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نبود  نیلیمونس و آ یوقت ذاشتمیشرکت و به حال خودش گذاشته بودم پامو اونجا نم

 خورد؟یشرکت و پول در آوردن به چه درد من م نیا

 

 

فرو رفته بود و من مثل هر شب   یکیتار  یشب گذشته بود همه خونه تو ۱۲ت از ساع 

 یروزا  کردمینگاه م رون ی کردم و از پنجره اتاق به ب یروشن م گاریپشت س گاریس

دود  گارمویاعتنا س یکه به در اتاق خورد ب یبا چند ضربه آروم گذرونمیرو م یسخت

 کردم

 

اما ول کن نبود دوباره و دوباره به در زدنش ادامه داد که مجبور شدم برم در اتاق باز   

 دستش ابروهامو باال دادم و گفتم  یمشروب تو یبا اون بطر ایمیک دن یکنم با د

 نجا؟یچه خبره ا 

 ؟  یمشروب بخور یخوا  یاالن م یستیمگه تو حامله ن 

 رو کنار تخت گذاشت و گفت   یطریاز کنارم گذشت و وارد اتاق شد  ایمیک

 

من  یر یآروم بگ یبتون یمست بش یکم  هی دیتو آوردم شا یبرا   ستی خودم ن یبرا _

 تو ندارم.  دن ید نطوری طاقت ا شهیحالم بد م نمیبیناراحت م نطوریتو رو ا یوقت

 که قبال باهات تجربه کردم  یخوام به خاطر عشق یخودم م یدرسته که تو رو برا 

  نیبخور از ا نیاز ا یکم یتو انقدر خودتو عذاب و شکنجه بد ارمیطاقت ب تونمیاما نم 

 ... یریگیآروم م   رون یبرو ب ایدن
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وقت بود که مست   یلیگذاشته بود خ یعسل  یبود جلو نیشامپا یبطر  ینگاهم رو 

 ب نخورده بودموقت بود که مشرو یل ینکرده بودم خ

 دوست نداره انجام  بدم.  نیل یکه ا یخواستم کار یدوست نداشت نم نیلیا

 شدمیدور م ایدن نیاز ا یاگه کم دیبود شا ایمیبزرگ حق با ک ییبار با استثنا نیاما ا 

رو دست گرفتم و بازش کردم سر  یکنار تخت نشستم بطرر رمیتونستم آروم بگ یم

 بود.   رهیبرآمده اش بهم خ یبا اون شکم کم نهیدست به س ایمیشو ک دمیکش

 

تخت   یانداختمش و رو نیزم یشده   رو یخال یبطر دمیانقدر خوردم که کم کم د 

 دمیدراز کش

 

 . رمیچند ساعت آروم بگ یحال خرابم دور بشم برا  نیاز ایدن نیزودتر از ا  کاش

 

االن که کم کم هوش از سرم داره   ره یاالن که عقلم داره از سرم م  خواستیم دلم 

 نم یو بب نیلیبازم ا ایرو هیحداقل تو  رهیم

 چشمام گذاشتمو نگاهمو از اتاق گرفتم و به فکر رفتم.  یرو بازومو

 

 شد و گر یبدنم کم داشت داغ م  

تخت  یدرست کنار رو نیلی آ دن یکه گذشت چشم که باز کردم با د یگرفت کم یم

 گفتم   یمو با دلخور  دیبه صورتش کش یسرجام نشستم دست مهیسراس

 

 ؟  رهیمیاهورا بدون من م یگیتو دختر نم ییکجا
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 ؟ یعذابم داد  نقدریچرا ا یکارو با من کرد نیا چرا

و   دیت آروم دستمو بوسدستش گرف  یکرد دستمو تو یناراحت به من نگاه م  نیلیآ 

 گفت 

 خوام  یم معذرت

 ... زیخوام بخاطر همه چ یم معذرت

 

لبش   یزن و از دست بدم پس لبام رو نیکنارم بودن ا  یلحظه ا یحت خواستمینم 

 زن بودم...  نیبوسه ها بودم چقدر دلتنگ ا نیچقدر دلتنگ ا دمشیگذاشتم بوس

که اونم دلتنگم بوده معلوم بود اونم   دادی نشون م نی تر از من بود ا صیحر نیلیآ انگار

   دهیکم عذاب نکش یمدت دور نیا

بدم فقط و   حیخواستم االن بهش توض  ینم یچرا رفت یخواستم بپرسم کجا بود  ینم

 مک رفع کنم   یدلتنگ خواستمیفقط م

و زنده بشم   رمیبغلم باشه و من عطرشو نفس بکشم  ودوباره جون بگ یزن تو نیا

 زن دوباره سرپا بشم  نیبا ا خواستمیم

بده چرا از من  حیشده و ازش بخوام توض یو بعد اون موقع وقتش بود تا بگم چ

 گذشته بود!

دوباره از لباش کام  ریو نفس گ قیزدم عم مهیتنش خ یتخت خوابوندمش رو یرو 

رفت انگشتاش چنگ شد و موهامو   ختمیبه هم ر  یموها یاش البه ال گرفتم دست

 کارش  نیشدم از ا وونهیو من د دیکش

االن تمام    خواستیآمد دلم م نییآمد و پا نییاومد پا نییگردنش پا یزبونم رو 

که مانع   یزیچ چیبدون لباس بدون ه  خواستیبود و بردارم دلم م نمون یکه ب ییمرزا

 دختر بشه  بغلش کنم  نیلمس کردن ا
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  ومدیپس شروع کردم به در آوردن لباس هاش نفسم بند اومد قلبم داشت از جا در م 

کردم به   یم ازیاحساس ن  یخوشحال بودم به قدر یاسترس داشتم به قدر  یبه قدر

 غافل شده بودم.  ایزن که واقعاً از دن  نیا

 

من واقعاً پر از   یکنارم برا نیلیته بود حضور  اگرف یا  گهید یرنگ و بو زیهمه چ 

 بود  یزندگ

 دم یفهم یاز حال خودم نم یزیچ زدمی م جیداغ بود گ بدنم

 بود که وجودمو پر کرده بود  ازیتنها حس ن 

 نبود   نیلیآ یشگی عطر عطر هم نیاومد ا یدرست از آب در نم یزیچ هیوسط  نیاما ا 

که   شدیوجودم باعث م یتو یزیزد اما چ یروم بود بهم لبخند م یبرهنه جلو کامالً

 بترسم 

 اتاق و پر کرد   دنشیآه کش یلمسش کردم صدا 

 و شهوت   ازیاز حس ن کردیم زمیلبر ازشیپر از ن یصدا

با عجله شروع کرد   مهیسراس دیرس یبه نظر م یباور عال رقابلیغ یلیخ یلیخ زیچ همه

 به در آوردن لباس هام  

  نیداشت و به ا ازینبود برام اما اونم کم از من نداشت اونم انگار به من ن یردنباورک

وجود نداشت همه   نمون یب یمرز چیه م یهر دو نفرمون برهنه بود گهیشدنمون د یکی

ها بود حسرتشو  که مدت  یشدن و را تجربه کن یکیبود تا منو اون باهم  ایمه زیچ

 م یدیکشیم

 ی و بدون وقفه و مکث دمیزدم لباشو بوس مهیتنش خ یرو

 اومد   یباز اشتباه بود و جور در نم یزیاما چ 

 

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

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

 شکمم نههه  یبه هوا رفت اهورا رو ادشیفر یتنش انداختم صدا  یو که رو وزنم

 

 شکمش بود  یدستش رو دمیفهمیحرفشو نم گفتیداشت م یگرفتم چ فاصله

شکم   شهیهم نیلیآمده است اما ا بر یبود تا بفهمم شکمش کم یتوجه کاف  یکم فقط

و  دمیبه صورتم کش یتخت بلند شدم و دست یو سرگردون از رو رون یداشت ح یتخت

 گفتم 

 

 چه خبره ؟  نجایا_

   ومدیازش در ن ییصدا

 به صورتم زدم  یاتاق رفتم و اب  یسمت حمام تو به

 اومدم یتازه داشتم به خودم م  گشتیحواسم سرجاش برم داشتم

 

  یاونم بدون لباس رو ا یمیک دن یبا د دمیدیاومدم تازه حاال  بهتر م   رون یحمام که ب از

 تخت خواب کناره در خشکم زد 

 کرده بودم ؟  کاریچه خبر بود من چ نجایا

 تخت جا به جا شد و گفت  یرو یکم ایمیک

 که بهت! گذشتیخوش م یتو چرا رفت یشد یچ_

 

 اشتباه گرفته بودم   نیلیرو با ا ایمیکرده بودم من ک کاریچ من

چنگ زدم   نیزم یشرمنده بودم به سمتش رفتم و لباسش و از رو  یلیبودم خ شرمنده

 به سمتش پرت کردم و گفتم 
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   یکن یم یچه غلط نجایتو ا   نارویبپوش ا _

 انداخت و گفت  نیزم یرو گرفت و دوباره رو لباسها

 کنم ؟ یم کاریچ نجایکه من ا یچ یعنی_

 کنم؟ یم کاریچ نجایا یدونینم

  یشد کیآورده بودم اما تو بهم نزد یدن یمن فقط برات نوش یتو خودت منو خواست  

 !شهیچون باورم نم ید یفهمیو نم ینگو که مست بود

 !هیبه ک یکه نشناسه ک شهیوقت بدمست نم  چیه شناسمیکه من م ییاهورا

 چطور وا داده بودم؟  یزن متنفر بودم و عصبان نیخودم از ا از

 کارو بکنم؟  نیچطور تونسته بودم ا 

 

  نیجبران ا یو هنوز وقت داشتم برا فتادهی ن نمون یب یبود که اتفاق  نیا  میتنها دلخوش 

 گفتم  دمیکه کرده بودم پس به سمتش رفتم و بازوشو چسب ییخطا

 رمی جونتو بگ خورمیقسم م ایمیک یبذار نجایتو دوباره اپا  رون ی اتاق ب نیگمشو از ا 

 ؟  یفهمیم

  نویتو ا تونمینکن نم ینکن با من باز یتوانشو ندارم با من باز تونمینم گهید بسمه

 ی فهم ینم

 ی کنیدرک نم نویا  تونهیواقعاً نم یعنی تونهینم گهیآدم م هی یوقت  یدونینم 

 

 ؟  خوامیانقدر درک کردنش سخته من تورو نم 
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ما  نیب تونهی نم یزیسرت فرو کن چ ی گوشات تو یبفهم تو نویبا تو باشم ا  تونمینم

 ما باشه...  نیب  تونهی نم یچیباشه ه

 و گفت  دیکش رون یدست من ب یبازوش از تو ایمیک

 

 ه؟ ی چ یبافیبه هم م یکه دار یمزخرفات نیا _

تخت خواب تو   یما بدون لباس رو ینگاه به من بنداز هر دو هینگاه به خودت بنداز  هی

 ؟ یکن یفکر م  یتو چ میبود

  یاتفاق افتاد و فراموش م نجلیکه ا یز یهر چ رمیاتاق م نی از ا الیخی من ب نکهیا 

 کنم؟

  ییآبرو یب هی ای یخواب یمثل آدم کنارم م ایبره  ادمی یزیچ ستیقرار ن   ستی ن نطوریا 

کنم زنتو طالق نداده زن  ینکن که کار ینکن اهورا کار یکنم کار یبه پا م گهید

 دومت بشم 

 

باهاش کنار اومد ترسناک بود  شدیاز پشت بسته بود اصال نم طونویزن دست ش نیا 

 دونستم یصاف و ساده خودم م نهیلیقدر آ شتریگذشت ب یکه م یترسناک هر روز یلیخ

 

 یچنان شرم ستادمیبدون لباس وسط اتاق ا دمیبه خودم انداختم و د یتازه نگاه 

 تمام وجودمو گرفت که دست و پامو گم کردم.

 

اون آدم  گهینباشه من د الشیخ نیع  یزیچ چیگذشته نبودم که ه یمن اون اهورا 

 دن یچنگ زدم و شروع کردم به پوش نیزم ینبودم لباسام از رو
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من   ینگاهش رو نهیشده بود و دست به س رهیبهم خ یزیبا لبخند تمسخر آم ایمیک 

نشستم    نیزم یدادم و رو هیتک واریتر به دآسوده یالیلباسامو تن زدم با خ  یبود وقت

 سرمو با دستام گرفتم و درمونده نگاهمو به فرش کف اتاق دادم... 

 

 اومد و با چند قدم کوتاه خودشو بهم رسوند و نییتخت پا یاز رو  دمیشنیصداشو م 

 بود .  یممکن ریغ زیچ  هیآدم انگار  نیکنارم نشست  فرار کردن از ا

 

 بازوم گذاشت و گفت   یرو دستشو

 

 ؟ یکن یم لیشکنجه ها را تحم نیچرا به من به خودت ا یکن یچرا به خودت ظلم م_

تجربه کنه   تونهینم یکس میکه باهم تجربه کرد یعشق میهم ریتقد یمن و تو تو 

 کردم یجبرانش هرکار یکه من کردم درست اما من برا یاشتباه

از پسرم گذشتم تا فقط کنار تو باشم و تو اصالً انگار که منو  یرها کردم حت میزندگ 

 . ینیبینم

 

 بازوم کنار زدم و گفتم یآهسته دستش از رو 

 دیبا  نویدارم امن اون حس گذشته رو به تو ن یفهمیکه نم یو تو انقدر کم درک شد 

اما من زنمو دوست دارم   یتا به من برس یتو از شوهرت از بچه ات گذشت یتو بفهم

 ازشون بگذرم  خوامیعاشقشم دخترمو دوست دارم نم

به   یکن یموضوع انقدر سخت باشه که تو منو خودتو مجبور م نیدرک ا کنمی نم فکر

 ! میکه توش گرفتار شد یبرزخ نیا
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اما االن زنت   یکه تو بگ یاصال حق با تو هرچ_داد و گفت  هیتک واریسرش را به د 

 هیشکمم دارم به خودمون  یمنم بچه تورو تو خوادی ترکت کرده اون تورو نم ستین

سر و صدا از  یب دمیاگه اون برگشت بهت قول م یکرد دایو پ نیلیفرصت بده اگه ا

و تورو   ستیکنارت ن ستین نجایا   ستی ناون هنوز   یاما وقت رون ی ب رمیم تیزندگ

 ؟ ی دیفرصت به هردومون نم نیچرا ا خوادینم

 

  کردمیادم و باور نم نیاز ا یحرف چیه گهینگاهش کردم د 

من نمونده بود آهسته به سمت   یبرا  یتوان  گهیرفت د یم جیجام بلند شدم سرم گ از

 در اتاق رفتم و زمزمه کردم 

 

بفهم   نویندارم ا یصنم چیوقت هم بر نگرده من با تو ه چیاگه ه یحت گردهیبرم نیلیآ 

از تو   تونمیقرارداده و من م هی نی ا  شهیتموم م زیو همه چ یاریم ایبچه رو به دن

 ؟ یدونیکه خوب م نویکنم ا تیشکا

 

رفتم وارد اتاق کارم شدم و درش قفل   رون یبزنه و از اتاق ب  یحرف فرصت ندادم  گهید 

بود حال و روز من   نجایا نیلیفکر کردم اگر آ  نینشستم و به ا نیزم یکردم دوباره رو

 نبود  نیقطعاً ا

 مرده متحرک نداشتم  هیبا  یمن االن فرق 

مغزم قلبم از کار افتاده بودن تنها   زدیم رون ی از سلول به سلول وجودم داشت ب یدلتنگ 

 داشتم زنم بود که نبود که نداشتم ش...  ازیبهش ن خواستمیکه م یزیچ

 منو نخواد نکهیکردم به نبودنش به ا یعادت م دیبا گهیانگار د 

از من   خواستی کشور که بود فقط نم نی ا یبود هر جا نیا می تنها دلخوش دمیتنها ام 

 بود  ومدهیمن ن یبرا  یبرگه طالق چیه رهیطالق بگ
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 خواد از من جدا بشه  یهنوزم منو دوست داره و نم نکهیبه ا کردی دلخوشم م یکم نیا

 بود   متیغن نمیحال و روز من هم نیا  یبود اما تو  یکوچک یدلخوش 

شدن   نیخونه نش نطوریگفت ا یبرسم م می سرپا بشم و به زندگ دیبا گفتیم ینیشاه

من اصال   یکه قبالً باهاشون در ارتباط بودم برا ییکردن از کار و شرکت و آدما یو دور

 ست یخوب ن

 سراغم.  ادیتموم بشه و خودش ب نیلیتحمل کنم تا باالخره صبر آ دیبا گفتیم 

همسر  تونمیتا به حال انقدر درمونده نشده بودم باورش برام سخت بود که من نم 

 کنم  دایخودمو پ

 

ثبت نام نکرده   ییجا چیاستفاده نکرده بود ه  یهم از کارت اعتبار کباریمدت  نیا یتو

از عزمش و جمع کرده بود تا   نکهیا یعنی نایثبت نشده بود ا ییکجا چیبود و اسمش ه

 از من بگذره... 

که   یزیدادم تاوان چ یگناه داشتم تاوان م یکه ب یمن دیرسی چقدر دردناک به نظر م 

 اتاق کار تشستم. ینبودم تا صبح تو قشیواقعا ال

ذاشت غذا   ینم یحت نیلیبه خاطر دخترمو آ می شده بود نگران بهیبا من غر گهیخواب د 

 بخوام بخوابم.  نکهیبخورم چه برسه به ا

 

بود که برام زنده   یپر از خاطرات نجایخونه حالمو بدتر کرده بود ا نیبرگشتن به ا 

 د آور یروم م یو جلو نیلیو آ شدیم

و ترس  ینگران  یدلتنگ یرو یمن شده بود دلتنگ یزندگ نیبود تلخ بود اما ا سخت

 و ترس...  ینگران یرو

 

https://romankhon.ir/
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کردم  یو خودمو جمع و جور م ومدمی به خودم م دیخودمو گرفته بودم با میاما تصم 

 نبود  شیب یعذاب  ایمیطور خونه موندنم واقعاً با حضور ک نیا

 هی یروز هیکردم تا باالخره  یخودمو با کار سرگرم م رفتمیم رون یب نجایاز ا دیپس با 

 کنم....  دایپ نییکردن آ دایپ  یبرا یراه

https://romankhon.ir/

