

 

 خوشگل بودم اقا_

 الکی_

ایشی کردم و ازش رو برگردونم که دستمو کشید و افتادم  

 توبغلش

 

 آقا معلم جذاب

# 272پارت  

 

ی رو چشمام زد و گفت : از ترس چشمامو بستم که بوسه ای

  عزیز دلم یادت نره که من همیشه دوست دارم
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و تو برای من زیباترین دختر جهانی... از همه بیشتر 

عاشقتم و حاال که به دستت اوردم نمیذارم یه لحظه هم ازم  

 جدا بشی 

 

 مگه قراره جدا بشم؟؟ _

 

 نه تو فقط ماله منی_

 

نخودی خندیدم که بوسه ایی رو لبم زد و لبام نرم و اروم  

 بوسید

 

  اووف چقدر این لبا بهم انرژی میده عاشقشونم_

 

  عهه بسه_

 اا دوست نداری ازت تعریف کنم؟؟ _
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 نهه_

 چرا؟؟ _

   سرمو پایین انداختم : خب راستش خجالت میکشم

 

نباید خجالت بکشی جون من به زودی شوهرت میشم و _

این حرفا رو باهم نداریم و منم دوست دارم هر شب و دیگه 

 هر روز ازت تعریف کنم

 

 میشه یه چیزی ازت بخوام؟؟  _

 

 چه چیزی_

 همیشه باهام اینجوری بمون باشه؟؟ _

 

 آقا معلم جذاب

# 273پارت  
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روی موهام و بوسید : چشم عشقم من همیشه باهات 

ت همینجوری هستم قول میدم هر روز بیشتر از قبل عاشق

 !بشم

 

فقط به زدن یه لبخنداکتفا کردم ودوباره سرمو رو سینه ش  

 ...گذاشتم

 

*** 

 توام باهام میای؟؟ _

  سرشو تکون داد : اره میام نمیخوام اتفاقی برات بیوفته

داشتم از استرس میمردم دیگه تحمل دوری مادرمو 

  نداشتم دلم میخواست بیارمش پیش خودم 

 

 ...دلم میخواست بهش بگم زندم 
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 مادرت االن شوهر داره میخواب شوهرشو چیکار کنی؟؟  _

 

شوهرش بره به درک باید طالق بگیره مرتیکه ی احمق از _

 !مادرم سو استفاده میکنه

 

 پسرش چی؟؟_

 

  پوفی کشیدم: نمیدونم

باید همه ی کارا رو با برنامه ریزی جلو ببریم باید _

ع باشه اینو یادت نرهحواسمون خیلی خوب جم  

 

  من میترسم _

 

قول میدم همه چی درست بشه چیزی تا پایان _

 !خوشبختی نمونده
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یه امیدوارم گفتم... فقط میتونستم امیدوار باشم که ما  

 !باهام خوشبختیم

 

 آقا معلم جذاب

 

# 274پارت  

 

اومده بودیم خرید شکمم زیادی تپل شده بود  همراه با ژینا

و تو دل برو تر از قبل شده بود خیلی  دوست داشتنی شده 

  بود

 

ازه های ݝهر دونه دونا مغازه ها رو میگشتیم تو یکی از م

لباس فروشی بودیم من داشتم لباس انتخاب میکردم که  

 یهو دستمو گرفت
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جوری بدنش سرد رود که ناخداگاه ترسیدم با تعجب 

  نگاهش کردم

 

 چی شده؟؟_

 

  گندم  _

 واا چی شده؟؟_

 اون اینجا بود_

 

 با ترس نگاهش کردم: هان؟ کی اینجاست؟؟ 

رد نگاهشو گرفتم و کسی نبود نمیدونستم در مورد چی 

  صبحت میکنه رنگش پریده بود

 

م براش اب  ش و از فروشنده خواسترو صندلی نشوندم

 بیاره
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حتی زبونم اللش شده بود حرفی نمیزد...فشاری به دستش 

 دادم

 

 !لعنتی اینجوری نکن داری منو میترسونی_

 

 خودش بود _

 کی؟؟ _

  امید اینجا بود_

 دلم هری ریخت و با ترس نگاهش کردم : مطمئنی؟ 

 

 آقا معلم جذاب

 

# 275پارت  

 

 اره خودم دیدمش_
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فشاری به دستش دادم نمیخواستم بیشتر از این نگران  

  بشه ممکن بود اسیبی به بچه ش برسه 

 

حتما خیاالتی شدی اخه امید اینجا چیکار میکنه ول  _

  کن بهش فکر نکن همه چی درست میشه

 

  تند تند سرشو تکون داد : نه امید اینجا بود مطمئنم 

 

  بلند شدم : پاشو بریم

 

هیچی نگفت دستشو گرفتم و بلندش کردم و باهمدیگه از 

کافه خارج شدیم رسوندمش خونه و رو تخت خوابوندمش 

  که حمید عصبی گفت

 

 چش شده؟؟_
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به گوشه ایی کشوندمش و گفتم: حالش خیلی بده،امید رو  

  دید

 

 امید؟؟ _

اهومی گفتم و جریان رو براش تعریف کردم که دندون  

اشو مشت کردقروچه ایی کردو دست  

 

 مرتیکه ی احمق چی از جون ما میخواد؟؟؟ _

 

 به نظرم ازش شکایت کنیم نظرت چیه؟_

با چشمای گرد شده نگاهم کرد: باالخره میخوای شکایت  

 کنی؟؟ خیلی خب منم ازش مدرک دارم 

 

 آقا معلم جذاب
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# 276پارت  

 

 

اره میخوام شکایت کنم تا بیشتر از این خودم و اطرافیانم _

لم  تو استرس نباشن اصال دلم نمیخواد به زندگی برگردم حا

  از این زندگی بهم میخوره

 

 این چه حرفیه؟؟ _

 

  دارم حقیقت رو میگم_

 

پوزخندی زد جلو اومد : تو داری با جمال ازدواج میکنی  

 چرا باید استرس داشتی؟؟ 

 

_ بطی داره؟؟؟این چه ر  
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واقعا دارم بهت میگم. تا وقتی خودت یه مرد داری هیچ  _

 !کس نمیتونه بهت اسیب بزنه

 

ژینا چی؟؟ اونم تا وقتی توروداره نمیتونه کسی بهش  _

 اسیب  بزنه؟؟؟ 

 

  دقیقا_

بسه ، تو خودت میدونی اون مرد چقدر نفرت داره و هیج  _

  کسم جلودارش نیست

 

و گفت : تو به ایناش فکر   دستی به گوشه ی لبش کشید 

نکن من نمیذارم کوچیکترین اسیبی به ژینا بزنه خیالت 

  راحت
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اهی کشیدم و یه امیدوارم زیر گفتم فقط میتونستم 

متر گرچه با امیدوار باشم نه چیزی بیشتر نه چیزی ک

 شنیدن اسم امید تموم تنم به لرزه میوفتاد

 

نهازش متنفر بودم اون عامل تموم بدبختیای م  ! 

 

 آقا معلم جذاب

# 277پارت  

 

شب اما خبری از جمال نبود  ۹برگشتم خونه تقریبا ساعت 

 تعجب کردم همیشه این موقعه خونه بود 

 

کمی منتظرش موندم اما خبری ازش نبود... حسابی کالفه  

شده بودم و دلم میخواست که شماره شو بگیرم اما هی  

  وسط راه پیشمون میشدم
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میگفتم شاید کاری داره مزاحمش نشم... ساعت از  

گذشت که طاقت نیاوردم و زنگ زدم اما جواب نداد۱۲   

 

دلشوره افتاد به جونم... تند تند ناخونامو میجویدم و همش 

  جلوی پنجره بودم

 

یعنی چه اتفاقی افتاده ؟؟؟ دلم مثله سیر وسکه میجوشید 

ه همش دعا میکردم که بالیی سرش نیومده باش   

 

سر روی کاناپه انقدر زنگ زدم و منتظرش موندم که اخر 

 ... خوابم برد

 

نمیدونم چقدر خوابیده بودم اما با حس نوازش موهام چشم 

  باز کردم با دیدن چشمای قرمز جمال سریع بلند شدم

 

 چه اتفاقی افتاده؟؟_
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 دستی تو موهاش کشید : مامانم مرده

 

کشیدم: کی؟؟ دستمو جلوی دهنم گذاشتم و هینی   

 

 دیروز _

 

 آقا معلم جذاب

# 278پارت  

 

  متاسفم _

اهی کشید و تکیه شو به مبل داد سرشو به پشتی مبل 

  چسبوند و چشماشو بست

 

 خاکش کردید؟؟ _

 نه_
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 برادرت برنمیگرده؟_

 نمیدونم _

 

دستمو تو دستش گذاشتم،: مرگ حقه توروخدا ناراحت  

 نباش 

 

خیلی سخته هم پدر نداشته باشی هم مادر نداشته باشی  _

درسته مادرم ادم بدیه اما واقعا از مردنش شکستم اصال 

  نمیتونم باور کنم دیگه نیست 

 

 یه چیزی بگم؟_

  دوتا بگو_

 

مادرتو حالل کردم این دنیا که ادم بدی بود انشاهلل اون   _

 یکی دنیا گناهاش بخشیده بشه
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 یعنی میشه؟ _

_ شه؟؟چرا ن  

 

  من خیلی میترسم _

دستشو بوسیدم و سعی کردم دلداریش بدم حق داشت  

هیچی بدتر از مرگ پدر و مادر نیست ... واقعا مادرشو 

 بخشیدم امیدوارم که خدا هم ببخشش

 

بود هر کاری میکردم حالش  جمال از نظر روحی داغون 

 ...بهتر نمیشد هیچ تازه بدترم میشد

 

 آقا معلم جذاب

 

# 279پارت  
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یه جوری بود انگار واسه مادرش عذاب وجدان داشت یه  

  حسایی بود که من نمیتونستن درکش کنم

 

مراسم تشیع جنازه مادرش خیلی ساده برگذار شد و منو 

منو در کنار جمال  جمال و خانواده ی نگار بودیم نگار وقتی

 دید 

 

جا خورد....هر روز زیباتر از روز قبل میشد...حتی تو 

  دستشم حلقه نامزدی دیدم

 

اما جمال اصال براش مهم نبود گرچه چیزی غیر از این ازش  

 ...انتظار نداشتم

 

سرمو پایین انداختم و چندین نفس عمیق کشیدم 

خواستیم از قبرستون خارج بشیم که صدای مادر نگار به 

  گوش رسید 
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االن دیگه هیچ کس رو نداری مادر بد ذاتتم رفت ... دختر _

 منم که طالق دادی میخوای چیکار کنی؟؟ 

 

اما جمال بی توجه بهش خواست به راهش ادامه بده که باز 

نگار به گوش رسیدصدای مادر   

 

افرین برو با این دختر دهاتی ازدواج کن میدونم  پولتو  _

باال میکشه و ترکت میکنه اخه این دختر چرا باید مردی 

 !مثله تورو دوست داشته باشی 

 

اخمامو تو هم کشیدم : این حرفا چیه که میزنید؟؟ خواهشا 

 الکی قضاوت نکنید

 

 الکی قضاوت؟؟_
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_ دلم نمیخواد کسی در بله الکی قضاوت اصال   

 !مورد من قضاوت کنه

 

 آقا معلم جذاب

# 280پارت  

 

با تحقیر نگاهی به سرتاپام انداخت و ادامه داد : تو یه 

جمال رو از دخترم دزدی و با خیال راحت اونو ماله  دزدی 

خودت کردی تو یه ادم پست فطرت هستی که هیچی  

 نداری

 

ا نمیخوام یه لحظه  حالم ازت بهم میخوره...بروگمشو از اینج

بییینمت جمال اگه لیاقت داشت دخترموول نمیکردم  

   بخاطر تو 
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شکستم...قلبم به درد اومد باورم نمیشد این حرفا رو 

  بزنه... حالم ازش بهم میخورد 

 

جمال فشاری به دستم داد و گفت : هر چی هیچی نمیگم  

شما بدتر میکنید باید بهتون بگم که شما هیچی نیستید 

ق گندم بودم پس لطفا من قبل اینکه نگار رو بگیرم عاش

 چرت و پرت نگید

 

نگار فقط نگاهش به پایین بودو چیزی نمیگفت... منم فقط  

داد و   سکوت کرده بودم که جمال باز فشاری به دستم

  دستمو کشید

 

پشت سرش به راه افتادم هر دو تا رسیدن به ماشین  

  ساکت بودیم که یهو بااخم گفت

 

  بهش توجه نکن_
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  سرمو پایین انداختم:نمیشه

 

 چرا نشه؟_

 

_ نمیشه حالم خوب نیست  ...اصال نمیخوام در   چون واقعا

 مورد خیلی چیزا صحبت کنم شایدم درست میگن

 

 منظورت چیه؟_

 پایان #

 

 آقا معلم جذاب

# 281پارت  
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منظورم اینه شاید منو تو به درد هم نمیخوریم واقعا _

یم  نمیدونم چی بگم... شاید الکی داریم با سرنوشت میجنگ

 !و منو تو هیچ وقت سهم نیستیم

 

  بسه تموم کن _

 ...جدی میگم_

سرمو میون دستاش گرفت : بعد از سالها داریم بهم 

داریم ماله هم میشیم پس این افکار  میرسیم بعد از سالها 

 رو بریز دور و اصال حرف بقیه برات مهم نباشه

 

  اشکامو پاک کردم و سر به زیر انداختم

 

  از اینکه تهمت دزد بودن بهم بزنند بیزارم _
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_ پس هیچ دزدی در کار  من ماله خودت بودم از اول تا اخر

  نیست به حرف بقیه توجهی نکن

 

تو چشمای مهربونش نگاه کردم سرشار از ارامش بود ...یه  

  ارامش وصف ناشدنی

 

چطور میتونستم از این مرد بگذرم؟؟ چطور میتونستم این  

  مرد رو به یکی دیگه بدم

 

هر دو تو چشمای هم دیگه نگاه میکردیم هر دو عشق رو  

و چشمای هم بیینیم میتونستیم ت   

 

 لبخندی زدم و لب زدم :یه لحظه هم طاقت دوریتو ندارم

 

 منم همینطور عشق جانم _

 سرمورو سینه ش گذاشتم و بوسه ایی رو گردنش نشوندم
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 آقا معلم جذاب

# 282پارت  

 

باهم دیگه رفتیم خونه همین که از ماشین پیاده شدیم یه 

ن رد و بدل شد و نفر رو جلوی در خونه دیدیم نگاهی بینمو

  جمال جلوتر رفت

 

 شما کاری دارید؟؟_

 

همین که مرد برگشت به طرفمون حس کردم یه چیزی تو  

دلم تکون خورد شوکه نگاهش کردم و چندین بار پشت  

  سرهم پلک زدم

 

 جمال هم انگار تعجب کرده بود :تو اینجا چی میخوای؟؟ 
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انداخت : اومدم باهاتون صحبت کنم  نگاهی به هردومون    

 

 در مورد چی؟؟_

 

از اینکه چرا این بالها رو سرتون اوردم میخوام همه چی  _

  رو بهتون توضیح بدم

 

 تعجب کردم این امید همون امید قبلی نبود اینبار چشماش

غمگین بود انتظار نداشتم جمال راهش بده خونه اما 

 برخالف انتظارم تعارف کرد بره داخل 

 

انقدر شوکه بودم که وقتی به خودم اومدم دیدم روبه روی  

 امید نشستم کالفه با پاش روی زمین ضرب میگرفت

 

 جمال عصبی گفت : نمیخوای حرف بزنی؟؟ 
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 سرشو تکون داد و بعد گلویی صاف کرد 

_ الن میگم همه چی رو از اول میگم براتون لطفا تا چرا ا

 تموم شدن حرفام سکوت کنید

 

 آقا معلم جذاب

# 283پارت  

 

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

وقتی از شهر برگشتم روستا و مادرم گفت که باید دختر  _

  نسرین رو بگیری راستش جا خوردم و شروع کردم به

 

.دیوانه شده بودم چون من یه دختر از بد و بیراه گفتن..

شهر رو میخواستم به اسم ژینا هر چقدر سعی کردم  

  خانوادمو راضی کنم اونو برام بگیرن 
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قبول نکردن... به ناچار رفتم خواستگاری گندم وقتی 

جور شده تالفیشو سرش    دیدمش با خودم گفتم که هر

درمیارم و همینطورم شد حسابی به خدمتش رسیدم و 

یتش کردماذ   

 

تاشب عروسی... که با سرنوشت کنار اومدم و خواستم با  

گندم خوب باشم... کم کم مهرش به دلم نشست اماهمین  

  که من حالم باهاش خوب شد

  

اون فرار کرد و با تو اومد... کل روستا حرف از ما میزدن و 

  کلی بد وبیراه میگفتن انتقام تو وجودم شعله ور شد

 

موقعه بود که ژینا باز سر و کله ش پیدا شد ومنو با و همون 

حمید اشنا کرد ... حمید هم از تو نفرت به دل داشت و 

 تصمیم گرفتیم که گندم رو بدزدیم

 



@vip_roman  معلم جذاب آقا  

@vip_roman  

گندم رو دزدیدیم اول نمیخواستم بالیی سرش بیارم فقط  

از تو متنفرش میکردم که اخر فهمیدم حمید و ژینا باهم 

  دیگه رابطه دارن 

 

نو شیره میمالن عصبی شدم و رفتم اسید بپاشم رو و سر م

 صورت ژینا که گندم اومد جلو و اون قربانی شد

 

از ترسم فرار کردم و رفتم یه جایی که پیدام نکنند... بعد  

 از چندسال با عذاب وجدان برگشتم

 

 آقا معلم جذاب
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وقتی برگشتم متوجه شدم که ژینا با حمید ازدواج کرده و  

وسط فقط تو و گندم هستید که قربانی هستید برای این 

  همین با یه شماره ناشناس 
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سعی کردم بهت بفهمونم که زیبا همون گندمه نمیدونم تا 

  حد چقدر موفق بودم اما خداروشکر که دوباره باهم هستید 

 

من برگشتم تا انتقامو از ژینا بگیرم شما نگران نباشید 

  اسبی به شما نمیزنم 

 

ی گرد شده نگاهش کردم با اینکه از حرفاش در با چشما

  تعجب بودم اما به حرف اومدم و گفتم

 

  دست از سر ژینا بردار_

  اون به من خیانت کرد_

 

 اما حاال خوشحاله دست از سرش بردار _

  من همچین کاری نمیکنم _
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  نگاهی به جمال انداختم که اونم به تایید سرشو تکون داد

_ ه خودت فرصت بده ژینا االن شوهر بد بودن بسه امید ب

 داره و بارداره اگه دوستش داری خوشبختیشو خراب نکن 

 

  سکوت کردو دستی به پیشونیش کشید

 

 نه  _

 

 میگن اگه عاشق باشی میتونی طرف رو ببخش_

 

به روم زد :مشکل اینجاست که من عاشقش  پوزخندی

 نیست فقط دنبال انتقامم 

 

 آقا معلم جذاب
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انتقام از چی؟؟ چرا میخوای بیشتر از این خودتو عذاب  _

بوی تو همین سال خودت دنبال انتقام بودی از ایک به بعد 

 سعی کن زندگی کنی 

 

جمال هم به تایید از حرف من سرشو تکون داد : درست  

یگه گندمم   

 

پوزخند رو لبش عمیق تر شد : نمیدونم چی بگم اصال بهش 

 فکر نکردم واقعا گیج کنندست

 

 روکرد به طرف من : منو میبخشی؟؟ 

 

 من؟؟ _

 

نمیدونستم چی بگم خیلی کارا در حقم کرد نمیدونستم  

  بیخشمش یا نه واقعا نمیدونستم چیکار کنم 
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  شونه ایی باال انداختم :نمیدونم

  جواب قطعی بده_

تو بدترین کار رو سر یه دختر اوردی من واقعا گیج شدم  _

 نمیدونم ببخشمت یا نه

 

  خودتم میدونی قصد نداشتم به تو اسیبی بزنم_

 

مهم قصدت نیست مهم اینکه تو میخواستی به یه دختر _

 اسیب بزنی 

 

پایین انداخت باورم نمیشد این همون امید  شرمنده سرشو 

 تخس باشه 

 

 آقا معلم جذاب
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# 286پارت  

خب تمومش کن این بازی رو به خودت بیا ... به زندگیت  _

  فرصت بده همه چی درست میشه

 

 یه چیزی ازت میشه بخوام؟؟ _

 نگاهب با جمال انداختم و گفتم :چی؟؟ 

 

_ ر  ازت میخوام که همیشه عاشق جمال بمونی من فک

میکردم عشقتتون فقط از روی هوسه فکرشو نمیکردم این  

 همه عاشق هم باشید

 

 تا اخرین لحظه جونم عاشقشم_

 

لبخند تلخی زد و خداحافظی کرد و  رفت با رفتنش اهی 

  کشیدم که جمال گفت
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 نمیدونم چرا حس خوبی نسبت بهش ندارم _

 

 منظورت چیه؟؟ _

 

_ د از ژینا انتفام  خب به نظرم یه جوریه حس میکنم میخوا

 بگیره

 

یعنی میخوای بگی واسه ژینا خطرناکه؟؟  سرمو به نشونه _

  ی مثبت تکون دادم

 

 اره شک نکن_

 

  واای خدای من باید بهشون خبر بدیم_

 

 چشم غره ایی بهم  رفت:چی بگیم اخه؟؟ حالت خوشه
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یعنی چی که؟؟ خب بهشون بگیم مراقب خودشون باشن  _

  ممکنه بالیی سرشون بیاد

 

  تو دخالت نکن گندم_

 

یعنی چی جمال؟؟ ژینا دوستمه عین خواهرمه این حرفا  _

 چیه که میزنی 

 

حتما یه چیزی میدونم که میگم دخالت نکن دیگه.حتما  _

 !یه موضوعی هست

ونه با رفتنش سوالی نگاهش کردم بلند شد رفت تو اشپزخ

 اخمامو تو هم کشیدم یعنی چی میدونست؟؟
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تا شب هر چقدر اصرار کردم که بهم بگه همه چی رو حرف 

گوش نداد و فقط حرف خودشو میزد... برام خیلی سوال 

 !بود چرا اینجوری میکنه

 

*** 

 دستمو بازوش حلقه کردم : جمالی؟ 

 

  جون دلم_

 یه چیزی ازت بخوام؟؟ _

   البته عزیزم _

 

 میشه برام یه لباس عروس خوشگل بخری؟؟ _

  دستمو بوسید: چهلم مادرم تموم بشه چشم
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نمیدونم چراانقدر دوست داشتم لباس عروس بخرم  

 !...دوست داشتم کلی عکس یادگاری با جمال داشته باشم

 

باهم دیگه ثبت کنم تا همه چی  میخواستم لحظات خوبمونو

 !به خوبی پیش بره

 

 آقا معلم جذاب
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 جمال_

 جونه دلم؟؟_

 

 میشه ازت یه چیزی بخوام؟؟ _

 

  تو جون بخواه عزیزدلم_
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کمی به جلو خودمو کشیدم و با لبخند گفتم : بعد از اینکه 

مادرمو اوردم پیش خودم سه تایی باهم بریم مسافرت 

و نشونش بدممیخوام همه جا ر  

 

  روی دوتا چشمامم _

 

لبخندی زدم و خم شدم بوسیدمش که مهربون نگاهم کرد 

این روزا خیلی تو خودش میرفت نمیدونم مشکلش چی 

ط به مادرش بودبود اما هر جی که بود مربو  

 

*** 

 ژینا خوبی؟؟ _

از پشت گوشی دادی زد:به دادم برسید که دارم بدبخت 

  میشم امید اینجا بود

 

مام گرد شد :چیی تو خوبی؟؟ چش  
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 گندمم بیا اینجا خواهش میکنم _

 

باشه ایی گفتم و سریع بلند شدم و لباسامو عوض کردم و  

فوری رفتم سوار ماشینم شدم انقدر عجله داشتم که  

 چندباری  نزدیک بود تصادف کن

و فوری از ماشین پیاده شدم در خونه   رسیدم خونه شون 

باز بود وارد خونه شدم با دیدن ژینا که تو حیاط افتاده بود  

 چشمام گرد شد

 

 داد زدم :ژینا؟؟؟

 

 آقا معلم جذاب
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به طرفش رفتم و کنارش نشستم از درد به خودش 

مبپیچید به امبوالنس زنگ زدم و تا اون موقعه دستشو 

  گرفته بودم 

 

یرایی هم زیر لب میگفت اما نمیفهمیدم چیه خیلی یه چ

  نگرانش بودم... دستشو محکم گرفتم 

امبوالنس اومد و منتقلش کردیم بیمارستان بین پاهاش 

  همه خونی شده بود

  

خانوم دکتر گفت که مجبوره عمل کنه و بچه رو در بیاره  

اونم تو هفت ماهگی ...استرسمون بیشتر شد نمیدونستیم 

یمچیکار کن ! 
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به حمید و جمال خبر دادم که اونام خودشونو فوری 

رسوندن... دکتر اومد و گفت که دخترشونو سالم به دنیا  

  اورده اما حال ژینا خوب نیست

 

با این حرفش قلبم هری ریخت و با ترس نگاهش کردم 

 !همچین چیزی نمیتونست حقیقت داشته باشه

 

اش افتاده؟؟ حمید عصبی رو کرد به طرف من:چه اتفاقی بر  

 

همهچی رو براش تعریف کردم که عصبی دستی تو موهاش 

  کشید و سرشو به معنی نه تکون داد

 

 فکر کنم کار امید باشه_

 

 !جمال هم به تایید سرشو تکون داد : اره مطمئنم کار اونه

 



@vip_roman  معلم جذاب آقا  

@vip_roman  

 خب باید چیکار کنیم؟؟ _

 هیچی اون مرتیکه رو پیدا میکنم خودم میکشمش_

 

هاج و واج به حمید نگاه کردم...خیلی ترسناک بود  

 میدونستم هر کاری از دستش بر میاد
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دیوونه شدی؟؟ چرا باید دست خودتو به خونش الوده  _

 کنی؟؟ 

 

  هه اون مرد باید بمیره_
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ال کم بود حاال میخوای  نمیدونم چطوری اما یهو گفتم: جم

اونو بکشی؟؟ قبل از اینکه بری سراغ اون به ژینا بچه تون 

  فکر کن 

 

   تو چرا انقدر ازش طرفداری میکنی؟؟ _

 

اگه یکم فکر کنی متوجه میشی که ازش طرفداری _

 !نمیکنم و به فکر شما هستم

 

 عجب_

 بله_

 

اضافه شد و سعی کرد حمید رو قانع  جمال هم به جمعمون 

 کنه بالیی سر امید نیاره و تا حدودی راضی شد
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حال ژینا خوب نبود... تو دلم دعا میکردم حالش خوب بشه  

 ... دلم میخواست که بازم برامون بخنده 

 

همش نگران بودم نکنه بمیره...  حمید که رنگش پریده  

  ...بودو اصال حالش خوب نبود

 

:ژینا دختر قویه نگران نباش خوب میشه کنارش نشستم  

 

 !همین قوی بودنش منو میترسونه_
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بچه به دنیا اومد یه دختر زیبا خواستنی اما بخاطر اینکه  

  هفت ماهگی به دنیا اومده تو دستگاه بود
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اصال حالش خوب نبود از اون بدتر حمید بود و در اخر  ژینا

  عصبی شد و رو به دکتر گفت

 

 !من گفتم زنمو نجات بدی نه بچه م _

 

 نگران نباشیدهمه چی درست میشه انشاهلل به هوش میاد_

 

یهو داد زد : کی هاان؟؟؟ االن جند روزه بی هوشه چه 

 اتفاقی براش افتاده  چرا به من نمیگید؟؟ 

 

فا اروم باشید اینجا بیمارستانه رعایت کنیدلط _ . 

میخوام صدسال سیاه نباشه منو روانی کردید بگید چه  _

 !اتفاقی واسه زنم افتاده

 

شدستمو رو بازوش گذاشتم : حمید اروم با  
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 اروم باشم چطوری؟؟ _

 

سپس تهدیو کنان انگشتشو واسه دکتر تکون داد : خب  

ه زنم بیوفته این  گوش بییین چی میگم دکی اتفاقی واس

 !بیمارستان رو سر همه تون خراب میکنم

 

دهن باز کرد حرف بزنه که همون موقعه صدای داد یکی از 

 پرستارا تو اتاق ژینا به گوش رسید
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 !دکتر... دکتر مریض حالش بده_

 

خورد و همه ی دکترا در عرض چند دقیقه   حمید تکونی

  پریدن تو اتاق  ....   حمید بلند شد دنبالشون بره



@vip_roman  معلم جذاب آقا  

@vip_roman  

 

 که یکی از پرستارا جلوشو گرفت : اقا صبر کن کجا؟؟ 

 

حمید خواست دنبالش بره که در رو بست  هر دو نگران  

پشت در وایستاده بودیم... از خدا میخواستم اونو به بچه 

 !ش ببخشه

 

*** 

_ ش چطوره؟؟ حال  

 

  لبخندی زد :حالش خوبه خداروشکر 

 

دستامو باال بردم و از خداروشکر کردم... باورم نمیشد خدا  

 !باالخره صدای ما رو شنیده
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چندین بار پشت سرهم خدا رو شکر کردم و به حمید نگاه  

 کردم که اشک شوق تو نگاهش بود 

 

 جدی؟؟ میتونم ببیینمش؟؟ _

 

_ ارند به زودی میتونید نه فعال به استراحت نیاز د

 !بییینیدش

 

و بعد از کنارم رد شد دیدم که نفس اسوده ایی کشید و  

 زیر لب خداروشکر رو زمزمه کرد
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 دیدی گفتم ژینا قویه؟؟ _
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  اره میدونستم که منو تنها نمیذاره_

 

 یه چیزی ازت بپرسم؟؟ _

 چی؟؟ _

 

_ کشور؟؟ میخواین بریم خارج از   

 

 ...سرشوبه معنی اره تکون داد 

خب هر چی زودتر از اینجا برید ...  تا بیشتر از این امید _

 بهتون اسیب نزده از اینجا برید

 

با اخم گفت :  من حاالحاالها با اون مرتیکه ی حیوون کار  

  دارم حمید نیستم تا نندازمش پشت میلهای زندون 

 

  چرا میخوای انتقام بگیری؟؟ ولش کن اون ادم روانیه _

 



@vip_roman  معلم جذاب آقا  

@vip_roman  

من مدرک دارم ازش مطمئن باش کاری که میگم رو انجام  _

  میدم

 

حرفی نداشتم ... نمیدونستم چی بگم  شاید بهتر بود امید 

 به سزای اعمالش برسه شاید این بهترین راه بود

 

 !باشه_

گشتم یکم دیگه بیمارستان موندم و بعد از چند روز بر

خونه ...جمال این مدت کارای شرکتش به شدت بهم ریخته 

  بود  واسه همین

 

 ...زیاد نمیدیدمش و حسابی دلتنگش بودم
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یه شام خوشمزه پختم و منتظر جمال موندم جمال شب 

  برگشت با دیدن من تعجب کرد

 

 خونه ایی؟؟ _

 

 به نبودنم عادت کردی؟؟ _

 

گونه مو بوسید: این حرفو نگو توله این خونه بدون تو  

  صفایی نداره

 

  بغلش کردم : دلتنگت بودم

  گندم_

 جونم؟؟ _

  خیلی دوست دارم _
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تو چشماش نگاه کردم و صورتشو بوسیدم که تو چشمام 

 نگاه کرد : چی شده دورت بگردم؟؟ 

 

حاال ژینا بهتر شده تلکیفش روشن شه میخوام برم سراغ  _

ممادر  

 

 خیلی هم عالی_

 

 توام باهام میای؟؟ _

 اره نفسم_

از این همه مهربون بودنش ته دلم قنج میرفت باورم نمیشد 

 که انقدر خوب باشه ... اصال عاشقش بودم 

 

 جمال_

 جونم؟_
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 !مرسی که هستی_

 

 آقا معلم جذاب

# 295پارت  

 

  چی شد که انقدر مهربون شدی؟؟ _

 مشتی به سینه ش کوبیدم : بده به فکرتم؟؟ ایش

 

 !خندید:الهی من قربون تو برم که

 

باهام دیگه رفتیم شام و بعد درکنار همدیگه خوابیدم اصال 

اغوشش پر از بود امنیت... اغوشش  حس خیلی خوبی بهم 

  میداد من که عاشقش بودم 

 

  سرمو رو سینه ش گذاشتم واونم مشغول نوازش موهام شد 
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  گندم_

 جونم؟؟ _

 

 حمید چیزی در مورد امید بهت نگفت؟؟ _

 

  گفت_

 چی گفت؟؟ _

گفت که میخواد ازش شکایت کنه میگفت تا به زمین گرم  _

  نزدنش ولش نمیکنه خیلی هم رو تصمیمش مصمم بود

 

 بهتر...ازش شکایت کنه خیلی هم خوب میشه_

 

 !دلم به حالش میسوزه_
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_ در حق تو بد کردن پس توام   دل نسوزن گندم اون ادما

 !دلسوزی نکن که خودت ضربه میبیینی

 

اهومی گفتم و خودمو بیشتر بهش چسبوندم ...خودش  

 سرشار از ارامش بود 

 

 آقا معلم جذاب
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 ( دو هفته بعد)

 

خوشحال بودم که حالش بهتر بود  نگاهی به ژینا انداحتم

  گرچه زیاد نمیتونست راه بره اما خب بهتر بود

 

  گندم  _
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 جونم؟؟ _

 

حمید دیروز از امید شکایت کرد خیلی مصمم هست که _

 !اونو به زندان بندازه پلیسا دنبالشن

 

 ...چه زود _

نه اتفاقا خیلی هم دیر شده بود اون ادم باید زودتر از اینا _

 ...مجازات میشد

 

 حاال یه چیزی بگم؟_

 جون؟_

 

امید خیلی پیشمون بود میگفت اشتباه کردم همه ی کارا  _

د تو انجام داده اصال خیلی هم رو از دوست داشتن زیا

 عاشقته! درسته ادم بدیه اما خب خیلی دوست داره 
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اینجور دوست داشتنش به درد من نمیخوره چون من   _

دوست داشت هیچ عالقه ایی بهش نداشتم اون اگه منو 

  وقت این بالها رو سرم نمیاورد

 

  میدونم_

  خب دیگه منم ازش شکایت میکنم _

 باشه  _

 

دیگه نمیخواستم در موردش صحبت کنم برای همین بحث  

 رو به دخترش کشوندم

 

 آقا معلم جذاب

# 297پارت  

 

 خب اسم دخترتو چی میذاری؟؟ _
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  نمیدونم هنوز انتخاب نکردیم _

 

_ خب چه وقته گذشته براش اسم بذارید گناهه واا   

 

   میذارم_

 

 مادر شدن چه حسی داره؟؟_

یه حس خیلی خوبی داره نمیدونم چطور بهت بگم اما تا _

 !وقتی مادر نشی متوجه نمیشی

 

منم بچه ازجمال میخواستم یعنی میشد ماهم یه روزی بچه 

 !دار بشیم؟؟ من عاشق بچه هم هستم

 

_ ؟؟ به چی فکر میکنی  

 

 به بچه های خودمو جمال_
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 خب چه حسی پیدا کردی؟؟_

 یه حس خیلی خوب نمیتونم اصال به زبون بیارمش_

 

انشاهلل به زودی شما هم سر و سامون میگیرید و بچه دار  _

 میشید

 

  انشاهلل _

با تقه ایی که به در خورد از رو تخت بلند شدم و حمید با  

 ...یه شاخه گل وارد اتاق شد

 

جذابآقا معلم   

# 298پارت  

 

  چطوری خانومم_
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 سپس رو کرد به من :خوبی گندم ؟

 

ممنونم به خوبیتون خیلی بهتون تبریک میگم انشاهلل _

  زیر سایه ی پدر و مادر بزرگ بشه

 

  ممنون _

 

رفت صورت ژینا رو بوسید تو نگاه هردوشون عشق موج  

   میزد دلم براشون رفت

 

برگشتم خونه حالم یه  جوری  کمی کنارشون موندم وبعد

 بود نمیدونم چرا استرس داشتم خبری هم از جمال نبود

 

 شماره شو گرفتم با تاخیر جواب داد:جونم؟

 

 کجایی جمال؟؟_
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 وسایلتو جمع کن میخوایم بریم روستای شما_

 

 دلم هری ریخت : چرا؟؟ 

 

خب میخوایم بریم مادرتو بیاریما میخوام همه مون با هم _

شیمخوشبخت ب ! 

 

 !از این همه مهربونیش دلم غنج رفت خدایا شکرت

_ سی که اقا معلم من شدی و حاال شدی همه ی کس و مر

 !کارم

 

 آقا معلم جذاب
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صورتمو بوسید و تو چشمام نگاه کرد : بعد از چند سال 

 پیدات کردم نمیذارم از دستم بری

 

 یه چیزی بپرسم؟؟ _

 

 بپرس _

_ شگل نگیریم؟؟ دلم یه خونه ی خوشگل خویه خونه ی 

 میخواد 

 

 چه خونه ایی؟؟_

یه خونه که بتونیم توش زندگی کنیم رویایی باشه دلم  _

میخواد بزرگ باشه  همیشه دوست داشتم تو یه خونه ی 

  بزرگ ویالیی زندگی کنم

 

 خونه ی ویالیی دوست داری؟؟ _



@vip_roman  معلم جذاب آقا  

@vip_roman  

  اره_

 

  چشم_

 

دا من باورم م برقی زد:جدی میخری؟؟؟ وای خچشما

 نمیشه

 

  میخرم اما یه شرط دارم _

 

 چه شرطی؟؟ _

 

و جلوتر اورد و گونه مو بوسید  : که اون خونه رو برام پر سر 

 از بچه بکنی 

 

 نخودی خندیدم : روی چشمم
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 افرین بهت_

# 300پارت  

 

نگاهی به خونه ی مادرم که یه پرچم سیاه هم جلوش بود 

کردمقلبم ریخت و با تعجب به جمال نگاه    

 

 چی شده؟؟_

 

 اسم علی رو پرچمه نترس _

 

فوری  اه افتادم به طرف در و تقه ایی به در زدم بعد از چند  

  دقیقه پسر مامان در رو بار کرد با دبدن من گفت

 

 شما برگشتید خانوم؟؟ _
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به زور لب باز کردم و جوابشو دادم : اره عزیزم مامانت  

 کجاست؟؟ 

  تو خونه ست_

 

   صداش بزن _

  چشم_

 

جمال هم اومد کنارم ایستاد ... بعد از چند دقیقه صدای  

  مادرم به گوش رسید

 

  بله_

  اومد جلوی در انگار از دیدن من جا خورده بود

 

 شما هستید؟ _

  سالم بله_
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 خوبی دخترم؟_

 بله_

 آقا معلم جذاب
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نگاهشو ازم گرفت و به جمال دوخت با دیدن جمال هم جا 

ه گفتخورد و شوک   

 

 تو اینجا چیکار میکنی؟؟ _

 

 .جمال گلویی صاف کرد و گفت :اومدم باهاتون صحبت کنم

 

نگاهش گیج بین هردومون رد و بدل میشد اخر با تعجب 

 گفت : شما از کجا همو میشناسید؟ 
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جمال کمی جلو اومد :اگه اجازه بدید باهم دیگه صحبت 

 !کنیم همه چی رو بهتون توضیح میدیم

 

مادرم با تردید قبول کرد و  رفتیم داخل انگار زن اول علی 

خونه نبود تعارف کرد بشینیم اول خواست بره چایی بیاره 

  که نذاشتیم 

 

جمال نگاهی بهم انداخت و شروع کرد به تعریف ماجرا   

ن که حرفاش تموم شد با چشمای گرد شده  نگاهم  همی

  کرد

 

 چی؟؟ _

 

_ شماستاین دختر گندم    

 مگه میشه همچین چیزی؟؟ _
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 چرا نشه؟؟_

 

ناباور نگاهم کرد دقیق تو چشمام نگاه میکرد و چندین بار  

 پشت سرهم پلک زد 

 تو گندم منی؟ _

 

 آقا معلم جذاب

# 302پارت  

 

بغلش انداختم که  سرمو تند تند تکون دادم و خودمو تو

 پرصدا زد زیر گریه و همینطورنوازشم میکرد

 

 واای باورم نمیشه تو ماله منی باورم نمیشه زنده ایی _
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هر دو باهم صورت همو بوسه بارون میکردیم و گریه 

میکردیم باورم نمیشد بعد ازمدتها اغوش مادرمو پیدا 

  کردم

 

....محکم دستمو گرفت باورم نمیشد که انقدر عاشقشم   

 

الهی دستش بکشنه هر کی صورت قشنگتو خراب کرد _

 !البته االن زیباتر شدی

 

  مامان _

 

 جونه دلم؟؟_

 

 !با ما بیا برگردیم شهر میخوام با ما زندگی کنم_

 

 اهی کشید: من یه پسر دارم اونو چیکار کنم؟؟
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  خب اونم با خودت بیار_

 

 !نمیشه _

 چرا نشه؟؟_

 

سرشو تکون داد : چون نمیشه زن اول علی اونو به من 

 !نمیده

 

 خب به اون چه ربطی داره؟_

 

 آقا معلم جذاب
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چون من فقط با واسه بچه اوردن با علی ازدواج کردم و  _

 !همین اینکه سایه ی مرد رو سرم باشه همین 
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  اهی کشیدم : من درستش میکنم

 

 چطوری؟؟_

 

_ بسپار به منهمه چی رو  ! 

 

فقط لبخند تلخی زد و چیزی نگفت و جمال نگاه کرد 

 :جمال

 

 بله؟؟_

 

درسته دخترمو ازم جدا کردی! درسته دخترمو ازم  _

  گرفتی اما از اینکه پیداش کردی برام خیلی خوشحالم

 

  گفتم که پیداش میکنم _
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فقط لبخندی زد و چیزی نگفت...از اینکه داشتم از اینکه  

سال با مادرم و جمال خیلی خوشحال بودم از   بعد از چند

 این بهتر نمیشد

 

از اینکه خدا باالخره رو خوش زندگی رو بهم نشوم داد  

 شاکر بودم 

 

میخواستم واسه خوشحال کردن مادرم هر کاری کنم برای  

 همین که تصمیم داشتم با زن علی صحبت کنم

 

اما مگه حاضر میشد با من صحبت کنه؟؟ همش اخم میکرد 

 !و میگفت من با توصحبت نمیکنم

 

 آقا معلم جذاب
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@vip_roman  معلم جذاب آقا  

@vip_roman  

 ( پنج ماه بعد )

 

نگاهی به مادرم و پارسا انداختم باالخره موفق شدم اونا رو 

 !به شهر بیاریم همه خونه ی پدری جمال زندگی میکردیم

 

مادرم و پارسا از دیدن خونه به اون بزرگی به وجد اومده  

 !بودن!  میگفتن هیچ جا خوشگلتر از اینجا نیست

 

خودمم عاشق اینجا شده بودم به نظرم خیلی خوب بود...   

کایت از امید و به زندانانداختنش ژینا و حمید هم بعد از ش

 !حدود دو روزه که به خارج از کشور رفتن

 

ردن! دلم خیلی براشون تنگ میشد اما اونا و دیگه برنمیگ

 !خارج از کشور خوشحال تر بودن 
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یه مراسم عروسی خیلی ساده گرفتیم و گذاشتیم بعد از  

  کارای جمال با مادرم و داداششم بریم دور ایران رو بگردیم 

 

میخواستم همه جا رو به مادرم نشون بدم!  میخواستم  

ه!  هر جور که کشیده براش جبران بشسختی هایی که 

 !شده

 

  تو همین فکرا بودم که دستی دور کمرم حلقه شد

 

 عشق من به چی فکر میکنه؟ _

 

 ! به اتفاقات این چند ماه_

 

 از این چند ماه راضی بودی؟_

 

 آقا معلم جذاب
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# 305پارت  

 

معلومه که راضی بودم این چند ماه بهترین اتفاقات  _

من سرتاسر از  زندگی من بودن و هستن این چند ماه برای 

  خاطره بود

 

  جون بابا_

 

 جمال؟؟_

 جونم نفسم؟_

مرسی که اومدی بشی دنیام. مرسی که انقدر خوبی و  _

مرسی از اینکه عشقت واقعیه و همه جوره به پای من 

 !موندی
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منو به طرف خودش چرخوند و تو چشمام نگاه کرد نگاهش 

 یه جوری بود سرتا سر از ارامش

 

_ از تو که اومدی شدی دار و ندارم  و ممنونم  

 

  عاشقتم مرد من_

 

  منم همینطورعشق جانم_

 

 !نرم بوسش کردم و سرمو گذاشتم روی سینه ش

 

 !اقا معلم جذاب من خوشحالم که ماله من شدی_

 

  قربون تو برم که دانش اموز من_
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خندیدم و مشتی به سینه ش زدم : این جریانات رو باید  

 !واسه بچه هامون تعریف کنیم

 

  چشمممم_

و اروم و نرم لبامو بوسید. عشق یعنی دو نفر به پای هم 

بودن و موندن     

 

 پایان  

 


