
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .سایت نگاه دانلود تهیه و منترش شده، و متامی حقوق آن نزد این سایت محفوظ است دراین کتاب 

 شناسنامه ی کتاب

 کوتاه رمان: بندی دسته
 وفابی لیلی:  رمان نام

 دانلود نگاه انجمن کاربر fateme078:   نویسنده
 اجتامعی عاشقانه،:  ژانر
 FATEMEH_R:  ناظر

 Leianma: ویراستار
 
 

 خالصه داستان

 به است قرار -است محله متام اعتبار نیکشان نام که -هدایت مذهبی یخانواده بزرگ دخرت ارغوان،
 از فردی یکله و رس که است آماده مراسم این برای چیزهمه. کند ازدواج بزرگان از یکی پرس با زودی

 ...شود آشکار اگر که کسی. شودمی پیدا ارغوان پنهان یگذشته
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 :مقدمه

 آشنا چشم ای نگویمت چرا...! آری
 دیرپا خیاالت عروس آن هستم من
 است نهاده پا سبک که زنی آن هستم من
 وفابی لیلیِ خامُش و سرد گور بر

*** 
 .شدندنمی واقعی هامجازی تا کردنمی پیشرفت گاههیچ تکنولوژی کاش

 ...!بچسب را آمدنشان علت کنار؛ به بودنشانمجازی
 مادرت و پدر و نیستند تفریح اهل اتواقعی دوستان و نیست مرادت وفق بر روزگار که هنگامی تنهایی، که هنگامی
 ...دروغ از پر و حقیقت از دور به ها،واقعی از دور به دنیایی سراغ رویمی آورد، شوق سر را تو که چیزی هر مخالف

 .کرد ترکشان شودمی نه و کرد درکشان شودمی نه را هاواقعی که چرا
 ظاهربینان با اما کنی؛می سکوت به محکوم همیشه برای پرسرعتت نت کردنخاموش با را هامجازی حداقل
 !کرد؟ باید چه زندگی یصحنه در همیشه

*** 
 در و بود باال خدا یهمیشه که-ایشکرکره یپرده آن با شکل مربعی پنجره یحفره از که پاییزی معتدل باد

. داشتمی وا خوردنتکان به را هابادکنک -شدمی اتاق داخل اشابری و تاریک هوای زمستان در و آفتابش تابستان
 یکی و آمدمی ساله شش-پنج کودک یک گاهی از هر و بودند گرفته قرار هاپنجره دور تا دور طالیی هایبادکنک

 دلم هایشانگفتن عروس عروس، از. رفتمی هاآن بقیه سراغ و دادمی هدیه سالش و سن هم کودک به را هاآن از
 کل و زدندمی دست مدام همسایه و فامیل زنان. شدنمی جدا هایملب از هم لحظه یک خنده. رفتمی غنج
 .کشیدندمی

 خانواده، این با وصلت! داشت هم تبریک. گفتندمی تبریک آقاجون به و فرستادندمی صلوات حیاط، در هم مردها
 با شدهمزین مبل آن روی از زود خیلی اما بودم؛ گفته را «بله» پیش یدقیقه ده همین. بود پدری هر آرزوی

 .بود رفته بود، هبست نقش آن روی که طالیی هایاکلیل آن و الله یاس، هایگل
 :گفت و کرد خوش جا داماد صندلی روی لبخندزنان راضیه

 دکتر، خواستگار یه که رسید لب به جونم خدا به! گرفتمی رو ما بود هم یکی کاش! بااصالتی یخانواده چه -
 !بابا پول محتاج یا بودند بقال یا همه باشم؛ داشته مهندس
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 :گفتم و کردم نوازش را اشصورتی ساتن روسری امستخوانیا و بلند هایانگشت با و زدم خندیتک
 ازدواج بقال یه با اینه تو قسمت شاید. بشن خوشبخت عالی کار و مقام و پول با نیست قرار که همه! نباش نگران -

 .بشی خوشبخت هم باز و کنی
 .شد بلند صندلی روی از غرهچشم با و زد ایمسخره پوزخند

 زدنمی سرکوفت من به قدرآن تا بود زنده هم خودش کاش بزرگ، آقا یخانه داخل هم نآ! باشکوهی نامزدی چه
 فکر همه نداری، هم باالیی و قد و ایندیده مهتاب آفتاب زیادی نیست. تو جز کنند،می ازدواج دخترها یهمه»

 «!برندمی را سالهدوازده یملیحه تو، جای به و داری سالچهارده نهایت کنندمی
 بودن؟ ندیده مهتاب آفتاب و من! آقابزرگ بودی خیالخوش هچ

 جلوی آبرویمان و بیاید کم چیزی ترسیدمی. گشتبرمی دوباره و رفتمی حیاط به خانه از خاصی حرارت با مادرم
 .برود داماد یخانواده و هامهمان

 نگاهم دادند،می قورت درسته را من داشتند که هاییچشم با و بودند نشسته سفید چادر با فامیل دخترهای
 .کردندمی

 حیاط طرف به و کرده سر را سفیدم نازک و ساتن چادر. کردم بلند را بلندم سفید دامن و دادم تحویلشان لبخندی
 .دلبازتر طورهمان و بود تربزرگ هم خانه از حیاط. رفتم
 صبح را شب حتی یا بنشیند بودند، دهش چیده حیاط دور تا دور که هاییتخت روی هاساعت خواستمی دلش آدم
 .کند

 شلوار و کت آن و خاص پرستیژ با آمدنمبیرون محض به امیر،. کردند زدندست به شروع همه حیاط، به ورودم با
. آمد سمتم به و شد بلند بود، آقاحاج و آقاجون کنار که مجلس صدر از سفیدش لباس و مشکی دوختخوش

 به نگاهی حتی یا بگیرد را دستم آنکه بدون. شد نزدیکم. بود زده بیرون گردنش هایرگ و بود برافروخته صورتش
 :گفت زیر به سر بیندازد، امشده دوزک بزک صورت

 .بیایید آقا همه این پیش ظاهر این با نیست خوب داخل؛ برید میشه اگه خانم ارغوان -
 هازن مالک مردها انگار. شوم روبرو غیرتی شدت به ایمرده با عمرم آخر تا بود قرار انگار. انداختم پایین را سرم

 قرار انگار! خالص و کند تصاحبش خبربی خدا از یک نکند که کنند محافظت ملکشان از عمر آخر تا باید و هستند
 .باشد خورده برگشتهبخت منِ پیشانی روی هدایت حاج یخانواده مهر دهر و ابد تا است

 :گویدمی کلفتش نسبتا و مردانه صدای همان با و کندمی نگاهم پرسشگرانه
 .خواممی معذرت واقعا من شدید؟ ناراحت -

 !کنندمی شرمساری اعالم و دانندمی مقصر را خودشان ناراحتی، بینندمی تا که کسانی هستند داشتنیدوست قدرچه
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 :مگویمی مصنوعی لبخندی با. افتدمی پهنش هایلب و بلند نسبتا ریش به نگاهم
 .میرم داخل االن! ببخشید. نبود شما تقصیر. نیست مهم-

 .کند تکلیف تعیین برایم کسی آیدنمی خوشم نگفتم چرا که کردم خودم نثار بود، ناسزا هرچه موقع همان
 .کردند کشیدنکل به شروع دوباره هازن و کردم باز را ایشیشه در

 !قشنگی ختم چه گفت شدمی. آهنگی نه رقصی نه. بود گرفته حالم
 !است؟ باشکوه زیادی کردممی فکر خانه، به شدنمدیپورت از قبل چرا پس

 ...جااین اما زند؛می حرف یکی و خوانندمی قرآن حداقل عزا مراسم
 .کرد بودم زده تکیه دیوار به که من به نگاهی و درآورد را چادرش مادرم

 :گفتم حوصلگیبی با
 کنید؟می نگام طوریاین چرا جان، مامان بله-

 .گذاشت امشانه روی دست پهنش، لبخند با و رسید سر هم عروستازه هر دشمن اولین لحظه همان
 !ها باشی مجلس این دختر ترینخوشحال باید االن گلم عروس شده؟ حالبی قدراین چرا ما خانم عروس -

 .کردم نگاه اشرفته رو و رنگ صورت و برآمده شکم به و زدم پوزخندی
 .شدم خسته خرده یه جون، مادر شماست با حق-

 !شدی طوریاین چرا فالنی پرسدنمی کسی دیگر بعد و شوندمی دروغ به تبدیل که دلی هایحرف تمام به لعنت
. آمد سمتمان به داد،می نشان تردرشت را درشتش هیکل که سفیدرنگش ضخیم ساق و کرم سارافن با ملیحه
 :گفت مادر به رو و نداختا امخسته یچهره به نگاهی

 میشم؟ خسته شم عروس منم مامان -
 :گفت لودگی با و گذاشت امشانه روی را دستش

 .پایین برو خودت داری دوست اگه یا باال؟ بیان امیرآقا نمیگی چرا ارغوان -
 .منشست نبود، ساده مبلی جز چیزی نظرم در حاال که امسلطنتی مبل روی دوباره و زدم کنار را دستش
 از کسی که انداختم پایین را سرم. بود من به خیره هاچشم تمام و بود شده قطع هاکشیدنکل و هازدندست صدای
 :گفت اتاق در پشت

 داخل؟ بیایم تونیممی امیرخان و جواد حاج من، خانم، فاطمه! یااهلل-
 .شدند داخل گشتند،می وسایلشان و چادر دنبال هایشانبعضی و بودند کرده هول هاخانم که دقیقه چند از بعد

 از داشتم که منی به محبت با و انداخت امبرهنه بازوهای روی را عبایش جواد حاج که انداختم پایین دوباره را سرم
 :گفت شدممی سرخ شرمساری
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 .خانم سادات نیستی راه به رو دخترم؟ شده چیزی-
 :فتمگ جواب در و دادم پس را آقاجحا عبای و برداشتم بود، افتاده زمین روی که را شنلم

 .شدم خسته کمی آقا،حاج نیست چیزی -
 و شوم بلند صندلی روی از شدم مجبور و کرد صدایم آقاجون. شد بلند کنارم از خوشرویی با و زد لبخندی محبت با
 دخترک مادرش انگار! نشسته مادرش تماشای به محوی پوزخند با که دیدم را امیر راه، همان در. بروم سمتش به

 !دهدمی قورتش نگاهش با دارد که است ساله هفده -شانزده
 بله؟ -

 :گفت و کشید سفیدش دستیک هایریش به دستی
 ... حیاط بری تونیمی خوایمی اگه شده، خلوت بیرون! بردی رو آبرومون حسابی امشب -
 .شدم رهخی آقاجون شدهسرخ هایچشم به تمام گستاخی با و زدم پوزخندی دل در
 و ناراحتم حسابی من کرده فکر حاال و حیاط به بیاید دخترم نگذاشتی چرا که بود نگفته امیر به پدرم! عالی قدرچه

 !امکرده پیدا رفتنحیاط یعقده
 چند جز و بود شده خالی کامال حیاط. رفتم حیاط داخل تخت اولین سمت به و گشودم را در هامهمان به توجه بدون
 ایستاده خانه بیرون هایشانخانم منتظر مردها که آن مثل. نبود حیاط داخل دیگری کس بودند، آشنا که جوان پسر

 .بودند
 هیچ اما برگردم؛ خواستم و کشیدم خجالت لحظه یک. داد نشان را من و زد علیرضا یشانه به طاهره عمه پسرِ
 روی پشتی به و آوردم در پایم از داشت، پاشنه سانت پانزده که را صندلم. نکردم پیدا برگشتن برای موجهی دلیل
 .زدم تکیه تخت
 شاید اصال خندید؟می چه به که بزنم فریاد و بروم خواستمی دلم. کردند خندیدن به شروع دو آن بعد، لحظه چند
 .نبودند من با هم

 و دوید طرفم به د،کرمی تنفس سختی به و خوردندمی تکان تندتند هایشسینه که حالی در و سرعت با ملیحه
 .داد دستم به را موبایلم

 تو؟ کجایی. کشت رو خودش تلفنت -
 .بود ناشناس قاپیدم، دستش از را گوشی

 بله؟-
 .بشوم گیرندهتماس صحبت متوجه گذاشتنمی و شدمی وصل و قطع صدا

 کجایی؟ شادی-
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 !بود؟ که دیگر شادی افتاد؛ شماره به نفسم
 .نیستم شادی من آقا ببخشید-

 پسرها به چپچپ. آمد سمتم به بود تراششخوش و بلند پیشانی روی که غلیظی اخم با امیر که کردم قطع را تلفن
 و آبدار هایـوسه بـ با دیگری از پس یکی هم هاخانم کمکم. بروند بیرون به هم هاآن شد باعث که کرد نگاه

 طوری. رسید امیر گوش به امگوشی خوردننگز صدای و شد خلوت کامال حیاط. کردند ترک را خانه مضحکشان
 و دارچین سفید دامن زیر را موبایلم ناشناس، همان تماس قطع از بعد و شده چیزی انگار نه انگار که کردم رفتار
 :گفتم است عالی چیزهمه انگار که طوری لبخند با و کردم قایم بلندم

 .بشین بیا شده؟ چیزی -
 .شود دور ما از سرعت به ملیحه شد باعث هک کرد ملیحه به گذرایی نگاه

 .نشست بود رنگزرشکی پشتی طرفش هر و بود شده پوشانده قرمز فرش با که تختی روی کنارم
 بعد نداشت، مشکلی و بود خلوت االن خب. نیاید حیاط داخل خواستم ازتون من. کنم ناراحتتون خوامنمی! ببینید-

 اون از! شما به نه دارم شک هامجنسهم به! نیست خودم دست اما شدی؛ ناراحت من دست از دونممی که من هم
  میاد؟ درنمیاد، بدی دختر پدر،

 .کشیدم رخ به را سفیدم و دستیک هایدست
 حاصل؟ چه را تو پدر فضل از فاضل، بود تو پدر گیرم -
 . گنجیدمنمی خودم پوست در بود، کرده خطور ذهنم به موقع سر و درست شعری باراولین برای آنکه از
 ندادید؟ رو جوابش که بود خط پشت کی بپرسم میشه. شماست با حق -

 با و هست کسی چه موردنظر ناشناس دانستمنمی هم من که بود این مهم دانم،نمی شک یا بود کنجکاوی حس
 .دارد کار چه شادی نام به فردی

 .کردم کمرنگ را امایقهوه رژ دست پشت با
 اومدید؟ سوال همین برای. بود گرفته اشتباه شناختم،نمی -

 .بکشد نفس کمی تا کرد باز را پیراهنش یدکمه آخرین
 .کنهنمی مخفی رو چیزی وقتهیچ باشه نرفته خطا زندگیش جایهیچ که آدمی -

 ...خطا که من ترسیدم؟می چه از من
 اما بودم؛ کرده خراب هاغریبه به اعتماد با را سرم پشت هایپل من بزنم؛ گول را خودم چرا! بودم کرده خطا نه،

 .بود هیچ دهد،می رخ خاکی یکره این روی سالههمه که خطاهایی برابر در من خطای
 !من شدنشناخته خطاکار مراسم نه بود نامزدی مراسم این! شما زنیدمی هاییحرف چه! وا -
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 .بود خلوت و آرام تقریبا خانه. کردم حرکت خانه در سمت به و شدم بلند
*** 

 !اومده کی ببین پاشو. پاشو خانوم سادات-
 :گفتم خفه صدایی با. کردم نگاه مادر یگشوده چهره به و کشیدم باال سختی به را بلندم هایمژه

 اومده؟ کی چنده؟ ساعت مامان-
 .کرد عکسش و گرفت قاب باید که هاییهمان از خندید؛

 چه هم اون هدیه، دادن برای[ بردمی پایین را صدایش] و تبریک یبرا اومده سوری صبحه، نیم و هشت ساعت-
 !کنیمی تعجب ببینی! ایهدیه

 همکالسی عنوان به او خانوادگی هایجمع در بودنمغریبه از پس. بود من زندگی همدم اولین گفت شدمی! سوری
 از که کسی مادرم؛ شاید و خواهر دوست، بهترین شد شده، پیدایش کجا از نبود مشخص که دبیرستانم اول
 .داشت خبر چیزمهمه
 .انداختم پاهایم روی کامل را اممشکی بلند دامن و شدم خیزنیم تخت روی

 :گفت زنانقهقهه و آمد نزدیکم برجسته هایگونه و عقابی بینی گندمگون، یچهره با سوری
 نصافه؟ا این آخه نه؟ من شدی عروس تو خدایی! عشقم مبارکه...! لی لی لی لی-

 .بکشم بیرون را دیشب مداد یماندهته تا کردم چشمم داخل را انگشتم خندیدم،
 .تو قسمت شاءاهللان-

 :گفت آرام و کرد خوش جا تخت روی کنارم سوری و رفت بیرون مادرم
 گرفتن ـوش*غـ*آ در از ترسنگین مجردبودن هاییوقت یه! پدر منصب با ازدواج به داره شرف تنهایی گاهی-

 طالق دادگاه به پاش تا بهتره خیلی «ترشیده» بگن بهش و باشه تنها آدم. نداری بهش ایعالقه هیچ که کسیه
 .شده ساخته دیگران حرف با که ایرابطه فسخ برای برسه

 پسر یک با دوستی از. بود ساخته برایمان خدا که سرنوشتی بازی از. بود گرفته دلش هم او گفت،می چه فهمیدممی
 راست و خم جلویش هاسالهنوزده آن از تاده کردمی ترلب که کسی فرهود؛ امیر به بودم رسیده مجازی سالهدهنوز
 بپیوندد؟ این که پیوستمی حقیقت به مجازی یوعده کدام کردم؟نمی ازدواج چرا. شدندمی
 عقلت اما پاشم؛ جام از ندارم حال ناال میگه دلت. پاته جلو کلید و زنهمی رو اتخونه در شانس هم هاییزمان یه-

 ما مثل که ایخانواده. شدم خانواده این عروس و دادم گوش رو عقلم حرف من. داره واجبی کار شاید شو بلند میگه
 نه بود آقاجون حرف به نه بشم، خوشبخت خواستم من. ماست مثل فرهنگشون پوشن،می ما مثل کنن،می فکر

 ! بشم هودهافر عروس خواستم خودم مادرم،
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 پیچ کادو ایجعبه مانتویش جیب از و کرد باز را بلندش مانتوی هایدکمه. شد ولو تخت روی و زد پوزخندی سوری
 .داد دستم به و درآورد شده

 .نبودیم زحمت به راضی -
 !مایی؟ تنهایی به خودت یا پسرِ اون و تو یعنی نبودید-

 .کشیدم دراز کنارش و خندیدم
 !عشقم و من کن فکر... حاال خب-
 .کرد نظاره مرا درشتش هایچشم با و خوابید پهلو به
 به دیشب آزار؟دل و زشت میشه کیوان بازار به اومد که نو شد؛ چی. بود عشقت دیگه یکی که دیروز تا ارغوان،-

 یخونه از تراکتور با ندی رو هاشتماس جواب فردا تا اگه گفت. سرمون رو ریخت رو پاکی آب و زد زنگ گوشیم
 !میشه رد هردومون

 .زد قهقهه و کرد نگاه من یزدهبیرون کاسه از هایچشم به شیطنت با
 بلده؟ رو شما یخونه یا داره تراکتور اون آخه! لوحیساده قدرچه تو...! پا دو موجود وای-

 :گفتم منمن با. بودم خودم فقط خودم از ترلوحساده کشید، سوت مغزم
 همه از گفتم، رو منطقه من شد بحثمون تهران هایمنطقه سر... گروه هایبچه با که این سر نییع! داره... آره-

 رو آدرسمون تا میشن بسیج منطقه کل هدایت آقای بگه اگه یعنی شناسن؛می رو آقاجون همه منطقه این توی بدتر
 !بدبختم قدرچه من سوری وای. بدن
 :گفت ایگرانهپرسش لحن با. کردمی نگاهم هاگرفتهبرق مثل

 !استغفراهلل... یدختره! شدی متولد تو که شبی حیف! سرت بر خاک یعنی کردی؟ غلطی چه تو-
 :گفت ترحمی از پر لحن و آرامی به بعد و انداخت نگاهی غمگینم یچهره به
 با زنم،می رو مخش خودم اصال و ببره بو ازدواجت قضیه از کیوان نذارم که میدم قول کنیم،می درستش هم با-

 !بشه دوست خودم
 .دختر ایدیوانه تو-
 .کرد باز را اینستاگرامش صفحه و کشید بیرون را موبایلش دیگرش جیب از
 ...رو این-

 .شدم خیره صفحه روی عکس به زدهبهت
 جای به کردم غلطی چه سوری وای بسته؟ یا بازه پیجش! رو؟ خودش و من عکس یعنی! گذاشته؟ کیوان رو این-
 !ها سینما رفتم اون با تابخونهک



 

 

9 

 

 لیلی بی وفا رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

fateme078 

 :گفت که دربیاید اشکم بود نزدیک
! نذار دیگه رو من زن عکس گفت اومد اف،افبی زدم زیرش و گذاشتم رو تو عکس بار یه من! شده غیرتبی چه-

 !باش داشته رو کپشن هیچی، ایناش حاال
 .خواندم را متن وارزمزمه

 من یجدامانده همخون یشاخه ارغوان،»
 امروز؟ رنگست چه تو آسمان
 هوا ستآفتابی

 هنوز؟ ستگرفته یا
 «!کجایی؟ دقیقا کجایی عشقم: ن.پ
 .قاپیدم را سوری گوشی و کوبیدم سرم به مشت با
 .خندیدنمی دلش ته از هرگز اما خنداند؛می. بود سوری ویژگی این و داشت غم هایشچشم خندید،می که حالی در
 :گفت و کشید سوتی سوری کردم،می رو و زیر را سعک هایکامنت که حالی در
! گفته چی ببین اوف،. گذاشته کامنت سابقتون آقای برای هم ما دوست که بینممی بهبه وایسا،. باالیی برو-
 به و بود ماکارانی دیگشته متاسفانه اما کشید؛ ته عشقشون بذارم کامنت زیرش بذار« !دار پای تا پایدار عشقتون»
 !دنرسی ما
 .برد رو آبروم امیر جلوی تویی؟ شادی گفتمی و زدمی زنگ بهم مدام ناشناس یه دیشب! شوخیه؟ وقت االن-

 .کشید بیرون امشدهمشت دست از را اشگوشی و گرفت خود به ایمسخره قیافه
 تو خدایا میگه که داریم حدیث یه اصال. بره بقیه و سکینه و سوری و کیوان و امیر پیش نره، خدا پیش آبروت -

 گیرهمی رو اتیقه خدا دنیا اون! درآوردیه خود از چون نکن؛ باور رو هاحدیث این تو اما! کنممی ـناه گـ من ببخش
 اینستات مستعار اسم باشه یادت اگه هم شادی! پا دو انسان بشی پشیمون اتکرده از که دهنت تو زنهمی طوری و

 بده رو شماره نه؟ میگی. بوده کیوان کار که کنم عرض باید هم ناشناس هقضی به راجع. حافظهکم دروغگوی بود
 .من

 گوشی داخل تا خواندم برایش آرامآرام را ناشناس یشماره و برداشتم تخت کنار ایسورمه عسلی از را موبایلم
 :گفت ناگهان. کند وارد خودش

 !گرفت بیا گرفت،-
 :گفت باوقاری لحن و آرامش با بعد
 !کنم؟می صحبت عزیزی چه با بپرسم میشه. گیرممی تماس گرگان استان خدماتی شرکت از المس... الو-
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 .گذاشت بلندگو روی را تماس که کردم اششانه حواله محکمی ضربه
 ارغوان از جانسوری دوما! گرگانه؟ برای دوازده و نهصد شماره پیش مگه اوال ؟خدماتی شرکت چه ببخشید سالم،-

 !داری؟ خبری
 .داد قرار عنایت مورد را من آباد و جد تمام و کرد کردنسرفه به شروع وریس
 جدیده؟ شماره تویی؟ کیوون-

 !بود؟ جهانم صدای اندازترینطنین دیروز تا که بود صدایی همان این. بود شده خراشگوش و کلفت کیوان صدای
 .بود شلوغ شونخونه زدم، زنگ بهش شماره این با دیشب آخه. ارغوانم تماس منتظر دوستمه، یشماره نه-
 برای زیادن انقدر ماشاءاهلل که باباشن فامیل و فک هم شلوغی عامل. کنه صحبت تونهنمی خورده سرما ارغوان-

 !خوارهاآدم این خورنمی رو ندارن و دارن چی هر تازه بکشن، بیرون هست یخچال تو چی هر باید غذاشون تامین
 «برم باید کنهمی صدام داره مادرم خب» یجمله گفتن با و کرد کج برایم را شدهن که کردم نگاهش چپچپ
 .بخشید پایان را گووگفت

 !زدی گند سوری-
 :آورد بیرون را زبانش

 کیوون واسه چیه هاعکس اون سرت، تو بخوره حجابت خواهرم! االرضفی مفسد شده هدایت آقاحاج بزرگ دختر-
 کنه؟می پخش کات از بعد نمیگی فرستادی؟

 .کرد منجمد را مغزم تمام و شد خالی سرم روی آبی کیسه سرد، آب چالش مانند. شد آویزان هایملب
 کردممی فکر. بودم احمق خب نبود، بیشتر سالمهفده موقع اون من! بشه طوریاین کردمنمی فکر من خدا به... نه-

 خودم تو مثل داشتم دوست و کردممی حسودی تو به حتی .باشم آزاد دوستام سایر مثل کرد، زندگی بقیه مثل میشه
 برم؛ بیرون پیاده خوادنمی دلم وقته خیلی. باشم بقیه مثل خوامنمی دیگه شدم، عوض من سوری اصال. خرید برم

 که فهمیمی سوری! ببینمش تنها هم لحظه یک خوادنمی دلم که زشته و سیاه قدراون. شده سیاه برام جامعه چون
 یگم؟م چی

 :گفت نه یا هست جدی لحنش نبود مشخص که حالی در سپس. آمد هایشلب روی رنگیکم لبخند
 ول بودم مجبور ناتنیم پدر ترس از! خره بودم طالق فرزند. باشن شماها مثل امخانواده داشتم دوست همیشه من-
. نیست دنیا جایهیچ هست خونه تو که آرامشی اصال. بود خیابونی اسارت نبود، آزادی این. بگردم هاکوچه تو
 محتاج شب تا صبح محبتام کمبود خاطر واسه من. کرد پیدا نمیشه مردی هیچ ـوش*غـ*آ تو رو پدر ـوش*غـ*آ

 .دیدی محبت روز هر تو اما شدم؛ مردم پسرای
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 سالگیسه از سوری. بود رنج و غم از پر است، دردبی مرفه کردندمی که همه تصور خالف سوری زندگی دانستممی
 .بود کرده ترک همیشه برای را مادرش و بود رفته ایران از دیگر زنی با که پدری ندید؛ را پدرش دیگر بعد به

 :گفت سوری به رو و کرد باز را اتاق در مادرم
 کرد؟ باز رو کادو -
 .کنهمی باز بعدا خاله نه -

 اولین رویش که نقره گردنبند یک. کردم پاره را اشگلیگل کادوی و انداختم جعبه سمت به را امبستهیخ نگاه
 .بود شده حک انگلیسی به هم کنار امیر و من اسم یواژه

 :گفتم و زدم اشجوشیجوش صورت بر ایـوسه بـ
 .دارم دوستش خیلی! مرسی-

 .رفت بیرون اتاق از اشزرشکی مانتوی هایدکمه بستن از بعد و زد خندیتک سوری
 به مربوط هایفایل تمام بود که هرطور باید. بردم هجوم سمتش به و انداختم تحریرم میز روی تاپلپ به نگاهی
 !کند چکشان بخواهد امیر روزی نکند بردم،می بین از را کیوان

 اول روز همان از. داشت جای تاپملپ در هایشانشات اسکرین که هاییپیام. کردم مرور دیگر بار را تلگرام هایپیام
 .سینمارفتنمان آخر، در و تصویری هایتماس بعد و آشنایی

 فکر هم مانند. بود یکی هایمانحرف ها،حرف تصادف تصادف، یک اثر بر. کردیم پیدا را همدیگر مجردها، گروه در
 زناشویی زندگی به طورچه کنکور به راجع شخصی هایپیام از نفهمیدم کمتر، من و دانستمی بیشتر او کردیم،می

 .شدیم بدن دو در روح یک و کردیم عادت شنیدنجانم و گفتنعشقم به. رسیدیم
 به رفتن از قبل که زمانی بارانی، روز یک صبح هفت ساعت. گذشت نظرم از صاعقه مانند آشناییمان اول روز

 :بود گفته که رسیدم او پیام به و کردممی چک را تلفنم مدرسه
 «!هامشکل افتاد ولی /اول نمود آسان عشق که»
 :دادم او به خوابالویی حالت با که جوابی و
 !دخترتدوست نه منه وی پی جااین داداش، فرستادی اشتباه-
 «مرا پسندید یار» :گفتم دل در و فرستاد لحظه همان که پیامی و
 !نیست کسهیچ مثل که دختری من، زندگی شانس اولین بود تو برای-
 دیگران که شدنعاشق ـوس هــ بود، گذرا هوسی اما دادم؛ دل من. هغریب هایآدم به دهیممی دل ،ساده چه و

 .نه من و بودند کرده اشتجربه
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 برایم که را هاییعکس بود؛ کرده امگوشی روانه که هاییپیامک به توجهبی و کردم حذف را هاپیام تمام سرعت به
 .کردم نظاره بود فرستاده

 نثار کردمی هویدا خوبی به را هایشدندان که لبخندی و بود نشسته خواهرش نوه کنار در داد، که عکسی اولین
 .بود کرده دوربین

 .رفتم بیرون اتاق از تصویری چه و صوتی چه ها؛فایل تمام حذف از بعد
 پدرهایشان جلوی شلوارک و تاپ با دوستانش که گفتمی. بود داده تکیه پشتی به بلند سفید پیراهن با ملیحه

 .بپوشاند را خود گونهاین پدر اعتقادات خاطربه است مجبور او و گردندمی
 :گفتم زاری حالت با و کشیدم بلندم موهای به دستی

 کچل؟ طوریچه-
 :گفت اخم با و کرد ریز را اشعسلی هایچشم

 .ریزهمی موهاش تمام کنی ولش که شوهرته کچل! محترم خانم نیستم کچل اما قشنگ؛ و کوتاهه موهام -
 :ببرد باال را خانواده خواست دامادش از تمجید و تعریف با و کرد ملیحه نثار ایغرهچشم آشپزخانه از مادرم

 پاش کف چشمم! بشه طال زنهمی سنگ به دست الهی! برم مؤمن و باشخصیت پسر این قربون من الهی -
 چشم کنم، دود اسپند باید. شد سفیدبخت دخترم. دارن رو شوهری همچین یه آرزوی دخترها همه ماشاءاهلل

 !الهی شه کور حسوداش
 :گفت و کشید سوتی ملیحه که زدم لبخندی

 !داشتنه لپ من مثل و بودنهصاف از بهتر خب اما نیستا؛ عمیق البته! آخه ببین رو اشگونه چال شانس، بده خدا-
 .کند پرواز روز آن سینمای به روحم تا بود کافی چال یواژه بردن

 کنیمی تبسم وقتی اتگونه نارک افتدمی چال -
 .است کرده ویران چاله این را شهر نامسلمان

 !برگردیم پاشو میشم، بدبخت ببیننمون اگه. کشممی خجالت خدا رو تو! هیس کیوان وای -
 :گفت من نیمرخ دیدزدن حال در مطمئن، کیوان و
 ارغوان؟ منی عاشق واقعا تو! مرو من بی جان جان ای -

 .نبیند را امشدهسرخ هایگونه تا کشیدم رجلوت را چادرم
 !ذارهنمی امزنده آقاجون ببینه هم با رو ما کسی اگه اما آره؛ خب-
 میشه؟ نمیشه، ترسو که عاشق نیستی، عاشق نه-
 .میشه ترسو هم عاشق آره، باشه خانواده آبروی موضوع اگه-
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 .بود کرده زهر من بر را درام و عاشقانه فیلم دیدن که سنگینش هاینگاه و
 !میگما چی نیست حواست کجایی؟ خانوم آبجی-
 :کرد تکرار دوباره را اشجمله که کردم نگاهش استفهامی حالت با
 .بودی ناز خواب در که زد زنگ صبح شوهرت، به بزن زنگ یه میگم-
 با. گرفتم را امیر یهشمار رفتم،می راه سیمبی تلفن با عادت طبق که حالی در و برداشتم قدم خانه تلفن سمت به

 :داد پاسخ سرد و خشک صدایی
 .بزنی زنگ هااین از زودتر داشتم انتظار سالم،-

 .گرفتم دهانم جلوی را دستم و کشیدم ایخمیازه
 داشتی؟ کارم خب. بودم خواب ببخشید-
 .دارم کار خیلی چون باش؛ در دم پنج رأس دنبالت، میام ظهر از بعد پنج ساعت-
 .دیگه وقت یه برای باشه خریدن عروس لباس برس، ارتک به برو خب-

 :گفت و کشید پوفی
 و ازدواج نباشه کافی شناخت وقتی فهممنمی من آخه. بگیریم عروسی عقد از بعد ماه یک گفت که منه پدر مقصر-

 خوره؟می دردی چه به مخلفاتش
 :انداختم پای رو پا و نشستم مبل تریننزدیک روی

 ...دلت مراد به زودتر نمیشه، دب که هم شما برای-
 :گفت سردی لحن با و برسانم پایان به را حرفم نگذاشت

 دخترخانم؟ چیه من دل مراد -
 :گفتم ایثانیه چند سکوت از بعد و کردم خود بار ناسزایی دل در! زدم گندی چه
 دادید؟ وصلت این به تن هامونخانواده خاطربه یا دارید دوست رو من شما-
 هم عاشق شوهرش و من یخاله دارن؟ هم به ایعالقه من پدر و مادر دارن؟ دوست رو همدیگه مادرت و پدر-

 سرد بعد به جایی یه از باشن هم عاشق اگه حتی نه، رسیدن؟ ازدواج به عشق از اطرافمون هایزوج تمام یا هستن؟
 یشهره وقتهیچ شوندلدادگی یقصه کردندمی ازدواج هم با اگه فرهاد و شیرین همین. عادت به تبدیل و شدن
 شما، جواب در اما و. کنند تحمل رو هم فقط کنند،می عادت هااون بعد به جایی یه از چون شد؛نمی خاص و عام

 در و کنیم تحمل رو هم مجبوریم هم ما نخواید چه بخواید چه. نمیده تغییر رو چیزی من نداشتن یا داشتندوست
 .خدانگهدار خب. کنیم عادت هم وجود به نهایت
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 بود این. شدم خیره ایفیروزه دستبافت فرش از نقطه یک به بود، گوشم کنار که تلفنی با من و کرد قطع را تلفن
 زدند؟می حرف هایشخوبی از همه که مشترک زندگی
*** 

 چرا فهمد؛می را چیزهمه کیوان که آخر و ماندنمی ابر پشت ماه که رسیدم نتیجه این به خودم، با کلنجاررفتن از بعد
 پاچهکله که کسانی مانند سرعت به و بزند حرفی نگذاشتم بود، اسپیکر روی گوشی کردم؟ عقد دیشب که نزنم جار

 :کردم صحبت به شروع اند،خورده
 ...که بگم چیزی خواستممی... خواستممی! لطفا نگو هیچی کیوان الو؟-

 :دادم ادامه و کشیدم پوفی
 دوستی! نکن قضاوتم کنممی خواهش... کنممی خواهش فقط! من برای گفتنش مثل سخته تو برای شنیدنش که -
 آب شوناجازه بی دونیمی خودت که مذهبی یخانواده این از هم اون سالههجده منِ. بود اشتباه هم اولش از ما

 که ببخش! کیوان ببخش رو من. دادم بازی تموم سال یک رو تو و خودم فقط کارم این با بخورم تونمنمی هم
 زندگی یه تونیمی طورچه. میشی دانشگاه وارد داری تازه سالته،نوزده فقط تو. بمونم الکی عشق این پایبند نتونستم

. بود نامزدیم دیشب اما بودم؛ راهنیمه رفیق که متاسفم! ایبچه هاعاشقی و عشق این برای هنوز تو بچرخونی؟ رو
 !بود خواهد ما تماس آخرین این بدون و ببخش رو من

 و شدم بلند. شکستمی را بینمان سکوت که بود هایشنفس صدای تنها آمد؛درنمی اشلعنتی صدای آن صدایش،
 .کردم متر را اتاق سراسیمه

 بخشی؟می رو من! بگو کیوان -
 :گفت طوالنی مکثی از بعد
 داره؟ دوستت داری؟ دوستش-
 بگم که نیست قدراون اما باشه؛ شده پیدا هم شاید. نداریم هم به حسی هنوز نییع دونم؛نمی که قسم علی به -

 .دارم دوستش
 .بود بدتر نفرین و سرکوفت و فحش هزار از که تلخ هایخنده آن از خندید؛

 !بشی خوشبخت خوبه،-
 توی را هندزفری و نشستم جایم سر دوباره. نباشد پشتش کسی تا کردم نگاه را در الی رفتن،رژه حالت همان در

 .کردم فرو گوشم
 .بشی خوشبخت الیقته که کسی با امیدوارم. نداشتم رو آروم برخورد این انتظار واقعا بخشیدی؟ رو من یعنی-
 !باش یار هستی که هر با ولی کردی؛ ما ترک-
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 ساده قدرچه. بودم شکسته کیوان حاال و امیر هایحرف از بعد. بود بد حالم زدم،می نفسنفس. کرد قطع را تلفن و
 .ندارد دوستم کسهیچ دیگر که منی گذشت؛ من از توانمی

 .کشیدم دراز تخت روی و شدم اتاق داخل زار حالتی با خسته
 :زد فریاد تشویش و نگرانی با و شد اتاق وارد بزند، در که این بدون سفیدش گلدار چادر با مادرم

 .دخترتونم پسرِوستد من میگه زده زنگ پسرِ یه! هشتم امام یا -
 .فهمید شدمی راحتی به امپریدهرنگ صورت از را این و بودم باخته را خودم. کرد قفل فکم

 !کن رحم بهش دختر این جد رو تو هشتم امام یا-
 :گفتم منمن با و گرفتم را مادرم هایشانه و شدم بلند تخت روی از
 خودش؟ پیش... پیش کرده فکر چی! مزاحم... مرتیکه-

 حرف کاش. بخورد هم به ازدواج این ترسیدمی هم او حتما. خورد سر مادرم یبرآمده یگونه روی اشک قطره
 . گذاشتمنمی کیوان دست کف را چیزهمه و کردممی گوش را سوری

 جدا تتن از رو سرت بفهمه بابات بگو... ها نداره عاقبت آخر کارا این بگو بزن، حرف ملیحه با برو تو برم قربونت-
 خیره تلفن به من چشمای جلوی کن فکر! سفیدچشم آبروبی یدختره بشم روبرو باهاش حتی خوامنمی من. کنهمی

 !خبره چه ببینه جااین بیاد نشد پا عجیبه خیلی هم االن بود، شده
 .ناراحت یا شوم خوشحال دانستمنمی کردم،می نگاه مادر به هااحمق مثل

 ت؟گف چی پسرِ بگید میشه-
 چی که پرسیدم واج و هاج بدبخت من. دخترم دوست به بده رو گوشی گفت من به نسب و اصلبی یپسره مادر،-

 .کرد قطع هم بعد! تونحاجی یدردونه گفت برگشت یهو کیه؟ دخترت دوست میگی؟
 اما هستم؛ آقااجح یدردانه من کردممی فکر همیشه. گرفتم سخره به را خودم بودندردانه و زدم پوزخندی دل در

 من هم، نفر دو میان از حتی! است ملیحه پدرم کاخ سوگولی و درآمده آب از غلط من تصورات گفتمی مادرم حاال
 .بودم نشده انتخاب

*** 
 شد حاال که گرفتم ساده را کیوان قدرآن من داشت؛ هم حق. بود گرفته حرصش من سادگی از. گرفت اوج صدایش

 .زندگیم لمشک و دغدغه ترینسخت
 همین مثل. کنیمی اعتماد زود همه به چون لوحیساده! دیدم حال به تا که هستی زرنگی ترینلوحساده تو -

 کل بفروشه رو بنز همون داره، بنز امیر میگی االن! میده باباش هم رو جیبیش تو پول که امیری به اعتمادت
 هم اونا کرده، قهر باباش ننه با هم شاید. آقاست این ولدت کادوی بنز همون عزیزم اما چرخونه؛می رو مونزندگی
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. زده مفت حرف کنه اضاف باباش اموال به خوادمی بگه بهت اگه حاال. خریدن بنز یه فرزندشون تک آشتی برای
 هایشاخ شکل دفترش منشی اما میده؛ گیر تو حجاب به که همین مثل. میده شعار فقط بینممی من که این

 !پاکدامن بانوی این بردن رو آقازاده دل هم یلیخ. اینستاست
 :پرسیدم متعجب

 !بیاره هوو سرم خوادمی و شده بلند امیر سر زیر که نگو سوری چی؟ یعنی پاکدامن بانوی منشی؟ کدوم سوری-
 .کرد خندیدن به شروع سوری

 !مونخونه بیا پاشو االن اصال بزن، حرف میگم دِ داشت؟ خنده حرفم کجای -
 .کند متوقف را اشخنده کردیم سعی

 االیام قدیم اگه حاال! نابینا گوش از به بینا چشم گفتن هم قدیم از. آقازاده کار محل بریم شو آماده نه، تونخونه-
 .نیار خودت روی به تو نداره، ایراد باشن نگفته رو وری دری این هم

 وقتی سوری. شوم آماده تا رفتم اتاقم سمت به راستوا و آرام. کردم پرتاب پذیرایی رنگکرم مبل روی را گوشی
 من فرماییتشریف منتظر و کرده پارک را اشآلبالویی پراید مانخانه روبروی االن همین یعنی آید؛می زود گویدمی

 .است
 دلیل که ملیحه و شد آغاز مادرم هایسوال موقع همان. آمدم بیرون اتاق از چادر با که نکشید طول دقیقه پنج

 .بود دوخته چشم من به سوالی دانست،نمی را مادرش هایخما
 عجله؟ این با کجا-
 .امیر شرکت میرم دارم-

 :گفت لبخند با و شد باز هم از هایشاخم
 .بگیرم آژانس برات واستا مادر، برم قربونت الهی-
 :تمگف کردممی پا به را ایمسورمه هایکالج که حالی در و رفتم راهرو سمت به سرعت به
 .دره دم سوری-
 .نماندم مادر جانب از پاسخی منتظر و

 .بود کرده علم قد ماشینش کنار مشکی شال و ارتشی شلوار و مانتو با سوری
 .بزرگونه از بخشش میگن اصال هست، بخشش جای ولی اومدی؛ دیر -

 .شدم سوار خیابان ردکردن از پس هم من و شد ماشین سوار
 همه این وقتی بود عجیب برایم. کردمی فراهم را من شدنعصبانی موجبات همیشه سوری قدیمی هایآهنگ
 !ابی؟ و عارف به داده گیر چرا هست جدید خوب آهنگ
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 دیدی؟ چی امیر از بگی خواینمی حاال خب-
 .کرد رصد مرا چشمش یگوشه با. گذاشت لبش یگوشه و آورد بیرون را زبانش

 شود؟می پرت راننده حواس دانینمی! نادان کن تسکو هم حاال. میگم بهت ریممی االن -
 :گفت بارهیک به که گرفتممی آتش داشتم ماشین آورعذاب سکوت در
 دنبالت؟ میاد کی امیر-
 :گفتم نگرانی با و کردم نگاه اممچی ساعت به
 .مونهخونه در دم پنج رأس گفت امیر چهاره، به ربع یه ساعت! سوری وای-
 :گفت بود، شده نهادینه وجودش در که آرامشی با و زد دید را عقب ماشین، جلوی آینه از مطمئن نگاهی با
 .رسیدیم آقاتون کار محل به! شو پیاده جوجه -

 .داشت شک امیر و من یرابطه به هم هنوز که انگار کشید جوری را آقاتون
 :گفت آرام و کشید سوتی سوری شوم، پیاده کامال اینکه از قبل. کردم باز را در و کشیدم سرم روی را چادرم بند
 .نشناست یهو که ریختتبی صورت اون جلوی کامل بکش رو چادر-

 رویش زیبای شعر با ایسورمه شال آن حیف. پوشاندم را اجزا بقیه هایمچشم از یکی جز به و دادم گوش را حرفش
 !شدمی مشخص نباید که
 .کرد سد را راهمان ساختمان نگهبان یخوردهسال دمر که برداشتیم قدم ورودی هایپله سمت به هم با
 !ریدمی دارید پایین انداختید رو سرتون چی مثل دارید؟ کار کی با کجا؟-

 :گفت لودگی با و پیچاند انگشتش دور را فرش موهای از تاری سوری
 آدم امالک راه از اگه گفتم. نشسته دلم به امالکِ واحد این عجیب آخه میدن؟ خوب پول هاامالکی این به ببینم-
 .مشاوره کار تو برم منم رسهمی مکانی همچین یه به

 :گفت غیظ با و کشید چروکش و کمرنگ آبی لباس به دستی خوردهسال مرد
 .نه بعضیا میشن موفق توش هابعضی. داره بستگی خب -

 :گفت مرد به رو و کرد من روانه چشمکی بلندش، مصنوعی هایمژه با و زد پوزخندی سوری
 جااین به باباش شهرت و پول با که اونی با شده موفق خودش تالش با که کسی بین اما حاجی؛ شماست با حق-

 این وقتاون ساده، نگهبان یه شدی آخر کشیدی زحمت قدرچه شما، همین! کهکشونه تا زمین از تفاوت رسیده
 رو پولش اونا کشیدمی زحمت شما! شونن فراهللاستغ مشغول شب هشت تا و میشن پا ظهر دوازده ساعت هاآقازاده

 .زنندمی جیب به
 :گفتم خشم با گرفت، درد خودم ضعیف آرنج او جای به که کردم اشگوشتی و پر بازوی حواله ایضربه آرنج با
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 .بریم تو بذاره داریم کار کی با بگو بهش د. باشم خونه باید پنج ساعت من سوری،-
 :گفت و انداخت ینگاه نگهبان میز به سوری

 به راجع تحقیق برای اومده خانوم حاج این یعنی اومدیم؛ خیر امر واسه. داریم کار فرهود آقای منشی با ما حاجی -
 .منشی جیگر همین

 .انداخت من به نگاهی بعد و سوری به نگاه یک شدهدرشت هایچشم با آقاحاج
 .خانوم حاج داخل بفرمایید خیره، امر بگید زودتر خب-
 .شدیم ساختمان داخل و رفتیم باال آسانسور از. دادم ادامه راهم به و کردم سوری نثار ناسزایی دل در

 «فرهود امیرحسین دادگستری یک پایه وکیل» بود نوشته دفتر کنار
 .بودم شده هاپیرزن مانند تقریبا. داد فشار پایین سمت به مرا کمر و فشرد را در زنگ سوری
 .گشود را در کردمی نمایان را هیکلش تمام که ایسورمه جذب و کوتاه تویمان با جوانی دختر

 هست؟ امیرجان -
 !کنیمی پول یک سکه مرا همیشه که سوری تو به لعنت. خوردم جا

 :گفت تمسخرگونه حالتی با و انداخت سوری پای تا سر به نگاهی معوج و کج هایلب با دختر
 !امیرجان؟ شده هاغریبه شما برای فرهود آقای حاال تا کی از داره؟ ربطی شما به -

 چشمانش عسلی. بود کنندهمسخ عجیب هایشچشم. کنم برانداز را اشچهره تا بگیرم باال کمی را سرم کردم سعی
 کرده سیاه کامال را زیبایش هایچشم روی و زیر فر، و بلند هایمژه. کند جذب خود به را مردی هر که داشت توان
 به زن این. کردمی خودنمایی هرچیز از بیش لبش خال و بود کشیده ایقهوه غلیظ رژ را اشایقلوه یهالب. بود

 !کند تصاحب خواستمی که را که هر توانستمی راحتی
 .کنم قبول را شکست تا بود کافی چهره، این دیدن

 اتبچه چرا» :زدمی سرکوفت مادرم به مادربزرگم که تولد بدو از. گرفتمی بر در مرا عمر تمام که ایواژه شکست
 تمام ببین، رو بینیش! زشته و سیاه هم قدرچه خوره؟می ما اجداد درد چه به کیلویی دو بچه این شده؟ دختر

 «...و نیست فندق این وجود در عضله نیمچه. گرفته رو صورتش
 گوشه یک در بودنممظلوم و آرام شدت از که گاهآن نشست، بار به که بود دبستان اول کالس در امبعدی شکست

 قرار امچانه و صورت جلوی شلخته را اممقنعه و دوختممی اخمویمان و پیر معلم به را هایمچشم و نشستممی
 یکی! شدممی شوکه هایشانحرف شنیدن از خودم که کردندمی هاییپچپچ من به راجع کالس هایبچه. دادممی
 « !نیومده در کال ابروهاش هم شاید. داره سرطان انگاری» :گفتمی
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 غیرانتفاعی مدارس این به شمایلش و شکل» :گفتمی و کردمی من به ایاشاره دست با و کردمی نچینچ دیگری
 « !میارتش هاصبح که است تیپخوش آقا همون کارگر دختر خودم جان به. خورهنمی

 آوردنش چرا اصال میشه؟ کم مدرسه از کی رشش» :گفتمی اشکناری گوش در و دادمی سر قهقهه دیگری
 « !افغانیه انگار. هاستافسرده مثل دخترِ ما؟ کالس

 .گذاشتمی زنده را هاآن نه و را من نه رسید،می بزرگ هدایت حاج گوش به اگر که هاییحرف و
 را اسمش خواهندمی چه هر حاال را، شکست این تاب دیگر که امخورده هاشکست این از امزندگانی در قدرآن

 .ندارم طالق چه عشقی، شکست چه بگذارند؛
 :گفتم. انداختم فرهود آقای پوشخوش منشی به نگاهی و آمدم خودم به. زد بازویم به ایضربه سوری

 هستن؟ فرهود آقای-
 :انداخت آرایشمبی و ساده صورت به نگاهی پوزخند با
 !وچولوک داری؟ کار چی فرهود آقای با تو جان خاله -

 .شوم هاریزهخاله مثل اینکه نه کنم، سر چادر هاپیرزن شکل بود قرار. کرد خندیدن به شروع سوری
 :گفت خندیدمی که طورهمان سوری

 فردی از رو جوونیش و دخترونگی رفتن بین از انتقام تا اومده جاستاین که دختری این. جونم عمته ریزهخاله-
 بمیریم؟ درد این از خودمون یا تو بریم ما میگی حاال. بگیره متعرض

 .شد بزرگ نعلبکی مانند هایمچشم هم من باراین بلکه منشی، تنها نه
 :گفتم لب زیر
 .کنهمی ساقطم هستی از ببینه جااین رو من امیر! تو؟ بریم خوایمی نکنه سوری-

 گرفت را امچانه منشی« .کنممی خرد را هایتاستخوان نشوی اگر! شو خفه» یعنی داد؛ نشان من به را دستش پشت
 :پرسید وقاحت با و انداخت صورتم اعضای تمام به نگاهی و
 کنهمی که کاری تنها دادگاه که بدونی باید هم این اما شدم؛ طوریاین باراولین هم من! آخی داشتی؟ درد خیلی-

 خوای؟نمی رو این که تو. بشی یارو اون زن باید اینه
 چشمم جلوی را آبادم و جد آبرویی،بی این جرم به حتما بود سرمان پشت االن فرهود امیر اگر. شد گردتر هایمچشم

 .آوردمی
 :آمد امیر صدای که کردم نگاهش حرفبی
 کجایید؟ شیدا خانم -
 .فشردم مشتم داخل را چادر کنار و انداختم پایین را سرم ترس، از
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 :زد داد بلند و انداخت ما به نگاهینیم و آمد خودش به شیدا. زدمی صدا را اسمش ناز با هم قدرچه
 انداختن رو خودشون سر یهو و بودن نگرفته وقت البته. کنید قبول رو وکالتشون که اومدن نفر دو فرهود، آقای-

 اتاقتون؟ داخل بیان دیدمی اجازه حاال. شدن داخل و پایین
 نمایش برای دیگری جای چشمم جز تا پیچیدم صورتم دور ترمحکم را چادر امیر، پای صدای شنیدن محض به

 .نبینم دیگر را سوری حماقت این خاطربه ازدواجمان از بعد ترسیدممی. نباشد
 .زد پلک چندبار و کشید جلو کمی را شالش امیر، دیدن محض به منشی

 .هستند هاخانم این -
 :گفت خونسردی با و انداخت پایین را سرش امیر

 .بدید بهشون وقت یه فردا برای سروش، خانم. دارم رقرا من شرمنده-
 بود کرده بغض که حالی در. کرد باز هم از را اشزدهگره هایدست و ایستاد جلویش ساختگی هایگریه با سوری
 :گفت

 .وسطه شخانواده آبروی پای منه، دوست تنها این! کنممی خواهش آقا-
 چه برای دانستمنمی اصال. شکستممی اضطراب شدت از را هایمتانگش رگ. کردممی حس را امیر میخکوب نگاه

 منشی؟ یک دیدن برای فقط آمدم، جااین به
 :گفت منشی به رو امیر بارهیک به
 .بده حالشون خیلی بیارید؛ خانوم برای آب لیوان یه برید-

 :گفت سوری به رو امیر. بود عشوه و ناز از پر هم دورشدنش همان شد، دور ما از سرعت به منشی
 .داخل بیاید شما خانم دختر. باشید بیرون شما خب -

 :گفتم داشتم آن تغییر در سعی که صدایی و منمن با و گزیدم را لبم یگوشه
 .دارخدانگه میایم، فردا شیمنمی مزاحم-
 :گفت سردی لحن با و گرفت را چوبی ایقهوه در دست با. نبود برداردست امیر اما
 !من اتاق داخل بیاید گفتم-

 اتاق راهی کردم، چپ برایش را هایمچشم و انداختم سوری به نگاهینیم آنکه از بعد. بود نمانده صورتم روی رنگ
 .نداشت حرکت توان پاهایم. شدم

 .کردممی حرکت سرش پشت آرام من و رفتمی جلوتر او. کردیم عبور کوچک راهروی یک از
 :گفت کند، باز را اتاقش سفیدرنگ در آنکه از قبل
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 توی پا که هستی نفهم و بچه قدراون متاسفانه. جااین بیای کردنشامتحان خاطربه که نیستم سالههجده پسر من-
 .دلیلی هر به حاال ذاری،می دفترم توی پا که نشدم شوهرت هنوز من ارغوان خانوم. ذاریمی قبرستونی هر

 اشنشسته آتش به هایچشم روی و انداختم اشبرافروخته صورت اعضای تمام به اجمالی نگاهی نادم و سرخورده
 .ماندم خیره

 اشتباه که هرچند ببینمتون، اومدم فقط. کنم تونعصبانی خواستمنمی خدا به. ببرم رو آبروتون خواستمنمی... من-
 !اومدم کردم

 :گفتم فروخورده بغضی با. دادمی نوازش را صورتم اشک قطرات
 !نمیشه تکرار دیگه! ببخشید-

 آرامی لحن با بعد. شود مشخص صورتم گردی تا کشید عقب را چادرم باشد، شده خاموش درونش آتش که انگار
 :کرد زمزمه گوشم کنار بود بعید امیر از که
 .میاد بدم شکاک هایزن از-

 :گفتم فکر بدون. زده تلفن من به کسی چه بداند خواستمی که افتادم روزش آن یاد
 !نیستی شکاک ودتخ نیست-

 :گفت باالآمده ابروی با و کشید هایشریش به دستی
 پرسه؛می هابعضی از آدم. متفاوته کامال شک با پرسش! گرفتممی ازت رو گوشیت سوال جای به داشتم شک اگه -
 مهم مبرا شد امشناسنامه وارد اسمت وقتی چون پرسیدم؛ ازت. خودشون امان به میشه خیالبی رو هابعضی اما

 ...بانمک خاطربه چه پدر، خاطربه چه حاال. شدی
 و کشید در کنار دیواری کاغذ به دستی. زد نیشخند و انداخت نگاهی توپرم صورت به. گذاشت ناتمام را اشجمله
 :گفت

 یکی لدنبا برم من پس آیا؟ نیستی دختر تو االن گرفته؟ رو دخترونگیت حقی چه به و کی دقیقا... ریزهخاله راستی-
 .دیگه
 تکیه اتاقش یبسته در به را دستم. کند فوران شرمندگی و خجالت از بود ممکن ثانیه هر که بودم آتشفشانی مانند
 .شدم هوا و زمین یآواره و دادم

 شنیدید؟ رو حرفامون یهمه-
 :کرد کج کمی را لبش و برگشت اشعصبانی حالت به دوباره

 .که نداریم کار بنگاه گفتم. کنه پیدا کار براش آقاحاج خواستمی. بود زده زنگ عموت پسر راستی -
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 خرابکاری عامل هم، اشکودکی از که کسی شایان، احمقم عموی پسر کار یا باشم شرمنده خودم کار از دانستمنمی
 . کشیدمی آه همیشه نخور درد به و شرور پسر این داشتن خاطربه عمویم و بود
 و من به نگاهینیم. شد پیدا اشمنشی یکله و سر که ببخشید بگویم خواستم و شدم خیره سیاهش هایگودال به

 :گفت تعجب با و انداخت بودیم، ایستاده هم کنار فاصله کمترین بدون که امیر
 !ببخشید شد، دیر و خورد زنگ موبایلم که بیارم زنه این برای آب بودم رفته -

 .دادمی تاب امیر و من بین را نگاهش آن به توجهبی شیدا و بود شده ریخته سینی روی لیوان داخل آب نصف
 .ندارن آب به نیازی شد، خوب شکر رو خدا حالشون-

 :گفت سردی لحن با و کرد من به رو بعد
 .بخر خواستی چی هر نیست، مهم هم چندان. خرید بیام باهاتون تونمنمی من و گذشته پنج از ساعت متاسفانه-

 را در و شد اتاق داخل و داد باال را سفیدش پیراهن آستین شیدا، برزخی نگاه و من برافروخته یچهره به توجهبی
 .بست سرش پشت

 .گرفت امخنده پاییدمی را من و بود ایستاده راهرو داخل که سوری گرد هایچشم دیدن با
 .شد اندازطنین سالن تمام در ایشصد که زد گوشم به ایسیلی ناگهان. کرد برانداز را پایم تا سر و دوید سمتم به
 دیوانه؟ زنیمی چرا-
 بعد دهنت تو نزد حاال بیینم! کنی بازی تونینمی هم نقش که روحت تو سگ ای آره؟ شناختت سالمی؟ تو ببینم-

 اومدی؟ بیرون سالن اون از خنده با چرا اصال نیستی؟ دختر گفتی تو میگم بابات ننه به بگه
 :گفت زاری حالت با و زد صورتش توی دستش تا دو با که کردممی برانداز را اشدهزبهت یچهره لبخند با
 ...خالی اتاق بردنت نکنه! خدا یا-

 .گزیدم را لبم و راگرفتم دهانش جلوی
 ذهن توی که هاخوشی اون از نه اما گذشت؛ خوش هم خیلی. نشد هیچی خب؟ کنیم، صحبت هم با بیرون بریم -

 .داری منحرفت
 :گفت سوری به رو ایمقتدرانه لحن با و گرفت را جلویمان آقاحاج همان که شدیم خارج دفتر در از
 ولی نیست؛ نجیبی دختر زیاد بگم هم این البته. برده رو همه دل منشیه دختر این دخترم؟ نه یا افتادیم عروسی-

 سالشه؟ چند داماد آقا حاال. داشته عالی ویژگی یه یعنی کرده؛ استخدامش فرهود آقای که همین
 *** 

 ...و گرفت تماس یکی صبح امروز. بزنم حرف ملیحه به راجع خواممی خان، کاظم-
 .شدم سالن وارد و پریدم حرفش وسط پا جفت
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 خوانمی مامان یا بگم. دارم براتون خبر یه خوبه؟ ملیحه خوشین؟ خوبین؟. جونم خان سالم آقاجون، سالم-
 .شایانه درمورد چون بگید؛ شما بعد بزنم رو حرفم من ذاریدب میشه اگه البته کنند؟ صحبت

 که ایسینی کنار. بود نشسته زانو دو روبرویش مادر و بود داده تکیه قرمز پشتی به آقاجون. شدند گوش سراپا هردو
 .کردم تر را لبم و نشستم بود داخلش خالی استکان دو
 حاج کرده فکر پررو یپسره. کنه پیدا کار براش بگه آقاحاج هب گفته امیر، به زده زنگ شایان بگه، براتون جونم-

 بازی ملیحه با خوادمی گفتمی که میشه موقعی اون مثل نگی بهش چیزی آقاجون. زدن کاریابی آژانس اینا فرهود
 بگه عمو که نیست بچه دیگه شده سالش پنج و بیست که هم االن! ها بود خودش شوم مقاصد دنبال اما کنه؛
  که؟ فهمیدمی. شد خاکشیر و خورد خونواده اون پیش من آبروی بابا! کرده غلط کرده، نیجوو
 :گفت ایکینه از پر لحن با و کرد باز را پدر به هایشغرهچشم و اخم بساط مادر

 بادشون به راحتی به که خرسه علف من هایبچه آبرو کرده فکر صفتحیوون یپسره... که نکردن تربیت بچه-
 !تو نه من نه دهنش، تو بزنی بری نشی پا فردا اگه خدا به کاظم، بده؟

 کشید سفیدش هایریش پایین به دستی پریشان، و جاخورده پدر. کند صحبت طوراین آقاجون با مادر نداشت سابقه
 :گفت کنانزمزمه و
 تو ارغوان. کنه جور و جمع رو پسرش تا میدم اطالع اخوی به! نکنید کثیف رو خودتون خون شما خانم، فاطمه-

 اومدی؟ و رفتی سوری ماشین با چرا بودی بیرون امیر با اگه بودی؟ کجا
 :گفتم آرامشی از لبریز لحن با و گرفتم گاز را لبم
 من اما خریدید؛ ماشین سوری برای شما آقاجون میگم. برگشتیم هم ما و داشت کار که امیر دفتر رفتم سوری با -
 ...نامثبت واسه برم فردا میشه اگه خواستممی. فرستادیدن رانندگی کالس حتی رو

 :گفت غیظ با و انداخت چروکش اما بلند پیشانی میان چینی
 !بگیر اجازه اون از برو داری، شوهر دیگه تو-

 وقتی خدا دانمنمی اصال! شودمی شوهر کنیز ازدواج از بعد و اوست اوامر مطیع است پدر یخانه وقتی تا! زن بیچاره
 انسانیت به نیست، ترضعیف جنس تهدید و بازو زور به بودنقوی» :نخواند مذکر جنس گوش در چرا آفرید،می را ما
 «!شعوره و

 !خواهدنمی که خدا به خواهد،نمی وصی وکیل زنده آدم که دانستمی و بود پدرها سایر همانند پدرم کاش
 با مادر. خورد زنگ خانه تلفن که کنم تند پا اتاقم سمت هب و شوم غاز یه من صد هایحرف این خیالبی خواستم

 .رفت تلفن سمت به شدمی کشیده زمین روی که اشگلیگل دامن
 الو؟-
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 تویی؟ مادر سوری-
 .بیاد میگم االن واستا! برم قربونت الهی-
 .گرفتم مادر دست از را تلفن و شدم بلند جایم از
 دست از نره فرصت این که کن نوازش حاال رو من -

 ...بارهآخرین این شاید
 .بخوابم برم خواممی داری کارم چی بگو وقتشه؟ االن! خونی؟می آهنگ داری -

 .کرد نچینچ
 تربیت برای متاسفم واقعا... تو وقتاون برم هامحمالی سر باید من االن خوابی؟می شیش ساعت درد،بی مرفه -

 !پرورهتن یدختره این تربیتش نهایت که کاظم حاج
 کنم؟ قطع یا زنیمی حرف-
 .ترسمنمی هم مرگ از که آرومم قدراون کنارت... مخسته زندگی این از که خوندی من چشمای از تو -
 !سوری-
 که اینایی از. ندادی جواب زدم زنگ گوشیت به زد، بهم زنگ کیوون گفتم،می داشتم خب... سورتمه-

 زنگ بهش شب اگه بگم بهت گفت زد زنگ بهم دیگه آره! تو مثال نمیاد، خوشم سایلنته همیشه هاشونگوشی
 !خالص و بفرسته براش رو هاتعکس و بگه حاجی به رو چی همه میشه مجبور ندی رو جوابش یا نزنی
 بود؟ اهمیتبی برایش قدرآن یعنی کرد؛ مزاح و شوخی و پیچاند را مهمی این به مسئله این. پرید صورتم رنگ

 دوخته من دهان و تلفن به که آقاجون چشم از و نشود هایمحرف متوجه کسی که طوری و ترف تحلیل صدایم
 :گفتم بماند دور بود، شده

 عوض رو تلفنمون و خونه بگو بهش من طرف از ببین ترسم؟می کنه تهدید رو من کرده فکر! تو با کرده غلط-
 .ببنده رو دهنش پس کردیم
 خط پشت سوری هنوز کنند فکر تا زدممی حرف بلندبلند خودم با. نگذاشتم ایینپ را گوشی اما کردم؛ قطع را تلفن

 .هست
 .کشید اشجوگندمی موهای به دستی صورتم یبرافروخته اجزای بررسی از بعد آقاجون

 !زرده؟ رنگت چرا گفت؟ چی -
 :کشید هوار و کوبید سرش به گچم، همچون صورت دیدن با مادر

 دختر؟ کجایی ملیحه! یبش مادربی ملیحه! ملیحه-
 .زد کمر به دستی و آمد بیرون اتاق از اشدرسی کتاب همراه ملیحه
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 شدی؟ گچ شبیه چرا خواهرجون! اوا.[ افتاد من به نگاهش] دارید؟ امری جان؟ خانوم بله-
 شرح نبرایشا باید را امرسوایی تشت حاال کنم، برخورد عادی بود قرار سرم آن خیر. گذاشتم جایش سر را تلفن
 .دادممی
 .کنم استراحت میرم شد، بیشتر دردش االن کنهمی درد سرم صبح از نیست، چیزیم-

 :گفت ملیحه به رو و شد حرکتم مانع غرغرکنان مادر
 .شده شکلی چه ببین کن، درست قند آب خواهرت برای بدو-
 !لطفا نده کشش انقدر مامان، نیست چیزیم میگم-
 :گفتم ملیحه به رو
 .دارم کارت اتاقم تو بیا هم تو -

 :گفتم خشم با و کشیدم بیرون سرم از را امصورتی ساتن روسری. افتاد راه به سرم پشت ملیحه
 داری؟ پسردوست تو ملیحه-

 :زد داد باشند، زده ناروا تهمت بهشان که گناهانیبی مثل و شد گرد چشمانش
 !گفته دروغ گفته هرکی نه، که معلومه -

 .کردم پرت زمین روی و کشیدم بیرون را کلفتم مشکی جوراب و شیدمک دراز تختم روی
 .کنیم حلش هم با خواممی! لطفا نکن انکار نیاوران، تو هم با دیدتتون مامان -

 .شد آویزان اشلوچه و لب و نشست تختم روی
 !میگم راست خدا به آبجی ازدواجه، قصدش میگه تازه خوبیه، پسرِ خدا به -

 .کیوان نه و بود کوچولو آقا همین بود زده زنگ ما یخانه به که کسی پس ناراحت؛ یا باشم حالخوش دانستمنمی
 خانوم؟ عروس چیه اسمش سالشه؟ چند-

 .گذاشت اشچانه زیر را دستش و شد سفید و سرخ
 از ریفتع کلی از بعد و کرد سد رو راهم جلوی که اومدممی مدرسه از. دیدمش بار یه فقط سالشه، یک و بیست -

 فقط اون از بعد دیده، اشتباه بگو مامان به خدا رو تو آبجی. دادم وا بعد اما آوردم؛ نه اول. داد دوستی پیشنهاد مقیافه
 .نزدیم هم حرف حتی کردیم، چت

 :گفتم چرخیدممی تخت روی که حالی در و خندیدم
 نگفتی؟ رو اسمش! من پیشهعاشق یجوجه-
 .رضا -
 میگم؟ اینا بابا به میرم نمیگی گفتی؟ من به چرا خنگ یدختره-
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 :گفت خنده با و کرد موهایش داخل را دستش
 . دادمن لو رو تو که من مثال! است حیوان بلکه نیست؛ انسان بده لو رو خواهرش که خواهری -

 :شد ارسال برایم کیوان طرف از پیامکی که بگویم چیزی خواستم و جویدم را لبم
 لباس با حتی که ساده دختر یه که کنم تحمل تونمنمی دیگه من اما نه؛ یا گفت بهت دوستت اون دونمنمی»

 اگه رسم،می صبح نه ساعت تهران، میام دارم. بشه دیگه یکی زن بره االن بودم کرده تصورش خودم کنار عروس
 «...خودت پای شد چی هر دیگه. امیر شرکت دم میرم شما؟ خونه چرا نه،. تونخونه دم میام کنی دیر دقیقه ده
 دوست دنیا یهمه مگر بودم؟ این به محکوم که بودم کرده چه من. شدمی تردرشت هایمچشم لغتش هر خواندن با

 جایی یک از هاآدم مگر خداحافظی؟ حتی شد، سخت چیزهمه من برای چرا خداحافظ؟ خداحافظ هم بعد شوندنمی
 ساده، دوستی این از بعد باید من چرا روند؟نمی هایشانآمال و رزوآ دنیای به و کنندنمی رها را همدیگر بعد به

 تو ارغوان، نه. دهدمی ادامه اشزندگی به آسوده و آرام دهدمی تغییر را یارش که هربار سوری چرا شوم؟ تهدید
 دیگری یگذشته سیک زیرا کرد؛ فراموش را گذشته شودنمی خانواده این در. ایبرده یاد از را اتخانواده تو احمقی،

 رویایی مانند برایم مشترک زندگی وقت آن امیر، دفتر برود اگر چه؟ ببرد را آبرویم خانه دم بیاید اگر. بخشدنمی را
 . زنندمی سرم به را چوبش ملیحه و مادرم و پدر روز هر که شودمی

 .بود شده تحمل غیرقابل و زشت برایم قدرچه اتاق رنگآبی کاغددیواری
 کجاست؟ حواست جیآب -

 . هست اتاق توی هنوز ملیحه بود رفته یادم. پرید باال ابروهایم
 پاشو پاشو! ها بزنی رو کتاب و درس قید که نگذشته پاییز از روز بیست هنوز بخون، تو درس برو تو خب... جاهیچ -

 نکنی تمومش امروز همین اگه ه،ندار عاقبت و آخر هادوستی این هم بعد. باشه تنها کنکوریت پشت خواهر بذار! برو
 !میگم مامان به زدی حرف باهاش دوباره بفهمم اگه خدا به ملیحه؟ فهمیدی! تو نه من، نه

 زنگ سوری به خواستممی. بود داده تشخیص را صورتم پریدگیرنگ خوب خیلی ملیحه اما زدم؛ مصنوعی لبخندی
 به باید هفت ساعت آقاجون و بود یکشنبه فردا. کند حاشا رسیدمت اما داده؛ کیوان به را امیر آدرس او بپرسم و بزنم
 به باید که هم ملیحه و داشت دعوت خانم، راضیه مان،پشتی کوچه همسایه یروضه هم جون خانوم. رفتمی مغازه

 .ستمداننمی آمدنش علت از چیزهیچ که کیوانی با هم آن بود؛ آماده قرار سر رفتن برای چیزهمه. رفتمی مدرسه
 لی شلوار با و پوشیدم اینسکافه بلند مانتوی بود، شده قرمز خوابیبی شدت از که هاییچشم با صبح هشت ساعت

 سرم دور را چادر بند کردم، باز که را خانه در. بود کرده پیامک برایم کیوان که شدم جایی عازم ایقهوه شال و
 من نداند کسی اگر داشت؛ برم ترس کنم، باز را فلزی آبی در مخواست وقتی. کردم عبور بزرگمان حیاط از و انداختم

 احتماال که من گردن را تقصیر همه و شده چه فهمدنمی کسی و آوردمی سرم به بالیی یک حتما روممی کجا به
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 آبرویش حفظ برای پدرم هم بعد. گردندنمی متهم دنبال و گذارندمی خوابکارتن یا و امشده کشته یا موقع آن
 من انتظار در انگیزیغم سرنوشت چه! من خدای آه. ندارم ارغوان نام به دختری من و نبوده مقصر کسی گویدمی

 !است
 :گفتم بلند در جلوی و کوبیدم سرم به مشتی

 ! کن فرار دستش از زود و برو پس کنه، خالصت ببره نداره رو جایی تهران تو که اون! برو تو احمق، -
 کنند،می نگاه شانخانه به بارآخرین برای که هاییآدم مانند. بود شده ربع و هشت اختم؛اند ساعت به نگاهی

 خانه به که عریضی هایپله بود، کاشته را هایشگل مادرم که را شکلمستطیل کوچک یباغچه و برگشتم
 داخل کجا از نبود خصمش که هاییکاج بود، رسانده خود اوج به را حیاط زیبایی که انجیری هایدرخت خورد،می

 جلوی که هاییبرگ خردشدن و در بازکردن از بعد و مالیدم تنم به را اتفاقی هر پی. گذراندم نظر از اندریخته حیاط
 به را آمارم کنجکاو همسایه این نکند که انداختم مانروبرویی همسایه یخانه به نگاهی بود، شده تلنبار مانخانه در

 . بدهد مادر و آقاجون
 هر تا دویدم جلو سمت به بودم، بسته جابهجا هولم از را بندهایش که مشکی کتانی با و کشیدم شالم زیر به دستی

 احتماال که مقصد یک در چرخیدن دقیقه ده و رویپیاده ساعتنیم از بعد. شوم خالص مانمحله شر از زودتر چه
 .رسیدم بود، گفته که پارکی به بودم، کرده گم را راه

 زمین گویممی که مغرور. بود همیشه از مغرورتر اشچهره و سنگین نگاهش. بود نشسته پارک روبروی صندلی روی
 صبح هوای! من برای فقط امروز کیوان و بود مغرور هایشداشته برای او داشت، فرق فرهود امیر غرور با آسمان تا

 . کشاندمی سمت یک به را چادرم دفعه هر باد و بود خنک
 .تکاند را سفیدش تیشرت و شد بلند سفید و سبز نیمکت روی از ورودم، محض به

 من حواله ایغرهچشم و کرد قالب هم در را هایشدست. ایستادیم بودیم کرده سکوت که حالی در هم روبروی
 :آمد حرف به گذشت، مانخیره هاینگاه با که ثانیه چند از بعد. کرد

 .جااین بشین بیا خوبی؟-
 :گفتم پرخاشگرانه و انداختم اطراف و دور به ینگاه

! باش من مادر و پدر آبروی فکر نیستی خودت آبروی فکر بمونم؟ خوب گذاشتی تو مگه. نیستم خوب که معلومه-
 از نفر ده ممکنه که جایی هم اون بشنویم؟ گل و بگیم گل و بشینم کنارت بیام داری توقع! نشو من مزاحم قدراین

 .برم باید بگو، رو حرفت زود. بره آبروم و ببینند رو من آشناها
 .بزند را حرفش زود گفتم که انگار نه انگار انداخت؛ هم روی را پاهایش و نشست نیمکت روی

 !داشتی کارم چی بگو میگم ببری؟ خوایمی رو من آبروی -
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 :گفت کشید، بیرون جینش شلوار جیب داخل از را اشگوشی آنکه از بعد
 طاقت شده تموم ما بین چی همه گفتی زدی زنگ وقتی اما نکردم؛ باور اول. دیدم رو امزدیتن هایعکس-

 فکر مردم کردیمی رد رو خواستگار تا دو حداقل. نبودی من هایمحبت اون الیق تو ارغوان؟ فهمیمی نیاوردم،
! تو با دوستی به داشت شرف مبود کما تو سال یک این اگه نداشتم، برات اهمیتی هیچ نکنم فکر من و هولی نکنند
 به کنممی حذف رو هاتپیام و هاعکس تمام من. کنیم روشن رو حماقت سال یک این تکلیف تا جااین بیای گفتم

 .شرط یه
 :داد ادامه که انداختم صورتش به پرسشگرانه نگاهی

 !نداره رو تو لیاقت اون بشه، آب دلت تو قند ذارمنمی خواستگاریت، میام خودم شو، جدا پسر اون از -
 .گرفتم سخره به را اشجمله و دادم سر ایقهقهه

 نابالغ جوون یه جز هستی کی کردی فکر مایی؟ یخانواده الیق پاس و آس توی وقتاون نیست؟ من الیق اون -
 !پا؟ و دستبی

 !کردمی تکلیف تعیین من برای وقتآن بود، آمده در سبیلش تازه
 متحیر و مات برگشتم، صدا سمت به. شنیدم پارک کنار از را بلندی بوق صدای که بودم هایشچشم عسلی در خیره

 :گفتم گیج حالت همان با و کردم نگاه بود پارک ورآن که ماشینی به
 .ببینه رو تو خوامنمی! برو جااین از برو، -

 :شنیدم گوشم یالله کنار را بلندش یخنده صدای
 !گلستانته و گرمابه رفیق اون نباشه یچ هر بیاد، گفتم بهش خودم -

 .انداختم پایش تا سر به نگاهی بودم، کرده ریز که هاییچشم با و برگشتم
 قبول خواینمی چرا! کنیمی درازتر گلیمت از تو پا که اینه هم اون. داری بزرگ خیلی مشکل یه تو دونی؟می -

 !رم... دا... ن دوستت من کنی
 ماشین سمت به کرد،می له را هاچمن ترمحکم بار هر که پاهایی با و محکم. گذشت کنارم از و زد معناداری پوزخند
 .رفت و گرفت را گازش بوق یک با سوری و نشست جلو. کردممی نگاهش واج و هاج من و رفت سوری

 کند؟ ـیانـت خــ من به بود توانسته طورچه. نداشتم تعادل بود، افتاده امشانه روی و بود شده رها سرم از چادر بند
 !امدخترانه رازهای حتی بودم، کرده چیزمهمه شریک را او که منی به

. انداختم امطالیی مچی ساعت به نگاهی. کردممی سرزنش اعتماد این برای را خودم و زدممی قدم پارک داخل
 باال بحثمان و جر حتما باشمن خانه داخل من اگر و آمدمی خانه به مادر دیگر ساعتنیم بود، شده یازده ساعت

 .بود شده خشک گلویم. گیردمی
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 . زدم محل مارکت سوپر به سری راه سر
 .لطفا آب بطری یه آقا-

 بردم، جیبم داخل را دستم. آورد را معدنی آب بطری و رفت دار،مغازه ساله پنج و چهل -چهل و چاق نسبتا مرد
 .نبود داخلش هم تومان هزار حتی

 ! ببخشید نیست، همراهم پول من... شرمنده -
 :شنیدم سرم پشت را اشمردانه و بم صدای که بروم بیرون خواستم

 .برید جااین از و بردارید رو بطری شما خانوم کنم،می حساب من آقا -
 آب هایکاسه یاندازه که هاییچشم با من و اشپیشانی میان چین با او. شد یکی هم با نگاهمان و برگشتم
 . زد بیرون سوپر از من متحیر یچهره برابر در و گذاشت دارمغازه جلوی را پول حرفبی. بود شده ریخوگوشت

 .دویدم سمتش به
 ... شد امتشنه بعد بیرون اومدم سر یه بود، رفته سر خونه تو امحوصله من ببخشید کنی؟می کار چی جااین-

 . کرد قطع را امجمله
 داری؟ که رو تونخونه کلید شاءاهللاِن -

 طرف به «شو سوار» ینشانه به را سرش و کرد باز را ماشینش قفل سوییچ با. دادم تکان «بله» ینشانه به را سرم
 . داد تکان ماشین

 خورد،می صورتم به او پنجره سمت از که بادی. زدم حرفی من نه و گفت چیزی او نه مانایدقیقه سه راه طول در
 .رفتیممی مانخانه به بعد و زدیممی باهم هم دیگر دور ده خواست لمد که بود بخشلذت چنان

 . کرد ترمز ورودی در نزدیک
 .شو پیاده -

 :گفت که بودم کرده بازنیمه را در کشیدم، را در یدستگیره
 بیام؟ داخل کنینمی تعارف -

 :گفتم و زدم مصنوعی لبخندی کالفه
 .بیارید داخل رو ماشین کنم،می باز رو یاطح در االن شماست، به متعلق ما یخونه -
 سنگین اسباب و ماشین عبور برای که را تریبزرگ در. بستم سرم پشت را در و انداختم در داخل را کلید سرعت به

 خــ بود؟ کرده چه من با سوری. باشم تنها خواستممی! آمدنمی کاش. بیاورد داخل را ماشینش تا گشودم بود،
 . نیست دشمنت طرف از وقتهیچ که جاست آن ـیانـت خــ قسمت ترینتلخ که گویندمی راست واقعا ـیانـت؟

  کرده؟ غرق رو هاتکشتی کی شدی؟ خیره هاموزائیک این به -
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 .زدمی برق هم باز فاصله آن از که شدم خیره اشورنی مشکی هایکفش به
 از ریختناشک جز کاری افتادممی که کیوان و وریس یاد نبود؛ خودم دست. چکید چپم چشم کناره از اشکی قطره
 بیرون را هایمکفش. کردم باز را ایشیشه در امیر پرسش به توجهبی و کشیدم سوزناکی آه. نبود ساخته دستم

 . شدم داخل بمانم، او ورود منتظر اول آنکه بدون و کشیدم
 کیوان سوری چرا. رفتم لعنتی قرار آن سر چه رایب دانستمنمی اصال! داشتم غریبی حال چه. کردم روشن را لوستر

 بود؟ خریده برایش من پدر که کرد ماشینی سوار را
 .شکست را خانه سکوت صدایش،

 .منتظرم بگی؟ مادر به اینکه بدون بودی رفته کجا... مشخصه! ایمسخره سوال چه خوبه؟ حالت -
 .بگویم زیچی کام تا الم نتوانستم باشند، کرده قطع را زبانم انگار
 که را اشایقهوه چرم دستی کیف و کشید اشمشکی و فر موهای به دستی کالفه دید، را امطوالنی سکوت وقتی

 . کرد بلند اینسکافه راحتی روی از بود آورده داخل خود با
 .خرید بریم میام بود خوب حالت وقت هر -

 . بودم رفته وا زمین روی خی مانند چرا« .حاال بودید» :گفتمنمی و شدمنمی بلند چرا
 را زمین تمام پشتمکم اما بلند موهای با که هاییموقع همان. کردمی را کودکی روزهای آن هوای دلم گاه،بی و گاه

 فامیل پسرهای و دختر تمام. شدممی بازیخاله مشغول تنهایی به هایشآدم و دنیا به توجهبی و کشیدممی جارو
 و تنهایی به محکوم من اما کردند؛می بازی... و منچ بازی،خاله باشک، قایم هوا، به رگمگ هم با و شدندمی جمع
 من به را هاآن تمام سوری. بودم نچشیده هنوز را گروهی هایبازی طعم زیرا داشتم؛ دوست را امتنهایی. بودم انزوا

 قصد و کرده صلح بود، رفته نشانه مرا آبروی تیرکمان با که کسی با بودم، نیازمندش که زمانی اما کرد؛ تزریق
 .داشت را من تخریب
 :دادم پاسخ. بود افتاده کاناپه روی کنارم،. پراندم جا از خانه تلفن صدای

 بله؟ -
  نیست؟ خونه مادر دخترم؟ خودتی جان ارغوان -

 را اشچهره تخواسمی دلش آدم. داشت عجیبی زنگ همیشه مثل امیر مادر صدای. دادم بیرون صدادار را نفسم
 !بشنود را صدایش تنها و نبیند

 .نیستن خونه مادرم نه سالم، -
 هفته دو که غدیر عید همین مثال. بشه برگزار زودتر چه هر تونعروسی بهتره. گرفتیم رو تصمیممون ما خب -

 . است دیگه
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 «.بدهم ادامه را درسم خواهممی. ندارم ازدواج آمادگی فعال» :گفتممی و کردممی باز را دهانم کاش
 کیوان. بود خبربی هم خودش حال از حتی که دلی. گذردمی چه هاآن سر در دانستمی چه من یدیوانه دل! آه

 . بود او با ازدواج مساویِ آبرو رفتن بین از اما دارد؛ را شرط همین تنها گفت
 .نکردیم خرید هنوز ما آخه نیست؟ زود کم یه. میگم اینا مادر به چشم-
 :خندید آرام رامآ
. نداشتیم هااین و نامزدی اصال و بود روز یک عروسیمون و عقد آقاجواد و من واهلل. هست هم دیر دلم، جان نه -

 من امیر دونممی! نه یا داری دوست نپرسیدند و گرفتند آقاجواد خانواده رو وسایلم تمام که نیستی من مثل تو تازه
 هر هم با تا فرستممی رو خواهرم دختر سوگل فردا همین بخوای اگه نداره؛ دخری دماغ و دل و ستحوصلهبی کمی
. بخر خوردمی جااون به که چیزی هر بعد. ببین رو خونه و برو امیر با صبح اول فردا نه، یا. بخرید هست الزم چی

 دخترم؟ خوبه
 من به مهربان و پاک او مانند زنی که خودم از بلکه ها،آن از نه. بودم متنفر گاهشبی و گاه هایگفتن دخترم از

 .دخترم گفتمی
 ... من اما خوبه؛ خیلی بله، -

 :گفت پرخاشگرانه و نداد امان کنم، فکر بیشتر باید بگویم خواستممی. ماند ناتمام امجمله
  چی؟ تو اما -
 . میدم اطالع بهتون شد که خبری هر کنم، صحبت مادر و آقاجون با باید من-

 .نبودم فروخوردنش به قادر که بغضی داشت؛ بغض گلویم شد، سرازیر چشمم گوشه از کیاش یقطره
 .خداحافظ خب، خیلی -

 طوالنی؛ سکوت یک تنهایی، یک خواست،می تنهایی دلم. کرد قطع را تلفن بماند، من خداحافظی منتظر آنکه بدون
 .عمرم یماندهباقی هایسال تمام اندازه به شاید حتی

 باالی را دستم و کشیدم دراز تخت روی. شدم روحمبی و سرد اتاق یروانه شد،می کشیده زمین روی هک شالی با
 جای به حتما نیستم، ندیدهمهتاب آفتاب و پاک دختر آن من بفهمد فرهود خانم اگر آه. دادم قرار بلندم پیشانی

 سخن من با شد نخواهد حاضر دیگر بفهمد راگ او کنم،می فکر احمقانه قدرچه. کندمی خطاب دشمنم مرا «دخترم»
 .دهدنمی هم را سالمم جواب حتما بگوید،
 .کند توجیه من اعتماد اوج در را خیانتش خواستمی حتما! سوری از پیامک دوازده کردم، چک را امگوشی
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 و امیر سر شتپ که هاییحرف از هایش،بازی مسخره و هاشوخی از کلمات، لحن از کردم، باز که را اول پیامک
 دختر این به اعتماد از او، با دوستی از تهوع. داد دست بهم تهوع حالت بلکه نگرفت؛ امخنده تنها نه بود زده کیوان

 .کندمی کمک او به قدرآن رو چه از نبود مشخص که پدر هایهمدلی و هاخرج از نسب، و اصلبی
 . شدم روبرو هایشویس با که شدم هاپیامک بقیه خواندن خیالبی
 عکس یه. است پسرِ یه دست دیده فشنگ عباس! ها نباشه غمت اما ناراحتم خیلی... دزدیدن رو ماشینم ارغوان، »

 !کیوانه اصل برابر کپی تو جون به. گرفته کناریش دختر و یارو از برام هم
 صبح از خدا به. بگم بهش هنمیش روم خودم شدم، شرمنده بگو بابات به! مرا زیبای صدای بشنو بیا نیستی؟ خونه
 .بودم پلیس مامورا پیش انقدر کرده کف دهنم

 جوابگو و کردی سین کنم فکر. زده گند تلگرام به روح حالت این اصال یعنی! باش آزاده الاقل نداری، نت نکبت،
 «.میگم آقاجونت به خودم! درک به خب نیستی،

 دختر یک و باشم کرده اشتباه شاید. بود نشسته ماشین خلدا که دیدم را خودش من اما بودم؟ کرده اشتباه یعنی
  چه؟ وقتآن باشم نکرده اشتباه اگر ولی باشد؛ نشسته ماشین داخل دیگر
 اگر که بودم کرده سیو کاملیا را نامش ابتدا همان از. برخوردم «کاملیا» اسم به که گشتممی هاتلفن شماره دنبال

 . فشردم را تماس برقراری .نکند شک برد، گوشی به دست آقاجون
  کردی؟ فکر پیشنهادم به خب، -

 . دادم قورت را دهانم آب
 ماشین بود، باور غیرقابل یعنی نکردم؛ باور رو حرفاش من بگو بهش هست که اگه آره؟ توئه؟ پیش سوری کیوان، -

  قرار؟ سر بیان دوستش با راحت انقدر و بدزدن رو کسی
 . کرد بیشتر را بدنم لرزش تلفن پشت اشخنده صدای

 نیلوفرها امثال چون نذاره؛ جا ماشین سقف روی رو سوییچ دیگه بگو بهش! آشناست قدرچه اسمش سوری، -
 باهم حاال. کجه دستش اما ها؛خوبیه دختر نیلوفر گفتم. پارکه شونخونه درِ دم فردا اینکه و دزدنمی رو ماشین
 به دزفول برگردم و بدی جواب تو تا رفقاش و نیلوفر همین پیش رفتم االن. میگم برات ازش بیشتر کردیم ازدواج

 .خواستگاری برای بیایم بدم اطالع بقیه
 هم دیگری کس حاال و نخریدم هیچ هنوز و است من عروسی غدیر عید! شودنمی بهتر این از اوه خواستگاری؟

 .خواستگاری بیاید اشخانواده با و بخورد هم به عروسی آن خواهدمی
 که خواممی رو خاطرت قدرچه ببین. بود یکی این البته توئه؟ دوست ماشین آلبالویی، پراید هر کدومه؟ دزدی -
 اگه بود قرار مشخصه، هم دلیل. رفتم کش زیرکانه ترفند یه با اشخونه دم از رو سوری ماشین رفتم خاطرتبه
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 نیست، دزد میگه هم اون. کشید رو زحمتش نیلوفر نیستم، دزد من البته. بدزدمت تونخونه تو از پراید همین با نیای
 چی دیگه تو دیم،می پس بهش هم رو سوری ماشین. کار این توی اومده و نکرده پیدا کار که نیازمندیه فقط
 خوای؟می

 . گذاشتم راحتی یدسته روی را سرم جویدم،می را هایمناخن که حالی در و لکنت با
 که خدا به پلیس، به زنممی زنگ... وگرنه برگردون االن همین رو سوری پراید زدواج؟ا کدوم کیه؟ فر... نیلو-

 !زنممی
 صورت به نمایی دندان لبخند و بود انداخته باال ایشانه حتما بزنم؛ حدس تلفن پشت از را اکشنشری توانستممی
 .دارد

 ...نیلوفر -
 و کردم خاموش حالت همان در را گوشی. شنیدم را قفل داخل کلید چرخش صدای مکالمه، رسیدناتمام به از قبل

 . بستم سرم پشت را در دویدم، اتاقم سمت به
 .آمدمی هنوز صدایش

 ...نیلوفر و من آشنایی ماجرای بود این -
 :گفتم تلفن پشت نجواکنان

 نبوده؟ تو با امروز سوری که باشم مطمئن. اومد مادرم -
 دوستش بفهمه سوری اگه آخ،! باش داشته اتساله چند و چندین دوست به لالاق نداری، اعتماد من به که تو -

 ...زده تهمت بهش
 مانند و فشردم را مکالمه قطع. آیدمی در نزدیک از کلیدش خوردنتکان صدای کردم احساس که بودم در پشت
 من از صدایی و زد رد که چندبار بستم، را هایمچشم و کشیدم دراز رویش. رفتم تخت سمت به در کنار از جت

 .شد داخل نشنید،
 .ظهره لنگه پاشو... ارغوان -

 .شدم خیزنیم تخت روی و کشیدم ایخمیازه
  اومدی؟ کی... مامان سالم -

 .داد باال را پشتشکم و نازک ابروهای
 بازیگری؟ تو مگه کنی؟می بازی فیلم من برای چرا پس نه؟ بودی، بیدار-
 انتظار بود، هنر اشکارنامه ینمره کمترین که کسی از! معنا تمام به استعدادبی یک بودم، همین ابتدا همان از

 .کنم بازی شده، بیدار خواب از تازه که را کسی نقش نتوانستم حتی داشت؛ شدنمی هم بیشتری
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 بهتره گفت زد، زنگ فرهود خانوم راستی. نداشتم رو خواب تخت از بلندشدن یحوصله اما بودم؛ بیدار... بله-
 .زوده گفتم من باشه غدیر عید همین عروسی
 .زد باریکش کمر به را دستش و شد برافروخته صورتش

 رو هامونحرف بیان که زنممی زنگ االن. نداریم شناخت فرهود یخانواده از ما که نیست! زوده؟ رو چی چی -
 یدختره اون خدمت بعد شه تموم سالمتی هب تو قضیه بذارم باید. کنم تنبیه االن رو ملیحه خوامنمی. کنیم تموم

 . برسم سفیدچشم سرکش
 و خوبه درسش ملیحه خدا به. بوده گرفته اشتباه یا بوده مزاحم یا زده زنگ که اونی حتما، شده اشتباه من، مادر-

 !نکنید اشمحاکمه اساس و پایهبی حرف یه براساس خودشه، فکر به شما و من از بیشتر
 .گذاشت آبی استیل تحریر میز صندلی روی را براقش مشکی چادر من انیسخنر به توجهبی
 تو نور پیام دانشگاه یه به پدرت بردار رو دانشگاهیت پیش و دیپلم مدارک هم قبلش شون،خونه بریم باید! پاشو -

 . کنند نامتثبت تا جااون بریم دو از قبل باید. کرده معرفیت خودمون منطقه همین
 .شدم بلند تخت روی از متعجب

 !کردمنمی شوهر که دانشگاه برم خواستممی اگه من مادر، دانشگاه؟ چی؟-
 .آمد سمتم به غیظ با و انداخت اشپیشانی میان چینی

 خدا یهمیشه که من مثل میشی آخر نخونی درس اگه! کن تکرار من جلوی رو حرف این دوباره داری تٔ  جرا-
 پدرت ببین داره، هم حق! باشه ایساده یدیپلمه زنش نمیاد خوشش گفته رامی هم بعد درازه، پدرت جلوی دستم

 رو خدا برو. دانشگاهه این تو بفرسته جوری یه رو تو هاشدوست از یکی کمک به تونست که کرد تالش قدرچه
 ! داری بانفوذی پدر همچین یه شکر
 :گفتم مکردمی باز را رنگآبی دیواری کمد در که حالی در و زدم خندیتک

 ! نور پیام نه بودم تهران دانشگاه من االن داشت نفوذ اگه -
 کتان شلوار با پوشیدم، را صبح ایپارچه مانتوی همان. بست سرش پشت محکم را در و شد خارج اتاق از غرغرکنان

 . نشستم تخت روی آماده مقنعه، و مشکی
 دو هر به توجهبی من اما کنکور؛ در قبولی دیگر نصف و بود شوهر آرزویشان هابچه نصف بودم، که چهارم سال
 هاخوشبختی یخانه به بردمی را من و آیدمی دانشگاهم شدنتمام از بعد او گفتممی کردم؛می فکر کیوان به تنها

 از مجردها چشم تا دهیممی سر قهقهه و کافه یک در نشینیممی هم با. داشتم را آرزویش عمر یک که جایی همان
 . شوم گراواقع گرایی،آرمان جای به که شاید داشت، جراحی عمل به نیاز تخیلم یقوه سوری قول به! بیاید در کاسه
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 زندگی همان به و کنندمی رها را آرزوهایشان بعد به جایی یک از هاآدم که گفتمی مانمدرسه دخترهای از یکی
 .گیرندمی رهسخ به را آرزوهایشان و آمال هم بعدتر و گردندبرمی عادی
 فرهود آقای پای باراولین برای که بود روز آن همه از بدتر! شد چه و خواستممی چه بود؛ شده من االن روز و حال

 و دانستمنمی آن از چیزهیچ من که-کیوان و من بین فوتبالی مشاجره از بعد که بود روز همان. شد باز ما یخانه به
 اتاق از و کردم بالکش «است جدول اول چون امپرسپولیسی» گفتممی من و «شو استقاللی» گفتمی مدام او

 . زدم بیرون
 دیده چه من در نبود مشخص. بود مانده باز دهانش خوشحالی از بعد، اما کرد؛ تعجب ابتدا من دیدن با جواد آقا حاج
 بود؛ زده خشکش اول پدرم. مرسیمی خدمت آقازاده با هفته آخر که گفت هم سر آخر. بود آمده وجد به قدرآن که
 «!چشم سر قدمتان» :گفت خوشحالی با هم او که شد چه دانمنمی اما

 .بگیرند تصمیم پسرهایشان و دختر برای پدرها و باشد شده پنجاه یدهه انگار
 اون با مردک. بفرستت دیگه دانشگاه یه به و کنه نظر تجدید بگم پدرت به باید! ها بود ای کی هر به کی هر چه -

 .کردیم قبولش شناسیباستان ما که بخونه تونستنمی ایرشته هیچ رتبه، این با دخترتون میگه من به گنده هیکل
 .بندممی را هایمچشم و دهممی عقب را شاگرد صندلی کالفه،

 !بخری تونینمی هم ماست باهاش بدی رو من هزار چهارده یرتبه. داشت حق خدا یبنده من، مادر -
 . شد اشرانندگی جمع حواسش بعد و انداخت من به سفیهی اندر عاقل نگاه گردش، عینک یرز از
. بزنه حرف سرت پشت نره بده نشون خوب جلوش رو خودت هست، هم خانم عصمت خواهر دختر اینکه مثل -

 پشت الو بگه لهب جای به هم پریون شاه دختر اگه االن دادن،می نظر قیافه روی از زمانی اون گذشت که دونیمی
 .کنندمی ردیف حدیث و حرف تا هزار سرش
 . برگرداندم جایش سر زد،می بیرون مقنعه زیر از دقیقه به دم که را بازیگوشی موهای و کشیدم پوفی
 بود امیر نام به برج این هایطبقه از یکی پدرم، و فرهود آقای هایگفته طبق. بودیم «سبالن» برج دم بعد ربع یک

 .ما آلونک بشود بود قرار و
 «.چپ سمت واحد ششم طبقه» :گفت سرعت به که فشردم را سرایداری زنگ فرهود، آقای خانه زنگ دنبال به

 . شدیم وارد برج آهنی در بازشدن از بعد
 تخت هایمبل و بود دیوار میان که کوچکی مانند آبشار آن خصوص به بود؛ چشمگیر همکف بزرگ یمحوطه

 روی پا و پایین آن بیاید استراحتش زمان خواستمی دلش آدم که روبرویش چوبی میز آن و یاسورمه شوی خواب
 !بگذارد پا
 :گفت مادر که رفتیممی باال آسانسور با
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 .شدی هادبیرستانی بچه شکل سرته؟ مقنعه چرا تو -
 رفته؟ یادتون نام،ثبت برای بریم خوایممی گفتید -
 ختم مجلس از کنندمی فکر االن که بودم آرایشبی و ساده قدرآن. شدم خیره سورآسان قدی آینه در خودم چهره به

 و بود داده قرار سلطه تحت را امگوشتی بینی یگوشه تازگی به که بزرگی جوش رفته، گود هایمچشم زیر! امآمده
 .بودم هشد ترزشت گفت شدمی کرد،می حقارت احساس بلندم پیشانی برابر در که نازکی ابروهای

 «!آمدید خوش ششم، یطبقه»
 در دارم حتم که دختری و صورتش روی بزرگ لبخند با امیر مادر و بود باز شانخانه در. شدیم خارج آسانسور از

 :پرسید حیرت با و آمد جلو دختر من دیدن محض به. بودند ایستاده در جلوی احتراممان به ندیدمش، عقد مجلس
 ! برگشته؟ لیلی خاله، -
 . گذاشت راستش پهلوی کنار را دستش و گرفت خود به ایکالفه حالت امیر ادرم
 رفته؟ یادت مگه سوگل؟ میگی خودت برای چی -
 .شد من مات اشوزغی هایچشم با دوباره نبود، باغ در ما مانند انگار که سوگل اما
 ! امیر لیلیِ... خودشه این خاله -

 :پرید سوگل به نهپرخاشجویا حالت با دستپاچه امیر مادر
 .بشه همسرش قراره امیره، لیلی همون دختر این آره! امیر اتاق تو برو -

 :گفت لبخندزنان خانم عصمت که بودیم گیج مادرم و من
 .شده لیلی ارغوان، اسم کنهمی فکر. شده چش امروز ما سوگل این نیست معلوم. داخل بفرمایید -

 :گفت دوباره که بود تهنگرف فاصله هم از هنوز سوگل و من نگاه
 !کشید چی تو غیاب توی امیر دونینمی تو لیلی، -

 . شدم خانه وارد و کشیدم بیرون را سبزم هایکالج
 .نیست مجنون هم آقا امیر نیستم، لیلی من سالم، -
 . برد سالن آخر اتاقی سمت به و کشید را سوگل دست امیر مادر که دیدم خود چشم به

 با متریدوازده دستبافت فرش سه. بود کرده تامین زیبایی به را خانه نور رنگارنگ، هایالمپ اب طالیی بزرگ لوستر
 تابلوهای و هاگلدان آن و بودند شده انداخته متری پنجاه و دویست شاید یا دویست ساختمان وسط ماهی طرح

 و بودند شده چیده گرد شیمنن اتاق وسط ایقهوه کرم هایکاناپه. داشتمی وا تحسین به را آدم چشم قیمتی
 .بود هم امتداد در بالکن به نزدیک یگوشه سلطنتی هایمبل



 

 

37 

 

 لیلی بی وفا رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

fateme078 

 که داشت دوست را من امیر قدرآن یعنی بست؛ نقش صورتم روی زاویهبی لبخندی اسم این شنیدن با «لیلی»
 .رسیدیم هم به سریع خیلی که ما اما بود؛ کشیده سختی عالمه یک رسیدن من به خاطربه
 .پراندم جا از مادرم صدای اما بود؟ که دیگر لیلی زد؟می حرف چه از که بگویم سوگل به و بروم خواستمی لمد
 !دیگه بشین بیا ارغوان -

 .گذاشتم دیایال جلوی یکاناپه روی و کندم سرم از را چادر
 بهش اما داشته؛ دوست را لیلی یرام نکند. بود لیلی پی حواسم تمام من اما زدند؛می حرف هاآن. نشستم مادرم کنار

 .گرفته را من آمده و ندادند
 خود بخت به لگد و بدهد منفی جواب امیر به هست حاضر هم کسی مگر! ارغوان شو ساکت» :زدم تشر خودم به

 «بزند؟
 :گفت و گذاشت جلویم پرتقالی آب شربت دید، که را امپریشانی خانم عصمت

 .ترهگرم هم شهریور از امسال پاییز شدی، زده گرما احتماال -
 کار امگیجی. رساندم لبم به و کردم بلند مصنوعی لبخندی با را لیوان. گرم تا بود شده سردم بیشتر نبود؛ گرم اما

 . شد خالی مانتویم روی لیوان و داد دستم
 به رو و دادم قورت ار دهانم آب. شدم بلند جایم از زدهشرم. کردمی نگاهم پا و دستبی یک شکل به عصبی مادرم

 :گفتم بود، رفته باال اشتاتوکرده ابروهای یکی که خانمعصمت
 بشورمشون؟ و بیارم در رو هاملباس تونممی کجا ببخشید، -
 .داد نشانم را اتاقی در و کرد نثارم لبخندی زردش گاه و خالی گاه هایدندان با
 .بنداز داخلش رو مانتو و کنه روشن رو لباسشویی ماشین بگو اصال. میگه خودش بگو سوگل به -

 . کردم باز بود، آمریکایی بازیگر یک تصویر درش روی که را اتاقی در حرف بدون
 و بود کشیده دراز او تخت روی که سوگلی و بود بسته نقش دیوار روی معروف هایفوتبالیست و امیر هایعکس
 تحریرش میز روی و بود شده پوشانده سفید -آبی هایدیواری کاغذ با اتاق دیوارهای تمام. بود بسته را هایشچشم

 . بود افتاده زمین روی متریشش ساده آبی فرش. داشت قرار پرینتر یک و تاپ لپ دو
 سریع. شود بیدار تا کردم سوگل به کوچکی اشاره و انداختم هایمدست از یکی روی و کشیدم بیرون را مانتو
 .خاراند را اشکردهعمل بینی. شد خیزنیم تخت روی و کرد باز را هایشچشم

 ! تویی جان ارغوان اِ، اومده؟ امیر خبریه؟ شده؟ چیزی -
 .دادم نشانش را دارملکه مانتوی و زدم کمرنگی لبخند
 .شد بلند تخت روی از و خندید
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 .امیره اتاق توی حموم آوردی شانس من، به بده -
 اندکی. شد حمام داخل خودش و زد را کلید. بود حمام اشکناری در که داشت قرار تخت روی به رو قدی آینه یک
 .آمد بیرون خودش و شد بلند لباسشویی ماشین صدای بعد
  نبودید؟ ما عقد مراسم شما ببخشید ممنون، خیلی -

 .کرد کج را کوچکش هایلب
 . برگشتم دیروز تازه بودم پاریس پدرم پیش موقع اون من عزیزم، نه -

 که را سوالی باالخره. نشست رویش و کشید بیرون را امیر میز کنار چرم صندلی. دادم تکان بله یشانهن به را سرم
 .پرسیدم زد،می چرخ مغزم داخل آمدنمان ابتدای از
 کیه؟ لیلی -

 :کرد تر زبان با را لبش. کرد بیشتر صندلی به را اشتکیه و داد باال را پرپشتش ابروهای
 .توئه شبیه یلیخ فقط نیست؛ خاصی کس -

 .کن پیشه سکوت ثانوی اطالع تا گفته او به امیر مادر حتما
 سوگل نه؟ یا بدونم بهش راجع رو چیزهمه باید امیرم، نامزد من... خب. خواهرتم من کن فکر بگو بهم خدا رو تو -

 !کنممی خواهش خانوم
 .کرد تخت به ایاشاره شد، مطمئن بودنشبسته از که زمانی و کرد در به نگاهی. کشید ترعقب را صندلی

 .تخت روی بشین -
 . کردم گوش حرفش به
 .بالشت زیر کن رو دستت حاال-

 مقنعه با دختری از تصویر یک. بود زیرش چهار در سه عکس یک. کردم فرو امیر نرم اما سرد بالشت زیر را دستم
 از اشبلوطی موهای از تار چند. بود شتپکم بلند هایمژه و متوسط و گرد هایچشم و نازک ابروهای و مشکی
 اما بودم؟ من دختر این. شدم تصویرش مات لحظه یک... گوشتی بینی رژزده، و نازک هایلب. بود زده بیرون مقنعه

 .بروم فرو فکر در این از بیشتر نگذاشت... او پس بود، مشکی موهایم که من
 خودش جذب رو امیر انقدر که داشت چی دونمنمی. کنهمی نگاه اون عکس به خواب از قبل هنوزم! لیلی خودشه،-

 رو ما مجنون دل داغ اومدی و هستی لیلی همون تو شاید گفتم موندم؛ مات لحظه یه دیدم رو تو وقتی. بود کرده
 شهمه که خونممی چشمات از رو این! توئه از ترقوی خیلی اون همه شبیه هاتونقیافه فقط اون و تو اما کنی؛ تازه

 رو لیلی امیر وقتی. کنممی درکش خوب خیلی رو این و ترسیمی چیزی یه از... ترسویی تو چون پره؛می پلکش
 بهش! مرده پا یه خودش چون نداره مردی هیچ به نیاز که محکمه انقدر قویه، خیلی دختر این گفتم پیشم آورد
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 به بود زده اما بردار؛ سرش از دست کنه،نمی قبول خودش عروس عنوان به رو اون وقتهیچ پدرت امیر، گفتم
 برادر یه لیلی. بود کرده شوهر مادرش و معتاده پدرش که دختری یه به بود بسته دل ما احساساتی امیر سرش،
 . شد معتاد باباش مثل داداشه اما کرد؛ مادری براش مادر مثل داشت، خودش از ترکوچک
 . کرد باز را در ناگهان و نداد امان مادرش که شده آشنا امیر با گونهچه بپرسم خواستم

 آب و شدمی پایین و باال تنفس هر با اشسینه! لقدهن سوگل به برسد چه ترساند هم را من اشپیشانی میان چین
 .ترتمام من دهان

 اما ست؛شما قرمزِ خط اون دونممی! همین داره، دوست رو لیلی امیر که گفتم فقط. نگفتم چیزی خدا به... خاله -
 درمورد بخواد که بدید حق بهش. کنهمی فکر دیگه دخترِ یه به هنوز سالپنج از بعد که بشه کسی زنِ قرار ارغوان

 داد؟می دست بهتون حالی چه کرد،می فکر دیگه زن یه به شدید زنش شما وقتی آقاجواد کنید فکر. بدونه لیلی
 لیلی یاد بهش کردننگاه با امیر که گرفتید امیر برای رو غوانار شما. نمیشه درست چیزی هم کاریپنهون با هوم؟
 یپسرخاله که درآوردیدش روز این به شماها... بره امیر پیش از شدید باعث شماها که ایلیلی. بگیره آروم و بیفته
 رو یکس بده خیلی. گفتیدمی بهش باید شما که گفتم رو چیزی من خاله،! مزخرف و خشک آدم یه بشه من شرور
 هنوزم چون کنه؛ ازدواج تونهنمی االن امیر کنید قبول رو این. کنید بدبخت دیگه دختر یه با شباهت خاطربه صرفا
 لیلی» :گفتمی مدام که شنیدم رو صداش گذشتممی اتاقش دم از دیشب خدا به. گذرونهمی لیلی با رو شباش داره

 با بشه آواره من مثل دیگه دخترِ یه نذار. کنهمی زندگی دختر اون با خواباش تو هم هنوز« !نکن ترکم... پیشم بمون
 .نداره دوستش که مردی

 دختر امیر، و لیلی دنیای در. نبود بیش ایبازیچه داخلش ارغوان که دنیایی بودم؛ شده غرق دیگری دنیای در
 دختر یک با شباهت خاطربه را تو بازی،شبخیمه عروسک بینیمی. نداشت جایی من مانند ایوابسته و ضعیف

 سرانجامش که کنند دخالت اتآینده زندگی در ندارند حق دیگر بگو مادرت و پدر به جان عروسک اند؟گرفته دیگر
 .دیگران پسر افسردگی از جلوگیری برای بازیاسباب شویمی تو شود،می همین

 به و کرد تر زبان با را خشکش هایلب ود،ب گرفتنآتش حال در محل فروشسبزی آقاعباس پراید مانند که مادرش
 که بودم مانده. گرفت من روبروی لرزانش هایدست با و کشید بیرون داخلش از پاکتی. رفت امیر میز کشوی سمت
 االن اگر دانستممی خوبی به. گرفتم فوران حال در آتشفشان دست از را آن ثانیه، چند از بعد. نه یا بگیرم را پاکت
. امداده آب به دیگری گل دست حتما امرفته دست از روی و رنگ این با کندمی فکر شود اتاق این داخل مادرم
 در که لرزشی با. کشیدم بیرون بود، شده مچاله کمی و بود رفته رویش و رنگ که را ایبرگه کردم، باز را پاکت
 زدم، یخ بارهیک به که زیرا آمد؛ داخل اتاقش یپنجره از خنکی باد انگار. کردم باز را نامه بود، آمده پدید هایمدست

 .شدم خشک
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 آب انگار هایشوسط. بود شده نوشته بود، کمرنگ که آبی خودکار و خوش خطی با. کردم باز را شدهبسته یبرگه
 .لرزید دلم بود، چکیده

 هاجدایی خالق به نفرین »
 به که آیدمی یادت آه. باختم را سنگی دل این دمت،دی که روزی همان از. آیدنمی چشمانم به خواب که هاستماه
 عوض گرفتم، پدرت از که میلیونی پانصد با. کردم عوض کنم؟نمی عوض دنیایی با را مویت تار یک گفتممی تو

. عاشقی و عشق به رسد چه فروشندمی هم را خودشان تن تومان هزار ده با هابیچاره فقیر این پدرت قول به. کردم
 حتما عشق؟. فروختم فروشانعاشق بازار در و گرفتم بازی به را تو عشق نه، که تن که بودم فقیری همان من آری،
 پدرت که هستم همانی من خطاکارم، من. داری هم حق... نیاور نجست زبان به را مقدس یکلمه این تو گوییمی
 من بدون تو بگذارم و کنم صفا پول همان با رفتم امیر. رفتم پس« .شودمی نابود پسرم بمانی اگر» :گفت او به

« .دهیمی خطاکار دخترک این به دوباره فرصت داری، دوستم» :بگویی خواهیمی االن دانممی. بگذرانی خوش
 را راستش. نشد پدرم مانند و کرد ترک او و شد فرجی شاید بردم کمپ به پول آن از مقداری با را برادرم امیر،

 خواهش. نگذارم دانشگاه آن توی را پایم دیگر خواست من از پدرت البته ام؛زده دیگر را دانشگاه قید بخواهی
 یادت. قرارهایم و قول زیر بزنم و کنیم مالقات را هم دوباره خواستمنمی خب! نزن نیشخند و نشو زدهبهت کنممی

 هم روز همان من است؟ شبخلذت برایت و داری دوست بودن من با مانند را من با مردن گفتی من به که هست
 امیر. برود یادت عاشقی که نکشیدی گشنگی معروف، یجمله همان. ندارم قبولش من چون خندیدم؛ حرفت این به

 خواب به تو ـوش*غـ*آ در هاشب پدرت؟ اعتماد با کنم چه. ربوده من از را قرار و خواب دیدنت دوباره لذت من،
 خواهممی چه هر! ها آوردمی دوستی دوری، گویندمی راست گشایم؛می شمچ بارانتـوسه بـ زیر هاصبح و روممی
 هم برای خدا را تو و من دانی،می آخر! شودنمی که شودنمی هستم، توجهبی تو به نسبت بگویم نامه این در

 زمان کردممی فکر. بکشیم نفس هم کنار چندماهی و کنیم درک را هم که بود این اشخواسته فقط خواستهنمی
 شنیدم، مادرم و پدر و خودم به راجع را آقایتانحاج هایحرف که زمانی اما گذشته؛ که هاستسال طبقاتی فاصله
 هتل یک در من و هست صبح پنج ساعت من، امیر «کمتریم؟ هم حیوان از ما یعنی» :گفتم و کشید تیر قلبم

 بیفتد نباید که افتدمی کسی یاد به آدم هاشبنیمه نیدامی آخر. نویسممی برایت را نامه این دیگری شهر در کوچک
 از خیلی! عشقت فروختن از بعد هم آن بنویسی، نامه اتمعشوقه برای خداحافظی از بعد که روزی به وای و

. شودمی تنگ رفتنمان باران زیر دوتایی برای دلم گشت، نخواهیم هم دیگر و نگشتیم هم با را شهر هایخیابان
 دوباره چرا لیلی اه،» :گفتیمی بودی پیشم االن اگر! عاشقانه هایحرف این به چه را فروشعشق منِ ؟نیست جالب
 درد تا هزار و شوینمی تخلیه نریزی اشک تا گویمنمی مگر لعنتی کردی؟ بغض تنها و نشدند خیس هایتچشم

 عجب اما بینمت؛می زودتر شوم، ربیدا زودتر صبح اگر کنیمی فکر که هست هاییشب یک «گیری؟می درمانبی
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 بیندنمی را من مانند تنهایی دختر پرستیشمی تو که خدایی آخر. کرد واگذار قیامت روز به را دیدنمان سرنوشت که
 نباید که افتاد اتفاقی آخر. ندارد تو خدای به اعتقادی هم لیلی دیگر بینیمی. پولدارهاست پی حواسش تنها و

 خاطربه که را هاییشب و گذشتیمی خوابت از من خاطربه که را هاییصبح کن فراموش. رفت دیگر لیلی افتاد،می
 مرد؟ لیلی شد؟ چه! کرده خامت چیزهمه بی یدختره آن بگوید بگذار اصال. کردمی نکوهشت پدرت لیلی، وجود
 لیاقتیبی دختر چه پس ام؟شده گم. شوممی گم خاطرت از دقیقه همان بکنی، ترکم اگر گفتیمی که هست یادم

 شعری. وزن نه و باشد داشته قافیه نه که شعری بنویسیم؛ شعر یک خواب از قبل هاقدیم یاد به راستی! من هستم
 را تو لیلی» :گفتیمی که هست یادت. است پرمعناتر هم سعدی غزل از تو و من برای اما نیست؛ شعر ادبیات در که
 خوابیبی شب یکمین و چهل الالیی تو. گویممی شعر تو برای من حال« !ذوق؟یب یدختره آخر گفتن شعر به چه
 . کن اشتلقی من
  شکست؟ که قلبی به بستیم؟ که به را دل »
 برفت چو دل از که وفابی لیلی آن به یا

 پدرت پول ارزانی شد ما عشق همه
 «!رفت داد را ما عشق که بادآورده ثروت آن از آه،

 «!لطفا نشود تنگ وفابی این برای دلت من، مهربان بخیر شبت
*** 
 بیشتر لحظه هر زمین کردممی احساس. فروخت ناچیزی پول به را او عشقش که بود امیری همان حال من، حال

 پسرش، زندگی از لیلی کردنبیرون با که کردم آقاجواد نثار ناسزایی دل در. ببلعد را من تا کندمی باز را خود دهان
 .پسرش و لیلی من، انداخت؛ زندگی از ار نفرسه
 عصمت بابا ای شده؟ خیس چشمات که دادی آب به گلی دست چه دوباره ارغوان خانم؟ عصمت خبره چه جااین -

 خبره؟ چه بگو تو سوگل دخترم برده؟ ماتت چرا خانوم
 :گفت شکست،می یک به یک را انگشتانش هایرگ که حالی در و گرفت دندان به را لبش یگوشه سوگل

 بهش هم هالباس از کدومهیچ. بیان آقایون قراره بعد خیسه هنوز ارغوان مانتوی.. چیزه هدایت خانوم ببخشید -
 !کنیم کار چی موندیم خورهنمی

 . خندیدمی ریز بود گرفته را دهانش جلوی دست با که حالی در و خنده زیر زد مادرم
 چشه؟ هست، تنش که گلگلی صورتی پیراهن این مگه تازه. کنهمی سرش چادر. نیست مهمی چیز اینکه خب -

 بود گفته بهش یکی یادمه ها، کردمی گریه خون. کردمی گریه پوچ و هیچ برای. بود همین بچگی از من دختر این
 ! آوردی دنیا به رو من چرا مامان که صورتش تو زدمی صبح تا سیاهی تو قدرچه
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 همان مثل گذرد؛می چه دخترش مغز در دانستنمی او. بودیم دوخته چشم مینز به تنها ما و زدمی حرف او
 .کردمی صحبت آن از که هاییکودکی

 اتاق از داشتم مادرم هایشانه با که محکمی برخورد از بعد. کردم پرت فرش روی را نامه و شدم بلند تخت روی از
 باشند؟ رحمبی قدرآن توانستندمی گونهچه. آمدم بیرون
 ... حاال اما باشد؛ مخالفی جنس هرگونه از خالی امیر گذشته زندگی کردممی خیال
 :گفتم بلندی صدای با و پوشیدم صورتی پیراهن همان روی را چادرم

 بعدا رو مانتو راستی... چی همه برای ممنون جان سوگل. گذشت خوش خیلی خانم عصمت. بریم بیاید مامان، -
 .بمونم مانتو منتظر که نیست خوش حالم االن. گیرممی میام
 تا و بودم خورده سهوا پیش سال دو که بود تلخی قهوه از ترتلخ! نه؟ است تلخ حقیقت. بودم شده گستاخ قدرچه

. باشد امزندگی شریک یگذشته حقیقت تلخی، آن که برسد چه بودم، متنفر هاتلخی از. داشتم بدی حال شبش
 ...را کیوان من و را من امیر نخواست، را رامی لیلی است؛ احمقانه قدرچه

 ایلیلی نثار را هایمبیراه و بد دل در. شدمی راحت خیالم گونهاین. خواستنمی را لیلی و شدمی پیدا هم یکی کاش
 و گفتیم گل و بوده من با پیش ساله یک بگوید و بیاید هم کیوان اگر حاال بودمش، ندیده حال به تا که کردممی

 .ندارد اهمیتی برایم دیگر مشنفتی
 . کشیدم خروجی در سمت به را چادرش و رفتم سمتش به. بود ایستاده اتاق داخل طورهمان مادرم

 باشد؟ توانستمی من یشده خطیخط یشناسنامه از ترمهم چیز چه بود؟ مهم مگر ولی کرد؛ بارانم ناسزا لب زیر
 !شدمی بیشتر و بیشتر هایشخطیخط شکبی لیلی، پیداشدن از بعد که ایشناسنامه

*** 
 .شده تنگ براش دلم کن، پیاده سوری خونه دم رو من مامان، -

 در آن با شانحیاطی قدیمی یخانه. گذشتم ماشین از وارفته و شل. شدم پیاده پیش حرفبی اینا سوری کوچه سر
 . بود جدابافته وصله بودند، روز به و مدرن هایشساختمان تمام که ایکوچه داخل رنگکرم
 .نزد قولش زیر کیوان پس بود، شده پارک خانه روبروی دقیقا اشآلبالویی پراید
 :پیچید آیفون در صدایش بعد کمی. فشردم را زنگ

 مردم؟ خونه رو خودش داده ول ظهر موقع این کیه -
 . نداشتم لبخندزدن توان حتی و کردمی درد سرم

 .کن باز رو در ارغوان، منم -
 ! ما خونه دادی ول رو خودت که نباش شرمنده پس -
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 . بود ایستاده ایشیشه در کنار سوری. گذشتم شانساده حیاط از درگیرم ذهن با حوصلهبی. زد را در و
  گذاشتند؟ ما کفتارصفتانه یهلون به پا السلطنهچیُچی بانو که شده گم طرف کدوم از آفتاب -
 !بزنم حرف باهات باید سوری، -

 . کردم پرت ـوشش*غـ*آ در را خودم آمد نزدیکم وقتی بود که چه هر اما بود؛ حسی چه دانمنمی
 ظریف و نحیف اندام رو انداختی رو وزن کیلو پنج و هشتاد توام با هوی شده؟ چیزی دلم عزیز خودتی؟ ارغوان وا، -

 من؟
 .گشتازمیب دوباره و رفتمی گرفت، اشبازی سرسره لبانم روی جانبی لبخندی

. بکشم رو خودم خوادمی دلم. کنممی خواهش نگو هیچی بخشی؟می رو من شدم، بدبین بهت من جانم، سوری -
 من فهمی؟می کردن، انتخاب عروس عنوان به رو من مسخره شباهت یه خاطربه فقط اشخانواده و امیر سوری،

 هوم؟ نداره؟ دوستش کی هیچ که رو کسی حال فهمیمی چه تو. بوده عاشقش امیر که کسی ام،دیگه یکی شبیه
 یرابطه که امیر طرف یه از و کنممی شک تو به کنه،می تهدیدم طرف اون از کیوان. شدم تموم من سوری

 تحمل رو بچه و ضعیف ارغوان تونهنمی کسهیچ. نداره دوست رو من کسی بینی؟می کنه،می پنهان رو قدیمش
 ارغوان خوامنمی دیگه من. دارن دوستم همه فقرم وجود با که باشم قوی لیلی مثل خواممی هم من خب. کنه

 کنی؟می کمکم سوری باشم،
 . کرد نگاهم سوال از لبریز آمدم بیرون ـوشش*غـ*آ از

 . شدممی آب ذرهذره من و شدمی سرریز صورتم روی که بود اشک هایگلوله
 به ایغریبه یه اون چشم به فقط و نداره دوستت که باشی کسی یلیل تونینمی تو بگیر یاد! باش خودت ارغوان، -

 توانایی یعنی این ها؛ نیست بودنتضعیف نشونه این کنه،می گریه دقیقه به دم که دختری یه ارغوان، تو لیلی، ظاهر
 کاسه و بخوره لطمه زنیمی حرف ازش که قدرتی از آخر که نیستی لیلی تو. داری رو زخمیت روح تخلیه

 دحتر. کنه درست برات چیزی قندی، آب مامان باال بریم بیا هم حاال! باش خودت. بشه نابود و بشکنه نکردنشریهگ
 .رفته روت و رنگ کوچولو

 .رفتیم شانهفتادمتری خانه داخل هم با
 نوری با تنها و خاموش هایشانبرق و بود کور و سوت همیشه مانند شانخانه. داد دستم به پرتقالی آب شهین خاله
 سوری مادر. نبودند خانه در را روز مدت تمام کدامهیچ که زیرا گذراندند؛می را ظهرها شدمی خانه وارد پنجره از که
 .بود هااتاق نظافتچی بگویم است بهتر یا کردمی کار هتل یک در
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 ما پیش رو نعشش که آوردن روحش سر بالیی چه ببین رو معصوم طفل این دیگه؟ شنفتی رو چیزهمه مامان -
 ما خونه امشب بگو بزن زنگ مردهیتیم این مادر به راستی کرده، تهدیدش کیوون اون درک، به اینا حاال. آورده

 ! ننه ها بزنی زنگ زود د مونه،می
 کنار راحت شدمی و کشیدنمی نفس خانه آن در مردی هیچ که بود غنیمتی. کردم جمع مبل روی از را پاهایم
 . ماند رشماد و سوری

 !هست البته که قانونه؟بی شهر مگه کنه تونهنمی کاری هم اون نترس، هیچی از جان، ارغوان -
 . رفت خانه اتاق تک سمت به و برداشت را سیمبی تلفن متوسطش قد و چاق هیکل با خانم شهین

  بودی؟ گذاشته جا روش رو کلید طورچه دزدیدن؟ رو ماشین که شد چی -
 .راندخا را اشکله

 پارکی همون به رسیدم تهش و کردم تعقیبت بیرون، زدی خاله اطالع بدون خونه از تو که فهمیدم صبح امروز -
 که بود تو پی حواسم. نیاره سرت بالیی مردهننه کیوون پسرِ اون که ببینم اومدم و شدم ماشین بیخیال. رفتی که

 ترس از و زدم رو ماشین قید دیگه بدو، من دنبال هم خترِد سگِ بدو من حاال. نیست ماشین و خالیه خیابون دیدم
 من، جون به بود انداخته کی رو سگ دونمنمی. دویدم کوچه سر تا ندره رو هامپاچه رو و چشمبی سگ اون اینکه

 ...ک بگیره اومدنمی دخترِ رو صاحاببی
 . کرد نگاه را من واج و هاج و شد ساکت یهو

 ! باشه؟ لیلی همون نکنه هی، که اَ. بود تو شبیه قدرچه داشت سگ که دخترِ ارغوان، میگم -
 .انداختم اشخمارشده هایچشم به خیره نگاهی قیدبی. بود سوری توهمات از هم این شکبی! پارک آن در لیلی

  نه؟ یا بمونم تونممی بپرس مامانت از سوری، نگو چرت -
 :تگف مسخره صدایی با و درآورد را من ادای سوری

 ! نه؟ یا بمونه داد اجازه اشننه ننه، هوی... بپرس مامانت از سوری، نگو چرت -
 !است پیر خیلی اشساله پنج و چهل مادر انگار گفت؛می ننه طوری
 :شد نواخته گوشم در شهین، خاله بشاش و جوان صدای

 !باش ارغوان مراقب مراسمه، چون نمیام هم صبح شش یا پنج تا هتل برم باید من سوری. بمونه تونهمی آره -
 :گفت نشنود، مادرش که طوری و آرام

 !جاستاون رئیس انگار هتل برم میگه طوری یه -
 کنی؟ پیدا برام لیلی از تلفنی آدرسی، تونیمی داری آشنا جا همه که تو سوری، میگم -

 .کرد تر را لبش زبان با. زد پلک چندبار
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 خوادنمی هم تو. بود کرده پیداش مجنون االن تا کرد پیداش راحت شدمی اگه که منحوست حضور به عرضم -
 .نه یا کنه برات تونهمی کاری ببینم میگم شوفر ممد به داری اصرار خیلی اگه ولی بگردی؛ دنبالش
 :گفتم خودم آرام و آزاردهنده لحن همان با و دادم تحویلش ایمسخره پوزخند

 .ببینمش امخومی بکن، برام کاری یه مادرت جون -
 برداشت میز روی از را موبایلش خاصی پرستیژ با و گذاشت مبل جلوی ایشیشه میز روی را پاهایش و کشید پوفی

 .کرد گرفتنشماره به شروع و
 چیزی شوهری اسم پدری، اسم فامیلی، اصال و داری کار چی لیلی خانوم این با ببینم بگو نداده، جواب این تا -

 داری؟ ازش
 «ایگلدره لیلی»بود زده را فرستنده نام ،نامه پشت

 ...که خواممی ای،گلدره. بلدم رو فامیلیش آره -
 :کرد صحبت به شروع بدهم، ادامه را حرفم آمدم تا
 و عکس. کنی پیدا برام رو یکی خواممی. نیست قضیه اون برای نه... مزاحمتت از غرض ممد؟ خوبی سالم، الو -

 یه مادرته یعمه که شهینم مامان جون. دونمنمی زندگیش محل آدرس از هیچی بلدم فقط رو اسمش و فامیل
 به ساده و خنگ مسافر کلی شاءاهللان. نداریم عجله بابا نه عجله؟! مونممی منتظر پس گرم دمت. کن برامون کاری
 !بگیری اضافه کرایه تونیمی تا بخورند پستت

 .خاراند بود زده بیرون سوراخش جوراب از هک را پایش بزرگ انگشت و کرد من نثار چشمکی
 ببینیم تا بدم بهش رو لیلی فامیل و اسم و تو عکس باس فعال. ها کنه پیداش تونهنمی زودیا این به البته حله، -

 چیه؟ یارو این پیداکردن از فازت بگی تونیمی حاال. خوادمی چی خدا
 .گرفتم بازوانم میان را سرم

 فقط لیلی، من و ارغوان بشه اون کنم؛ عوض باهاش رو جام خواممی. ندارم من که داره چی اون ببینم خواممی -
 ...چندروز برای

 نثار ایضربه خشم با شد، مطمئن بودنمجدی از که زمانی و انداخت من صورت اجزای تمام به را نگاهش متعجب
 .کرد پایم ران

 حاال میری، لو وقتاون کنه فرق تو با صداش لیلی کن فکر وای. کجا تو کجا لیلی بعدم! کنیمی غلط خیلی تو -
 این آبجی. نفهمند و باشن صفر کیو آی نظر از بقیه و بشید عوض هم با که غریبه خواهران فیلم مگه هیچی اون

 گوشاشون امیر حتی و مادرت پدر و کنیمی تصور تو که نیست چیزی اون واقعیت چون زدی؛ اشتباه رو دفعه
 اینم کنه؟ عوض تو با رو جاش بیاد احمقه مگه لیلی هیچی، اینا حاال! نفهمند رو اون و تو فرق که تنیس مخملی



 

 

46 

 

 لیلی بی وفا رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

fateme078 

 کیوون عزیزم، کنیشمی کاری یه گیممی اینم کنی؟می غلطی چه تو نشد پیدا دیگه سال تا لیلی و اومدیم هیچی،
 به هم بعد کن؛ خالص رو خودت و ریهطواین امیر بگو مادرت پدر به میگم من اصال کنی؟می دک طوریچه رو

 بیشتر باید باشه این اگه که کنی ازدواج کیوون با نخوای قلبت ته اینکه مگر! خالص و خواستگاری بیاد بگو کیوون
 جشن رو تنهایی و بمونی مجرد تو تا بزنم رو دوتاشون هر مخ و بشم خودگذشتگی از به مجبور هم شاید کنم، فکر

 .بگیری
 . کردم رشنثا ایمسخره

 یلدا شب امشب کنم فکر. شدیم ولو تشک روی مانده، ظهر از ماکارانی خوردن و رفت بیرون مادرش آنکه از بعد
 حس طوراین بود روزمره و یکنواخت زندگیم همیشه که منی برای تنها هم شاید. نداشت هم شدنتمام قصد که بود
 .شدمی

 و امیر راز شدنفاش با هم آخر در و سوری به تهمت و دزدی شد، شروع کیوان با ارزشبی قرار یک از که صبحی
 .شد تمام لیلی

 از. امکرده وصلت مضحک خوابیبی این با شدم، دوست کیوان با که زمانی از. بود شده بیگانه خواب با هایمچشم
 آن. نبرد خوابم زود هاشب دیگر شد، پیدا برایم فکرکردن برای فردی و کردنمخفی برای چیزی که روزی همان

 .باشند خواب تخت در همه یازده ساعت سر بود این بر رسم که ما یخانواده در هم
 حال بودم، امدرسی هایکتاب مطالعه مشغول دیروقت تا کنند فکر تا گذاشتممی روشن را اممطالعه چراغ گاهی
 .خواندندرس از غیر کردممی کاری هر آنکه

*** 
 کار خودم نگفتم مگه آره؟ بود؟ این کارت مامان...! هه کار سر میری کردممی فکر االح تا که من سر بر خاک -

 کاری چه دیگه کردی،می اول هایسال همون کنی شوهر خواستیمی اگه نگفتم؟ میارم، در رو خرجمون کنممی
 هان؟ بدی، منفی جواب همه به من خاطربه بود
 ! نوهشمی ارغوان شو، ساکت فریدون جون رو تو -
 ماشین از داشتی دیدمت. میدی قسم نامردت شوهر اسم به رو من هنوز تو که جالبه خیلی! بشنوه بذار درک به -

 .شدیمی پیدا یارو اون
 به باهم گونهاین که آمده دختر و مادر سر بر چه نبود معلوم. شد اندازطنین گوشم در سوری هایهقهق صدای
 .اندپرداخته جدال

 !لعنتی تن این از خودم، از تو، از شدم خسته خدا به دیگه، رو دهنت ببند -
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 هایمچشم نکردم تٔ  جرا حتی. گفتندمی ناسزا هم به و ریختندمی اشک گونهاین و بودند ایستاده سرم باالی دقیقا
 .کنم باز را
 اینکه پس بخشیده؟ ما به تو خاطر واسه رو ماشین و خونه این بود؟ اون ماشین جااین رسوندت که ماشینی اون -

... کوچه سر دیدمت، پنجره پشت از و پاشدم امروز شد خدایی! بود کشک کنم کمک بهت باید من و ارغوانی دوست
 ! داره بچه و زن اون مامان؟ کردی کار چی تو وای

...! من پدر و یسور مادر نکند بود؟ داده من پدر را سوری ماشین و خانه که بود این از غیر مگر زدند؟می حرف که از
 ...اگر اما کند؛نمی خطا و است فاطمه مادرم عاشق هدایت کاظم حاج. دادم قورت جا در را حرفم

 پریدهرنگ مادرش. کردم مادرش و سوری به آرامی سالم و شدم خیزنیم. گشودم را هایمچشم خواستهنا یا خواسته
. بودند آمده پایین نامرتب ابروهایش و بود کاش خیس سوری صورت. لرزیدمی هایشدست و رسیدمی نظر به

 کرده اختیار سکوت من بیداری از بعد چرا اینکه لنگید؛می چیزی وسط این. بود سرخ سرخ دو هر هایچشم سفیدی
 .نبود دوستانه نگاهی من به سوری نگاه و بودند
*** 

 «لیلی»
 .دیگه بیا رو عکسا اون کن ول دختر، شد شروع فوتبال -

 بغض این از امان اما کنم؛ گریه خودم زار حال به صبح دل تا شدمی کاش. زدم پس صورتم از را مزاحم اشک قطره
 !لعنتی

 .میام کنم جمع رو وسایلم بذار ها، نداره دیدن من بدون الکالسیکو -
. سدبر مشامم به تلخش عطر بوی عکس، پشت از شاید کشیدممی بو. کشیدم ـوش*غـ*آ در را ایشسورمه پیراهن

 را نیلوفر. رسید اشخواسته به جواد حاج پس خودش، سطحهم دختریست همسرش و کرده عروسی گفتندمی
 فریب من».کشید تیر بیمارم قلب افتادم، تماسمان آخرین یاد. نه را دختر اما بود؛ دیده را امیر. پیشان بودم فرستاده
 «!داشتم باورش همه از بیشتر که خوردم رو کسی همون
 اینچ چهارده تلویزیون روبروی تشک روی نیلوفر. شدم خارج چهارمتری اتاق از و گذاشتم کتابی الی را اهعکس

 «گل»کشیدمی هوار و بود شده ولو داد،می نشان برفک عمرش نصف که
 .شدم حال پایبند و را گذشته کردم فراموش دوباره

 . بود آفساید رو فکت اون ببند دِ -
 .خندید معوجش و کج و زرد هایدندان با
 .کرد اخراج هم رو رونالدوتون ماست، با داور جون لیلی -
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 جمع را جایمان هنوز تنبل نیلوفر این و دادمی نشان را ظهر از بعد شش. انداختم امساده گوشی ساعت به نگاهی
 آخر تا است مجبور پسر که کارستان کرده کاری برایش دیروز آید،می کیوان نام به پسری امروز بود گفته. بود نکرده

 . بود کرده صبح عباس و هوشنگ کنار را شب باشد، مدیونش عمر
 سه هنوز. گذاشت گل نام هم را نامش زیبایش یچهره علت به نیلوفر تولد بدو پدرش. بود نیلوفر برادر هوشنگ،

 یخواننده و زیباست شصدای کردمی ادعا که پسری. پیوست جمعمان به عباس که بود نگذشته برادرم مرگ از ماه
 هاخیلی خانهصاحب جواد، آقا لطف به. کند اجاره را خرابه این است مجبور نداشته پول چون گفتمی. شودمی بنامی
 . بودند آمده تهران به غریب شهری از که برادرش و نیلوفر جمله از شدم؛

 .زدید گل کجاست؟ حواست لیلی هوی -
 :زدم هوار و پریدم سوراخسوراخ فرش روی ساختگی شوق از چندبار و بست نقش صورتم روی زاویهبی لبخندی

 !بیام و بشورم رو دستام تا کن پر رو کاسه ببرید، رو ما تونیدمی ناداوری با فقط شماها بابا دیدی -
 
 !پاستیل؟ یا تخمه -»
 جوب کنار من پسرم نه ل؟پاستی واسه میره در جونشون که مامانیامتیشتی دختر این از من کردی فکر نکنه -

 سریع که هالوس بچه این از. کنم فکر شلوارم و مانتو شدنکثیف به اینکه بدون شکنممی تخمه و شینممی
 «.امیرخان آقای نمیاد خوشم اصال هم تکونندمی رو هاشونلباس

 عاشق نامزدش احتم نبود، من برای دیگر او. شد خشک شکل همان به سریع که گرفت شکل صورتم روی لبخندی
 .چیست آفساید داندنمی حتی و است پاستیل

 سست پاهایم. رفتمی رژه هایمچشم جلوی ناشناس، جایی بامپشت بلندی روی امیر یچهره. کشید تیر دوباره قلبم
. کردمی نگاهم لبخند با و بود کرده دراز سمتم به را هایشدست فرهاد، برادرم،. زد خشکم آشپزخانه اپن کنار و شد

 اون فرهاد،» :خواستمی کمک و زدمی فریاد. شد اندازطنین گوشم در مادرم فریادهای صدای شدم، ولو زمین روی
 روزی چه به ببین! هاتسگ توله این و من سینه تو بمونه داغت الهی! مرد بشی تیکهتیکه الهی دستت؟ تو چیه

 «!بگیرم امسالهپنج فرهاد دست از رو شیشه باید که انداختیمون
 شنیدم؛می را نیلوفر یزدهوحشت صدای. بود کرده چسبناک را فرم موهای پشت عرق خیسی بود، سرد سرد صورتم

 .نبود پیدا نظرم در دیگری چیز مات تصویری جز اما
 ...خودت قول به رو من دهن دیدنش اومدی جلوباز مانتو با ببینه حاجی اگه! لطفا وقار لیلی، -
 ! کنهمی صاف -

 .کرد خوش جا اشپیشانی روی اخمی
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 !ادببی -
 امیر؟ -
 جونم؟ -

 .کرد فرو امروسری داخل را موهایم
 . بدم دستت از خوامنمی داشتن، فرق خیلی تو با من دنیای مردهای. نکنی ترکم وقتهیچ بده قول -
 . کرد امپیشانی حواله روسری باالی از ایـوسه بـ
 .کنم ترک باید هم رو اون کنم؟ کار چی خودم لبق با وقتاون کنم ترک رو تو -
 ذاری؟می سنگ قلبت، جای به برم من اگه -

 .کشدمی سرم روی و آورددرمی پالستیک از را چادری
 هرطور ازدواجمون با موافقتش از بعد بپوشونمت، خوادمی حاجی که طوری مجبورم که ببخش! نزن حرف رفتن از -

 .یآزاد تو بگرد داشتی دوست که
 ! بار یه فقط کنی؟ غـلم*بـ و بزنی رو نامحرمی محرم قید میشه-
 .هستی تو چون درک، به بازم ولی محرومم؛ حاجی ارث از االنشم همین تا ساختمون تو بریم بیا خیابون؟ وسط-

 . درآمدند تصویر به هایمچشم جلوی موفرفری جوانکی و نیلوفر امیر، جای به و کرد تغییر فیلم ناگهان
  شد؟ چت یهو برم قربونت الهی -
 خوب خونه تو داده؟می اضافه قر جیبت تو پولت بیمارستان؟ آوردی رو من چی برای. کردم نگرانت ببخشید! نیلو؟ -

 . بود ساده سرگیجه یه دیگه، شدممی
 .گرفتم باال را سرم جوگندمی موهای و سفید تماما لباس با پیری مرد صدای شنیدن با
 .برم کنید مرخصم خدا به تنیس چیزیم من -
 . کردمی نقض مرا هایحرف مرد هایاخم اما
 کنی؟می مصرف چی -

 نگاهی بود شده درج من مشخصات آن روی که ایبرگه به ساله پنج و پنجاه -پنجاه مرد. مالیدم را هایمچشم کمی
 .آمد سمتم به سپس انداخت،

 . یراه اول هنوز نیست؟ تو حیف داری، قشنگی اسم چه -
 .کردم تر زبان با را خشکم لب
 معتادم؟ انگار کنیدمی نگاهم طوری چرا خورم،می لورازپام شب هر فقط -
 دونید؟می که هم رو داروها نوع این عوارض. شدید معتاد دارو این به شما ایدرهگل خانوم...پوف -
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 .دادم بیرون سختی به را نفسم داشتم، سرگیجه
 !نکنید پیچمسوال انقدر کنممی خواهش واقعا، دونمنمی معمولی خواب قرص یه ارضعو به راجع چیزهیچ من -

 :گفت دکتر به رو بعد و انداخت من به نگاهی اشوزغی هایچشم با شده جوگیر نیلوفر
 .خوندنه خر گوش تو یاسین مثل دکتر آقای گیممی بهش هوشنگ و من هم قدرچه هر کشهمی سیگارم -

 مردک االن حتما بود، شده دیرم انداختم، نگاهی سرم باالی ساعت به. گرفت شکل هایملب روی محوی لبخند
. نبود مهم که چند هر زد بیرون خون کمی کردم، جدا دستم از را سرم. کندمی توبیخم تاخیر این برای مشتاق

 :گفت پرخاش با پزشک که شوم بلند تخت از خواستم
 .ایدرهگل خانوم زاستسرطان سیگار! نشده تموم سرمت هنوز کجا؟ -

 .انداختم بود، شده نوشته برگه روی من پزشک عنوان به که نامش به نگاهی
 رو اشجنازه بعد جااین اومده سرماخوردگی برای طرف داشتیم مورد! هستن زاسرطان ما هایبیمارستان خود -

 .مقامشریف دکتر آقای دادن اشخانواده تحویل
 .کردم ترک بیمارستان زشت و صورتی هایلباس همان با را اتاق بمانم، جانبش از سخیپا منتظر آنکه بدون
 . دویدند سرم پشت موفرفری پسرک همان و نیلوفر
 حرکت این از که نیلوفر. ایستاد سیخ هاگرفتهبرق مانند من دیدن با جوان. کشید خودش سمت به را امشانه نیلوفر

 .زد اشپیشانی به ایضربه بود، شده شوکه ناگهانی
 .شد شوکه دیدنت از معصوم طفل این که شدی هامیت شبیه انقدر لیلی من، خدای وای -

 کجا از نیلوفر را عتیقه این کرد، سوراخ را استخوانم و مغز تا نگاهش با. شدمی گردتر لحظه هر هایشچشم کیوان
 .داندمی خدا کرده، پیدا

 عوض انقدر نمیشه باورم! دارن؟ کامل آرایش که هاییچشم و افسارگسیخته هایمو این با! جا؟این تو،... ارغوان -
 . باشی شده

 هم معیوبش عقل اش،فرفری موهای بر عالوه حاال که جوانک شانه روی را دستش و کرد کج را هایشلب نیلوفر
 ! نبود اروپا هک جااین بودم؛ متنفر غریبه یک شانه به دست گذاشتن از. گذاشت بود، شده روشن برایم

  خریه؟ کدوم ارغوان جان، کل عقل -
 .کرد نگاهم آتشینش هایچشم با و کشید را شالم باشی، کرده احترامیبی ناموسش به انگار

 ! کنیمی مقایسه خر با رو ارغوان که باشه بارتآخرین -
 !باغیرت چه...پوف-
 .دادمی جوالن کیف داخل جوانی دختر رچها در سه عکس. کشید بیرون را پولی کیف جینش شلوار جیب از
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 و آورد فشار دهانش روی به اشکنجکاوی باالخره. کردمی موشکافی را عکس و بود زده شیرجه کیف روی نیلوفر
 :پرسید

 دخترته؟دوست -
 :گفت غیظ با و کرد نگاهش چپچپ موفرفری

 .بره پایین گلوشون از خوش آب ذارمنمی اما ردش؛درآو دستم از عوضی پولدار بچه یه. بود نامزدم البته... نامزدمه -
 :گفت من به رو بعد و انداخت کوتاهی نگاه بود نیامده در هم هایشسیبیل هنوز که نابالغ پسر این صورت به نیلوفر

 .شدیمی دخترِ این شبیه کشیدیمی ابروهات جلوی تا رو اتمقنعه و داشتیبرنمی رو ابروهات اگه لیلی -
 ! فرفری یبیچاره سوخت، برایش دلم. نشست هایملب ویر پوزخندی

 .کرد هایملباس به نگاهی نیلوفر
 مهران الخصوصعلی شاخ، مذکر تا چهار راه تو خونه؟ بیای خوایمی هااین با لیلی، تنداشته ذات تو تف -

 ! ها کنندمی خیرات پول بهت چرونیچشم جای به ببیننت جنتلمن
  توئه؟ دست یلمموبا لطفا، شو خفه -

 . کشید بیرون رنگشکرم مانتوی جیب از را گوشی
 .کنم تعویض را هایملباس تا بازگشتم اتاق به زدم،می را گوشی رمز که حالی در

 *** 
 . نگفت که مرخصی بگوید کردممی دلدل. بودم نشسته برویشرو خمیده قامتی با
 . باشه هست که این از فراتر ونمرابطه خوادمی دلم شد؟ چی من جواب جان، لیلی -
 .دارم دوست رو قهوه بوی -

 : گفت سعید به رو تحکم با. شد جابهجا اشصندلی داخل
 .لطفا قهوه تا دو -
 !تلخ -

 . پاشید مویش بدون و ایخربزه صورت روی ایکوله و کج لبخند
 جور هم با اصال. بسیجیه همون بود؟ چی اسمش پسره، اون مثل داری؟ دوست تلخ دانشگاه زمان مثل هم هنوز -

 دوستش هم هنوز بردم بو سابقته دانشگاه روبروی که کنی کار من یکافه تو خوایمی گفتی وقتی لیلی، نبودید
 .ببینیش بیشتر خوایمی و داری

 را امیر ،مهران جای به بستم؛ را هایمچشم. کشیدم نفس داد قرار میزمان روی سعید اکنون که ایقهوه ام،بینی با
 .کردم تجسم روبرویم
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 آخر ترم خوادمی دلم طوریاس؟چه حقوق آخر ترم. داره رو هوام شهمه استادِ این تو خاطربه! گرم دمت امیر وای -
 !شه خاطره برام خوندندرس نخونم، اگه ترسممی. نمیشه که نمیشه خب اما بزنم؛ خر رو

 .دهدمی تحویلم دلنشینی لبخند
 نخون، خواه بخون خواه. نیست بد هم انقدرها! نترس. کرد یخ اتقهوه جان، ایسه ترم را حقوق کن ول -

 .مختاری
 . شودمی آویزان املوچه و لب
 پسر تک بزن همیشه برای را قیدش و جلف دخترک این دهان بر بزن گفته حتما گفت؟ چی زدی؟ حرف بابات با -

 !حاجی پسر سرت آن بر خاک کنیم؟می لتوص ها اصالتبی این با ما کردی فکر نکند من،
 . داد من به را گردنش بر شده آویزان اینقره تسبیح و داد سر ایقهقهه

 .تو مثل درست عزیزه، برام قدرچه که دونیمی تو، به بدمش خواست دلم یهویی -
 .بود نشسته دیگری کس من روبروی اما بود؛ همان کافه. کردم باز را هایمچشم

  کنیم؟ صحبت بعدا خوایمی لیلی؟ جاستک حواست -
 . گذاشتم دهانم لب را فنجان و کردم اکتفا سر دادنتکان به
 ! وفاستبی که حبیبی به دهدنمی دل کس -

 . نبود وفا بی خدا به من حبیب اول
  سرخ؟ گل چیکافه حاال و انصرافی دانشجوی برداشتی شاعری فاز -
 نیست میغ و گشت سپید چشمم تو انتظار در -

 سیاهت چشم فدای افتد تو قبول اگر
 دیوار به دست پیر که آ برون راه گرد ز

 راهت سر بر دویده یتیمان آه و اشک به
 «او است دیوانه» :گفت دلش در پوزخند با و چرخاند حدقه در را اشخاکستری هایچشم

 !مهران -
 جانم؟ -
 !نشه تکرار دیگه. بیاری جان اسمم بندپشت میاد بدم -

 .زدم بیرون کافه از و برداشتم را قرمزم کیف
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 در جلوی که متنی آن با سرخ گل کافه. کردممی متر را هاخیابان من و دویدندمی اعصابم روی قرمز بلندهای پاشنه
 را عشقتان سرخ، گل هاینوشیدنی. ماندمی که است عشق تنها»بود شده نوشته تحریری خط با اشورودی

 . بود ما دانشگاه از بعد پاتوق «کندمی ترمستحکم
 .سیاه و بود تر. کشیدم هایمچشم زیر به دستی
 .بود کرده پال و پخش را نازنینم هایریمل اشک، دوباره
*** 

 «ارغوان»
 تازه نارنجی نازک دختر. کردمی فوران دوباره اما زدم؛می پس را هایماشک شد،می اتاق وارد پنجره از مالیمی باد
 افسونگر دخترش که چه پدرش به دیوانه! لیلی پدر گور اصال. شود لیلی مانند خواستمی که هست هم روپر قدرآن

 است؟
 .کوبید را اتاقم در کسی که بودم غرق افکارم در
 داخل؟ بیام تونممی -

 :پرید دهانم از را، دروغگو مردک بدهم راهش که هستم دیوانه مگر امیر؟ داخل؟ بیاید
 .داخل بفرمایید -

 ابله رمان بروی باید تو ابله، یدختره. بنشانی کرسی به را خودت حرف توانینمی حتی که کنند سرت بر خاک یعنی
 !کنی فکر کمی و شوی درست بلکه بخوان را شعوریبی برو، ابله چرا نه. کنی بر از را

 !مصنوعی بخندل آن با مخصوصا بود؛ متفاوت کامال اشچهره. بود کرده اصالح را هایشریش امیر
 .فرستادم گوشم دور را بلندم و پشتکم موهای از مزاحمی حلقه نشست، تختم روی

 .فرهود آقای باشه نمونده حرفی دیگه کنم فکر -
 دل پشتش پر ابروان زیر که اشبهشتی هایچشم آن با بود شده مماس آفتاب نور. زد برق روشنش هایچشم

 .بردندمی
 گفته؟ کی -

 .کردم کج یاندک را دهانم
 !گفته خانمتون لیلی -

 زردی به رویش و رنگ و پیچیدمی خود به که بود گرفته بازی به را قلبش چیزی انگار شد؛ پرچین اشپیشانی
 .شد مبدل

 .بکوبون دهنش تو بگیر زد رو حرف این بازم اگه شناسمش،نمی -
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 کنم؟ خونی را عشقش دهان من بزنم؟ را لیلی. رفتند باال اتوماتیک ابروهایم
 شایان بدخلقم و زشت پسرعموی رو من. نمیشه باورم چون کردید؛ قبول خودم خاطربه رو من که نگید امیر، آقا -

 بگه بهم کسی تا. هستم اینازنازی و ضعیف بچه دختر من! شما مثل پسری به برسه چه ببینه کردنمی رغبت هم
 .گریه زیر زنممی ستمژه چشمت باال

 .بودم دیده هم شاید دانمنمی بودم، ندیده لبش روی حال به تا که هاییخنده نهما از خندید؛
 تو با شباهتتون خاطربه بخوام که نیست تو شبیه اصال لیلی! مژه نه کوچولو، خانوم ابرو چشمت باال میگن معموال -

 .ریدندا ایدیگه شباهت هیچ اون و تو اما خوره؛می اون به نمه یه اتچهره. کنم ازدواج
 کنی؟می ازدواج باهاش برگرده دوباره اگه -
 ازدواج؟ میگی وقتاون فروخت، پول به رو من اون -

 .بردم تخت سمت به را امصندلی. کشیدم را پرده و بستم را پنجره
 بخشیدی؟می رو طرف من مثل هم تو وقتاون شدم،می دیگه یکی عاشق تو از قبل هم من اگه -

 .داد قرار اشچانه زیر را مچش و اندیشید اندکی
 از قسمتی اون چون محضه؛ دروغ کردم فراموش رو لیلی بگم اگه. بود حال فکر به باید ارغوان گذشته گذشته، -

 بارون وسط باهاش هم هنوز بینم،می رو اون هامخواب تو هم هنوز. داده قرار خودش سلطه تحت رو مغزم و قلب
 .دمنبخشی رو پدرم هم هنوز. زنممی قدم

 خدا به! بازحقه یپسره بگوید جانش لیلی برای برود را چرندیات این بودم، نداده راهش هاحرف این شنیدن برای
 کنند کاری هر خودشان هستند همین مردها اصال بدهم، خر صدای که زنتممی چنان کنم معرفی او به را کیوان اگر
 .دهند نمی امانش دیگر بکند زنی را کار انهم اینکه حال به وای اما ایم؛کرده جوانی گویندمی
 شدی؟ آشنا لیلی با شد طورچه -
 !کفش لنگه با -

 :داد ادامه که کردم نگاهش مبهوت و مات
 و لبخند با اولی ترم پوشخوش دختر یه که رفتممی کلنجار نمره سر استادها از یکی با داشتم بود، بهمن اواسط -

 دستی من برای خوشحال اونم« !دادم پونزده بهت ایدرهگل برو» :گفت دیدش تا استاد. اومد استاد سمت عشوه
 منم. داد نمره طوریاین دخترِ این به وقتاون کرد،نمی ده رو من نیم و نه اون. بود گرفته حرصم. رفت و داد تکون

 پرت و درآوردم رو کفشم لنگه. گوشیشه تو سرش و نشسته پله روی دیدمش که رفتممی پایین هاپله از عصبی
 با و کرد نگاه من به بعد کشید هوار خورد گوشیش به که کفشی لنگه دیدن با خدا یبنده گوشیش، سمت کردم
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 رو من کفش لنگه که شد همین« !متظاهر بسیجی نامحترم آقای نمیدم پس بهت رو کفشت لنگه» :گفت حرص
 .دماوم خونه به بدبختی چه با روز اون دونینمی و برد برداشت

 در اما گفت؛می من به را هاحرف این. کردمی باز جا صورتش روی تلخی لبخند کرد،می صحبت لیلی از وقتی
 .بود شده غرق هایشخاطره

 هم باز کرد رهاتون اینکه از بعد درسته؟ دارید دوست رو اون هنوزم یعنی هستید؛ بر از رو هاتونخاطره تمام پس -
 همراهیتون زندگی فلک و چرخ توی کل در و کنم پر براتون رو لیلی جای تونمینم که متاسفم. داشتید دوستش

 . کنم
 . نگریست شد،می دیده ترروشن نور از ایهاله کنار حاال که پررنگم ایقهوه هایچشم به و کرد بلند را سرش
 .نشست خشکش لبان روی جانیبی لبخند

 همون. نشد اما کنم؛ فراموش اون مثل که کردم رو خودم عیس منم خب! رودنمی دل و تو کوی ز روممی من -
 آسیب بیشتر زن رابطه یه شدنتموم از بعد میگن اینکه. کنهمی بازی باهام داره همون گفتی که فلکه و چرخ
 .لیلی نه باختم، رابطه این توی که بودم من این! مفته حرف بینهمی

 .کردم هدایت باال سمت به را هایممژه و کردم تر را لبانم
 ندارید؟ خبری هیچ ازش -

 .کردم نگاهم منگ و گیج
 کی؟ از -
 .دیگه لیلی -

 نشان خونسرد را خود ظاهر خواهندمی اما هستند؛ انفجار حال در درون در که بود کسانی مثل. کرد نگاهم خنثی
 .بدهند

 کنی؟ ازدواج من با ضریحا دیگه زن یه به من یعالقه وجود با بگو، رو حرفت آخرین خب. بسه دیگه -
 .موقت مرد یک نام درج برای امجوانی شدنتباه به. کردم فکر امشده خطیخط شناسنامه به

 .کردم بلندش میز روی از شکست، را اتاق سکوت موبایلم آهنگ صدای. شدم بلند تخت روی از جدی
 سوری؟ بله -
 جاست؟اون امیر -
 .اوهوم -
 .بکشه رو منتت بذار بگیریا باال دست رو خودت خرده یه بگیا نه فقط! نه بگو بهش گفتما، چی بهت نره یادت -
 .خداحافظ -
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 .کردم قطع را تلفن معطلیبی
 .نه -

! کنممی خواهش نزن، پوزخند دیگری چیز هر یا کن فکر بیشتر بگوید کاش. کرد خوش جا لبش یگوشه پوزخندی
 !لعنتی بگو د کنی ازدواج من با داری دوست بگو
 . نبودیم هم نزدیک قدراین حال به تا کردم؛ داغ لرزید، دلم. آمدمی سمتم به مستحکم هاییقدم با. شد بلند
 و خشک لحن با. شد سپر او هایدست و کردم برخورد در به نهایتا. رفتممی ترعقب من آمدمی جلوتر او چه هر

 ! شدمنمی له گونهاین تا کردممی مپای سانتیپانزده کفش کاش بود، گرفته قرار سرم باالی سردش
 زمونه دوره این تو! بخون رو درست برو. نیست ازدواجت وقت ای،بچه خیلی هنوز تو منم نظر به خوبه... نه پس -

 بهت که االن. نشه شوهرش پول محتاج تا دربیاره پول خودش باید بکشه، بیرون آب از رو خودش گلیم باید زن
 نکنه کنی؟می گریه که زدمت من االن. درمیاد اشکت زود هستی، دبستانی هایبچه مثل تو بینممی کنممی نگاه

 .نشده دیر هنوز چون گرفتیم؛ رو تصمیم این االن که خوبه. بشیم جدا توافقی کردم قبول که ناراحتی
 را آقاجون جواب هستم، بچه من و تمام چی همه گفت راحت قدرآن. شدمی بدتر حالم کشید،می که نفسی هر با

 که بود نشده زده فامیل از کدام هیچ شناسنامه روی طالق مهر حال به تا. زندمی سرکوفتم حتما مادر بدهم؟ چه
 .شدمی زده نامزدی دوران همین در من برای

 . شد خارج اتاق از و کشید کنار را نحیفم بدن و انداخت سرخم هایگونه به نگاهی
 اشچهره هست، هم کیوانی گفتممی او به برود آنکه از قبل کاش. پیچاندم دستم در را موهایم و نشستم زمین روی
 !ناپیدا سرش آن بدهم نشانت ایبچه ام؟بچه من شد،می دیدنی حتما

 .شناختم سختی به اشک از ایهاله پشت را سوری تصویر
 نیز من گفت و برجکت تو زد نه یا بیمارم؟ تو بی من ارغوان بمون، خدا رو تو گفت کرد؟ رو التماست شد؟ چی -

  گرفتی؟ مونیالل منفیه؟ جوابم منم هم،
 .دادم قورت را بغضم

 هنوز من اصال کنه؟ خراب رو من خوادمی کی پیش دیگه شهرش، برگرده بگم کیوان به خواممی. شد تموم -
 . نیست بارم چیزی که من! آشپزی و داریبچه و ازدواج به چه رو من بخونم، درس باید امبچه

 از باید ای،نخبه واقعا تو بذاره، تاثیر سرشارت هوش روی عقل اون کنه خدا. ها میشه کامل ناقصت عقل داره تازه -
 !بگریزی مملکت

*** 
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 را بازنیمه یپنجره نداشتم حوصله حتی. کردمی نوازش را خوابم اتاق یپنجره بیشتر سرعتی با لحظه هر باران
 شد، تمام چیزهمه گفتم مادر به که زمانی از عشقی؟ چه ای؟عروسی چه عیدی؟ چه اما ؛بود غدیر عید شب. ببندم
 . کردند بارانمسیلی شانهمه

 روی نازک پتوی و شدم بلند. بود فایدهبی هم خواب قرص و بردنمی خوابم بود، دقیقه چهار و بیست و پنج ساعت
 .کشیدم خودم دور و برداشتم را تختم

 مانند هم نیره. بود بسته شکر رو خدا که بود آقاجون و مادر خواب اتاق در به نگاهم کردم، باز آرامی به را اتاق در
 گدازجان هایتازیانه زیر بدنم تمام. کردم باز را اصلی در. بود برده خوابش کاناپه روی اتاقش تخت جای به همیشه

 از خواست؛می فریاد دلم. گرفتم آسمان به رو را مسر کشیدم، بیرون پتو زیر از را موهایم. شد کبود و له باران
 .نیامد در صدایم اما! خدا بگویم تنها کشند،می بارهیک به هادیوانه که هاییهمان

 ارغوان؟ -
 . بود آمده سمتم به سفیدی چادر با ملیحه بازگشتم، صدا سمت به
  شدی؟ بیدار هم تو -

 .زدمی موج هایشچشم در آلودگیخواب
 .بودم شده وابسته اون به من ارغوان کنم؟ دردِدل کی با هاشب دیگه. رفت ایران از رضا -
 فراموشی اما شویم؛می هم یوابسته صباحی چند ما. دنیاست تلخ حقیقت ترینمضحک واژه این ؛«وابستگی»

 .کشدمی طول هاسال مانوابستگی
 آزاده، فکرت راحتی دیگه رفته که االن. بود تو ندنخودرس مانع فقط اون منفعته، بگیری وقت هر رو ضرر جلوی -

 .ترسینمی تاپلپ و گوشی شدنچک از دیگه نداری، وجدان عذاب راحته، اتآینده
 . بود برده انجماد حالت به را مغزم هایاستخوان باران

 .داشت دوستم چون برم؛ باهاش خواست من از -
 .گناهکارش هایبنده حال به خدا یگریه یا رضا سفر برای اوست گریه از نبود مشخص بود، خیس خیس صورتش

  بری؟ باهاش خواستیمی نکنه -
 خوبی روز و حال هم تو وقته چند این. برم مدرسه تنها نمیده اجازه بهم حتی دیگه. فهمید رو چیزهمه مامان -

 .گرفته رو گوشیم مامان که ستهفته یک. کنم درددل باهات که نداشتی
 . داده نجات را عقلمکم خواهر اینکه از شدم رشاک را خدا

 توجهبی جوون اما رفتم؛ من بسته،بن تهش راه این نرو میگه بهش پیرمرد یه رفته،می رو باطلی راه جوونی یه -
 هم نکنی، فکر پسرِ اون به دیگه کن سعی. شده پیرمرد همون همسن برگشت وقت اما بسته؛بن بینهمی و میره
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 کسیهیچ! نکنی بارونی رو هاتچشم ارزشیبی آدم هیچ و چیزهیچ برای بگیر یاد ات،خانواده هم و خودت خاطربه
 .نداره فکرکردن ارزش
 .کرد پاک را هایشاشک چادر با ملیحه

 اشک قهرتون بار هر برای هم بودی ارتباط در پسرِ یه با هم بره؟نمی خوابت خودت چرا بلدی الالیی اگه تو -
  داریم مهمون فردا راستی. بودی اون یاد به خونه توی هم ارهرب ریختی،

 . بودم گشوده اماحمقانه هاینصیحت به لب ساده چه من و دانستمی را چیزهمه او
 .طالق کارهای برای دادگاه بریم باید آقاجون و من فردا چی؟ برای مهمون -

 . اندختم اشورزیده هایشانه روی و کردم باز خودم دور از را پتو شده، سردش که بود مشخص
 .دوتا شما نگرفتنطالق برای کنه درمیونی پا بخواد شاید میاد، عمو -

 .بود سرد سرد یخ، مانند امبینی. کردم عطسه هم سر پشت بارسه. بود گرفته امعطسه مالیدم، هم به را دستانم
 .شد سرد یهویی پاییز این مثل هم لیلی -

 . کرد نگاهم گنگ
  کیه؟ دیگه لیلی -

 و فهمیدمی را چیزهمه بود، من از تربالغ آنکه مثل. گفتم برایش بودم خوانده نامه در که را هاییقسمت از بعضی
 .کردمی استدالل

  شد؟ سرد که گفت چیزی بهش کسی -
 . میاد خوابم امخسته من شده روشن هوا ملیحه گفت؟ چیزی پاییز به کسی مگه -

 .آمدنمی باران زیر هاماشین حرکت صدای و بود شده قطع باران دیگر
*** 

 «لیلی»
 از که چرا است؛ احمقی و ساده دختر نظر به که گفتمی ارغوانی از برایمان و نشسته زانو دو روبرویمان کیوان

 .دارد هراس نابالغ جوانک این تهدیدهای
 .بیاید بیرون رویا عالم از تا زد جوان هایشانه به محکمی ضربه عباس

 ! نکن اذیتش کنار بکش خب داره؟ نامزد دخترِ نمیگی مگه سریشی، تو قدرچه پوف -
 !دارم دوستش من ولی -

 .کشید آمدند،می بینی نوک تا که بلندش و کشیده هایسبیل به دستی هوشنگ
 .داره بچه تا دو االن نگفتم بهش من داری، دوستش بگو بهش پس -
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! عاشقی؟ و عشق به چه را قیافه این کردمی فکر ذهنش در حتما بود، هوشنگ خشن و پُرابهت یچهره مات کیوان
 .بود زدهبهت کیوان و زدیممی قهقهه هوشنگ و عباس و من

 .کشید سر را نباتش چایی و کرد دستیپیش عباس
 نیلو؟ نه مگه بوده مجنونی خودش واسه ایشون! نکن برانداز رو ما هوشنگ داش طوریاین داداش، -

 ست ابروهایش رنگ با را کوتاهش موهای خاکستری، شومیز و بود پوشیده ارتشی شلوار. آمد بیرون آشپزخانه از نیلو
 .کشید هم در را ابروهایش و زد پوزخندی. بود کرده

  ندارم؟ خبر خودم که شد مجنون کی من داداش عباسی، رو فکت ببند -
 !نشید مزاحم اتاقم، تو میرم نیست خوب حالم -

 .کرد ایستادنم به وادار و کشید پشت از را بلندم موهای. کرد تند پا سمتم به هوشنگ که کنم باز را اتاقم در مخواست
 خدمتتون؟ برسه کی تون،خونه آورده تشریف لیلی مجنون خانوم؟ کجا -
 ! چرانچشم مردک خورد، هم به حالم زدنشحرف لحن از
 دزد؟ دله بیرون بریزم رو اسبابت باید یا شدی شیرفهم! نبینمت نیلو و خودم دور بعد مِن هوشنگ، -

 .گذاشت بلندش هایمژه روی را دستانش
 پولداری؟ بابا یپسره اون درگیر هنوزم نکنه ببینم! میرهمی هوشی بمیره، هوشی بگو تو -

 .شد خاموش که کردم نثارش ایغرهچشم
 آب رو بوگندوت دهن بیاری هم رو اسمش اینکه از قبل یر،ام داره، اسم پسرِ اون! عملی به داره شرف پولدار بابا -

 . بیرون کردممی پرتت خونه یاجاره برای اومدید که روز همون نبود نیلوفر خاطربه اگه! بدبخت الکلی بکش
 .همراهش هم من دل بارید،می باران. نشستم اتاقم یپنجره کنار. شدم اتاق داخل

 بزند امپیشانی به ایـوسه بـ و کند غـلم*بـ باشد، داشته دوستم که مادری د،خواهمی را مادر یک ـوش*غـ*آ دلم
  مادر؟ آن کجاست اما ؛«شد تمام چیزهمه» :بگوید و

  پدر؟ آن کجاست اما بدرد؛ را هایشچشم کرد، چرانیچشم هرکس که خواهدمی را پدری دلم
 ترینباارزش مانند من از و بگذارم بیرون خانه از را مپای نگذارد باشد، داشته غیرت رویم که خواهممی را برادری
 ...اما کند؛ محافظت اشزندگی شخص

 باهم را هاشب نگوید نگذارد، پا امخانه به نگیرد، ـوشم*غـ*آ در! باشد امیر نامش که خواهدمی را عاشقی دلم و
 . بدارد دوستم یرادهایم،ا تمام با که خواهدمی امیری دلم. نباشم اشبازیشبخیمه عروسک. باشیم

 .کشاندم در سمت به پنجره از را هایمچشم مردمک اتاق، در بازشدن صدای با
 :گفت سرخم هایچشم به نگاهی از بعد و بست سرش پشت را در نیلوفر
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 به خواینمی هنوزم! لیلی شد بارون تو یاد که شبا چه من، خونه از نره یادت عطر تا بستم رو پنجره شبا چه -
 هم رو نامزدش گفتمی شیدا داره، نامزد ست،شدهتموم امیر کنی؟ فکر جنتلمن مهران همون یا هوشنگ با زدواجا

 .پیداست چشمشون یه فقط چادر زیر از که چادریاست این از داره، دوست خیلی
 . چسباندم آمپر شیدا، اسم شنیدن با
 فکری چه با پس کیه شیدا اون دونستیمی هک تو! کردی غلط خیلی تو امیر؟ دفتر فرستادی رو اون تو -

 خود وگرنه کنه، گم رو گورش امیر دفتر از میگی عوضی اون به فردا همین شدی؟ الل من؟ امیر پیش فرستادیش
 ! برید جااین از باید عملیت برادر و تو

 من یرابطه که بود کسی همان. کردمی فوران دقیقه هر شیدا به نسبت من خشم اما داشت؛ من کردنآرام در سعی
 را گرگ آن ندانسته امیر. کرد تعریف او برای را من یگذشته زندگی تمام و رساند جواد حاج گوش به را امیر و

 .کرده خود منشی
 .کشیدم را اششانه و شدم بلند که برود بیرون اتاق از خواست

 شناسی؟می کجا از رو شیدا -
 . شود مسلط خودش بر توانستنمی د،ز پلک هم سر پشت چندبار بود، مانده مات

 فروشآدم تو با لیلی که گفتم گفت، رو اسمش وقتی بزنه حرف تو با خونه دم اومد بار یه خب... خب دیوونه؟ چته -
 که دادم رو امیر دفتر آدرس بهش دربیاره، دلت از و کنه کمکت هست هرجوری خوادمی که کرد اصرار. نداره حرفی

 . نبود بد قصدم خدا به. جااون منشی شد یهو هک بیاره خبر برامون
 .نشستم بودند، کرده خوش جا رویش شماریبی موهای که رنگنارنجی متریشش فرش روی

 این توی ببینم. ببینم رو امیر خواممی نیلوفر،! تو هم یکیش کنندمی اشتباه کارهای خوب قصد با هاآدم بیشتر -
 .شده عوض قدرچه ماه چند

 . شد گشاد دهانش و گرد شهایچشم
 امیر پیش دوباره که داشتی وقت همه این خب نزدی؟ حاال تا چرا بزنی یارو اون به قولت زیر خواستیمی اگه -

 .برگردی
 .کشیدم دراز زمین روی بود، خردشدن حال در نشسته حالت آن در کمرم

 .نامزدش پیش بره کنم رهاش شدم رابسی که بعد ببینمش خواممی شده، امتشنه حاال؟ تا شنیدی عشق عطش -
 .بود مظلومانه و مالیم لحنش. زد زانو کنارم

 درسته؟ بزنه، رو دختر اون قید خاطرتبه که داره دوست رو تو انقدر امیر -
 . بود متنفر پوزخندزدن از شد، پرچین ابروهایش میان. دادم تحویلش پوزخندی
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 فراموشم بخشه،نمی امیر. شد تعطیل من رفتن از بعد کردم، تعریف برات قبال که اساطیری عشق مکتب! نچ -
 .کنم تالش رسیدنمون هم به برای و کنم خطر من اول بار برای کنم، امتحان رو شانسم خواممی فقط. کنهنمی

 . بودم سپرده فراموشی دست به را امیر که منی از بود، نشنیده من از را هاحرف این حال به تا
*** 

 !مامان نه داشتم برش من خدا به... نزنش خدا ور تو بابا -
 . کشاند من سمت به مادرم کبود کمر از را کمربندش

 گذاشتیش؟ گوری کدوم توام، با! هوی سگ؟ توله کجاست -
 خودم به درد از. کرد صورتم روانه را کمربندش سگک بگویم، را اشزهرماری محل و کنم باز را دهانم نداد اجازه

 نام به ایغریبه همان آمد،می او فریادهای صدای. بکشد بیرونم منگی حالت از تا دوید سمتمان به مادرم. پیچیدم
 یآویزه را مادر هایحرف بود، شده الل زبانم کجاست؟ پرسیدمی من از و زدمی مادرم به مدام را کمربند! پدر

 اون مکان از چیزی کنه، ترک بره زودتر خوایمی اگه نیست؛ قاتل و پدره هم باز بزنتت اگه حتی» :کردم گوشم
 :زدمی فریاد جانشبی صدای آن با و مادرم جانبی کمر روی بود رفته پا با بودم، کرده سکوت« !نگو هاآشغال

 !کجاست بگو دِ -
 کردنترک فکر به هم عمرش یلحظه آخرین باز، هایچشم با. بود کرده تمام نشنیدم، را مادر هایناله صدای دیگر

 . بود مرد آن
 .کردممی ناسزاباران را مرد آن و زدممی فریاد. زدممی مشت کبودم صورت به زدم،می ضجه

 نگران نیلوفر ماالندم، را هایمچشم. شدند باز هم با دهانم و هاچشم شد، خالی سرم روی دریایی کردم احساس
 . کردمی نگاهم

 . کنم خالی سرت روی رو آب پارچ شدم مجبور. زدیمی فریاد رو مادرت اسم. بود عرق خیس صورتت تمام -
 .کردم زمزمه را چیزی رمقبی
 چنده؟ ساعت خوبم، -

 .کرد دیوار روی ساعت به نگاهی
 .دقیقه پنج و سی و نه -

 .برخاستم جایم از آرامی به و زدم کنار را پتو
 !نزنی زنگ بهم کن سعی کافه، هم بعد امیر پیش میرم اول -
 .نکنی ضعف بخور ننو لقمه یه -

 . افتادممی پس امیر پیش خوردمنمی هم چیزی اگر حال این با. انداختم آشپزخانه داخل سماور به نگاهی
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 . کرد براندازم خریدارانه نیلوفر که شوم آماده برزخی یچهره همان با خواستم چای، نوشیدن از بعد
 .افتهمی پس ببیندت ؟امیر پیش بری خوایمی ریخت این با ببینم، جااین بیا -

 .کرد کردنمنقاشی به شروع. بازگشت آرایش لوازم کیف با و رفت اتاق داخل
 ! مونهمی روشون صورتم جا مردم لباس و چادر تو برم شیمیایی، مواد شدم االن من خب -

 .خندید
 خواد؟می گرفته ازت که هاییسفته با رو پول اون یهمه باباش امیر، پیش بری اگه -
 !ببره خبر کالغه اینکه مگر بشه، خبردار اون نیست قرار که االن -
 اشنکره صدای آن با صبحی اول و نیاید عباس آنکه برای. گذشتم حیاط از لی شلوار و کوتاه مشکی مانتوی با

 .دویدم خانه در سمت به بخواند، برایم
 .داشتم نگه را تاکسی اولین. بود خلوت کوچه
 . کردم پرداخت بیداری و خواب حالت در را کرایه. رسیدیم بزرگ ساختمان به تا یدکش طول ایدقیقه پنجاه
 .دارد دلیلی چه آمدنم جااین دانستمنمی هم خودم
 .کشاندم نگهبانی سمت به اصلی محوطه از را خودم

  چندمه؟ یطبقه دونیدمی داشتم، کار فرهود امیر با من زحمتکش، و محترم آقای -
 .زد لبخند بود، نبرده جوانیش ریشه از بویی که سفیدش هایریش آن با
 .ببین تابلو از برو نیست یادم رو اشطبقه زده، رو اسمش باشه منظورت رو وکیله که همونی اگه -

 بود، شده نوشته نامش تابلو روی. رفتم باال آسانسور با رسیدم تابلو به درازی راه گذراندن از بعد و کردم اطاعت
 اولین در کردم، بازش آهسته بزنم در نبود الزم و بود باز در آوردم شانس. بست نقش صورتم روی ویهزابی لبخندی

 . بود نشسته منشی میز روی سیاه آرایش و جلف تیپ آن با که دیدم را شیدا نظر
 :گفت اخم با ورودم محض به. شدم داخل آهسته

  دارید؟ قبلی وقت خانوم -
 ! کاش نشناسد، را من کاش

 . دارم کار رئیست با شخصا نم -
 .گرفت قرار جلویم شیدا که رفتم اتاقش سمت به و

 !بپوکانم را صورتش امسانتی پانزده یپاشنه با تا داشتم انرژی قدرآن کاش
 .کردمی نگاهم واج و هاج. رفتند باال ابروهایش و شدند گرد هایشچشم من یچهره دیدن با
 خودتی؟ یلی... ل -
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 .کردم نثارش ایغرهچشم و انداختم باال ایشانه
 !بگیرم رو جونت اومدم عزرائیلم نه -

 .کردممی حس خوبی به را هایشپلک و هادست لرزش
 شوهرم؟ پیش برم کنار میشی گم حاال -

 .زد پوزخندی
 .لیلی کرده ازدواج امیر شوهرت؟ -

 هایشچشم بود، میز روی امیر پاهای. کردم باز ار اتاق در زدم کنار در جلوی از را هایشدست و بردم باال را صدایم
 .نداشت شدنبسته نای تعجب شدت از دهانش خون، کاسه دو
 .شدم اتاق داخل و زدم شیدا به ایتنه. نداشتم قرار و آرام من و

 .شد بلند چرمش صندلی روی از و کرد جمع را پاهایش
 بینم؟می خواب -

 .پاشیدم رویش به مطمئنی لبخند
 !بینیمی کابوس ریدا نه -

 .زد چنگ و برد مجعدش موهای الی را هایشانگشت. آمد جلوتر
 .رویاست -
 خواممی حاال. ندونستم رو قدرت من. کنم عذرخواهی ازت اشتباهات تمام برای اومدم لیلی، منم. امیر واقعیته اما -

 !باشه جبران برای فرصتی اگه البته کنم جبران
 .پیچید اتاق در گفتنش «هه» صدای

 .شدی تموم من برای تو لیلی... نه گذاشتی؟ خودت برای هم رو برگشتی راه تو فرصت؟ -
 :گفت چیزی وارزمزمه و کرد سکوت

 بخشیده داره توقع داغون و درب یچهره این با حاال نفس، به اعتمادبی زن! ملی ذخایر مثل کرده رو اشقیافه -
 .بشه هم
 .نشوم عصبانی تا کردم کنترل را خودم سختی به
 .اومدم جبران برای گفتم من ببخشیم؟ که خواستم تو از من -

 باالگرفتن شدت از. بود سرم باالی دقیقا سرش! بود نگذاشته هم فاصلهنیم خوردنمتکان برای. برد باال را صدایش
 .بودند شکستن حال در یک به یک گردنم هایاستخوان صورتم،
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 رو چی تو! هان پدر؟ به هامتوهین شدنم؟ نماانگشت من؟ آبروی کنی؟ انجبر رو چی خوایمی تو جبران؟ -
 لیلی؟ کنی جبران خوایمی

 .گرفت ایمظلومانه لحن صدایش
 فقط پولید، دنبال تو امثال میگه راست حاجی پول؟ برای عشق همه اون به زدی پا پشت بودم، عاشقت من -

 کردی؟ ترکم طوریاون وقتی گذشت من به چی فهمیدی به؟غری مرد این پیش اومدی آوردی کم پول چیه؟ همین
 از بعد دویمان هر که گفتممی او به و آوردممی در را سیگارم کاش. کردمی گریه من مرد بود، خیس هایشچشم

 .ریخت اشک و نشد دردش دوای سیگار که پسری و کشید سیگار و برید را امانش گریه که دختری. شدیم تمام هم
 است بارآخرین انگار کوبیدمی همیشه از تندتر نبضم بود، کرده پیدا جریان بدنم اجزای تمام در کردنشنگاه عطش

 .شویممی هم چشم در چشم که
 .دادم قورت را بعضم

 چه و مغزت خالی نوار تو چه ذهنت، تو چه. نیاری هم رو من اسم دیگه داری حق کردی نامزد شنیدم امیر، -
 وسط تفاوت این با بشیم دوست تا دو مثل دوباره خواممی. بشم فراموش خوادنمی دلم من اما! اتشناسنامه... توی

 .هست دخترِ یه زندگیمون
 .بود خورده جا امپرواییبی از کرد،می نگاهم گیج. کرد قفل مغرش

 .ودب چی برای رفتم همیشه برای و گذاشتم که روز اون بگم بهت خواممی فقط صبورم، سنگ من، امیر -
 کاناپه روی. کردم خوش جا رویش و گرفتم پیش را میز کنار صندلی راه دستش زیر از. کردمی نگاهم منتظر

 .نشست بود، سازینسکافه یا قهوه کارخانه شبیه بیشتر ایقهوه هایدیواری کاغذ با که اتاقش اینسکافه
 من زندگی گردی،می من با گفت بابات هب و رفت بود، من صمیمی دوست قبال که منشیت شیدا، همین روز اون -
 وصله دفتر این تو دخترِ این اما سنده؛ تو برای حد چه تا من هایحرف دونمنمی داده، شرح براش آخر تا اول از رو

 .ناجوره
 من سمت به را اشاشاره انگشت و کرد جدا هم از را اشکرده قالب هم در هایدست و بود شده نگاهم میخکوب

 .گرفت
 کردی فکر. کردم زندگیم وارد سهوا که هستی آدمی ناجورترین تو تویی، ناجوره وصله دفتر این تو که ونیا -

 یا رفتی که ماه چند همین توی گفت بهم دیدمتون هم کنار دانشگاه تو چندبار! نه کردم؟ استخدام رو شیدا ندونسته
 .بودی رفته تو چون کردم؛ باور رو حرفش داشتی، رابطه نفر چند با بودیم هم با که هاییوقت همون
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 که را شیدا دست رفتم، اتاق در سمت به بود شده سنگین مردمکش لرزش شدت از که هاییچشم با سراسیمه
 به محکمی سیلی. آوردم داخل به و گرفتم بود، شنیده هم را هایمانحرف تمام و بود ایستاده ما روبروی همچنان
 .دآم جلویم امیر دست که زدم صورتش

 بگی خوادنمی نه نه کیه؟ کارش صاحب کنه؟می کار کجا لیلی بگو شیدا! اون نه تویی بخوره سیلی باید که اونی -
 !اشخونه بره شده دیده گاهی و کاریه رابطه فرای کارش صاحب با اشرابطه. دونممی خودم
 برای هامتهم مانند باید لرزیدند،می مپاهای و دست. ترمتورم امیر گردن هایرگ و بودند شده سرخ سرخ هایمچشم
 .جنگیدممی خودم آبروی حفظ

 .گفتن تو به که نیست طوریاون چیزهمه -
 :زد فریاد بدهم؛ ادامه نگذاشت

 !دیدمت خودم من لعنتی -
 .برد داخل را موهایش شیدا. بود آمده فرهود جواد حاج. برگشتیم عقب به مانسه هر در، کامل بازشدن صدای با
 .اومدین خوش فرهود، آقای سالم -

 :گفت پدرش به رو نگرانی با. شود مسلط خودش به توانستنمی بود، منگ و گیج امیر
 خود گیدمی که نانجیب دختر اون. کنم فراموش رو خودم شما مثل نتونستم نیست، لیلی تقصیر. بیاد که گفتم من -

 .منه یگمشده
 .کرد گرد را یمهاچشم امیر هایحرف در تناقض همه این
 . ایستاد امیر کنار و من روبروی و آمد جلوتر بود، کرده سکوت لحظه این تا که جواد حاج

 .ناجوری وصله ما یخانواده تو بودم گفته اجرا، ذارممی رو هاتسفته امروز -
 ایقطره. کرد قفل را دهانم و مغز و یافته جریان خاموشم احساسات نبض بود، شده تحمل غیرقابل برایم اتاق هوای
 از باالتر روحی شکنجه ریزم؟می اشک دردبی مرفه هایآدم این جلوی دارم من. گرفت بازی به را هایمچشم اشک
 . کنممی حس امشانه روی را آشنایی دستان گرمای بگیرند؟ را ندارت و دار همه بعد و جبران برای بیایی اینکه

 !بیار آب لیوان یه شیدا، خانوم. لرزنیم دارن هاتشونه خوبه؟ حالت... لیلی -
 . لرزدمی امچانه کند،می امخفه دارد بغض بزنم، حرف توانمنمی

 .ایستاده پدرش غضب روبروی و گذاشته صورتش روی را دستش امیر. گردمبرمی. پیچدمی اتاق داخل سیلی صدای
 بار چند برده؟ مهر به سر چندبار عمرش تو این حروم؟ به نمک زنیمی حرف طوریاین من با دخترِ این خاطربه -
 و ننگ یعنی چی؟ یعنی ما یخانواده تو خوردهدست دختر این ورود دونیمی گرفته؟ روزه خدا رضای خاطربه
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! وایساده پدرش جلوی دختر این خاطربه من پسر تک حاال خورن؟می قسم اسمم روی محل یه که منی آبروییبی
 !دختر اون حیف زدی؟ رو معصوم و پاک ارغوان قید دخترِ این یوبارهد ورود خاطربه نکنه
 و متظاهر مردک این صورت روی بیندازم تف رومنمی و امشده خفه چرا کنم؟ تحقیر را خودم خواستم آمدم؟ چرا

 کنم؟ ناسزابارانش
 .کنم بارش آمدمی در دهانم از چه هر توانستممی ترراحت. بود آمده شخصی لباس با

 و نفرت از سرخ هایچشم را خود جای محقر، هایاشک این کمکم. داد دستم به را لیوان شیدا رفتم، جلو آرامآرام
 شکست، دستم توی آوردم، لیوان بر که فشاری شدت از. کردم رها را نفسم کشیدم، هم در را ابروهایم. داد خشم
 آن هایزبان زخم هزارم یک هایمدست زخم یستادم،ا پدرش روی به رو رفتم، جلوتر. کردمی نگاهم نگران امیر

 . نباشد هویدا آن در بغض از اثری تا کنم درست را لحنم کردم سعی. نبود مردک
 تونشدهبسته آخر تا هاییقه عالیه، خیلی که هم هاتونبچه و زن حجاب کامله، هم دینتون قشنگه، ظاهرتون -

 دید رو مردم ناموس یپاچه و پر هم دودی عینک زیر از که پاکه انقدر هاتوننگاه بره،می دل! اوف که هم
 بگم امیر به که بودم اومده من. کنید قضاوت رو بقیه دیدمی اجازه خودتون به که کثیفه زیادی باطنتون اما زنید؛نمی
 قول به. میگمن کسی به من! نباشید نگران ترسید؟می همین از. برم بعد و دادین بهم ایشرمانهبی پیشنهاد چه

 !کنید عمل هاتونحرف به خودتون کاش! ترهمهم چی همه از مومن آبروی شماها
 دستم به نگاهی دوباره امیر. بود او روی همچنان امخصمانه نگاه. چکیدندمی اتاق سرامیک روی خون هایقطره

 تیر قلبم بود خشک خشک مهایلب. آورد بیرون سفید پارچه یک کشو داخل از رفت میزش سمت به بعد و انداخت
 .من برای نه اما بود اتاق این در که خواستمی آرامشی منبع دلم کشید،می

 !نه درمان و دارم درد قدرچه افتاد یادم تازه. گذاشت زیرش را پارچه کند، لمس را دستم که آن بدون
 :گفت امیر به رو سپس رد،ک شانپاره یک به یک. درآورد کتش جیب از که افتاد هاییسفته روی تارم نگاه

 .بگیره تصمیم هم مادرت بذار! خونه بیا دخترِ این با امشب -
! کرد؟ خود عروس را ناپاک خودش قول به من راحتی همین به داد؟ رضایت راحتی این به. شد خارج اتاق از بعد و

  بیراه؟ و بد همه آن از بعد
 به دختری. لنگیدمی چیزهمه وسط این اما کرد؛ روشن را مچشم اشگونه عمیق چال دوباره کشید، راحتی نفس امیر
 .امیر پدر یگذشته خانواده، اصالت، متفاوت، هایفرهنگ هوشنگ، جنتلمن، مهران ارغوان، نام
 کنه؟ موافقت راحتی این به کردیمی فکر -
 .ببخشی رو من خواستینمی که تو موافقی؟ هم تو چی؟ تو -

 .شد رتمسخ از لبریز هایشلب نقش
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 .نمیاد بند که ریزیشخون داری؟ درد هنوز -
*** 

 «ارغوان»
 درد به فهمیدیم نامزدی دوران تو فقط کشتم، آدم انگار کنیدمی صحبت طالق از طوری یه جون، عمو زن... وا -

 .خوریمنمی هم
 . شد جاجابه مبل روی و داد تحویلم پوزخندی شایان

 سکوت در که بود راضیه تنها کردند،می وزوز و بودند نشسته روبرویم سه ره. داشتبرنمی سرزنشم از دست که عمو
 . کردمی نگاه ما به

 برای گونهاین که بود آن از بهتر حداقل« !بگیر رو من بیا کردم، غلط» :بگویم و امیر یخانه بروم خواستمی دلم
 .انداخت باال ایشانه آقاجون. شوم سرزنش پوچ و هیچ

 .خودش بخت به زنهمی لگد پا با داره دونهنمی من تردخ این اخوی، -
 :کرد غرزدن به شروع و گذاشت میز روی را چای هایفنجان مادرم

 برای ارغوان اینکه مگه ستشدهتموم چیزهمه هم حاال کرده، پیر رو ما قدرچه دختر این دونیدنمی شما وهلل -
 .بشه قدمپیش خواهیمعذرت
 .داد باال را اشمشکی و پر ابروهای. گرفت دهانش یجلو را فنجانش شایان

 خوادمی که کچله و کور یارو حتما من خدای گفتم. زد خشکم من اومده خواستگار دخترعمو برای گفتید وقتی -
 ! شانس بده خدا گفتم فقط دیدم رو طرف نامزدی مراسم تو که بعد. بگیره رو فنچ این
 .نبود برداردست او اما کرد؛ نثارش ایغرهچشم عمو زن
 دختر تا بود ترهضم قابل خواستمی رو راضیه من خواهر این اگه! بگو رو باباش مقام هیچی، امیرخان این حاال -

 اگه! خوبی اخالق نه بلندی، و صاف پیشونی نه یونانی، بینی نه شهالیی، چشم نه داره، باالیی و قد نه آخه عمو؛
 .بود گفتن من از ش،بذارید ترشی باید کنه ول رو امیر

 مرواریدرنگش هایچشم برترش ویژگی تنها که شایانی. کندمی من بار است خودش لیاقت چه هر نکبت، یپسره
 از داشت مادرم. ریزدمی دانیمصیبت آن از که است مفت حرف تنها. نیست پوکش مغز آن در عقل که حیف است،
 :گفت بحث تغییردادن برای عمو. نگوید زیچی که داد تکان را سرش آقاجون رفت،می در کوره

 کردی؟ کار چی رو دانشگاه عمو ببینم جان، ارغوان خب -
 .انداختم پایم روی پا
 . شناسیباستان رشته بهمنم، ورودی -
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 :گفت من گوش کنار و انداخت شایان به نگاهی ملیحه
 .خندهمی بهت داره ها، کنم لهش بزنم -

 .جویدم را لبم پوست
 !رو رنگیچشم کرگردن کن ولش -

 که آن از ترسیدم. نشنوم حرف آن و این از قدرآن تا برگردم امیر زندگی به خواست دلم گرفتم، را خودم تصمیم
 دوم نفر اشزندگی در نکند که ترسیدم نخواهد، را من نکند که ترسیدم کند، ترکم لیلی بازگشت از بعد امیر نکند
 ... آنکه از ترسیدم و باشم

  نیست؟ حرفی. فرهود آقای خونه برم شم آماده میرم االن من. کردید بزرگ رو چیزهمه قدرچه -
 :پرسید گردشده هایچشم با مادرم

 رو مامان خوشگل این پاشو خانکاظم. عاقلی دونستممی! دخترم آفرین شدی؟ پشیمون بگی خوایمی یعنی -
 .امیدش یخونه برسون

 نکند بزند؟ پس مرا نکند. آوردم بیرون کمد از را امیشمی مانتوی لرز با ترسیدم،می زچیهمه از. رفتم اتاقم سمتم به
 ای؟بچه هنوز تو بگوید دوباره

 .آوردم بیرون سایلنت حالت از را گوشی. شدم خارج اتاق از چادر انداختن و ایمقهوه کتان شلوار پوشیدن از بعد
. بود شده سرد هوا کردم، مانتویم جیب داخل را هایمدست. سیدیمر فرهود آقای یخانه به ساعتنیم گذشت از بعد
 دستی آقاجون برای. فشردم را در زنگ و زدم را تردیدم قید! بازیمی بشوی، داخل اگر گفتمی و لرزیدمی دلم

 :پیچید آیفون پشت خانم عصمت صدای. برود که دادم تکان
 کیه؟ -

 :پرسید متعجب. بدهد تشخیصم بتواند تا ایستادم پا یپاشنه روی
  کنی؟می کار چی جااین تو دخترم ارغوان،-
 .میگم خدمتتون بزنید، رو در اگه -
. کشاند راهرو تا را من و گفتمی را خالفش پاهایم اما نشو؛ داخل زدمی فریاد درونم ندایی کشید، تیر قلبم. زد را در

 ابروهایم باالی تا را ایمسورمه روسری. کردم دازبران آینه داخل را خودم نشست، همکف طبقه در که آسانسور
 . کشیدم

 . زدم را در زنگ طوالنی مکثی با بودم، رسیده شانطبقه به
 . توانستنمی اما بگوید؛ چیزی کردمی سعی کرد، باز را در نگرانی با خانم عصمت

 .شدم آزارتون باعث ببخشید مامان، سالم -
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 :گفت خانم عصمت به رو پسس و زد لبخندی. آمد جلو جواد حاج
 نوازی؟مهمان رسم بود این بشه؟ داخل تا کنار بری خواینمی اومده، عروسمون -
 . رفت کنار دلهره با
  هستن؟ آقا امیر! آقاجون سالم -

 .کرد دستیپیش خانم عصمت
 . کشیده دراز اتاقش داخل نیست خوش حالش البته دلم، عزیز آره -

 .نداشت دوا که زهری کرد زهر را روزم آن که جاییهمان به بودم؛ برگشته جااین به ارهدوب. درآوردم را هایمکفش
 بدنش اجزای تمام که جذب مانتویی با. شکندمی را هایشانگشت و نشسته خانه باالی مبل روی دیدم، را دختری

 آب! لیلی. زد خشکم جا رد. زد کنار صورتش روی از را اشکردهرنگ و بلند موهای دختر. گذاشته نمایش به را
 را حالتش خوش ابروهای. آمد سمتم به و برخاست مبل روی از لیلی. پریدندمی مدام هایمپلک. دادم قورت را دهانم

 .دادم دست اکراه با. آورد جلو را اششدهباندپیچی دست داد، باال
 .سالم -

 نشیمن داخل امیر صدای که دادم را سالمش جواب سر با. بود خصمانه دختر آن به همسرش و جواد حاج هاینگاه
 :پیچید

 اون تو گفتم بهت پس؟ کجایی خانوم دلم، عزیز لیلی گفتی؟ بهش چیزی نکنه آقاجون، پس؟ رفتی کجا لیلی، -
 .بزنند حرف هم با مامان و بابا تا بمون من صاحاببی اتاق

 .ایستاد سیخ من دیدن با شد، نزدیک حمامش آبی حوله با
 . بست را خانه در جواد حاج

 .میدم توضیح برات بشین بیا جان، ارغوان -
 اشزندگی وارد کنیمی غلط است، قلبش در دیگری کس بینیمی که زمانی این؟ از ترواضح توضیحی توضیح؟

 !شوی
 .شدم مزاحم باشید، داشته مهمون کردمنمی فکر! ببخشید -

 صورتم روی مالحظهبی که اشکی قطرات با هاآن دیدگان بربرا در. بودم داشته نگه دستم در سختی به را کیفم
 .رفتم بیرون جهنم آن از شدند، روان
 مادرم و پدر من، تحقیرشدن مقصر. بکشم فریاد و بروم رژه شهر هایکوچهپس کوچه در صبح تا خواستمی دلم

 ... اگر کردند،نمی اصرار اگر بودند؛
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 کرده پا تاکرده هایلبه با که هایمکفش. زدندمی شالق چادرم به باران اتقطر بودم، خیابان وسط آمدم که خودم به
 .سرد چندان نه فصلی در تنها بودم شده دختری من و بودند درآمده پایم از بودم،

 :زد اصد را اسمم دور از کسی. دیدممی تار را جلویم آمد،می هاماشین بوق صدای
 !باش مراقب ارغوان، -
 .زدم چرخ هوا روی شکمم، به گینیسن جسم برخورد با

*** 
 «لیلی»

 پیدایش کجا از نبود مشخص و کردمی ناله و عجز مدام که بود فرفری مو پسرک. دویدیم دختر سمت به مانهمه
 هاییاشک با امیر مادر. بچشد را کسیبی طعم تا بود زود خیلی هنوز، بود بچه. رفتمی دخترک آبروی داشت. شده
 :زدمی فریاد نداشت، بندآمدن قصد که
 باید چی رو کاظم حاج جواب االن شد؟ چی پس آمبوالنس! آوردی مردم دخترِ روز به چه احمق یپسره ببین -

 ! کن رحم معصوم دختر این به خودت خدایا بدیم؟
 گفتیم هم باز وقتآن خواندم،می را دختر این با هایشچت و گرفتممی را اشگوشی کیوان از اگر بود؟ معصوم

 ! معصوم؟
 .گذاشت امشانه روی را خیسش و سرد دستان امیر

 داره؟ نسبتی چه ارغوان با شناسی؟می رو پسر این تو -
 اما بدهیم؛ تکانش نباید گفتمی اورژانس و بود افتاده دراز به دراز باران زیر که شدم دختری حیثیت نگران دل در
 .نه زبان در
 .پسرشهدوست -
 .نیست ندیدهمهتاب آفتاب معصوم، دخترک این که بود هضم غیرقابل برایش خندیدم، امیر بمتعج یچهره به
 :گفت باورنا
 میشه؛ سفید و سرخ بار ده بزنه حرف مرد یه با خوادمی یعنی نیس؛ دختری همچین ارغوان آخه نمیشه، باورم -

 . اومد آمبوالنس[ برد باال را صدایش... ]یعنی
 سر که بالیی از دل ته از شاید. بود خنثی نگاهم همچنان من. بردند آمبوالنس سمت به را وانارغ روحبی جسم
 تا رفتند خودشان ماشین سمت به مادرش و پدر و امیر! بمیرد کاش اصال. بودم خرسند بود، آمده امعشقی رقیب

 دنبالشان دختر، آبروی ترس از که بودم دوخته کیوانی به را گستاخم چشمان اما من. کنند همراهی را آمبوالنس
 . نرفت
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 . نداشته خارجی وجود لیلی که انگار کردند؛ حرکت هم پشت به پشت ماشین و آمبوالنس
 فلک به سر درخت به کنارش. رفتم سمتش به بود گرفته غـل*بـ غم زانوی آسمان امانبی هایتازیانه زیر کیوان
 . زدم تکیه کوچه یکشیده

 .هامشکل افتاد ولی ل؛او نمود آسان عشق و -
  عشق؟ کدوم -

 .دوختم لرزانش هایدست به را نگاهم
  مگه؟ نیستی عاشقش -
 !همین بترسونمش خواستممی فقط. کنهنمی ازدواج حاالها حاال شد راحت خیالم امیر، پیش برگشتی تو که حاال -
 بود؟ کشک شدنغیرتی و بودنعاشق همه اون یعنی -
 بشیم، تنها هردومون یعنی کنه؛ تنهاترم اینکه نه باشه، هامتنهایی شریک تا خواستممی رو ناو. بود فیلم شهمه -

 . نیستم اونا یخانواده مناسب من
 ! بودم جدابافته وصله که من لرزیدم؛ خود به

 .چکید صورتم روی مزاحمی اشک یقطره. دوخت ظلمات آن در هایممردمک سیاهی به را نگاهش
 رو خاطرت خیلی هوشنگ شنیدم عباس از که جاییاون تا نیستی؟ مناسب خانواده این برای کنیمین فکر تو لیلی -

 ...و تو تا خوریدمی هم به بیشتر اون و تو. خوادمی
 .باشد نمانده باقی اشک ایذره تا مالیدم را هایمچشم بدهد، ادامه نگذاشتم

 دفعه! کلعقل میگم بهت من شد وقت هر که بشه من عقل اندازه عقلت تا مونده خیلی! تو با کرده غلط هوشنگ -
 .کنیمی صحبت چرندیات این و اصالت از باشه هم آخرت
*** 
 .بازگردد شهرشان به تا رفت آهنراه سمت به کیوان
 وردهآ در لرزه به را تنم اشویبره که را گوشی. زدممی قدم پیاده پای با طوالنی راه به توجهبی بود، آمده بند باران

 .بود افتاده صفحه روی عکسش با همراه "My love". آوردم در مانتویم جیب از بود،
 من بیرونا، رفتی کم لباس با خوبی؟ خودت کنید؟ پیدا تونستید کرد فرار که رو ایراننده طوره؟چه حالش -

 !کنم درمانت که نزدم بیمارستان
 ...ارغوان که انگار. داشت غم صدایش

 کجایی؟ -
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 دارخانواده یدختره اون به برو کنه؟می فرقی چه تو برای خیابون، وسط! دادی رو هامسؤال جواب که ونممن -
 .کنهمی گم رو خودش گور دوباره هم وفابی این. برس

 .شد برقرار بینمان طوالنی سکوتی
 !وایسا هستی هرجا دنبالت، میام دارم! نزن رفتن از حرف -

 .بود کرده خوش جا دبلیوامبی فرمان پشت سالهبیست نهایت پسری. نداختما روبرویم اتومبیل به نگاهی
 کنید؟می رویایی رو ما شب بانو -

 .لرزاند را گوشم پرده تلفن، پشت امیر فریاد صدای
 !نزنه حرف باهات این مثل آشغالی یه تا خودمون کوچه برگرد -

 .آمد در هم راننده کناری صدای. دادم ادامه راهم به اشخواسته به توجهبی و زدم تکخندی
 برن؟می تشریف کجا شهال هایچشم این با پوشخوش بانوی یه شب، موقع این -

 .نباشد مهم برایم و بشنوم تیکه که بود شده عادی برایم انگار
 .شوم خالص شرشان از و بدوم مقصد سمت به سابق مثل دادممی احتمال. شد پیاده ماشین از کناری موفشن پسر

 حلقه بازویم دور هایشدست. خوردم بستبن به تاریکی و خاموشی آن میان در اما دویدم؛ شدنشپیاده محض به
 .شد
 «ارغوان»
 نشون بهم رو قاتل یا فرستاده؟ ماشین زیر رو من احمق لوحساده معصوم طفل این پدریبی کدوم! کشنفس آی -

 .دممی قرار عنایت مورد رو مبارکتون اجداد یا دیدمی
 مدام آوردم،می یاد به ابهام از ایهاله در را گذشته. کردم باز را سنگینم هایپلک دختری االصوات انکر صدای با

 «!باش مراقب ارغوان،» :کردمی احاطه را گوشم پسری صدای
 .زد پلک هم پشت چندبار آمد، سرم باالی جوان دختر

 جهنم، به حلوا حاال. بخورم رو حلوات زدم صابون رو دلم ردی،م تو کردم فکر من بینم؟می خواب دارم یا خودتی -
 هایچشم اون بازشدن از االن مثل وقتهیچ یعنی گذرونم؛می رو زندگیم باهاش گیرممی رو اتدیه پول گفتم

 .بودم نشده ناراحت دارت گوسفند
 آشنا برایم گودرفته هایچشم نآ با اشمشکی نازک ابروهای. گرفت قرار سرم باالی ساله پنجاه-پنج و چهل زنی
 . نبود

 !ببینم بختسیاه رو بانیش و باعث الهی کردی؟ کار چی خودت با دخترم قربونت به مادر -
 :گرفت دست در را کالم نخ دوباره پرحرف دختر
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 خواب تخت رهسپار نخورده رو یکی این خرمای هنوز مرتیکه نبینه جدیدش زن از خیر شاءاهللان بمیره، اون الهی -
 ...رو مادرشون تا نشن روبرو من با که برده خودش با هم باباش ننه شده، یکی اون
 :کرد قطع را حرفش خشم با بود، کرده معرفی من مادر را خود که زنی

 حاال. کرده درش به راه از و امیر پای زیر نشسته دخترِ حتما! نزن رو هاحرف این هستن، محترمی خانواده! ادببی -
 .شن جدا هم از خواستنمی هم قبل از شکر رو خدا نشده، چیزی که هم

 را من که آمدمی دختر چند قهقهه صدای. پیچید مغزم در ناآشنا دردی. زدمی تند نبضم دیدند،می تار هایمچشم
 . خندیدندمی و دادندمی نشان

 . شدنمی قطع هاخنده صدای اما نشنوم؛ چیزی تا گرفتم را گوشم دست با
  کنه؟می اذیتت ما هایحرف گرفتی؟ رو هاتگوش چرا دلم عزیز خوبی؟ برم قربونت شدی؟ چی مادر رغوانا -

 :زدم فریاد
 .نیستم دلقک که من! نخندن من به بگو! نخندن بگو بهشون -
 .نیست خوش حالش پس؟ شد چی پرستار سوری -

 .رفتمی رژه چشمم پیش سفیدپوش مرد یک و زن دو محو تصویر
 . کشید تیر بیشتر من سر اما شد؛ قطع هاخنده صدای. کرد سرمم وارد را سرنگی نیکیشا

 .کنم تفکیکشان هم از و ببینم را هاچهره توانستممی شد، ترواضح برایم اطراف صداهای
 .کنممی رو الزم هایصحبت همسرتون با داده، دست از رو شحافظه متأسفانه -

 .کرد ترک را اتاق پرستارها با همراه نفر دو آن شگفتی و بهت برابر در و گفت را این مرد
 شماربی سواالتی با ماندم من و هایمکسیبی با ماندم من غریب، خودی با ماندم من نامعلوم، ایگذشته و ماندم من
 .خویش از

*** 
 . آمد سراغم به سوری که گرفتممی خو جدیدم یخانواده با داشتم کمکم گذشتند،می دونده ابری همچون روزها
 . شود اتاق وارد سوری بدهم اجازه تا کرد امراضی سختی به مادرم

 . شد وارد آبان، اوایل نه و بودند مناسب تابستان برای بیشتر که مشکی شال و خاکستری نازک مانتوی با سوری
 . امنشده توجهم را اتاق به او ورود گویی کردم؛می نگاه نامعلوم جایی به و بودم نشسته تخت روی من

 :کندمی ملتهب را اطرافم خاموش فضای صدایش
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 شده خیره فرش این از نامعلومی نقطه به که گودرفته هایچشم و خرسی خواب لباس با ساله هجده دخترکی -
 به چه رو ابله دخترک این البته که[ داد ادامه عامیانه لحنی با سپس! ]دارند؟ را زیباروی من دیدن توان اکنون است،
 !خوش شب اصال ندارم، حرفی خوابهمی ظهر لنگ تا که کسی با من! من دیدن
 درد گذشته از خبریبی. بیاورد من یشدهقفل و خشک هایلب این روی لبخندی توانستنمی هم او شوخ لحن

 .شود مادر تواندنمی فهمیدمی که زنی از بیشتر حتی داشت،
 .نگرفتم را نگاهم هم زبا اما خورد؛ گوشم به صندلی حرکت صدای

 افسرده و الغر خوری،می صبحانه مثال الکی کردی، حذف غذایی وعده از کال رو شام و ناهار میگه مامانت -
 !شدی هم بدتر بودی،

 . بریزد فرو است ممکن لحظه هر که دیواری مانند گیر،گوشه و تلخگوشت هستم؛ حال که بودم همان من پس
 و کشید بیرون را موبایلش. آمد سمتم به و شد بلند صندلی روی از و زد لبخندی اندم،کش سوری سمت به را نگاهم
 .کرد باز را اشگالری
 . آمد صفحه روی پوشیخوش مرد عکس

. افتادی روز این به دخترِ اون و این خاطربه تو. داشته رابطه هم دیگه دختر یه با اول از البته نامزدته، همون این -
 اما دیدی؛ رو کیا رفتی، کجاها گذشته هفته ندونی کهاین! خیلی سخته، خیلی فهمممی نمیاد؛ یادت هیچی ببین
 شدی، بزرگ تو که بفهمونی اونا به پاشی باید نمیشه، درست هیچی نشستن جا یه و گرفتنخونخفه با من عزیز

 قدرچه ببین رو ابروهات. برس خودت به کمیه! زباله سطل بندازنت بخوان هروقت که نیستی دستمال بفهمونی
 ! شده گاوصندوق شبیه که هاتلب کنه، نگاه بهش تونهنمی آدم روحهبی بس از هاتچشم بدحالته، و پشتکم
 مگر نرسی؟ خودت به و باشی دختر شودمی مگر. آوردم خاطر به دیگر بار را هایمدخترانگی غلتید؛ چیزی امسینه در

  نزنی؟ دم و ببینی ـیانـت خــ و نکنی مرتب شانه با را موهایت شودمی
 :زدم لب. آمدمی حساب به من دشمن حال گفتمی سوری که مردی

 داشتم؟ دوستش من -
 اما« !کردینمی فراموشش بودی اگر که نبودی عاشق تو» :گفتمی و بود کرده رخنه وجودم در خوره مانند چیزی
 .آورد زبان به را این ضد سوری

 . بدی هم رو جونت خاطرشبه بودی حاضر که خواستیشمی انقدر ی،داشت دوستش خیلی -
 تو از مگر کند؟ ـیانـت خــ باز اما بداند؛ او و بداری دوست را نفر یک شودمی طورچه لولید؛می چیزی مغزم در

  یافته؟ ترعاشق
 کرد؟ ـیانـت خــ چرا بدم جون براش حاضرم دونستمی اگه -



 

 

75 

 

 لیلی بی وفا رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

fateme078 

 . انداخت اششانه روی را شالش فت،گر خود به متفکر ایچهره
 .بود راحت تو عشق از یالشخ اون بعدی، نفر سراغ نمیرن نشه راحت رابطه طرف یه از خیالشون وقتی تا هاآدم -

 هایمانگشت الی محکم چنان. کردم پیاده پتو روی را عصبانیتم و خشم یکوره شد؛ زده اعصابم عمر پایان سوت
 .شکست هایمخننا از یکی که دادم فشارش

 داشتم؟ دوستش مطمئنی -
 ! معلومه خب -
 میشه؟ نمیشه، متنفر معشوقش از که عاشق ولی -

 هم از گیسوان زدنشانه به شروع و برداشت تخت کنار میز روی از ایشانه کرد حلقه امشانه دور را هایشدست
. رفت هایملباس کمد سمت به سپس ؛کشید هایملب به نارنجی رژ انداخت، بند را صورتم کرد، من یگسیخته
 خودش سر روی اول را مانتویم رنگ به روسری انداخت، تخت روی جین شلوار با همراه را روشنی آبی مانتوی
 .کرد امتحان

 .بیاد خیلی تو به کنم فکر روسری، این رنگهخوش چه -
 بریم؟ جایی قراره مگه -

 . انداخت صورتم به ترحم از لبریز نگاهی
 وای! خانوم لیلی با است شازده عقد هم حاال. گرفت رو طالقت غیابی بودی بیمارستان که هفته اون تبابا -

 ما داری قبول کال. شدیممی مزدوج بعد کردیممی صبر دیگه ماه چهار تا باید بودیم، بدبخت هایزن ما اگه ارغوان
 من، مسئول داداش خب. کنندمی ادبیبی اونـجا چون نمیدن؛ راهمون ورزشگاه کن فکر ایم؟جامعه مظلوم قشر
 جاش به میاد ما گیر راحت کار! کن عوض رو کشور فرهنگ درک به اون اصال ادبه،بی که نده راه رو اونی

 مرد یه اگه اما خرابه؛ پره،می هرز میگن هست هم ایدیگه کس با که شوهرداری زن به. میدن کم رو حقوقمون
 رو نیازهاش اولش زن حتما نرفته، لو اشرابطه که کرده بازی فیلم خوب چه گرم دمش میگن کنه رو کار این دارزن

 یه به رو مطلقه زن که ایجامعه تو خودش از تونهنمی چون یارو اول زن حاال! دومی سراغ رفته که نکرده برطرف
 . بمونه یارو ریش بیخ عمر آخر تا مجبوره و بگیره طالق بینند،می بد چشم

 رو را خودش از جدیدی شخصیت و کردمی عوض رنگ هربار! نبود بعید مزاجدمدمی سوری از فلسفی سخنان این
 .کردمی
 بریم؟ کجا تو و من اونه، عقد -
 مکه؟ حاجی حاجی برن بعد بذارن اسم مردم دختر رو کیه؟ هر به کی هر مگه! کنیم خرابش میریم تو و من -

*** 
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 «لیلی»
  آوردن؟می سرت بالیی چه شرفابی اون بودم دهنرسی روز اون اگه دونیمی -

 .کردم تمدید را رژم و انداختم باال شانه
 ایدیگه دختر هر چه من، چه یعنی بدی؛ نجات اونا دست از رو من بود اتوظیفه مرسی؟ بگم داری توقع االن -

 اینه؟ غیر کمک، رفتیمی باید بود
 .بگشاید را هایشاخم تا دادم تحویلش لبخندی. کرد نم حواله ماشین جلوی آینه از را اشعصبی نگاه

 لج ما کوچه تو بمون گفتم بهت وقتی چرا اینه من حرف. کنیمی برداشت اشتباه رو من هایحرف همیشه ،لیلی -
 من با خوایمی کی تو. نگفتی هیچی هم باز ارغوانه پسردوست پسرِ اون دونیمی کجا از پرسیدم ازت وقتی کردی؟

 هان؟ باشی، سترورا
 و کت این با دانستمنمی حتی من. داندنمی را پاسخش هم خودش انسان که هست هاییسؤال فهمیدمی کاش
 کسی چه آیند،می استقبالم به کسانی چه روم،می کجا به سرم روی گیر پا و دست سفید یپارچه این و ساده دامن
. گویندمی چه آیدنمی عقدم برای برادرش خاطربه هم یلوفرن حتی که منی سر پشت شانخانواده است؟ مراسم شاهد
 .گرفت آتش امتنهایی برای دلم لحظه یک

 همراهته؟ تشناسنامه -
 .گذاشتم جا را آن خانه طاقچه روی آمدم یادم که کنم تایید سر با خواستم

 .گذاشتم جا رو شناسنامه! دار نگه امیر وای -
 .دهد رتغیی را مسیر خواست و کشید پوفی

 .کفریه دستت از که هوشنگ خصوصبه! ببیننت محل تو ندارم دوست میرم، خودم من! اینا بابات پیش برو تو -
 :داد را پاسخم غیظ با
 !هاتمحلیهم و اون بابای گور -
 .بردم داخل باز پنجره از را سرم کردم باز را ماشین در
 .میدم قول میام زود! تو از غیر هرکس پدر گور -

 .بپیوندد حقیقت به شبه یک که رویایی مانند بود، خواب چیزهمه انگار شد؛نمی باورم. نماندم اشخداحافظی ظرمنت
 خانواده نه و باال و قد به نه دارند، کار هم یچهره به نه دهند؛می دل هم به که نفر دو فهمیدندمی ترهابزرگ کاش

 شاطر عاشق و نانوایی رفت شاه دختر دیدی دفعه یک. شودنمی حالیش چیزها این که عاشق اجتماعی، موقعیت و
 هم به هاعاشق یهمه که بدهد دستور هافصل پادشاه مثال بگذارند؛ خودش حال به را آدم باید پاییز اصال! شد

 .برسند
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 .دربست آقا -
 .بودم گذاشته امیر ماشین صندلی روی را سفیدم چادر شدم، تاکسی سوار

 نگاهش برق نه و کردم نگاه اشچهره به نه ماند جا کسی پیش دلم که غروبی به کردم؛می فکر روز آن غروب به
 .نشست دلم به متینش رفتار دیدم را شخصیتش فقط نکردم؛ دقت هم پیراهنش و کفش به حتی دیدم، را
 .شدم وارد کرایه پرداخت از پس. بود شده متوقف خانه در کنار راننده ماشین آمدم، که خودم به

 سد را راهم کسی که کنم ترک اتاقم مقصد به را حیاط خواستم. نشنیدم پاسخی اما زدم؛ صدا را نیلوفر چندباری
 .دادمی ـراب شــ بوی دهانش. کرد

 .گرفتم مست هایتونل آن از را نگاهم
 !کنار برو هوشنگ -

 .داد تحویلم پوزخندی
 .گذرهمی خوش بیشترم البته گذشت؟ خوش اومدن؟ کجا از بانو -
 .بردم باال را صدایم شومش نیت تصور از

 زودتر را لعنتی شناسنامه آن کاش! کردممی گوش امیر حرف به کاش. نبود خانه کسی اما کشیدم؛می هوار
 از هاسنجاق یک به یک کشید، خودش سمت به را موهایم. نشوم روبرو ـرزه هـ مردک این با تا داشتممیبر

 !کرد پاره را گوشم یپرده خراششگوش صدای. بود کرده خود بند در گونهاین را یلیل منِ. شدند جدا موهایم
 واسه یا لیاقتبی یپسره اون برای کردی؟ سرخ کی برای رو هاتلب قبل، از ترخوشگل حتی شدی؛ خوشگل -

 !نزدم دست بهت کردم اشتباه االنم تا محضر؟ تو چاکتسینه عاشقای
 شده شل کامال هایمشانه سر از شد، باز سینه پایین تا عروسم لباس زیپ. بردممی زمین زیر سمت به کشیدم، فریاد

 سرمان پشت زمین زیر در. زدمی لبخند بدترکیبش و زشت هایدندان آن با! شوم برهنه لحظه هر بود ممکن و بود
 «!باد خودت بر لعنت که کردی خودت» :کردم زمزمه لب زیر. بود مانده باز دهانم عباس دیدن با. شد بسته

 رو خواهرت کسی داری دوست تو هوشنگ ببین کردی؟ یکی به دست این با هم تو عباس! عوضی کن ولم -
 !دیگه بنال دِ شدی؟ الل هان؟ کنه، سیرتبی
 :غرید درمیانش یکی هایدندان الی از
 .کن نگاه رو سرت پشت میشه، معنیبی هم عشق پول با اما دارم؛ دوستت من لیلی -

 میان دیگری کس پای و باشد بعید نیلوفر برادر از کارها این که زدممی حدس باید برگشتم،. کرد رهایم آرام
 . آمد نزدیکم بودند، رفته گود که هاییچشم و ژولیده موهای با مهران. ماجراست

 :گفت وارزمزمه گوشم کنار و کرد خم را سرش و کشید ـبم*لـ کنار را کوچکش انگشت ناخن
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 زنش بفهمه پسرِ اون اگه آخ! منه دست برداری؟ رو شناسنامه اومدی ست؟دیگه یکی واسه هاتگریلیلی لیلی، -
 بشینی مجبوری وقتاون ندازه،نمی خوشگلت صورت اون تو هم تف دیگه داشته کار و سر هاییآدم چه با امروز
 ! اون با نه اما عقد؛ سفره پای

 :دهممی دست از را اختیارم
 کسی کنار ذارینمی چرا پس داری؟ دوستم نمیگی مگه خوای؟می جونم از چی! عوضی شو خفه! شو خفه هرانم -

  شم؟ خوشبخت دارم دوستش که
 ! بجوشه توش سگ سر خواممی نجوشه من واسه که دیگی -

 بود، داغ. شد کشیده هایملب سمت به اشـرزه هـ نگاه. کرد خم را سرش. کرد حلقه گردنم دور را بازوانش
 کشیده لباسم زیر به دستش. خوردمی هم به حالم تماسش از فهمیدنمی ترسم،می فهمیدنمی لرزم،می فهمیدنمی
 . بود شده کر اما زدم؛ فریاد بلند. شد
 پدرم دوست که هاسال همان افتادم؛ پیش سال چند یاد. شد مشت هایمانگشت گذاشت، هایملب روی را هایشلب
 دستش مهران. کند رهایم تا زدممی پا و دست دادمی عرق بوی که ـوشش*غـ*آ در که روز همان. شد اتاقم وارد

 .کردند ترک را اتاق کی عباس و هوشنگ که بودم نشده متوجه حتی. کرد موهایم داخل را
 ! برو عزیزه، برات قدرچه دونممی که سپیده جون رو تو کنممی خواهش مهران، -

 . کوبیدندمی را صورتم و بودند سنگین هایشنفس. آورد صورتم زا باالتر را سرش
 . ببینه ـاشــقه معـ حال در رو تو و من یهو کن فکر بیارن، رو امیر رفتن هابچه وایسا زوده، که االن -

 دنبالم مهران دویدم زمین زیر در سمت به. کنم فرار دستش از تا گرفتم کار به داشتم توان هرچه. پرید رنگم
 . آمدمی
  بیرون؟ بری خوایمی طوریاین -
 دیگری چیز بود پایم که ضخیمی ساق جز به. بود آمده پایم ساق پایین تا بلند لباس آن. کردم نگاه خودم به

 . نداشتم
 ! بود ترتباه زندگیم هایتباهی تمام از که تباهی شد؛می تباه امزندگی حتما دید،می شکل این به را من امیر اگر

 . کنممی باز را در ظاهر آن با و مالممی تن به را چیزهمه پی قیدیب
 ! است فاجعه بروم بیرون شکل این به کنم،می نگاه خود به دوباره. برممی یورش بیرون سمت به

 باز بارهیک به خانه در. کشممی خجالت امزندگانی از. کندمی نظاره را عریانم تن لبخند با مهران سرم پشت
 . اندداده من به را دنیا انگار دیدنش با. ببند را آن تا ایستدمی در کنار در نگرانی حالت با نیلوفر. شودیم
 . ایستدمی در دم طورهمان متحیر وضعیت آن در من دیدن با
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 کجاست؟ امیر پس باشی؟ مراسم سر نباید مگه االن تو لیلی -
 کشیدم، بیرون بلندمپاشنه هایکفش زیر از را لباس از تیقسم رفتم، سمتش به آهسته هاییقدم با وارفته

 به و انداختمش زمین روی دوباره. بود شده کثیف و پاره اشباالتنه قسمت اما بکشمش؛ امباالتنه تا خواستممی
 .یدمشنمی سرم پشت را نیلوفر و مهران صدای. بودم مرتیکه این دست زیر االن که انگار نه انگار رفتم؛ اتاقم سمت

 نداری؟ هم رو اون چی؟ غیرت و شرف نداری؟ مادر خواهر تو -
 .کنم تجسم نیلوفر یجمله شنیدن هنگام در را مهران پوزخند توانستممی

 زنگ تلفنم. کردم سر به جدیدی شال. پوشیدم مشکی جذب شلوار با را کوتاهی سفید مانتوی و رفتم اتاق داخل
 .بود امیر. خورد

 .کشیدم سبز سمت به را دایره استیصال با
 جانم؟ -

 .نشود متوجه را زارم حال که بود این در سعیم تمام
 چی دیگه وفاییبی رفتی گذاشتی دوباره. میرم منم میرن دارن! لیلی نیستن تو مسخره مردم رفتی ساعته دو -

 .خطاکار آدم یه به دوبارم داعتما از پشیمونم من! ایدرهگل خانوم نمیشه گزیده بار دو سوراخ یه از آدم کنم؟ کارت
 االن بیام، بعد حموم برم شدم مجبور شد پاره هاملباس کردم تصادف موتور با خدا به میدم، توضیح بهت من امیر -

 تکمیل من با تو نگفتی مگه. کنم ترکت خوامنمی دوباره میام من کن صبر ربع یه امیر. پوشممی لباس دارم هم
 کردنالتماس اهل من شناسی،می که رو من! بدم دستت از دوباره نذار خدا رو تو کن، رصب من خاطربه و بیا میشی؟
 ...دیگه دقیقه چند فقط کنید، صبر گفت لیلی بگو اتخانواده به اما نیستم؛

 فدای ندارد، عیبی» :بگوید مثال. هستی ایجمله شنیدن منتظر واردیوانه که آنگاه تلفن بوق صدای شنیدن دارد درد
 فرق من امیر با آسمان تا زمین امیر این. برسی زودتر و بگیری قرض دیگر پای دو تا« !جان عشق مویت تار یک
 ...من امیر زند،نمی حرف جدایی از من امیر کرد،نمی قطع خداحافظی از قبل را تلفن من امیر! کندمی
 .بردی تاراج به را عشقش که روزی همان! مرد عاشقت دال؟ گوییمی چه
 .بود که قیمتی هر به گرفتم؛می مهران از را امشناسنامه یدبا
 .ندیدمش زدم، بیرون خانه از
 نیلو؟ -

 .آمدمی آب بدون حوض کنار صدایش
 .رفیق نباشه غمت منه، پیش تشناسنامه -
 .زدم خیسش صورت به ایـوسه بـ و گرفتم را شناسنامه رفتم، سمتش یه
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 کسی... از یعنی. نداشتم انتظار عباس و هوشنگ از یعنی کنند؛ غلطی مچینه خوانمی دونستمنمی من خدا به -
 .لیلی نبودم برات خوبی دوست من متاسفم، هم خیلی متاسفم؛ من. نداشتم توقع... داشتم دوستش که

 .دهممی تحویلش جانیبی لبخند
 و خودم فقط هم رو کلیدش نهک عوض رو در قفل بیار رو یکی فقط کنیم،می صحبت باهم گردمبرمی. شده دیرم -

 فهمیدی؟ ،نمیدی راه هم رو عباس و هوشنگ. باشیم داشته خودت
 .داد تکان آره نشانه به را سرش
 خیابان کنار. نداشتم اطراف به توجهی. کشیدمی شعله بیشتر حرکت هر با درونم آتش. بود گرفته حالم. زدم بیرون

 .کردممی نگاه ساعت به مدام. شود پیدا ماشینی تا ایستادم
*** 
 مدام را پاهایش و کرده فرو موهایش داخل را هایشانگشت نشسته، محضر هایپله روی تنها که بینممی را امیر

 .آیدمی سرم پشت از صدایی دهدمی تکان
 .شد روشن جمیله جمال به چشممون! بهبه -

 .گردیمبرمی من هم و امیر هم
 داشتیم، نگه سرد سالح زور به هم رو عاقد رفتن جمعیت نصف نیومدی انقدر! کن نگاه متعجب فقط تو جون -

 این درک، به من حاال. بشه باز بختم این تا بسابم قند واستادم جا یه بس از گرفت درد پام! نکنا نگام طوریاون
 باشه خورده خر مغز یکی شاید بسابه قند مجلس تا دو باید این قاپیدن، دستش از شوهرشم که بدبختم دوست

 !بگیرتش
 چند که اولی ترم دختر مانند کرده؛ تغییر قدرچه. است ارغوان خود نه که انگار انگار، زندمی آشنا اشکناری دختر
 .اشبشناسی توانینمی بعد ترم

 !کن تمومش سوری -
 دختر نای بعدم. کنممی بازی خشمگین پرنده دارم عمره یه من که ارغوان نکن خشمگین گاو شبیه رو ریختت -

 ! کبوده گردنش زیر اومده که حاال وقتاون کرده معطل همه این خانوم
 .برداشتم عقب به قدمی منمن با
  نه؟ دیگه، عادیه کبودی این کردم؛ تصادف خب آره -

 . کرد تند پا سمتم به بود سوری نامش که جوان دختر
 ! شده زمرگیرو کبودیا این شما و من برای البته عادیه، کامال بله... بله -
 منظور؟ -
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 . ریخت صورتش روی کج را موهایش و کرد امحواله چشمکی
 .بریم باید داریم کار ما بگیر رو زنت بیا فرهود آقای. هاکبودی این از باشه تا کن ولش اصال دونی؟نمی تو -
  .بود گرفته نفس به اعتماد رنگ پراسترسش یچهره زدم؛می دید را ارغوان دختر سر پشت از
  داخل؟ بریم نمیای امیر -

 . ایممانده واج و هاج سوری و من و رودمی ارغوان سمت به کند من به نگاهی آنکه بدون خیزدبرمی
 :گویدمی ارغوان به رو
 اعمالش اما میشه؛ خداییش ادعای که من مثل آدمی بخشیدن دونممی سخته، خیلی دونممی ببخش رو من -

 عشق الیق که بشه زندگیت وارد کسی روزی یه امیدوارم هدایت، خانوم. میاد بر پاکه قلبت که تویی از شیطانیه
 .باشه پاکت

 گیردمی باال بود هایشکفش روی همیشه دیروز تا که را نگاهش کند،می علم قد روبرویش استوار و محکم ارغوان
 :دوزدمی امیر هایچشم به و
 یادم از بودم عاشقتون واقعا اگه اما کردم؛ فراموش رو گذشته که درسته. ببخشید رو من شما بگم بودم اومده -

 !کنید خوشبخت رو خانوم لیلی بتونید امیدوارم. رفتیدنمی
 :گفت ارغوان به رو پرخاش با و کرد امیر نثار ایغرهچشم رفت، سمتشان به هازدهجن مانند سوری

 احمق ببخشه؟ رو تو بگی این به جااین بودی اومده که شدی؟ هم بخشنده من واسه حاال...! بابا نه ببخشی؟ -
 بفهم لعنتی، شو عوض ارغوان شی،مسخره تو مگه بگی گوشش تو بزنی باید االن اینه، کرده بازی تو با که اونی
 فکر کنه،می بازی باهات داره گوسفند، کن فکر جا؟این بیای گفتم چی برای رفت یادت! میاری دهنت تو چی
 ! کن حرومش رو بهشت میشه واجب بهش خدا بهشت خشیشبب تو کنهمی
 ! انتقام به برسه چه نیست منم فکرکردن الیق بگیرم انتقام ازش باید گفتی که آدمی این! سوری شو ساکت -
 ...ارغوان-

 ینا اما بود؛ هم در هایشسگرمه و بود درآمده اشکش االن بود سابق ارغوان همان اگر. انداخت پایین را سرش امیر
 .دیگریست دختر نیست، فکرکردن الیق گویدمی و شودمی خیره امیر هایچشم به راحت قدرآن که محکم دختر
 . آمد سمتم به امیر

 .منتظرن تو بریم -
 . کشیدم گردنم جلوی را شالم رفتیم، داخل باهم

 . کرد زمزمه چیزی پدرش گوش کنار و کرد ترش رو من دیدن با مادرش
  امیر؟ -



 

 

82 

 

 لیلی بی وفا رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

fateme078 

 بله؟-
 !نذار تنهام ندارم، رو کسی تو جز من -

 :زد پوزخندی
  لیلی؟ کردی کار چی تو اما یادته؟ ندارم، تو جز رو کسی که گفتم تو به من بارم یه -

 . جویدم را لبم
 . نرفتم خودم خواست به من امیر... اما -

 . نشست سلطنتی دونفره مبل روی کنارم. نگفتم چیزی دیگر. گرفت صورتش جلوی را اشاشاره انگشت
 لبخند حتی نه و زدندمی دست نه کدامهیچ داشتند، حضور که نفری هشت -هفت از. کرد خواندن به شروع عاقد
 :کرد زمزمه گوشم یالله کنار شود، تمام عاقد خواندن آنکه از قبل. بود صورتشان روی

 بودی؟ کجا مالمتگر، هایچشم این میون میشم له دارم -
 . کردم تصادف که گفتم -

 . زد بازویم به ایتنه
 . بده رو جوابش کرد، سوال ازت سوم بار برای -
 . آمدم خودم به
 . بله -

 ! نزد دست کسی ارغوان از غیر
 . بدهد پاسخ امیر باراین تا خواند دوباره عاقد

  کردی؟ تصادف واقعا -
 !تو جون به امیر، آره -

 . بود شده راحت برایم قدرچه گفتندروغ
  وکیلم؟ بنده آیا فرهود امیر قایآ -
  گفتی؟ راست بهم رو چی همه لیلی -
 . نمیگم دروغ تو به من معلومه، خب -

 . کردنمی قبولم حتما گفتممی اگر اما گرفتم؛ وجدان عذاب
 :گفت عاقد به رو بلندی صدای با سپس

 داشتم تازه گشتی،برمی نباید تو! نه االن اما بود؛ زندگیم یهمه قبال تو هایچشم لیلی،. نیستم راضی من نه! نه -
 !ببخشمت تونمنمی که ببخش. کردممی فراموشت
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*** 
 «ارغوان»

 عاشقانه هایمتن همه آن پس رفت؟ کجا بود زده پس مرا خاطرشبه که عشق همه آن. شد گچ مانند لیلی رنگ
 فراموش قدراین مردها شد؟ زده سپ سرعت این به که کسی برای بود؟ که برای تلگرامش کانال و اینستاگرام

 !او شکبی او؟ یا امداده دست از را امحافظه من کارند؟
 عقد مراسم یعنی. رفتم جلوتر زد،می من به سوری که هاییتنه به توجهبی. رفت امیر سمت به برافروخته جواد حاج
  بود؟ مضحک قدراین هم من
. بود درآورده زانو به گونهاین را محکم و قوی لیلی. رفت خروجی رد سمت به پدرش ردکردن از بعد و شد بلند امیر
 .کردندمی پچپچ هم با همه. نشود نزدیکش کسی کند، سکوت بود، تنهایی داشت نیاز آن به لیلی که چیزی تنها

 توانستممی. دبو داده تکیه ماشینش به. شدم کوچه وارد و رفتم پایین هاپله از. نبود راهرو داخل. شدم خارج اتاق از
 .دهم تشخیص سر پشت از بود، کردنشخفه حال در که بغضی

 . باشید ایکینه انقدر کردمنمی فکر -
 .داشتمی نگه پا سر را خود سختی به بود، شده خم کمرش. بودند سرخ سرخ هایشچشم. برگشت

 بهش دوباره فرصت تا هزار اون داشتندوست خاطربه که وقتی کردم خودم به خودم رو ـیانـت خــ بزرگترین-
 دروغ و میشه خیره هامچشم توی که دختری این با من لیلیِ. داشت حدی یه صبرم فقط نیستم، ایکینه من. دادم
 دست از رو اتحافظه تو شدم باعث اون خاطربه وایسادم؛ همه جلوی لیلی اون برای من. داره فرق خیلی میگه
 .نیستم مهربون تو مثل من شم،ببخ نتونستم که ضعیفم خیلی من. بدی

 .کردم قالب هم در را هایمدست. ایستادم ماشین نزدیک کنارش گذشتم، آب جوی کنار از و گرفتم باال را چادرم
 وقتی اما بگیرم؛ انتقام خواستم شدم، متنفر ازت شنیدم رو سوری و مامان هایحرف و اومدم هوش به وقتی -

 دنیا به بیشتر که بار یه آدم. کنم بدبخت توی صرف رو فکرم و وقتم که اریند رو ارزشش فهمیدم دیدمت اینـجا
. کنم زندگی خواستممی چون بخشیدم؛ من. نکرده زندگی اصل در کنه خراب هاشعقده خاطربه هم رو اون نمیاد،

 باعث که داشتم کم چیزی چه که بودم این دنبال اوایل اون. بدم تغییر رو امگذشته معمولی و غلط زندگی خواستم
 زیباترین تو اینکه به خوردم آخرش گشتم، سوال این دنبال خیلی. بده ترجیح من به رو ایدیگه کس مرد، یه بشه

 . نمیای چشمش به وقتهیچ نخوادت، طرف دل اگه باشی که هم دنیا پسر یا دختر
 . وانکی آها بود، چی اسمش داشتی؟ دوست رو پسرِ اون تو نیومدم؟ تو چشم به منم -

 . کردم نگاهش زدهبهت
 زنی؟می حرف کی از -
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 .دزدید را نگاهش
 .نمیاد یادت چیزی تو کن، ولش -
 کیه؟ کیوان -
 . بزنند نیش بلدن فقط که خانوم سوری البته و دونهمی بهتر اون. بپرس لیلی از -

 . راند صنامشخ جایی سمت به و شد ماشینش سوار کند، روشن را زدهبهت من تکلیف آنکه بدون
 . کرد اصابت کمرم به ایضربه که بودم خیره ماشین دود به واج و هاج

 !بود دیدنی لیلی قیافه آخآخ شون،عروسی تو شد... ر تو و من دخالت بدون شد خنک دلم قدرچه خدا وای -
 .شد دمغ یهو

 همه جلو جاهمون گفتمی نه من به یکی اگه ارغوان یعنیا کنم،می درکش دخترم منم یعنی داشت؛ ـناه گـ ولی -
 بیماری داشت؟ کرم نه؟ گفت چرا اصال. شد ساکت لیلی اما کردم؛می ولوش هم بند روی شستمشمی صابون با

 . اینـجا اومدیم کردیم تلف رو وقتمون الکی! کنهمی بازی دخترا با احمق مرتیکه طور؟چه روانی
 داشته بخشش آرزوی لیلی باید باراین! نفهمید رو دنتبخشی وقتهیچ که کسی بخشیدن از بکشی دست باید -

  سوری؟. تلخه قدرچه بفهمه طوریه،چه دادن دست از بفهمه باید! باشه
 . کرد حلقه امشانه روی را دستش و کشید پوفی

 یه اندازه لعنتی. کردممی زیرت ماشین با خودم میره باال شعورت و فهم انقدر بشی مغزی ضربه دونستممی اگه -
 بعد بودم لیلی جا من اگه ولی کردی؛ آوریجمع اطالعات بینی و حلق گوش، دهن، پا، سینه، کبد، قلب، متخصص

 «خب؟ بدم، یاد مردونگی بهت بیا»گفتممی بهش امیر کردن کشفحش از
  طوره؟چه لیلی -
 . میره داره ببین، رو جلوت -
 بیرون را خودش کاش کرد،می گریه کاش. رفتمی بیرون محضر از زیر به سر اما استوار لیلی. شدم خیره روبرو به

 . رفت و شد تاکسی اولین سوار... کاش و زدمی داد کاش ریخت،می
 .بریم پاشو شد تموم تفریح دارم کار منم. رفت شد، دیوانه -
 داخلن؟ هنوز بقیه -
 .خداها بنده کنندمی خواهیمعذرت دارن امیر بابای ننه -

 *** 
 .خداحافظ حاال. کنممی تعریف براتون خونه میام. خوبه هم خیلی خوبه حالم بله... هستم سوری پیش ناال من -

 . برد اشچانه زیر را دستش سوری
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 رو وجودبی توی ماه نه چون واجب؛ احترامش و مادره باز بده هم گیر اگه حتی! کن صحبت درست مادرت با -
 بکن گریه احمق نوزاد اون تا کرده خشکت و تر عمر یه نیست، ماجرا پایان این تازه و داده پرورش شکمش توی
 نه هستی عصبانی دستش از و شکونده رو دلت که ببر باال کسی برای رو صدات پس! بکن گریه بالغ دختر یه بشه
 !اون

 .کردم جابهجا میز روی را کیفم
  کنی؟می رفتار خوب مادرت با تو مثال بره؟نمی خوابت چرا بلدی الالیی که تو -

 سوال و حقیقت از فرار برای راه بهترین را میز کنار گارسون ایستادن که زیرا زد؛ مطمئنی لبخند. زد برق نگاهش
 . دانستمی من
 دارید؟ میل چی -
 را صدایش سرفه با کردمی سعی که حالی در و انداخت باال ابرویی سوری. داد قرار ایشیشه میز روی را منو و

 . شدمی گردتر هایشچشم خواندمی که را کدامشان هر نام. کشید خودش سمت به را منو ،ندک رساتر
 ! همیشگی همون... اوم -

 .کرد پایی آن پا این مرد
  بودید؟ اومده جااین هم قبال شما -

 :گفت بگیرد، منو از را اشمسخره نگاه و بدهد تغییر را اشچهره حالت آنکه بدون سوری
 گذاشته رو اول عشق آهنگ هم موقع همون. اومدم پسرم دوست اولین با پیش سالشش داشتم، ورحض که بله -

 و خندیدیممی راحت بود نشکسته رو کمرمون زندگی بار و بودیم مغزی افتادهعقب چون. کردیم کیف کلی که بودید
 . شدیممی شاد چیزی هر با
 .شده افتتاح که نیست هم سال یه جااین خانوم -
 . خندیدم بلند صدای با و شد لبریز صبرم یسهکا

 . خنددمی گونهاین که گشتندمی غمیبی علی دنبال به بقیه. شدنمی قطع امخنده اما رفت؛می غرهچشم سوری
 :بگویم قیدبی و کنم خفه را صدایم توانستم بسیار هایتالش از بعد باالخره

 . خورممی رو سه یشماره من آقا -
 . داد تحویلم صورت پهنای به خندیلب سوری

 ...پ و هشتاد یشماره هم من -
 .پریدم حرفش وسط پا جفت و بدهد ادامه نگذاشتم

 .نیست بیشتر شماره دو و بیست تا جااین! سوری -
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 .لطفا هشت یشماره خب اوم -
 که بودم آن از ترحوصلهبی. پوسیدمی دلم جاآن بروم؛ خانه به دیرتر خواستممی تنها نبودم، گرسنه. رفت گارسون
 . کنم کرم هایگوش یآویزه را پدرم و مادر هاینصیحت

 قرمز قلب ایموجی هاشچشم تو بگم رو شماره من بود منتظر پسرِ! گفتممی رو شماره ذاشتیمی کاش ولی -
 و شدم مادر بار ده حاال تا کنم فکر! ترکونندمی الو هاشونچشم با اینا کال اتوبوس تو خوبه، این حاال. شه روشن

 .ندارم خبر
  است؟ ضایع لیلی پیش برم فردا اگه! شنونمی بابا شو ساکت -
 .بگو نه شوهر؟ نوایِبی بدبختِ اون جون از خوایمی چی تو -
 .ما مثل دختره یه اونم خودت قول به شه، بلند دوباره کنم کمکش خواممی -

 .چرخید کناری میز به نگاهش
 ! تو مثل نه من، مثل رهدخت یه اون -
 «لیلی»

 که دردی داشتم، درد سوختمی گلویم. زدم آتش را بعدی سیگار و کردم خالی جاسیگاری داخل را سیگار خاکستر
 .بود رسیده خود اوج به هایمسرفه. نداشت دوا

 مردی قفسِ اسیر یر،اس بودم دختری هم من کاش. بازنده همیشه قماربازِ یک مانند بودم؛ باخته را امزندگی یهمه
 به مادرم یعمه خواست به کاش شوم، جامعه وارد گذاشتنمی و گرفتمی پرش و بال زیر مرا کاش. پدر نام به

 !گشتمبرنمی کاش و رفتمنمی کاش دیدم،نمی را امیر کاش رفتم،نمی دانشگاه
 . دادمی دود بوی نفسم
 !گرفتمنمی ستد در را لعنتی این ترسش از و بود زنده مادرم کاش

 چه هر به دست چرا بینمش؟نمی چرا هست خدایی اگر باشم؟ الهی عذاب این مستحق که بودم کرده چه من
 نزدیکم را نیلوفر صدای! را یاور و یاربی خوردهشکست منِ همین بیند؟نمی مرا چرا خورم؟می بستبن به زنممی
 .دهدمی نوازش را صورتم خنکی باد. شنوممی
 بریم بیا سرده هوا! احمق میریمی بری پیش طورهمین کنی؟می کار چی خودت با داری نشستی؟ حیاط تو چرا -

 .داخل
 . است تلخ تلخ دهانم یمزه کنممی روشن را بعدی سیگار

 من. میره بین از کنهمی آلوده هاشنفس با رو هوا که یکی فقط کنه؟می فرقی چه بقیه و تو برای بمیرم من -
. زنندمی مفت حرف اما نمیاره؛ خوشی پول میگن. بوده بد چی همه زندگیم روز اولین از کردم کار چی نمدونمی
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 خوشدست ما زندگی و شدمی جدا مرتیکه اون از اول همون حسابی، درست بابای ننه یه و داشت پول اگه من مادر
 . میشم آب حقارت همه این از دارم لوفرنی بدی؟ تغییر رو گذشته و برگردی بخوای شده حاال تا نیلو،. تغییر
 .داد قرار اششانه روی را سرم و کرد موهایم داخل را انگشتانش. نشست پله روی کنارم

 قوی خیلی شناختممی رو یکی کنند؟نمی گریه قوی هایآدم گفته کی لیلی! کن خالی رو لعنتیت بغض کن گریه -
 دیدم روز یه. بود من زندگی آدم ترینقوی بود، کشیده سختی رشعم تموم. بود مرد خیلی بود، محکم خیلی بود،
 به که طورهمون نتونستم گفت نیاوردم طاقت گفت شدی؟ چی بابایی گفتم. کنهمی گریه زارزار داره بالکن تو رفته

. کنه ازدواج دیگه یکی با و بگیره طالق داشته حق مامان که گفت. کنم خوشبختتون بودم داده قول مامانت
 . کنهمی داغونت بدتر کنه،نمی آرومت این... نکشید سیگار بابام. شد آروم گریه بعد دونی؟می

 . دادم بارش یاجازه هایمچشم به و کردم خالی را نخ آخرین خاکستر. نخوردم فرو را بغضم دیگر
 چه اون مثل پولداری بچه. ندخوردنمی ما به اونا. بود بزرگی اشتباه اتآینده همسر عنوان به امیر انتخاب لیلی، -

 آشغال، سطل تو بریز رو هاشخاطره و بیا. کنیممی سیر رو شکممون طوریچه بدبخت توی و من دونهمی
 خواستتنمی اگه. میاره یادت به رو عوضی اون چیزی هر و اون از کن خالی رو گوشیت! بزن آتیش رو هاتونعکس

 .بودن تو با برای کردمی پیدا دلیل تا هزار خواستتمی اگه و کشوندت محضر تا کرد غلط
 دل این کنم؟ کار چی رو مغزم ببرم، بین از رو چیزا بقیه و هاعکس من حاال ببرم؟ بین از رو هامخاطره میگی -

 تونمنمی من افتم،می اون یاد میرم هرجا که کنم کار چی خودم با کنه،می رو هواش باز که کنم کار چی رو لعنتی
 ! تونمنمی نیلوفر، کنم فراموش ور خودم

 روی سفیدی چادر نیلوفر شکست، را سکوت در تقتق صدای. بودیم شده خیره زمین به دو هر مرگبار سکوتی در
 . رفت در سمت به و انداخت اشبرهنه شانه

 :شنیدممی فاصله آن از خوبی به را صدایش
 مرتیکه! بیرون شو گم شدی شیرفهم اگه. بشه روبرو اهاتونب لیلی دوباره ندارم خوش! برید جااین از آقامهران -

 ...هر
 .کجاست لیلی بگو و شو ساکت -
 . آمد بودم نشسته من که جایی سمت به بدهد، ممانعت یاجازه نیلوفر به آنکه بدون بعد و
 لیلی ببین ت؟خود خوبی! کن ولش اصال... جوشیدنمی من برای که مالی خب اما ناراحتی؛ دستم از که دونممی -

 صدا که بزننش طوریچه بگو فقط تو کنند، پرش لب فوفول یپسره این سراغ فرستممی رو نفر ده کنی تر لب
 کاری؟ و کسبی کرده فکر کنه، سگ

 . رسیدممی اششانه به زحمت به کردم، علم قد روبرویش شدم، بلند جایم از شدهگره هاییمشت و زار حالی با
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 روشن برات رو چیزی یه بذار...هوم کردین؟می کردین،نمی خفتم تو شِبه و تو که نبودم کار و کسبی اگه نیستم؟ -
 که آشغالید مشت یه نیستید، آدم شماها. خورهمی همبه تونهمه از حالم. رو این بفهم نیستم، کسی مال من کنم؛
 ...داری عقده تو آره ،کنند خالی رو هاشونعقده تا گردنمی من مثل کاری و کسبی آدم دنبال

 .زنممی پسش کشد،می موهایم روی را انگشتانش
 تمام بده فرصت بهم بشم؟ لیلی این مجنون آشغال خودت قول به منِ ذارینمی چرا نمیدی؟ فرصت بهم چرا -

 و تقدر به و بری باال ازش که باشم نردبونی بذار. کنم خوشبختی به تبدیل کشیدی حاال تا که رو هاییبدبختی
 باشه؟ کن فراموش هم رو عصر ماجرای. من چیِکافه برسی ثروت

 . نشست لبم روی پوزخندی
 بکوبی، سرت تو هی و برداری آهنی میله یه باید کردنشفراموش برای هستن، نشدنیفراموش هااتفاق بعضی -

. کنهمی نابودت عواقبش و هذارمی آدم ذهن تو اتفاق اون که تلخی یخاطره اما بره؛ یادت هاییشقسمت یه شاید
 پای زیر که کوتاهی نردبون همون اما نردبونی؛ تو... آره میره؟ نمیره، یادش که رو زندگیش نابودکننده عناصر آدم

 .ذارنمی اعدام به محکوم
 پیشانی و بودند شده سرخ هایشچشم. شد بلند آخم درد شدت از که داد فشار محکم را لرزانم هایشانه

 .خش و خط از پر تراششخوش
 متنفری؟ ازم انقدر چرا -
 به برسه چه کنمنمی فکر بهشون اصال که همونایی از تو. ندارن هم ورزیدننفرت ارزش حتی آدما بعضی -

 ! متنفرشدن
 :غرید اششدهقفل هایدندان الی از
  کنی؟می خالی من سر گفته نه بهت دیگه یکی -

 .گیرمیم پیش را داخل راه سوالش به توجهبی
 .زدی گند زندگیت به اشتباه انتخاب یه با خبره؟ چه سیگاری جا این توی -

 :دادم را جوابش برگردم آنکه بدون و کردم خفه گلو در را بغضم
 !هری. مونممی انتخابم پای آخرش تا خودمم زدم گند خودم -
 ! کن ناز هی تو حاال لیلی دارم دوستت من ولی -

 . آوردم زبان به را نامش دوباره را نزبا شیرین دخترک آن نام
  نه؟ مگه داشتی، دوست هم رو سپیده -
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 و شود خانه داخل ندادم اجازه آمد، جلوتر. شکست را هایشانگشت و زد چنگ را موهایش ریخت، همبه اعصابش
 .کردم سپر را هایمدست

 اساس بر تو به من یعالقه کنم؟ رزه خودم کام به رو زندگی جسد یه حرمت به باید کی تا من مرده، سپیده -
 از بم زلزله تو رو اشخانواده اون. کردمی فرق چیزهمه سپیده درمورد اما هستی؛ زرنگی دختر دونممی چون عقلمه؛
 بود، میزه ریزه بود، چادری دختر یه سپیده! نکن نگاهم طوریاون. بود ترحم روی از اون به حسم بود، داده دست
 نحسی واژه یه به خورهمی اینا یهمه اما بود؛ دنیا دختر ترینجذاب من برای اما نبود؛ وشگلخ داشت، پری هیکل

 اون بانی و باعث دونیمی هم خودت مرد؟ تصادف توی پیش سال دو سپیده بفهمی خواینمی چرا «بود» مثل
 ... کیه تصادف

 .گرفت زیر رو سپیده عموش ماشین با تو به اون یعالقه و اون به اشعالقه خاطربه فقط! هدایت شایان -
 . گیرممی نظر زیر را گردنش شدهمتورم هایرگ و شدهسرخ هایچشم خوبی به
 به چندبار. دنبالشم کوچه به کوچه هنوزم من اما شد؛ تبرئه زاده حروم اون درسته بدونی، باید که هست چیزی یه -

 هر دست از تونیممی بخوای تو اگه. شم خالص دوشون ره دست از خواممی آشنان، هم با یعنی زده؛ زنگ امیر
 .بشیم خالص تاشونسه

 . هاغلط چه! بکشد؟ را امیر کردم؛ نگاهش متعجب
 بالیی نکند که کنیمی فکر او به اول باشی، شدنغرق حال در خودت و بیاید سیل اگر حتی باشی، که عاشق
 به او اگر حتی کنم، مشاهده را امیر خوردنزمین و بنشینم توانستممی طورچه من. خودت به بعد باشد آمده سرش
 !باشد خندیده من خوردنزمین

  کیه؟ سوم نفر -
 .امیر سابق نامزد و شایان عموی دختر هدایت، ارغوان -

 شایان و او یکسان هایفامیلی متوجه حال به تا طورچه داشت؟ ما به ربطی چه ارغوان. کشید سوت هایمگوش
  نشدم؟

 که متاسفم برات واقعا آره؟ بگیری؟ انتقام اونا از که اینه برای فقط من به نزدیکیت نکنه! کن تمومش هرانم -
. نبودم خوبی راه من انتقام، برای کردیمی پیدا بهتری هایراه بودی قوی اگه هستی، ضعیفی و ارزشبی آدم انقدر
 !شو گم حاال

 !بمون عوضی اون خاطربه بزنم، حرف اتباه خواممی لیلی زندگیشونه آخر روز فردا -
 .آمد باال هاپله از نگران نیلوفر. شدم خشک سرجایم میخکوب

 ! عوضی مرتیکه بیرون برو پاشو د کنه؟نمی گم رو گورش چرا یارو این -
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 !اتاق تو برو نیلو -
 .ها کنه کم اتجهیزیه از خواستمی صبح که همونیه این لیلی ولی -

 .کردم قطع را حرفش
 !تو برو بیا نداره، ولی -

 . بست را در و شد خانه داخل نیلوفر
 اجازه منتظر نشستن برای بود؛ عجیب. کرد شلوارش جیب داخل را دستش مهران. نشستم پله روی و رفتم جلوتر
 !است

 .بشین -
 .گذاشت طرفش آن را جاسیگاری و نشست پله روی کنارم

 توی. ستدغدغهبی و مرفه خیلی کردممی فکر همیشه که پرانرژی خترِد یه. شدم آشنا سپیده با پیش، چهارسال -
 یا داد پا اون دونمنمی گذشت، که کمی. بودم سریش من داد،نمی محل اون یعنی شدیم؛ آشنا هم با هاهمایش

 ایههمایش تو روز هر اون خاطربه. ما شدیم سابق هایمن باالخره ای،دیگه چیز هر یا اومد پیش ایعالقه
 گفتمی. بود مشکل دیدنش هامحیط اون از بیرون آخه ببینمش، بیشتر تا کردممی شرکت تهران دانشگاه
 برات قبال رو جااین تا. دروغه هاشحرف همه و ستدیگه چیز یه قضیه فهمیدم آخرش اما میدن؛ گیر اشخانواده

  .کنی هضمش سخته تلخه، کمی یه بعدش به جااین از اما بودم؛ گفته
 مثل دختری زندگی نکردنهضم از ترسونی؟می چی از رو بود تلخ تلخ قهوه یه مثل زندگیش کل که کسی -

 . کنممی درک خوبی به باشن خودم جنسهم که رو هاییآدم من! نباش نگران سپیده؟
*** 

 «ارغوان»
  دارید؟ کار کی با شما؟ گفتم آقا! ؟...شما -

 :هراس از پر و بود آرام صدایش
 .کیوانم ارغوان، منم -

 بودم؟ شنیده کجا قبال را نام این کشید، سوت مغزم
 !نشید مزاحم نمیارم، جا به -

 :رسیدمی نظر به برانگیزترحم زدنشحرف لحن
 ! گرفتن بازی به رو دلت که کسایی از نگذر ساده دیگه کنممی خواهش فقط... نمیشم مزاحمتون دیگه چشم، -
 . بوق ممتد صدای و
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 نظر هر از خانه تلفن به هم آن ناشناس فرد این از تماس این و بود شب دوازده انداختم؛ دیواری ساعت به ینگاه
 . آمدمی نظر به مشکوک

 بود؟ کی ارغوان -
 :گفتم آهسته و انداختم باال ایشانه اشگلیگل سفیدِ خواب لباس با نیره دیدن با
 . مزاحم -
 . زد پلک چندبار خمارش هایچشم با
 ! دیروزه آشنای امروز، مزاحم -

 . گرفتم پیش را اتاقم مسیر و نفهمیدم را منظورش
  بگم؟ بهت چیز یه -

 .دادم تکان را سرم
 «!باش خودت مراقب. خوابممی تو یاد با و کنممی فکر تو به شبا هنوزم من» که اومد ایمیل برات دیشب -

 . کردم نگاهش متعجب
 فهمیدی؟ کجا از تو وقتاون -
 .کنممی استفاده تو تاپلپ از هاوقت بعضی من آبجی خب -

 ! کنجکاو یدختره دادم؛ تکان دستی برایش و شدم اتاقم رهسپار قیدبی
 کمی را چراغ نور. کشیدم بیرون تخت کشو زیر از را ایبرگه و کردم خم کمی را دستم کشیدم، دراز تخت روی

 .کردم بیشتر
 خود جانب به را ما کسی هرگز که چرا تنهاییم، ما! نسوخت ما عشق به کسی که خاطر بدان ظلمتیم، در ما»

 امید دیگر،. گرددمی باز دستتهی دراز، سفرهای از داشتن،دوست و اندانگیزهبی و کاربی معصوم، هایعشق. نخواند
 «.نیست نوازشی امید نیست، درودی

 . شاملو متن همین زیر بودم، دیده را نامش کجا فتادا یادم «کیوان» بود شده نوشته خوشی خط با متن زیر و
 سوری هم و شناسدمی را او امیر هم و گذاردمی پاکت داخل و نویسدمی متن شاملو از من برای که کسی «کیوان»
 .لیلی و

*** 
 پرید، که خوابی. است فایدهبی اما نپرد؛ خوابم تا گیرممی هایمچشم جلوی را دستم. آوردمی هجوم اتاق داخل به نور

 برای عاشق احتمال درصد صفر همان اندازد؛می پایین به را خودش هیمالیا ارتفاعات از که ستایمعشوقه مانند
 . داشتم امدوباره خواب برای من را معشوقش ماندنزنده
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 . پاشید صورتم روی سردی آب چاووشی صدای
  بله؟ -
 که بده پس بعد بگیر کتاب الکی بیا هم تو ندم، پس بعد که گیرممی یجنای کتاب تا چند دارم کتابخونه، بیا پاشو -

 .دادم پس منم کنند فکر
 :گفتم آلودخواب صدایی با
  میگی؟ پرت و چرت زدی زنگ ایجمعه صبح چیه فازت -
  خوابیدی؟ ظهر یازده تا که بوده بدبخت سینگل توی مال مگه جمعه شب...نچ نچ نچ -

 .بکاهد کشدارم یخمیازه حجم از که گذاشتم دهانم جلوی دستی پوکر
  آخه؟ داره ربطی چه-
 !فهمیمی بگذری هابعضی خواب اتاق کنار از اگه دیگه هفته جمعه شب رو ربطش-

 . شدم خیزنیم تخت روی و دادم قورت را امخنده
  کیه؟ کیوان سوری-

 :گفت جدی لحنی با سپس کرد، سکوت لحظه چند
 ببین. کردم کات باهاش منم همین واسه اومد؛نمی خوشت ازش تو که بود من سابق پسردوست سوخته، مهره یه-

 ! میشم گور به سینگل من آخرم خاطرتبه که عزیزی برام قدرچه ارغوان
 .پرسیدم جدی-
 اگر! بفرمایید توجه رسید من به که خبری به اکنون هم.[ کرد اخبارگوها مانند را صدایش. ]دادم جواب جدی منم-

 افسرده من چو عاشق مردی نداشتن علت به شما و شده تمام بنده شارژ نیایید، خیابانتان سر کتابخانه به االن همین
 . شد خواهید غمگین و

 .شدم بلند تخت از و خندیدم بلند
  شادی؟ انقدر صبح موقع این طوریچه تو-
 قرار عالمی عنایت مورد دهنت ریشبگی سخت اگه که شیرینه دروغ یه زندگی. جانم گرفتم ساده رو زندگی-

 ! گیرهمی
 . بذاره بابا اگه البته میام، باشه-
 ! بکن تو ولی کنمنمی خداحافظی نکنی دیر دارن، تشریف دیگه جا یه نیست خونه که اون-
 . کرد قطع را تلفن و
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 خیلی خبر یک هند،بد من به بدی خبر خواستندمی انگار رفت؛می اسکی جت اعصابم روی هاکالغ غارغار صدای
 ! بد

 . کشید رخ به را خود امگوشی روی پیامکی که بودم خانه از شدنخارج یآماده صبحانه، خوردن از بعد
 «کیوان و سوری دوستت به راجع کنم، صحبت باهات خونه از خارج خواستممی. لیلی دوست نیلوفرم، من»

 .نه من و شناختمی را کیوان هم او خواست؟می چه دیگر این
 :دادم را جوابش. رفتم پایین هاپله از و کردم باز را خانه در
 «.هستم... یکوچه نزدیک سرافرهنگ کتابخانه ظهر از بعد یک تا »
 :گفتم بلندی نسبتا صدای با. رفتند باال ابروهایم زیرشلواری و پتو با سوری دیدن محض به
  ریختیه؟ چه این -
 هم پتو اومد، در راهم راه زیرشلواری زیرش از کندم، رو ایملوله شلوار فرهنگ،بی کنی سکوت باید جااین! هیس -

 .عادیه که
 . نشستم میز پشت

 ! شدی مرکز مقیم هایافغانی شبیه-
 ! هستی شونشبیه هم شیک نفتی آبی مانتو همین با تو که البته خوشگلن؛ خیلی هاشونمبعضی جان ای-
 . زد حرف نمیشه که جااین بریم، بپوش-

 . زد امشانه به ایضربه
 و شده باز کتابخونه و کتاب به پاش که بکنه خوادمی غلطی چه نیست معلوم! جاستاین بیرون پسرعموت شایان-

 .جاستاین هم امیر اینکه ترجالب
 اصال بودند، دهندی را هم بار دو از بیشتر که شایان و امیر بودند؟ آمده هم با یعنی شدم؛ خیره سوری به باز دهانی با

  داشتند؟ هم به ربطی چه دو این
 کجان؟ االن ما، محل یکتابخونه تو اومدن چی برای اصال کنند؟می کار چی جااین -

 . دهدمی تاب انگشت با را فرش موهای
 برمتمی نکش لجن به رو کثیفت خون تو حاال عوضیا، گرفتن ایران منهای انگلیس و آمریکا ملل سران کنفرانس-

 ! گیریمچ پیششون،
 . گذشتیم اطراف خاموش فضای از کرد، مرتب را خود آنکه از بعد
 ملت همه امروز رو جااون اِِ ا... ژیگول بچه دوتا خاطربه کنم آروم رو صدام تُن نمیاد دلم اصال آزادی، آخیش -

 .شدنا کتابخون
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 .کنممی گم را پایم و دست و شوندمی گرد هایمچشم گردم،برمی بود کرده اشاره که سمتی به
 کنه؟می کار چی جااین جون آقا -
 :گفتم منمن با و کنممی نگاه سوری به گیج نشیندمی صندلی روی کنارش که زنی دیدن با
  خبره؟ چه جااین سوری... گرفتن رو هم هایدست... من جونِ آقا پیش... جااین... تو مامانِ -
 رو صورتش رو ماسک اون هی بشناسدش کسی خوادنمی البته کنه،می دلبری هچ بابات کن، تماشا فقط! هیس -

 !برهمی باالتر
 .برممی باالتر را صدایم و گیرممی را مانتویش یقه
 اهللخلق گوش تو عمر یه که ببینم رو پدری ـیانـت خــ اینکه برای جا؟این بیام من گفتی چی برای میگم بهت -

 هم شایان و امیر بخوابی؟ راحت خیال با تونیمی دیگه شدی؟ راحت حاال. یدمشوند یکی؟ خدا یکی زن خونده
 !داشتم اعتماد تو به که من سر بر خاک یعنی آره؟ من آوردنبیرون برای بود راهی

 . است نیلوفر همان یشماره. کندمی قطع را حرفم موبایل زنگ صدای
 چیزی ایکافه ور و دور این. نباشه اون که بیای دیگه جا یه ترهبه. دیدم هم با رو سوری و تو جام،اون االن من -

  هست؟
 . پیشتون میام االن من نیست، کافه به نیازی-

 . رفتم کتابخانه خروجی سمت به سوری به توجهبی و کردم قطع را تلفن
 رو تو بابات نیست عجیب نظرت به سگ، مثل میگی دروغ داری؟ اعتماد من به تو کنی،می اشتباه داری ارغوان -

 رو من داری حق آره! منه مرحوم پدر عشق یارش،. یارشه جمال کردننظاره مشغوله فعال که اینه واسه بینه؟نمی
 ! من مادر مثل احمقی یه هم تو چون نکنی؛ درک

 .دادم تکان دست بود ایستاده ورترآن مترده جین شلوار و کالباسی مانتوی با که نیلوفر برای هایشحرف به توجهبی
 . زد لبخندی دیدنم با
 کجا از رو من حاال. کنید عوض هم با رو جاتون تونیدمی حتی هستی لیلی شبیه خیلی تو باشی، ارغوان باید تو -

 شناختی؟
 ! اینستاگرامتون پیج از -

 . دیگر خوردمی دردها همین به مجازی فضای بود، کرده تعجب
 .شنوممی من خب -

 اشلوحیساده به و زنندمی حرف من مادر سر پشت هم کنار االن یعنی بود؛ سوری مادر و اجونآق پی حواسم تمام
  خندند؟می
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 .کرد تر را لبش داشتیممیبر قدم خیابان سمت به که حالی در
 اما کیه؛ اون دونمنمی! ببین. داره رو جونت قصد زندگیت آدم تریننزدیک بگم بهت گفت فرستاده رو من لیلی-
 حتما کمه، تهران به کیوان برگشتن احتمال چون همدسته؛ کیوان حتی یا سوری با مهران زنهمی حدس لیلی

 .سوریه سر زیر چیزهمه
 .بودم شده هااحمق مانند کردم،می نگاهش گنگ

  باشه؟ داشته رو من جون قصد باید چرا سوری کیه؟ کیوان کیه؟ مهران -
 خواستمی مهران خود هم قبلش البته کنه،می صحبت تو به راجع مهران با داره یکی که دیده دیشب لیلی ببین -
 .بشه خالص شایان و امیر شر از

 . انداختم باال ابرویی
 ! میشم ممنونش بکشه، اگه بکشه؟ رو شایان و امیر خوادمی کسی یعنی خب؟ -

 . گرفت دلخوری رنگ نگاهش
 ...چیزی یه فقط. دونمنمی هم رو علتش بکشن، رو شماها نخوامی اونا میگم. کنممی صحبت باهات جدی دارم-
 !بزنید حرف د چیزی؟ چه -
 چی کاراش این علت دونمنمی شناسیش،می تو که کسی. باشه یکی سر زیر هانقشه این تمام هست احتمالش -

 .بدونی تو شاید بوده،
 نیمکت روی بودیم، شده خالص هااشینم بوق صدای شنیدن از کمکم شدیم، بود خیابان طرف آن که پارکی داخل
 .کردیم خوش جا پارک

 ضعیف هایآدم مثل بگیره انتقام بخواد اگه. نیست آدمکش باشه چی هر سوری! زنی؟می حرف سوری از داری -
 میگی که مهرانی اصال سوری تر،مهم همه از. هاآدم کشتن برای کشهنمی نقشه طرف، با میشه رو در رو گیره،نمی

 ! شناسهمین رو
 . داد تحویلم پوزخندی

 .دنبالش اومد ماشین با کیوان و تو قرار سر که بود سوری اما نه؛ یا هست یادت دونمنمی -
 .هستند خطا همان تاوان هااین و رفتم خطا جایی یک که رسممی باور این به دارم دیگر «کیوان»
  داشت؟ دوستم ت؟داش نسبتی چه من با اصال؟ هست کی بگو؟ برام کیوان از -

 . کندمی پاک دستمال با را صورتش روی ریخته هایریمل
 بگم طوریچه. بود مهران و هوشنگ ساقی سوری یعنی شناختم؛ سوری طریق از رو کیوان من دونم،نمی من -

 نشد؛ اون همتوج لیلی البته! دید رو لیلی جاهمون مون،خونه اومد هوشنگ بد حال خاطربه سوری روز یه... آخه بهت
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 زدن، هاحرف سری یه هم با و زد زنگ بهش پسری یه بعد. بود کرده ممنوع خونه به رو آدما جور این ورود چون
 که بود گفته هوشنگ. بود مرموزی دختر خیلی. بدم بهش جایی یه و بدم راه خونه تو رو کیوان خواست ازم آخرم
 اینه، کارش وقته خیلی دخترِ این! بوده دوست شما یخانواده با طوریچه موندم. نرم پرش دم زیاد خطرناکیه، آدم

 اصال یعنی! زنهمی جیب به پول کلی و میشه طرف صیغه که ایناست از یعنی داغونه؛ اوضاعش مادرش شنیدم البته
 . نیستند درستی یخانواده

 یبده آدم سوری خواستمی دلم. باشد دروغ هاحرف این که داشتم امید درصد ده دلم ته. کردممی نگاهش مات
 دست از از بعد که دوستم تنها بود، من پشتیبان همیشه که سوری آن. کردم تبرئه را او دل در نباشد، داستان این

 .داشت فرق برایم دنیا یهمه با که سوری آن کرد، مادری حقم در امحافظه دادن
 دلیل یک پی و بفهماند خودش به تواندنمی اما ؛دارد نفر یک شمردن گناهکار برای دلیل هزار هاییوقت یک آدم

 ساقی طورچه رسید،نمی هم موری به آزارش که کسی بود؛ من صبور سنگ سوری. گرددمی طرف گناهیبی برای
 ! شده؟ قاتل و
 االن که مردی توئه، با حق مادرش درمورد. چسبهنمی بهش هاوصله این منه، خواهر مثل سوری کنمنمی باور -

 داره عوضی زن اون با االن که منه بابای خورنمی قسم پاکیش به محل تمام که هدایت حاج! منه پدر اشهباه
 !خدا به نیست راضی رابطه این از هم سوری زن، این کرده خام رو من بابای. زنهمی حرف

 .تکاند دست با را ساپورتش روی خاک و گذاشت پایش روی را کیفش
 االن کردی؟می قبول داره رابطه سوری مادر با بابات گفتنمی بهت دیشب اگه. نیست بعید کسهیچ از چیزهیچ-

 .رفته مادرت سر کالهی چه فهمیدی تازه دیدی که
 . زد هم به را افکارم یریشه همراهم تلفن خوردنزنگ

 !کنم دفاع مخود از بذار اما گفته؛ بهت چیا دخترِ اون که دونممی. توئه با حق آره کجایی؟ ارغوان الو -
 !بغض؟ از پر صدای این و پرانرژی سوری. سوخت برایش دلم داشت، لرزش صدایش

 .نگفته چیزی من به کسی سوری؟ شده چی -
 . برد باال را صدایش

 نفر چند و مهران! بترکونیم خوایم می... میان هم اینا بابات جااون اومدن هم شایان و امیر االن آره؟ پارکی تو -
  فهمی؟می ببینی، آسیبی تو خوامنمی من ارغوان ن،میا هم دیگه

 .بردم باال را صدایم متقابال
  خبره؟ چه جااین سوری -
 ! بازیهآتیش -
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 لی شلوار با همراه زرد ایحلقه آستین پیراهن که شایانی کنار شلوار و کت و مشکی چرم کیف با امیر دیدن با
 .یدمدو سمتشان به و شدم بلند جا از بود، پوشیده

 و شدمی کشیده زمین روی چادرم. گذراندند نظر از را باالیم تا پایین از متحیر هایم،زدن نفسنفس و من دیدن با
 . نداشتم را باالگرفتنش یحوصله

 !خطرناکه جااین... امیر -
 .کرد نگاهم سوالی شایان

  ریزه؟خاله کنیمی کار چی جااین تو -
 جا؟این بیاید تگف بهتون کی بگید شماها اول -

 :گفت زودتر امیر
 هم بعد ببینه رو من باید مدرک سری یه دادن برای که گفت و زد زنگ کیوان نام به آقا یه صبحی سر -

 .داد خودش جای به رو شایان مشخصات
 .کوبید زمین به را اشکتانی شایان

 و شده باز دوباره پرونده گفتن... یدهسپ با تصادف همون! بودی حادثه شب که جاهمون بیای باید گفتن منم به -
 زد زنگ دخترِ یه االنم. کتابخونه برو گفتن هم بعد. کنندمی دستگیرت هاهمسایه جلوی میان خودشون نیای اگه

 .پارکن تو مامورها گفت
 .نبود مشخص هدفش و دلیل اما بودند؛ شده کشیده جااین به مختلف دلیل سه با نفر سه

 و شایان. شدند پارک قسمت همان وارد سوری مادر با همراه پدرم نکشید؛ طول هم قیقهد ده تحیرمان و تعجب
 خواستمی دلش حتما. لرزید هدایت حاج هایدست دیدم وضوح به. آمددرنمی خونشان زدیمی بهشان کارد امیر

 نیستی همان تو حاجی! خآ. نشاند پرآرایشش صورت به مالیمی لبخند سوری مادر. ببلعد را او و کرده باز دهان زمین
 برای کند؟ پاکش سریع و شودمی خراب پوستش گفتی بود، کرده سفیداب سرخاب کمی مادرم آنکه سر دیروز که

 !نه؟ یکی این برای داشت ایراد اولت همسر
 دست از تسبیح. زدم پس را دستش بدهد، دست تا آمد جلو مهربانی با مادرم هووی. برداشتم خیز سمتشان به

 .گرفتم سمتش به و کردم بلند را تسبیح و شدم خم. افتاد زمین روی نآقاجو
 !رفته باد به شبه یه طوریچه عبادتت همه این ببین کن استخاره یه جون؟ آقا -

 !شناسنشمی همه که بگذارد جایی به پا زن این با توانسته طورچه اممانده من. داشت لرز هایشلب
 نپوشیدی؟ گرم لباس چرا سرده هوا بیرون؟ اومدی دونهمی مادرت کنی؟می کارچی جااین تو ارغوان -

 .کرد خوش جا لبم یگوشه تلخی لبخند



 

 

98 

 

 لیلی بی وفا رمان
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

fateme078 

 انداختنا زمین به نگاه این! نکن نگاه زمین به. کنارشه هم امیر جاست،این شایان ببین. رفت فنا به آبروت آقاجون -
 !مامان حیفِ! شناختنت که آدما نای پیش نه باشی، داشته آبرو توش که جایی و مسجده واسه

 !کنیمی فکر اشتباه تو ای،دیگه چیز خاطربه جااین بودیم اومده خانوم شهین و من بدم، توضیح برات بذار-
 .برگشت بابایم زن یکباره به
 !همیم با که ساله سه تو و من بگو بهش خب حاجیم، عشقم؟ -

 .شد هاگرفتهبرق مانند آقاجون
 .چیه مالیتون مشکل ببینم اومدم سوری خواست به من گید؟می دارید چی -
 .ببینتت جااین نیست مامان خوبه! بسه بابا، بسه -

 :کرد منحرف سابق هایحرف از را مانهمه سوری صدای
 !بابا زن و عشقی رقیب دوست قاتل، عموی پسر سابق، نامزد مادر، دختر، پدر؛ شدن جمع که همه بهبه -
 خبره؟ چه جااین کاظم حاج -

 دیگری زن ترجیح جز ـیانـت، خــ جز بیاورد در پا از را زنی تواندنمی چیزهیچ. لرزیدمی صدایش بود؛ مادرم صدای
 .او به
 .کرد پاک چادر با را هایشاشک مادرم رفت، سمتش به خراب حالی با جون آقا
 زندگیمون اول از اما گذاشتم؛ کم چی تو با زندگی تو دونمنمی. گفت بهم رو چی همه سوری هیچی! نگو هیچی-

 همبه نذاشتن و کردمی فرق هاتونخانواده فرهنگ اما خواستی؛می رو شهین هم اول از نداشتی، دوستم تو هم،
 من هم اول از. شدید هم با دوباره تا دو شما مرد سوری پدر و شدن دوست هم با ارغوان و سوری که بعد. برسید
 .بودم اضافی
 .انداخت پیشانیش میان چینی آقاجون

 .دیدمش دخترم دوست مادر چشم به فقط اون بعد توئه، با ازدواجم از قبل به مربوط خانوم شهین به من یعالقه -
 !ها... ها-
 !دستشه چاقو اون امیر، -
 !خدا یا -

 امیر که یجای به. برگردم عقب به شد باعث سوری تبسم و هاقلب تپش فریادها، صدای کودک، گریه صدای
 و کشیدمی فریاد کنارش که ایلیلی و بود داده تکیه تاب کنار میله به را خود و بود گذاشته شکمش روی را دستش

 :گفتمی
 .کشهنمی نفس! اورژانس بزنید زنگ کمک، -
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 یانم این. شود خارج کسی نگذارند تا بودند شده مامور ایعده و رفتمی رژه پارک داخل ضارب دنبال به حراست
 .باشد شده غیب انگار بود؛ خالی شایان جای

 ارغوان؟-
 بله؟ -
 .برگشتم صدا سمت به
. نیستم دزفول اهل من. شناختمتمی قبل از من اما بودی؛ خبربی تو. شدیم آشنا باهم گروه توی کیوانم، من -

 برای که بود ینا سوری شرط اما ریختیم؛ دوستی طرح هم با قبل سال یه سوری و من. نیست سالمم نوزده
 نامزدیت سر بود قرار! بودی تو دختر اون. بخونیم رو هاپیام هم با و شم رفیق الکی دختر یه با من شده که تفریحم

 به که ماشینی اون. تهرانم اهل سالمه، چهار و بیست. کنه قبولم اونم تا بزنمش بهم سوری خواست به و برسم سر
 !بود من دوست زد تو

 .کنیم ازدواج هم با دغدغه بدون و راحت سوری و من تا بمیری ترزود تو بود قرار
 ! هستید هم عاشق شماها بفهمن بذار هستن، هم مادرش و پدر ببین! رسیدی وقتی عجب عزیزم اِ -
 . بردم هجوم سمتش به
 بدبخت،. نمیاد پولدارها شما ریخت به! پرنسس نشو وحشی کیوان یجدامانده خون در یشاخه ارغوان! آخ آخ -

 خراب لوحیتساده و گند اخالق اون با ریختبیِ ماست یدختره میاد؟ خوشش تو از هم کسی کردی فکر واقعا
 ! رو زندگیت کردی
 . فشردم هم به را هایمدندان

 !نارفیق همین کشته، رو امیر همین کنه؟ دستگیر رو عوضی این نمیاد پلیس چرا! عوضی شو خفه -
 . آمد جلوتر کیوان

 .دیگه یکی عاشق اون و بودم مجنونش من! وفابی لیلی همین و -
 . تکاند کمی را لباسش سوری

 کس عاشق تونهمی نیست خودش عاشق که کسی نظرت به! انبقیه که این نیستم خودمم عاشق من عشقم -
 همین اما ی؛داشت دوست رو حاجی چون چرا؟ نبودی شوهرت عاشق عمر یه که تویی بگو تو مامان، باشه؟ ایدیگه

 دونستمی! بگو تو هان، داره؟ نگهمون خفه السکوتحق با خواستمی اینکه جز هان؟ برات؟ کرد کار چی حاجی
 اون یثمره شما از قبل فاطمه، خاله نکن نگاهم طوریاون. ها بود بابام. نبود جاشهیچ به اما ها؛ کنممی غلطی چه

 و کرد ازدواج من مامان نفهمید، تونحاجی نبود ماهشم دو چون که مبود من شوهرت و من مامان عاشقانه یرابطه
 خرابش خواستنمی بود خوشحال شه بابا بود قرار اینکه از اما ها؛ بود کرده شک شوهرش! اومد باال شکمش تندی
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 ِمن با که کارایی چه دونیمی. نیستم اشبچه من فهمید آزمایش یه با و شد سالم هشت من اینکه تا. کنه
 دوستای یخونه فرستادمی روز هر رو مامانم. کرد رشد عقلم سنم از بیشترم شدم، بزرگ زود! نکرد سالههشت

 گفت کرد، بیرونم بود، گفته مامانم که آقاحاج همین سراغ رفتم. بودم دبیرستان اول مرد، امننه شوهر وقتی. عملیش
 بودم دخترش من! شیم خفه تا داد بهمون پول کلی. شد وضع چیزهمه دید رو مامانم وقتی اما نیستی؛ من بچه تو

 مارک هایکفش گرون، هایکیف گرفت،می نادیده رو من! داشت رو اون هوای قدرچه اما بود؛ دخترش هم ارغوان
 اما میاد؛ چیز یه با روز هر که پولداره چه گفتنمی مدرسه هایبچه. بود سوختهسیاه یدختره اون برای شونهمه
 اختیار در رو خودش راحت چه که میاد بدم هم مامانم از میاد؛ بدم تونهمه از. بودم پاره کفش با هاسال این کل من
. کنهمی ازدواج بعد ماه یه و است پخمه اون و نیستن راضی اون یخانواده دونستمی وقتی بود، گذاشته عوضی این
 .هباش داشته رو هوام یکی که شدم بزرگ عقده با عمر یه

 کردی؟ کار چی تو! آقاجون. لرزیدمی صداش با همراه هاشدست. بود خیس خیس صورتش
 . کردمی گریه زارزار پارک نیمکت روی سوری مادر. بودند رفته آمبوالنس و امیر با همراه نیلوفر و لیلی

 . گرفتم ـوش*ـغ*آ در را سوری امسرافکنده پدر و خوردهزخم مادر برابر در کردم، تند پا سوری سمت به
 کره روی آدم ترینزشت من داری؛ حق آره بودی؟ نبودی، نامرد که تو بودی من خواهر هم اول از تو! خواهری -

 .سوری کردممی حسودی بهت من مستقل، و هیکلخوش قدبلند، جذاب، خوشگل، تو و بودم زمین
 که بود من یخواسته یعنی خطره؛ در جونت هم تو اوناست پیش هم شایان زدن، مهران هایآدم رو امیر ارغوان؟ -
 اشتباه من. بری باید تو. کنهمی نگاهمون داره، پارکه هنوز یکیشون! بکشه عذاب بابات تا ببرن بین از هم رو تو

 !کردم اشتباه هم خیلی کردم،
 !برو جااین از ارغوان-
 . ریممی هم با -

 :گفت مالیمی صدای با که شنیدم را کیوان صدای
 . نداره رو خوبی از حجم این لیاقت آدمی هر اما هستی؛ خوبی دختر تو رغوانا -

 . کشید بیرون ـوشش*غـ*آ از مرا سوری
 !برید جااین از تونهمه رید؟نمی چرا-

 :گفت گشتند،می ضارب دنبال هنوز که پارک مامورهای از یکی به رو بعد
 !برن اینا بذارید فقط میدم، جواب من رو هاتونسوال بمونه؟ باید هم ایدیگه کس من جز مگه حراست آقای -

 .کرد صادر را خروجمان اجازه سر دادنتکان با مرد
 . کردیم حرکت خروجی سمت به همه
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  نه؟ گناههبی جون آقا سوری؟ -
 .داد تحویلم پوزخندی

 ! نه ازدواجش قبل اما آره؛ االن -
  بخشیش؟می -
 ! منبود جااین ببخشم خواستممی اگه -
 . گذاشتم خیابان به پا نیست کسی شدم مطمئن وقتی و انداختم اطراف به نگاهی شدم، کنده جا از مادرم صدای با

 .نداشتم آن از عبور جز راهی اما نشو؛ االن حداقل نشو، خیابان داخل گفتمی عجیبی حس
 . شد مانعم سوری صدای که بگذرم خواستم سرعت به رسیدند، خیابان طرف آن به بقیه آنکه محض به
 ! باش مراقب ارغوان-

 خون کردم نگاه عقب به. دادمی ایغیرمنتظره رخداد از نشان هاماشین بقیه بوق صدای. کشیدم کنار را خودم
 . زدمی همیشه از تندتر قلبم شد، منجمد بدنم در موجود
 بود، افتاده زمین روی آشنایی خترد میان آن و بودند کرده سد را هاماشین راه و بودند شده جمع دورش عابران

 . رفتم سمتش به خوردندمی تکان هایشلب
 ...سوری -

 . چکید اشزخمی یگونه روی اشکی قطره
 . داراپول شما واسه شیممی فدا دیگه میشه این هابیچاره فقیر ما یقصه -

 :گفتم فریادوار و بلند
 !اورژانس بزنید زنگ -

 . کرد صورتش به انداختنچنگ و زدنسیلی به شروع شهین خاله رسیدند، انسرم باال کیوان و سوری مادر
 کار چی خودت با من سوریِ کردم، همراهیت چرا احمق منِ دختر؟ کردی رو کار این خودت با چرا خدا، یا -

 کردی؟
 شد اعثب سوری آرام صدای. نداشت سوری وضع به توجهی هیچ و بود ایستاده طرف آن که شدم خیره آقاجون به

 . بخوابد جمعیت همهمه
 باید تو زشتم، اردک جوجه خواهرِ! دخترم بگه بهم اون و کنم صدا بابا رو بابات بود این آرزوهام از یکی... ارغوان -

 داری، خطرناکی ویروس تو گفتم یکی به. نشه دوست باهات کسی تا گفتممی بد پشتت مدرسه تو ببخشی رو من
 و زد من به که ماشینی! کوچیکه آبجی! داری ایدز چون نشینه؛ پیشت دیگه گفتم بود دستیت غـل*بـ که سیمین به
 شایان بتونی تا بگیر لیلی از رو مهران آدرس.[ رسید اوج به اشسرفه صدای! ]گیره منم پای نرید، دنبالش رفت در
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... می فس... ن... هنوز ببین بم،خو من نکبت کنهنمی گریه که مرد خره ،کیوان! باشه زنده اگه البته بدی، نجات رو
 ...کِش

 عبور هایمچشم جلوی از هاییخاطره. کشید تیر سرم شد، ترنزدیک آمبوالنس صدای. بست آرام را هایشچشم و
 . بودند گذشته به مربوط که هاییخاطره کردند؛
 :گفتمی مدام کیوان

 رو قرمز مانتو اون هنوز ها، نزدیم قدم هم با رو بونیخیا هیچ هنوز رفتن، برای زوده خیلی هنوز من، وفایبی لیلی-
 ...هانپوشیدی برام

*** 
 «لیلی»

 :بعد سال پنج
  آشنا چشم ای نگویمت چرا آری-

  دیرپا خیاالت عروس آن هستم من
  است نهاده پا سبک که زنی آن هستم من
 وفابی لیلیِ خامُش و سرد گور بر

 ! کرده استارت ری اشسلیقه این با ارغوان ییخدا نه آخه؟ قبره سنگ مناسبه شعر این
 . کردم جاجابه را ویلچرش و زدم نماییدندان لبخند. کرد نگاهم چپچپ امیر

 ! داشتی بچه تا چهار سه ارغوان از و بودی سالم تو االن کردنمی رو کارها این سوری اگه -
 .کشید بود، شده ندمیجوگ سومشان یک حاال که هایشریش به دستی گرفت، غم رنگ نگاهش

 آدم کجا ثالثا نکن، غیبت وقتهیچ گلم عروس میگه میاد بابام االن ثانیا خانوم، نزن حرف مرده سر پشت اوال -
 نیست عجیب خانوم میگم. کنی تحملم باید بیچاره تو خوشم، تو کنارِ هم پا بدون من! خوشه دل که جا آن خوشه

  باشه؟ نیومده ارغوان سوری سالگرد
 فکر شیراز رفته کاوش برای ستهفته دو ارغوان! اومدیمنمی تو دوست پدر خاک سر بریم نبود قرار اگه هم ما -

  نیست؟ کیوان اون امیر، اِ. بیاد نکنم
 . برگشت شدمی رد قبرها سنگ کنار از مریم گل شاخه چند و مشکی پیراهن و شلوار و کت با که مردی سمت به
 ! نزده؟ رو هاشریش کی از! شده هایروحان مثل خودشه، آره -

 . کشیدم داخل بود زده بیرون امروسری از که را مویی تار و آوردم در زبان برایش
 . انداخت ما به نگاهی فاتحه خواندن از بعد و گذاشت سوری قبر روی را هاگل جوان
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 خوشحال بیشتر وقتی سوری تهالب! خوشحاله االن هم سوری حتما دیدمتون، هم با شدم خوشحال خیلی سالم، -
 که متاسفم شده، عوض خیلی مادرت که البته سوری؟ نه مگه کردن، دستگیر رو دستش و دار و مهران که شد

 ...خوبه ارغوانم. نزده حرف کسهیچ با تو از بعد کرده، اختیار نشینیگوشه
. کردمی زندگی سوری با هم هنوز وانهدی عاشقِ بود، داده دست از را عقلش کیوان. انداختیم همبه نگاهی دو هر

 نام احمقانه چه مادرم و پدر! ایزنده مجنون قلب در هم باز سالپنج گذشت از بعد که آوردمی آدم روز به چه عشق
 ! نبود «سوری» جز کسی واقعی لیلی که حالی در گذاشتند؛ لیلی مرا
 .سالم -

 . بود شده بادکنک مانند بود پوشیده رچاد زیر که پالتویی با ارغوان گرفتم؛ باال را سرم
 ! نبرتت باد باش مراقب سالم، -
 . داد قرار رویش سرخی گل و رفت سوری قبر سنگ سمت به
 قلبم سوری مرگ از بعد. داد دست از رو جونش من خاطربه که کسی هم اون رفیق دادن دست از غم بود تلخ -

 تنها اما گذشت؛ اون خاطره و یاد با اول روز چهل اون تمام و آوردم دست به رو امحافظه نزد سابق مثل دیگه
 ! خوبه که انقدر بود خانومتون لیلی همین داد نجاتم درونم یزدهغم فضای از و کرد بلندم دوباره که چیزی

 . خندیدم
 ! بگیرتت؟ که نزدی رو پسری مخ رفتی دانشگاه همه این شما خانوم، خب -

 . انداخت گل اشگونه
 !خانوم دارم تحصیل ادامه صدق من -

 . نشاند صورتش روی تلخی لبخند هم کیوان
 اما کشید؛ طول خیلی بخشید، رو آقاجون باالخره مامان. بیاید حتما! رضاست و ملیحه عروسی دیگه هفته راستی -

 . بخشید باالخره خب
 . انداختم امیر پای روی را چادرم و شدم خم. کرد زهر را کامش و شد تلخ ایقهوه مانند برایش سوری نام دوباره و
 ! تو برای فعال هم چادر این کامله، حجابم منم سرده هوا عشقم، -

 .داد را جوابم تند
  کن؟ سرت گفتم من مگه-

 . کردم نثارش چشمکی
 !نچ -
  زندانه؟ هنوز شد؟ چی شایان خانوم، ارغوان راستی -
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 . برگشت کیوان سمت به ارغوان
 .چی ره و کالهبرداری بود؛ کرده هم دیگه کار کلی سپیده قتل بر الوهع البته، حقشه آره -
 ! بشکند را شایان پای و دست داشت حق مهران بیچاره. خورد گره هم در ابروهایم و افتادم سپیده یاد به

 :کردم زمزمه را پور امین قیصر از شعری گوشی روی از و انداختم امیر به نگاهی
 ، تو قرارِبی هایچشم به من -

 دهممی قول
 آب، به ما هایریشه
 رسد؛می آفتاب به ما هایشاخه

 ...شویممی سبز دوباره ما
*** 

 !باقیست همچنان حکایت دفتر این آمد پایان به
 «پایان»
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