
 

 

سه ماه تعطيلي به رسعت برق و باد  

وع شده بود  گذشته و مهر رسر

ز رسيده بود و   دوباره فصل خوش پايي 

 كالس هاي شيفت بعدازظهر

ي منطقه ي متوسط و  مدرسه ي راهنمايي

ز حومه ي  شايد فقي  نشي 

 .تهران



ز روز مهر شور و شوق خاصي در  اولي 

 مدرسه حاكم بود بچه ها بعد

از تقريبا سه ماه تعطيلي باز همديگر را 

 ديده بودند، البته

سه ماه هم كه نبود امتحانات ثلث سوم 

ي تي   تقريبا تا نيمه  

ي 
كشيده شده بود و تعطيالت تابستايز

 بچه ها را كمير كرده بود

و  روزهاي خوش تعطيل تقريبا دو ماه

 نيم شده بود و تا رس

بجنبانيم با رسعت هر چه تمامير پيش 

 رفته به اخر رسيده و مهر

وع شده بود  .رسر



بيشير بچه هاي مدرسه همان بچه هاي 

 سال قبل و كالس اول

ي خودمان بودند و آشنا. عده اي  راهنمايي

ي  ي ها ي 
 خوشحال و بعضز

 .حوصله بودند

   چتر هاي وارونه

بهم داشتند و بالطبع ساكت  حرف زيادي 

 كردنشان خيلي سخت بود،

مبرص كالس ما هنوز انتخاب نشده بود 

ز كالس كامال شلوغ  براي همي 

بود و از هر طرف كالس صداها بلند بود، 

 زمزمه، پچ پچ، بلند

 ...حرف زدن، تعريف خاطرات



ي ناظم مان با خط كش  خانم شمشي 

ي قطوري در دست وارد  چوي 

 كالس

ي بود و همه ي بچه ها شد. زن سخت گي 

 از او حساب مي بردند همه

ي 
از ترس ساكت شدند و كالس در سكوير

 محض فرو رفت. خانم

ي  شمشي 

ي اش چشم در كالس  
 

با اخم هميشگ

 گرداند و به من كه بخاطر هيكل

درشتم مجبور شده بودم آخر كالس و 

 پشت رس بقيه ي بچه ها

 بنشينم، رسيد



 .بيا اينجا ببينم-

 بلند شدم

   چتر هاي وارونه

 .من ساكت بودم خانم-

 خط كش را به پشت رسش برد

 اسمت چيه؟-

 لب برچيدم

 .رويا عظيمي -

 خط كش را باال گرفت

 !بيا جلو-

 رو به بقيه ي بچه ها ادامه داد

ز -  .رويا مبرصتونه به حرفش گوش مي كني 

 رو به من اضافه كرد



نميذاري صداي هيچكدومون دربياد، -

 ساكتشون كن نذار يه ذره

 .صدا به سالن بره

 با شادي جواب دادم

 .چشم خانم-

   چتر هاي وارونه

ز در گفت  قبل از بسير

هر كسي شلوغ كرد و به حرفت گوش -

 نداد يا صداش بلند بود

اسمشو بنويس بيار بده به من تا پرونده 

 شو بدم زير بغلش

رستمش خونه پيش پدر مادرشبف . 

ز شد  رسم باال و پايي 



 .چشم خانم-

وع  در كه بسته شد دوباره همهمه رسر

 .شد

ز كوبيدم  با اخم دستم را روي مي 

ي  - ي چ  ساكت! نشنيدين خانم شمشي 

 گفت؟

صداي بلندم كار ساز شد و البته بيشير از 

 آن گچ در دستم كه

ين صدا  ي كه با كوچكير
اسامي كسايز

وي تخته و جلوياسمشان را ر   

 .كلمه ي بدها مي نوشتم

كالس تقريبا ساكت شد، هر از گاهي 

 صداي پچ پچ آرام و نامفهومي 



 .به گوش مي رسيد

   چتر هاي وارونه

 .تقه اي به در خورد

 دستم باال رفت

 .همه ساكت-

ي تقريبا دو سه سال  در باز شد و دخير

 بزرگير از ما وارد كالس

شد كه قطعا نمي توانست معلم جديد 

 .باشد

با اعتماد بنفس كامل نگاهي به من و نگاه  

ي به كالس  گذرايي

انداخته آخر كالس رفت و كنار فهيمه كه  

 گويا از قبل با هم



ي داشتند نشست
ي و دوستر  .آشنايي

وع به  به محض اينكه جاگي  شد رسر

 صحبت با فهيمه كرد و صداي

ساكت صحبتشان در كالس پيچيد همه 

 بودند ولي اين دو نفر راحت

و بدون توجه به من كه گاهي براي ساكت  

 كردنشان خط كش را روي

 معلم مي كوبيدم با هم حرف مي 
ز مي 

 .زدند

 چند بار تذكر دادم

   چتر هاي وارونه

ساكت لطفا هر كي حرف بزنه اسمشو -

 .تو گروه بدها مي نويسم



ز خيالش هم نبود گويا نمي ش نيدعي  . 

 بلندتر گفتم

ز بنويسم اسمتونو؟-  خانماي لژنشي 

 تازه وارد نگاهم كرد

ي -
 !با متز

 اخم كردم

يه ساعته دارم مي گم ساكت وگرنه -

 .اسمتونو مي نويسم

 شانه باال انداخت

 .تو بنويس منم حرفمو مي زنم-

ابروهايم همزمان باال پريد خواستم 

 اسمش را بنويسم ولي نمي 

 .دانستم



شتمبه طرفش برگ  

 اسمتون؟-

   چتر هاي وارونه

 بيخيال جواب داد

 .مرضيه غالمي -

ي حركت ماند  ي دستم روي تخته ي 
لحظاير

 فكر مي كردم التماس مي 

كند اسمش را ننويسم ولي پرروتر از اين 

 .حرف ها بود

ز حال بنظرم  رفتارش عجيب و در عي 

ي 
ز بود براي متز ز برانگي   تحسي 

كه يك جو اعتماد بنفس نداشتم اين حد 

 اقتدار واقعا قابل تامل



 .و تقدير بود

ي توجه  اسمش را نوشتم و او همچنان ي 

 به من در حال حرف زدن و

تعريف تعطيالت براي دوستش فهيمه 

 .بود

وع شد  ي معلم آمد و كالس رسما رسر
وقتر

 باالخره مرضيه كمي ساكت

 .شد

اي با يك صندلي فاصله از مرضيه رس ج

 خودم نشستم تمام روز زير

چشمي در نظر گرفته بودمش دخير 

ي بنظر مي رسيد گويا از
 راحتر

 كسي نمي ترسيد و خودمختار بود



   چتر هاي وارونه

روزها مي گذشت و من هر روز بيش از 

 پيش تحت تاثي  رفتار

مرضيه قرار مي گرفتم. اغلب گوشم به 

ي كه با دوستانش  حرف هايي

د  ز بود و بعلت نزديگي ناخواسته بيشير مي 

 حرفهايش را مي شنيدم

اينطور كه از صحبت هايش معلوم بود 

ي   اطالعات عمومي خيلي بااليي

در هر زمينه داشت و در هر موردي 

 بحث مي كرد و خودي نشان مي 

داد، اخالق خاصي داشت و توانسته بود 

هاي  عده ي زيادي از دخير



روغ كالس را به سمت خود جلب كند. د

 چرا من هم كم كم

 طرفدارش

شده و ناخودآگاه به سمتش كشيده 

 .ميشدم

ي كه راجع به خودش و  حرف هايي

د برايم خيلي عجيب
ز  خانوادهاش مي 

ا بود خيلي از حرف ها   حال گي 
ز و در عي 

 و كارهايش برايم

ي آزادي عمل او را با 
ي داست. وقتر

 
تازك

 خودم و محيط رسبسته و

با خفقان خانه ي خودمان كه 

 محدوديت بسيار زيادي مواجه بودم



   چتر هاي وارونه

ز تا  ي زمي 
 

مقايسه مي كردم تفاوت دو زندك

 آسمان بود و اين

با  عامل چون دو قطب غي  همنام آهيز

 باعث كشش شديد و ناخودآگاه

 .من به سمت مرضيه مي شد

محيطي كه من بزرگ شده و قد 

 ميكشيدم كامال بسته و پرس ساالري

بود هميشه ي خدا رورسي رسم بود و 

 فقط شب ها حق داشتم از

 رسم

ي بود رورسي ام كمي عقب برود 
ز
بردارم كاف

 تا داد برادرها



ون است يا  دربيايد كه چرا موهايت بي 

ز كوتاه  حق لباس آستي 

پوشيدن نداشتم مگر اينكه برادرها و پدر 

 .خانه نباشد

ز خانه  وجود مستاجر در طبقه ي پايي 

 هم قوز باال قوز شده بود

ي كه آن ها خانه نبودند مي توانستم 
اوقاير

 با خيال راحت هر

ي حياط را 
چه خواستم بپوشم و حتر

ي 
 

 بشورم اين كارتفري    ح بزرك

برايم بود كه با خوشحالي انجام ميدادم. 

ي مرضيه مي گفت
 وقتر

 پيش پدر و خواهر زاده هايش رورسي رس 



ا بلوز  نميكند و اكير

   چتر هاي وارونه

 كوتاه مي پوشد يا با آن ها بحث و 
ز آستي 

 تبادل نظر مي كند

با خودم مقايسه اش مي كردم كه حق 

 هيچكدام از آن كارها را

ي حرف از خانوادهاي مي زد  
نداشتم وقتر

 كه در آن همه راحت

بودند و هر كاري مي توانستند بكنند و 

ي ب
ر
ز دخير و پرسفرف ي   

ي شكل مي   ي هاي رويايي
 

نبود در ذهنم زندك

 گرفت و حريص تر مي 

ي رويايياش آشنا 
 

شدم تا بيشير با او و زندك



 .شوم

ين عضو خانوادهاش بود، هر  كوچكير

 سه خواهرش كه بزرگير از او

بودند ازدواج كرده و مرضيه كه ته تغاري 

 خانواده بود با پدر

ي 
ي مي كرد. وقتر

 
از كارها و و مادرش زندك

ي كه در  شيطنت هايي

خانه ميكرد سخن مي گفت من با كارهاي 

 خودم مقايسه اش مي 

 كردم

ي اجازه ي ديدن شبكه هاي 
كه حتر

ي را نداشتم. جسارت
 تلويزيويز

ي دست و  و جنم بيش از اندازهاش من ي 



 پا و آرام و رسبزير را

   چتر هاي وارونه

ي قوي به سمت خود ج بايي
ذب چون آهيز

 .ميكرد

فهميده بودم چهار سال با من اختالف 

ي دارد ولي هنوز علت
 ستز

اينكه چطور توانسته با اين سن باالتر از 

 بقيه ي همكالسيها به

مدرسه ي روزانه بيايد و با ما در كالس 

ي باشد  دوم راهنمايي

ايط  برايم مشخص نبود چون بنا به رسر

 آموزش و پرورش دانش

ايط مرضيه ك ي با رسر
ه سنشان آموزايز



هاي  باالتر از بقيه ي دخير

كالس بود بايد در كالس هاي شبانه ثبت 

 نام كرده و ادامه ي

تحصيل مي دادند. با اخالق و رفتار 

 خاص خودش در مدت زمان كمي 

دوستان زيادي دست و پا كرده بود. 

 خيلي دلم مي خواست من هم

در آن جمع دوستانه شان بودم اما 

 بخاطر كم روييام خجالت

يكشيدم در واقع نميدانستم از كجا و م

ي 
 چطور بايد ابراز دوستر

كنم. شاگرد زرنگ مدرسه و كالسمان 

 بودم و بيشير بچه ها براي



رفع اشكال و يا سواالت درسي پيش من 

ي 
 آمده و اين آغاز دوستر

در حد همكالسي بودنمان شده بود 

 دوست صميمياي خارج از كالس

   چتر هاي وارونه

ي در مورد 
نداشتم و سابقه ي چندايز

ي نداشتم  .دوست ياي 

ي 
ي جام جهايز

خوشبختانه بازي  هاي مقدماير

وع شده بود  فوتبال رسر

ي وقت  و شور و شوق بچه ها وقت و ي 

 رس كالس و زنگ تفري    ح وكري

خواندن براي تيم هاي مورد عالقه شان 

ز   بازار گرمي داشت كه همي 



ي من و مرضيه 
كركري ها باعث دوستر

 .شد

آن روز وسط حياط در جمع دوستانه 

 شان صحبت از ورزش، جام

، فوتبال و تيم مورد عالقه بود.   ي
جهايز

 كنارشان ايستادم اول

بيخيال من به صحبت هايشان ادامه 

 .دادند

بعد از چند دقيقه مرضيه به سمتم 

 برگشت

 كاري داري؟-

 رسم را باال بردم

 !نه-



دوباره بيخيال به بحثشان ادامه دادند. 

 البالي صحبت هايش براي

   چتر هاي وارونه

دفاع از تيم مورد عالقه اش پرسپوليس 

 مدام از خواهر زادهاي

د و از حرف هايش سند مي گرفت  نام ميي 

ز نظرو داره ... - نه بابا محمدمونم همي 

 محمدم ميگه فالن

ينه ... محمد ميگه تا فالن  بازيكن بهير

 بازيكن رو داريم تو

ي فالنيم و ... اينطور كه از جام 
جهايز

 حرف هايش مشخص بود و

سنگ اين خواهرزادهاش را به سينه 



 ميكوبيد صميميت زيادي با

 .هم داشتند

از اطالعات دقيق و جامع مرضيه راجع 

پيشه  به فوتباليست ها، هيز

ها، نويسندگان، شاعران ... شاخ درآورده 

 بودم راجع به همه

ز و همه كس اطالعات بسي ار دقيق چي 

ي بود اسمي از كسي 
ز
 داشت كاف

ي به ميان آيد تا تمام جزئيات ريز و  ز يا چي 

 درشت راجع به

شخضي ترين مسائل آن فرد را روي دايره 

 .بريزد

ي مان عميق تر شد 
كم كم كه دوستر



ي در داستان
 فهميدم دستر

 نويسي 

   چتر هاي وارونه

ي شعرهايش در مجله اي 
و شعر دارد حتر

ز ها  چاپ شده بود و همي 

جايگاه مرضيه را در نظرم بسيار باال برده 

ها  و از بقيه ي دخير

 .متفاوت كرد

نگاهم به مرضيه بود كه داشت در مورد 

د ز  خواهرزاده اش حرف مي 

و نظراتش را در مورد فوتبال و تيم ها به 

 بچه ها مي رساند

يس دفاع مي كرد و با قدرت از پرسپول



 طرفدار دو آتشه اش بود

در مقابل من اصال عالقه اي به فوتبال 

 نداشتم و شايد فقط در

اين حد برايم مهم بود كه ايران به بازي 

ي صعود
 هاي جام جهايز

كرده است كه به لطف مرضيه من هم 

 رفته رفته قاطي بحث هايشان

ي با 
شده و در كنار بقيه ي مزاياي دوستر

فوتبال هممرضيه به   

 .عالقمند شدم

كم كم زنگ هاي تفريحم در كنار مرضيه 

 و دوستانش ميگذشت تا

يك روز بخود آمده ديدم من هم جزو 



 اكيپ آن ها و قاطي شان شده

   چتر هاي وارونه

 .ام

ي كه محدوديت هاي زيادي 
براي متز

ي   داشتم و در خانواده اي مذهت 

و سخت افراطي و محيط خفقان 

ساالر و پرس ساالر بزرگ شدهمرد  

بودم شنيدن تعريف هاي هر روز مرضيه 

 از خانه و خانواده اش و

اينكه با خواهرزاده اش اينقدر راحت بود  

 كه از بيشير مسائل

شخضي هم خي  داشتند تعجب آور و در 

ز بود ز حال بسيار دلنشي   عي 



طوري وابسته ي اين صحبت هاي هر 

 روزش شده بودم كه ساعت ها

د و من مات حرف هايش او  ز حرف مي 

 ميشدم نه تنها من كه همهي 

 ...دوستان

ز صحبتهايش به اين خواهرزاده  آنقدر بي 

 ي مجهول اشاره كرده و

از جانبش نقل قول كرده بود كه 

 ناخواسته مشتاق ديدار اين پرس

كه به گفته ي مرضيه كه در حال  

 گذراندن خدمت رسبازي بود شدم

مرضيه به  تا روزي كه براي همراهي 

 مدرسه آمده بود و او را



 .ديدم

   چتر هاي وارونه

آن روز بعد از تعطيلي در آن ازدحام و 

ي جلوي مدرسه پرس
ز

 شلوغ

ي حدود بيست و سه ساله با لباس 
جوايز

 رسبازي و قد بلند، پوست

ي روشنش به چشم  سفيد و چشم هاي آي 

 مي زد به تي  برق تكيه

ها مي   داده و نگاهش را طوري
ز دخير بي 

 گرداند كه انگار دنبال

 .شخص خاصي مي گردد

با ديدن ما لبخندي روي لبش آمد تكيه 

 اش را از تي  برق برداشت



 و جلوتر آمد

 !مرضيه-

مرضيه از ما جدا شد و تقريبا به سمت 

 پرس جوان پرواز كرد

 !محمد-

پس خواهرزاده اش بود آقا محمد 

 !مرموز

جلوي چشم همه سفت همديگر را در 

 آغوش گرفتند و از شوق اشك

   چتر هاي وارونه

ي پيش برادرانم حق 
يختند. من حتر مي 

 نداشتم راحت صحبت كنم

 اين



صحنه ي دلچسب برايم شبيه خواب و 

ي و
 

 خيال بود چقدر اين زندك

ز و دوست  اينگونه ابراز محبت دلنشي 

ي بود
 ...داشتتز

آمدم ديدم با دهان باز  به خودم كه

 مبهوت تماشاي آن دو شده

 .ام

مرضيه و محمد نزديك تر آمده سالم  

 .كردند

مرضيه با فخر به هر كسي مي رسيد مي  

 گفت خواهرزادهام به

 .مرخضي آمده

ها چند قدم جلوتر از آن ها به  من و دخير



 راه افتاديم و محمد

 .و مرضيه پشت رس ما حركت كردند

زيادي داشت كه  محله ي ما جمعيت

 افراد همديگر را مي 
 بيشير

شناختند تقريبا همه ي چهارصد نفر 

 بچه هاي مدرسه همان بچه

   چتر هاي وارونه

ي مدرسه 
محل خودمان بودند كه وقتر

 تعطيل مي شد تقريبا نصفشان

از يك سمت و نصف ديگرشان از طرف 

 ديگر به طرف خانه هايشان

 .رسازير مي شدند

پنج نفرهي مرضيه، من، سكينه،  اكيپ



 فهيمه و زينب كه هر پنج

نفر بعد از گذشت چند ماه تقريبا 

 صميمي شده بوديم هر روز با

هم از يك مسي  به خانه مي رفتيم و محل 

 زندگيمان نزديك هم

بود با كمي فاصله به ترتيب اول من از 

 بچه ها جدا مي شدم كه

خانه مان به مدرسه نزديكير بود بعد 

كينه زينب، فهيمه بهس  

ترتيب جدا مي شدند تا آخرين نفر كه 

 مرضيه بود و خانه شان

دورتر از بقيه و در محله ي باالتر بود  

 كمي از مسي  را تنها



 .مي رفت

 مهتاب داخل اتاق شد

ز - ز بخوابي  مراد ميگه بس نيست، پاشي 

 .ديگه

ي ام را بستم
 كتاب رياصز

   چتر هاي وارونه

چرا تموم شد داشتم چراغو خاموش مي  -

 .كردم

م تقريبا يك سال و  مهتاب خواهر كوچكير

 نيم بعد از من بدنيا

 .آمده بود و كالس پنجم درس مي خواند

تا صداي مراد بيشير از اين درنيامده بود 

 وسايلم را جمع كردم



و توي كيفم گذاشتم. تنها اتاق خانه 

 مختص من و مهتاب بود و

ي مي  بقيه ي اعضاي خانواده توي پذيرايي

 خوابيدند. اين اتاق

م  ها بود خواهر بزرگير مخصوص دخير

ز هم قبل از ازدواجش با  مهي 

ي ازدواج  
ز اتاق بود از وقتر ما توي همي 

 كرده به كرج پيش

ي 
 

خانواده ي شوهرش رفته بود آنجا زندك

 مي كرد. قبال پرسها در

 خانه مي ماندند ولي از 
ز طبقه ي پايي 

ي طبقه ي
ز  وقتر پايي   

ي در طبقه ي 
 

افتاد دست مستاجر همگ



، ي  باال كه شامل سالن پذيرايي

ي مي  
 

خانه و يك اتاق خواب بود زندك ز آشي 

ي 
 كرديم رسويس بهداشتر

و حمام در گوشه ي راست راهروي 

 .ورودي بود

   چتر هاي وارونه

ز خودش را داشت رس ساعت  خانه قواني 

ي زده مي شد و
 ده خاموسر

ي خود دراز كشيده آماده ي همه رس جا

 خواب مي شديم امشب فكرم

ي درسهايم را هم 
عجيب مشغول بود، حتر

ي نخوانده  درست و حساي 

ي تمام روز فكرم درگي  اين بود 
بودم يعتز



ي من مثل
 

 چرا زندك

ز برادري  مرضيه نيست چرا من از داشير

 مثل محمد محروم هستم چرا

روابط در خانواده ي ما جور ديگري 

ه بود چرا بايدتعريف شد  

ز   ي اينچني  اينقدر محدود بودم كه آرزوهايي

 كوچك برايم حرست

ي باشد و هزاران چراي ديگر
 

 ...بزرك

از فرداي همان روز عادت كرديم بيشير 

 روزها وقت تعطيل شدن

مدرسه پرسي جذاب و بور با تيپ و 

 قيافه اي كه به محله ي ما

نمي خورد و معلوم بود از محله ي 



ببيننم كه ديگري است را   

تقريبا رس ساعت مشخص در مغازه اي  

 كه تقريبا در فاصله ي صد

ي مدرسه بود چشم انتظار مرضيه  مير

 بوده و او را همراهي مي 

 .كرد

   چتر هاي وارونه

پرسي با لباس هاي مرتب و رس و وضعي 

 چون تافته اي جدا بافته

شان قرسر  از اهالي محل ما كه بيشير

 زحمتكش كارگر بودند و

تحصيل كرده ترين ها مثل برادران من 

 ديپلم داشتند و بعد رساغ



ي و كارگري رفته بودند به 
كارهاي فتز

 .چشم مي زد

از هر پنج جمله حرفهاي مرضيه حداقل 

 سه جمله در مورد محمدشان

بود همه جوره هواي پرس خواهرش را 

افتخار به تمامداشت و با   

ي مي كرد، 
ز
ها نشانش مي داد و معرف دخير

 بنظر مي رسيد مثل

انشان را تعريف مي   ي كه دخير مادرهايي

 كنند و دنبال شوهر

ي محمدشان 
ز
ي معرف دادنشان هستند در ي 

 به همه بود

محمدمونه، خواهر زاده ام داره -



 .رسبازيشو تموم مي كنه

مرضيه كه بنظر ما خيلي باهوش و زرنگ 

و خداي اعتمادبود   

بهنفس بود و وقت حرف زدن مثل من 

 صدايش نمي لرزيد و محكم

 بود

   چتر هاي وارونه

به گفته ي خودش بيشير معلوماتش را 

ز خواهرزاده اي  مديون همي 

 .بود كه پنج سال از او بزرگير بود

و عجيب دوست داشت محمدشان 

ها باشد و  مورد توجه همه ي دخير

را براي همه كانديدا مي كردتقريبا او  . 



نه تنها محمد كه پاي ديگر خواهر زاده 

 هايش را هم به جمع

اكيپ پنج نفره مان باز كرده بود و هر يك 

 از بچه ها از روي

تعريف مرضيه خاطرخواه يگي از خواهر 

 .زاده هايش بودند

ز روزها كه محمد ايستادن  از همان اولي 

 رس كوچه ي مدرسه را

ي   كار روزانه ي هايي
خودش كرده بود دخير

ي داشتند  كه بر و رويي

برايش عرض اندام مي كردند، خودي 

 نشان مي دادند و ناز و ادا

ي مثل من هم كه قيافه 
مي آمدند كسايز



 اي معمولي داشتند از دور

به نگاهي بسنده مي كردند و شايد 

 تنهاترين فرد بيخيال آن جمع

بيش از دويست نفره من بودم، به چند 

ز  دليل، اول اينكه بي   

اكيپ ما فهيمه كه از همه خوشگل تر 

 بود بيشير از همه حواسش

   چتر هاي وارونه

به محمد بود او و مرضيه همسايه ي 

 نزديك هم بودند و رفتار و

حركات فهيمه داد مي زد عاشق محمد 

 شده اوايل تقريبا زير

ي و بعدها در حرف هايش علنا به 
پوستر



مرضيه مي ما و مخصوصا   

فهماند كه به محمد عالقمند است و من 

ي فكر مي 
 

 از روي سادك

ي فهيمه عاشق محمد است 
كردم وقتر

 قطعا محمد هم او را دوست

ي ام 
دارد و ديگر اينكه اين ساده بودن ذاير

 برمي گشت به محيط

ي 
بسته اي كه در آن بزرگ شده بودم حتر

ي به مخيله ام
 فكر عاشقر

ز خانواده عشق و  هم خطور نمي كرد بي 

ي نداشت تا حدي ي جايي
 عاشقر

ي اجازه ي ديدن فيلم هاي 
كه من حتر

 عاشقانه هم نداشتم چه برسد



... 

ي ويدئو هم نداشتيم پدر 
ي قبل حتر

تا مدير

 مخالف رسسخت ويديو

ها  ز ي براي اين چي 
ز
بود و مي گفت پول اضاف

 را ندارد بعدها كه

دند يك ويدئو برادرانم وارد بازار كار ش

 خريدند كه البته محض

   چتر هاي وارونه

ديدن شوهاي تلويزيون و ترانه بود كه ان 

ا من به  هم اكير

خانه فرستاده  ز ي يا كار به آشي  بهانه ي چايي

 مي شدم تا چشمم

ي حجاب نيفتد  .به خواننده هاي ي 



م روي اين موارد  مخصوصا برادر بزرگير

ز   حساس بود، روزي كه مهي 

ز كوتاه كادو خريده  برايم يك بلوز آستي 

 بود مراد بلوز را

ي از  
برگرداند و گفت خجالت نمي كسر

 كرج پا شدي اومدي رويا رو

؟ ي
ز لخت كتز  آستي 

ز  دوره ي خدمت رسبازي محسن، دومي 

وع شده بود بعد  برادرم رسر

از تقسيم به يگي از شهرهاي دور كه 

 خيلي از تهران فاصله داشت

ايط مالي و  منتقل شده بود و 
بهعلت رسر

 دوري مسي  كه پول رفت



و برگشت زيادي مي طلبيد نمي توانست 

 زود به زود به تهران

ز سه يا چهار ماه يكبار به  بيايد براي همي 

 تهران آمده به ما

رس مي زد برايم مسئله بود كه چطور 

 محمد كه رسباز است هميشه

ي خدا جلوي مدرسه ي ما و در خانه ي 

بعدا فهميدممرضيه است كه   

   چتر هاي وارونه

اواخر دوران خدمت رسبازي اش است و 

 .تقريبا تمام شده خدمتش

ز دوره ي رسبازي محسن هم باعث  همي 

 صميميت بيشير من و



 مرضيه

شده بود چون خاطرات جالب رسبازي 

 محمد را كه تعريف مي كرد

ي 
ز
من هم دلتنگ محسن بودم و حرف

بازيداشتم تا در مورد رس   

 محسن

 .بزنم

نزديك عيد بود كه عالئم بيماري مهتاب 

 خودش را نشان داد، طفلك

خواهر كوچكم مريض شده بود، همه 

ي 
 جاي بدنش خال هاي صورير

 مي 

 .زد



ي آمده بود مثل 
ز كه براي عيد ديديز مهي 

 هر سال چند روز در

تهران ماند و در اين چند روز نگران 

 مهتاب بودو مدام ارصار

 برود ولي مادر مي گفت 
مي كرد به دكير

 روزهاي عيد دكير درست

   چتر هاي وارونه

ي نيست و همه مرخضي رفته اند  و حساي 

ي احتمال مي داد
ز
 از طرف

ي است قرار شد اگر  حساسيت غذايي

 مشكلش حل نشد بعد از عيد

 حتما

ي مهتاب   بروند اما با بهبودي نست 
دكير



نديگر فراموش شد تا اي  

كه مهتاب خون دماغ شده بود و اين 

 قضيه چند بار تكرار شد

ي اش بسيار شديد 
طوري كه خونريزي بيتز

 .بود و بند نمي آمد

ي كه در محل بود گفت بايد  دكير

 آزمايش بدهد براي انجام آزمايش

كه به بيمارستان رفته بود همانجا 

ياش كرده بودند يك  بسير

هفته بيمارستان بود تا اينكه دكير 

 آزمايش هاي تكميلي را

 .انجام داده، مرخصش كرده بود

اواخر ارديبهشت ماه جواب آزمايش 



 هاي تكميلي اش آمد و دكير 

ي داد چون مشكل پالكت  دستور بسير

 .خون داشت

مهتاب بيچاره مبتال به رسطان خون 

ز با تمام  شده بود و مهي 

قدرت سعي داشت اين موضوع را از ما و 

ي كند ت
اخود مهتاب مخقز  

   چتر هاي وارونه

د كه خداي  ي ني  ز ناخواسته از زبان ما چي 

 نكرده روحيه ي مهتاب

ضعيف شود به او گفته بود بيماري 

ي ندارد ولي چون
 سختر

بيمارستان تخت كم دارد او را در بخش  



ي ي بسير
 كودكان رسطايز

ي كه 
كرده اند اما مهتاب طي اين مدير

ي بود  بيمارستان بسير

ي كه داشت با  بواسطه ي هوش بااليي

 اصطالحات پزشگي آشنا
 بيشير

 .شده بود

ي شدن حدود يك ماه طول   اين بسير

 كشيد طي اين مدت بيشير 

 روزها

مادر بخاطر پرسها كه بسيار كوچك و 

 چهارساله و شش ساله بودند

نمي توانست زياد همراه مهتاب در 

ز   بيمارستان بماند به همي 



ا بيمارستان ب ز اكير ود مگر اينكه  دليل مهي 

 كاري داشته باشد

 .و مادر بجاييش همراه مهتاب بماند

مهتاب برخالف من كه زودرنج و حساس 

 بودم و رس هر مسئله اي زود

   چتر هاي وارونه

بهم ريخته ، ناراحت مي شدم و گريه مي  

 كردم دخير با سياست و

ي بود
 .سختر

اواخر خرداد ماه و فصل امتحانات بود  

ز بخاطركه ي ك روز مهي   

وري به كرج رفت قرار بود تا عرص  كار رصز

 برگردد مهتاب آن روز



تنها بود صبح پرستار گزارش حال بيماران 

ي كه براي  را به دكير

ويزيت به بخش آمده بوده ميداده طي 

 حرف هايش اشاره اي كرده

كه بيمار مبتال لوسمي حاد است و ... 

 مهتاب همانجا فهميده بود

 .بيماري اش چيست

ده بود  ز به تمام پرستارها سي  با اينكه مهي 

ي از بيماري
ز
 حرف

مهتاب به خودش نزنند تا روحيه اش را 

 نبازد ولي آنروز مهتاب

 .فهميده و كال بهم ريخت

ز كه به بيمارستان رفته بود مهتاب  مهي 



 به حالت قهر با او حرف

 .نزده بود

ز پرسيده بود  مهي 

   چتر هاي وارونه

ي شده قربونت؟- ز  چي 

 مهتاب اخم كرده بود

ي و به -
ديگه الزم نيست پنهون كتز

 خودت فشار بياري من فهميدم

 .رسطان خون دارم

ي نزده بود
ز
 .حالش بد شده و ديگه حرف

يك هفته طول كشيد تا كمي روبراه شد و 

 تنها خواسته اي كه

داشت مرخص شدن از بيمارستان و 



 .بازگشت به خانه بود

روزي كه مهتاب به خانه برگشت ما بچه 

 ها فهميديم بيماري

 .رسطان دارد

قيافه اش كلي فرق كرده بود در عرض 

 سه ماه به اندازه ي سي 

ي ديدمش 
سال تغيي  كرده بود وقتر

 .فهميدم چقدر دلتنگش بودم

من و مهتاب يك روح بوديم در دو جسم 

 از همانها كه مدام با

 توانند از هم جنگ و دعوا دارند ولي نمي 

 هم دور باشند از

   چتر هاي وارونه



همان ها كه جانشان براي هم در مي رود. 

 هر شب دست هم را

 .گرفته مي خوابيديم

 روزي كه حالش خوب بود گفت

كمون رو مي آري -
دفير خاطرات مشير

 .نگاه كنيم

كا  يك دفير خاطرات داشتيم كه مشير

 دوستهاي هر دوي ما توي آن

خاطره نوشته بودند حرف دل خودمان 

 .را هم نوشته بوديم

ز  كلي تجديد خاطره كرديم مهتاب حي 

يخت كل  نگاه كردن اشك مي 

 .آن روز كز كرده و در گوشهاي نشست



نفهميدم دكير به مادر چه گفته بود كه از 

ي آمده بود مدام
 وقتر

خانه را  ز ز آشي  در تكاپو بود همراه مهي 

 اساسي مرتب كردند چند

له قند خريده و همه را شكستند و ك

 درون سطل ريختند. يك چشم

ز  مادر اشك بود و يك چشمش آه. حي 

 انجام دادن اين كارها يواشگي 

گريه ميكرد و با حرست خيلي زياد به 

 مهتاب چشم دوخته بود

 .طوري كه متوجه نشود

   چتر هاي وارونه

تي  ماه بود تابستان آن سال هواخيلي  



بود و براي فرارگرم   

از گرما روي پشت بام ميخوابيديم. 

 امتحانات تازه تمام شده

بود و من خيالم كمي راحت. احمد و 

 محمود به اقتضاي سنشان با

ز ميكردند  .رس و صداي زياد جست و خي 

مهتاب كه چرت زده بود ناگهان چشم 

 هايش را باز كرد

ز يه دقيقه - اه! چقدر رس و صدا ميكني 

ز دي گهساكت شي  . 

 .بچه ها آرام رس جايشان دراز كشيدند

مهتاب رو به آسمان كرد و خطاب به 

 مادر گفت



ي كه به روي من -
مامان اون در رو مي بيتز

 باز شده، خيلي 

 .قشنگه

مادر نگاه رس در گمي به مهتاب انداخت و 

ي نزد
ز
 .حرف

مهتاب ديگر تا صبح چشم روي هم 

 نگذاشت و بيدار بود بدون

م بر هم بگذارداينكه لحظه اي چش . 

   چتر هاي وارونه

ز از مادر خواست دوباره به  صبح مهي 

 بيمارستان برگردند

يمش - مامان پاشو مهتاب رو بي 

 بيمارستان ببينيم آخه چرا نمي 



 .تونه بخوابه

همان روز مهتاب به بيمارستان برگشت و 

ي شد  .دوباره بسير

اين بار دكير گفته بود با توجه به حال 

 خرابش بايد در آي سي 

ي شود  .يو بسير

در آي سي يو براي وصل كردن دستگاه 

 ها به بدنش او را لخت

 كرده بودند مادر را صدا زده و گفته بود

پتو رو بكش رو شونه هام داداش مراد -

 .نبينه زشته

مراد كه به آي سي يو رفته بود مهتاب با 

 التماس خواسته بود



 او را به خانه برگرداند

 .داداش تو رو خدا منو بي  خونه-

 مراد براي دلداري اش گفته بود

   چتر هاي وارونه

امروز رو بمون حالت روبراه بشه فردا -

 .مي برمت قول مي دم

آي سي يو مالقات ممنوع بود و بودن  

 كسي در بيمارستان دردي

ز علت  از مهتاب دوا نمي كرد به همي 

 همه به خانه برگشتند عرص

ي گرفته  دلشوره ي عجيت 
ز مان روز مهي   

دلم بدجور شور مي زنه پاشم برم از -

 خونه ي زهرا خانم يه



 .تلفن به بيمارستان بزنم

تا آن زمان تنها خانه اي كه در كوچه ي 

 ما تلفن داشت خانه ي

همسايه مان زهرا خانم بود كه تمام تلفن 

وري را از  هاي رصز

ما همانجا مي زديم اگر كسي هم كاري با 

 داشت به خانه ي زهرا

 .خانم زنگ مي زد و او خب مي كرد

ز گريان از خانه ي زهرا خانم برگشت  مهي 

پرستار گفت حال بيمار شما خوب -

 شده ديگه راحت خوابيده. از

لحن گفتنش حس بدي گرفتم مامان 

 مهتاب كه اصال نمي تونست



 .بخوابه

   چتر هاي وارونه

 مادر دلداري اش داد

ي زدن كه راحت - ز ي چي 
خب ميكتز

احت كنه طفلي بچه ام تا  اسير

 .صبح چشمرو هم نذاشته بود

ز به كرج رفت تا كارهايش را راست و  مهي 

 ريست كند و فردا صبح

دوباره به تهران برگشته همراه مهتاب 

 .بماند

ز از كرج راه  صبح فردا آفتاب نزده مهي 

 افتاده و خودش را به

ي عموي بيمارستان رسانده بود ا
ز
ز طرف



 بزرگم هم صبح به

ي از مهتاب 
ز

بيمارستان رفته بود تا رساغ

د عمو اصغر چند  بگي 

دقيقه بعد تقريبا ساعت هشت صبح به 

 خانه ي زهرا خانم تلفن

 .زده و گفته بود مهتاب تمام كرده است

هيچوقت يادم نمي رود مراد با چه حالي 

 مهتاب را به خانه آورد

ي توي حياط گريه ميكرد  .با چه حال خراي 

آمبوالنس كه دم در نگهداشت جنازه ي 

ون آورده  مهتاب را بي 

   چتر هاي وارونه

داخل حياط گذاشتند مراد از مادر 



 خواست لحاف و تشك مهتاب را

به حياط بياورد بعد مهتاب را روي تشك 

 خودش خود لحاف را

 رويش كشيد و گفت

- ي كوچيكه ديدي آور  دمت خونه آبج 

 ببخش دير شد ولي به قولم

 .عمل كردم

مردم جمع شده بودند و هاي هاي گريه 

 مي كردند. تصوير اشك هاي

مراد و حرف هاي سوزناكش قرار بود تا 

 آخر عمر جگرم را

 .بسوزاند

تا ظهر مهتاب خاك شد و به خانه 



 برگشته مراسمش را گرفتيم

ش مي ديدن جاي خالي مهتاب همه را آت

ي آزار و رس  ي 
 زد. دخير

 .و زبان داري كه مهرش در دل همه بود

روزهاي بعد از مهتاب سخت ترين دوران 

ي ام بود تنها بودم
 

 زندك

و بعد از مهتاب قرار بود تنهاتر شوم اين 

ي از يك طرف  تنهايي

حرف ها و تكه هاي گاه و بيگاه مادر و 

ز كه از زور فشار  مهي 

   چتر هاي وارونه

ي تلخ به زبان ميآوردند از 
ي با لحتز

ناراحتر

ز   طرف ديگر رفير



وي ام كرده  ز مهتاب خيلي افرسده و ميز

ي كه دلم  بود. حرف هايي

ز بودم  را مي سوزاند زخم ميكرد و مطمي 

 جاي زخمش تا هنگام مرگ

 .درد ميكرد

ي به من گفته 
ز
ز روزي رس يك حرف مهي 

 بود

خوبه ديگه رس مهتاب رو خوردي -

ت شدي االن ديگهخودت راح  

 كسي 

ي 
 .نيست رس برسش بذاري و اذيتش كتز

دلم با اين حرف ها بدجور ميشكست 

ي واقعي تنها
 ديگر به معتز



شده بودم و احساس مي كردم هيچ كس 

 .را ندارم

در اقدامي احمقانه و از فشار درد تمام 

كمان  يادگاري هاي مشير

ي كه دم مرگ با هم ورق 
و دفير خاطراير

طره كردهزده و تجديد خا  

بوديم را توي باغچه جمع كرده رويش 

 نفت ريخته و آتش زدم ديگر

   چتر هاي وارونه

بعد از مهتاب اين ها به چه درم مي 

 .خورد

مراسم ختم مهتاب خيلي خوب برگزار 

ي 
 شد، تمام اهل محل حتر



دوستانم مرضيه، الهه، ... همه براي 

 همدردي به خانه مان

ي بود   ميآمدند. محله ي ما جزو محله هايي

 كه همه همديگر را مي 

شناختند و رفت و آمد زيادي داشتند. 

 مراسم ها و مناسبت ها

تقريبا همه ي همسايهها با هم بودند در 

 عزاداري، جشن، مراسم

، شب هاي احيا، عاشورا همه در   ي مذهت 

 .كنار هم و پشت هم بودند

در اين روزهاي سخت و غم مرضيه 

ها به  بيشير از بقيه ي دخير

ي روزهاي 
مراسم ختم مهتاب مي آمد حتر



 عادي تابستان كه من حق

ز از خانه نداشتم بخاطر  ون رفير بي 

ي من به ي و تنهايي
 ناراحتر

خانه مان رس مي زد و ساعت ها پيشم 

ديم ز  .ميماند و حرف مي 

ي شد و به روزهاي خوب مهر  روزها سي 

ي مدرسه كه  و بازگشايي

دردم را مي كاست رسيديم در  شايد كمي از 

 حالي كه رفت و آمد

بيشير باعث صميميت زياد من و مرضيه 

 شده بود ديگر تقريبا

   چتر هاي وارونه

 مسائل هم را مي دانستيم و خي  
بيشير



 .داشتيم

وع مهر دوباره اكيپ سال قبل كنار  با رسر

 هم جمع شديم، روزهاي

ي و دور هم بودن تكرا
ر مي خوش دوستر

 .شد

از نظر روچي سخت بهم ريخته و آشفته 

ي اين
 بودم و تنها دلخوسر

روزهايم دوستانم و مدرسه بودند 

 مخصوصا مرضيه كه در نظرم

خيلي با ما فرق داشت و نسبت به قبل 

 صميمي تر شده بوديم و

ين دوست همديگر  كم كم شديم بهير

 بطوري كه قبال در جمع پنج



ادري بوديم نفره مان تنها من و فهيمه چ

 اما مرضيه و بعد بقيه

هم براي همرنگ شدن با ما چادر رس  

 كردند حاال همه مثل هم

شديم. پنج دخير چادري كه همزمان از 

 .يك محل مي گذشتيم

اواخر شهريور خط تلفن به محل ما امد 

ي   خانه هايي
ز  و جزو اولي 

بوديم كه تلفن خريديم مشغوليت 

 جديدي به راه افتاده بود آن

ي زياد داشتيم ولي چون  روزها 
مزاحم تلفتز

ي نمي زد و
ز
 طرف حرف

   چتر هاي وارونه



ي تلفن ها ساده بود و شماره تلفن  از سويي

 نمي افتاد مشخص نبود

چه كسي آنسوي خط است و اين كار را 

ز راحت تر  براي مزاحمي 

 .كرده بود

مرضيه با اينكه خودش جزو شاگرد زرنگ 

 هاي كالس بود تقريبا يك

روز در ميان به بهانه ي پرسيدن برنامه 

 ي فردا از تلفن عمومي 

به خانه مان زنگ مي زد و هر بار بدون 

 استثنا آخر حرف هايش

 مي گفت

محمدمونم اينجاست و مي خواد -



 .باهات سالم عليك كنه

 جالب بود تنها صحبت محمد همان

سي بود  احوالي 

ي مرضيه گفت باهات حرف - سالم خوي 

 .بزنم

ز بود  جواب تكراري من هم همي 

 .سالم ممنون-

 .بجز هر حرف ديگري

   چتر هاي وارونه

 !و تمام

فكر مي كردم چون هنوز محله ي مرضيه 

ز   خط تلفن نيامده به همي 

علت دائم محمد همراهي اش مي كرد تا 



 .تنها نماند

 خيلي گيج بودم و ساده كه فكر احتماال 

ي با
 نمي كردم چرا وقتر

مرضيه هر روز همديگر را در مدرسه مي 

 ديديم و هر دو هم

درسخوان و زرنگ بوديم و نيازي به تلفن  

 كردن و پرسش از كتاب

هاي درسي كه واقعا براي هيچكداممان 

 نياز نبود مرضيه اينقدر

د و  زود به زود با خانه مان تماس مي گي 

تفاقا محمد كها  

روزهاي آخر خدمتش بود هم هميشه 

 .همراهش است



ي بود شايد هم چون 
 

شايد از روي سادك

 فهيمه هميشه طوري رفتار

مي كرد كه انگار با محمد همديگر را 

 دوست دارند من فكرم

هيچگاه سمت محمد كشيده نشد فقط 

 برايم سوال بود او كه فهيمه

اش را دوست دارد چرا به بهانه ي خاله 

 دم مدرسه مي آمد تا

هاي ديگر را هم ببيند در ضمن چرا  دخير

 هميشه مرضيه و محمد

   چتر هاي وارونه

پشت رس ما مي آمدند و محمد با فهيمه  

 كاري نداشت شايد در خفا



بهم نامه داده يا تلفن مي كردند و پيش ما 

 حفظ ظاهر كرده

ي نمي ديديم ز ز ما چي   .براي همي 

مهر ماه با تمام روزهاي  در هر حال

 خوب و بدش در حال تمام

وع مي 
شدن بود و روزهاي پر التهاب رسر

 .شد

وع شد كه براي مرضيه  ماه در حالي رسر

ي  ي تنهايي پيام آور روزهاي سخت و كذايي

 بود سياه مادر

مرضيه را گرفت مادرش يك روز صبح از 

 خواب بيدار نشد و براي

ي 
هميشه چشم بست و دفير دلخوسر



 مرضيه هم همراه با آن بسته

 .شد

روزهاي غم تكرار مي شد و من كه هنوز 

 جاي خالي مهتاب در قلبم

درد مي كرد با ديدن حال و روز ناخوش 

 .مرضيه دلم بدتر گرفت

مرضيه آخرين فرزند خانه بود و ته 

 تغاري مادرش كه با رفتنش

   چتر هاي وارونه

 .كال بهم ريخت

همانطور كه مرضيه با خانواده اش در 

كت  مراسم ختم مهتاب رسر

ز در  كرده بود من هم با مادرم و گاهي مهي 



 ختم مادر مرضيه

كت كرده و همدردي كردم  .رسر

امتحانات ثلث اول نزديك مي شد اما 

 مرضيه همچنان بيخيال درس

و مدرسه بود شاگرد زرنگ مدرسه ديگر 

سه نبوددست و دلش با مدر   

و هيچكدام از درس ها را نميخواند نه 

 فرصتش را داشت و نه دل

 .و دماغش را

هر چند مرضيه بعد از فوت مهتاب 

 بخاطر تنها نماندن و غصه

نخوردن من بيشير مواقع به خانه ي ما 

 آمده و ساعت ها كنارم



نشسته و درد دل كرده بود اما من مثل او 

 آزادي نداشتم تا به

بروم در عوض در حد  خانه ي آن ها 

 توانم كمكش ميكردم روزها

در راه بازگشت مدرسه به در خانهشان 

 رفته و تكاليف را به او

ي اكير تكاليف 
ميگفتم تا انجام دهد حتر

 مدرسه اش را خودم مي 

   چتر هاي وارونه

 .نوشتم تا معلم ها توبيخش نكنند

مرضيه دوباره به مدرسه برگشت اما از 

ضيهي شاد و رسزندهآن مر   

ي حوصله  ي نبود افرسده و ي  ي قبل خي 



 شده بود. امتحانات تمام

شد با همكاري دوستان سعي در شاد  

 كردنش داشتيم كمي حال

 روچي 

ي پنج نفره 
اش بهير شده بود و اين دوستر

 ي ما كم كم رنگ و

روي ديگري گرفت مخصوصا كه زمان 

ي به
 امتحانات ثلث اول دوستر

شد به اسم فريبا دخير اكيپ ما اضافه 

ي بود كه بيشير   خوي 

بخاطر مرضيه و عشق محمد به جمع ما 

 پيوسته بود. جمع بزرگير 

ها  ي دخير
ز

مي شد و شيطنت و شلوغ



. فريبا تافته ي جدا  بيشير

بافته بود و اين را مسئله اي عادي 

 ميدانست و

علنا اقرار ميكرد .دخير زبر و زرنگ و 

ي بود با چند نفر
 راحتر

   چتر هاي وارونه

همزمان دوست بود ولي عجيب اينكه 

هاي ديگر روي  مثل دخير

 دوست

ي و 
ت نداشت انگار فقط تفنتز هايش غي 

 از روي بيكاري دوست

بودند طبق گفته ي خودش با سهراب 

 .صميمي تر از بقيه شان بود



روزي كه امتحانات تمام شد در حياط 

 راجع به سواالت بحث ميكرديم

ي زيادي رو به ما كرد و گفت
 كه با ناراحتر

بچه ها سهراب تصادف كرده پاشو گچ  -

ز مجبوره تو خونه  گرفير

ي خيلي اذيتش مي كنه  ...بمونه تنهايي

 فهيمه پرسيد

خوب به ما چه، چيكار مي تونيم براش -

 بكنيم؟

ي جواب داد
 فريبا با ناراحتر

ز و باهاش حرف - تو رو خدا زنگ بزني 

ز نذارين احس اسبزني   

ي بكنه خيلي تنهاست  .تنهايي



 بغض كرد

   چتر هاي وارونه

ز اصال تو خونه بند نميشه آخه - ميدوني 

فت  همش با موتور مي 

اينطرف اونطرف يه لحظه هم تو خونه 

ي 
 

 بند نمي شد االن از دلتنگ

... 

 .گريه امانش نداد

ي مي كند كسي قضيه را 
فكر كرديم شوچز

ي نداد  جدي نگرفت و جواي 

 التماس كرد

حاال من شمارشو مي گم هر كي تونست -

ي درش  زنگ بزنه از تنهايي



بياره اگه دوست ندارين باهاش دوست 

 هم مشكلي نداره
ز  بشي 

ز مشغول شه و  كافيه فقط حرف بزني 

 .ناراحت نباشه

بعد شماره ي خانه ي سهراب را با 

 صداي بلند تكرار كرد طوري

هاي  كه شايد ده بيست نفر از دخير

رسه تلفنش را يادداشتمد  

 .كردند

علي رغم اينكه بنظرم كار خيلي مسخره 

 اي امد كه چرا بايد

يك شود در اين موضوع اما به  با همه رسر

 لطف حافظه ي خيلي قوي



   چتر هاي وارونه

اي كه داشتم همان لحظه شماره را 

 .حفظ شدم

ي 
 

وع زمستان همراه شد با رسماخوردك رسر

 شديد من، بهعلت رسفه

ي دو روز غايب شدم و  ي در ي  هاي ي 

ز باعث  مدرسه نرفتم و همي 

شد بيشير دلتنگ درس و دوستان بشوم 

ي ام
 تنها تفري    ح و دلخوسر

مدرسه و دوستانم بود اجازه نداشتم بجز 

ي  ي جايي  مدرسه به تنهايي

ي خانه ي دوست و آشنا ساعا
ي  بروم حتر

ير

 كه با دوستانم بودم و



ين ساعاتش عرصها وقت  مخصوصا بهير

 تعطيلي مدارس بود كه

 شيطنت

بچه ها واقعا شادي آور بود و خوشحالم 

 .مي كرد

 يكبار فهيمه پرسيده بود

ي با اين
 چرا خودتو مشغول نمي كتز

ي هاي الكي 
 .خوسر

 جواب داده بودم

من فقط درس مي خونم مي خوام برم -

هاي بزرگدانشگاه و به جا  

   چتر هاي وارونه

برسم اين جور كارها به مذاقم خوش 



 .نمياد و اصال مد نظرم نيست

ي ام طوري بود كه 
 

در واقع تربيت خانوادك

 نمي توانستم دوست

پرس داشته باشم عالوه بر اينكه طبق 

 قانون خانواده بايد رس

به زير به مدرسه رفته و برمي گشتم و 

ي جواب متلك
پرسها حتر  

را هم نميدادم، اعتماد بنفسم را هم  

 گرفته بودند، درست كه

قدم از همه بلندتر بود، قيافه ام مثل 

ها عادي بود  بيشير دخير

اما فكر نمي كردم توجه كسي را جلب  

 كنم مخصوصا كه پرسهاي دور



و برم خوش قيافه و خوش تيپ بودند  

 كجا به من نظر مي كردند

فيان تنها كه به گفته ي همه ي اطرا

 عضو خوشگل صورتم چشم هاي

ايم بود  .گي 

فرداي روزي كه بهعلت بيماري مدرسه 

ها  نرفته نبودم صحبت دخير

گل انداخته بود كل كل مي كردند و بحث 

 در مورد شخضي به اسم

 بود "جون تو"

   چتر هاي وارونه

 فريبا گفت

- گفت  "جون تو" من كه تلفن كردم



 .منظورش به من نبوده

 فهيمه مي گفت

آره منم ديشب فرصت كردم بابام -

 "خونه نبود زنگ بزنم ولي 

ي كه مد نظرشه من  "جون تو
گفت اويز

 .نيستم

 مرضيه خنديد

 .نكنه منظورش رويا بوده-

 بر شانه اش زدم

ي - من كه كال نمي دونم راجع به كي و چ 

ز   .حرف مي زني 

 زينب آدرس داد

- ه همش رس ميدون همون پرسه ك



 وايميسه موقع تعطيلي مدرسه و

 .خونه اشونم دم بقالي سميه ايناست

سميه همكالسمان بود كه پدرش رس  

 كوچه ي مدرسه بقالي داشت

   چتر هاي وارونه

 بچه ها خوراكي شان را از آنجا 
بيشير

 ميخريدند موقع تعطيلي 

مدرسه غلغله مي شد و زهرا هم براي  

ادرش در مغازهكمك به م  

مي ايستاد و كمك حال مادرش بود. تلفن 

 سكه اي داخل مغازه ي

پدر زهرا بيشير گره گشاي مردم بود تا 

 .خود مغازه ي بقالي 



 مرضيه ادامه داد

همون پرس چشم ابرو مشگي چاق يادت -

 نيست؟

 رسم را تكان دادم

 !خب-

 ادامه داد

معلوم نيس دنبال كدوممونه، ديروز -

ز وشماره رو ان داخت زمي   

 .رفت

 زينب حرفش را بريد

 كه باد مي اومد از -
ز بابا ننداخت زمي 

 .دستش رها شد

 مرضيه قهقهه زد



   چتر هاي وارونه

واي رويا تصور كن چند تا دخير مدرسه -

 اي هممون دويديم

 .دنبال شماره

 خنده ام گرفت

ام بودن؟-  مرگ من! بقيه ي دخير

 شانه باال انداخت

نه بابا ديوونه ايم مگه تو همون داالن -

 عشق بوديم كه اين

 .اومد اونجا "جون تو " يارو 

داالن عشق لقب كوچه ي درازي كه 

 پشت مدرسه بود و هر روز ما

شش نفر از آنجا رد شده و به خانه مان 



 .مي رفتيم

 خنديدم

- ز   "جون تو " حاال چرا بهش مي گي 

 مرضيه دست بر شانه ام زد

- لي بود رويا كاغذي كه واي جات خا

 شماره روش نوشته بود تو

   چتر هاي وارونه

دستش بود مي خواست بده به يكيمون  

 كه دوستش از رس كوچه اومد

 " گفت بيا بريم نمي دونم كجا اونم گفت

 بجون تو نمي تونم بعد

هي دوستش ارصار مي كرد هي اينم مي  

 گفت جون تو نمي شه



 اونقدر

، جون تو كه اسمش رو  گفت جون تو 

 "جون تو " گذاشتيم

هر كسي شماره ميداد هر پنج نفر به 

 .همان شماره تلفن ميكردند

مرضيه كه گويا چشمش طرف را گرفته 

 بود با اخم رو به من گفت

من كه تلفن كردم گفت شماره رو مي -

 خواسته بده به دخير قد

بلند چادري كه مقنعه رسمه اي رسش 

 بوده ولي چون همه با هم

بوديم نمي دونه كي به كيه و االن شماره 

 اش دست كي افتاده



بعدشم گفت امروز چند نفر بهش زنگ 

 .زدن

 اخم كردم

 منظورت چيه؟-

 گوشه ي چشمي را نازك كرد

   چتر هاي وارونه

ز ما تو از همه قد - خوب ديگه بي 

تري و اونجور كه اونبلند  

ميگه مقنعه و مانتوت رسمه ايه. تو بايد 

ي 
 .بهش زنگ بزيز

هنوز در مدارس لباس يك دست و 

 متحدالشكل مد نشده بود و هر

ي مي خواست مي توانست 
 

كس هر رنگ



ه بود  .بپوشد فقط بايد تي 

رنگ مانتوي خيلي از بچه هاي مدرسه 

 سياه رنگ بود تعدادي رسمه

ي طوسي و ي
ك عده قهوهاي ولي اي بعضز

شان مقنعه ي سياه  بيشير

 .رس مي كردند

 گفتم

ز - اوال كه لباس و مقنعه ي تو هم عي 

 منه مرضيه دوما اون پرسه

اسمش حسن هست منو هم خوب مي 

 شناسه چون خواهرش مستاجر

 خونه

ي ما بود اگه مي خواست به من شماره 



 بده كه تو خونمون مي داد

ستم مي يا از هزار و يك راه ديگه بد

 رسوند تازه اسمم رو هم

   چتر هاي وارونه

د اگه  مي دونه و حتما اسممو ميي 

 منظورش من بودم، سوما من

كه ديروز نبودم چه جوري ميخواسته 

 .شماره رو به من بده

 به فكر فرو رفت

اره! ولي غلط كرده اگه مي خواسته به -

 من شماره بده انداخته

ز   .رو زمي 

ثابت كنم حق با من است و  براي اينكه



 اينكه مرضيه خيلي برايم

ي اش ناراحت شده 
عزيز بود و از ناراحتر

 بودم گفتم

نم - ز شمارشو بدين شب بهش زنگ مي 

ي ميگه  .ببينم چ 

 خوشحال شد

 .باشه خيلي خوبه-

 شبهاي محرم بود و شب كه همه ي

 خانواده به كوچه براي ديدن

هيئت عزاداري رفتند من به بهانه ي 

 .درس خواندن در خانه ماندم

ز شدم كسي خانه نمانده   ي مطمي 
وقتر

ي را برداشته و شماره
 گوسر



 .اي كه مرضيه گفته بود را گرفتم

   چتر هاي وارونه

 صداي مرد جوان پشت تلفن پيچيد

 !الو-

 با ترس و لرز پرسيدم

 !آقا حسن-

بودانگار منتطر تلفن   

 .بله خودمم-

ي كردم
ز
 معرف

 .من رويام همسايه ي خواهرتون-

 رسي    ع جواب داد

ز -  .بله خوب هستي 

 دور و بر را پاييدم



ز شما يه شماره اي رو روي - دوستام گفير

ي 
ي و خواستر

ز انداختر  زمي 

ا بهت زنگ بزنن  ...دخير

   چتر هاي وارونه

 حرفم را با ادب بريد

- اتون ده به ببخشيد ولي شما و دوست

 توان صد اشتباه فكر مي 

ز واال من قصدم اين بود اون شماره  كني 

 رو بدم به دوستتون كه

 ...مانتو رسمه اي

 گفتم

در هر حال مرضيه خيلي ناراحت شده -

 از اينكه شماره رو روي



ز  ز انداختي   .زمي 

 درياي ادب بود

من عذر ميخوام، ايشون اشتباه فكر  -

 كردند چون شماره از دستم

ي نبود ي ادي   .رها شد و من قصدم ي 

لبخندي روي لبم نشست عجب پرس 

ي بود، تكيه كالمش ده به  مودي 

 .توان هزار بود

چشمم به مراد افتاد كه از پله ها باال مي 

 آمد

   چتر هاي وارونه

ي بهم مي دي رويا-  .يه چايي

 تلفن در دستم خشك شد



 .بله-

ز شد  رسش باال پايي 

- ي بخورم برگردم هيئتاومدم يه چا يي . 

نگاهم به ساعت ديواري افتاد ده و نيم 

 .شب را نشان مي داد

 با تته پته پشت تلفن گفتم

 .خداحافظ فهيمه جون-

 .و رسي    ع تلفن را قطع كردم

مراد بسيار سخت گي  بود دوران مجردي 

ز دمار از روزگارش  مهي 

درمي آورد و حساسيت زيادي داشت اما 

ي ازدواج كرده
بود از وقتر  

خيلي فرق كرده و اخالقش بهير شده 



 .بود

خانه  ز ز انداخته به آشي  م رسم را پايي  با رسر

ي   رفتم و برايش چايي

ي 
ز
ي پرسيد و نه من حرف ز ريختم نه او چي 

 زدم اما از ته دل

   چتر هاي وارونه

 بخاطر حماقتم ناراحت شدم چرا خودم

را نخود هر آش كرده و بخاطر مرضيه 

ي  به خانه ي مردمنصف شت   

منده  تلفن كرده و پيش برادرم هم رسر

 شده بودم شايد فكر كرد

 .بخاطر خودم تلفن كرده بودم

زنگ تفري    ح كه زده شد مرضيه دست در 



 بازويم انداخت

 .بريم حياط يه دوري بزنيم-

 دستم را كشيدم

حالم خوش نيست مرضيه جون كالس -

 .ميمونم

 بازويم را بيشير كشيد

ز ميگه حالم خوش - پاشو ببينم همچي 

 نيس انگار چيه بابا يه

ي ساده اس ديگه پاشو يه 
 

رسما خوردك

ي هم به كله ات بخوره  هوايي

 ..بلكه قفل زبونت باز شه

 به زور بلند شدم

 .بخدا حال ندارم-



   چتر هاي وارونه

ميدانستم ميخواهد از ماجراي تلفنم به 

 .حسن برايش بگويم

به سالن نرسيده به سمتم برگشت پايمان  

-  "به جون تو" خوب ديگه چيا گفت اين

 با بيحالي جواب دادم

خوب مينشستيم همون كالس حرف -

 .مي زديم ديگه

 خنديد

ه شلوغم هست - صفاي حياط بيشير

سه و كسي   صدا به صدا نمي 

 .متوجه حرفامون نمي شه

ي بعد اكيپ دورهام كرده بودند و 
لحظاير



گارمن انگار نه ان  

بيحال بودم با آب و تاب وقايع ديشب را 

 توضيح مي دادم

خالصه همونجوري كه گفته بودم -

 منظورش به من نبود و مرضيه

 .رو دوست داره

ي شد
 مرضيه دوباره آتسر

   چتر هاي وارونه

ي راجع بهش فكرم نميكنم -
من كه حتر

 اگه راست هم گفته باشه

ي شعو  ر شماره باز بيخود كرده پرسه ي ي 

ز كه  رو پرت نميكيز

 .ميارن ميدن دست آدم



ي زدم  لبخند كج 

گفت كه از دستش رها شده، شايدم -

 ...خجالت كشيده و

 متفكر پرسيد

ي خونشون كدوم وره؟-
 راستر

 فريبا قهقهه زد

ي آمارشو مي  - تو كه دوستش نداري برا چ 

ي كلك؟  گي 

ي شد  مرضيه عصت 

اوال مي خواستم ببينم فضولم كيه دوما -

 .به تو ربطي نداره

 فريبا دمغ شد

ي  -
، شوچز ي

وا چه طرز حرف زدنه مرصز



 كردم

   چتر هاي وارونه

كامال مشخص بود مرضيه نسبت به 

 حسن حسي دارد هر چند پس

 مي زد

ي من -
واهللا ديگه! خودت كه مي دويز

 دخير كنجكاوي ام برام حسن و

ي نداره دوست دارم راجع به حسينم 
ر
فرف

 .همه اطالعات جمع كنم

ي نزد ناراحت شده بود حق 
ز
فريبا ولي حرف

 داشت لحن مرضيه خيلي 

 .تند بود

مدرسه طبق معمول ساعت پنج و نيم 



 تعطيل شد و تقريبا تا ساعت

ها و ازدحام دانش  شش اثري از دخير

 آموزان توي كوچه نبود همه

ه هايشان پاي پياده و با رسعت به خان

فتند تقريبا تمام  مي 

ها از محله ي خودمان بودند دخير . 

ي و خنده و 
ز اين همه درس و دلخوسر بي 

ي كم كم حرف
 شوچز

ها بيشير شد به  ز دخير خواستگار بي 

 موازات رشد و بلوغ

حرف ها و درد دل ها رنگ و بوي ديگري 

 پيدا كرده هر كسي از

   چتر هاي وارونه



مي گفت كه چقدر  طرفداران خودش

 خواهان دارد و فخر ميفروخت

ز انداخته و  بجز من كه فقط رسم را پايي 

 درسم را مي خواندم

جزو بچه درسخوان هاي مدرسه بودم 

ز دوستم  خانواده و معلمي 

ي 
ي برايم پيش بيتز داشتند و آينده ي خوي 

ز برايم  مي كردند همي 

ي بود
ز
 .كاف

مرضيه كم حرف تر شده بود فقط مي 

گاه گداري با حسندانستم    

ها حرف نمي  حرف مي زند زياد پيش دخير

 زد و لو نميداد ولي با



من راحت تر بود هنوز خانه شان تلفن 

 شخضي نداشتند و از همان

رس كوچه به خانه ي حسن تلفن كرده و 

 .حرف مي زدند

 مرضيه مي گفت

تصميم حسن جديه و مي خواد آخر -

 .امسال بياد خواستگاري

 تاييدش كردم

ي -
 

ي خونوادك
حسن خيلي پرس خوبيه يعتز

ي ان، قبل از  آدماي خوي 

   چتر هاي وارونه

اين مستاجرمون، خواهرش سه سال 

 خونه ي ما مي نشست حسن هم



 برا

ديدن خواهرش خونه ي ما مي اومد و 

فت اما تو اين مدت يه  مي 

د نگاه كنه رسبزير مياومد  بار رسشو باال ني 

 و مي رفت. ما كه

ي از خواهرش نديديم ز ي چي   .جز خوي 

روزها با تكرار كارها و حرف ها مي گذشت 

 و مرضيه همچنان با

حسن در ارتباط بود و صميمي تر شده 

 بود قرار بود عيد سياه

مادر مرضيه كه گذشت حسن با خانواده 

 پا پيش بگذارد و

خواستگاري مرضيه برود تمام اين ها را 



 مرضيه خودش كه تقريبا

ي حرف مي زد و گاهي هر روز 
با حسن تلفتز

 در راه مدرسه همديگر

را مي ديدند از زبان حسن مي گفت 

 تعجب مي كردم چطور

 محمدشان

بيخيال كنار مرضيه ميايستاد تا او راحت 

 تلفن كند و با حسن

   چتر هاي وارونه

آزادانه صحبت كند. همچنان آخر حرف 

 هاي مرضيه تلفن به دست

فتاد و او همان دو جمله ي محمد مي ا

 تكراري را مي گفت



. مرضيه تلفن رو داد دست - ي سالم خوي 

 .من

 جواب من هم همان بود

 .سالم ممنون-

اما ته دلم مي خواست خفه اش كنم 

 جوابش را اينطور بدهم

مرضيه غلط كرد با تو. مثل بچه ي آدم -

 سالم عليك كن و حرفتو

 .بزن

ي اواخر بهمن ماه لو رفت كه همه 

ها با سهراب ارتباط  دخير

ها  ي دارند و با او حرف مي زنند. دخير
تلفتز

 حرف هاي رد و بدل



شده پشت تلفن را به همديگر گفته و 

 موجب خنده و تفري    ح ما مي 

شدند تا مدت ها سهراب سوژه ي جمع 

 بود و همه ي حرف هايش با

ها در محفل دوستانه ي ما تكرار مي 
دخير

 .شد

همسايه ي جديدي كه بعد از خواهر 

ي 
 حسن به خانه ي ما اسباب كسر

   چتر هاي وارونه

ز را اجاره كرده بودند  كرده و طبقه ي پايي 

 يك زن و مرد تنها

بودند كه بچه اي نداشتند و از 

 .روستاهاي اطراف تهران بودند



ي بنظر مي  ي آزار و كم رس و صدايي افراد ي 

 رسيدند احد آقا

رگر كارخانه بود و زنش زري خانم خانه كا

 دار، هر دو رسبزير

ي براي  
ين اذيتر و كم حرف بودند و كوچكير

 كسي نداشتند. در مدت

سه ماهي كه زري خانم و شوهرش 

 مستاجر ما شده بودند با همسايه

ي برقرار كرده بود البته  ها ارتباط خوي 

 بيشير بخاطر اينكه

و احد آقا كه در كارخانه ي بيسكويت 

 شكالت سازي كار مي كرد

ي داشت را 
ي كه كمي ايراد جزي  بسته هايي



 به خانه مي آورد و زري

خانم آن ها را با قيمت كمير از بازار به 

 همسايه ها ميفروخت

ي به جيب  كه از اين طريق هم پول خوي 

 مي زد و هم با همسايه

ها آشنا شده بود خانم هاي همسايه از 

ي بودند
 اين معامله راصز

خانم به اين طريق در دل همسايه  و زري

ي باز  ها براي خودش جايي

   چتر هاي وارونه

كرده بود. هم پول بدست مي آورد هم با 

ي با همه برخورد ويي
 خورسر

ي نگهداشته 
ميكرد و همسايه ها را راصز



 .بود

اسفند ماه بود كه خي  بيماري احد آقا 

 پيچيد زري خانم هر روز

با مادر درد دل مي كرد  طبقه ي باال بود و 

 كار بندهخدا آه و

ناله شده بود بواسطه ي بيماري 

 شوهرش رفت و آمدش بيشير شده

و با خانواده ي ما صميميير شده بود. دو 

 هفته مانده به عيد

احد آقا فوت كرد و زري خانم تنها ماند. 

 مراسم در خانه ي ما

ك داشت برگزار شد  كه راهروي مشير

ال بودندخانم ها طبقه ي با  



ز خانه ي خودشان  و آقايان طبقه ي پايي 

 بالطبع زري خانم هميشه

 .باال بود و در خانه ي ما

چون مراسم در خانة ما بود بيشير  

 كارهاي ختم بر عهدة خانوادة

ز  من و مخصوصا پدرم سيدكريم امي 

 مردم و ريش سفيد محل و

 فاميل

بود كه هميشه داوطلبانه و محض انسان 

ي در مجال
س عروسي دوستر  

   چتر هاي وارونه

ز  و ختم كمك حال مردم محل بود بي 

 مردم ارج و قرب خاصي داشت



ام  خيلي دوستش داشتند و برايش احير

 .خاصي قايل بودند

آن سال كه عيد سياه احد آقا شد بالطبع 

ي از
 خانة ما مستثتز

اين محيط غمبار نبود در هر حال مراسم 

 چهلم احد آقا آخر

ي كه 
فروردين تمام شد و زري خانم زيز

ي با
 
 تقريبا در سي سالك

تيپ و قيافه اي موجه بعد از فوت 

 شوهرش تنها مانده بود دلش

نميخواست به روستا برگردد و ماندن در 

 تهران و خانة ما را

كه براي خودش منطقة امن ميدانست 



 ترجيح ميداد ميگفت رسمشان

د زنش را براي  برادر است اگر برادري بمي 

سيد ند ميير  مجرد بگي 

اگر به زادگاهش برگردد عقدش را با برادر 

 شوهر مجرد و بيكارش

كه كسي قبولش نداشت و چشمش را به 

 مال و منال احد آقا دوخته

بود ببندند هر چند بعد از فوت احد آقا 

 در همان بحبوحة مراسم

كه همه به فكر كفن و دفن و برگزاري 

 مراسم بودند به رسعت

   هاي وارونه چتر 

تمام طالهايش را فروخته تبديل به پول  



 كرد و همراه بقية پول

و پس انداز احد آقا پنهان كرده و عمال 

ي در ظاهر وجود ز  چي 

 .نداشت

خودش كه كارهايش را اينطور موجه 

 جلوه ميداد

ي تو - سم هر چ  چون بچهاي نداريم ميير

 اين سالها با خون دل

دست خونوادهاش  جمع كرديم بيفته

ي رسپناه  منم به زن تنها و ي 

ي بند نباشه  .دستم به جايي

بيچاره حق داشت خيلي دنبال بچه دار 

 شدن رفته بودند اما



ها آب پاكي روي دستشان ريخته و 
دكير

 بخاطر بيماري شوهرش

ي قرار شد 
بچهدار نشده بودند. وقتر

ز را براي مراسم  طبقة پايي 

ز   كردن مرتب كنيم همان روز موقع تمي 

 طاقچه چشمم به برگ

 كاغذي

افتاد كه نشان از ناباروري احد آقا داشت 

 و در برگه ابتال به

هپاتيت مرحوم درج شده بود برگه را كه 

 نشان زري خانم دادم

   چتر هاي وارونه

به تندي از دستم كشيده و با اخم الي 



 مداركش گذاشت احتماال

دار بشود  .دوست نداشت كسي خي 

بساط ختم چيده شد اما تكليف زري 

 خانم هنوز نامشخص بود بيشير 

وقتش را طبقة باال پيش ما ميگذراند. 

 خانة ما را مثل خانة

خودش ميدانست، وضع مالياش هم 

ي براي كسي 
 خوب بود و منتر

 .نداشت

ز را دست  قبل از اين كه طبقة پايي 

 مستاجر بدهيم در اختيار

ي ازدواج كرد با پروانه 
مراد بود كه وقتر

ز   ساكن طبقة پايي 



خانة ما شدند اما بعد از يكسال خانهاي 

 دورتر از ما اجاره

ي شبها كه 
كرده و از پيش ما رفتند. بعضز

ش در خانة  زن و دخير

پدرزنش ميماندند مراد هم شب در خانة 

 .ما ميماند

ماه بود و من طبق معمول درگي   تي 

ي    سال سومامتحانات نهايي

ي بودم و تمام حواسم به درس  راهنمايي

ي جسته  بود كه زمزمههايي

   چتر هاي وارونه

گريخته به گوشم رسيد زري خانم گاهي 

ي يا جدي حرف از
 به شوچز



د ز  ماندن در خانة ما مي 

كاش يه طوري بشه براي همة عمر -

ز خونه  همينجا بمونم تو همي 

 .و پيش شما

بود و حرفهايش را در زن رس زبان داري 

د و جا ز  لفافه مي 

 .ميانداخت

امتحاناتم تمام شد و سالگرد مهتاب 

ز تهران بود تا  رسيد، مهي 

كمك حال مادر براي برگزاري مراسم 

 .سالگرد باشد

زري خانم هم پا به پاي خانواده در همة 

 مراحل حضور داشت و



د و صميميت نشان ميداد  ز طوري جا مي 

گفتانگار يگي از ماست مي  

ي خوبيهاي پدر را رس ختم شوهرش 
ز
تالف

ان ميكند البته مهربان  جي 

ام خيلي زيادي برخورد ميكرد 
بود و با احير

ز كسي از  براي همي 

ي نميكرد
 .بودنش اظهار ناراحتر

ي و آبرومندانه  مجلس مهتاب به خوي 

 برگزار شد چند روزي كه

   چتر هاي وارونه

ي مادر رسر  وع شد گذشت نقهاي زير لت 

 زياد رس در نميآوردم اما

ز  ز حرف هايش با من و مهي  گاهي بي 



 اشاره مي كرد عدة زري خانم

ي 
عا وجهة خوسر تمام شده و عرفا و رسر

 ندارد زن بيچاره اينطور

بالتكليف بماند منظورش را واضح 

 نميگفت ولي حس ميكردم با وجود

ي كه طي اين مدت با هم 
ي عميقر

دوستر

ندنپيدا كرده بودند از ما  

زري خانم در خانة ما زياد رضايت ندارد. 

 زري خانم زن با

سياست، جوان، نسبتا زيبا بود كه 

 وجودش مي توانست زنگ خطري

برايش باشد وجود يك زن جوان بيوه در 

 خانة پر رفت و آمدي مثل



 خانة ما

ت  ي نذر سفرة حرصز همساية روبرويي

 ابوالفضل داشت و مادر را دعوت

ز ه م تهران بود با كرده بود چون مهي 

 مادر رفت نميدانم در

ي 
خانة همسايه چه گذشته بود كه از وقتر

 برگشتند انگار مادر

ي براي حرف زدن باشد 
ي فرصتر مدام در ي 

 دو بار به راه پله رفتم

   چتر هاي وارونه

ز و مادر را در حال پچ پچ كردن و  و مهي 

 آرام حرف زدن غافلگي  

 .كردم



ز بهم ريخته بود مدام  اعصاب مهي 

 لبهايش را ميجويد و زير لب

ي بروز نداد تا 
ي را علتز ز د اما چي  ز حرف مي 

 اين كه پدر به خانه

 .آمد

ي برد و بعد از   براي پدر چايي
ز مهي 

وع كرد  صحبتهاي معمولي رسر

ميگم عدة زري خانم كه تموم شده ماه -

 صفر داره تموم ميشه

... 

درس بابا به تندي باال آم  

 ...خب-

ز انداخت ز رسش را پايي   مهي 



ي نداره يه زن -
ز مردم صورت خوسر بي 

 ...تنها

ي كرد
 مكتر

ه عذرشو-  ...بنظرم بهير

   چتر هاي وارونه

 بابا استكان را روي نعلبگي كوبيد

 !نظرت؟-

كسي حق نداشت روي حرف سيدكريم 

ي بزند يا نظري بدهد
ز
 .حرف

ز يكه خورد  مهي 

- ي بخدا فقط  يه زن جوون تنها تو هيج 

 خونهاي كه مرد هست و

 ...پرس



خانه كه مادر آنجا  ز پدر نگاه تندي به آشي 

 بود و ديوارها

 اجازة ديدنش را نميداد انداخت

اينا حرفاي تو نيست بچه بلند شو برو -

ي زندگيت رست هم تو  ي 

 .كار خودت باشه

ز لبهايش را روي هم فشار داد  مهي 

 !بابا سيدكريم-

بلند شد بابا با حرص  

   چتر هاي وارونه

ي رسيده  - زهرمار و حاج بابا. كارم به جايي

ي تو  كه تو بيايي

ي 
 .كارهاي من رسك بكسر



در آستانة در هال ايستاد به سمت 

خانه بهراه افتاد ولي 
ز  آشي 

 .وسط راه دوباره برگشت

اقتدار بابا زياد بود خيلي زياد اگر 

.خواست كاري بكند كسي   مي

ز اين را  نميتوانست جلودارش باشد مهي 

 .خوب فهميده بود

ز بلند شد  هق هق مهي 

بدبخت شديم مامان تو چرا اينقد -

ي كار
 سادهاي نبايد ميذاشتر

 .به اينجا برسه

ناخودآگاه ياد حرف ها و نخ دادنهاي 

 زري خانم افتادم



مرد خوب و خونواده دار كم شده كاش -

 يگي مثل سيدكريم دست

ي خالص  منم مي گرفت
و از اين بالتكليقز

 .مي كرد

ز با عجله خودش را قبل از پدر  مهي 

 جلوي در رساند و مانع

   چتر هاي وارونه

 رفتنش شد

ي - هايي
ز  ...تو رو خدا بابا همسايهها يه چي 

 بابا رسخ شد

 ...همسايهها بيخود كردن با-

ه گرفت  دستش را بر دستگي 

 !استغفراهللا-



ز با گريه ادا مه دادمهي   

ي نيست چرا - ز ي و چي 
 

اگه راست ميگ

ي بره اين
 ...ردش نميكتز

ز رفت  دست پدر باال امد ولي دوباره پايي 

ي -
برگرد خونهات اگه هم براي دو بهم زيز

ي تهران ديگه  ميآيي

 .نيا

ز شدت يافت  گرية مهي 

ي  - ديگه مطمئنم اين زنيكه يه كارهايي

 ...كرده

ون آمد خانه بي  ز  مادر از آشي 

   چتر هاي وارونه

ز آروم باش- ته مهي   .چه خي 



ز به تندي به سمت مادر برگشت  رس مهي 

ي بشه مثل تو رسمو - آروم باشم كه چ 

ي نفهمم  بكنم تو برف هيج 

... 

 صداي پدر باال رفت

ز -  !خفه شو مهي 

صداي بلند پدر باعث شد با بهت از جا 

م  .بي 

ي غريد  پدر زير لت 

- كريم كارت به اي خاك بر رست سيد 

ي رسيده يه الف بچه  جايي

 .برات خط و نشون بكشه

ز هم غريد  مهي 



كار سيد كريم نرسيده كار زن بيچارهاش -

ي رسيده كه  به جايي

 .رسش هوو بياد

   چتر هاي وارونه

ز انداخت. هنوز  مادر با  ي رسش را پايي 
 

ددك

 نفهميده بودم

چه خاكي بر س شده و همانطور مات 

ودممانده ب . 

 پدر آرامير لب زد

ي ميدونه من اينكارو نميكنم نه  - كي 

ي؟  !كي 

 مادر زير لب گفت

ي صاحب اختياري -
شما هر كاري هم بكتز



 !آسيدكريم

ز پوزخندي زد  مهي 

آره حق داري يه زن تورسي خور و قانع -

ي ز ي كه تا حاال چي 
 داشتر

ي بهت نگفته  ازت نخواسته و هيج 

ي كه با لباس كهنههاي  بچههايي

بزرگير از خودشون رس كردن و بزرگ  بچة

ز  ي ازت نخواسير  شدن هيج 

ز تا االن كه  با نداري با همه چيت ساخير

 دستت به دهنت رسيده و

خداروشكر وضع و اوضاعت خوب 

 ...شده

 با دستش پدر را نشان داد



هوس زن بيست سال جوونير از خودت  -

ي 
 .كتز

   چتر هاي وارونه

دست پدر باال آمد و با قدرت روي 

ز نشست  صورت مهي 

گمشو برو خونهات ديگه ام پاتو اينجا -

 .نذار

 قبل از خروج از خانه آخرين حرفش را زد

نن شنونده - ز مردم حرف مفت زياد مي 

 بايد عاقل باشه كه شكرخدا

ز و ازش  يه عده مغزشونو آكبند نگهداشير

ز   .استفاده نميكيز

 .در را محكم بهم كوبيد



ز رس خورد  مادر روي زمي 

ي شد-  .خاك به رسم ديدي چ 

ز بر صورت مادر نشست  نگاه نگران مهي 

ي خانم-  .سيدكريم از دستت رفت كي 

ي زدم
 باالخره حركتر

؟- ي ي افتاده آبج 
ر
 اتفاف

ي اش رساند
ز دستش را به پيشايز  مهي 

   چتر هاي وارونه

 .نميذارم بيفته-

ش رفت  به سمت دخير

- بايد بريم خونمون پاشو مهناز  . 

 مادر برخاست

ز صي  كن آقا صابر بياد بعد اگه-  ...مهي 



ز مشغول آماده كردن وسايلش بود  مهي 

تا صابر بياد دير ميشه ديدي كه -

ونم كرد بايد برم  شوهرت بي 

 .خونه فكر كنم به نتيجة كلي برسم

 ابروهايش را نزديك كرد

من مثل تو ساده و خام نيستم مامان -

د ته و تويخانوم باي  

 .قضيه رو دربيارم

ي 
ز
نفهميدم مادر از عشق پدر بود كه حرف

د يا ترس از عيان ز  نمي 

شدن قضيه واهمه داشت كه زياد در 

 تكاپو نبود شايد هم ميدانست

   چتر هاي وارونه



ز  ز همه چي  ده و مهي  ز سي  كه كار را به مهي 

 .را روبراه ميكند

ز و فرز  ز تند بود و هميشه تي  آتش مهي 

 برخورد ميكرد بسيار رك

بود قلق همه هم دستش بود و 

 ميدانست از چه راهي وارد شود

ا با حماقت همه  برعكس من ساده كه اكير

يختم ز را بهم مي   چي 

ز سياست داشت و راهكار نشان  مهي 

 ميداد. هر چند در مورد پدر

ز قضييه فرق ميكرد اقتدار پدر بيشير ا

ز بود  .مهي 

خانه  ز مادر كه عجيب در فكر بود به آشي 



 رفت تا بند و بساط شام

 را آماده كند

 كن شايد يگي اومد همة -
ز خونه رو تمي 

 بند و بساط بچه وسط

 .اتاقه

ي كه بعد از 
اين حرفها را خطاب به متز

ش ز و دخير ز مهي 
 رفير

بالتكليف وسط هال مانده بودم گفت تا 

 اسباب بازي  هاي مهناز كه

سط هال پخش و پال بود را جمع كنمو  . 

ز كردن خانه كردم هر آن  وع به تمي  رسر

 .ممكن بود كسي در بزند

   چتر هاي وارونه



خانة ما به اعتبار پدرم كه بزرگ فاميل 

 بود هميشة خدا پر رفت

و آمد بود شب و روز وقت و بيوقت 

 خانه پر بود از مهمان، عمو،

، خاله، عموزا ي دهعمه، دايي ... 

 صداي خانم جان بلند شد

 .يه ليوان آب بده من قرصمو بخورم-

خانمجان مادر پدرم بود كه همراه ما 

ي به
ي ميكرد از وقتر

 
 زندك

ياد داشتم پيش ما بود گاهي به خانة عمو 

 و عمههايم بعنوان

فت ولي شب خانة هيچ كدام  مهمان مي 

 نميماند چند ساعت بعد



عجيب  دوباره پيش ما برميگشت پدرم را 

 دوست داشت هر چند خيلي 

موافق بريز و بپاشهاي پدر نبود ولي از ته 

 دل دوستش داشت و

ميگفت هيچ كجا مثل خونة سيدكريم 

 .راحت نيستم

با اخم شديد نگاهش را به من دوخته بود 

ي 
ز يعتز  اين قرص خواسير

 .حالش از اين جر و بحث بد شده است

   چتر هاي وارونه

 لبخندي زدم

 !االن خانجون-

از ابروهاي بهم پيوستهاش معلوم بود از 



ز با پدر  رفتار مهي 

 .اصال خوشش نيامده

ز امن و امان بود پدر رس  تا شب همه چي 

 شب دمغ به خانه برگشت

ي كه با كسي بحثش 
و مثل تمام اوقاير

 ميشد و الم تا كام حرف

د، جلوي تلويزيون نشسته خودش را  ز نمي 

 مشغول نشان داد و كالمي 

 .نگفت

ي بچهها هم متوجه اوضاع غي  طبيعي 
حتر

 خانه شدهبودند كه ساكت

د ز ي نمي 
ز
 .شده و هيچكس حرف

عجيب اخمالود بود مخصوصا هنگامي  



د، انگار ز  كه مادر حرف مي 

ز كار را  طلبكار باشد چرا اجازه داده مهي 

 به اينجا بكشاند و

 .بچهها قاطي ماجرا شوند

م ت ي بزرگير لفن  صبح بعد از صبحانه دايي

اض  كرده به پدرم اعير

   چتر هاي وارونه

ز كاري كند و  كرد كه چرا ميخواهد چني 

 رس مادر بيچارهام هوو

 .بياورد

ز  م زنگ زد و همي  ي كوچكير كمي بعد دايي

 حرفها و صحبتها تكرار

 .شد



دي خون پدر در نميآمد به خانة  ز كارد مي 

ز تلفن كرد تا با  مهي 

 حرف بزند ولي آقا 
ز صابر جلوتر از مهي 

 او گفته بود آماده

شدهاند و دارند به خانة ما ميآيند چون  

 .كلي حرف دارد

مراد كه تلفن كرد جنگ و جدل بدتر 

 .شده بود

ون رفت  .پدر به حالت قهر بي 

ز با مراد هماهنگ   يگي دو ساعت بعد مهي 

 كرده و هر دو آمدند

 .پدر هم به خانه برگشته بود

ز از يك سو و  پدر از طرف مراد و مهي 



 ديگر بحث ميكردند. طوفان

 .بپا شده بود

   چتر هاي وارونه

 آقا صابر هم دو جمله گفته و رفته بود

تون رو آوردم پيش خودتون ديگه - دخير

 .بدرد من نميخوره

ي بود اين 
از آقا صابر كه مرد به تمام معتز

 حركت بعيد و دور

از انتظار بود كه بخواهد بخاطر ماجراي 

ي 
 پدر حركت اين چنيتز

 .بكند

وع شد  .دعوا رسر

وع كرد ز رسر  مهي 



ز پيامد  - ي بابا سيد كريم اين اولي 
مي بيتز

 كار توئه؟ ديشب

كلي بحث كرديم اخرشم گفت برو خونة 

 بابات. ميخواي هممونو

ي تا كجا ميخواي پيش بري
 ...بدبخت كتز

 بابا حرفش را بريد

- ي نداري تو د يگه توي اين خونه جايي

 ...شوهرتم اگه

ز پريشان شد  مهي 

   چتر هاي وارونه

چرا چون ميگم نبايد رس مامان كه اين -

 همه سال خدمت ما و

خونوادهات و مادرت رو كرده هوو 



 ...بياري

روز جمعه بود و اتفاقا همه خانه بوديم. 

ز همدست  مراد و مهي 

از رو بسته  شده بر عليه پدر شمشي  

 بودند من قاطي دعوا نبودم،

ون  پيش بچهها كه در اتاق بودم تا بي 

 نروند هر چند كال داخل

ي 
آدم حساب نميشدم در هيچ بحتر

كت داده نميشدم و نظرم براي  رسر

كسي هم مهم نبود نه بچة اول بودم و نه 

 آخر، دلم براي خودم

ميسوخت كه بچة وسط بودم، و اصال 

خواسته و به چشم نميآمدم تا   



 .نظرم براي كسي مهم باشد

نگاهم از الي در به خانمجان افتاد كه با 

ز را  حرص آشكاري مهي 

 .نظاره ميكرد

ز همچنان ميآمد  صداي مهي 

ي شب و روز -
مادر بيچارة من كه حتر

 خونة خواهر برادرشم

نميمونه مبادا مادرشوهرش تو خونه  

 گشنه تشنه و تنها بمونه،

   چتر هاي وارونه

ام فاميلتو  كم خدمتمونو كرده كم احير

 داشته، شام و نهار خودت

و مهمونات آماده نبوده جلوي خواهر 



 برادرات كم دوال راست شده

ام گذاشته كه حاال ميخواي  و احير

 اينجوري پيش همه رسافكندهاش

ي 
 .كتز

 هق زد

س از خدا بابا كريم-  ...بير

 دستش را سمت مادر گرفت

اين زن بيچاره دو سال نيس بچه شو از -

 دست داده دل شكستهاس

ه .گي   ...آهش دامنت و مي

 مراد رشتة صحبت را بدست گرفت

ز  - شك نكن برا مال و اموالت دندون تي 

 ...كرده



 پدر حرفش را بريد

 ...اون خودش پول داره-

   چتر هاي وارونه

 مراد صحبتش را ادامه داد

- ي  هر چقدرم داشته باشه باز چشمش ي 

ز و داراييته  خونه و ماشي 

مرد با اين همه  وگرنه چرا بايد از يه پي 

 بچه و فالن خوشش

 .بياد

مرد به مذاقش خوش  پدر كه گويا كلمة پي 

 نيامده بود توپيد

ز زندگيتو - اصال به تو چه بچه برو بشي 

 بكن جاي اينكه سن و



 ...سال منو بشمري

 مراد دو دل ادامه داد

- ز  م اگه اين زن بخواد يه چي  ي ميگم و مي 

 اينجا بمونه منم

خونه زندگيمو جمع ميكنم ميآم همينجا 

ز ميشينم  .طبقة پايي 

 بابا به سمت در هلش داد

ون برا من خط و نشون - بيا برو بي 

 ...ميكشه پرسة

 با غيط ادامه داد

تا ديروز نميتونست آب بينيشو بكشه -

 باال حاال برا من رئيس

   نهچتر هاي وارو 



 .بازي در ميآره

 مراد مقاومت ميكرد

ول كن بابا تا قضيه روشن نشه من -

م ي نمي   .جايي

هر كدام از يك طرف حمله ميكرد و 

د ديگري جواب ميداد ز ي مي 
ز
 حرف

 .و دوباره يگي ديگر جواب او را ميداد

 پدر گفت

فك و فاميلش اومدن كه برگرده روستا -

 زري خانم هم فقط يه

رسپناه مي خواد كه خونوادة شوهرش 

ن ي رو ازش بگي   .نتونن همه چ 

 .اين طفلك اصال با كسي كاري نداره



دهان همه باز مانده بود پدر داشت  

 گندي كه زده بود را

ي 
ماستمالي ميكرد به طرفداري از زيز

، آرامش ي
 

داخت كه زندك  ميي 

 .و آسايش را از ما گرفته بود

 مراد زد به سيم آخر

   وارونهچتر هاي 

ي سيد كريم! زير پر و بال  -
به چه قيمتر

ز يه زن تنها و  گرفير

ز پر و بال زنت،  بيكس به قيمت شكسير

 ! ...خونوادهات

ي كه من در آن 
ر
نگاهش را به سمت اتاف

 بودم گرداند



! به اون دخير دم - ي ز هيج  من و مهي 

 بخت تو خونهات فكر كردي

ي 
به  ديگه با اين گندي كه ميخواي بزيز

 زندگيمون كسي رساغش

نميآد؟ به محسن فكر كردي كه ديگه  

 كسي بهش زن نميده يا همش

ي سيدكريم
 !تو فكر خودير

 بلندتر داد كشيد

حرمت، اقتدار، ارزش خودتو ما رو -

ي  پيش دوست و آشنا ميي 

زير سوال، فكر بعدشو كردي داري اين 

؟ همة ي
يز ز  حرفا رو مي 

ي كه رو رست قسم ميخورن ديگه  اونايي



ي 
 ...حتر

ز مراد را گرفت و به طرف در  بابا آستي 

 هلش داد

ون از خونة من-  !غلط زيادي نكن برو بي 

   چتر هاي وارونه

 مراد پوزخندي زد

ي مال توئه - ي تو همه چ 
 

آره خونة تو زندك

 ولي فراموش نكن

 .چجوري به اينجا رسيدي

نگاهش به سمت مادر كه با چشم هاي 

 اشگي نظارهگر ماجرا بود

 برگشت

فراموش كردي كي پشتت وايساده تا به -



 ...اينجا برسي 

ز شد  رسش باال و پايي 

حق داري سيد كريم حق داري آدم به -

سه و جاي ي كه مي   جاهايي

پايشو محكم ميكنه ديگه پشتيبان 

 .نميخواد

 چشمهايش را ريز كرد

- ون پشتيبانت كه باعث پشت كن به هم

 شده رستو تا حاال با

ي اما بدون من نميذارم  افتخار باال بگي 

 هر كاري دلت خواست

ي 
 ...بكتز

ي حرفش را گرفت  ي 
ز  مهي 



   چتر هاي وارونه

حاال كه اين خونه ميخواد رنگ و روي -

 آرامش رو ببينه ميخواي

ي كه داري انجام  ي ابرويي ي با ي 
خرابش كتز

 ميدي

در را باز كرد پدر   

ون-  .هر دوتون برين بي 

 دستهايش لرزيد

ديگهام حق ندارين پا تو اين خونه -

ي اگه مردم برا
 بذارين حتر

 .تشييع جنازهامم حق ندارين بياين

 در را با حرص روي پاشنه كويبد

ي! بچهها - ي كي 
ي پيش گرفتر

خوب روسر



 رو جري كن بنداز به جون

ماشا  من بعد خودت كنار وايسا دورادور ت

 .كن

 خانم جان به صدا در آمد

ي بود - واال قديم حرمت بزرگير كوچيكير

 بچهها برا كسي كه

ز صداشونو  بزرگشون كرده حق نداشير

ن باال  .بي 

   چتر هاي وارونه

دندانهايم از حرص روي هم كليد شد. 

 خانمجان هميشه پشت پرسش

بود دلم براي مادر و مهربانيهايش 

ر حق اينسوخت. چقدر د  



خانواده و مخصوصا براي خانمجان 

 .لطف كرده بود

ز شيشه ها از حياط آمد  .صداي شكسير

خم شدم تا از پنجرة رو به حياط ببينم 

 چه خي  شده كه با ديدن

ز پيكان پدر كه   شيشههاي شكستة ماشي 

 گوشة حياط پارك شده بود

 .آه از نهادم برآمد

د در حياط را  ز مراد در حالي كه داد مي 

 بست

ن كه - مرده شور مال و اموالي رو بي 

 چشم يه عده طماع بهش

 .دوخته شده



پدر به سمت در هال پا تند كرد كه 

ي شد بر آتش  صداي مادر آي 

 خشمش

 .تو رو جدت سيدكريم ولش كن-

 پدر به سمتش برگشت

   چتر هاي وارونه

- ي رو ولش كنم م يخواي رو رسم چ 

ي 
 ...سوارشون كتز

 مادر آرام لب زد

ي رو درست ميكنم-  .خودم همه چ 

 آرامير ادامه داد

ي رو-  .همه چ 

پدر چه در نگاه مادر ديد كه به اتاق  



 گشت و جلوي تلويزيون

نشست، كار هميشگياش موقع قهر و 

 دعوا

بچههات حق ندارن بيان اينجا اينو -

 .بهشون بگو

ز   گفتحرفش را خطاب به مهي   

ي -
تو هم برا من نيست كه جلز ولز ميكتز

سي شوهرت بره زن
 ميير

 . ي
يز ز ز به آب و آتيش مي  ه برا همي  بگي 

ز االن برميگردي  همي 

 .خونهات

ز آرام جواب داد  مهي 

   چتر هاي وارونه



آره ديگه اگه هم بخواد شلوارش دو تا -

 بشه كاري نميتونم

. بگم  ي
بكنم چون شما جلو راهمو بستر

 هم جواب ميده اگه بد بود

 ...پدرت نميكرد

 پدر پوزخندي زد

ه-  .تو كاله خودتو بچسب باد ني 

ز لب گزيد  مهي 

معلونه كه ميچسبم اگه صابر هم -

 بخواد غلط زيادي كنه قلم

 .پاشو ميشكونم

 با بغض ادامه داد

م و پشت رسمم نگاه نميكنم. - االنم مي 



 انگار ميكنم تا حاال

پدر نداشتم همونجوري كه بعد اين 

 .نخواهم داشت

 مادر آستينش را گرفت

ز اين حرفا-  ...مهي 

   چتر هاي وارونه

ز گريه كنان به اتاق آمد، بچهاش را  مهي 

 در آغوش كشيد

پدري كه يه زن هفت پشت غريبه رو -

 ...به بچهاش ترجيح بده

 .نتوانست ادامه بدهد

ه بود در حالي  يك هفته از ماجرا گذشت

 كه وضع خانه هر روز



 .بدتر از قبل ميشد

ز هر روز تلفن ميكرد و مادر را  مهي 

 تحريك و نصيحت ميكرد

ون كنه، - كاري كن بابا زري رو بي 

 بهشون رو نديا نذار هر

ز   ...كاري دلشون خواست بكيز

زري خانم از اوضاع پيش آمده ناراحت 

 شده و بخاطر حفظ آبرويش

ته بودعقدش كندعلنا از پدر خواس . 

ي  
د ولي اخم غليطز

ز ي نمي 
ز
پدر گرچه حرف

 كه از همان روز دعوا روي

صورتش هك شده بود خود گوياي هر 

ي بود
ز
 .حرف



مادر اطمينان داشت پدر روي حرفش كه 

 تمايلي به زن همسايه

ندارد ميايستد و بنظر خودش ميخواست 

 قضيه را ماستمالي كند

   چتر هاي وارونه

عد از يك هفته كشمش گفتكه ب  

م ازش - اگه واقعا دوسش داري خودم مي 

 .خواستگاري ميكنم

ز انداخت  .بابا رسش را بدون حرف پايي 

ي 
د نه مشورير ز ي مي 

ز
پدر نه با كسي حرف

 ميكرد نه نظري ميداد نه

هيچ كاري ميكرد انگار مسخ شده بود، از 

 همة بچهها زده شده



ي ايراد ميگرفت،  ز بود، فقط براي هر چي 

ي ميآورديم  برايش چايي

گي  ميداد كمرنگ است، پررنگ است، 

 رسد است، خيلي داغ است،

مادر غذا ميپخت بهانه ميگرفت كم نمك 

 ...است، شور است

اين وضع هر روز خانة ما بود اواخر 

 مرداد ماه حال مادر خراب

و بود و تقريبا يك روز در ميان دكير بود 

.زد به هر  رسم مي

ي چنگ ميانداخت تا وضع خانه را  ز چي 

 بهبود بخشد و زري خانم

.برد  از اين فرصت نهايت استفاده را مي



 هر روز كه مادر خانه

نبود زري خانم از نبودش استفاده كرده 

 با دست پر به طبقة باال

   چتر هاي وارونه

ميآمد ميوه، صبحانه، نهار هر چه كه از 

تش ميآمد برايدس  

بچهها ميآورد.و به اين بهانه به همه جاي 

 خانه رسك ميكشيد،

د ز  .با پدر و خانم جان حرف مي 

مادر معتقد بود در نبودش زري خانم 

 دعا و طلسم به خانه ميآورد

و در گوشه كنار خانه قايم ميكند تا دهان 

 مادر را ببندد چون



زري خانم عجيب به جادو و طلسم 

 .اعتقاد داشت

اواخر مرداد اوضاع كمي تغيي  كرد، 

 نميدانم از نبود مراد و

ز بود و اينكه اجازة رفت و آمد و  مهي 

 دخالت در امور خانة ما

را نداشتند يا بقول مادر از دعاهاي زري 

 خانم و محبتهاي بيش

از حدي كه به خانوادة ما ميكرد اما كم  

 كم مادر هم نرم شد و

ز اولي ي ديگر از آن آتش تند و تي  ه خي 

 نبود روابطش با زري

خانم حسنه شده بود، طوري كه گاهي 



 همراه پدر و زري خانم و

مادر زري خانم براي انجام كاري يا 

ون مي رفتند و  مراسمي بي 

 .با بگو بخند برمي گشتند

   چتر هاي وارونه

ز به روال سابق  شهريور تقريبا همه چي 

 برگشته و آتش بس ايجاد

پدر بيشير اوقات طبقة باال شده بود 

 پيش ما بود و گاهي به

فت ز مي  هنوز  بهانة كاري به طبقة پايي 

 رابطهاش با مادر گل و

بلبل نشدهبود ولي تقريبا قابل تحمل 

 شده بود مادر سعي ميكرد



ز را به خانه  به هر ترتيب دوباره پاي مهي 

 باز كند و صلح و

ي برقرار كند
 .آشتر

ي و جسته گريخته از صحبتهاي 
دم گوسر

ز فهميده ي مادر و مهي 
 تلفتز

بودم زري خانم با پدر عقد موقت كرده. 

ز پشت  با داد و قالي كه مهي 

تلفن ايجاد كرده و مادر مجبور به 

 توضيح شده بود كه براي

بهبود روابطش با پدر و آرامش اهالي 

 خانه تن به اين كار داده

بعد از تمام شدنش قرار است زري خانم 

ي كار خود برود  .ي 



بجز خانوادة خودمان و زري خانم كسي 

 از ماجراي اين عقد خي  

ون خانه بود و   روز بي 
نداشت، پدر بيشير

ي و
 رسگرم مسافركسر

   چتر هاي وارونه

، گاهي هم كه رس و صداي بچه ها  ي
 

رانندك

 اذيتش ميكرد به طبقة

ز ب فتپايي  احت مي  راي اسير . 

يگي دو هفتة بعد مادر دريافت 

ين ين و غي  منطقيير
 نادرستير

راه حل را براي اثبات خودش به بابا 

 سيدكريم انتخاب كرده و

پيشنهاد خواستگاري و صيغة زري خانم 



 را پيش كشيده است چون

رفتار پدر ناگزير روزبروز تغيي  كرده از ما 

 دورتر ميشد و

انير با زري خانم مهرب . 

ز تلفن كرده و از او خواست  مادر به مهي 

ي پدر خانه نيست
 زمايز

 .به تهران بيايد و راه حلي نشانمان بدهد

ز گريه كنان به خانهمان آمد  مهي 

سيدم  - ز ميير ديدي گفتم مامان، از همي 

 كه رسمون اومد، سيدكريم

و چه به اين كارها، مضحكة مردم ميشيم 

 .اگه بفهمن

ز  را آرام كند مادر سعي ميكرد مهي   



   چتر هاي وارونه

نه بابا كسي نميفهمه همونجوري كه تا -

 حاال نفهميدن، باباتم

كه زياد نميبينتش گاهي كه بچهها 

ن و نميذارن  حوصلشو رس ميي 

ز  ه پايي   ...تلويزيون ببينه مي 

ز بر صورتش زد  مهي 

ز ديگه چرا بايد رس و صداي - همي 

 بچههاش اذيتش كنه، اون

بال بهونهاس بره ديدن زري خانم كم  دن

 كم به هر بهونهاي وقت

ي   و ميخواد آروم و ي 
ز ه پايي  ي وقت مي  و ي 

 رس و صدا باشه تا



راحت زندگيشو بكنه همونجام ميمونه 

ي همش پايينه و
 بعد ميبيتز

ي كاله ميمونه، اون كه فقط  رس تو ي 

 بدنبال خواستة خودشه ديگرون

ي ندارن
 ...واسش اهميتر

 هق زد

هزار بار گفتم نبايد بذاري كار به اينجا -

 بكشه و اون زنه

با سياست و حيله باباي بيچاره رو از 

 .چنگت دربياره

 مادر ناليد

   چتر هاي وارونه

چيكار ميكردم خوب گند كار درمياومد -



 منم از آبروي بابات و

آبروريزي جلوي دوست و آشنا 

ي بشه اقال ميگ ز سيدم گفتم چي 
نميير  

ي فكر نميكردم 
عقد موقت بوده در ثايز

 بابات قبول كنه همونجوري

ي ميكرد منم گفتم زير بار 
كه هي نقز

ه  ...نمي 

ز حرفش را بريد  مهي 

 ولي ديدي كه رفت! مگه بابا مرد نيس؟-

كيه كه نخواد يه زن بيست سال جوونير 

 از خودش كه از قضا مال و

داراييشم بد نيس داشته باشه؟ تو نبايد 

ش راه مياومديباها  



 .مادر من

ز لب زد  مادر غمگي 

ديدي كه خونه شده بود ميدون جنگ، -

ه شده بوديم بابات  دو تي 

يه طرف بود من و بچه هام يه طرف 

 ديگه. آخرشم كه گفت من

شماها رو تحريك كردم انداختم به 

 جونش و خودم كنار وايسادم

   چتر هاي وارونه

ز تا بچهها تو روي پدرشو  ن وايسي  ... 

 با بغض ادامه داده بود

ي - ديگه از خونه، من، بچهها از همه چ 

 ...بريده بود



 اشكهايش رسازير شد

، سن - ز عشق آدمو كور و كر ميكنه مهي 

 و سال هم نميشناسه

ين  بابات دوسش داشت و من عاقالنهير

 ...راه رو

ز با حرص جواب داد  مهي 

ي چه كشگي مادر من، رس -
چه عشقر

ي و معرك يپي  ه گي  ! 

االن سيد كريم بايد به فكر رس و سامون 

 دادن بچههاي مجردش

ي رس و گوشش  باشه نه اينكه رس پي 

 ...بجنبه

 مادر اخم كرد



ز راجع به پدرت اينجوري حرف - مهي 

 ...نزن! حق نداريم

ز رسي به افسوس تكان داد  مهي 

   چتر هاي وارونه

ي -
 

، خونة خودشه زندك ي
 

آره راس مي ك

 خودشه من و شما و

 بچههاشم

ز و  كشك! رست رو همينجوري بنداز پايي 

 زندگيتو بكن بعد يهو

ي بعد اينهمه سال جون كندن و 
ميبيتز

ز با  بچه داري و ساخير

ي طبقة 
ي ميبيتز نداري  هاش بخودت ميآيي

ز شايدم كل ساختمونو  پايي 



 ...زده به نام زن جوون و

فرو رفتمادر بفكر   

، بگو چيكار - ز ته دلمو خالي نكن مهي 

 بايد بكنم تا بيشير از

 ...اين خراب نشه اوضاع

ز رفت مادر اولتيماتوم  بعد از اينكه مهي 

 داد كسي از آمدن

ي به پدر نزند ولي خانم جان 
ز
ز حرف مهي 

ز   يواشگي گزارش آمدن مهي 

ي  ي چايي
به خانهمان را به پدر داد وفتر

دم شنيدم به بابا  ميي 

گفتمي  

   چتر هاي وارونه



ز پچ پچ ميكردن تا - مادر و دخير داشير

 .زيرآبتو بزنن

از حرفهايش لجم گرفت نميدانم چرا 

 خانم جان با آن سن و سال

دو زنه بودن را افتخاري براي پدر 

 .ميدانست

وع شده بود و  دوباره آتش اختالفات رسر

 خانه بعد از يگي دو هفته

ان جنگ شد. پدر و آرامش تبديل به ميد

ي كه با تمام
 خانم جايز

قوا از او طرفداري ميكرد يك طرف و 

ز   مادر، مراد، محسن و مهي 

 ...از يك سمت



 روز از نو روزي از نو

ز چاره اي انديشيده قرار بود در  مهي 

 ارسع وقت اجرا كند براي

 .اينكار مراد را هم با خود همراه كرده بود

ها  ز خي 
ي از لو رفير و بخاطر  براي جلوگي 

 اينكه خانم جان به

پدر گزارش ندهد جاي تلفن را چند روزي 

 تغيي  داده و سيم آن

ز  خانه برده بوديم و آنجا با مهي  ز را تا آشي 

 صحبت ميكرديم تا

كسي متوجه حرفهايمان نشود و خانم 

 جان هم اخبار خانه را لحظه

   چتر هاي وارونه



 .به لحظه به گوش پدر نرساند

اواخر شهريور قرار بود بابا سيدكريم پول 

 بدهد تا مانتو

شلوار مدرسه بخرم چون لباس هاي 

 مدرسه ام كه از سال اول

ي استفاده ميكردم طي اين سه  راهنمايي

ي كهنه و رنگ و  سال حساي 

ايط پيش آمده  رو رفته شده بود اما با رسر

 و اخم و تخم و قهر

سيدم صحبت خريد مدرسه را  پدر ميير

نم مبادا جواب رس باالباز ك  

بدهد جرات گفتنش را نداشتم كه روي 

 لج و لجبازي اصال نخرد



بهير بود فعال با همان لباسها و خودكار 

 مداد پارسالم رس كنم

ايط بهير شود و پدر روي خوش  تا رسر

 نشان بدهد تا خواستههايم

را بگويم هر چند وضع لباسهايم بقدري 

 خراب بود كه چند هفتة

بودم با چادر توي كالس  اول مجبور 

 بنشينم و بعد از اينكه همه

رس جايشان قرار گرفتند و ديگر كسي 

 حواسش نبود چادر را.از

ي مانتويم 
 

رسم باز كنم تا رنگ و رو رفتگ

 .زياد به چشم نزند

   چتر هاي وارونه



وع مهر همزمان بود با جنگ و جدل  رسر

 پايان ناپذير خانه علنا

دان جنگ شده بود هر روز تبديل به مي

 حرفهاي تكراري و بحثهاي

پدر و مادر، مراد پيله كرده بود كه زري 

 خانم بايد از خانه

ي كه در جوابش
ز
 برود پدر اما تنها حرف

ز  گفته بود اين بود كه اگر قرار به رفير

 زري از خانه باشد

ز هم  ديگر نبايد محسن و مراد و مهي 

 پايشان را به خانه بگذراند

ي در ميان يا از 
ز
ز زري خانم حرف رفير

 نباشد. پدر



ي نشده لحاف 
به قهر خشك و خالي راصز

 و تشكش را به اتاق ما

برده بود و عمال اتاق را صاحب شده و 

ي   من كنار مادر در پذيرايي

ي در اتاق  .ميخوابيدم و پدر به تنهايي

ي كه با مادر كرد به او 
بار آخر رس بحتر

 توپيده بود كه چرا

ول گفته زري خانم را زير حرفش رده، ا

 عقد كند بعد دبه درآورده

و دوباره بچه ها را به جان پدر انداخته 

ز موضوع  است و رس همي 

ي مثل 
قهر كرده به اتاق رفته بود ديگر حتر

 قديم جلوي تلويزيون



   چتر هاي وارونه

هم دراز نميكشيد و هميشه يا در همان 

ز   اتاق بود يا طبقة پايي 

ون با ماشينش پيش زري خ انم يا بي 

ي بود
 .مشغول مسافركسر

حال بد و اوضاع نابسامان خانه روحيهام 

 را خراب كرده بود و

ي شده كه اين  بچه ها فهميده بودند خي 

ز بهم ريخته.ام  .چني 

كم كم رس درد و دلم باز شده و با مرضيه 

 درد و دل كرده كمابيش

ماجرا را گفتم البته نه با جزئيات كامل و 

اين حد گفته بودم كهدر   



ي به ماندن 
مادرو خواهر و برادرهايم راصز

 مستاجر در خانة ما نيستتد و

ون  پدر بخاطر دلسوزي مخالف بي 

ز زري خانم است  .انداخير

 بقية اكيپ

هم در جريان قرار گرفته ميگفتند من 

 نبايد در امور خانه

ها خودشان مسئله را  دخالت كنم بزرگير

 حل مي كنند و من رسم

به درس و دوستانم گرم باشد اما آنها كه 

ي من و
 از عمق بدبختر

 دردرس پيش آمده خي  نداشتند

   چتر هاي وارونه



وع هواي رسد زانو درد خانم جان  با رسر

 بيشير شدهبود و مدام

با دستهايش در حال ماليدن زانوهايش 

 بود عرص يگي از روزهاي

ي آخر مهرماه مادر از پدر خواست برا

 بهبود پا درد خانمجان

د، زري خانم و مادرش  آنها را به آبگرم بي 

 همراه هم طبق

معمول اين چند روزه كه همه جا با پدر و 

 مادر بودند با هم

به آبگرم رفتند، دلم براي مادر ميسوخت  

، كار دستش ي
 

 كه سادك

داده و مجبور بود وجود زري خانم را 



 .همراه خودشان تحمل كند

لوها كه خيلي شلوغ بازي من همراه دوق

ز خانه  درآورده و همه چي 

را بهم ريخته بودند در خانه ماندهبودم، 

 بقدري خستهام

كردهبودند كه از آنها خواستم به حياط 

 رفته آنجا توپ بازي

ي را مرتب كرده به  كنند تا من پذيرايي

 درسهايم برسم، اما حس

درس خواندن نداشتم خسته و بيحال از 

ي اين
 

روزها فكر هميشگ  

در گوشهاي نشسته دنبال راه چارهاي 

 براي بهير شدن حالم بودم



كه فكرم سمت تلفن كشيده شد و آن را 

ي  خانه به پذيرايي
ز  از آشي 

   چتر هاي وارونه

آوردم تا شايد صحبت كردن با يگي حالم 

 كند ولي 
 را بهير

ها بجز سميه و ناهيد  هيچكدام از دخير

كهتلفن نداشتند، سميه    

قطعا رسش به مغازه گرم بود ناهيد هم  

ي 
 

 كه پيش مادربزرگش زندك

زن طبق معمول بعد از  ميكرد البد پي 

 ظهرها خواب بود. بدون

ين پيش زمينهاي تلفن را كه در  كوچكير

 دست گرفتم ناخودآگاه



اسم سهراب در ذهنم پررنگير شد كسي  

 كه تا بحال با وجود بارها

فن كردن تنها بودن در خانه و فرصت تل

ي يكبار هم به فكرم
 حتر

خطور نكرده بود شمارهاش را گرفته 

 .صدايش را بشنوم

در ذهنم شماره را مرور كردم، به لطف 

 حافظة قوي شماره كامال

يادم بود، بقول بابا سيدكريم كه ميگفت 

 من دفير تلفن خانه

 .هستم تمامي شمارهها را حفظ بودم

ي لرزان شماره را گرفتم بدون  
با دستر

ي ك
ز
ين حرف وچكير . 



 صداي مرد جوان آن طرف خط پيچيد

   چتر هاي وارونه

 .بله-

ي نفس هم نكشيدم كه خودش ادامه 
حتر

 داد

ي زنگ - ي واسه چ 
ي حرف بزيز

نميخواستر

 .زدي

ي نزدم كه گفت
ز
 باز حرف

شانست خوب موقعي هم زنگ زدي -

ي   خيلي دلتنگ بودم دم غروي 

ز باشه و غروب تو هم  ي فكر كن پايي 
يعتز

ي 
ي خونه بشيتز

 مجبور بسر

 ...و



ي گذاشتم مبادا صداي 
دستم را روي گوسر

 .نفس كشيدنم را بشنود

 صدايش را صاف كرد

در هر حال مرسي كه زنگ زدي تا منو -

ي در بياري  از تنهايي

ي بايد با هم آشنا بشيم 
حاالم به هر طريقر

 .ديگه

 صدايش را آرامير كرد

- ي دو اگ
ه مردي يه دونه فوت كن اگه زيز

 .تا

   چتر هاي وارونه

اينبار به رسم زد جوابش را داده رس به 

 رسش بگذارم يك فوت



 .كردم

ي شد
 عصبايز

 فالن فالن شده تو پرسي مزاحم شدي؟-

ي نزدم
ز
 .باز حرف

ي كرد  نج 

ي-  ...نه مطمئنم دخير

بلد بود چطور طرف مقابل را به حرف 

 بكشد

- ز   چارهاي نيس حاال كه نميخواي ببي 

ي يه كاري ميكنيم،
 حرف بزيز

من جوك تعريف ميكنم الاقل گوش كن 

ي باشه  دلت شاد شه، هر چ 

 منو



ي درآوردي ديگه
 

 .از دلتنگ

 فكر كرد

اووم بذار ببينم، آهان ... يه روزي يه -

ي  ه ساندويج   مرده مي 

   چتر هاي وارونه

يه ساندوي    چ ميخواد يارو بهش ميگه 

 بپيچم طرف ميگه نه مستقيم

 ...برو

جوك خيلي بامزهاي نبود ولي نميدانم 

 .چرا خندهام گرفت

به محض اينكه آرام خنديدم و صداي 

 خندهام را شنيد التماس

 كرد



واي چه قشنگ ميخندي، آدم عاشق -

 ...صدات و خندهات ميشه

 بيشير التماس كرد

- رت تو رو خدا قطع مرگ من جون پد

 نكنيها، تو رو به جون هر

ي رو نگه دار
 .كي دوس داري گوسر

سيد قطع   د انگار ميير ز تند تند حرف مي 

 كنم

ي هم -
ز اصال نميخواي حرف بزيز ببي 

 نزن، خوب! فقط قطع نكن مرگ

ي دستت باشه من خودم 
سهراب گوسر

نم تو گوش كن ز  .حرف مي 

چند دقيقه حرف زد و من بدون كالمي 



گوش دادم  حرف فقط  

   چتر هاي وارونه

در آخر كلي خواهش كرد دوباره تماس 

م  بگي 

ي زنگ -
 من كه نميدونم كي هستر

ز ببي 

 زدي چون شمارهام دست

نن ولي تو 
ز خيليهاس و خيلي بهم زنگ مي 

 رو جون مادرت بازم بهم

ز موقع منتظرتم، فردا،  زنگ بزن همي 

 نشد پس فردا، نشد دو روز

 سهراب رو كفن كردي زنگ ديگه ... ولي 

 .بزن

ز گفته بود به بهانة اختالف با آقا  مهي 



 صابر به خانة ما آمده

ي كه در خانة ماست حق زري 
و طي مدير

 خانم را كف دستش گذاشته

كاري ميكند دمش را روي كولش گذاشته 

 و برود ولي مادر خواسته

بود از راه ديگري وارد شود چون اگر 

انومزوري باشد پدر از زري خ  

جدا نميشود وممنكن از جاي ديگر با پدر 

 .قرار بگذارد

ي بررگم آمد و با پدر  آخر مهر ماه دايي

 حرف زد، راجع به همه

ي كه مادر طي اين سالها   ، رنجهايي
ز چي 

، ز  كشيده بود راجع به مهي 



 .مراد و در اخر زري خانم

ي راجع به مادر ميگفت مدام آب 
وقتر

 بينياش را ميكشيد برايش

   وارونهچتر هاي 

سخت بود راجع به خواهري كه تمام 

 سالهاي جوانياش را در خانة

مرد قدرنشناسي كه بعد از اينهمه 

 دلسوزي رسش هووي جوان آورده

 .بود صحبت كند

ي گفت
 وقتر

حق داري سيد كريم خواهر من بخاطر -

ام به مادر و بچههات  احير

ي و راحت 
شايد نتونسته لباسهاي آنچنايز



 بپوشه و جلوت راه بره

ي كنه شايد خجالت كشيده با وجود  دلي 

ز چند تا بچة بزرگ  داشير

به چشاش رسمه بزنه و موهاشو پريشون  

 كنه، احتماال چون دخير 

نوجوونشو تازه از دست داده نتونسته 

 هنوز كمرشو راست كنه و

بودهتو خونه بگه بخنده يا كم حوصله  ... 

 آهي كشيد

ي - گور باباي اونهمه سالي كه با همه چ 

 ساخته خوب البد حق

ين  ينها رو بسازي و بهير نداشته براش بهير

ي ولي تو
 باسر



   چتر هاي وارونه

ينهاس  ...سيدكريمي حقت بهير

خانه گريه  ز من هم همراه مادر در آشي 

ي   ميكردم حرفهاي دايي

ي  
كه حقيقت محض بود واقعيت تلجز

 حرف دل مادر بود كه از زبان

ون ميآمد ي اردشي  بي   .دايي

نگاهم به مادر بود كه بعد از گذشت 

ي ابروهايش
 سال مهتاب هم حتر

را برنداشته بود طفلك تمام عمرش را 

 رصف بچه داري و مهمانداري

كرده و بقدري رسگرم و گرفتار خانواده 

 بود كه فرصت نكرده بود



ي چند دقيقه براي خودش و 
قت حتر

ينها را براي  بگذارد هميشه بهير

 ...پدر و ما خواسته بود اما خودش

ي اردشي  محكم تر ادامه داد  دايي

حاالم اومدم بگم پرست مردتر از -

 خودته سيدكريم، ميخواد دست

ه پيش خودش كه بشه  ه بي  مادرشو بگي 

 تاج رس خودش و

 خونوادهاش

تا ديگه تو اين خونه خرد نشه ... شمام 

ي 
ي اذيت نسر و به هر چ   

   چتر هاي وارونه

كه دوست داري و البته حق مسلمت 



 ...هست برسي 

حق مسلم را طوري ادا كرده بود كه 

ي كم از  ز  "غلط زيادي " چي 

 .نداشت

 پدر اين را خوب فهميد

ي -
 

ي بود افتادم توش اردشي  ميگ يه گرداي 

 چيكار كنم زري يه

زن تنها و بيكسه كه هيچ اميدي تو شهر 

 غريب نداره و تمام چشم

 ...اميدش به من

ي اخم كرد  دايي

ي -
 

همة اميدش ... تو ... شهر به اين بزرك

 ... اميد خونوادهات



؟ ي  چ 

 لبهاي پدر جمع شد

ي داره  -
خوب طايفه شون رسم و رسوماير

 ...كه

ي حرفش را بريد  دايي

   چتر هاي وارونه

- بدتر از گناه عذر  ... 

 با اخم ادامه داد

ي ميشه سيدكريم، - رسم و رسومات ما چ 

 شما بزرگ فاميل و محل

ي داره اين  
ي چه معتز

و معتمد همه هستر

 كارا تا حاال كدوم مردي

از فاميل و طايفهمون دوتا دوتا زن  



 گرفته،

 نچ كرد

استغفراهللا! من بايد اينا رو به شما -

ي كه همه رو  بگم؟ شمايي

سم ميخورن ورست ق ... 

 دستش را به پيشانياش كوبيد

ي خاله -
ي اين زن مثل دوستر

دوستر

 خرسهاس سيد كريم، اومده

ه زده رو حيثيت و آبروت، شيطون  چمي 

 شده رفته تو جلدت به

موال، اينهمه اختالف انداخته تو زندگيت 

ي كه از جونت  بچههايي

ون   بيشير دوس داري رو از خونه بي 



زن كردي بخاطر مخالفت با   

 ...گرفتنت البد فردا پس فردام

   چتر هاي وارونه

 دست به زانو گرفت

 !اهللا اكي  -

البد مي خواست بگويد بچهدار بشوي كه 

 رويش نشد ادامه دهد

 بجايش گفت

نه - ز مراد گفته آخر هفته مياد رس مي 

 انشاهللا تا اون موقع

 ...مشكالت حل شده باشه

ي كرد
 مكتر

اگه خداي نكرده هنوز مشكل پابرجا -



ه ي رو ميگي   بود دست كي 

ه خونهاش  .ميي 

ي دراز كرد
 دستش را به نشانة خداحافطز

ي با بچههاي تو -
ديگه خودت ميدويز

ي كه به  خونهات و بچههايي

جرم مخالفت با ازدواج با اين زنه 

ون ي بي 
 .انداختر

ي   كه از زبان دايي
ز اتمام حجت مراد و مهي 

ي اردشي  بيان ش د آي   

 ...شد بر آتش اختالفات هر روزه

   چتر هاي وارونه

از طرف بهداشت به مدرسهمان آمده و 

 بر اساس طرح كشوري قرار



بود تمام دانش آموزان را واكسن بزنند 

سيد  مرضيه از آمپول ميير

د هم اجازه نميدهد  گفته بود اگر بمي 

 واكسن بزنند به هزار

ي تمام جوري كه راه متوسل شد و با زرن
 

گ

 هيچ كس نفهميد از زير

 .آمپول زدن در رفته و نزد

ها موقع خروج از  من هم مثل بيشير دخير

 مدرسه دستم روي جاي

واكسن بود كه درد مي كرد، آرام جاي 

 آمپول را ميماليدم تا

ها  ز يابد. وضع بقية دخير دردش تسكي 

ز بود  .هم بجز مرضيه همي 



تمرضيه قلدرمه از شاهكارش ميگف  

گفتم كه هيشگي نميتونه منو وادار كنه -

 آمپول بزنم انگار

 ...ما

 نگاه محمد روي ما چرخيد

ي كه -
واي خدا آره جوجه ماشيتز

ز   ...نيستي 

   چتر هاي وارونه

 رو به من خنديد

ز زدن، اوف شدين؟-  جي 

برخالف آنهمه عدم اعتماد بنفس تنها 

 مشخصهاي كه داشتم

جوابيام بود فر ي نميكرد چه كسي حارصز
ر
ف



 جلويم باشد فقط بايد

 .جوابش را ميدادم تا خفه نشوم

 پوزخندي زدم

ي باشه ولي يه مدرسه -
آدم جوجه ماشيتز

 .بهش نگن هيتلر

ي بود كه بچه ها به محمد  كلمة هيتلر لقت 

 .داده بودند

روزي كه مرضيه خيلي از شخصيت 

 محمد و تيپ و قيافهاش تعريف

 كرد فريبا پريد وسط حرف مرضيه

واي تو رو خدا مرضيه چيه اين -

 خواهرزادهات، سيخ و صاف

ز  وايميسته يه گوشه با ابروي باال رفته عي 



 !هيتلر

مرضيه اخم كرد و ما خنديديم و از آن به 

ها به  بعد همة دخير

 .محمد هيتلر ميگفتند

   چتر هاي وارونه

ي كه كه   محمد با ابروي باال رفته و لبهايي

ي من  جواي 
 گويا حارصز

به مذاقش خوش آمده جوري نگاهم كرد  

 كه دوست دارد كل كل را

 ادامه بدهيم

 .خوبه آدم هيتلر باشه ولي كوزت نباشه-

 لبهايم يك وري شد

خوبه آدم كوزت باشه ولي ژان والژان -



 .نباشه

 با صداي بلند خنديد

 .اين كه خيلي خوبه كوزت و ژانوالژان-

ال مشخص بود از اين كل كل لذت كام

د  .ميي 

خودش را جلوتر كشيد و عميق و با لذت 

 نگاهم كرد، نگاهي كه

رس تا پايم را سوزاند نگاهي كه تا آخر عمر 

 ديگر هيچگاه از

 طرف كسي نصيبم نشد

 !اينو هستم كوزت و ژانوالژان-

   چتر هاي وارونه

ها خنديدند هر كدام متلكي ميگف
تند دخير



 ولي نگاه محمد هنوز

ي به آنها نميداد  .روي من بود و جواي 

ز رفت البد گونههايم از  م پايي  رسم با رسر

 .خجالت رسخ شده بود

تا شب درگي  همان نگاه خاصش بودم هر 

ي بود متوجه طرز
 چند مدير

نگاه خاصش به خودم شده بودم فكر 

ي با فهيمه يا
 ميكردم وقتر

ر ولي كس ديگري است مرا ميخواهد چكا

 از آن روز حدس زدم نسبت

به من بيميل نيست و بحث همان روز 

 در مورد كوزت و ژان والژان

وغي شد براي كلكلها و بحثهاي گاه و  رسر



 بيگاه من و محمد و

ز نقطة عطف و آغاز عشق يكطرفه  همي 

ز من شد  .و آتشي 

روزها ميگذشت صحبت محمد در راه 

سي   مدرسه با ما از احوالي 

به وضع درسها و امتحانات كشيده شده 

ها حرفهاي  هر كدام دخير

محمد را به خودشان ميگرفتند ولي 

 حرفهايش خطاب به من بود روي

صورتم با همان نگاه چون تي  و تركش 

 مكث ميكرد و آتشم زده

   چتر هاي وارونه

 .مانع از جواب دادنم ميشد



آخر هر حرفش با مرضيه رو به من 

سيدميي    

 !نظر كوزت چيه تو اين مورد-

صحبتهاي معمولي اما گرم ما در راه 

ز شكل ادامه  مدرسه به همي 

مييافت، مرضيه گاهي تلفن ميكرد و اين 

 بار محمد كه هميشه

سي  همراهش بود عالوه بر سالم و احوالي 

سيد  حال خودم را هم ميي 

- ، ي
خودت چطوري برا امتحانا ميخويز

ي نداري تو ز  مشكلي چي 

رسها؟د  

ميدانست بچه درسخوان مدرسه و 



ز   شاگرد ممتاز هستم ولي همي 

حرفها هم برايم يك دنيا بود اين كه 

 برايش مهم بودم و به فكر

ي 
خودم و درس خواندنم بود شور و شعقز

 برايم ايجاد ميكرد

ي 
 .ناگفتتز

تمام شده آذر و امتحانات ثلث اول از راه 

ها  رسيد، دخير

   چتر هاي وارونه

بجاي درس خواندن مدام با دوست 

ي ياد گرفته
 

 هايشان كه به تازك

 بودند

و با آنها نامه رد و بدل ميكردند يا 



ي كه
 مزاحمتهاي تلفتز

دند ولي من براي فرار از 
ز داشتند حرف مي 

 اوضاع نابسامان پيش

آمده در خانه و اينكه دل و دماغ اين  

 كارها را نداشتم خودم

ز را در درس و امتحان غر  ق كرده و به چي 

 .ديگري فكر نميكردم

ي اين روزهايم ديدن محمدي 
تنها دلخوسر

 بود كه به بهانة همراهي 

با مرضيه ميآمد و ميديدمش تا اينكه 

 طبق گفتة مرضيه، محمد

براي راست و ريست كردن كارهاي 

 برادرش كه به خدمت رسبازي



اعزام شده بود به شهر خودشان رفته 

 قرار بود دو هفته شايد

هم بيشير همانجا بماند و من از ديدارش 

ين  محروم بودم سختير

كار ممكن در اين بلبشوي فكري و اوضاع 

ز نديدن  نابسامان همي 

 .محمد بود

   چتر هاي وارونه

ز زريخانم  بيشير از يك ماه از رفير

ي   ميگذشت همان روزي كه دايي

اردشي  به پدر اولتيماتوم اتمام ماجراي 

 زريخانم را داده بود

ي با مادر اتمام   دايي
ز پدر هم بعد از رفير



 حجت كرد

ي قبول، من صيغه طالق رو - باشه كي 

 پس ميخونم و زري رو ول

 ميكنم

ي كه كردي و  ز باش با كارهايي اما مطمي 

ي كه سوزوندي  آتيشهايي

خودتم از چشمم افتادي ديگه نه خودت 

بچههات هيچكدوم به نه  

ز باش. اينم بدون  ز مطمي  چشمم نميآيي 

 بچههات حق ندارن برگردن

ز   ...اين خونه نه مراد نه مهي 

ي رس و زبان هم كه به مرخضي  محسن ي 

 آمده و جريان ازدواج را



 فهميده بود زبان باز كرد

ي بابا سيدكريم مگه بچههاي تو - ي چ 
يعتز

؟ چرا حق ندارن ز  نيسير

ز  خونة پدرشون بيان چون به زن گرفير

 ...شما

 بابا حرفش را بريد

   چتر هاي وارونه

 ...محسن بابا جان اونجوري-

 محسن دستش را باال برد

ي نگو- ي نگو بابا سيدكريم، هيج   !هيج 

ز انداخت و سكوت كرد.  پدر رسش را پايي 

 چقدر دلم برايش سوخت

طفلك هر چقدر كارش بد و اشتباه بود 



اشتندبچههايش حق ند  

ابهتش را بشكنند و خردش كنند. نه كه 

 موافق كارهايش باشم اصال

مرا داخل آدم حساب نميكردند كه نظرم 

 هم مهم باشد ولي در كل

امش واجب  .پدر بود و احير

كارها به تندي پيش رفت به ده روز 

ي 
ر
 نكشيد كه پدر خي  داد باف

عده چهار ماهه را بخشيده زريخانم به 

نجاي ديگري نقل مكا  

 .كرد

ي 
ز

ز زري خانم چون مرغ پدر اما بعد از رفير

 پركنده شد گويا



واقعا عاشق زري شده و حاال كه از 

 دستش داده بود ديگر دل و

   چتر هاي وارونه

ي برايش نمانده بود مدام بهانه 
ز

دماغ

 ميگرفت و با هيچكداممان

د. با مادر هم كه رسما قهر   ز حرف نمي 

 كرده بود و اصال روي خوش

ي بدون 
نشان نميداد. مثل آدم آهتز

فت ظهر  احساس صبح رس كار مي 

فت و  برميگشت نهار ميخورد به اتاق مي 

 دراز ميكشيد عرص به

فت و شب دوباره به خانه  ي مي 
مسافركسر

 برگشته و باز در اتاق



ي زري خان
ز
فت. از طرف م دست به فكر مي 

 بردار نبود و گاهي به

د و ميگفت عكسي از پدر  ز خانه زنگ مي 

 ندارد تا حداقل يادگاري

از شوهر دومش داشته باشد گريه ميكرد 

 و ميگفت دلش براي پدرم

تنگ شده و هواي ديدارش را دارد كارها و 

 حرفهاي زريخانم به

همراه تغيي  رفتار پدر كه از اين رو به آن 

 رو شده بود، نق

هاي خانمجان و بيشير از همه نبود زدن

ز در اين  مراد و مهي 

روزهاي سخت كنا باعث شد مادر را از 



 نظر روچي بسيار ضعيف

ي 
شود بطوري كه اكير روزها در تزريقاير

د تا ز  رس كوچه رسم مي 

 .حالش كمي بهير شود

   چتر هاي وارونه

ز آشنايان  ز كارها باعث درز خي  بي  همي 

ز برخوردشده كم كم ا  

پدر و رفتار رسخورده و ناراحتياش كه 

 ناخودآگاه بروز ميداد

ي از فاميل 
و بيماري روچي مادر بعضز

ز زري و پدر  فهميدند بي 

ي افتاده و كار به جاهاي باريك  
اتفاقاير

 كشيده است كه وضع



 .خانواده به آن صورت درآمده است

شايد تمام اين عوامل به اضافة صحبت 

ابناهيد در مورد سهر   

موتور سوار كه دربدر دنبال دخير 

 ناشناسي بود كه يكبار صداي

خندهاش را شنيده بود دست به دست 

 هم داده باعث شد دوباره بعد

از تقريبا دو ماه دوباره ياد سهراب افتاده 

 رساغ تلفن بروم

و براي فرار از اين اوضاع و تنها محض 

 رسگرمي به او تلفن

 .كنم

ي كه دو ماه عرص بود و دقيقا همان سا
عتر



 .پيش تلفن كرده بودم

 صدايش در تلفن پيچيد

   چتر هاي وارونه

 !بله-

ي نزدم كه با خوشحالي پرسيد
ز
 حرف

ي وفا- ي ي 
 !خودير

ي ندادم  .باز جواي 

 آهي كشيد

 خوب ولي خيلي -
ي دخير

مي دونم خودير

 بده يگي رو دو ماه رس

 .كار بذاري

 آه ديگري كشيد

ز ساعت منتظر - ي دو ماه رس همي 
مي دويز



، ي ي چ 
 تلفن بودن يعتز

 اصال تا حاال انتظار كشيدي؟

ي كرد  نج 

ي الاقل بخند -
اگه نمي خواي حرف بزيز

 ...ديوونه تا

 صداي خيلي آرام خندهام را شنيد

   چتر هاي وارونه

ا كجا - ، خوب چهخي  ي
ديدي گفتم خودير

 بودي با كي بودي اينهمه

ي ازت نبود مدت كه خي  ... 

ي يادش آمده باشد
ز
 گويا حرف

؟- ي
ي با جنس مخالف دوستر

 آهان راستر

ي نه
ي كردم كه يعتز  .زير لب نوچ 



 خوشحال ادامه داد

آفرين دخير خوب اصال اين جور -

ي  ي چ 
ي ها خوب نيست يعتز

 دوستر

ي وفان ولشون كن حاال بگو  همشون ي 

 اسم خودت چيه؟

 .خنديدم چه زود پرس خاله ميشد

خنديد او هم  

 ...اصال حرف نزن فقط بخند-

صداي در حياط باعث شد تلفن را قطع  

 .كنم

ون برميگشت  .مادر بود كه از بي 

ي در حرفهاي سهراب بود 
نميدانم كشسر

 يا من تا آنوقت چون محروم



   چتر هاي وارونه

از هر محبت و توجه جنس مخالف بودم 

 حرفهايش برايم جذبه داشت

ه چون تشنهاي كه به سمت كه ناخودآگا

 آب كشيده ميشود جلب او

شدم كه دو روز بعد دوباره همان ساعت 

 تلفن كردم و اين تلفنهاي

ي تكرار 
يك روز در ميان بدون هيچ نيتر

 شد با اين تفاوت كه

وع  ي سهراب رسر
ديگر كم كم با چرب زبايز

 .به حرف زدن با او كردم

چندين بار در راه مدرسه يا جلوي 

 مدرسه ديده بودمش من او را



ي از من 
مي شناختم ولي او هيچ نشايز

 نداشت. پرسي با چشمهاي

ا با وجود قد متوسطي   عسلي و بسيار گي 

 كه داشت خوش هيكل و

هاي زيادي  خوش تيپ بود، با دخير

اف  دوست بود خودش هم اعير

 ميكرد

هاي - تقريبا با نصف بيشير دخير

 .مدرسهاتون گشتم

از زير زبان فريبا كشيده بودم يك خواهر 

 دارد و برادر كوچكش

ي بر اثر تصادف با 
 
در سن هشت سالك

ز فوت كرده است. بيست  ماشي 



   چتر هاي وارونه

و چهار سالش است نامزد بوده و قرار بر 

 ازدواج داشته كه در

آزمايش قبل از ازدواج مشخص شده 

ميخورد وخونشان بهم   

نميتوانند بچه دار شوند پدر و مادرش 

 ارصار بر ترك نامزدش

ميكنند چون دلشان از تنها پرسشان نوه 

 مي خواهد و اگر با آن

دخير ازدواج كند سهراب را نخواهند 

 بخشيد، سهراب كه عاشق

نامزدش بوده بر اثر ارصار آنها از نامزدش 

ي 
ز
 جدا شده به تالف



ي كه  كاري كه با او كردهاند با 
ايز تمام دخير

 رس راهش قرار

 .ميگرفت دوست ميشد

برعكس من، سهراب اطالعات كمي از زير 

 زبانم كشيده بود فقط تا

ز حد ميدانست اسمم رويا است و  همي 

 .در مدرسة ...درس ميخوانم

ي 
مطمئنش كرده بودم اهل عشق و عاشقر

ي 
 با او نيستم و قصدم دوستر

با پرسي مثل او نيست قبول كرده بود 

قط محض رسگرمي برايف  

ز  ي تلفن ميكنم و به همي 
 

مواقع دلتنگ

ي بود. قرار بود فقط
 راصز



همدردي كند و همانطور كه گفته بود 

 انصافا سنگ صبور بود رفيق

   چتر هاي وارونه

ي بود بسيار مودب و دانا بود و خيلي  خوي 

ي ميكرد  عالي راهنمايي

جا در مواقعي كه درد فشار آورده از همه 

 بريده بودم به او

ايط خانوادگيام را گفته بودم  پناه برده رسر

 اضافه كرده بودم

نم رسم  ز اگر برادرانم بفهمند با او حرف مي 

 را بيخ تا بيخ

دار  ند قول داده بود هيچكس خي  ميي 

 نشود فقط قول گرفته بود



گاهي به او تلفن كنم چون عجيب 

 وابستة تلفنهايم شده بود. اين

يك يا دو بار تلفن  شد كه هفتهاي

 .ميكردم

بعد از دو سه بار تلفن كردن به سهراب 

 انگار كسي را براي

حرفزدن و درد دل پيدا كرده باشم 

د ز  خيليخوب و صميمي حرف مي 

تا به خود بجنبم با ترفندي شمارهام را  

 گرفته و گاهي او هم

ي خودم 
ز
تلفن ميكرد كه اگر تصادف

.زد ولي از  برميداشتم حرف مي

اعضاي خانواده به تلفن جواب ميداد 



 بالفاصله قطع ميكرد

نميدانم واقعا خوب بود يا من از روي 

ي اعتمادم به او
 

 سادك

   چتر هاي وارونه

جلب شده بود در هر حال با توجه به 

ها  اينكه با بيشير دخير

ي و بسيار 
دوست بود و رابطههاي آنچنايز

ها تجربه  در مورد دخير

با من فقط دوست بود و حد  داشت ولي 

 خودش را نگه داشته هيچ

موقع پا فراتر نميگذاشت گفته بودم 

 پرسي را دوست دارم و عشقم

يكطرفه است. ارصار داشت به ديدنم 



 بيايد و از نزديك حرف

بزنيم ولي گفته بودم اگر نزديكم بشود 

 ازتباط تلفنيام را هم

 .قطع ميكنم

تلفن سوژة جديدي پيدا شده بود جريان 

ها  سهراب را به دخير

گفته و هر روز كلي تفري    ح كرده 

 ميخنديديم. من آنقدر خنگ بودم

كه جزء به جزء حرفهايم با سهراب كه 

ز تجربة دوستيام بود  اولي 

را در جمع اكيپمان ميگفتم و خي  نداشتم 

ي با سهراب
 

 آنها همگ

ي ريخته و به او تلفن كرده 
طرح دوستر



ي به ز نند ولي چي 
ز  حرف مي 

بروز نميدهند من . 

فريبا كم كم با من لج افتاد بسيار تند 

 برخورد ميكرد و هر

   چتر هاي وارونه

چه ميگفتم برعكسش را انجام ميداد 

 برايم قابل قبول نبود و

نميدانستم منشاش از كجاست تا اينكه 

 روزي در جمع گفت

سهراب ازم خواست تو رو نشونش بدم  -

 گفت خيلي دلش ميخواد

 .ببيندت منم دورا دور نشونت دادم

 لبهايش را يك وري كرد



ي تو خوشش مياد و چرا - نمي دونم از چ 

 ...چشش تو رو گرفته

 چشمهايش پر از خشم شد

خيلي دوستت داره خودش كه ميگه -

 .عاشق صداقت و سادگيت شده

ها خنديدند و من ناراحت شدم  دخير

 .چرا نشونم دادي-

 شانه باال انداخت

- ي كه عاشق صداش شده گفت دخ ير

 اسمش روياست و تو اين

 مدرسه

   چتر هاي وارونه

ستانه و خالصه منم گفتم  اس و اول دبي 



 روياي خوش صدا يدونه

 ...داريم اونم همكالسيمه و

 با كج كردن لبهايش ادامه داد

ي اصال چرا بهش -
شمارشو از كي گرفتر

ي تو
 زنگ زدي تو كه ميگفتر

ي و فالن
 ...فاز پرسا نيستر

 با لحن بدي اضافه كرد

 !بچه زرنگ و مثبت مدرسه-

 بغض كردم

چه ربطي داره، اوال خودت شماره رو -

 پخش كردي بعدشم چطور

ز بهش منم خواستم  ني  ز همتون زنگ مي 

 ...يه تفري    ح الكي 



 پوزخندي زد

؟- ي
! مطمئتز  !تفري    ح الكي

 اخمش غليظير شد

- ت ندار  م ولي من هر چند رو سهراب غي 

 ...شماره ندادمت

   چتر هاي وارونه

 تعجب كردم

ي اونموقع  -
وا يادت نيست خودت گفتر

 كه تصادف كرده بود و پاش

ي درش 
 

ي زنگ بزنه از دلتنگ
تو گچ بود گفتر

 بياره هر كي ميتونه

... 

 عاقل اندر سفيه نگاهم كرد



 !از اونوقت تا حاال؟-

 دستم را تكان دادم

- ش دو سه بار زنگ زدم اونم نه بخدا هم

 يه هفته ده روز ميشه

شمارشو حفظ بودم گفتم كه بهتون از 

ي بهش زنگ زدم
 

 رس دلتنگ

... 

زنگ درس نواخته شد و حرفهايمان نيمه 

 .ماند

 .قبل از من به سمت كالس به راه افتاد

 مرضيه با خنده گفت

   چتر هاي وارونه

نن تو - ز ولش كن همه با سهراب حرف مي 



 هم يكيش، البد سهراب

 بهش

ي شده
 .گفته دوستت داره اينم آتيسر

تمام زنگ آخر را به اين فكر كردم امروز 

 در راه خانه اگر

سهراب را ببينم چه كنم تا حاال راحت 

 بودم كه مرا نميشناسد

 .ولي حاال ديگر مرا ميشناخت

وع شده و باعث شده بود  برف و رسما رسر

 ساعت تعطيلي مدارس

بدليل رسدي و تاريك شدن هوا بابت 

 روزهاي كوتاه زمستان زياد

ي نمانيم و رسيعير به 
توي كوچه پشتر



 خانه برويم. رابطهها به

ها رس  مرور شكل ديگري ميگرفت دخير

هاي الكي بهم گي  داده
ز  چي 

ي به 
ي هاي خيابايز

و بخاطر دوستر

دند. مرضيه ز .هايمان گند مي  ي
 دوستر

ي با حسن جور شده بود در تدارك حسا ي 

 مراسم خواستگاري بودند

حسن گفته بود تا اخر ماه مادر و 

 خواهرش را به خواستگاري

مرضيه ميفرستد، فريبا همچنان كج 

ش هم ي ميكرد كه بيشير
 خلقر

   چتر هاي وارونه

بخاطر سهراب بود با وجودي كه بارها  



 گفته بودم رابطة من با

ي خشك و خالي و سهراب يك 
دوستر

ها  معمولي است ولي دخير

 صا

 مخصو

مرضيه و فريبا خيلي گي  ميدادند و فكر 

 ميكردند من هفت خطم

نم  ز وم و به همه كلك مي  ي مي  و زيرآي 

 مرضيه سياس و تودار بود

ي در ظاهر بروز نميداد و  ز و زرنگ، چي 

 بيخيال وانمود ميكرد

ي مزاح 
ولي فريبا حساس بود تند و آتسر

خودش هر چه دلشبود   



ميخواست ميگفت ولي خوشش نميآمد 

ي به
ي به او بگويم حتر ز  من چي 

ي 
 .شوچز

هيچكدام اين قضايا برايم مهم نبود چون 

 محمد برگشته و ديدار

ي تكرار ميشد البته محمد هم 
 

و دلدادك

ي ز  مثل من مقيد بود و چي 

ها،  بروز نميداد مخصوصا در جمع دخير

 هر دو خاموش بوديم فقط

بود كه راز دلمان را لو ميداد، از چشم.ها 

ي فهميده بودم
 وقتر

نسبت به من بياحساس نيست آنقدر 

 دست و پايم را در مواجهه با



   چتر هاي وارونه

او گم ميكردم كه بهزور رسم را باال گرفته 

 و جوابش را ميدادم

برايم خيلي مهم بود كه محمد را دوست 

 داشتم و سهراب را هم

يك دوست كنار خودم داشتم  بهعنوان

ي كه براي بقيه هر  سهراي 

طور بود و طبق گفتة فريبا با خيليها  

 گشته و وارد رابطههاي

ين راهنما  ي شده بود براي من بهير
آنچنايز

 بود و بيغل و غش

ترين فردي كه در حال حارصز كنارم بود 

 من از بيكسي به سهراب



پناه برده بودم و او هيچ سوءاستفادهاي 

 از من نميكرد اين

ي مرد بودن سهراب
 .يعتز

 فريبا گفت

ي اون تو رو بخاطر رابطه -
مطمئتز

 نميخواد؟

 خنديدم

آره بابا اين حرفا چيه تا حاال كه به من -

 حرف نامعقولي نزده

اصال رابطة من و سهراب اين جوريا نيس 

ه  برا من مثل يه دخير

   ونهچتر هاي وار 

مثل شماها فقط باهاش درد و دل ميكنم 



نيم ز  .و حرفاي معمولي مي 

 تاي ابرو باال برد

خالصه كه بد هواتو ميخواد و -

 وابستهات شده مواظب باش رستو

 .به باد ندي

 با لحن آرامي گفتم

ي ندارم كه سهراب عاشقم - ز من چي 

ز باش شايد از  بشه مطمي 

ي من خوشش او 
 

مده ولي حماقت و سادك

 قطعا اونجوري كه مد نظر

 توئه دوستم نداره

 پوزخند زد

؟ اون كه ميگه رويا تك - ي
از كجا مطمئتز



ه و ساده و بيغل  دخير

 ...و غش و

ي ممكن بود سهراب با 
به فكر رفتم يعتز

 اين حرفهاي پيش پا

افتاده و معمولي وابستة من شده باشد. 

 امكان نداشت پرسي به

   چتر هاي وارونه

آن خوشگلي كه خيلي هم خاطرخواه 

 داشت خاطر دخير معمولياي

 چون

ي با 
مرا بخواهد خوش گفته بود تفنتز

ها دوست است  .خيلي از دخير

د  ز البد فريبا از حسادتش اين حرفها را مي 



ي سهراب
 در ثايز

ميدانست كه من عاشق پرس ديگري 

 هستم و فقط يك همدم بود كه

دم و  در مواقع درد به او پناه مي ي 

ز  ي در بي 
 

ين وابستگ  كوچكير

نبود طوري كه گاهي يك هفته هم 

ي 
 فرصت نميشد تلفن كنم و حتر

اگر سهراب تلفن كند بتوانم جوابش را 

ايط  بدهم در واقع رسر

خانة ما بهگونهاي بود كه هميشه تلفن 

س من نبود كه  در دسير

بتوانم با خيال راحت با كسي صحبت  

 كنم بهعلت اينكه پدربزرگ



خاندان و محله و فاميل بود هميشة خدا 

 خانه پر از افرادي بود

كه يا براي حل اختالف يا مشورت و 

ز نظر پدر در كاري يا  خواسير

ي و صلة رحم پر از مهمان بود 
مهمايز

 سواي اين موارد دوقلوها

   چتر هاي وارونه

و خانمجان دائم در خانه بودند و من 

 آزاد نبودم اگر كاري

يكردم به بقيه گزارش ميدادند اگر كسي م

 تلفن ميكرد اول پرسها

جواب ميدادند اگر نبودند من جواب 

 تلفن را ميدادم حاال شايد



يك در هزار مي توانستم فرصت گي  

 .بياورم و به كسي تلفن كنم

با اين وجود نميدانم مرضيه و فريبا چه 

 ارصاري داشتند ثابت

 .كنند من و سهراب عاشق هم هستيم

مرضيه خيلي دمغ بود از نظر روچي 

 عجيب بهم ريخته و ناراحت

بود پنجشنبه موقع تعطيلي مدرسه روي 

 پا بند نبود چون عرص

همان روز خواهر و مادر حسن به 

 خانهشان براي ديدن مرضيه

فتند و ما با شور و شوق منتظر خي   مي 

 بله برون مرضيه بوديم



به  ولي بعد از دو روز مرضيه با حالي زار 

 مدرسه آمد تا زنگ

ي 
ر
آخر هر كاري كرديم بروز نداد چه اتفاف

 افتاده ولي زنگ آخر

 .ديگر نتوانست ساكت بماند

 گفتم

   چتر هاي وارونه

؟ خوبه من همة - ي
ي چته مرصز

 
چرا نميگ

 جيك و پوكمو بهت ميگم و

خي  داري از همه كارام، چرا اينقد بهم 

؟ ي
 ريختر

 با درد ناليد

- ي شدقضية 
حسن منتقز ! 



 ابروهايم تا آخرين حد باال رفت

ي شد-
ي كه منتقز ي چ 

 .يعتز

 اشكهايش رسازير شد

ي مريمو گرفت ...  - مادرش بهونة آبج 

 گفت نازا بوده كه مي 

خوان طالقش بدن شايد منم بچهدار 

 .نشدم

مريم، خواهر مرضيه كه هشت سال از 

 مرضيه بزرگير بود بعد از

شود البته  ازدواج نتوانسته بود بچهدار 

 مشكالت ديگري هم

ز نازايياش بيشير باعث  داشتند ولي همي 

 اختالف شده و در حال



ز بود و به خانة پدرياش  طالق گرفير

ز مسئله  برگشته بود البد همي 

   چتر هاي وارونه

دست آويزي براي مادر حسن كه ميلي به 

 ازدواج حسن و مرضيه

 .نداشت شده بود

 دستش را گرفتم

وا مرضيه اين حرفا چيه اصال چه ربطي -

 داره اون يگي خواهرت

كه بچه دار شده شايد مشكل از شوهر 

 ...خواهرت بوده يا اصال

 آب بينياش را باال كشيد

ن، - چه ميدونم، بهونههاي الكي ميگي 



ي ارسائيلي 
 ايراداي بتز

... 

 دست روي دستش گذاشتم

ز پرسي باشه كه - فكر نكنم حسن همچي 

ا ب ز راش مهم باشهاين چي   

ز باش فردا پس فردا دوباره پدر  مطمي 

ي مي كنه كه
 مادرشو راصز

... 

ي ريختند  اشكهايش با شدت بيشير

بره به جهنم اصال همشون برن  -

 ...گمشن

   چتر هاي وارونه

دلم براي مرضيه ميسوخت، چقدر با 



 حسن به همديگر عالقه داشتند

كه و وابستهاش شده بود مثل من نبود  

 ده روز يكبار با سهراب

دم يا هفتهاي يگي دو بار محمد 
ز حرف مي 

 را مي ديدم، تقريبا

هر روز با هم صحبت ميكردند و در 

 مورد ازدواج هم تصميمشان

 .قطعي بود

ي صدايمان كرد  خانم وفايي

ز - تونه اگه چي  اون آخر كالس چه خي 

ز مام ي هست بگي   ...جالت 

ي صداي مرضيه و  چشمش اول به گرية ي 

 سپس به اشك.هاي من كه



بخاطر گرية مرضيه حالم خراب شده 

 بود گره خورد

ي افتاده؟-
ر
 عظيمي اتفاف

 انگشتم را باال بردم

خانم اجازه! حال غالمي خوب نيس -

ون؟ مش بي   ميتونم بي 

 رسش را خم كرد

   چتر هاي وارونه

ز و برگردين  - ي به صورتتون بزني  يه آي 

 .كالس

سخت بود و دوست نداشتم ابهت 

 مرضيه كه برايم خداي

 اعتمادبهنفس



بود و جلوي هر كاري سفت و سخت 

 ميايستاد و منم منم ميكرد در

 .برابر چشمهايم بشكند

 دلدارياش دادم

تو رو خدا با خودت اينجوري نكن -

، خدا بزرگه، حسن هم ي
 مرصز

ي چقد دوستت داره و بيكار 
كه ميدويز

ادشونميشينه قطعا خونو   

ز باش ي ميكنه مطمي 
 .راصز

هام شد يز از اشك خي   با چشمهاي لي 

اون مادري كه من ديدم خيلي سخت -

ي بشه، اصال امكان نداره
 راصز

 ...رضايت بده رويا



   چتر هاي وارونه

روزها ميگذشت كشمكش حسن و 

وع  خانوادهاش بخاطر مرضيه رسر

 شده

بود و حسن اخبار بحث هر روزه با 

ادهاش را به مرضيهخانو   

رسانده او هم با ما در ميان ميگذاشت،  

 گاهي حسن به ديدن

مرضيه ميآمد و در راه مدرسه تا خانه 

 جريانات خانهشان را به

ي هم كه قرار  ح ميداد روزهايي
مرضيه رسر

 بود محمد بدنبال مرضيه

بيايد يا اتفاق ديگري افتاده بود من از 



 طرف مرضيه به حسن

دادم كه دم مدرسه تلفن كرده خي  مي

 نيايد چون نميتواند با

مرضيه حرف بزند حاال شايد محمد 

 بدنبال مرضيه ميآيد تا با هم

به خانه برگردند يا هر اتفاق ديگري. هر 

 چند محمد قضية

ي مرضيه و حسن را ميدانست و 
دوستر

 راحت با آن كنار آمده بود

كل اعضاي خانوادة مرضيه با اين مسائل 

ارراحت بودند و كن  

ي 
ز
ميآمدند بر عكس خانوادة من كه كاف

ي 
 بود بفهمند كسي را حتر



در قلبم دوست دارم تا پوست از رسم 

 .بكنند

   چتر هاي وارونه

همه براي مرضيه دل سوزانده منتظر 

وزي حسن در  خي  خوش پي 

جدال با خانواده اش و خواستگاري 

 مجدد بوديم كه خي  ناگوار

رضيه را كامال بهم ديگري روح و روان م

 ريخت و رسخورده ترش

كرد. روزهاي آخر سال پدر مرضيه 

ي كرده فوت شد و  ايست قلت 

مرضيه بيش از پيش تنها شد ديگر نه 

 روحيهاي برايش مانده بود



و نه حوصلهاي. فهميده بود احتماال اين 

 جريان به خانوادة حسن

ي براي بهم رسيدن و 
ز
كه بحد كاف

ي 
ميكردندازدواجشان مشكل تراسر  

ي  
و حسن شب و روز در تالش براي راصز

ي  كردنشان بود آتوي بيشير

 .ميدهد

بعد از عيد كار مرضيه سختير شد شوهر 

 مريم زن ديگري گرفته و

مريم كامال نااميد از برگشت به خانة 

 شوهر اساسيير به طالق فكر

ميكرد و كار را به دادگاه كشانده بود، 

 خواهر ديگرش هم از



شوهر شانس نياورده بود چون شوهر آن 

 خواهر ديگرش در آن

 روزهاي

   چتر هاي وارونه

ي آهنگ اختالف زد و بر رس 
ختم و ناراحتر

اث دعوا راه  ارث و مي 

انداخته خواسته بود حياطشان را 

 فروخته و سهم پدري زنش را

 .بدهند

 حسن هنوز به مرضيه اميدواري ميداد

- ر من كارو درست ميكنم، ده به توان هزا

 ده به توان ميليون

ي ميشه
 ...مادرم راصز



ي مادر به  قبل از عيد نوة پرسدايي

ي 
 خواستگاريام آمده بود زمايز

ي عيد بوديم 
كه درست وسط خانه تكايز

 عجيب هم پيگي  بودند و

دست بردار نبودند هر چه ارصار كرده 

 بودند بيايند پدر قبول

بيايند روزي  نكرده و گفته بود بعد از عيد 

 كه فرشهاي خانه

را جمع كرده براي عيد شسته بوديم و 

 بيشير وسايل در حياط بود

ز كردن خانة لخت بوديم  و در حال تمي 

 .در زده و وارد شدند

مادر دست و پايش را گم كرده و پدر 



 ناراحت شد كه چرا حرفش

   چتر هاي وارونه

ي آمدهاند 
ز

البته را نگرفته و در اين شلوغ

 هنوز پدر قهر بود

ي ما حرف 
ي با مادر و حتر و درست و حساي 

ز  د براي همي  ز  نمي 

نميخواست كسي در اين حال و احوال 

 قهر و دعوا قاطي جمع

خانواده بشود و پاي خواستگار به خانه 

ين علت  باز شود اصليير

ي 
ز بود. وقتر مخالفتش با آمدنشان همي 

ي توجهي پدر را  خانه و ي 

ي را انتخاب ديدند فهميدند و  قت مناست 



 .نكردهاند

تعطيالت عيد با سالهاي قبل كلي تفاوت 

ز هنوز  داشت، مراد و مهي 

اجازة ورود به خانه را نداشتند محسن  

 كج خلق شده پدر هم هنوز

ز بود مادر بيمار  با همة ما رس سنگي 

 روچي شده بود و دائم با

حال خرابش در حال رفت و روب كارهاي 

 خانه و رسگرم كردن

 خودش

د خانم جان  بود تا دردهايش را از ياد بي 

 هم مدام در حال

 از ما و نق زدن بود در حالي  
ز ايراد گرفير



 كه مادر هميشه با

   چتر هاي وارونه

وجودي كه خودش بيمار و بيحال بود 

ي   براي او غذاي مخصوص ي 

 نمك

براي فشار خونش با مواد تازه ميپخت 

 چون خانم جان ميگفت غذاي

مانده به معدهاش نميسازد و مثل ما 

 نميتواند غذاهاي ماندة

شب قبل يا ظهر همان روز را بخورد. دلم 

 براي مادر ميسوخت همه

را بدعادت كرده بود و برعكس اينهمه 

 وقت و انرژي كه براي



امي كارهاي بقيه ميگذاشت ارزش و احير 

 دريافت نميكرد آنقدر

كارها را خودش انجام داده بود كه 

 بهنوغي وظيفهاش شده و همه

انتظار داشتند همة كارها را گردن او 

 بيندازند. با ديدن

مظلوميت و سادگياش بارها به خودم 

 قول داده و قسم ميخوردم

فردا روز اگر ازدواج كنم قطعا هيچكدام 

 از كارهاي مادرم را

 .تكرار نكنم

به لطف پدر و مادر روزهاي عيد و 

ين  خانهاي كه ميتوانست بهير



   چتر هاي وارونه

مكان و زمان براي گذراندن اوقات فراغت 

 باشد برايم تبديل به

قفس و زندان شده بود پرسها در حال 

 بزرگ شدن بودند و بالطبع

برداشت از رفتار پدر و برادرهاي بزرگير 

ي و  در حال زورگويي

اين مورد هم بر موردهاي قبل اضافه 

 .شده بود

به هر تقدير روزهاي كسالت بار عيد 

 تمام شد و دوباره روزهاي

ين مدرسه كه برايم حكم اوقات  شي 

وع شد ي داشت رسر  .طاليي



ي  ز نتوانسته بودم از پدر براي عيد چي 

ي ز  بخواهم او هم چي 

نخريده بود به مادر هم اميدي نبود چون 

بهميخواست خودش را   

 ما

پدر ثابت كند دائم درصدد رفع و رجوع 

 اشتباهات پدر بود و

را دعوت به سكوت و تحمل ميكرد 

 ميگفت دندان روي جگر بگذاريم

ز به  ي بگذرد و همه چي 
ايط بحرايز تا اين رسر

 حالت عادي برگردد

ي كه 
نميدانستم اين حرفها را بخاطر عشقر

د ز  به پدر داشت مي 



دهاش يا براي اينكه غرور جريحهدار ش

 بيشير از اين نشكند پشت

پدر ميايستاد شايد هم خودش را گول 

د و نميخواست قبول كند ز  مي 

   چتر هاي وارونه

ز به روال سابق  كه ديگر هيچ چي 

 برنميگردد. هنوز آتش نيش و

كنايههاي فاميل نزديك نخوابيده بود و 

 هر از گاهي از گوشه و

سيد   ي به گوش مي  كه زري كنار زمزمههايي

 خانم هنوز پيگي  پدر

ده البته  است و پدر هم او را از ياد ني 

 اينكه پدر زري را



هنوز دوست داشت بعيد نبود چون بعد 

ي در  از چند ماه تغيي 

اخالق و رفتارش پيدا نشده بود تنها 

فتش خارج شدن از اتاق  پيرسر

ي و جلوي تلويزيون بود  .و آمدن به پذيرايي

ز  كال صفاي خانه پريده بود شبيه هر چي 

 بود اال خانه، بعد از

فوت مينا مادر از خودش هم دست 

 شسته بود چه برسد به ما جريان

پدر و زري خانم هم بيشير به زمينش زده 

 و كال از ما دست شسته

بود پدر هم بيخيالي طي ميكرد و به ما 

سيد اگر دورهمي   اصال نمي 



در جمع هم بود بهخاطر حفظ ظاهر 

 .ديگران بود

ي مدرسه كه 
ها در حياط پشتر با دخير

ك مدرسة  تقريبا حياط مشير

   چتر هاي وارونه

ستان بود نشسته بوديم  ي و دبي  راهنمايي

ها از خريدهاي  دخير

عيدشان و ديد و بازديد عيد حرف 

ي براي ز دند ولي من چي 
ز  مي 

ز نداشتم  .گفير

 فهيمه پرسيد

- ي فقط درس  تو چيكار كردي البد  حساي 

 !خوندي بچه زرنگ



 فريبا پوزخند زد

داشته با سهراب درد دل ميكرده بابا -

 درس چيه؟

حق با فريبا بود سهراب شده بود همدم 

ي و  روزهاي تنهايي

بيحوصلگيام هر چند آنقدر آزاد و 

 رسخود نبودم كه هر روز و

هر لحظه اختيار داشته باشم تلفن بزنم 

ايط بحرانيام  ولي در رسر

نها كسي بود كه از وضع خانه و اهالي ت

دم و ز  آن با او حرف مي 

ي   .او هم انصافا همدردي ميكرد و راهنمايي

 لبخند زدم



   چتر هاي وارونه

نه بابا مگه خونه خالي بود كه تلفن -

 بزنم يا درس بخونم

 .درگي  خواستگار بودم

 مرضيه قهقهه زد

- ماتفاقا مام داريم محمدمونو زن ميدي . 

نمي دانم چرا هر موقع صحبت ازدواج 

 يگي مي شد مرضيه ياد زن

 .دادن محمدشان ميافتاد

 لبم يك وري شد

ز اينا - ي دست بردارم نيسير
آخه بدبختر

ز   ديگه اعصابمونو ريخير

 ...به هم



 مرضيه جدي شد

 نظر مامان بابات چيه؟-

 شانه باال انداختم

 ...بابام كه مخالفه ولي مامانم-

 .زنگ زده شد و صحبت ناتمام ماند

   چتر هاي وارونه

البته قبال هم راجع به خواستگاران كم و 

ها گفته  بيشم به دخير

بودم. پرسعمويم عجيب خواهانم بود و 

 بارها و بارها در جمع و

در خفا به من اظهار عشق كرده بود اما 

 من اصال دوستش نداشتم

ه اينكه من بماند زن عمويم هم ميلي ب



 عروسش شوم نداشت و به

 پرسعمويم گفته بود

ن - هاي منو بگي 
چرا اونا نيومدن دخير

 منم دخير اونا رو

م  .نميگي 

عمويم سه دخير داشت و زن عمو انتظار 

 داشته الاقل يگي از

انش ازدواج كند  برادرانم با يگي از دخير

 ولي مراد خودش عاشق

سعيده شد و با او ازدواج كرد. محسن 

 هم دلش در گرو دخير 

 .عمويم بود

با سهراب يك هفته يا ده روز در ميان 



دم ولي محمد را
ز  حرف مي 

ي در 
 

هفتهاي دو سه بار ميديدم تازك

ي استخدام شده و
كتر  رسر

   چتر هاي وارونه

د  ي خوابش نميي 
 

عرصها اگر از خستگ

 .جلوي مدرسه ميآمد

 مرضيه ميگفت

- محمد كم  خواهرم گاليه داره كه چرا 

ه خونشون با وجودي  مي 

كه سه تا پرس ديگه داره ولي محمد 

ز ديگه اس  .محبتش يه چي 

 فهيمه خنديد

خوب حق داره چرا محمدتون دل -



 نميكنه از اينجا بره خونة

 .خودشون

ي زد زير خنده
 فريبا پقر

كي اينهمه دخير رنگ و وارنگ رو ميذاره -

ه شهر خودش  ...مي 

ي شد
 مرضيه عصبايز

گمشو درست حرف بزنا، محمدمون  -

ي ز  كارش اينجاست وگرنه چي 

 كه

 ...براش زياده دخير 

 نگاهش سمت من برگشت

   چتر هاي وارونه

ي - نميدونم شايدم اينجا دلبستگيهايي



 داشته باشه ولي اينو

هاي اين مدرسه نمي  ز باش دخير  ...مطمي 

 ...سالم خانما-

 قلبم با شنيدن صداي محمد هزار در 

 .ثانيه كوبيد

ها با  آرام رسم را خم كردم. بقية دخير

 صداي بلند سالم و

سي كردند  .احوالي 

با چند قدم پشت س ميآمد بدون يك  

 كلمه حرف. كلي افكار

گوناگون در رسم پرواز ميكرد دلم 

 ميخواست برگردم و به بهانة

سوال از مرضيه يكبار ديگر چهرهاش را 



 ببينم از كي بود كه يك

نگاهش نكرده بودم از همان روز  دل سي  

 كه عميق و با لذت

هام شده بود ديگر خجالت  خي 

 ميكشيدم مستقيم نگاهش كنم چقدر

آرزو داشتم نگاهش به سمت ديگري 

 باشد و من بتوانم با دقت و

عميق نگاهش كنم بس كه نگاهم را 

 دزديده بودم حرست به دلم

   چتر هاي وارونه

شمهاي آبياش را يكبار مانده بود رنگ چ

 .ديگر ببينيم

انگار حرفش خطاب به من باشد 



 ميدانست من قبل از بقيه از جمع

 .جدا ميشوم

ولي ظاهرا مرضيه را خطاب قرار داده 

 بود

ي كه دو ماه -
ز ميدويز فردا بايد برم ورامي 

 .نيستم

 مرضيه با لحن حرص درآري جواب داد

 .مي دونم-

 محمد خنديد

- ي مي دونم كه مي دو
يز ... 

برگشتم و زير چشمي نگاهش كردم رسش  

 كج شده با همان نگاه

هام بود  .مخصوص خي 



مرضيه چشمش را اول به محمد و سپس 

 .به من دوخت

نتوانستم بيخيال باشم چشمهايم پرآب 

 شد، رسي    ع رسم را

ها متوجه  برگرداندم تا مرضيه و دخير

 .تغيي  حالم نشوند

   چتر هاي وارونه

چه بد كه قرار بود محمد برود و دو ماه 

 نباشد مرضيه امروز

اشاره كرده بود يگي از فاميلهاي پدر 

 محمد در كارخانهاي در

شهر قزوين برايش كار پيدا كرده و اگر 

ي شود قرار
 محمد راصز



ي به آنجا برود اما چون رفت و 
است مدير

 آمد خيلي زماني  است

ي آنجا ميماند و احتماال 
 اگر برود مدير

 ديگر نتواند به دنبالش

 .بيايد

د آنهم به  ز ز مي 
و حاال محمد حرف از رفير

 مدت دو ماه، تنها

ي اين روزهايم ديدن گاه و بيگاه 
دلخوسر

ز   محمد و دوست داشير

يواشكياش بود كه آنهم داشت از دستم 

فت  .مي 

ي 
ي حتر

ي نشان ندادم اما از ناراحتر
واكنسر

 نتوانستم درست و



ي نگاهش كنم. بغضم ر  ا خفه كرده حساي 

ز انداختم  .رسم را پايي 

ها متوجه شوند رسي    ع  قبل از اينكه دخير

ي كرده و از
 خداحافطز

جمع جدا شدم. چقدر دلم ميخواست 

 برگردم و دوباره نگاهش كنم

   چتر هاي وارونه

سيدم رس دلم فاش شود  .ولي ميير

فردا صبح مرضيه زنگ زد بعد از كمي 

ي را به محمد
 صحبت گوسر

 .داد

 همان محمد بود

ي رو داد -
، مرضيه گوسر ي سالم، خوي 



 .دستم گفتم يه سالمي بدم

ز ديگري  انگار ميمرد اگر كلمة محبت آمي 

 .بگويد

 تشكر كردم

 .ممنون-

 گلويش را صاف كرد

داشتم به مرضيه مي گفتم امتحانا -

ز  ي نكني 
 نزديكه بازيگوسر

... 

خانمجان از گوشة چشم نگاهم ميكرد 

را پنهانبهزور هيجانم   

 كردم

   چتر هاي وارونه



 .آره-

ز و تمام  .همي 

فت  محمد رفت هر چند وقت رس كار مي 

 ولي زياد دوام نميآورد

فت يا اخراج ميشد دلم  يا خودش نمي 

 خوش بود اين بار هم نرفته

برميگردد اما ارديبهشت تمام ميشد و 

 .هنوز نيامده بود

واحدهاي درسي را طوري كرده بوديم كه 

 چهارشنبهها فقط ساعت

اول و آخر كالس داشتيم و بقية ساعات 

 بيكار بوديم درس زنگ اخر

 .هم چندان مهم نبود



 مرضيه گفت

امروز بريم سينما، فيلم جديد آوردن به -

 !اسم سياوش

 تعجب كردم

 !سينما چه صيغهايه ديگه-

 فريبا شانه باال انداخت

- ي اگه االن بپيچونيم بريم آره را
 

س ميگ

 رس پنج اينجاييم و

   چتر هاي وارونه

 .نيم ساعت بعدش مي ريم خونه

 فهيمه گفت

 .آب از آب تكون نميخوره-

 دمغ شدم



 .ان شاهللا خوش بگذره-

ز مانتوام را گرفت  مرضيه آستي 

يم-  .همه با هم مي 

 آستينم را كشيدم

- ي  ي نرفتم واي نه من تا حاال تنهايي جايي

 داداشام يا بابام

 ...بفهمن ميكشنم

 مرضيه به سمت در هلم داد

بيا برو ببينم لوس! از كجا ميخوان -

 بفهمن تا تعطيل شدن

 .مدرسه برميگرديم

   چتر هاي وارونه

 مقاومت كردم



ي تو كه وضع خونوادة منو -
مرصز

ي 
 ...ميدويز

خودم را عقب كشيدم امكان نداشت با 

 آنها همراه شوم ولي 

نميدانم چه شد كه نيم ساعت بعد 

 مدرسه را پيچانده سوار اتوبوس

 .در راه سينما بوديم

 .سانس بعدي نيم ساعت بود

 فريبا گفت

وع بشه يه كم تفري    ح كنيم-  .تا فيلم رسر

 مرضيه چشمك زد

آره من چند تا سكه دارم بريم چند جا -

شيم مزاحم . 



فكر بدي نبود كمي ميخنديديم و خوش 

 ميگذرانديم. مرضيه و

ي شدند و 
فريبا وارد كيوسك تلفن رس چز

 من و فهيمه س

را داخل كيوسك برديم تا از قافله عقب 

 .نمانيم

ي را برداشته سكه را انداخت
 .فريبا گوسر

   چتر هاي وارونه

وع كرد  ثانيهاي بعد رسر

- ي عزيزم،  آره خودمم فريبا سالم خوي 

 ...مگه منتظر كسي بودي

نمي دانم پشت خطي چه گفت كه ناهيد 

 ادامه داد



ون. - امروز كالس تعطيل شد اومديم بي 

 ...تو هم اگه بيكاري

 لب هايش را داخل برد

باشه پس بعدا ميبينمت فعال -

 .خداحافظ

ي را با حرص روي تلفن عمومي  
گوسر

 كوبيد

- قرار داره  پرسة احمق! خدا ميدونه با كي 

 ...ميپيچونه منو

ي نيشگونش گرفتم
 نمايسر

ته - اوال تلفن اموال عموميه چه خي 

ي بعدشم نه  اونجوري ميكوي 

ي خانم 
كه تو هيشگي رو نميپيچويز



 ...خانما

 لبش يك وري شد

پيچوندن من فرق داره، شكر خدا برا -

 ...بعضيا كه بد نميشه

   چتر هاي وارونه

منظورش به تلفنهاي گاه و بيگاه من و 

 سهراب بود. ناراحت شدم

بارها خودم را توجيه ميكردم كه رس برس 

 فريبا نگذارم ولي بس

ها  كه پرحرف بودم و الكي با همة دخير

فت ي ميكردم يادم مي 
 .شوچز

دو سال از من بزرگير بود دو بار  فريبا 

 مردود شده بود يكبار



ي و يكبار اول راهنما ز با ابتدايي ي براي همي  يي

 ما هم دوره

 .شدهبود

ي پرسيدم
 همان اوايل دوستر

ي وقتا اسمت -
ي تو چرا به بعضز

راستر

ي وقتا يه اسم
 فريباست بعضز

ز   .ديگه صدات ميكيز

 جواب داده بود

فريبا اسميه كه مامانم برام انتخاب  -

 كرده بود چون شبيه اسم

خودش بود بعد اينكه رفت ديگه بابام  

ريباگفت كسي حق نداره ف  

صدام كنه چون ياد فريده ميافته بعدشم  



 ...كه بابام رفت

   چتر هاي وارونه

ي زده بود
 لبخنند تلجز

ي كه از - خالصهاش ميشه اين ... اونايي

 قديم باهاشون دوست بودم

.شناسنم جديديها ناهيد  به اسم فريبا مي

ي دوست  ... هر كي هر چ 

 .داره ديگه

يبا با پدرش بعدا مرضيه گفت؛ مادر فر 

 اختالف داشته و به حالت

قهر به خانة مادربزرگش رفته و بچه ها را 

 به حال خودشان رها

كرده پدرش هم رساغ زن ديگري رفته در 



 نتيجه بچهها بدون

 رسپرست

مانده و باالجبار پيش مادربزرگ و 

ي ميكردند
 

 .پدربزرگشان زندك

اين قضيه براي پنج سال قبل بوده. فريبا 

ي بود ازدخير آزاد  

ي آن ها سوءاستفاده ميكرد و هر   پي 

 كاري دلش ميخواست انجام

ميداد كسي هم كاري به كارش نداشت.  

 گاهي فكر ميكردم اين

تندخويياش بهعلت نبود پدر و 

 .مخصوصا مادر باالي رسش است

 رسم با حرف فهيمه باالتر آمد



   چتر هاي وارونه

 سهراب خيلي پرسه -
ز يه زنگ بزني 

 ...باحاليه يكم بخنديم

ي 
ز خروج از باجة تلفن گوسر ناهيد در حي 

 را به دست مرضيه داد

 ...بيا تو بهش زنگ بزن-

 مرضيه شانه باال انداخت

من چرا نه كه خيلي ازش خوشم ميآد -

 ...بهش زنگ هم بزنم

 فهيمه دستش را به سمت فريبا دراز كرد

- بده خودم زنگ  خيلي خب سكه رو 

نم يكم رسبه رسش ميذاريم ز  مي 

 .بخنديم



فريبا با بيميلي دوباره داخل باجه برگشت 

 معلوم بود ميانهاش

ي بود با 
با سهراب شكرآب شده چون مدير

، رفيق  شخضي به اسم امي 

 .صميمي سهراب دوست شده بود

 همان اول لو داد

ي چهخي  منم خوبم جات خالي با - خوي 

ابچهها اومديم سينم ... 

   چتر هاي وارونه

 نگاه زير چشمياي به من كرد

 .آره همه با هم اومديم-

 رسش را به افسوس تكان داد

 .آره اونم هست-



نميدانم سهراب چه گفت كه با حرص 

 جواب داد

ي دارم بهت بگم-
ز

 ...چه دروغ

ي را به سمتم گرفت
 گوسر

 .بيا باهاش حرف بزن-

 مقنعة مرضيه را كشيد

ون كارت دارم-  .بيا بي 

ي را گرفتم
 گوسر

 .سالم-

ي لب زد  سهراب با صداي متعجت 

؟- ي  كجايي

   چتر هاي وارونه

 هول شدم



ون با بچهها-  .اومديم بي 

 آرامير پرسيد

ون، اونم ساعت - ي بي 
تو با اونا رفتر

ي حق
 مدرسه، مگه نميگفتر

ي بري االن خونوادهات  ي جايي نداري تنهايي

ي خي  دارن كه 
رفتر  

 ...سينما

 حرفش را بريدم

ز باره اومديم-  .اولي 

 صدايش لحن رسزنش داشت

ي بگم بهت؟ االن يگي اونجا - آخه من چ 

 تو رو ببينه چيكار

ي اگه
 ...ميكتز



 مرضيه صدايم كرد

وع شد - اگه تموم كردي بريم فيلم رسر

 ...ديگه

   چتر هاي وارونه

ي كردم
 خداحافطز

- م مي زننكاري نداري بچهها صدا . 

سه دقيقه شده بود و تلفن داشت قطع 

 .مي شد

 رسي    ع پرسيد

ز منم بيام-  .آدرس بده كجايي 

ي كردم
 رسي    ع خداحافطز

ي منم بايد برم - نه بابا كجا بيايي

 .خداحافظ



پول هايمان را روي هم جمع كرديم پول 

 بليط سه نفر مي شد من

پول مرضيه و خودم را دادم و فهيمه پول 

 خودش را، نشد براي

ون منتط  يم قرار شد بي  فريبا بليط بگي 

 بماند و بعد فيلم

 .را برايش تعريف كنيم

 فريبا نخواست غرورش را بشكند

خيلي هم خوبه من اصال حوصله ندارم -

 يه ساعت بشينم فيلم

   چتر هاي وارونه

ز  ز  ببينم شما ببيني  به منم تعريف كني  ... 

 پارك روبرو را نشان داد



م تو اون - ز منم مي  تا شما فيلم رو ببيني 

 پارك خودمو رسگرم

 ...ميكنم

 با لحن مخصوصش ادامه داد

ز خدا - نگران تنها موندنم هم نباشي 

 .بزرگه

ون كه آمديم فريبا را در حال حرف  بي 

 .زدن با پرسي ديديم

ي كرد و جل
وتر آمدبا ديدن ما خداحافطز  

 سالم خوش گذشت؟-

 مرضيه خنديد

اينجور كه معلومه به تو بيشير خوش  -

 .گذشته



 قهقهه زد

 ...آره بابا يه شماره هم گرفتم-

تا به مدرسه برسيم ساعت پنج شده 

 .بود. هنوز فرصت داشتيم

   چتر هاي وارونه

ي در  در مدرسه بسته بود و سكوت عجيت 

 مدرسه حكمفرما بود. نه

ي نه فرياد شاگردي و نه  صداي هياهويي

 معلمي نه هيچگونه تحركي 

ان پرجنب و  كه نشان از مدرسه و دخير

 .جوشش داشته باشد

 .در بستة مدرسه را به صدا درآورديم

بابا فتحعلي رسايدار پي  و مهربان كه با 



 خانوادهاش در خانة

ي مي كرد در را 
 

گوشة حياط مدرسه زندك

 باز كرد

- ه درو اومدم بابا او   چه خي 
مدم آرومير

ز   ...شكستي 

به محض باز شدن در خودمان را طوري 

 به حياط مدرسه پرت كرديم

مرد بيچاره هول كرد  كه پي 

ي شده چيكار دارين؟-  چ 

نگاهم به حياط سوت و كور و خالي از 

 .دانش آموز افتاد

آه از نهادم بلند شد. نبود آن همه دانش 

 آموز يكجا عادي



 نبود

   چتر هاي وارونه

 بابا فتحعلي بچهها كجان؟-

 كش عينكش را پشت رسش جابجا كرد

ز خونه هاشون-  .كجا بايد باشن، رفير

 مرضيه متعجب پرسيد

 ...چرا خونههاشون پس-

 بابا فتحعلي نگاهش را به سمت دفير داد

ز - ، زنگ آخر معلمي  ز خيلي وقته رفير

ز بچه ها رو  شورا داشير

نه هاشونفرستادن خو  ... 

 .خاك بر رسم شد

ز امروز كه من براي  خدايا چرا بايد همي 



ي 
ز بار پنهايز  اولي 

ز جلسه  ي رفته بودم معلمي  جايي

 .ميگذاشتند

تمامي دانشآموزان در يك محدوده و اهل 

 يك محل بودند، موقع

تعطيل شدن هر دو مدرسه كه كنار هم 

ي و  بودند بچههاي راهنمايي

   چتر هاي وارونه

ستان نزديك هزار نفر شده و از   دبي 

 كوچه پس كوچههاي نزديك

فتند،  مدرسه رد شده به خانههايشان مي 

 همهمه و غلغلهاي بپا

ميشد كه همة همسايهها ميفهميدند 



ي بود
ز
 مدرسه تعطيل شده كاف

ون بياورد و  مادر رسش را از در خانه بي 

 رفت و آمد بچهها را

تهامببيند و بفهمد من به خانه نرف . 

 .خداي بزرگ! قطعا تا حاال فهميده بود

ي  تمام نوك انگشتهايم يخ بست چه جواي 

 بايد به خانوادهام

 .ميدادم

از ترس در حال سكته بودم و داشتم پس 

 ميافتادم

 حاال چيكار كنيم؟-

 مرضيه راه افتاد

ي مام بريم خونه بچه ها-  .هيج 



 به سمت بابا فتحعلي برگشت

ي -
 .مرسي بابافتحعلي خسته نباسر

   چتر هاي وارونه

همچنان رس جايم ايستاده و نگاه ماتم 

 كالسهاي خالي در
ز  بي 

گردش بود؛ چوب ندانم كاريام چه زود 

 .به كلهام خورده بود

 فريبا پشت رسش راه افتاد

آره چه خوب نيم ساعتم اينجا افتاد -

 ...جيبمون

 بشكن زد

- ي  درس چون امروز جلسه فردام درس ي 

ز درس هم ندادن  ...داشير



 عمو فتحعلي شانه باال انداخت

مگه شما تو مدرسه نبودين؟ كجا -

 ...رفته

 مرضيه لبخند زد

 ...چرا بابا بوديم ولي -

هاش را به من دوخت  نگاه خي 

؟- ي
 احيانا نميخواي راه بيفتر

 به زور قدم برداشتم

   چتر هاي وارونه

 .چرا-

درسه كه پشت رسم بسته شد قلبم در م

ز ريخت  هري پايي 

حاال چيكار كنم البد تا االن فهميدن كه -



 ...من

 گريه امانم را بريد

ز  - هي گفتم نريم اي خاك تو رس من كيز

 كه عقلمو دادم دست شما

 ...و

 هق زدم

 ...خدايا چه خاكي تو رسم بريزم-

 فريبا دستش را تكان داد

ي كرديم تو ديگه -
ز
حاال انگار چه خالف

 خيلي بزرگش ميكنيا رويا

... 

 پشت چشمي نازك كرد

بابا از كجا ميخوان بفهمن مدرسه زود -



 تعطيل شده تازه بفهمن

   چتر هاي وارونه

ي ميشه  ...مگه چ 

ش  او حالم را نميفهميد مادربزرگ پي 

 آنقدر گرفتار بود كه

رسه از ديگر حساب كتاب ساعت مد

ي خانهشان
 دستش دربرود در ثايز

از مدرسه فاصله داشت و متوجه 

 .تعطيلي بچهها نميشد

 نگاهم را باال برده به چشمهايش دوختم

خونة ما نزديكه كافيه مامانم رسشو از -

ون بياره  بالكن بي 

 ...و



ي كرد
 ايسر

ي ما رو تو هم با اين ادا اصولت، -
كشتر

 اصال بعد اين ديگه

ي يا با ما نيا و يا اگهخواستيم بريم ج ايي ... 

 مرضيه اخم كرد

 وا فريبا اين حرفا چيه؟-

 فريبا گوشة لبش را كج كرد

ي هم ما-  .واال هم خودت راحتير

   چتر هاي وارونه

اخالقش را ميدانستم دخير تندي بود و 

 لحن بدي داشت ولي حاال

درد خودم آنقدر بود كه نخواهم به 

كنمبياخالقيهايش فكر    



آره شماها از بابت خونوادهتون -

 ...خيالتون راحته ولي من

دم در خانه رسيده بوديم دندانهايم از 

س بهم ميخورد  اسير

 فعال خداحافظ-

 مرضيه دلداريام داد

 ميخواي منم باهات بيام؟-

 نگاهم رنگ تشكر داشت

ي نهايتش يه دست كتك - نه بابا كجا بيايي

 ميخورم و يكم حرف

... 

در خانهمان باز شد و حرف در دهانم 

 .ماسيد



نوروز پرس عمويم كه خواستگار پر و پا 

 قرصم بود از خانه خارج

   چتر هاي وارونه

شد و پشت رسش محسن قدم به كوچه  

ز محسن آب  گذاشت. همي 

 پاكي 

را روي دست نوروز ريخته گفته بود ما 

ي كه به تو نمي   دخير

 دهيم

ها   كنارم هر دو سالم دادند با ديدن دخير

ي نزد
ز
 محسن هيچ حرف

 .البد فكر كرد االن مدرسه تعطيل شده

ز  ي كردم رسم را پايي 
ها خداحافطز با دخير



 انداخته و داخل خانه

شدم. تنها باري بود كه ممنون پرسعمويم 

 بودم و وجودش برايم

خوش يمن بود چون اگر او نبود متوجه 

 دير كردنم ميشدند و چه

مي افتاداتفاقها كه  . 

نوروز در حال ازدواج و تشكيل خانواده 

 بود و براي مصلحت و

 .نظر خواهي از پدر به خانهمان آمده بود

سيد  خرداد و فصل امتحانات از راه مي 

 اما شيطنت و عشق و

ها مجالي براي درس خواندن 
ي دخير

عاشقر

 نميگذاشت هر چند دلم



   چتر هاي وارونه

طي شلوغ كاري  هايشان نميخواست زياد قا

 بشوم ولي ناخواسته گاهي 

مجبور به همراهيشان ميشدم البته تا 

ي كه موقعيت خودم و  جايي

خانواده در خطر نيفتد. چند بار بعد از 

ها به  مدرسه با دخير

پارك رفته بوديم و چندين و چندبار از 

 تلفن عمومي دم مدرسه

مزاحم اين و آن شده و كلي تفري    ح كرده 

اب را همبوديم. سهر   

چند باري ديده بودم البته برخالف اوايل  

ها بودم  كه همراه دخير



ي 
اين اواخر دل و جرات پيدا كرده حتر

ي به  خودم يكبار تنهايي

 .ديدارش رفته بودم

آنروز جلوي مدرسه نگاهم كرده و 

 دستش را به نشانة اينكه تلفن

بزنم كنار گوشش برد به خانه كه رسيدم 

ي تا عرص
 به هر طريقر

گ زدم سهراب خواسته بود فردا بعد زن

 از مدرسه در نزديگي پارك

 .به ديدنش بروم

ي با فاصله از هم نشستيم
 .روي نيمكتر

   چتر هاي وارونه

وع به صحبت كرد  رسر



 .چقد خوشحالم كه اومدي_

 از ترس ميلرزيدم

ز باره با يه پرس قرار گذاشتم_  .اولي 

 چشمگي زد

 .آخرين بارت هم باشه_

 نگاهش كردم

ي كه پشت تلفن _
 

ي بگ
ي ميخواستر چ 

؟ ي
 نميتونستر

 چشمهاي زيبايش جمع شد

ي پيشم،_  همينجوري، دلم خواست بيايي

 اخم كردم

ي سهراب اگه واقعا كاري _
 

چرا چرت ميگ

 ...داري



چشمم به دستش كه جلويم گرفته بود 

 افتاد

 اين چيه؟_

   چتر هاي وارونه

ستش بود را آلبوم كوچك عكس كه در د

 جلويم گرفت

رفته بودم عكاسي گفتم رس راهم تو رو _

 هم ببينم و عكسامو

 .نشونت بدم

ي را از دستش گرفتم  آلبوم جيت 

 ...بده زود نگاه كنم_

ي روبرو افتاد
 نگاهم به چز

االن آقاجونم يا مراد مسافر داشته _



ي بيان اين
ر
 باشن و اتفاف

 .طرفا، خونم حالله سهراب

 خنديد

_ سيد كريم خيلي هم مهربونه اتفاقا آ

 ديروز تو ميدون با

دوستم سوار ماشينش شديم، خيلي 

د، ز  خوب و مهربان حرف مي 

 دوستم

ي بهش  
گفت عجب مرد خوبيه بشوچز

 .گفتم پدر زن آينده امه

   چتر هاي وارونه

 خنديدم

 .ديوونهاي سهراب_



ي را 
ي بود جدي و شوچز

سهراب پرس شوچز

ز   قاطي ميكرد و همي 

 اخالقش

باعث شده بود دوستش داشته باشم 

هاي اكيپ بود  برايم مثل دخير

. ميدانستم  ي
مهربان و دوست داشتتز

ي ميكند به دل نمي گرفتم
 شوچز

ز كه در اين آشفته بازار فكري لبخند  همي 

 بر لبم مي آورد و

 .دلم را شاد مي كرد ممنونش بودم

 بلندتر خنديد

ي يه عالم _
 

هميشه بخندي ولي ديوونگ

گهاي داره خيلي بهير دي  



 ...از عاقلي 

 بلند شدم

 .من بايد برم_

   چتر هاي وارونه

آلبوم كه فقط دو عكس اولش را ديده 

 بودم در دست داشتم

عكسهاتم اگه اجازه بدي ميبينم بهت _

 برميگردونم باشه؟

 بلند شد

اصال اگه دوس داري همش مال _

 خودت من بازم ظاهر ميكنم از رو

 .فيلم

خوشحاليام را بروز ندادم اما سهراب پرس 



 خوشگل و خوش عكسي 

بود عكسهايش هم بينهايت زيبا بود بدم 

 نميآمد عكسها پيش خودم

 .بماند

 سهراب راه افتاد

ي باهات ميام_  .تا يه جايي

 كمي با فاصله پشت رسم ميآمد

ي تو كه خودت قدبلندي چرا  _
راستر

ي 
 .كفش پاشنه دار ميپوسر

لژدارم كه جديدا مد نگاهم به كفشهاي 

 شده بود و خريده بودم

 افتاد

   چتر هاي وارونه



 .دوست دارم_

 لحن صدايش خندهدار بود

من دوست ندارم بلندتر از من ديده _

ي 
 .ميسر

 برگشته نگاهش كردم

 .دروغگو! تقريبا هم قد هستيم_

 جدي

خوب بايد پرس بلندتر از دخير باشه _

ي 
 ديگه از ابن بهبعد وقتر

ي پات كن
ي كفش راحتر

 .با متز

 ها

 لبخند مسخر ي زدم

 !امر ديگه_



جلوي خانه كه رسيدم قبل از زدن در  

 كمي ايستادم تا نفسي تازه

م كل راه مدرسه تا  ان تأخي  كنم براي جي 

 خانه را دويدهبودم

 .تا زودتر برسم

   چتر هاي وارونه

ز امن و امان بود به  داخل خانه همه چي 

ودم به اتاقمحض ور   

آلبوم را ته قفسة كتابها جاسازي كردم 

ز نبود  ولي جايش مطمي 

ي احتياج  ز احتمال داشت بچهها به چي 

 پيدا كنند و به رساغ قفسه

آمده و آلبوم را ببينند. بايد چارهاي 



 .ميانديشيدم

كل شب را با فكر اينكه عكسها را در كجا 

 پنهان كنم تا دست

ي كردم  صبح قبل كسي به آنها نرسد سي 

 از همه بيدار شده و

 .فكرم را عملي كردم

ته كيفم را پاره كرده آلبوم را آنجا  

 گذاشتم تا در وقت مناسب

عكسها را با دقت نگاه كنم سپس كتابها را 

 روي آن قسمت طوري

ي مشخص نباشد ز  .چيدم كه چي 

هر از چند گاهي دور و برم را ميپاييدم 

 انگار عمليات مهمي 



خره جاسازي تمام شد انجام ميدهم باال 

 نميدانم چرا ابن حماقت

ي  
را كرده و كل آلبومش را يكجا گرفتم متز

 كه از ديروز فرصت

ز آنهمه رفت و آمد و  نكرده بودم بي 

ي خانه از ترس غافلگي  
ز

 شلوغ

   چتر هاي وارونه

شدن با آرامش عكسهايش را ببينم و 

 فقط تك نگاهي كرده داخل

كيفم قايم كرده بودم يك آلبوم پر از 

 عكس پرس به چه دردم

 .ميخورد

ي  ز ها از عكس هاي سهراب چي  به دخير



 نگفته بودم مي دانستم چشم

ديدن محبت سهراب به من را ندارند 

 وحرف درمي آورند. زنگ دوم

آلبوم را يواشگي از كيف درآورده و از زير 

 مقنعه و مانتو به

يك اجازه  زير لباسهايم چپانده از  ز معلم في 

 گرفتم و به رسويس

ي كه ميتوانستم  ي رفتم تنها جايي
بهداشتر

 عكسها را بدون مزاحم

و با خيال راحت ببينم كنار آبخوري 

 ايستاده و يواشگي عكس ها

 جا

را نگاه كردم ي برادري خيلي زيبا بود 



 نميدانم چرا يك آنبه

خودم باليدم با پرسي به خوشگلي 

ولي  سهراب كه با همه گشته  

 .كسي را قبول نداشت دوست هستم

فردا آخرين روز ارديبهشت بود اول 

وع ميشد  خرداد امتحانات رسر

   چتر هاي وارونه

و قرار بود صندليها را براي امتحان مرتب  

ز   كنند براي همي 

 .فردا تعطيل بود و روز مطالعه آزاد

ها در حياط  زنگ تفري    ح با مرضيه و دخير

ديم ز  .قدم مي 

ي بدي رساغم آمده بود
 

 حس دلتنگ



م _ از حاال دلم تنگ شده اونقدر دلگي 

 خدا ميدونه. اين

ز  امتحانات كه تموم بشه بايد خونهنشي 

 .بشم تا مهر

 مرضيه ايستاد

چرا تو كه اين همه دلمشغولي و _

ي كجا  خواهان داري. تنهايي

 .بود

 ابرو باال دادم

؟_ ي
ي مرصز

يز ز  داري طعنه مي 

 شانه باال انداخت

_ ه واال ما هر كي رو ديديم عاشق ن

ي تو بود تو
 

 صداقت و سادك



 ...هم كه

   چتر هاي وارونه

 فريبا پريد وسط حرفش

ي _ ز بچهها مي گم بياين يه كالسي چي 

كت كنيم به اين بهونه  رسر

ون  .گاهي بتونيم بريم بي 

 گوشة لبش كج شد

البته بخاطر شما ميگم وگرنه من كه  _

 كل تابستون بايد تجديدي

 .هامو بدم

زينب و مرضيه زدند زير خنده و من به 

 اين فكر كردم كدام درس

را بيفتم تا بتوانم دوباره به بهانهاش از 



ون بيايم  .خانه بي 

فكر بدي نبود يك درس را تجديد 

 ميآوردم و گاهي به بهانة

ا بچهها جمع درسخواندن و مرور درس ب

 .ميشديم

بة محكمي كه به شانهام خورد به  با رصز

 خود آمدم

 هان چيه؟_

 فريبا خنديد

   چتر هاي وارونه

وع شد_  .چته تو كالس رسر

ي هم 
 

قرار شد يك امتحان را با هماهنگ

 خراب كنيم تا به بهانهاش



 .بتوانيم تعطيالت دور هم جمع شويم

ز كالس برگه را به دست مراقب داده ا

 .خارج شدم

مرضيه گوشة حياط ايستاده و منتظرم 

 بود

 چطوربود؟_

 لبخند زدم

 !عالي _

 شانه باال انداخت

 .مزخرف بود از زبان متنفرم_

 خودكار را داخل جيب مانتويم رساندم

 ...برعكس من عاشق انگليسيام_

 لبش يك وري شد



   چتر هاي وارونه

؟_ ي
 تو عاشق كدوم درس نيستر

ي بود ديگر دل به درس ن
گاهش كردم مدير

ي مادر و
 نميداد از وقتر

ي از 
پدرش رفتند و بيشير از همه وقتر

 ...حسن نااميد شد و

 مرا كناري كشيد

؟_ ي
ي برام يه كاري بكتز

 ميتويز

 پرسيدم

 آره حتما چه كاري؟_

 .قطعا ميخواست باز به كسي تلفن بزنم

 صدايش آرامير شد

ي _
 .ميخوام يه تلفن بزيز



 .درست حدس زده بودم

 اما با حرفهاي مرضيه غافلگي  شدم

محمدمون هنوز قزوينه و برنگشته، _

 انگار خدا را شكر تو اين

 ...كار ماندگار شده

   چتر هاي وارونه

ب ا رس به سوي خانه پرواز كردم مرضيه 

ده بود به كارخانهاي  سي 

كه محمدشان انجا كار ميكرد تلفن كنم  

ان دارند وگفت مهم  

ون رفته به محمد  نميتواند از خانه بي 

 تلفن كند. از شادي در

پوستم نميگنجيدم قرار بود به ژان والژان 



 تلفن كنم البته

قرار بود كسي از قضيه باخي  نشود 

ها ده بود دخير  مرضيه سي 

ند تا موردي پيش نيايد ي از ماجرا ني   .بويي

ي بودم تا خانه خلوت شود 
دنبال فرصتر

م تلفن كنمبتوان  

ي پدرم سخت بيمار بود  ي احمد دايي كرباليي

 و پدر و مادر به عيادتش

رفته بودند خانم جان انگار فهميده باشد 

 دنبال فرصت ميگردم

از كنار تلفن تكان نميخورد. اخر رس 

 همانجا كنار تلفن خوابيد

بچهها را به بهانة درس به اتاق فرستادم و 



 قول دادم اگر

مام كنند پول بدهم مشقهايشان را زود ت

 تا براي خود تنقالت

 .بخرند

   چتر هاي وارونه

خانه  ز آرام تلفن را از پريز كشيدم و به آشي 

 بردم. مرضيه گفته

بود رساغ كليد صندوقچهاي كه 

ورياش را آنجا  محمدشان لوازم رصز

م تا فردا در مدرسه  نگهداري ميكرد بگي 

 .به مرضيه بگويم

غي  عادي ميآمد ولي قضيه كمي بهنظر 

ز كه ميتوانستم به  همي 



محمد تلفن كرده و صدايش را بشنوم كلي 

 خوشحالم كرده و به

 .ديگر مسايل توجه نكردم

تلفن كه زنگ خورد دستهايم بيشير 

 لرزيد. كاش كسي جواب ندهد

اما ته دلم ناخواسته صداي آنطرف خط 

 .را طلب ميكرد

برخالف تصورم كه فكر ميكردم خود 

ي را برميدارد صداي
 محمد گوسر

ي جواب داد  ناآشنايي

 .بله-

 آب دهانم را قورت دادم

 .با محمد اقا كار داشتم-



 حق به حانب پرسيد

   چتر هاي وارونه

 شما؟-

 دست و پايم را گم كردم

 .رويا هستم-

 آرام خنديد

_ ي  رويا؟ خوي   

 تعجب كردم

 شما؟_

ه اش غليظ تر شدخند  

 .محمدم ديگه_

ي در عرض اين مدت صدايش تغيي   
يعتز

 كرده بود شايد هم چون



ي 
 مدير

صدايش را نشنيده بودم اينطور بنظرم 

 ميآمد يا احتماال تلفن

 ...راه دور باعثشده بود

   چتر هاي وارونه

 صداي شادش پيچيد

خوب ديگه چه خي  خودت چيكارا _

ي 
 .ميكتز

دنش به محمد نميخورد لحن حرف ز 

 مخصوصا كه صداي خندة چند

 نفر

ديگر هم به گوشم رسيد انگار رسكارم  

 .گذاشته باشد



ي بودند كه با هر حرف 
گويا كنارش پرسايز

 بيخود او ميخنديدند

 .صداهاي ريز خنده ميآمد

احتماال فكر كرده بودند دوست محمد 

 هستم و اينگونه

 .ميخواستند محمد را رسكار بگذارند

 ناراحت شدم

سم  _ اقا محمد، مرضيه گفت ازتون بي 

 كليد كمد مادربزرگتون

... 

نمي دانم از لحن جدي ام يا اسم 

 مادربزرگ محمد را آوردم گويا

   چتر هاي وارونه



 .طرف فهميد اشتباهي گرفته

ي كه كنارش در 
ي به كسايز با صداي آرامير

 حال خنده بودند گفت

_ ط كاشتيمبچهها مثل اينكه خي ! 

 رسي    ع خودش را جمع و جور كرد

ببخشيد خانم... ميشه پتج دقيقه بعد _

ي 
 ...زنگ بزيز

تلفن قطع شد اما حس خيلي بدي كه به 

 من دست داده بود تمامي 

 .نداشت

 .چند دقيقه بعد شماره را دوباره گرفتم

اينبار صداي روح بخش محمد گوشم را 

 نوازش كرد



_ ز   . جانم بفرمايي 

مختص من بود يا براي هر   آيا اين جانم

 كسي كه ممكن بود پشت

 تلفن باشد؟

 دلم آرام شد

ز _  .سالم خوبي 

   چتر هاي وارونه

 مهربان جواب داد

ي _  .ممنونم شما خوي 

 قلبم هزار در ثانيه ميكوبيد

 .مرسي خوبم_

 گلويش را صاف كرد

ي خوبه_  ...اونجا چهخي  همه چ 



 هنوز دلم صاف نشده بود

خوبه، مرضيه گفت بهتون زنگ بزنم _

 ولي دوستاتون خيلي كار

ز اعصابمو بهم  بدي كردن رسكارم گذاشير

ز   ...ريخير

ي جواب داد
 با مهربايز

ز _ من از طرفشون عذر ميخوام ببخشي 

 ...فكر كردن شما

 حرفش را بريدم

.خواست من بهتون _ اگه مرضيه نمي

دم ز  ..تلفن نمي 

   چتر هاي وارونه

د رفع و رجوع برآمددرصد  



ز من و_ منده مثال خواسير  ...رسر

ي به گوشم رسيد  صداي مادر از پذيرايي

؟_ ي
يز ز  با كي داري حرف مي 

ي كردم
 رسي    ع از محمد خداحافطز

 .باشه پس خداحافظ_

غافلگي  شدم كي آمده بودند كه متوجه 

 .نشده بودم

 خودم را نباختم

مرضيه خواست به خواهرش زنگ _

ي ز ده بود چي  بگم بهش بزنم سي  . 

خانه ظاهر شد ز  در آستانة آشي 

اون سماور رو بزن به برق. تلفنم بيار _

ي   .بزن پذيرايي



 سيم تلفن را از پريز كشيدم

باشه بهخاطر خانم جون آوردم كه _

 .بيدار نشه با صداي من

   چتر هاي وارونه

نگاهش ميگفت مچم را گرفته ولي به 

 .روي خودش نميآورد

روي پا بند نبودم با محمد از خوشحالي 

 حرف زده بودم بيشير 

ي همراه 
از سالم و عليك معمولي كه وقتر

ديم ز  .مرضيه بود حرف مي 

حالم بهقدري خوب بود كه حد نداشت 

 .در آسمانها پرواز ميكردم

سيم تلفن را كه از پريز كشيدم تازه يادم 



 افتاد اي داد بيداد

اصال راجع به سوال مرضيه با محمد 

ي نزدم فردا جواب مرضيه
ز
 حرف

 را چه ميدادم؟

بايد دوباره شمارهاش را گرفته و سوال 

سيدم اما  مرضيه را ميي 

 .مادر و بقيه را چه ميكردم

صداي باز شدن در حياط حواسم را 

 جمعير كرد از پنجره رسك

كشيدم پدر با اخمي كه در صورتش 

ارد حياطنهادينه شده بود و   

 .شد

ون را عوض كرده بود  مادر لباسهاي بي 



ي يه ساعته اينجا عالف _ پس كو چايي

 .وايسادي پدرتم اومد كه

   چتر هاي وارونه

 لبهايم آويزان شد

ي بازم خودت _
فكر كردم با بابا برگشتر

ي اومدي؟  تنهايي

خانه شد ز  داخل آشي 

بيا برو تلفن رو بذار رس جاش... مگه _

راهه همش دو سهچقدر   

 .ايستگاهه

نگاه پرحرستم به صورتش دوخته شد و 

 به پدر كه قدم داخل

 .ساختمان گذاشت



ي كه  خيلي وقت بود پدر بجز جاهايي

 مجبور به همراهي با مادر

 .ميشد ،خودش تنها رفت و آمد ميكرد

 خودم را توجيه كردم

بقول بچهها اصال به من چه، خودش _

 درست ميشه... زن و شوهر

ز دع ز ابلهان باور كيز وا كيز . 

ز  ي شود به سمت مي  تا پدر داخل پذيرايي

 تلفن رفتم تا آن را رس

   چتر هاي وارونه

 .جايش بگذارم

دم  ز امروزه ديگر نميشد اما فردا تلفن مي 

 هم فال بود هم تماشا



دوباره مي توانستم صدايش را به اين 

 .بهانه بشنوم

س لبها يم را داخل مدرسه شدم از اسير

 آنقدر جويده بودم كه

 .پوستش كنده شده بود

مرضيه را كه ديدم لبخندي روي لب 

 نشاندم

ي - ي خوي 
 .سالم مرصز

 دستش را دراز كرد

 تو چطوري؟-

 چشمگي زد

ا-  چه خي 

 لبخند زوركي بر لب نشاندم



 ...راستش ديروز زنگ زدم كارخونة-

 حرفم را با چشمگي بريد

   چتر هاي وارونه

ي باهاش _
ي شد تونستر چه خوب! چ 

؟ ي
 حرف بزيز

 لب برچيدم

ي _
 ...آره يعتز

 به طرف كالس به راه افتاد

 .خوب پس، بريم كالس دير شد-

نگاهم به قدمهايش كه از من دور مي شد 

 دوخته شد به اين فكر

كردم شايد كال رسكاري بوده شايد هم 

 عمدا خواسته بود با



محمدشان صحبت كنم اصال از كجا 

ي دست به يگي نكردهمعلوم 
 

همگ  

 .بودند براي دست انداختنم

هر چه كه بود به خوشحالي نصفه 

 نيمهام گند زد و شور و شوقم

 .را پراند

رس كالس مرضيه قبل از امتحان مقنعه 

 ام را كشيد

هي چته تو تا چند دقيقه پيش كه با _

ي حاال
 دمت گردو ميشكستر

   چتر هاي وارونه

هم نميشه قورتت دادبا يه من عسل  . 

 رسم را برگرداندم



ي به محمدتون زنگ بزنم _
چرا گفتر

ي دستم بندارزي و
 ...ميخواستر

 لب برچيد

ي شده؟-  نه به روح مامانم! مگه چ 

 شانه باال انداختم

ي ولش كن_  .هيج 

 دست روي شانهام گذاشت

محمدمون نگران بود گفت نكنه بزنه _

 به رست و به خواستگارات

 ...جواب بله بدي

 چشم هايم تا آخرين حد باز شد

، كدوم خواستگار؟_ ي  چ 

 ابرو در هم كشيد



   چتر هاي وارونه

ي يه خواستگار سمج داري  _
مگه نگفتر

 كه دست بردار نيس و

 ...خونوادهات هم راضيان و

 خنديدم

ي بود بابام كه _
نه بابا مامانم فقط راصز

 .بشدت مخالف بود

 لبش كج شد

_ بتش بود محمدمون  آره همون صح

 گفت حيفه دخير درسخون و

ي 
 

 زرنگ

 ...مثل تو درسش رو ادامه نده. و

ي در ذهنم روشن شد چرا بايد براي 
ز

چراغ



 محمدشان مهم باشد كه

 ....من ازدواج ميكنم يا نه

 لبخند زدم

ي كارش. _ نه بابا اون كه تموم شد رفت ي 

ي 
 طرف تا پاي خودكسر

 ...هم رفت ولي بابام

دمرضيه لب برچي  

   چتر هاي وارونه

ي اينقدر _
ي كرد، يعتز

وافعا خودكسر

 ميخواستت؟

ز شد  رسم باال و پايي 

ي ولي بابام گفت خوشش نميآد _ پس چ 

 مردي كه اينقدر مرد نباشه



ي از طرف يه دخير بره 
با جواب منقز

ي 
 

 خودشو بكشه، براي زندك

 .نميشه روش حساب باز كرد

ي كرد
 مرضيه آهايز

 .آهان خوبه پس_

 متعجب شدم

ي به محمدتون زنگ بزنم پس؟_
 الكي گفتر

 شانه باال انداخت

نه گفتم كه ارصار داشت آينده تو _

ي و درست رو
 خراب نكتز

 ...ادامه بدي منم گفتم

كم كم دلم داشت به محمدشون و 

 محبتهاي زيرپوستياش گرم ميشد



   چتر هاي وارونه

رضيه با وجود ميديدم و از صحبتهاي م

ز   خباثت گه گاهش چني 

دريافت ميشد كه محمدشان دلبستهام 

 شده و اين حس ناب و دلپذير

ي قابل مقايسه نبود ز  .با هيچ چي 

سهراب گاهي تلفن ميكرد گاهي هم من 

دم و همچنان درد ز  زنگ مي 

دل ميكرديم از همه جا با هم سخن 

ي گفته بودم محمد
 ميگفتيم حتر

اران گاه و را دوست دارم از خواستگ

 بيگاهم برايش گفته بودم

... 



ي ماجراي خواستگار عيدم را گفته 
وقتر

 بودم جواب داده بود

ي حتما بهم -
ي خواستگار داشتر

اگه يه زمايز

 بگو ميآم از بالكن

 .خونتون ميآم و ميدزدمت

ز  با تمام شدن امتحانات و خانهنشي 

 شدنم دستم از همه جا كوتاه

ي  ي و ي  يشد و من ماندم و تنهايي خي  . 

تنها صحبتهاي گاه و بيگاه سهراب بود و 

 .زنگ زدن مرضيه

روزي كه مرضيه تلفن كرد و گفت 

 محمدشان به تهران برگشته توي

   چتر هاي وارونه



غم تمام كمكاري و  دلم عروسي بود علي 

 تقريبا بيعارياش براي

من بت شده بود مي دانستم مرد كارهاي 

ايط  سخت نيست و رسر

 سخت

را تاب نميآورد ولي با اين وجود عاشقش 

 بودم. دلم مي خواست

تمام زندگيام را به پايش بريزم و بقية عمر 

ي و
 و خوسر

يك شوم دلم   ناخوشيهايم را با او رسر

 كنارش بودن براي تمام عمر

 .را ميخواست

تنها اميدم به ديدن دوبارهاش تجديدي 



 درس زبان بود كه عمدا

خراب كرده بودم تا در تعطيالت حداقل 

ز  ون رفير  بهانهاي براي بي 

ها داشته باشم  .از خانه و ديدار با دخير

البته طبق قرا قرار بود امتحان را دسته 

 جمعي خراب كنيم

تا به بهانة درس خواندن گاهي دور هم 

 جمع شويم اما كارنامهها

را كه دادند نامردي مرضيه مشخص شد 

حان را خوببرخالف قرار امت  

   چتر هاي وارونه

داده و قبول شده بود من و زينب و فريبا 

 نمراتمان را خراب



 .كرده بوديم

تك روي مرضيه دلم را شكست ولي 

 چارهاي نبود بيشير به اميد

بودن مرضيه در كنا تن به اين قرار داده 

 بودم اما او

ي مشغول  
فارغ از جمعمان با دلخوسر

تش بود و گاهي گذراندن تعطيال   

ز صحبتهايش از   تلفن ميكرد و در حي 

 كارهاي محمد هم سخن

 ميگفت

اگر لطف خدا شامل حالم ميشد محمد 

 هم كنارش بود و سالم

سياي با هم ميكرديم  .احوالي 



دبي  زبانمان در بدر دنبال من بوده از 

 بچهها رساغم را گرفته

بود برايش جاي تعجب داشت دانش 

ي كه عالق
 

ة زيادي بهآموز زرنگ  

زبان انگليسي داشت و هميشه جزو 

ينها در كالس بود نمرة  بهير

ي به تبرصه هم نرسد 
شش بياورد كه حتر

 به بچهها كه قصد تجديد

نظر در نمرات را داشتند گفته بود براي 

 شاگرد نورچشميام هم

   چتر هاي وارونه

نمي توانم كاري بكنم چون دستم بسته 

من بود است، منظورش به . 



در خانه كسي حواسش نبود فقط 

 محسن كمي داد و بيداد كرد كه

اين نمرة كم و افت تحصيلي نتيجة 

ي در
ي رس و سامايز  اختالف و ي 

خانواده است طرف صحبتش پدر بود 

 .البته

اول مرداد تصميم گرفتم به ديدن مرضيه 

 بروم به مادر گفتم

وم چون   ز كتاب مرضيه مي 
براي گرفير

است و ميتوانمكتابش كامل   

 .در امتحان شهريور مثل او قبول شوم

روز قبل سهراب تلفن كرده و خواسته 

 بود مرا ببيند ميدانست



 از خانه ندارم ولي ارصار 
ز ون رفير اجازة بي 

 داشت دلش برايم

تنگ شده و ميخواهد براي چند دقيقه 

 هم شده از نزديك مالقاتم

 .كند

 .مادر گفت زياد نمانم و رسي    ع برگردم

خانة جديد مرضيه و خواهرش كمي 

 بيشير از خانة قديمي از محل

   چتر هاي وارونه

ز مسي   فاصله داشت و ميتوانستم بي 

 .سهراب را هم مالقات كنم

سهراب با كمي فاصله پشت رسم راه 

 ميآمد هر كس ميديد قطعا



ميفهميد مثل يك محافظ حواسش به 

 من است و نميخواهد كسي 

 مزاحمم

ي بازي  هاي بش
ير ز غي  ود. عاشق همي 

 .الكياش بودم

به كوچه كه رسيديم رسي    ع خودش را 

 جلو كشيد

 !صي  كن رويا_

 ايستادم

 چيه؟_

 لبخندي زد

ون ببينمت دلم برات _ ي بي  چرا نميآيي

 تنگ ميشه خوب دلم ميخواد



 ...گاهي 

 اخم كردم

   چتر هاي وارونه

منده كه من مثل تو آزادي زيادي _ رسر

 ندارم تا

هرموقع دلم خواست هر جا برم. من 

 چند تا نگهبان دارم تو خونه

كه همشون باال رسم وايسادن و مراقب 

ز   .اوضاع احوالم هسير

 نگاهم به پشت رسم برگشت

االنم با هزار دوز و كلك تونستم بيام _

ون تا  ...بي 

 ديدن قيافة غمگينم باب ميلش نبود



ون ولي _ بخاطر اون پرسه زدي بي 

؟ من كهبخ ي
اطر من نميتويز  

 ...اينهمه به فكرتم و

 از كوچه خارج شديم

بايد برم خونة مرضيه باهاش كار دارم _

م ازش  بايد كتابشو بگي 

 .ديرم شده

 جلويم پريد

 .وايسا رويا_

 ايستادم

   چتر هاي وارونه

ي كه _
؟ ميبيتز ي

ز ميكتز چته تو چرا همچي 

 .عجله دارم



 دستش را باال برد

 ...خيلي خب! ،ميخوام بگم_

ي كرد
 من و متز

ي هيچكاري نكرديا _
تو براي اين دوستر

 همش من وقت ميذارم همش

ي 
 

من دوستت دارم همش من عاشق سادك

 و صداقت تو شدم اصال تو

ز   عي 

 .خيالتم نيست

 لبخند زدم

 .خيلي ممنونم خب من چيكار كنم_

 خوشحال شد

ي بزن خب! تو كه _
بابا تو هم يه حركتر



حال فراري يه همش در   

ي 
ي بذار دو كلوم هم با من حرف بزيز

وقتر

 رو در رو بشينيم درد

   چتر هاي وارونه

 .دل كنيم

ي خونوادهام 
 

ميگم بيا بريم پارك ميگ

ز ميگم بريم يه دور  ميبييز

ي 
 

ي بخوريم ميگ
با هم بزنيم يه بستتز

ي  ونم كه ميآيي  نميتونم، بي 

ه ميخواي بري ديدن يگي ديگه پس من چ

 .غلطي بكنم اين وسط

 اخم كرد

ي به نفع منه-
 .تو بگو كجاي اين دوستر



 ابروهايم باال رفت

ي برا _
ي رو با هم قاطي ميكتز چرا همه چ 

وط ط و رسر ي رسر
 دوستر

نميذارن و دنبال منفعت نميگردن، قرار 

ت بياد ي گي  ز  بود چي 

 مگه؟

 در صدد اصالح برآمد

ي كه من خيلي دوستت _
نه بخدا ميدويز

خيلي مهمي  دارم برام  

ي هيشگي به 
ي تا حاال تو عالم دوستر

ميدويز

 ...اندازة تو برام

 به راهم ادامه دادم

   چتر هاي وارونه



تو هم برا من مهمي ولي االن كار _

ي دارم كه بايد بهش  مهمير

 .برسم

 .دنبالم نيامد حتما ناراحت شده بود

 راه رفته را برگشتم

ي من نميتونم تو  _
خودت كه ميدويز

 كوچه خيابون با كسي حرف

بزنم همهجا پره دوست و آشناس كافيه 

 ...به گوش بابام برسه

 به وجد آمد

يم_ نيم مي  ز  ...باشه تو كوچه حرف نمي 

 چشمهاي خوش حالتش مظلوم شد

ي خونمون... اونجا ميتونيم با _ چرا نميآيي



 خيال راحت

 ...حرفامونو بزنيم و

از تعجب به باالترين نقطة  ابروهايم

 پيشانيام كشيده شد

ي داري _ تو حالت خوبه! ميفهمي چ 

؟ ميگم نميتونم ببينمت ي
 

 ميگ

   چتر هاي وارونه

ي بيام خونت، اونوقت به 
 

اونوقت ميگ

 چه مناسبت؟

 شوخ شد

 .خوب دوستمي ديگه_

 گردنم كج شد وچپگي نگاهش كردم

 دست هايش را باال آورد



_ ا منظورم اون نبود ميبينم نه بخد

س داري كه كسي   چقدر اسير

ببينه فقط ميخوام با خيال راحت 

 ببينمت و با هم حرف بزنيم

ز باور كن  !همي 

 راهم را ادامه دادم

 .باور كردم_

هر چه صدا كرد توجه نكردم. فهميد 

 .ناراحت شدهام

ز كه  . همي  ز
مرا چه به خانة سهراب رفير

دم يك ز ي حرف مي 
 تلفتز

رسم زياد بود چه رسد با آن سابقة دنيا از 

 دوستيهايش پيش



بقيه به خانهاش هم بروم ديگر نورعلي 

 .نور ميشد

   چتر هاي وارونه

 فكرم سمت حرفهايش كشيده شد

نكنه واقعا دوستم داره و عاشقمه _

 ...نكنه

 خودم جوابم را دادم

_ ون خوشگلي و نه بابا سهراب به ا

 اونهمه طرفدار منو ميخواد

ي دارم كه  چه كنه، خوشگلم، پولدارم، چ 

 ...منو بخواد

به در خانة مرضيه رسيده بودم چادر را 

 روي رسم مرتب كرده در



 .زدم

در كه باز شد انتظار ديدن مرضيه را 

 داشتم ولي در كمال تعجب

ون آمد  .محمدشان بي 

 او هم تعجب كردهبود

؟_ ي  سالم تويي

ست و پايم را گم كردمد  

ز مرضيه هست؟_  سالم خوبي 

 نگاهش داخل حياط برگشت

   چتر هاي وارونه

 تو من دارم مي رم _
ز آره هست بفرمايي 

ون  .بي 

 تند جواب دادم



ز بياد يه لحظه_ حمت بگي  ز  .نه بي 

 رسش را تكان داد

 .باشه االن بهش ميگم_

به داخل برگشت و چند ثانيه بعد دوباره 

م در بودد  

 .االن ميآد_

ز و ماندن مردد بود ز رفير  بي 

... خوشحال شدم _ ي من بايد برم جايي

 ...ديدمت

او هم انگار دست و پايش را گم كرده بود 

 افعال را گاهي جمع

 گاهي مفرد ادا ميكرد

شما به كارتون برسيد االن مرضيه ميآد _



م  .و من مي 

ز لب زد  غمگي 

   چتر هاي وارونه

 چرا به اين زودي؟_

ز تر جواب دادم  غمگي 

 .به مامان گفتم زود برميگردم_

 نگاهش ميخ صورتم شد

 ...خيلي خوبه كه اينقدر مقيد و_

صداي شاد مرضيه مانع از ادامة 

 حرفهايمان شد

ي _  چطوري رويا خوي 

با ديدن محمد در كنارم حرفش نصفه 

 ماند



ي كه _
ي خيلي عجله داشتر

تو هنوز نرفتر

منتطرته دير شد زكيه . 

 محمد رسي تكان داد

فتم اتفاقا_  .چرا داشتم مي 

 به سمتم برگشت

 !با اجازه_

   چتر هاي وارونه

 رسم را خم كردم

 .خدانگهدار_

 مرضيه بغلم كرد

ه بياردش _ زكيه مريضه محمدمون مي 

 .اينجا

 .زكيه مادر محمدشان بود



 بغلش كردم

ي بده بهشون. خودت _
خدا سالمتر

ي چطوري  خوي  ... 

كتاب مرضيه را زير بغلم زده سالنه 

 سالنه از كوچه ها عبور

 .ميكردم

چه خوب كه محمدشان را هم ديدم او 

سيد  هم خوشحال بهنظر مي 

از ديدن من بود يا داشتم خودم را گول 

دم اي كاش مرضيه ز  مي 

كمي ديرتر ميآمد تا بيشير با محمدشان 

 .صحبت ميكرديم

ي بود امروز و چه اتفاق  چه روز خوي 



 فرخندهاي افتاده بود محمد

را ديده بودم و از من تعريف كرده بود 

 سهراب ميگفت عاشق

   چتر هاي وارونه

صداقت و سادگيام است و مرا دعوت به 

 خانه و با هم بودن و حرف

زدن ميكرد اما محمد تعريف ديگري از 

 من داشت نگاهش عجيب

اسانه بود و پاك هر چند سهراب قدرشن

 هم تا حاال هميشه مؤدب

ي نكرده بود اما در هر حال  بود خطايي

 دوست داشتم كفة ترازوي

ز تر باشد  .محمد سنگي 



ز پارك شدة عمو  به خانه كه رسيدم ماشي 

 سجاد دم در و رس و

صداي زياد بچهها و شلوغ كاريشان نشان 

 از روز پركار و خانة

ان و كار داشتمثل هميشه پر از مهم . 

خدايا چرا اين خانه روي آرامش و 

 آسايش نميديد هميشة خدا

 .مهمان داشتيم

سي با مهمانها  بعد از سالم و احوالي 

 لباسهايم را عوض كرده

 .به كمك مادر رفتم

تمام روز در فكر مقايسة محمد و 

 سهراب بودم به اين نتيجه



   چتر هاي وارونه

هم هستند و اين من رسيدم هر دو مثل 

 هستم كه بهعلت تعلق

خاطرم به محمد رفتارهايش را 

 .سنجيدهير ميبينم

ي حرفزده بودم قرار بود 
با مرضيه تلفتز

 بعد از امتحان در

مدرسه بمانيم تا او هم بيايد و كمي دور 

 .هم باشيم

د ز  فريبا حرف مي 

ديشب تا صبح نخوابيدم اميدم به اينه  _

ه و  كه شهريور آسونير

ن مثل خرداد سخت نميگي  . 



 زينب به بازويش زد

ي شايدم سخت تر از _
از كجا ميدويز

 .خرداد بود

 فريبا لب كج كرد

كي گفته! من هر سال شهريور امتحان _

 ميدم و قبول ميشم ديدم

ز  كه سواال رو راحتير ميدن تا بچهها نيفير

 .و برن كالس باالتر

همچنان بحث ميكردند. برخالف آن ها 

ده الي كتابشب راحت خوابي  

هم باز نكردهبودم لزومي نداشت چون 

 تمام كتاب را حفظ بودم

   چتر هاي وارونه



فقط خجالت ميكشيدم همه فكر 

 ميكردند من هم رس به هوا بودهام

كه تجديد شدهام. دلم خوش بود 

 مرضيه به محمدشان گفته بود

بهعلت قرار احمقانه با دوستان دست به 

 يگي كرده و امتحان را

خراب كردهايم الاقل پيش او رس به هوا 

 .شناخته نميشدم

ز  خدا را شكر معلم زبانمان جزو مراقبي 

سي 
 امتحان نبود و اسير

كه بابت ديدن و مؤاخذه كردنش داشتم 

 .بيخود بود

براي اثبات خودم بايد بيست ميشدم 



افتاد تمامنگاهم به ورقه   

سواالت را بلد بودم تا امتحان را تمام كنم 

 مرضيه رسيده و در

 حياط منتظ بود

ي بابا دو ساعته منو اينجا  _ كجايي

ز   ...كاشتي 

 دست دادم

ي اون شش رو در مي آوردم_
ز
 .بايد تالف

 لبهايش جمع شد

   چتر هاي وارونه

 !بيست_

ز شد  رسم باال پايي 

 .اوهوم_



انداخت دست در گردنم  

ز بريم مغازة سميه و يه _ تا اونا تموم كيز

ي بخوريم ز  .چي 

 نگاهم را به ساختمان مدرسه دادم

ون، _ آره فكر نكنم به اين زودي بيان بي 

 فريبا كه ورقه رو

 ...جوري

 حرفم را بريد

ميشناسمش اونقد ميشينه تا فرصت _

 تقلب پيدا كنه يا اين كه

مراقب بيچاره خسته بشه و خودش  

كنهكمكش   ... 

 خنديدم



ز ميگه شهريور آسونه_  ...برا همي 

   چتر هاي وارونه

راست ميگفت فريبا راهش را بلد شده 

 بود، بالاستثناء هر سال

شهريور قبول ميشد و به پاية باالتر 

.رفت  .مي

سميه تمام تعطيالت را در مغازه بود بچة 

ي 
 درسخوان و مهربايز

 .بود

 گره رورسياش را محكم كرد

از تو بعيد بود رويا چرا اينجوري شد. _

 بچه زرنگ كالس رو چه

 .به شهريور آخه



 دستم را به سمت قفسه دراز كردم

يكم از اين تخمه بده. اتفافه ديگه پيش _

 مياد اون روز مريض

بودم نتونستم امتحانو خوب بنويسم 

 ...االن فكر كنم خوب شد

 مرضيه پرسيد

 .چه الغر شدي سميه_

اتش  نگاهش كردم  راست ميگفت تغيي 

 .كامال مشخص بود

 چشمهايش پرآب شد

   چتر هاي وارونه

ايط خونمون خيلي سخت شده هر _
رسر

 روز بحث هر روز دعوا



 ...كشمكش

ي چند نفرة كنار ديوار كه  روي تخت چوي 

ي  ها ز مشير  مخصوص نشسير

 بود ولو شدم

ي شده سميه_  ...چرا چ 

 اشكهايش چكيد

_ ، طفلي مامانم همبابام زن گرفته ... 

 .نتوانست ادامه بدهد

 مرضيه جلوتر رفت

! ناراحت نشو سميه حاال كاريه  _ الهي

 ...كه

 شانه باال انداخت

ي رو ناراحت نشم بخدا اگه _ ي چ  چ 



 بخواد همينجوري پيش بره

 .خودمو ميكشم

   چتر هاي وارونه

هاج و واج نگاهش ميكردم اين دخير 

 ظريف، شكننده و زيبا جراتشدا

 نداشت

د. مجبور به تحمل  ز و فقط حرفش را مي 

 .بود درست مثل من

ي از  ي خي  كلي خوش گذرانديم در ي 

 محمد ميسوختم ولي امان از

ي 
ز
زبان قفل شدة مرضيه كه اصال حرف

 .راجع به او نميگفت

ون آمديم همة صحبتمان در  از مغازه بي 



 مورد سميه و حرفهايش

ها آمدند و صحبت درس و  بود كه دخير

 سال تحصيلي بعد شد و

ي بعد جدا شده به خانههايمان 
دقايقر

 .رفتيم

ها مرضيه پرسيده بود  قبل از آمدن دخير

؟_ ز  از سهراب چه خي  بازم با هم هستي 

 گفتم

نيم و _ ز ي بگم فقط تلفن مي  با هم كه چ 

نيم اونم ز  حرف مي 

ز   .دوستانه همي 

 دستم را باال بردم

   چتر هاي وارونه



آهان خيلي هم ارصار داره برم _

 .خونشون

 صورتش جمع شد

 .غلط كرده پرسة بيشعور. نري  ها_

 خنديدم

ي خونة دوستاي _
نه بابا كجا برم من حتر

م اجازه ندارم  دخير

 .برم چه برسه سهراب

 دستهايش را در هم گره زد

_ ي بري ب
يمدر هر حال خواستر ا هم مي  . 

 انگار با خودش حرف بزند

ي نه بفرما _
 

هي ميگما عاشقته هي ميگ

 پرسة احمق خودش با همه



 ...رابطه داره اونوقت

 نتوانستم حرف را به محمدشان بكشانم

چقد دلت پره حاال كي خواست بره _

ي 
 .خونش كه آتيش گرفتر

   چتر هاي وارونه

ز كرد  رسش را با حرص باال و پايي 

ي ولي منم مي آم بايد _ چرا اتفاقا مي 

 .ببينه كه با هميم

صداي هيجان زدة فريبا باعث شد به 

ي كه اشاره ميكرد نگاه
 سمتر

 كنم

م ديگه _ اوه بچهها علي اومد من مي 

 .خداحافظ



نگاهم به پرس ريز جثهاي دوخته شد كه 

ي هميشه همراه
 زمايز

سهراب و رفيق صميمياش بود و حاال 

هراب با اوفريبا از لج س  

 .دوست شده بود

ز حرفها  سهراب تلفن كرده بود بي 

٠صحبت مرضيه شد   

 يكباره پرسيد

ي اين مرضيه با كسي دوست _
راستر

 نيست ؟

 بيهوا پاسخ دادم

ز و با هم _ چرا با حسن دوست هسير

ز   .نامه و تلفن رد و بدل ميكيز



 پوزخند زد

   چتر هاي وارونه

_ يت شوم پس چرا برا من نامة فدا

 .ميفرسته

ز به سهراب  نه مرضيه اهل نامه نوشير

 .بود نه سهراب اهل دروغ

 تعجب كردم

 ...امكان نداره مرضيه اصال_

 حرفم را قطع كرد

 .به روح دادش سليمم راس ميگم

برادر كوچك سهراب چند سال قبل فوت  

ي 
 كرده بود و سهراب وقتر

ميخواست صداقت حرفهايش را ثابت  



م ميخوردكند روح سليم را قس . 

 از حرص خندهام گرفت

عجب با سياسته اين مرضيه پس چرا _

 طوري وانمود ميكنه انگار

 .از تو بدش ميآد

 خنديد

 .مشخصه چون من از تو خوشم ميآيد_

بايد نامه هاي مرضيه را با چشمهاي 

 .خودم ميديدم تا باور كنم

   چتر هاي وارونه

ز فرصت كه همديگر را  قرار شد در اولي 

 ديديم نامههاي مرضيه

 .را نشانم بدهد



ي كه مرضيه براي سهراب  تا نامه هايي

 نوشته بود و قربان صدقه

ز و حرفهاي عاشقانهاش را نديده  رفير

 بودم باورم نميشد اين

ين دوست و همرازم بود و از  دخير كه بهير

 تمام رازهايم خي  

كاه و پنهانكار   داشت تا اين حد آب زير 

 .باشد

ي و زرنگ كاري مرضيه رو مي شد.  دورويي

 انصاف نبود در مقابل

ي كه صاف و ساده بودم و به دور از 
متز

 هر شيله پيلهاي اوي

ي كه داشت همه  بزرگير باسياست كاري  هايي



ز را از من پنهان  چي 

 .ميكرد

همه خانه بوديم و در حال تماشاي 

 .تلويزيون كه تلفن زنگ زد

ي را برداشتابوالفض
ل گوسر  

ي رو نگهدارين_
 .بله هست گوسر

   چتر هاي وارونه

 صدايم كرد

ي رويا دوستت زنگ زده_  .آبج 

 فريبا بود كه بعد از سالم عليك گفت

يگي اينجاست كه ميخواد باهات حرف _

 .بزنه

ي ميكرد ولي ثانيهاي بعد 
احتماال شوچز



 صداي مؤدب پرسي پشت

ي 
 گوسر

 پيچيد

_ ز ببخشيد مزاحم شدمسالم خوب ي  . 

مادر كنارم نشسته و در حال تماشاي 

 .تلويزيون بود

نميتوانستم لو بدهم يك پرس پشت تلفن 

 .است

 آرام جوابش را دادم

 .خواهش ميكنم_

 با همان لحن مؤدبش ادامه داد

خواستم ببينم اين شخضي كه دل _

 سهراب مشكل پسند ما رو كه



   چتر هاي وارونه

هيشگي رو قابل نميدونه، برده كه اين 

 قدر از صداقت و سادگيش

نه و خاطرشو ميخواد ز  .دم مي 

هنوز نميدانستم بايد جوابش را چه 

 بدهم

 ادامه داد

فقط خواستم صداتونو بشنوم و _

 بهتون بگم هواي سهراب ما رو

ي 
 .داشته باسر

 .كلمهاي حرف نزدم

ي را گرفت
 فريبا گوسر

 .كاري نداري_



ي 
 فرصت سوال و جواب از حرصش حتر

 نداد

 .خداحافظ_

ي قطع شد و من همچنان در هضم 
گوسر

ي كه شنيده بودم  حرفهايي

ماندم. فريبا حق داشت سخت بود 

ي و
 پرسي را دوست داشته باسر

   چتر هاي وارونه

 .او تعريف دخير ديگري را بكند

اما هر چه ميكردم در مخيله.ام 

 نميگنجند پرسي چون سهراب

ي چون مرا دوست بدارددخير  . 

روزهاي كسالت بار شهريور ادامه داشت 



 تا اتفاق جديدي افتاد

ي روزها را كم كرد
 .و يكنواختر

ي احمد كه بيمار بود فوت كرد و  كرباليي

ي بر حسب
 

 خانوادة ما همگ

رسومات فاميلي درگي  مراسم ختم 

 .شديم

خانمجان همراه پدر و مادر براي مراسم 

دخاكسپاري رفته بودن . 

ون توي كوچه بازي ميكردند و  بچهها بي 

ين فرصت بود براي  بهير

 .تلفن كردن

 .شمارة سهراب را گرفتم

ي 
بوق اول به دوم نرسيده جواب داد. وقتر



 فهميد خانوادهمان

رسگرم مراسم ختم هستند، باز ارصارش 

 را از رس گرفت

   چتر هاي وارونه

ون از خونه _ خوب شد پس بيا بي 

 .ببينمت

ون كرده بود  خودم هم دلم هواي بي 

دلم پوسيد تو خونه ولي نميدونم _

 .بتونم بيام يا نه

 شاد شد

 .خب پس ديگه ناز نكن فردا منتظرتم_

 رسي    ع مانع ادامة حرفش شدم

نه فردا نه چون معلوم نيست بتونم _



ون احتمال  بيام بي 

ياد منم همراه خون ز واده برم مراسم خيلي 

 اگه جور شد بهت خي  

 .ميدم

 تند جواب داد

باشه حاال كه اينطوره يه كار ديگه _

ي 
 بكنيم. هر موقع تونستر

 .فردا يا پس فردا بيا خونمون

 به فكر رفتم

ي ميام_
 .اگه بيام خونتون با مرصز

   چتر هاي وارونه

 معمولي جواب داد

_ ي بيا فقط ت و رو باشه با هر كي مي آيي



 .خدا بيا

 سوال كردم

چه ارصاري داري به اومدن من به _

 .خونتون نميدونم

 لحنش رسد شد

ي به روح سليم فقط دوست دارم _ هيج 

ي خونهام محل زندگيامو  بيايي

. بشينيم با خيال راحت يكم حرف  ي
ببيتز

ز   .بزنيم ... همي 

حماقتم كار خودش را كرد و قرار شد به 

 مرضيه خي  بدهم تا پس

هم به خانة سهراب برويم فردا با  . 

.. , 



مادر عمو اسد را واسطه كردهبود با پدر 

 صحبت كند تا به مراد

ز اجازة بازگشت به خانه و مراسمها  و مهي 

 داده شود عمو بعد

ي يكراست به  از مراسم خاكسپاري كرباليي

 خانة ما آمده و دو ساعت

   چتر هاي وارونه

مدام در گوش پدر خواند تا اجازه بدهد 

ز براي  مراد و مهي 

 .مراسم ختم بيايند

ز  ي كه او آنجاست مهي  پدر گفته بود جايي

 و مراد نبايد باشند

ز هيچكدام آنها از ترس پدر به  براي همي 



ي   مراسم ختم كرباليي

 .احمد نيامدهبودند

ي در بسير بيماري  ي كه كرباليي
هر چند زمايز

شبود مراد به مالقات  

رفته بود ولي مراسم ختم را كه مي 

 دانست پدر قطعا آنجاست

 .نميتوانست برود

ز به مادر تلفن كرده و خواسته بود با  مهي 

 پدر صحبت كند كه

ي به حضور آنها در ختم شود چون 
راصز

 تمام فاميل متوجه عدم

ي ما 
 

حضور و در نتيجه اختالف خانوادك

 .خواهند شد



اده اما پدر همچنان سفت و سخت ايست

 بود

ي  _
ي نشو اسد وقتر

 
قاطي مسائل خانوادك

 گفتم باال رس جنازهام

ي 
 ...هم نيان يعتز

   چتر هاي وارونه

 عمو اسد برآشفت

ام ريش سفيدتو دارن _ واال بخدا احير

ي نميگن  .سيدكريم كه هيج 

ي رو ديگه ول كن  تو هم اين كينة شير

 برادر من! مگه آدم با

 ...بچههاي خودش

اهللا ي گفتاستغفر   



ي _ بابا همة اينا به كنار جواب فاميل و چ 

 ميخواي بدي نميگن

ش كو، تا  پرس بزرگ سيدكريم كو دخير

 حاال هيچ مجلسي پيش

ز با هم  نيومدهبود هر دو مجبور باشي 

ي   ولي كرباليي
ز كت كني   رسر

احمد كم كسي نيس بايد همه تو 

 مراسمش باشيم

ي براي همه عزيز  حق با عمو بود كرباليي

و بزرگ خاندان بود  . 

 .نبود بچههاي سيدكريم به چشم ميآمد

 پدر يك جمله گفت

مراد و زنش براي ختم و كمك بيان ولي _



ز نه  !مهي 

   چتر هاي وارونه

از همان اول طرفدار سعيده بود انصافا 

ي   خيلي خوي 
 سعيده دخير

بود هواي همه را داشت و سعي ميكرد 

ي نگهدارد به
 همه را راصز

ز علت بهعنوان عروس جايگاه خيلي  همي 

ي در خانواده و فاميل  خوي 

داشت پدر بهخاطر زن و بچة مراد كه 

 دلتنگشان بود اجازة آمدن

ي با 
ي بهانهاي براي آشتر داد. شايد هم ي 

 آنها بود ولي طفلك

ز فعال اجازة برگشت نداشت.  مهي 



 چارهاي نبود شايد آمدن مراد و

ز  هموار زنش راه را براي بازگشت مهي 

 .ميكرد

 پدر به عمو گفته بود

اين هفت روز كه مراسم هست _

ي   ميتونن بيان كمك بعد برن ي 

ي خودشون حق ندارن به بهانة فوت  
 

زندك

ي برگردن خونة من  .كرباليي

مادر فكر ميكرد با آمدن مراد و زنش پدر 

 نرمير شده حرفش را

د و اختالفات كمير ميشود هر  پس ميگي 

ازچند سيدكريم رسسختير   

اين حرفها و غي  قابل نفوذ بود اما مادر 



 هم عقيده داشت پدر

   چتر هاي وارونه

سخت عاشق دخير مراد است و شايد از 

ز بچه اختالف رفع  طريق همي 

 .شود

ز به  بايد جريان تلفن سهراب و رفير

 خانهاش را به مرضيه خي  

ميدادم ولي تلفن نزده بود من هم 

وننتوانستم از خانه ب ي   

م را با  بروم چارهاي نبود برادر كوچكير

 وعده وعيد به در خانة

مرضيه فرستادم تا به بهانهاي از او 

 .بخواهد به من تلفن كند



 مرضيه گفته بود

اگه سهراب ازت خواست بري خونه _

 .اشون بايد منم بيام باهات

 زنگ زد جريان را گفتم

سهراب خواسته برم خونشون. _

شايد بتونمفاميلمون فوت كرده   

با اين دليل كه بچه ها رو خونه نگهدارم 

ز   تا اونجا شلوغ نكيز

ي كنم 
و به دست و پا نپيچن پدرمو راصز

 .خونه بمونم

 خوشحال شد

؟ خيلي خوب مي شه_ ي
 

 .جدي مي ك

   چتر هاي وارونه



 تاكيد كردم

آخه هي ارصار مي كنه ببار بريم خونه _

 اش. شايد فردا بشه

 نيست چون آقاجونم شايد البته حتمي 

 بخواد مثل وقتاي ديگه

ا  ي با هم بريم مجلس ختم چون اكير
 

همگ

 ميگه بايد بريم كمكشون

 .كنيم

 دمغ شد

 پس چيكار كنيم حاال؟_

 راحت جواب دادم

فردا شب بهم زنگ بزن اگه پس فردا _

ي شدم كه
 ختم رفتتز



 احتمالش

ي ديگه با خونواده  هم خيلي زياده هيج 

م اونجا اگر هم  مي 

يم رساغ  نرفتم و خونه موندم با تو مي 

 .سهراب

ي كرد
 خداحافطز

   چتر هاي وارونه

نم_ ز  .باشه پس من بهت زنگ مي 

ي دوباره تاكيد كردم
 قبل از خداحافطز

ي دلتو صابون نزنيا چون معلوم _
مرصز

ي بشه من فقط  نيس چ 

 خواستم

ي نود و نه درصد احتمال 
در جريان باسر



 مي دم بابام بگه مي ريم

 .ختم

 مرضيه ارصار كرد

 .حاال كه موقعيتش جور شده تو ناز كن_

ز را درك نمي كردم  ارصار مرضيه به رفير

ي به چيه_  .فردا شب مشخص ميشه چ 

 خنديد

باشه فردا شب زنگ مي زنم بهت خي  _

م  .بگي 

انداخته  مراد كيسة برنج را روي شانهاش

 از پله ها باال ميآمد

 .سعيده اون زيرانداز رو بيار_

   چتر هاي وارونه



ي  زنداداش ملحفة بزرگ را وسط پذيرايي

 باز كرد

 .بذار همينجا دستت درد نكنه_

ز   خانه رفته سينيها را براي تمي  ز به آشي 

 .كردن آوردم

قرار بود برنجهاي مجلس ختم را پاك  

 .كنيم

 مراد رفت تا كيسههاي بعدي را باال بياورد

ز خوب پاك بشه_  .دقت كني 

ز نشست  سعيده زمي 

 .باشه_

ون رفت در حالي كه گوشة  مراد كه بي 

 ملحفه را باال ميكشيد



 ادامه داد

انگار زن نيستيم داره ياد ميده _

 .چهجوري پاك كنيم

 خنديدم

 .آره_

   چتر هاي وارونه

شغول پاك كردن كنارش نشستم و م

 ..برنجها براي فردا شديم

سعيده در حكم خواهر بزرگم بود و 

 .دوستش داشتم

فكرم سمت سالهاي قبل رفت كاش به 

ز هم به ز زودي مهي   همي 

 جمع



خانواده برميگشت و دوباره خانوادة 

 پرشور و شلوغ قديم دور

 .هم جمع ميشديم

صداي زنگ تلفن اجازه نداد بيش از آن 

 . كنمدر خياالتم سي  

مراد كه براي آوردن كيسه برنج بعدي به 

 حياط رفته بود سعيده

 هم نشسته بود

ي را برداشتم
 پس گوسر

 !بله_

صداي آنطرف خط قلبم را به تالطم 

 انداخت

 .سالم-



 عجيب بود

   چتر هاي وارونه

 .سالم_

 سابقه نداشت خودش تلفن كند

ي رويا_  .خوي 

اسمم را بدون پسوند و پيشوندي گفته 

 بود و اين نشانة صميميت

 .بود

 خوشحال شدم

 .ممنون-

ز آمد  صدايش بهنظرم غمگي 

مرضيه بهم گفت زنگ بزنم ازت يه -

سم خودش نتونست ي بي  ز  چي 



 .بياد

ز بار بود بدون مرضيه تلفن كرده بود  اولي 

 هميشه همراهش بود

و آخر رس فقط سالم مي كرد اين بار 

ي آمدهجرا ت كرده به تنهايي  

 .بود

   چتر هاي وارونه

 صدا دوباره پيچيد

در واقع خودم باهات حرف داشتم -

ي بگم ز ي ميخوام يه چي 
 يعتز

 ...بهت اما

ي كرد
 مكتر

 .اما قبلش ازت يه سوال دارم-



 تعلل ميكرد

ي بري _ مرضيه گفت قراره فردا جايي

ي  ميخوام بدونم فردا مي 

 اونجا يا نه؟

ورش از آنجا ختم بودمنظ . 

 .تلفن قطع شد

امان از اين تلفن عمومي كه هر سه دقيقه 

 يكبار قطع ميشد. سه

دقيقه اندازة چند ثانيه گذشته و چه زود 

 .تمام شده بود

ي را رس جايش گذاشتم
 .گوسر

   چتر هاي وارونه

ديشب پدر اتمام حجت كرده بود كه 



 همه با هم به مجلس ختم

ي  رفته تا آخر شب آنجا ميمانيم و   كرباليي

 .كمك حالشان ميشويم

 .تلفن دوباره بهصدا در آمد

ي را برداشتم
 بدون لحظهاي درنگ گوسر

 .الو_

 صداي ناراحتش دوباره پيچيد

 .ببخش قطع شد_

هر لحظه ممكن بود مراد باال بيايد يك 

 چشمم مدام به در ورودي

بود و يك چشمم به سعيده كه خودش را 

 با عسل مشغول كرده بود

 .خواهش مي كنم_



 دوباره پرسيد

ي كه ميخواستم بگم بسته _
ز
راستش حرف

 به اينه كه فردا بري يا

 .نه

 بدون هر فكري رسي    ع جواب دادم

   چتر هاي وارونه

م-  .خوب آره مي 

 .مكث كرد

ت مگر نميدانست تلفن هر آن ممكن اس

 قطع شود چرا لفتش ميداد

اگر رس و كلة مراد پيدا ميشد چه بايد 

 .ميكردم

ي گفت
 بعد از لحظاير



 ...ميخواستم بهت بگم كه-

 مردد بود

ي كه مي خواستم بهت _
ز ي اون چي 

يعتز

 مي 
ز  بگم قبلش بايد مطمي 

ي كه مرضيه   ي جايي شدم كه تو فردا مي 

 گفت يا نه؟

سيد  .صداي پاي مراد به گوش مي 

سه دقيقة دوم داشت تمام  ساكت شد 

 ميشد و امكان داشت تلفن

 .دوباره قطع شود

ي را به دست ديگرم دادم
 گوسر

   چتر هاي وارونه

ي _
 

ي بگ
ي ميخواستر  .چ 



 صدايش مغموم شد

ي _ راستش برا تولدت هم يه كادويي

 ...خريده بودم

تولدم بيست روز بعد بود و او از حاال 

 برايم كادوي تولد خريده

ي برايش 
ي ميداد يعتز

بود اين خيلي معتز

ي حدسم
 مهم بودم يعتز

درست بوده و او هم دوستم داشت. از 

 خوشحالي در پوست خودم

نميگنجيدم كسي كه دو سال در خفا 

 دوستش داشتم براي من كادوي

تولد خريدهبود تلفن كرده بود با من 

 حرف بزند تمام اينها



ي بود  .نشانة خوي 

ه بودتلفن زير دستم عرق كرد  

 ...دستتون درد نكنه_

 آرام لب زد

 ...ميدم دست مرضيه بهتون برسونه_

   چتر هاي وارونه

سه دقيقة دوم هم تمام شد و تلفن 

 .دوباره قطع شد

ساية مراد از راه پله نمايان شد داشت 

 باال مي آمد. رسيعخودم

 را به ورودي هال رساندم

_ م داداش شما برو اون يگي  بدين من بي 

 .رو بيار



 به ورودي رسيده بود

م_  .نه سنگينه برو كنار خودم ميي 

 دستم را دراز كردم

 .من خودم قويام_

ز گذاشت  خنديد و كيسه را زمي 

ز بي  تو_  .برنداري  ها بكش رو زمي 

ي داخل هال  
كيسة برنج را به سختر

 .كشيدم

 .مجددا تلفن زنگ زد. قطعا محمد بود

ه ماند كه   كيسة برنج نگاهم روي مراد خي 

ز برداشته  را از زمي 

 .وسط هال گذاشت

   چتر هاي وارونه



 .به سمت تلفن رفت

ي را 
ز چند بارهاش و اينكه گوسر از الو گفير

 بدون جواب دادن روي

تلفن گذاشت معلوم بود كسي كه پشت 

 .خط است جوابش را نداده

 كنار عسل نشست

 .عسل بابا چطوره_

اي بار چهارم بهصدا درآمد. نگاه  تلفني 

 مراد به صورتم دوخته

شد. در حضور مراد نميتوانستم جواب 

ايط خانه  بدهم ولي بايد رسر

 را به محمد ميفهماندم

مراد زودتر از من بلند شد و خودش را به 



 .تلفن رساند

 .من برميدارم_

 چشمهايم را بستم

خونه رساغ _ ز من ميخواستم برم آشي 

فتمتلفن نمي   . 

براي اينكه بيشير از آن ضايع نشوم راهم 

خانه ز  را به طرف آشي 

   چتر هاي وارونه

 .كج كردم

در دل آرزو كردم كاش شخص ديگري 

 پشت خط باشد ولي همان

 لحظه

 صداي مراد بلند شد



_ لعنت آخه مرض  اي بر پدر مردم آزار 

ي و قطع
يز ز  داري زنگ مي 

؟ ي
 ميكتز

 سعيده جوابش را داد

خونهاي كه توش دخير و پرس جوان _

ي هم
 باشه قطعا مزاحم تلفتز

 .زياده چرا فحش ميدي حاال

خانه خارج  ز ي چاي بدست از آشي 
سيتز

 شدم

 داداش مراد برنجها تموم شد؟_

ي  نگاهش رابه كيسههاي برنج كف پذيرايي

 دوخت

 .نه بابا سه كيسة ديگه تو ماشينه هنوز_



 به طرف در هال براه افتاد

   رونهچتر هاي وا

خدابيامرز بزرگ فاميل بود برو بيا زياد _

 دارن و مجلسشون

سنگينه منم دست تنهام كاش محسن 

 .هم بود و يه كمگي مي كرد

نگاه زير چشميام به تلفن بود كه ديگر 

 ساكت بود و زنگ

 .نميخورد

 .بيخيالش شدم

ز كه با هم صحبت كرده بوديم و  همي 

ي كه زده بود براي  حرفهايي

 .چند روز شاد بودنم كفايت ميكرد



 .از ته دل خدا را شكر كردم

ز االن براي باز شدن مدرسه  از همي 

 روزشماري ميكردم تا هديهام

 از امشب تمام 
ً
م مطمئنا را از مرضيه بگي 

 خوابهايم در اين

 .كادو و محمد خالصه ميشد

با شادي چشم بستم و تصور كردم هديه 

 اي كه محمد برايم گرفته

 . تواند باشدچه مي 

   چتر هاي وارونه

مثل هميشه زود رسيده بودم هر چند 

 جلوي مدرسه خيلي شلوغ بود

ي كه به هر دليل 
و پر از ازدحام مادرايز



 انتظار تعطيلي مدرسة

ي و 
شان را ميكشيدند از راحتر دخير

ز در خانه زده و ترجيح  نشسير

 .داده بودند بدنبال بچهشان بيايند

ز   مردم گرداندم تا مريم را چشم در بي 

 .ببينم

م روشنا  .مادر دوست و همكالسي دخير

 سالي بود كه روشنا به مدرسه 
ز اولي 

فت خودم او را هر روز  مي 

مدرسه آورده و به خانه بر مي گرداندم تا 

 هم خيالم راحت باشد

و هم پياده روي كنم تا كمي از اضافه 

 وزنم كاسته شود و



 روحيهام بهير شود

ز  روز مدرسه با آقامحمد دو نفري اولي 

 روشنا را آورده بوديم

ولي قرار شد از دوم مهر من و روشنا 

 بياييم. همان روز دوم

رس صف كالس اول يك با مريم آشنا 

ين را در ش شي 
 شدم كه دخير

صف كالس روشنا جا ميداد و موارد 

وري را توصيه مي كرد
 .رصز

   چتر هاي وارونه

ديك مدرسه بود ولي ما خانة مريم نز 

 بيشير از يك ايستگاه با

مدرسة روشنا فاصله داشتيم. حدود دو 



 ماه بود هر روز اين مسي  

را دو بار طي مي كردم. اوايل رفت و آمد 

 برايم سخت بود ولي 

ي  كم كم عادت كردم احساس شاداي 

 ميكردم. قرار بود بعد از چند

ي و تنبلي براي تنوع دادن 
سال خانهنشيتز

 به طرز زندگيام رفت

ز بر عهدة من و  و آمد روشنا در فصل پايي 

 در زمستان كه بهعلت

ز ميشدم  برف و رسما دوباره خانه نشي 

 زحمتش بر دوش آقامحمد

 .باشد

 مريم كنارم رسيد



 .سالم ده دقيقه دير كردي_

 لبخندي بر چهرة مهربانش زدم

_ چه ها اومدم يكم راهم از كوچه پس كو 

ي تر بشه
 .دور و طواليز

 نگاهي به خودش كرد

   چتر هاي وارونه

قربون خدا برم يگي مثل من دربدر _

 دنبال يه كيلو اضافه وزن

يگي هم مثل تو دنبال انواع ورزش و رژيم 

 ...تا وزن كم كنه

ي نگاهي كه چند روز بود روي 
سنگيتز

 خودم حس مي كردم امروز هم

اذيتم مي كرد. چشم هايم را به اطراف  



ي   گرداندم ولي نگاه آشنايي

 .نديدم

 مريم به شانه ام زد

ي شده دنبال كسي مي گردي؟_  چ 

 لب هايم آويزان شد

نميدونم چرا اين احساس به من دست _

 .ميده

 چشم هايش گشاد شد

؟_  چه حسي

ز جواب دادم  غمگي 

   چتر هاي وارونه

_ خيلي مزخرف خيلي  نمي دونم يه حس

 بد همش فكر مي كنم



 يگي 

 .داره منو ميپاد

 خنديد

 !چه جالب-

نگاهش را از باالي شانهام به اطراف  

 گرداند

ي كسي _
مشكوكي نميبينم يعتز

ز من كه چي 

 .حواسش به تو نيس

 شانه باال انداختم

 ...نمي دونم واال شايد توهم زدم شايدم-

 چادرم را كشيد

 .بيا بريم جلوتر االن بچهها ميان_

دوباره به پشت رسم نگاه كردم هيچ 



ي نبود  .خي 

زنگ مدرسه به صدا درآمد و سيل بچهها 

ون از مدرسه روان  به بي 

 .شد

   چتر هاي وارونه

ز آنهمه  ز روشنا بي 
ي يافير چشمهايم را در ي 

 دانشآموز گرداندم

كم در لباس مدرسه دلم  با ديدن دخير

ز ب رايش ضعف رفت و همه چي   

 .را فراموش كردم

با ديدن من كولهاش را بر شانهاش مرتب  

 .كرد و بهسويم پر كشيد

ي چشمهاي من و پدرش؛ روشنا
 !روشتز



ي  ي كه پس از سال ها نازايي ك زيبايي
دخير

 هدية خداوند به من و

محمد بود. نامش را روشنا گذاشته بوديم 

 اسمي كه واقعا

ي و  برازندهاش بود و به زن ي مان روشنايي
 

دك

 .گرمي بخشيده بود

ين دست در دست هم  روشنا و شي 

فتند نزديك  جلوتر از ما راه مي 

 .خانة مريم شده بوديم

 روشنا به سمتم برگشت

ز مام بازي كنيم_ ي يكم حرف بزني 
 .مامايز

ين هم به مادرش چسبيد  شي 

   چتر هاي وارونه



ز مامان_  ...آره يكم صحبت كني 

اش را كشيدمگونه  

ز البته پنج دقيقه _ باشه بريد بازي كني 

 ها چون ناهارم روي

 .گازه بايد زود بريم

ي هم  هر دو با خوشحالي زياد در ي 

 .ميدويدند

 مريم پرسيد

ي؟_  چه خي  بهير

 شانه باال انداختم

 .نه بابا ديشب باز بحثمون شد_

ها بود  نگاهش به دخير

ي شده؟_  چرا دوباره چ 



 رسم را تكان دادم

ي همون دخالت _
 

همون بحثاي هميشگ

 خونوادهاش و جانبداري

 محمد

   چتر هاي وارونه

 ...از اونا

ي كردم
 مكتر

البته من از چشم اونا نمي بينما اونا كه _

ز و  هميشه هسير

ز اين آقامحمد ما زيادي  دخالت مي كيز

 دهن بينه و چشمش به دهن

 ...اوناس وگرنه

مرد موتورياي ماند كه از كنارم  نگاهم به



 .با مكث رد شد

خودم را كنار كشيدم تا راحت تر رد شود 

ي حواس نگاهم به  ي 

قيافه اش افتاد و به طرح لبخند جاخوش  

 .كرده روي لبهايش

مكث چند ثانيهاي و نگاه متعجبش روي 

 صورتم طرز نشستنش روي

موتور با كمري خيلي صاف انگار بقول 

ود حالتخودش سوار رخش ب  

ابرو باالانداختنش جوري كه طرف 

 بفهمد او را شناخته و لبخند

ي اش
 ...زير پوستر

 .دلم را آشوب كرد



   چتر هاي وارونه

ي صدايش 
به سالها قبل برگشتم ... وقتر

ي پيچيد
 توي گوسر

بگو دروغه رويا ... بگو با من و خودت _

ي 
 ...اينكارو نميكتز

شقتممن دوستت دارم ديوونه، عا ... 

صداي بغض كردهاش قلبم را سوزانده 

 بود

دي  _ ز كاش دستت ميشكست زنگ نمي 

ي 
 كاش دستم ميشكست گوسر

 رو جواب

 ...نمي دادم

هاي هاي گرية حرست بار مرد عاشق 



 پشت تلفن كه سالها بهحد

 مرگ

ز  زجركشم كرده بود دوباره در گوشم طني 

 ...انداخت

همان سهراب بود با پانزده سال پيشش 

د، فقط ز  ذره اي مو نمي 

سيد  .جا افتاده تر و زيباتر بهنظر مي 

حرفم نيمه تمام ماند دست و پايم را گم  

 كردم تمام خاطرات آن

   چتر هاي وارونه

سالها آوار شد روي شانههام آنقدر 

ز كه دلم خواست خودم  سنگي 

ز رها كنم  .را روي زمي 



يم متوجه وخامت حالم شدمر   

ي شد رويا جون ... موتوري زد بهت؟_  چ 

ي 
ز
 .مات نگاهش كردم بدون هيچ حرف

 چادرم را كشيد

ي گفت _ ز ي شد چي  هي با توام رويا چ 

 بهت؟

نگاهم به آخر كوچهاي بود كه تمام 

 خاطراتم را موتور سواري

 روي موتورش با خود برده بود

ي نيس_ ز  .چي 

 شانهام را گرفت

_ ي رنگت خيلي  ز ي چي 
 پريده رويا مطمئتز

 نيس؟ اصال كي بود يارو؟



 به سمت روشنا رفتم

 خواستگارم بود_
ً
 .قبال

   چتر هاي وارونه

 خودش را مقابلم كشيد

ي من فك  _
ز وا رفتر واي ديوونه! همچي 

 .كردم موتوره خورد بهت

 دستش را به بازويم كوبيد

اون كه خيلي خوشگل بود چرا زنش _

 .نشدي

ماال پوزخندي روي لبهايش نشسته احت

 بود

ز خوشگليش_  .بخاطر همي 

 ابروهايش باال پريد



ز بود كه زير نظر _ واي رويا نكنه همي 

 !داشتت، هان

ز شد  رسم باال و پايي 

چرا تا حاال نديده بودمش، چطور _

 !متوجهش نشدم؟

 چشمگي زد

 .خوب اون بيشير حواسش به تو بوده_

 دست روشنا را گرفتم

   چتر هاي وارونه

م دير شد_  .بريم دخير

ون كشيد  روشنا دستش را از دستم بي 

مامان يكم ديگه بازي كنم تو رو خدا يه _

 .ذره



 حالم به هيچوجه خوب نبود

ي كن بريم_
 روشنا. خداحافطز

ً
 .بعدا

ي طي كردم با 
بقية مسي  را به چه مكافاير

 چه حال زاري به خانه

ون رسيدم و خودم را ب ا همان لباسهاي بي 

 به اتاق خواب

 .انداختم

خدايا امروز چقدر دلم بحال خودم 

ي 
 

 سوخت چقدر در اين زندك

تباه شده بودم چقدر در جا زده بودم 

 چقدر حرص و جوش خورده

بودم شايد ايراد از خودم و افكارم هم بود  

 كه اكنون اينجا



ايستاده بودم ولي هر طور حساب 

يش وميكردم حداقل كمي آسا  

ي طلب داشتم
 

 .آرامش از زندك

با ديدن سهراب دوباره به پانزده سال 

 پيش پرت شده بودم به

   چتر هاي وارونه

روزهاي بينهايت سفيد و بينهايت سياه، 

 به ايامي كه حد وسط

ي كه با فكر محمد خوب  نداشت روزهايي

ز و نبودنش  بود و با رفير

 .كامال تاريك شد

م مهر كشيده شد به فكرم به روز دو 

 همان روزي كه از خوشحالي 



ز هدية تولدي كه  ديدن مرضيه و گرفير

 محمدشان برايم خريده بود

 .روي پا بند نبودم

ي احمد كه تمام شد پدر رسش  ختم كرباليي

 خلوت شد مراد هنوز به

بهانههاي گوناگون در خانة ما بود و مانع 

 پاره شدن زنجي  

ي  ي ميشد كه به سبب فوت كرباليي
محبتر

ي 
 دوباره پيوند هر چند ضعيقز

 .خورده بود

پدر عالوه بر بدخلقيهايش جديدا مهرية 

 زري خانم را هم داده

بود و دستش خاليير بود نميتوانستم 



 صحبت لباس مدرسه را پيش

ي شود
 .بكشم تا دوباره آتسر

   چتر هاي وارونه

دانست يكبار پيش  مراد كه وضعيتم را مي 

 پدر صحبتش را پيش

كشيد پدر نگاهش به تلويزيون بود اما 

ي شنيد چند سال است
 وقتر

مانتو مدرسه نخريدهام شايد دلش برايم 

 سوخت كه به مراد گفت

د تا برايم لباس  به خياط رس كوچه بسي 

 مدرسه بدوزد خياط هم

ي كار را بهانه كرده و گفت زودتر از 
ز

شلوغ

اندنيمة مهر نميتو   



لباسها را تحويل دهد و نتوانست به 

 علت ازدحام كارهايش در

روزهاي اول مهر لباسهايم را آماده كند و 

 دوباره با همان

مانتو شلوار كهنه رس كالس ها حارصز 

 شدم اما مهم نبود چون قرار

شد از هفتة دوم مهر با لباسهاي نو به 

 .مدرسه بروم

ود دوم مهر سال دوم  هيچوقت يادم نمي 

ستان با چه انرژيد بي   

ي آماده شده به مدرسه 
ر
و شور و شوف

ز روز مرضيه  رفته بودم اولي 

غائب بود و امروز قرار بود رس كالسها 



 حارصز شود قطعا هدية

 .محمدشان را هم برايم مي آورد

   چتر هاي وارونه

دل توي دلم نبود بدانم محمد در موردم 

 چه گفته ديگر راز دلش

بود و حتما در مورد من با  فاش شده

ي صحبت كرده
 مرضيه علتز

بود. احتماال از اين به بعد مرضيه رابط 

 من و محمدشان مي شد

و پيامهايمان را بهم مي رساند. عجيب 

ي نسبت به مرضيه  حس خوي 

داشتم قرار بود بيشير از اين بهم نزديكير 

 .شويم



رس و صداي بچهها مانع از تمركزم روي 

شد كه حرفهاي مرضيه مي   

طبق معمول رس زنده و شاداب از ورزش 

 و تيم مورد عالقهاش حرف

د و من هم از شادياش انرژي  ز مي 

 .ميگرفتم

ي از خانوادهاش بودم ولي  ي خي  در ي 

 مدام از اين شاخه به آن

ي حرف  ز شاخه مي پريد راجع به هر چي 

 .مي زد بجز محمدشان

وع به تدريس كرده  دبي  ادبيات تازه رسر

يه خم شدبود كه مرض  

ي نگفتم بهت_
 ...راستر



چشمهايم برق زد البد از محمدشان 

ي برايم آورده بود  خي 

ي رو؟_  چ 

   چتر هاي وارونه

 رسش را جلوتر آورد

 ...اينكه محمدمون داره ازدواج ميكنه_

دلم پر كشيد قلبم زير زبانم با شدت تمام 

 ميكوبيد باالخره قفل

 .زبان مرضيه باز شده بود

ي كشيدم و خودم را آماده  
نفس عميقر

 كردم تا بگويد كه شخص مورد

 .نظر من هستم

فكرم به كجاها نكشيد پدر چه مي گفت 



 مادر چه كار مي كرد اصال

.پسنديد بقية  مادرش كه ميآمد آيا مرا مي

 ...خانواده شأن چه

دهان مرضيه باز و بسته ميشد اما ديگر 

ي نميشنيدم ز  .چي 

ي بودهمان يك جمله براي شك
ز
ستنم كاف  

همة كارها انجام شده آخر اين هفته -

 !عقدشه

 چشم هايم را بستم

ل كن رويا_  !خودتو كنير

   چتر هاي وارونه

شايد داشت مرا امتحان ميكرد 

 .ميخواست عكسالعملم را بداند



 صدايش دوباره بلند شد

 سيصد تا سكه ولي محمدمون  -
ز اونا گفير

 گفته چهارده تا هم

هديه ميدم، سيصد و چهارده تا خودم . 

ل  ي بود خودم را كنير
بايد به هر سختر

 .ميكردم تا اشكهايم نريزد

 در دلم پوزخندي زدم

ك واسه محمدشون خيلي _
مثال دخير

 !عزيزه

خيلي سعي كردم حريف اشكهاي زبان 

 نفهم شوم، دهان باز كردم

ي ناي حرف 
ي بگويم اما نتوانستم حتر ز چي 

 زدن نداشتم. كم كم



دم را لو ميدادمخو  . 

دست باال برده از معلم اجازه گرفتم و  

 .كالس را ترك كردم

بند بند وجودم ترك خورده و در حال 

ي شدن بود
 .متالسر

 جلوي آبخوري ايستادم

نامرد گفته بودي برام كادوي تولد  -

، اين بود كادوت ي
 !گرفتر

   چتر هاي وارونه

 اشك ها سيالب وار رسازير شد

گفته بودي باهام حرف داري اينا رو -

؟ ي
 

ي بهم بگ
 ميخواستر

ي و سيلي وار به  ي در ي  مشتهاي آب را ي 



 صورتم كوبيدم

، گريه نكن، - ي
بس كن رويا! بس كن لعنتر

 به جهنم كه ازدواج

ه به درك   ميكنه به درك كه برا هميشه مي 

 ...كه سه ساله

ز ولو شدم باور اينكه  هق زدم روي زمي 

ستشبراي هميشه از د  

دادم سخت بود داشتم خودم را گول مي 

 زدم قطعا ديگر دوام نمي 

 .آوردم

 .من اين محمد را از دنيا طلب داشتم

هر چه كردم نشد آرام باشم و به روي 

 خود نياورم كه چه شكست



ي خوردهام از پا افتادنم كامال 
تلجز

 .مشخص بود، بد باخته بودم

كمي در حياط قدمزده خودم را درگي   

به كالس نروم ولي  كردم تا   

آخرش چه در هر حال كه بايد با بچه ها 

 و برخوردشان رو در رو

   چتر هاي وارونه

 .مي شدم

هر چند همه بهنوغي شيفتة محمد 

 بودند اما تا حدودي از موضع

من و او در مقابل هم خي  داشتند و 

 منتظر عكس العمل و برخوردم

ميكردمو بودند بايد خودم را جمع و جور 



 محكم ميبودم و از

 .خودم ضعف نشان نميدادم

آب دهانم را بزور قورت داده وارد كالس 

ز   شدم معلم اجازة نشسير

ها  داد و در مقابل چشمهاي كنجكاو دخير

 .روي صندليام نشستم

زنگ تفري    ح دوباره مرضيه بود و تعريف 

 و تمجيد از محمدشان

 براي بچه ها

_ و  آره زهرا جون خيلي قدبلنده صد 

 هفتاد قدشه، ادارة پست

 ...كار ميكنه

از جمع جدا شدم عجيب احساس 



ي ميكردم
 

 .رسخوردك

 صداي سعيده از پشت رسم آمد

   چتر هاي وارونه

محمدشون كم بود زهراشونم اضافه _

 ...شد ديگه بعد از اين

 به سمتش برگشتم

ي شده؟_  چ 

 دست روي شانهام گذاشت

بابا صد رحمت به ننه بزرگ من با _

 اينهمه فك زدنش اين مرضيه

ماشااهللا خسته نميشه كه، كشت ما رو 

 ...با محمدشون و زهراشون

 بغضم را فروخوردم



خب چه كنه فاميل تازهشونه ميخواد _

 .پزشو بده

 نگاهش را به مرضيه داد

حاال خوبه ما همه قدبلنديم و الزم _

 نيس پز قد تازه فاميلشونو

بده. مثال تو صد و هفتاد و سه اي منم  

 ...كه صد و هفتاد و

ي زدم
 لبخند غمگيتز

 .خب ذوق داره طفلي _

ون داد  لب هايش را بي 

   چتر هاي وارونه

قسم ميخورم برا لج ما اينهمه تعريف _

 .ميكنه



در اين مورد با او موافق بودم مرضيه 

ي را ز  عادت داشت هر چي 

ل جلوه دهدگندهير از حد معمو  . 

ي  روزهاي سياه گذشت و پنجشنبة كذايي

 از راه رسيد روز عزاي قلب

مجروحم روزي كه از همان صبحش 

 شب بود و تاريگي سياهي بود و

غم اشك بود و دلي شكسته كه رس هر 

 بهانهاي غمباد ميگرفت و

 .ميگريست

مرضيه نيامده بود قطعا آمادة جشن 

 عقد ميشد و به شهرستان

 .رفته بود



ام روز پنجشنبه را گريسته بودم آخر تم

 شب چشمهايم تار شده

بود مدام با خودم ميگفتم خدايا محمدم 

 حاال چه ميكند نكند

ك ايستاده نكند به  شانهبهشانة آن دخير

ه شده  چشمهايش خي 

 ....نكند دستش را گرفته آه نكند

   چتر هاي وارونه

ديوانه شدهبودم طبيعي بود حاال دستش 

ي 
 را گرفته باشد يا حتر

... 

ي و كوزت 
آه نه مگر ميشد ژانوالژان باسر

 بينوا را در اين



ي خودت 
ي و به دلخوسر

وانفسا رها كتز

 ...برسي 

 خودم را دلداري ميدادم

محمد نميتونه بيخيال باشه و ولم كنه _

 معلومه خيلي دوستم

ي بگه  داره گفته بود ميخواد بهم يه ز چي 

 اصال مشخص بود ميخواد

بگه دوستم داره وگرنه برام كادو نميخريد 

 شايد موردي پيش

اومد اصال شايد با هم اختالف پيدا كردن 

ه خوشش نياد  شايد دخير

يا برعكس محمد دوسش نداشته باشه 

 هزاران پيشآمد ممكن بود



اتفاق بيفتد و عقد نكند خدا بزرگه بايد تا 

 ...شنبه صي  كنم

ك هفته بود كه در آتش ميسوختم ولي ي

 خويشتنداري ميكردم

نميخواستم دستم رو شود و همه 

 بفهمند از طرف محمد پس زده

ي كه  شدهام. مرضيه هنوز از كادويي

 محمدشان قولش را داده بود

   چتر هاي وارونه

ي نزده بود من هم خجالت 
ز
حرف

 ميكشيدم حرفش را پيش بكشم

 اميدوار

دش صحبتش را باز كند تا بودم خو 



ش شوم ولي متاسفانه  پيگي 

د ز ي نمي 
ز
 .حرف

ين روز عمرم شد مرضيه با  شنبه سياهير

ي به كالس
يتز  شي 

 .آمد

زنگ آخر كه ديگر حوصلهي خودم را هم 

 نداشتم مرضيه نايلون

ي بدست جلو آمد و به من كه روي 
يتز شي 

 صندلي معلم نشسته بودم

 رسيد

_ ي عقد محمدمونه بخوري
يتز ن به شي 

 نيت عروس شدن خودتون

 !انشاهللا



 .نگاهم را باال كشيدم

ي در جوابش بزنم 
ز
آيا مي توانستم حرف

 بايد چه ميگفتم، براي

   چتر هاي وارونه

ي 
محمدشان و نامزدش آرزوي خوشبختر

 مي كردم؟ از صميم قلبم كه

ي برايم  نمي توانستم مگر مي شد اصال قلت 

 مانده بود؟

 تمام توانم را به كار گرفتم

 .انشاهللا عروسي خودت_

 چشمگي زد

 !انشاهللا عروسي خودت و عشقت_

 پوزخند گوشة لبم ناخواسته بود



 عشقم!؟_

 لبخندش بهنظرم تصنعي آمد

 .آره ديگه سهراب جونت_

نگاهش كردم نمي دانم چرا نميخواست 

ز من و سهراب  قبول كند بي 

ي نيست و فقط دوستيم
 .عشقر

ردم كاش مي توانستم بگويم اگر اخم ك

 سهراب عشقم بود چرا بايد

ي و 
برايش نامه بنويسي و اظهار دوستر

ي و هزاران چراي
 عشق كتز

   چتر هاي وارونه

 ...ديگر

روي صندلي خانم كاووسي كه امروز 



 .نيامده بود نشستم

ز پريد  مرضيه روي مي 

رويا خيلي وقته برامون نخونديا يه -

ي 
  بخون حالآهنگ مشتر

 .كنيم

ي  از صدايم خوششان ميآمد و وقت و ي 

 وقت مي خواستند ترانههاي

ي كنم
 .خوانندگان را برايشان بازخوايز

 لبخند زدم

 .حوصله داريا-

ز گذاشت ي را روي مي 
يتز  نايلون شي 

 .چه نازي هم ميكنه-

 سعيده را صدا كرد



 .بيا رويا ميخواد برامون بخونه-

   چتر هاي وارونه

 سعيده رسي    ع جلو آمد

ي داريم استاد؟-  آهنگ جديد چ 

 خنديدم

 ...واال جهان يه آهنگ خونده ولي -

ز زد  مرضيه با انگشت هايش روي مي 

 ...حاال يك دو سه رويا-

 دستش را گرفتم

ي -
 ...باور كن حسش نيس مرصز

 سعيده پشت چشم نازك كرد

بابا اينم مي دونه صداش خوبه ناز -

 .ميكنه



فتم حس خواندن ندارم. بچهها پراكنده گ

 .شدند

 مرضيه متفكر نگاهم كرد

رويا نگام كن ببينم نكنه واقعا -

؟ ي
 محمدمون رو دوس داشتر

   چتر هاي وارونه

 .اشكهايم رسازير شد

 دست زير چانهام گذاشت

؟- ي
 ببينمت رويا، دوسش داشتر

 زد روي صورتش

؟- ي
 خاك تو رس من پس چرا بهم نگفتر

ي خودش 
بدون حرف نگاهش كردم. يعتز

 نفهميده بود كه محمد را



 .دوست دارم

 دستش را روي پيشانيش كوبيد

ي شعور - همش تقصي  اون پرسه ي ي 

 سهرابه ... خودش گفت دوسش

داري و بهش عالقه داري ... خب چيكار  

ي شدم
 كنم من خرم احساساير

رفتم از لجم به محمد گفتم رويا و 

ز و  قرارهسهراب با هم هسير  

 .رويا بره خونهي سهراب

 اخم كردم

 كي اين حرفا رو بهت گفته؟-

   چتر هاي وارونه

 شانه باال انداخت



خود سهراب ... همون روزي كه باهاش -

 ...حرف زدم

 !نگاه پر از رسزنشم را به مرضيه دوختم

 آب دهانش را قورت داد

ي سهراب ازم پرسيد مرضيه -
اونروز وقتر

 تو با كسي ديگه اي هم

ي آتيش گرفتم از دستت رويا ... تو 
دوستر

 چرا بهش گفته بودي

 .من و حسن با هم ميگرديم

 با حرص ادامه داد

سهراب مي دونست حسن كيه و من -

 باهاش دوستم بهم گفت تو با

حسن خوش باش منم عاشق رويام و 



بياددوسشدارم فردام قراره   

خونمون و يه چند وقت ديگه با هم 

 ...ازدواج ميكنيم

 پوزخند زدم

 .خوب اون از لج تو اين حرفا رو زده-

   چتر هاي وارونه

 نگاهش را باالتر كشيد

آخه محمدمون گفت انگار تو دوسش -

 نداري چون اونروز كه

محمدمون زنگ زده بود خونتون 

 ميخواست بهت بگه دوستت داره و

قصدش ازدواجه ميخواست بياد 

ي دمغ برگشت
 خواستگاريت ولي وقتر



خونه گفت تو اونو نميخواي چون 

ي 
 تلفنشو جواب ندادي و گفتر

 ...ميخواي بري خونة سهراب

 رسي    ع گفتم

مراد خونه بود در حضور اون من اجازة -

 تلفن جواب دادن

 .نداشتم

 هراسان ادامه دادم

- ي 
 

 من كه خونة سهراب نرفتم ما خونوادك

ي 
ز
 رفتيم ختم اصال حرف

ي 
 

از خونة سهراب نشد من گفتم همگ

يم ختم  .مي 

ي مهري گرفت  نگاهم رنگ ي 



ي قضية خونة سهراب رو كي به -
راستر

 محمدتون گفته بود؟

   چتر هاي وارونه

 لب برچيد

ي -
راستش يكمي هم تقصي  من شد يعتز

 سهراب بيشعور اون روز

ي باهاش حرف 
اعصابمو ريخت بهم وقتر

 زدم و فهميدم از قضية من

 ...و حسن خي  داره

ز رفت  رسش پايي 

خيلي بهم برخورد رويا تو نبايد به -

ي كه
ي ميگفتر ز  سهراب چي 

برگرده بهم بگه تو برو با همون حسن 



 ...باش

 .حال توضيح دادن نداشتم

 مرضيه همچنان حرف مي زد

- ي رسيدم خونه از زور نا
ي در وقتر

راحتر

 حال تركيدن ومردن بودم

دنبال يگي بودم حرصمو بريزم و به ذره 

م بدشانسي   آروم بگي 

محمدمون رو پلة حياط نشسته بود حال 

 و روزمو كه ديد پرسيد

 .چرا اينقدر قاطياي مرضيه

   چتر هاي وارونه

 منم بيفكر گفتم

ي من -
رويا نبايد به سهراب درمورد دوستر



ي 
ز
دو حسن حرف ز  . مي 

ي محمدمون كپ كرد ازم پرسيد  خدايي

 مگه رويا با سهراب حرف

ده منم گفتم آره سهراب عاشقشه و  ز مي 

ه  تازه فردام رويا مي 

 ...خونة سهراب

دهانم بيشير از اين نمي توانست باز 

 بماند

ي -
 !مرصز

 دست مرضيه روي رسش نشست

گفت باور نميكنه مگه اينكه از زبون -

 خودت بشنوه كه بعدش

شد اومد بهت زنگ زد وپا ... 



ة مرضيهاي بودم كه  با دهان باز خي 

 رسش را باال گرفته و ادامه

 مي داد

اومد باهات اتمام حجت كنه گفت اگه -

ي ديگه
 با سهراب باسر

   چتر هاي وارونه

دورت رو براي هميشه خط ميكشه 

 ...ولي 

ة مرضيهاي مانده بودم كه ديگر برايم  خي 

 ناشناس بود

محمدمون زنگ زده بود بهت بگه -

 دوستت داره و اگه با سهراب

ي به پات ميمونه قصدشم ازدواج 
نباسر



 ...بود

مغزم به يك ماه پيش فلش بك زد همان 

 روزي كه محمدشان زنگ

ي اونجا پس  ي پرسيد فردا مي 
زده بود وقتر

 منظورش خانة سهراب

بود و من چه سادهلوحانه فكر كرده 

تم استبودم منظورش مراسم خ  

كه به مرضيه گفته بودم احتمال خيلي 

 زياد به ختم بروم و چه

م  قاطعانه جواب داده بودم بله حتما مي 

 .اونجا

اشكهايم دوباره جان گرفتند طفلك 

ي 
 محمدشان چه حالي شده وقتر



فكر كرده من به خانة سهراب رفت و آمد 

 دارم. دلم براي خودم

ي فكر و غريبانه به  بيشير سوخت چه ي 

ي سوخته آتش
 

ي و سادك
دوستر  

 .بودم

مرضيه ميخواست اشتباهش را راست و 

 ريست كند

   چتر هاي وارونه

واال من چه بدونم آخه كف دستمو كه -

 بو نكردهبودم محمدمون

 ...چيا ميخواد بهت بگه

 با نااميدي ناليدم

من كه بهت گفته بودم صدي نود و نه -



م ختم  ...فرداش مي 

چشمهاي اشكيام دوختنگاهش را به   

واقعيتش حالم بهقدري گرفته بود -

ي راجع ز  اصال يادم نميآد چي 

 ...به مجلس ختم گفتم يا نه شايد

 كامال وا رفتم

 !اي داد-

ي وارد شد
 از در شوچز

اصال ولش كنيم االن اون داره پيش -

 نامزدش خوش ميگذرونه مام

ي فكر  نشستيم غصة اينو ميخوريم كه چ 

 .ميكنه

ي داشت حالي ميكرد مرغ از با زبان ب
بايز ز ي 



 قفس پريده و ديگر

   چتر هاي وارونه

 .دير شده است

 اخم كرد

ي تو چرا موضوع حسن رو به -
راستر

 .سهراب گفته بودي

 مات نگاهش كردم

سهراب زنگ زده بود و داشتيم حرف -

ز صحبتها حرف ديم بي  ز  مي 

تو شد همون موقعي كه گفتم اگه برم 

م  خونة سهراب با تو مي 

سهراب گفت آره مرضيه دوسم داره و 

 هي برام نامه مينويسه فالن



منم باور نكردم گفتم خل نشو ...

ي مرضيه خودش
 

 سهراب دروغ ميگ

يگي ديگه رو دوست داره پرسيد كي منم  

 .گفتم حسن

 چشم ريز كردم

- ي تو كه واقعا سهراب رو دوست ن
داشتر

ي بايد ناراحت  برا چ 

ميشدي ... نكنه واقعا واسش نامه 

؟ ي
 نوشتر

 بينياش را خاراند

بره گمشه پرسة چندش دروغ ميگه مثل -

 .سگ

   چتر هاي وارونه



 رسم را كج كردم

قسم خورده نامههاتو بهم نشون بده ... -

 هر چند من هنوزم

ي و
 ..باور نميكنم دوسش داشته باسر

ش را گم كرددست و پاي  

ي بگم ... واقعيتش با محمدمون - واال چ 

 نقشه ريختيم كه اينجوري

ي من 
سهراب رو از تو دور كنيم ... يعتز

 نشون بدم عاشق سهراب

شدم بكشنونمش سمت خودم و از تو 

 دور بشه تا محمدمون با خيال

 ...راحت بتونه

 پوزخندي گوشة لبم نشست



ي محمدتون منو -
ي خي  نداشتر

تو كه گفتر

وست داره و قضيةد  

 ...سهراب رو نميدونست و

 به شانهام زد

ي تو -
ي ميكسر

ماشااهللا! چه زير زبويز

 ...دخير 

   چتر هاي وارونه

 لب برچيد

ي بگم ولي ناراحت نشيا رويا -
ز يه چي 

 خيلي وقت پيش عكس تو

ي يه عكس سه 
رو خواهرم ديده بود يعتز

ي پيش من
 در چهار داشتر

يادته يه بار كه صحبتش شد عكسو 



 نشون آبجيم دادم و گفتم اين

يه كه محمد دوسش داره  همون دخير

 خواهرم نه كه خوشش نياد يا

ي به تو بگه ها فقط گفت محمد يه  ز چي 

ي ميخواد كه بتونه جمع
 زيز

 ...وجورش كنه يه دخير 

ديگر گريه نميكردم اشكهايم خشك شده 

 بود

ي -
 ...بيخيال مرصز

فتمدستش را گر   

قسمت نبوده الزم نيس از اين شاخه به -

ي  .اون شاخه بي 

 به سمت نيمكت راه افتادم



 بريم جمع كنيم االن زنگ رو مي زنن-

   چتر هاي وارونه

 مرضيه پشت رسم ميآمد

ي شد- ي يهويي  ...همه چ 

ديگر نبايد بيشير از اين مسئله را كش 

 ميداديم

- ي بابا يه
ي مرصز

 چرا تمومش نميكتز

 سوتفاهم بوده و تموم شده

. برداشت اشتباه من از رفتار  ز همي 

 خواهرزادهات باعث اين

سوءتفاهم شده شايد من الكي قضيه رو 

 براي خودم بزرگش كرده

 ...بودم شايدم



 لب برچيد

؟- ي
 ازم ناراحتر

 بهزور لبخند زدم

نه بابا چرا ناراحت باشم خوب پيش -

 اومده ديگه بهقول مادرم

 .قسمت اين بوده

انگار عذاب وجدان داشت كه هي در 

 صدد رفع و رجوع بود

ي اين وسط من  -
فقط ميخوام بدويز

 گناهي نداشتم تقصي  آبجيم

   چتر هاي وارونه

شد كه دخير همسايشونو برا محمدمون 

 در نظر گرفته بوده طفلي 



ي 
محمدمون دم به تله نميداد يعتز

ي ارصار ميكرد  خواهرم هر چ 

ه رو ببينه محمد  محمد يه تك پا بره دخير

ي به خونة خودشونم
 حتر

فت كه مبادا مامانش بهزور ورش  نمي 

ه خونة همسايه و  داره بي 

 ...دستش بند بشه

انگار براي خودش هم باورش سخت 

 باشد

ايط بدي بود فك كن - اون روز تو رسر

 فهميده تو دوسش نداري چون

با سهراب رابطه داري و ميخواي بري 

ونشون بعد كه رفت آبجيموخ  



ي كنه برا خواستگاري از تو شايد 
راصز

ه رو ديده و خوشش  دخير

 ...اومده بعدم

 با افسوس رسي تكان داد

ي شد - بعدش ديگه نمي دونم چ 

ي ماجرا رو گرفته و  محمدمونم ي 

... 

   چتر هاي وارونه

در حالي كه وسايلم را مرتب ميكردم سعي 

اشتمدر عوض كردن جو د  

 نامزدش خوشگله, به محمدتون ميآد؟-

 هيجان زده شد

ي رويا به تيكه ماهه اصال -
واي نمي دويز



 جواهر ... خوشگل، رس

 ....و زبون دار

ون   كارت جشن عقد را از كيفش بي 

 كشيد

ي اسماشونم بهم ميان_
ز حتر  ...ببي 

نگاه رسدم به كارت سفيد ساده اي كه 

 عكس عروس و داماد رويش

د افتاد ... آقاي محمد نقش بسته بو 

ه زهرا ز  ...غفاري با دوشي 

كارت بهشدت از دست مرضيه كشيده 

 شد

 !بده ببينمش-

ز نگاه كردن به   سعيده بود كه در حي 



 كارت ادامه داد

ي كالسش باالست اين عروس - ولي خدايي

 .خانمتون

 رو به من ادامه داد

   چتر هاي وارونه

- دتره واي رويا قدش از تو هم بلن

 المصب مانتوش ز اينا كه

 ...تازه مد شده بود

 رو به مرضيه كرد

قشنگ با محمدتون هم قد بودن ...بال -

 .چه نازم هست

 مرضيه ذوق كرد

-  ، ز يزه بيا و ببي  ي مي 
آره خيلي نازه يه زبويز



 كارمند ادارهي 

پست هست روابط عموميش باالست 

 محمدمون كه ديگه شيفتة رس و

 ...زبونش و

دلم خنك شد خواهر مرضيه كه مرا 

 پسند نكرده بود عروسش زيبا

هم نبود اين را از طرز حرف زدنشان 

ي زيبا
 فهميدم چون ناز معتز

نميداد كه اگر بود مرضيه مثل چماق بر 

 س ميكوبيد و مدام

د تا دلم را بيشير  كلمة خوشگل را بكار ميي 

ك  بسوزاند دخير

بيشعور ميگفت با معيارهاي خواهرش 



ر نبودمجو  . 

   چتر هاي وارونه

كيف را روي شانهام انداختم و چادرم را 

 برداشتم

به خانم ناظم بگيم اجازه بده بريم -

ي معلم
 خونههامون وقتر

 .قرار نيس بياد چرا بيخود بمونيم

 سعيده داوطلب شد

آره واال رسسام گرفتم از صداي بچهها -

ون  ...بزنيم بي 

ي حس پيچاندن خانوا
ده و گردش هم حتر

 نداشتم

من كه نمي تونم بيام، امروز قراره -



 داداش مراد اينا بيان

خونمون دلم برا عسل كوچولو يه ذره 

 .شده

 مرضيه چپ نگاهم كرد

؟-  حالت خوبه، روبراهي

 شانه باال انداختم

 .آره خوبم-

 سعيده مشكوك شد

   چتر هاي وارونه

يه؟-  خي 

 لبخند زدم

- ي، مهمون داريم مرگ  نه بابا چه  خي 

 گرفتم بايد برم خونه



 .اينهمه كار كنم

 مرضيه قيافهاش را كج كرد

ون از زير كارام - خب خره ميگم بريم بي 

ي ديگه  .در مي 

 چادر را روي رسم مرتب كردم

 .نه مامان دست تنهاست طفلي -

 رس و كلة فريبا هم پيدا شد

ا مي گم مي خواين بريم-
 ...دخير

 با نگاه به من حرفش نصفه ماند

 چرا چشمات رسخ شده گريه كردي؟-

نگاه هر سه همزمان به چشمهاي من 

 .دوخته شد

 زير نگاه پرسشگرشان خنديدم



   چتر هاي وارونه

ي كوچيك پيش -
 

آره يه مشكل خونوادك

 ...اومده

ناظم اجازه نداد چون نيم ساعت از زنگ 

 مانده بود و خواست

بقية بچهها تا موقع تعطيلي در همراه 

 .مدرسه بمانيم

مرضيه داشت براي بچهها از مراسم عقد 

 محمدشان ميگفت، رسم را

ي   با كتاب گرم كرده بودم ولي حواسم ي 

 اراده به حرفهايش بود

 كه داشت زجركشم ميكرد

ز با - عكساشونو من گرفتم واي نمي دوني 



 چه نازي رسشو رو شونة

 .محمدمون گذاشته بود

يبا حرفش را بريدفر   

 .فردا يه عكسشو بيار ببينيم-

 مرضيه رسي    ع جواب داد

فردا كه نمي شه بايد به محمدمون بگم -

ي مياد تهران با
 وقتر

 ...خودش بياره

   چتر هاي وارونه

 خنديد

 .حاال اگه از نامزدش دل بكنه و بياد-

 سعيده بلندتر گفت

ديگه فكر نكنم اينطرفا پيداش بشه، -



ي بياد آخه  ديگه برا چ 

... 

صداي مرضيه با صداي زنگ در هم 

 آميخت

 !زهرمار بچه پررو-

ي حرف سعيده را گرفت  فريبا ي 

ها رو ديد - راس ميگه ديگه مياومد دخير

 بزنه االن يه جديدشو

 ...كنارش داره و هر لحظه

 رو به بچهها كردم

 .اگه نمياين من برم-

خت بود خيلي سختير از آنچه فكر  س

 كردهبودم اينكه سه سال از



   چتر هاي وارونه

ين دوران زندگيام را بخاطر يك  بهير

 سوءتفاهم باخته و پس زده

 .شده بودم

مدام خودم را رسزنش مي كردم چرا همان 

سيدم  روز پاي تلفن ني 

وم كجا بود   منظورش از اينكه فردا مي 

مؤاخذه گاهي هم او را   

ي 
ز
ميكردم كه چرا مثل هميشه تلگراف

سيد  حرفزده اگر كامل ميي 

وم يا نه من هم  من فردا پيش سهراب مي 

 .متوجه منظورش ميشدم

بيشير از همه از دست مرضيه كفري 



ز را كف دست  بودم كه همه چي 

محمد گذاشته بود نبايد جريان خانة 

 سهراب را به محمدشان

ا هم به او ميگفت يا الاقل مراسم ختم ر 

 .ميگفت

دلم ميخواست موهاي رسم را دانهدانه 

 از ريشه دربياوريم اصال

كاش آنروز در خانه تنها بودم مراد و زنش 

 خانة ما نبودند

آنوقت خودم تلفن را برميداشتم و راحت 

 با محمد حرف زده رفع

 .سوءتفاهم ميكردم

كاش از درخواست سهراب با مرضيه 



ي نزده بودم كاش به سه
ز
رابحرف  

   چتر هاي وارونه

ي نگفته بودم كاش به  ز در مورد حسن چي 

 ...محمدشان گفته بودم

آنقدر در ذهنم ايكاش و كاش كرده بودم 

 از افكار گوناگون

ي 
رسسام گرفته بودم دستم را به پيشايز

 دردناكم گرفتم عجب

مخمصهاي بود رس سهالنگاري كداممان 

ي نداشت مهم اين
ر
 بود فرف

ه من ديگر محمد را براي هميشه از بود ك

 دست داده بودم روياي

 .با او بودن تمام شده بود



ي بود از همان اول 
ي سختر

شب طواليز

 شب تا سپيدة صبح لحاف را بر

رسم كشيده از ترس اينكه اعضاي 

 خانواده بفهمند آرام و بيصدا

گريه كرده بودم براي آرزوهاي از دست 

 رفتهاي كه در نطفه خفه

 .شده بود

ي را گذراندم بهخودم قول 
شب خيلي تلجز

 دادم صبح كه بيدار شدم

سه سال گذشته را فراموش كنم و 

 زندگيام را از نو بسازم

ميدانستم سخت خواهد بود مگر ميشد 

 بودنش را كه بيشير از سه



   چتر هاي وارونه

سال تمام طول مسي  مدرسه به خانه و 

 برعكس را همراه هم بوديم

ز سادهاي  از  ياد برد مگر خندههايش چي 

 بود كه فراموش شود،

ا، آخ چشمهايش ...  انيها، نگاه گي  مزهي 

م را زياد  خدايا صي 

 .كن

او را از دست رفته ميديدم متعلق به 

 دخير ديگري بود و بايد

دم براي همة  ز او را از زندگيام خط مي 

 ...عمر، تا ابد

ي بود ولي  روزهاي سخت و طاقت فرسايي



ر حال ميگذشتبه ه  

ز   همهچي 

طبق روال سابق بود بچهها همان 

 بچههاي قبل بودند شاد و رسزنده

تنها من بودم كه روزب  هروز افرسدهير 

 ميشدم هر روز موقع رفت

ي در  و آمد جاي خالي محمد چون تي 

فت، سعي   قلبم فرو مي 

 ميكردم

چشمم به تي  چراغ برق نيفتد و قلبم 

 .نشكند

حمد را مدت زيادي ميگذشت كه م

 نديده بودم نامزد نكرده بود



   چتر هاي وارونه

الاقل يكبار براي همراهي مرضيه يا ديدن 

 .ما دم مدرسه ميآمد

آخرين تصويري كه از او به ياد داشتم 

 براي خيلي وقت پيش بود

ي مطلق بودم از شانس بد من  در بيخي 

ها هم مثل قبل ي دخير
 حتر

ش نبودند و در مورد ي پيگي 
ز
ش حرف

ي ز دند يا از مرضيه چي  ز  نمي 

سيدند گويا ازدواجش براي همه  نميي 

كننده بود شايد  غافلگي 

ي  
ز
آنها هم مثل من براي خودشان رويا باف

 كرده بودند و عقد و



 .ازدواجش براي همه گران تمام شده بود

دم  ز ي از محمد لهله مي  ي خي  در ي 

 نميخواستم خودم را بيشير از

ي در 
ز
موردش بزنم  آن سبك كنم و حرف

ي 
 قسم خورده بودم حتر

 اسمش

را هم نياورم ولي دلم كه حالياش نبود  

ي 
 گاهي مرضيه پارازيتر

ميانداخت و فقط اسمش را ميآورد اما 

 زود مسي  صحبت را عوض

ميكرد و من نميفهميدم روزگار محمدشان 

 چگونه ميگذرد و در چه

   چتر هاي وارونه



 .حالي است

ي احمد بود و طبق  مراسم چهلم كرباليي

 معمول همه جمع بودند

ي فاميل 
عموها، عموزادهها، عمهها حتر

 خيلي دور همه آمده

 .بودند

وع صفحهاي جديد  مراسمي كه نقطة رسر

ي 
 

ي برايم شد، زندك
 

 از زندك

فت فصل جديدي  ي رس و سامانم مي  ي 

 آغاز كند روزهاي سخت

 رسنوشت

 ...ساز

هللا همراه زنش پرس خالة پدر، حاج يدا



 در مراسم حضور داشت، پرس

 رفت و آمد اندكي داشتيم
ً
 خالهاي كه قبال

ي نگاه 
ي و خامي متوجه سنگيتز

 
با تمام بچگ

 تهمينه خانم، زن حاج

 .يداهللا به خودم در طول مراسم بودم

لبخند رضايت پدر نشانگر اين بود كه 

ي  ي بهخوي   مراسم كرباليي

سخت برگزار شده براي خود من هم روز 

 و خسته كننده، ولي در

   چتر هاي وارونه

ز  ي بود نگاه تحسي 
عينحال رضايتبخسر

ز اطرافيان نشان از  برانگي 

ز كارها داشت  .خوب پيش رفير



تقريبا يك تنه كل مجلس زنانه را گردانده 

 بودم البته از نظر

ي نبود چون اينگونه تربيت 
ر
خودم كار شاف

 شده بودم كه ميتوانستم

جلسي را بگردانم، خانوادة هر م

ي بوديم و دائم در حال
 پرجمعيتر

پخت و پز و جمع و جور كردن خانه و 

 شستشو، هميشة خدا هم

مهمان داشتيم و كار فراوان، سواي اينها 

 پدر عقيده داشت كار

جوهرة انسان است و مادر بينوايم 

ز هيز   يادمان داده بود اولي 

ي خانه داري و مهمانداري است
و  زن ايرايز



 تنها هيز يك دخير 

ي جلوي 
ي داشته باسر ي توانايي

يعتز

 مهمانهاي ريز و درشت خوب در

ي و كم و كرسي نداشته باشند شايد  بيايي

ز خاطر بود كه  به همي 

ز سن كمي مي توانستم اينهمه كار   در چني 

ي داشته  كنم و توانايي

 .باشم

   چتر هاي وارونه

ط آخر مجلس غريبهها رفته بودند و فق

 اطرافيان نزديك مانده

ي ريختم، جلوي  بودند يك دور چايي

 تهمينه خانم كه رسيدم با



 نگاه خاصي براندازم كرد

م، - ي دخير
انشاهللا مجلس خي  بگردويز

 !چاي عروسيت خوشگل خانم

نگاهش را به حاج يداهللا كه كنارش 

 .نشسته بود انداخت

ي برداشت ي چايي  حاچ 

م_  .دستت درد نكنه دخير

تا پدر از مجلس دل بكند و به خانه 

 .برگرديم همه رفته بودند

نگاه تهمينه خانم مدام در فكرم زنده 

 ميشد زن زبان باز و

ي بود و من چقدر از اين اخالقش  پررويي

 نفرت داشتم نميدانم چرا



ي ميشود هايي  .ته دلم ميگفت خي 

آخرين سه شنبه مهر مصادف شد با روز 

 .رسنوشتساز براي من

ظهر محسن كنار تلفن نشسته و  بعد از 

 در حال حل كردن جدول بود

 .تلفن زنگ زد

   چتر هاي وارونه

ي را برداشت جدول را از كنار 
تا گوسر

 دستش قاپيده خودم را

 .مشغول نشان دادم

ي 
سي گوسر محسن بعد از سالم و احوالي 

 را به سمت مادر گرفت

 .زن حاج يداهللا س_



ي بپا  شد اما خودم را در دلم غوغايي

 .مشغول حل جدول نشان دادم

 مادر در حال حرف زدن بود

ز ... _ بله ...خواهش ميكنم ...بفرمايي 

 بله ... پونزده سال

 .به باباش ميگم ...چشم...

ي تلفن را رس جايش گذاشت و آرام 
گوسر

 طوري كه من نشنوم به

 محسن گفت

 .اينا دارن ميان خواستگاري_

ام را به مادر و دلم ريخت نگاه زير چشمي

 محسن كه به هم نگاه

ميكردند دادم. بهنظرم با نگاهشان حرف 



دند يك كلمه به من ز  مي 

   چتر هاي وارونه

سيدم چه كسي و براي  نگفتند من هم ني 

 چه كاري زنگ زده بود

اما دلم باحرفهاي مادر عجيب شور 

ي ز بودم خي 
 افتاده بود مطمي 

ي جواب دادن مادر  ميشود اين را از كتاي 

 .فهميدم

اين دو روز خوشحالي در تمام حركات 

 مادر بيداد ميكرد كم و

بيش از وضع خانوادة حاج يداهللا خي  

 داشتم، دو پرس بزرگش ازدواج

ش كه مجرد بو  كرده بودند و پرس كوچكير



 بيست و پنج ساله بود

ي داشت، نمي 
كه خيلي با من تفاوت ستز

ستم اين خوشحالي توان  

ي نسبت دهم هر چند  ز مادر را به چي 

 ميدانستم وضع مالي حاج يداهللا

خيلي خوب است خانهشان دو چهارراه 

 باالتر از ما بود، يك

فروشگاه بزرگ داشت كه توسط خودش 

 و پرسش اداره ميشد، خانوادة

ي داشت دو دخير و سه پرس داشت  خوي 

 اما نميخواستم فكرم را

ز سن درگي  كنم تنه ا دلخوشيام همي 

 باالي پرس حاج يداهللا بود كه



پدر قطعا مخالفت ميكرد و اين وصلت 

 .رس نميگرفت

پنجشنبه از راه رسيد با اينكه مادر اصال 

ي نزده بود ولي 
ز
 حرف

   چتر هاي وارونه

ي ميشود، بعد از  دلم گواهي ميداد خي 

وع به  آمدن از مدرسه رسر

خانه ك ز ز كردن آشي  ردم، مادر رسش را تمي 

 با رورسي بسته بود

مثل هميشه رسدرد داشت، به حياط 

 رفته و همه جاي حياط را شسته

ي كه بچهها به وضع  برق انداختم، پذيرايي

 بدي انداخته بودند



را هم كامال مرتب كردم و بچه ها را به 

 اتاق خواب فرستادم تا

ز  ي تمي  درسهايشان را خوانده و پذيرايي

نهابماند. البته اي  

ي تر 
كارهاي روزمرهام بود ولي خيلي جزي 

 و با دقت و وسواس

ي انجام دادم  .بيشير

دلم مثل سي  و رسكه ميجوشيد انگار 

 واقعا منتظر خواستگار

 .بودم

ساعت هشت شده بود و داشتيم سفرة 

 شام را ميچيديم كه در خانه

 .بهصدا درآمد عمو اسد و زنعمو بودند



ي به من نزده ب
ز
ودمادر هنوز حرف . 

   چتر هاي وارونه

رس سفره كه نشستند عمو بعد از مقدمه 

وع به حرف زدن ي رسر
 چيتز

 كرد

ي اومديم - ي كه از ختم كرباليي همون شت 

 حاج يداهللا ارصار كرد ما

ز همش  رو برسونه خونمون بعد تو ماشي 

 حرف پرسش بود كه مي 

 خوان

ن براش و  ...زن بگي 

خانه  ز وسايل را توي سفره چيدم و به آشي 

 .برگشتم



 عمو تك خندهاي كرد

ي ميگفت خيلي جاها برا - حاچ 

 ولي قسمت نشده،
ز  خواستگاري رفير

تهمينه خانم ميگفت همه جا خودش و 

ز و محمدشون انش رفير  دخير

ي پاشو هم خونة خواستگارا نذاشته
 ...حتر

خانه   ز كمي خودم را به سمت در آشي 

بشنومكشيدم تا بهير  . 

 عمو ادامه داد

 ...پرسشون فوق ليسانس داره و-

   چتر هاي وارونه

 صداي پدر بلند شد

؟- ي  !كه چ 



 زنعمو گلويش را صاف كرد

خوب سيدكريم منظورشون اين بوده  -

 ...كه

ي به ما شام نميدي؟_  آبج 

طفلك برادران كوچكم دلم برايشان 

 ميسوخت، هر موقع مهمان

خانه غذا مي خورديم داشتيم بايد در 
ز آشي 

 ...نه پيش مهمان ها

انگشتم را به نشانهاي سكوت روي لبم  

 گذاشتم

 ...هيس االن غذاتونو-

صداي ريز زنعمو مي آمد و پشت بندش 

 .صداي خنده ي آرام مادر



ي زد كه 
ز
نمي دانم چه شد و مادر چه حرف

 يك دفعه صداي داد و

هوار پدر همراه كوبيدن و شكسته شدن 

روف بلند شدظرف و ظ  

ي دارم كي به تو -
زنيكه مگه من با تو شوچز

 اجازه داده با من

   چتر هاي وارونه

ي مي  
ي شوچز

ي اصال به چه جراير
حرف بزيز

ي 
 .كتز

اول فكر كردم طرف صحبت پدر زنعمو 

 است ولي رسم را كه آرام

ون بردم نگاهم به مادر  خانه بي  ز از آشي 

ي 
 

 افتاد كه با ددك



ز   انداخته بود و پدر با تمام رسش را پايي 

 توان بر رسش فرياد

 .مي زد

چقدر دلم برايش سوخت، هنوز بعد از 

 اينهمه مدت دل پدر با او

صاف نشده بود و بدتر اينكه رس يك 

ي پيش جاري و
 شوچز

 برادرشوهرش

 .اينگونه خرد ميشد

عمو و زنعمو رفتند نميدانستم اين بساط 

 را چه كسي راه انداخت

و اين آبروريزي تقصي  كدام بود، تقصي  

 پدر كه با گذشت اينهمه



وقت هنوز عشق زري در وجودش بود و 

 براي از دست دادنش حرص

قابل  ميخورد و رفتارش با مادر غي 

 بخشش بود يا مادر كه اخالق

   چتر هاي وارونه

شوهرش را ميدانست و نبايد در اين 

ي را باز
ايط رس شوچز  رسر

رد؟ شايد هم زنعمو بيشير از همه ميك

 تقصي  داشت و مثل بقية

خالهزنكهاي فاميل كه اين چند روز باز 

ي فرصت  در مراسم كرباليي

دستشان افتاده بود تا زخم زبان بزنند و 

 قضية صيغة پدر را



به رخ بكشند اين وسط موش دوانده 

 .بود

 مادر توجيه ميكرد

ي سيدكريم -
سكينه گفت گريه و ناراحتر

ير بهخاطر از دستبيش  

ي ... منم گفتم  دادن زري بود تا كرباليي

ي  يكه زياده زنايي
ز  چي 

زري مثل ... 

 پدر هنوز آتشش تند بود

ي برم با -
غلط كرد با تو ... خودت گفتر

 زري ازدواج كنم بعد بچه

ي جلو كه آبروي 
هاتو شي  كردي انداختر

ي  منو پيش كس و ناكس بي 



 ...و آتو بيفته دست هر

ز  خانه رس خوردم بهنظر پشت در آشي 

ي پدر
سيد عمده ناراحتر  مي 

   چتر هاي وارونه

از اين بود كه آش نخورده و دهان 

 سوخته بود

ام و عزتش  ز احير حاال با زير سوال رفير

 پيش همه، دنبال كسي بود

 گند كارياش را

گردن او بيندازد و چه كسي مظلومير از 

 !مادر بيچارة من

ز مسلم  بود پدر و مادر هر دو تنها يك چي 

 عذاب ميكشيدند و ما



 بچهها را همراه خودشان عذاب ميدادند

خانه باز شد و مادر با حالي 
ز در آشي 

 خراب وارد شد

ز كنيم االن مهمونا - پاشو هال رو تمي 

سن  .مي 

نگاهم به سفرة درهم پيچيده و كاسه 

 بشقاب كج و كوله كه اين

 طرف و آنطرف پخش شده بود افتاد

 !بازم مهمون،، برا امروزمون بس نبود؟-

 سماور را به برق زد

اينا فرق دارن، خواستگارن و برا امر خي  -

 .ميان

اينحد از بيفكري و بيخيالي در وجود 



 مادر واقعا نوبر بود

   چتر هاي وارونه

 ...دست و صورتتم يه صابون بزن-

 دهانم تا آخرين حد باز ماند

- ، اال ي
ي ميكتز

ي داره شوچز
 

ن بهم ميگ

 خواستگار ميآد؟

 آرام جواب داد

چيكار ميكردم بلندگو دست ميگرفتم -

 جار مي زدم داره برات

 خواستگار ميآد؟

 جوش آوردم

خيلي بيخيالي مامان داره خواستگار -

؟  مياد و اينجوري ريلكسي



ي خودمو آماده  
نبايد يه كالم به من ميگفتر

 كنم، نبايد خونه رو

ز ميكرديم، نب ايدتمي  ... 

 بيخيال حرفش را ادامه داد

ته يكم آروم بگي  -  ...چه خي 

 بلند شدم

ي مامان تو اين -
تو چرا اينجوري ميكتز

ي ويري اومدن  هي 

   چتر هاي وارونه

 .خواستگار ديگه چه صيغه ايه

آب بينياش كه نشان از گريه داشت، را 

 باال كشيد

- ي از وق
ين موقعيته نميبيتز ي اتفاقا بهير

تر



 قضية پدرت رس

 ...زبونا افتاده كسي رغبت نميكنه

 دود از كلهام بلند شد

 !واقعا كه مامان-

 مادر با گوشة رورسي اشكش را گرفت

اگه ميفهميدي ميخواد برات خواستگار -

 بياد مخالفت ميكردي

... 

ب روي رسم نشست  دستم با رصز

م راحت بشم-  ...اي خدا من چرا نميمي 

ي اون از بابات -
خودت كه داري ميبيتز

 اينم از وضعيت خونه

زندگيمون، پس آروم دمت رو بذار رو  



 كولت از اين خونه فرار

   چتر هاي وارونه

ي كه  ي اينجا چيكار ... اينايي
كن رويا، بمويز

 دارن ميان آدماي

ز من ميگم  ...خوبيان ببي 

 .صداي در حياط حرفش را نيمه گذاشت

سن از راه پله به گوش رسيدصداي مح  

 ...آهاي صابخونه-

نگاهم به مادر بينوا و بيچارهام دوخته 

ي 
 شد كه همراه با بدبختر

خودش دست مرا هم گرفته بود و با 

د ز ميي   خودش پايي 

من پيش مهمونا نميآم از حاال گفته -



 .باشم

 چشم بست

يه خواستگاري سادهاس رويا حاال بيان -

 شايد خوشت اومد خدا

چه ديدي، هانرو  ! 

چاي را توي قوري ريخته باالي سماور  

 گذاشت

اينقدر هم عزا نگي  بذار بيان اصال -

 ببينيم اونا ميپسنديدن

   چتر هاي وارونه

... 

ي بود هر چند براي يك دخير 
ز
اين هم حرف

 خيلي سخت بود يگي 



بيايد خواستگاري بعد طرف نپسندد و 

د  .پياش را نگي 

ز حرفها و تفكرات اعتماد هر چند با ه مي 

 بهنفسم در اين خانه

به زير صفر رسيده بود و هميشه خودم 

 .را دست كم ميگرفتم

محسن ميوه در دست جلوي رويم 

 ايستاد

ي كوچيكه زحمت - اينم ميوه بفرما آبج 

ز و چيدنش با خودت  .شسير

ي برگشت  نگاهش به پذيرايي

اينجا چرا اينجوري شده، زلزله اومده يا -

 جنگ بوده؟



 چشمهاي مادر اشگي شد

ي نشده-  .هيج 

 رسم را با جمع كردن سفره گرم كردم

ون نميآم-  .در هر حال من از اتاق بي 

ز كردم تا  خانه را به رسعت تمي  ز هال و آشي 

 .به اتاق بروم

   چتر هاي وارونه

ز شد  مادر جلوي رويم سي 

- ي ميآري آبر  وريزي نكن رويا فقط يه چايي

ي كه
ر
ز كار شاف  همي 

ي 
ي و خوسر ي بذار امشب بهخوي 

نميكتز

 تموم بشه تو يگي ديگه دل

 .منو خون نكن



 دلم برايش سوخت

االن چه وقت خواستگاريه آخه تو اين -

ايط گل و بلبل همينا  رسر

 .رو كم داشتيم

بيا برو دست وصورتتو بشور يه امشبو -

نمحض رضاي خدا دندو   

رو جيگر بذارين تا اينا بيان و برن بعد هر 

ي دلت ميخواد  چ 

ي همون 
 

ي تو بگ حرف بزن اصال هر چ 

 .ميشه

ي كه حال خرابمو ديگه بدترش -
ميبيتز

 .نكن

 اشك هايم جوشيد



ي -
ي مامان! حال خراب منو نميبيتز تو چ 

 نه! برات مهم نيس كه

   چتر هاي وارونه

زوهاي من من نميخوام ازدواج كنم، آر 

 برات مهم نيس نه؟ اگه

ي اگه من  اومدن و ماجرا ادامهدار شد چ 

 ديگه نتونم درسمو

 ...ادامه بدم و

 دستهايم را محكمير گرفت

همة اينا راه حل داره رويا بذار امشب -

 .تموم بشه مادر

دلم واقعا براي زن روبرويم گرفت، 

 دلخوشيهاي زيادي طي اين



لم سال ها از او گرفته شده بود د

 نخواست امشبش را بيشير از

 .اين خراب كنم

ون آمد ي از سينه ام بي 
 آه سنگيتز

آخه لباس مناسب هم ندارم بپوشم -

 .جلو اونا

 چشم هاي مادر برق زد

ي - ز ي من يه چي 
ي به صورتت بزيز تا يه آي 

 .پيدا مي كنم

فقط دست و رويم را با صابون شستم 

 يك رژلب هم نداشتم به

   چتر هاي وارونه

ي رسمهاي به 
لبهايم بمالم يا حتر



ي بعنوان يك
 چشمهايم. يعتز

ز  دخير هيچوقت اجازهي خريد چني 

ي نداشتم مگر اينكه هايي
ز  چي 

ازدواج كرده سپس آرايش كنم، يگي از 

 معيارهاي نجابت از نظر

ي دخير بدون آرايش و ساده بود
 .مادر يعتز

چشم به در دوخته منتظر بودم مادر 

ن چاي صدايم كندبراي برد . 

ي در رسم پرواز ميكرد. اگر 
افكار گوناگويز

 قبول ميكردند و مي 

كردم چه ميشد اگر نمي پسنديد چه، 

 پيش همه آبرويم مي رفت كه

 ...دخير سيدكريم



 صداي مادر حواسم را جمع اتاق كرد

ي بيار مادر-  .رويا جان چايي

نگاهي به رس و وضع و لباس هايم 

ز رنگ مادر انداختم، بلوز سي   

كه تازه از خياط گرفته و يكبار هم 

 نپوشيده بود را تنم كرده

بودم، دلم به حال خودم سوخت جايگاه 

 من كجاي اين خانواده بود

   چتر هاي وارونه

ي يك دست لباس نو و درست و 
حتر

ز مجالسي  ي مخصوص چني   حساي 

 نداشتم

و از رس ناچاري بلوز مادر را تنم كرده 



 .بودم

بردم و لبهي بلوز را زير دامن جا  دست 

 كردم تا تا گشادي اش

زياد به چشم نزند اي كاش از سمت  

 كمرپشت يك سنجاق مي زدم تا

كمي گشادي اش گرفته شود در هر حال 

 از زير چادر مشخص نبود و

چادر نمازي كه رسم كرده بودم آبرويم را 

 .خريده بود

ي چاي 
ي كشيدم و سيتز

نفس عميقر

شدم بدست وارد اتاق . 

ي را جلوي پدر كه صدر مجلس با  چايي

 اخم شديد نشسته بود گرفتم



دستش را به سمت مهمانها گرفت به 

 معناي اينكه به آنها تعارف

 .كنم

ز بار بود از اخم پدر دلم گرم شد  اولي 

 اينطور كه پيدا بود

ي از مجلس در نگاه و 
كامال نارضايتر

 .حركاتش موج مي زد

   چتر هاي وارونه

ي را تهمينه خانم گرفتم
 سيتز

ز -  .بفرمايي 

 متفكرانه نگاهم مي كرد

م، خوش مي گذره؟- ي دخير  خوي 

زن بسيار باسياست و زبان بازي بود 



 هيچوقت اين زن را دوست

 .نداشتم و خوشم نميآمد

ي از الي در داماد و مادرش را ديدم 
وقتر

 تعجب كرده بودم البد

ي از سياست زن
انه اش بود اين هم جزي 

ز جلسهي   وگرنه براي اولي 

خواستگاري بهير بود خواهر يا زن 

ي 
 برادرش يا فاميل مونتر

 .همراه خود مي آورد نه پرسش را

 با لحن معمولي جواب دادم

ي شما-
 !بخوسر

 لبخندي زد

ي خوشگل خانم-
 .خوش باسر



   چتر هاي وارونه

ي چاي را 
بدون حرف جلوتر رفتم و سيتز

ي كه زيرچشمي جلوي مرد  

هام بود، گرفتم  .خي 

 لبخندي زده چاي را برداشت

 .ممنون-

از اتاق خارج شدم برايم مهم نبود چه مي  

 گويند و چه مي خواهند

تنها بخاطر حرمت مادر و اينكه امشب 

 دلش شكسته شد در اين

 .مجلس حارصز شده بودم

ز بودم اين خواستگاري رسانجامي  مطمي 

 ندارد و دست خالي از اين



خانه مي رفتند چون تفاوت سنيمان زياد 

 بود و نكتهي مهمير پدر

 .مخالف اين ازدواج بود

مهمانها رفته بودند پدر با اينكه اوقاتش 

 تلخ بود اما هيچ

ي خودش رفته  ي نزده و به غار تنهايي
ز
حرف

 بود هنوز قهر بود و

 تنها در اتاق ميخوابيد

   چتر هاي وارونه

چشم به بچهها كه باالخره بعد از كلي 

 مسخره بازي و ادا درآوردن

خوابيده بودند دوخته و به اين فكر مي  

 كردم اگر قرار باشد



روزي از اين خانه بروم چقدر دلم براي 

 اداهايشان، لبخندها،

دعواها و شلوغ بازي  هايشان تنگ خواهد 

 شد، من هنوز بچة اين

م كه خانه بودم آنقدري بزرگ نشده بود

ي 
 

 ميخواستند به يك زندك

ديگر هلم بدهند هنوز قادر نبودم از اين 

ي 
 

 جمع دست كشيده زندك

ي خيلي 
 

ديگري براي خود بسازم، اين زندك

 به من بدهكار بود و

ي 
 

وع يك تجربة ديگر اصال آمادك براي رسر

 .نداشتم

 خانم جان آرام صدايم كرد



ز اگه بابات خوابيده پتو كشيده - برو ببي 

هوا رسد روش يا نه  

 .شده رسما نخوره يوقت

 لب برچيدم

سم صداي در بدخوابش كنه - ميير

 .خانجون

   چتر هاي وارونه

از پدر خجالت ميكشيدم در واقع امروز 

 از همة اهل خانه خجالت

معقولي كرده باشم   ميكشيدم انگار كار غي 

 كه برايم خواستگار

 .آمده

خا ز نه در مادر بعد از اتمام كارش در آشي 



 حالي كه دستهايش را

به دامن لباسش ميكشيد تا خشك شود  

 كنارم آمد

دستام ديگه جون ندارن بس كه شستم -

 ...و رفتم اينهمه سال

وع شد به تهمينه  در ذهنم مقايسهاي رسر

 خانم فكر كردم كه لباس

هاي تنش، طالهايش، آرايشش، 

 حرفهايش نشان از اين داشت خيلي 

خالف مادر  به خودش اهميت ميدهد بر 

 كه هميشه در حال خريد

 وسايل

خانه و كاسه بشقاب براي مهمانيها بود و 



 اصال به فكر خودش

 .نبود

ي ميكند 
ي نزدم ميدانستم زمينه چيتز

ز
حرف

 تا حرف را به خواستگاري

 .امشب بكشاند

   چتر هاي وارونه

 رختخوابش را نزديك من كشيد

ي كال -
ميگم اين پرسه هم بد نبودا يعتز

ي خوبن ... حاال
 

 خونوادك

ي كه چه 
انشاءاهللا قسمت بشه مي بيتز

، بچة ز  خونوادهاي هسير

 كوچيك

ي 
 طفلي از وقتر

ز هم ندارن كه مثل مهي 



 تازه عروس شد داية

 ...خواهرشوهر و برادرشوهر و

ي كرد
 مكتر

بچة زياد همش دردرسه، كار آدمو زياد -

تباهميكنه و عمرشو   

ي ميخوام بگم...
 ...يعتز

 نگاهش كردم

بعد اينهمه سال يادت افتاده كه بچة -

ز خوب نيس  زياد داشير

... 

 حرفم را بريد

   چتر هاي وارونه

ي خداي -
حرفم اينه اگه اينا رو رد كتز



 نكرده ديگه خواستگار

برات نمياد با اين وضعيت كه بوجود 

ي   اومده و با حرف و حديثهايي

ي  كه پ شت رس بابات هست، با اين آبرويي

 ...كه ازمون رفته

ز شدم  غمگي 

همة اين حرفا و بحثا يه روزي تموم -

 ...ميشه و

 آهي كشيد

بابات ول كن اون زن نيس رويا اينو -

 بفهم وگرنه بعد اينهمه

مدت حال و روزش اين نبود. من صالح 

 تو رو ميخوام، مصلحت در



ن اينه كه از اين خونه بري بعد از اي

 جريان پدرت و فاش شدنش

ز  نه مطمي  ز ديگه كسي در اين خونه رو نمي 

ه  ...باش پس بهير

 با خشم حرفش را بريدم

مامان انگاري ميخواي منو از خونه -

ون اينهمه  بندازي بي 

ي 
ي ميچيتز  .صغري كي 

 بالش را مرتب كرد

   چتر هاي وارونه

ها بايد يه - , همة دخير ي باآلخره كه چ 

ز پس چهروزي ا زدواج كيز  

بهير حاال كه اين موقعيت خوب اومده 



ي و خودتو
 

 رساغت بله رو بگ

ي 
 .خالص كتز

 رسم به سمتش برگشت

، پس درسم - ز مگه همه بايد شوهر كيز

؟ من مي خوام دانشگاه ي  چ 

برم كار كنم ... اصال من چرا بايد تاوان  

ي 
 

 گناه پدر و بيچارك

 .تو رو بدم مامان، هان

 رس جايش دراز كشيد

اونا كه مشكلي با درس خوندنت ندارن، -

 تازه خود پرسه ميخواد

ي 
درسشو ادامه بده پس تو هم ميتويز

ي 
 ...بقية درست رو بخويز



ي 
ي و كار كتز

هر چقدرم كه درس بخويز

ي 
 باالخره نبايد تنها بمويز

ي ديگه
 .و آخرش ازدواج ميكتز

در دلم غوغا بود و هقهق ميگريستم من 

 تازه محمدم را از دست

   ي وارونهچتر ها

داده بودم نميتوانستم به اين زودي جاي 

 خالياش را با كسي پر

كنم اما با ظاهري خونرسد بالشم را 

 مرتب كرده دراز كشيدم

در هر حال من ازدواج نميكنم حداقل -

 حاال، ميخوام برم رس كار

 ...و



 مادر دست زير رسش گذاشت

ي ميشه فعال  - حاال بخوابيم ببينيم چ 

تم چند روز فرصت بدنگف  

قرار شد تا سهشنبه بهمون وقت بدن 

 فكر كنيم و بعد بهشون خي  

 .بديم ... تا اونموقع خدا بزرگه

ز  تمام آن شب را بيدار ماندم به همه چي 

 فكر كردم، دروغ چرا

از سكوت پدر ترسيده بودم نكند 

 موقعيت اجتماغي خانوادة داماد

ا و چشم پدر را گرفته باشد نكند از حرفه

 قول و قرارها دلش

گرم شده موافقت كند ... واي خداي من 



 اگر اينطور ميشد من

ي براي مخالفت نداشتم
 .قدرير

ي بود هم از لحاظ درسها 
ز

شنبه روز شلوغ

 و هم رسوصداي بچه ها

   چتر هاي وارونه

كه حرفهاي زيادي از روز تعطيل جمعه 

ي 
ز
 داشتند هر كدام حرف

دند ز  .مي 

ي زده باشم رو به بچهها  براي اين
ز
كه حرف

 گفتم

ي بچهها من يه خواستگار دارم-
 .راستر

 قبل از همه فهيمه جواب داد

ي بگو خواستگار -
آره تو هم از لج مرصز



 .داري

خودش هم عاشق محمد بود و بعد از 

 .ازدواجش دمغ شده بود

 خنديدم

 ...نه بخدا پنجشنبه شب اومده بودن-

وع شد  .كلكل رسر

ي فكر كردند دروغ ميگويم و از لج 
 

همگ

 محمد مرضيه كه ازدواج

 .كرده از خودم حرف درميآورم

 سعيده حرف فهيمه را ادامه داد

   چتر هاي وارونه

ي محمد اينا زن  -
آره راس ميگه چه كتز

 گرفته تو هم كه داري



ي 
 ...ازدواج ميكتز

 لجم گرفت

نه بابا راس ميگم به جون مهتاب ... -

رف مهندسه و پولداره،ط  

اصال رو هر كي انگشت بذاره در جا 

 جواب مثبت ميدن، هر كي رو

 ...بخواد نه نمي گن

 مرضيه چپ نگاهم كرد

 خوب اسمش چيه اين آقاي مهندس؟-

 الهه بدجور خنديد

 !البد محمد غفاري-

 .همه زدند زير خنده

به قيافهي تكتكشان كه در حال مسخره  



 كردنم بودند نگاه كردم

دقيقا! اسمش محمد غفاريه، بيست و -

 پنج سالشه و مهندسه،

ز   .فاميل پدرم هسير

   چتر هاي وارونه

دهانشان باز مانده بود احتماال فكر مي  

 كردند زده به رسم و

ي به 
هذيان ميگويم. دقيقا خودم هم وقتر

 اسم و فاميلي پرس حاج

ز حالت  يداهللا دقت كرده بودم همي 

 .شده بودم

افه كردماض  

 .خيلي هم خوشتيپ و برازنده اس-



 .هنوز باور نداشتند

 فهيمه ادامه داد

ي چون محمد اينا نيومده -
 

دروغ ميگ

 خواستگاريت داري برا خودت

 ...الكي 

 با جديت حرفش را قطع كردم

ي دارم باهاتون ميگم طرف و -
چه شوچز

 مادرش اومدن و پسند كردن

 .ولي من قبول نكردم

 .ديگر ادامه نداد

   چتر هاي وارونه

ي حرفم را گرفت  مرضيه ي 

اگه اينجوريه خوب بله رو بده و -



ز موردي  خالص، حيفه يه همچي 

 .رو پر بدي

 .بقيه خنديدند

دلم براي خودم سوخت، محمدشان 

 ديگر از دستم رفته بود و كامال

ي دلم از 
ز
نااميد از برگشتنش بودم از طرف

 بچه ها هم گرفت، اين

گر صداقت قبل را نداشت جمع جمع دي

 دوستانهي جمع و جوري كه

ستان بزرگير شده بود و ديگر  در دبي 

ز بچهها  صميميت قبل بي 

د. با اين وجود باز هم تنها  ز موج نمي 

ي اين روزهايم
 دلخوسر



ي ها، مسخره 
ها بودند با شوچز ز دخير همي 

ي نيش
 بازي و حتر

 .زبانهايشان

 .به خانه كه رسيدم وضع بدتر شد

به محض ديدنم گفتمادر   

   چتر هاي وارونه

 ...تهمينه خانم زنگ زده بود-

با شنيدن نام تهمينه هراس در دلم افتاد، 

 نكند از من خوششان

 نيامده باشد

ي ميگفت-  .چ 

 لبخند زد

گفت پرسمون خيلي از دخير شما -



 ...خوشش اومده و

ادامة حرفهاي مادر را نشنيدم. ناخواسته 

 در دلم خوشحالي برپا

شده بود بابت پسنديده شدنم. اينكه 

 طرف چشمش مرا گرفته بود

ي بود اما 
خوب بود هر چند جوابم منقز

 اينكه آنها مرا نپسندند

 .خيلي سخت تر ميشد

 مادر حرفهايش را ادامه ميداد

ي -  ...قرار شد امشب بيان برا حرفاي نهايي

ه طرف اتاق رفتمب  

مگه قرار نشد سه شنبه جواب بديم -

ي ندادم كه  من هنوز جواي 



   چتر هاي وارونه

 .پاشن دوباره بيان

 مادر دنبالم آمد

آره گفتم بهش، گفت با حاج يداهللا -

 ...ميان تا اونم

 مقنعه را از رسم كشيدم

 من كه گفتم -
ً
مامان تمومش كن لطفا

 ...قصد ازدواج ندارم

 در را پشت رسش بست

 ...خوب پدرش ميخواد بياد-

 به سمتش برگشتم

البد پس فردام خواهرش ميخواد بياد، -

ي 
 اينا چرا قطرهچكويز



ميآن، چرا پدرشم همون شب نيومده 

 بود؟

 رسش خم شد

بذار بهشون بگم بيان رويا لگد به بخت -

 خودت نزن اينا آدماي

درست و حسابيان پدر و مادرش آدماي 

يان حاال بيان شايدممعتي    

   چتر هاي وارونه

جور نشد، زشته من زنگ بزنم حرف مرد 

ز و  ريش سفيدو بزنم زمي 

 .خودمونو سكهي يه پول كنم

به فكر فرو رفتم، اين روزها مدام در حال 

 مقايسه بودم اگر



بهجاي اين محمد، آن يگي محمد يا 

 سهراب بود جوابم چه بود،

دم آنقدر فكر و خيال با كله قبول ميكر 

 بيخود كرده بودم كه

گاهي آرزو ميكردم كاش محمد 

 خواهرزادةمرضيه ازدواجش را بهم

د و دوباره پيش من بازميگشت خدايا  ز مي 

 از فكر و خيال زياد

 .ديوانه شده بودم

هر چند اينطور كه مادر مي گفت و ارصار 

 داشتند زياد هم بد

نميشد اگر خواستگارها دوباره ميآمدند 

هاي مدرسه  پوزة دخير



هم به خاك ماليده ميشد و ميفهميدند 

ي   خواستگار خوب و سمج 

نم ز  ...دارم و الكي حرف نمي 

س و اضطراب رسيد  شب با تمام اسير

 نميدانم عوارض ارصار مادر

بود يا خودم نرم شده بودم كه اينبار 

 برخالف دو شب پيش كمي 

   ارونهچتر هاي و 

به رس و وضعم رسيده بودم چاي كه 

ز   بردم مثل پريشب رسم پايي 

نبود و نگاهم به مرد روبرويم افتاد، 

 حركاتش را محك زدم، با

پدر و مادرش آمده بود، يك مرد كامال 



 معمولي بود بايد براي

دم، كمي قدش از  مرضيه خي  ميي 

 محمدشان بلندتر بود برخالف

اي سياهي داشت كمي محمدشان چشمه

 ...هم الغرتر بود و

از خودم لجم گرفت چرا بايد خواستگارم 

 را با محمدشان مقايسه

 ميكردم

حاج يداهللا مجلس را بدست گرفته بود 

خانه ميآمد ز  صدايش تا آشي 

ز قبوله، من برا - ي كه شما بگي  هر چ 

 عروسم هر كاري ميكنم،

هر كاري ... خرج درس و دانشگاهش با 



ي  كه بخواد هر  من هر چ   

كجا بخواد بره خودم هزينهشو ميدم با 

 درس خوندنش تحت هيچ

ايطي مشكلي نداريم اصال  ...رسر

ز نشستم، قطعا با اين حرفها  روي زمي 

 .پدر خام ميشد

   چتر هاي وارونه

بچهها رس و صدا مي كردند و از كول هم 

 باال مي رفتند تا از

ينندگوشة در نيمه باز داماد را بب . 

دلم به حالشان سوخت طفليها خيلي 

 وقت بود مورد جديدي براي

رسگرمي نداشتند و اين خواستگاري حال 



 و هوايشان را عوض كرده

 .بود

 ساكتشان كردم

ز - ز ديگه زشته االن فكر ميكيز صدا نكني 

ز  ه، شايد فكر كيز  چه خي 

 .منم كه دارم خوشحالي ميكنم

خانه چسباندم ز  .آرام گوشم را به در آشي 

 اينبار صداي تهمينه خانم ميآمد

ي به محمدم گفتم عروس پونزده -
وقتر

 سالشه اولش قبول نكرد

بياد خواستگاري مي گفت خيلي كوچيكه 

 و بهم نميآييم ولي بهش

   چتر هاي وارونه



گفتم ماشااهللا عروسم درشت استخونه 

 و راحت هيجده ساله نشون

 ميده

بعد كه اومد خودش ديد و حرفمو تاييد  

 .كرد

 صداي خندهاش آمد

ي ديگه نميآره.؟-  عروس خوشگلم يه چايي

بيخيالي ام نسبت به اين زن كمكم تبديل 

 به نفرت مي شد، شايد

اينكه اينهمه ارصار به اين وصلت مي كرد 

 و هي عروسم به نافم

ميبست بيتاثي  نبود. احتماال هر كس 

الي ديگري بود از خوشح  



روي پا بند نميشد ولي من از قديم اين 

 زن را دوست نداشتم

ز حرفها و تعريف كردنش  براي همي 

 .عذابم ميداد

 مادر صدايم كرد

 .رويا بيا استكانها رو بي  -

چادر را روي رسم مرتب كردم و به 

ي كه مهمانها ، جايي ي  پذيرايي

 .نشسته بودند رفتم

   چتر هاي وارونه

  كه مرا ديد رو به پدر كردحاج يداهللا

خوب سيدكريم اجازه بده دخير و پرس -

 يه گوشه حرفاشونو بهم



بزنن شايد رويا خانم خواستهاي داره كه 

 ...بايد بگه يا

 مادر قبل از پدر زبان گشود

ي حرف رويا حرف پدرشه-
ز
 ...نه چه حرف

دندانهايم روي هم كليد شد نميتوانستم 

ي بگويم و ز  در جمع چي 

ر مخالفت كنمبا ماد . 

نگاهش كردم اما او اصال توجهي به من 

 نداشت عمدا نگاهم نميكرد

چون ميدانست اصال من اين ازدواج را 

 قبول نداشتم و شده با چشم

 .و ابرو اشارهاي مي زدم

ي بزنم، نتوانستم دهان باز كنم 
ز
نشد حرف



 و مخالفت كنم، شايد

اگر مادر اجازه ميداد با خود پرس حرف 

ز زدهبزنم زير  همه چي   

ميگفتم مخالف اين ازدواج هستم، انگار 

ز مسئله  مادر از همي 

   چتر هاي وارونه

سيد كه سفت و سخت مقابل حرف  ميير

 زدن دو نفرة ما ايستاد و

 با

 تنها

اجازه نداد با هم شيم، من بر حسب 

ايط پيش آمده با  رسر

خودم لج كرده بودم ولي مادر اين را به 



 پاي موافقت با خواستة

خودش ميگذاشت در حقيقت اين مادر 

 بود كه بجاي من اجازة

خواستگاري و بهنوغي جواب بله را به 

 .آنها داده بود

مسخ شده بودم و جريان با شتاب پيش 

فت حرفها زده شد قول  مي 

 .و قرارها گذاشته شد

هللا تي  خالصي تنها جملة آخر حاج يدا

 شد بر آنچه رشته بودم

پس آخر هفته با انگشير نشون ميآييم -

ي 
ر
 خدمتتون و انشاءاهللا باف

 .ماجرا



 مادر زبان ريخت

خونة خودتونه حاج آقا، دخير و پرسم -

 .متعلق بهخودتون

ي 
 

ي به راه افتاده بود و همگ
در واقع جريايز

 دست به يگي كردن

 .مرا همراه آن به جلو هل ميدادند

   چتر هاي وارونه

دستم بر رسم نشست خواسته يا 

 .ناخواسته همراه ميشدم

مادر باز آخر شب كنار گوشم از 

 خوبيهايشان ميگفت از اينكه

چقدر نازم را كشيدهاند كه هر چه پدر  

ي زده حاج
ز
 گفته و هر حرف



 ...يداهللا به ديدة منت قبول كرده

 آنقدر ميگفت كه طلسمم ميكرد گاه

ي كه مي زد خيلي   حرفهايي

ي، چه مي 
ين بود و خواستة هر دخير شي 

ي در  توانستم بكنم دخير

ي كه عشق سه 
 
آستانة شانزده سالك

 سالهاش را از دست داده و

اميدي به آينده نداشت، كسي كه 

 محمدش را باخته بود و برايش

ي نمي كرد با چه كسي ازدواج كند 
ر
فرف

ي پرس حاج يداهللا  حداقل خوي 

ود كه هميشه اسم محمد غفاري در  اين ب

 كنار اسمم بود و اين



براي من كوته فكر شادي كوچگي بود كه 

 هر موقع صدايش ميكردم،

احساس كنم همان محمد مرضيه جوابم 

 .را ميدهد

تمام طول شب را فكر كردم تنها نتيجه 

 اش اين شد خودم را

   چتر هاي وارونه

ي و در جهتش شنا  
 

بسپارم به جريان زندك

 كنم، با مغز كوچكم

معادالت را كنار هم چيده و راه حلي كه 

 پيدا كردم اين بود،

با پرس حاج يداهللا ازدواج ميكنم تا از اين 

 خانه خالص شوم بعد



ز را بر هم زده و به جاي دوري  همه چي 

وم كه از دست همه  مي 

ي 
 كه راحت شوم با عقل كودكانه و حماقتر

 داشتم فكر ميكردم عملي 

ين راه حل است  .ميشود و بهير

ز بودم  ي كه محمد را باخته بودم مطمي 
متز

 تا آخر عمر هرگز ديگر

عاشق كسي نميشدم، تنها فكر و ذكرم 

 درسم را ادامه دادن بود

ي كه از عهدة اداره كردن زندگيام  تا به جايي

 برآيم و ديگر

 .محتاج كسي نباشم كه امر و نهي بشنوم

ي به مغزم خطور نميكرد بتوانم 
حتر



ي بدهم و
 قاطعانه جواب منقز

مقابل مادر بايستم شايد اگر كمي جرات و 

 جسارت داشتم در

جوابش ميگفتم منتظر خواستگاران ديگر 

 ميمانم، دنيا به آخر

نرسيده كه پرس حاج يداهللا آخرين 

 خواستگارم باشد، شايد روزگار

   چتر هاي وارونه

عدها افرادي با موقعيت بهير از اين را ب

 رس راهم قرار مي داد

اصال از كجا معلوم شايد دوباره عاشق  

 كس ديگري مي شدم اما در

ايط بد و  ي و آنهمه رسر
 
سن پانزده سالك



ي تنها اميدم
 

 رسخوردك

به مادرم بود و اينكه خانوادة حاج يداهللا 

 مشكلي با درس خواندنم

تحصيل بدهمندارند و مي توانم ادامة  . 

كسي را نداشتم راهنماييام كند مادر كه 

 انگار مرا از خانة

ز كه بواسطة  اند، مهي  پدري مي 

 ديكتاتوري پدر حق آمدن به خانه

را نداشت تا الاقل با او درد دل كنم، 

 دوستانم كه يكرنگ نبودند

و رس قضية سهراب با من لج بودند چه  

 كسي را داشتم تا مشاوره

ايط سخت و ... كمكم  بدهد و در اين  رسر



 .كند

ي بروز  ز ها چي 
تصميم داشتم به دخير

ي 
ز
 ندهم، خودشان بحد كاف

خرده شيشه داشتند و اذيتم ميكردند اين 

 هم قوز باالي قوز

 .ميشد

   چتر هاي وارونه

هر روز با مادر بحث داشتيم، هر روز 

ز تلفن  مراد و مهي 

 .ميكردند

ز ميگفت  مهي 

- خوبه خدا رو شكر، وضع ماليشون كه 

 خونوادة تحصيلكرده و



ز پرسه هم مهندسه و  فرهنگياي هسير

ي  ي جايي
كتر  فردا پس فردا يه رسر

استخدام ميشه و نونت تو روغنه.ديگه 

ي از خدا ميخواي  ...چ 

 مراد ميگفت

من خدمت رسبازي باهاش همدوره -

ي هست،  شدم، پرس پاك و نجيت 

اصال اهل دود و دم و خالف و اينكارا 

 نيست، خونواده داره و با

اصل و نصب، تيپ و قيافهاش هم كه 

 خوبه، اخالقش حرف نداره ديگه

ي مي خواي بهير از اين رويا  ...چ 

ز بساط بود با حرفهاي  هر شب همي 



 اينها خام ميشدم و صبح حواسم

 رس جايش مي آمد و مخالفت مي كردم

   چتر هاي وارونه

مامان من نميخوام ازدواج كنم، هنوز -

 دلم ميخواد دخير اين

ي كنم، پيش شما و 
 

خونه باشم، بچگ

 ...آقاجون باشم

د ز  مادر نهيب مي 

ي اين حال و -
ي بشه مگه نمي بيتز كه چ 

ي  ي كه چ 
 روز ماست بمويز

ي برسي  بشه الاقل برو به يه نون و نوايي

ي درست نميشه ز  اينجا چي 

ي قبل از اينكه و 
ضع بدتر بشه برو، نميبيتز



 پدرت بچه هاشو از

ون كرده، اين حال و روز منه،  خونه بي 

ز و  اون از وضع مهي 

مراد اينم از محسن كه كار و باري نداره و 

 با پدرت شكرآبن

اونم از بچه كوچيكا كه همش اذيتت 

ز و رس به رست ميذارن  ميكيز

ي ... باور كن اونجا ... ي كه چ 
حاال بمويز

ي باشه وضعت از هر چ   

ه، بچة كوچيك ندارن كه  اينجا خيلي بهير

، حاج يداهللا ي
 اذيت بسر

هم كه گفته تا آخر دانشگاهت خرج 

 ...تحصيلتو ميده و



تمام حرفهايش حق بود اما من هنوز دلم 

ي   خانوادة ي 
ز  پيش همي 

 رس و سامان بود

   چتر هاي وارونه

من همينجوري همة خونوادمو دوست -

رو خدا ماماندارم تو   

 .بذار بمونم

 اخم كرد

مگه من بدبخت بهغي  از خي  برا بچه -

ي ميخوام مگه  هام چ 

ي من بجز شماها به كيه اصال 
دلخوسر

 زنگ مي زنم ميگم غلط كردم

، اينو ميخواي ي
 ...نياين راحت ميسر



 اشكش كه چكيد دلم شكست

ي نميگم حرفم - ز باشه مامان من كه چي 

 ...اينه

 مغموم نگاهم كرد

باشه اگه كوچيك شدن من حالتو -

 ...خوب ميكنه

ز دل مادر  رسيدن به آرزوهايم به شكسير

 زجركشيده و دلشكستهام

 .نميارزيد

ز رفت  رسم پايي 

   چتر هاي وارونه

ي گريه نكن-
 

ي تو بگ  .اصال هر چ 

د كه ته ماندة اعتماد  ز طوري حرف مي 



 بهنفسم را هم گرفت انگار

هام و اين آخرين مورد نفرين قرار گرفت

ز از  شانس من براي رفير

 اين خانه است

رويا من خوشبختيتو مي خوام ديگه تا -

ز   آخر عمرت يه همچي 

نه ز  ...شانسي در خونمونو نمي 

اشكهايم فرو ريخت، من كه ديگر بعد از 

ي 
 محمد دنيا برايم معتز

نداشت و تصميم داشتم تا آخر عمر دور 

ي را خط بكشم
 عشق و عاشقر

ي همه
ز
اين وصلت را تاييد مي   از طرف

 كردند پسبا موافقتم الاقل



دل اين زن بدبخت را شاد ميكردم حاال 

 پرس حاج يداهللا يا هر كس

ي نداشت
ر
 .ديگر برايم فرف

 چشم بستم

 .باشه-

ز و تمام  همي 

   چتر هاي وارونه

هر چه به آخر هفته نزديكير ميشديم 

 حالم گرفتهير ميشد هر روز

سم  بدتر از روز  قبل پكر بودم و اسير

 .بيشير ميشد

زنگ تفري    ح بود ولي حس همراهي با 

 .بچهها را نداشتم



 مرضيه مانتويم را كشيد

 ...پاشو بريم حياط بلكه يه_

 دستش را گرفتم

ي _
 .حوصله ندارم مرصز

 مات نگاهم كرد

يت هستا اين - ز وايسا ببينم تو يه چي 

 هفته خيلي اوضاعت درهم

 .برهم بود

 ديگر آب از رسم گذشته بود

پنجشنبه قراره خواستگارا بيان و قطعي  -

ز صحبتهاشونو  كيز

 ...نميدونم چه خاكي به رسم بريزم

   چتر هاي وارونه



 به شانهام زد

ي تموم؟-
 يعتز

ز رفت  رسم پايي 

ياد آره- ز  .به احتمال خيلي 

 دستهايش را بر هم كوبيد

 ...ايول بابا دست راستت رو رس ماها-

 اخم كردم

ي نكن مرضيه-
 .شوچز

 شانه باال انداخت

نم - ز ي چيه دارم جدي حرف مي 
شوچز

 ...چيكار كردي به اين رسعت

 چشم بستم

ز كنه چسبيدن و - شانس گند منه كه عي 



، ز  .ولكن نيسير

 به سمت سالن دويد

 ...فريبا زود بيا-

   چتر هاي وارونه

 فريبا بدو آمد

ه؟-  چه خي 

زد مرضيه چشمك  

 !مرغ از قفس پريد-

 فريبا مشكوك خنديد

ي شده قضيه چيه؟-  چ 

 مرضيه كشدار جواب داد

 .پنج شنبه شب خانم بله برونشه-

 دستم را باال بردم



، مراسم رسمي - ي
بله برون نه مرصز

 ...خواستگاري و

 حرفم را بريد

خب همينه ديگه ديوونه، اين كه قطعي -

ي حرفاي
ز يعتز  مي كيز

 .اصلي رو مي زنن و تموم ديگه

   چتر هاي وارونه

ز بلندي كشيد  هي 

؟- ي  واي پس سهراب چ 

 فريبا بشكن زد

واي مرضيه فك كن سهراب چه حالي -

و بشنوه  .بشه خي 

 لبهايم يكوري كردم



ي ها-
 

 .چرا بايد بشنوه، بهش نگ

 رسش را با ناز برگرداند

 من نميگم كه،-

 پوزخندي زد

- خي  ميديخودت بهش  . 

ب باال رفت  رسم به رصز

مگه مريضم، اصال به اون چه ربطي -

 داره من خواستگار دارم يا

 .نه

   چتر هاي وارونه

 بددهن بود

ي بايد موقعي  -
 

ي بهش نگ
بچة بابات نيستر

 كه تعطيل شديم بهش



ي پنجشنبه بله برونته
 

ي و بگ
 .زنگ بزيز

ي كشيدم
ز
 پوف

- بار صدم يه  ديوونهاين بخدا، اوال براي

 خواستگاري سادهاس

دوما چه ارصاري دارين سهراب بفهمه 

 من دارم ازدواج ميكنم؟

دست به يگي كردند، مرضيه روي صندلي 

 نشست

ي سهراب -
 

ي نميكنه و ميگ
ر
تو كه برات فرف

 رو دوست نداري پس

سي 
 .نبايد بير

 فريبا ادامة حرفش را گرفت

ي كه ديگه از دستش -
 

آره بايد بهش بگ



ي بايد بفهمه دوسش
 رفتر

ي و داري با يگي ديگه ازدواج 
نداشتر

ي 
 ...ميكتز

 دستش را كشيدم

تونه الكي شلوغش كردين، - بابا چهخي 

 من خودم اونقدر فكر و

   چتر هاي وارونه

خيال دارم كه ديگه به سهراب توش گم 

 بشه اصال راجع بهش فكر

كنمهم نمي ... 

 فريبا چشمگي به مرضيه زد

 چه حالي بشه اين پرس خوشگله-

 به بازويش كوبيدم



الكي پاي سهرابو نكش وسط چه ربطي -

 .به اون داره

 ابرو باال برد

ي بشه و پتهاتو - سي هوايي
چيه نكنه ميير

 ...بريزه رو آب

 ناراحت شدم

ي ندارم بخوام از لو رفتنش - اوال من هيج 

ي 
سم، يه دوستر  بير

بوده بعدشم اصال برام مهم نيس  ساده

 چه عكسالعملي داشته باشه

ولي اگه برا شما مهمه و اينجوري 

 خيالتون راحت ميشه و بهتون

ي نيس بهش  ز ز چي  ثابت ميشه همچي 



نم ز  .زنگ مي 

ي 
ر
واقعا هم حقيقت را ميگفتم و برايم فرف

 نميكرد كه پرس خوشتيپ

   چتر هاي وارونه

ورد من يا و خوشگل محله در م

 خواستگارم چه فكري مي كند

هر چند مطمئنم اونقدرا كه برا شما -

 مهمه برا اون مهم نيس

... 

 مرضيه چشم و ابرو آمد

 !خواهيم ديد رويا خانم-

 دستهايم را زير بغلم زدم

پرسي به اون خوشگلي چرا بايد يه -



 خيلي خيلي معمولي 
 دخير

ي كه
 ...رو دوست داشته باشه در صورير

 دستم را به سمتشان گرفتم

ا براش دست و پا - خيلي از من بهير

ز   .ميشكيز

 فريبا پوزخندي زد

 ...خر چه داند قيمت نقل و نبات-

ميدانستم از اينكه سهراب ولش كرده از 

 او كينه به دل دارد و

   چتر هاي وارونه

 .اين حرفهايش از روي غرض بود

 مرضيه دنبالة حرفش را گرفت

- با سكه داري؟فري  



 فريبا دست در جيبش كرد

 .پيدا مي كنم-

 .هر دو موذبانه خنديدند

زنگ كه زده شد تقريبا كشان كشان مرا 

 .نزديك كيوسك تلفن بردند

 خجالت ميكشيدم

بچهها دست بردارين تو رو خدا خيلي -

 ضايعست زنگ بزنم بگم

 .من خواستگار دارم

فريبا داخل باجه شد و شمارة سهراب را  

تگرف  

 ...بيا ببينم بچه پررو-

وع كرد  و پيش خودش كشيد، همزمان رسر



ي ... مام خوبيم - سالم سهراب خوي 

 ......آره همه با هميم

   چتر هاي وارونه

 نگاهش را به من داد

 ...اونم اينجاست-

 گردنش را باالتر برد

اتفاقا باهات حرف داره، ميخواد به -

ي بهت بگه ز  ...چي 

 تلفن را به دستم داد

ي -
 

ي بايد بگ ي كه چ 
 .ميدويز

 تلفن را گرفتم

ي -  .سالم خوي 

 ذوقزده جواب داد



، چقدر دلم هواتو كرده - ي واي رويا تويي

ي ... چه  بود ... خوي 

 ...عجب اين وقت روز و

ها دوختم كه  نگاه مستاصلم را به دخير

 باالي رسم ايستاده بودند

 و جالدوار تماشايم ميكردند

   وارونهچتر هاي 

 .خوبم_

 خنديد

ي منم خوبم-
 .تو كه خوب باسر

 دلم لرزيد

 ...من خوبم تو هم باش-

چه لزومي داشت سهراب بداند من دارم 



ها  ازدواج ميكنم ولي دخير

ارصار داشتند دلم خواست تلفن را قطع  

 .كنم

 فريبا دهانش را يكوري كرد

ي _
 

ي بگ
سي و نميتويز

 ...ديدي ازش ميير

ي 
كه مرضيه از پهلويم گرفت   نيشگويز

 باعث شد با من من ادامه

 دهم

ي ... من دارم ازدواج ميكنم _
راستر

 ...پنجشنبه بله برونمه

... 

 تك خنده اي زد

   چتر هاي وارونه



 .هرهر خنديدم_

برخالف هميشه كه هرموقع با سهراب 

دم دلم شاد ميشد و ز  حرف مي 

 غمم كمير اينبار اما دلم گرفت

ي نميكنما اين پنجشنبه بله _
شوچز

 ...برونمه

ي كرد
 مكتر

 .بگو مرگ سهراب_

ي زدم
 لبخند غمگيتز

 !بجون خودم_

ز كشيد  هي 

خيلي نامردي رويا ... خيلي نامردي، تو _

 نبايد يك كالم به



ي خواستگار داري نبايد
 ...من ميگفتر

ي كرد
 مكتر

؟_ ي
 

 بله برونته و االن بهم ميگ

لي خواستم بگويم هنوز جدي نيست و

 ناهيد داشت با نگاهش خط و

   چتر هاي وارونه

 .نشان ميكشيد كه حرفم را عوض نكنم

 سهراب همچنان حرف بارم ميكرد

حاال كه ازدواج كردي چرا زنگ زدي _

 ...بهم

 صدايش با بغض توي تلفن پيچيد

دي _ ز كاش دستت ميشكست و زنگ نمي 

 رويا ... كاش دستم



 ميشكست

شتم ... اي خداو تلفنو برنميدا ... 

ها افتاد، چهرة خندان  نگاهم به دخير

 مرضيه نشان ميداد چه حس

ي كه به سهراب  ي گرفته از حرفهايي خوي 

 زدم، ناهيد هم كه انگار

 .در آسمانها سي  ميكرد

وع به لرزش   ي نزدم، دستهايم رسر
ز
حرف

 كرد، سهراب با شنيدن خي  

خواستگاري و ازدواجم اينطور بهم ريخته 

ز جيمبود و داش ت سي   

ميكرد ولي محمد با آنهمه ادعا و عشق 

 بيرس و صدا و بدون هيچ



   چتر هاي وارونه

ي ازدواج خودش  توضيجي ولم كرده و ي 

 .رفته بود

سهراب هنوز گريه مي كرد، صدايش 

ي بود كه
 زجرآورترين موسيقر

 در گوشم نواخته مي شد

ي همه -
واقعا قضيه تا اين حد جديه، يعتز

ي ت مومه، هيچ راهي چ   

 نمونده رويا؟

د نابرابري بود بهقدري شوك شده  ني 

 بودم كه مغزم نميتوانست

ي حق با 
شنيده هايش را پردازش كند، يعتز

 بچهها بود، سهراب



 واقعا عاشقم بود؟

ي بگويم  ز صدايم را صاف كردم تا چي 

د  .بلكه آرام گي 

مرضيه بخود جنبيد انگار احساس كرد  

 كه ميخواهم قضيه را

ماستمالي كنم يا دلدارياش بدهم كه 

 رسي    ع تلفن را از دستم

 قاپيد

ديدي سهراب خان! نه قسمت تو شد _

 ...نه محمد ما

دهانم باز مانده بود و هاج و واج نگاهش 

 .ميكردم

   چتر هاي وارونه



 ...قضيه چه بود محمد، سهراب، ازدواج

 مانتويش را كشيدم

؟- ي
 

ي داري ميگ  چ 

امه ميدادهمچنان اد  

 ...نه ديگه از دستت رفت، تموم شد-

نشنيدم سهراب چه گفت ولي مرضيه 

 جواب داد

ديگه نميخواد باهات صحبت كنه ازش -

 دست بكش ميفهمي كه داره

 .شوهر ميكنه

ي تلفن را رس جايش گذاشت
 گوسر

ا-  ...بريم دخير

 دستش را گرفتم



 ...صي  كن ببينم كجا بريم-

ز مهمي نبود-  ...چي 

   ي وارونهچتر ها

 ايستادم

ه، - ز مهمي نبود اينجا چه خي  چطور چي 

 اصال چرا بهش اون حرفا

ي هر دو 
ي بود كه گفتر رو زدي منظورت چ 

ي نصيب  ...ي 

 مرضيه هم ايستاد

گفتم كه بهت قضيه رو كم كنيبود -

ي ز  همينجوري الكي يه چي 

 .گفتم دلش بسوزه

 ناراحت شدم



ي رو دلش بسوزه، طفلك گريه - ي چ  چ 

 افتاده بود اصال حالم خراب

شد باهاش حرف زدم نبايد با حرف 

 ...شما

 فريبا حرفم را بريد

اوال اون فيلمش بود كه گريه ميكرد زياد -

 دلتو صابون نزن

، تو  ي كه برا سهراب زياده دخير ز چي 

ي 
ي يگي ديگه در ثايز

 نباسر

ز محمدمرضيه اينا  و  يه بچه بازي بود بي 

 سهراب كه پشت رست

   چتر هاي وارونه

ه كه اونم  ...دوئل ميكردن تا كي بي 



 مرضيه چشم و ابرو آمد

محمد ما كه زياد پيگي  نبود يه رقابت -

 ...بود بيشير كه

 فريبا چشمگي به مرضيه زد

چرا مرضيه خداييش محمدتونم زياد -

 پيگي  رويا بود ديگه ولي 

خار بود زود كشيد  ناراحت نشيا يكم بيب

 .كنار

مرضيه خواست جوابش را بدهد كه الهه 

ي كرد
 پيش دستر

ز - حاال بازي بود، رقابت بود يا هر چي 

 ديگه باالخره تموم شد،

مهم اين بود جلو چشم ما سهراب خرد 



 بشه تو هم به حرفمون برسي 

 ...كه دوستت داشت و اما

 دستهايش را بهم كوبيد

- ي كه بود تموم شد و اي ن بازي هر چ 

 .برنده نداشت

ي 
مات نگاهشان مي كردم، انگار جرياناير

 پشت پرده بوده كه من

 .بيخي  بودم

   چتر هاي وارونه

 عذاب وجدان بدي گريبانم را گرفته بود

بچه بازي چيه اين حرفا چيه دارين -

ز بچهها مگه سهراب ني  ز  مي 

بيچاره چيكارتون كرده بود كه اينكارو  



اصال به حرفكردين، كاش   

دم اصال دلم يه  ز شما بهش زنگ نمي 

 طوري شد خودمم خيلي ناراحت

ي اگه  شدم اگه دلشو شكسته باشم چ 

 ...ناله نفرينم كنه اگه

 مرضيه بازويم را كشيد

راه بيفت ببينم اين پرسة التو ولش كن -

 حاال از موقعيت شغلي 

و اجتماغي شوهر آيندهات برامون بيشير 

 .بگو

راه افتادم ولي نگاهم به كيوسك تلفن 

 قفل شده بود و صداي هاي

 هاي گرية سهراب در گوشم زنگ مي زد



بيچاره ام كردي رويا كاش دستت -

دي كاش ز  ميشكست و زنگ نمي 

دستم ميشكست و تلفنو جواب 

 ...نميدادم

ي بود هنوز با عروسي 
روزهاي سختر

 محمد و نيش و كنايه هاي

   چتر هاي وارونه

مرضيه كنار نيامده بودم درگي  مشكالت 

 خواستگاري پرس حاج

يداله شدم حاال هم كه درد سهراب به در 

 .هايم اضافه شده بود

ي در مخيله ام هم 
آخ سهراب! حتر

ي   نميگنجيد پرسي به آن زيبايي



ي دلش با من باشد طرز فكرم برمي   و خوي 

 گشت به تربيت خانواده

ي  ام كه زن و مرد بايد بهم ب
يايند در صورير

 كه از نظر خودم

ي با هم 
سهراب و من هيچ سنخيتر

 نداشتيم، هميشه صحبت هايمان

در حد يك درد دل ساده و دوستانه بود 

ي چرا هر
 تا عشق و عاشقر

يد و مي  كس دوستم داشت رسخود ميي 

ز از  دوخت بدون نظر خواسير

خودم اصال اگر عاشقم شده بود چرا 

 خط نمي داد چرا هيچ موقع

ست و پوست كنده به خودم نگفته را



ي 
 بود هر چند بارها به شوچز

ي كرده بود اما در حد همان مزه 
اشاراير

ي 
 .پراكتز

بايد از همه دست مي شستم رسنوشت 

 دست من نبود انگار بقول

ي داشت و هر 
ي نوشتر

مادر هر كسي پيشايز

 چقدر هم جان ميكند

باالخره همان ميشد، اين چاهي بود كه 

هر چه خودم كنده بودم و   

   چتر هاي وارونه

دم بيشيز در عمقش فرو مي  ز دست و پا مي 

 رفتم پس بهير بود خودم

 .را به دست رسنوشت بسپارم



ي چاي 
خسته از فكر و خيال بيخود سيتز

 را برداشته پيش مهمانها

 .رفتم

ز مسخ شده  ي چاي را گرداندم و عي 
سيتز

 ها آرام و بيصدا كنار

 .مادر نشستم

د، تكان خوردن تهمينه  ز خانم حرف مي 

 دهانش را ميديدم اما

ي كه مي زد نميشدم فكرم  متوجه حرفهايي

 درگي  حرفهاي سهراب بود

چرا اينقدر حرفهايش ناراحتم كرده بود 

 چرا نفهميده بودم

عاشقم شده چرا حركاتش عادي بود، 



 شايد بخاطر اينكه مي دانست

محمد را دوست دارم و جرأت ابراز عالقه 

 نداشت شايد گفته بود

ي كرده بودم، چرا حضور 
ي تلقر

و من شوچز

 محمد را آنقدر براي

خودم پررنگ كرده بودم كه سهراب 

 ...بچشمم نيامده بود شايد

   چتر هاي وارونه

صداي مادر متوجه موقعيتم كرد كه نگاه 

 همه روي صورتم مانده

 بود

ي آقاسيدكريم - ي نداره هر چ 
ز
رويا حرف

 بگن حرف رويام هست نه



 رويا؟

 نگاه ماتم را به چشمهايش دوختم

ي بگم؟-  چ 

 مادر سقلمهاي به پهلويم زد

ي -  .هيج 

د ز  تهمينه خانم همچنان حرف مي 

ي حله - باشه پس خدا رو شكر همه چ 

ز روز عقد  فقط ميمونه تعيي 

 ...و محرصز 

 مادر حرفش را بريد

- ي اي، خالهاي  نميخواين به عمهاي، دايي

 ...خي  بدين بياين

 تهمينه خانم لبخند زد



   چتر هاي وارونه

ز امشب قرارا گذاشته شد - نه ديگه همي 

 انگشير نشون هم كه

آورديم برا عروسمون ديگه خيالمون 

 راحت شد، انشاهللا روز جشن

ز   .بقيهي فاميل هم ميان مي بييز

ي 
كه تهمينه   نگاهم به انگشير روي سيتز

ي   چايي
ز  خانم موقع برداشير

ي گذاشته بود، افتاد
 توي سيتز

رسم را باالتر برده و چشم در اتاق  

 گرداندم، حاج يداهللا، تهمينه

خانم، آقاي داماد يك طرف نشسته 

 بودند و پدر و مادر و من طرف



 ...ديگر

چه شب بله برون جمع و جوري داشتيم 

 پدر حق داشت خانوادهي 

 حاج

ياد اهل رفت و آمد نبودنديداهللا ز  ... 

ز  هر چند ديگر برايم مهم نبود، هيچ چي 

 برايم مهم نبود من

كسي مثل محمدمرضيه و بعد سهراب را 

ي 
ر
 باخته بودم ديگر چه فرف

   چتر هاي وارونه

مي كرد چه كسي كنارم باشد، حداقل پرس 

 حاج يداهللا هم اسم

 محمدم



بود و مي توانستم دلخوش باشم كه اگر 

 خودش را ندارم ولي اسمش

 ...براي هميشه كنار اسمم خواهد بود

مرضيه از خواستگاران و حرفهايشان 

سيد  ميي 

ي - ي شد چيكار كردي چه حرفايي خوب چ 

 ...زدين

 سعيده دنبالة حرفش را گرفت

ز - با خود پرسه حرف زدي؟ چيا گفتي 

 ...بهم

 خنديد

- ن جلو خواستگار بشينم واي فكر كن م

 از خجالت آب ميشم اصال



 ...نميدونم بايد چيا بگم

ي حرفش را گرفت  مرضيه باز ي 

يم بايد جلوي-  آره رويا بگو مام ياد بگي 

   چتر هاي وارونه

 .خواستگارمون چه كنيم

 لب برچيدم

ي من اصال پرسه رو  -
حرف كه نزديم يعتز

 كامل نديدم همش مامانش

ز  د وحرف مي  ... 

 مرضيه نگاهم كرد

، مگه خواسته هاتونو بهم - ي ي چ 
وا يعتز

؟ ز  نگفتي 

 شانه باال انداختم



 ...نه مامان گفت الزم نيس-

 مرضيه شانهام را گرفت

ي رو الزم نيس تو يه عمر - ي چ  رويا! چ 

ي 
ي كتز

 
 ميخواي باهاش زندك

ي  ي دوس دارين چ  ز چ  نبايد از االن بدوني 

 ...ندارين يا

 روي صندلي نشستم

بيخيال بچهها چه خواستهاي چه -

 ...زندگياي چه

 .هر سه بهم نگاه كردند

   چتر هاي وارونه

ي كرد  فريبا نج 

بابا تو كال تعطيلي اگه من بودم قبل از -



 اينكه بيان يه ليست

ي كه ميخوام در آينده  بلندباال از كارايي

 بكنم رو مينوشتم و

ميكردم تو حلق پرسه تا بعدا بامبول 

رنياره مرتيكهد . 

 مرضيه به بازويش زد

درست صحبت كن ناهيد، قراره -

ي ها
 .شوهرش بشه ناسالمتر

 آهي كشيدم

 فريبا از سهراب خي  نداري؟-

 مرضيه اخم كرد

ي سهراب تو نشون - ديگه سهراب ي 

ي نشون  شدهاي برات انگشير



ي شوهر كردي با كس 
آوردن زشته وقتر

ي 
 .ديگهاي باسر

 با خشم نگاهش كردم

- ي ب سه اينقدر آتيش اين چ  هت مي 

ي 
ي مرصز

ز ميكتز  !معركه رو تي 

   چتر هاي وارونه

هنوز نه به داره نه به باره هي شوهر 

ي 
ي ... كشتر

 شوهر ميكتز

 .منو

 نگاهم را به دستم دوختم

ز دستم -  نشون ندارم ببي 
من انگشير

ي نشده  .خاليه هنوز هيج 

 ناراحت شد



 .باالخره كه ميشه-

ز خانوادة حاج يداهللا، ديشب بعد از  رفير

 مادر هر چه كرده نتوانسته

بود راضيام كند كه انگشير را به دستم  

 كنم

ز - و دستت كن ببي  لج نكن رويا انگشير

 اندازة انگشتت هست يا

 ...نه اگه يه وقت

 شانه باال انداختم

صد سال سياه دستم نميكنم اصال -

ي بشه  ...دستم كنم كه چ 

ي پيش مهمانها هم انگشير را دستم 
حتر

 نكرده بودم و به بهانهاي



ز  ي پيش بچهها رفته تا رفير
به اتاق پشتر

 مهمانها در همان نقطه

   چتر هاي وارونه

كز كرده و به رسنوشت نامعلومم فكر  

ون نيامده  كرده از اتاق بي 

 .بودم

رفتار و حركات ديشب پدر در مقابل 

را بهخواستگاران دلم   

مخالفتش خوش كرده بود با اينكه خيلي 

 وقت بود كاري به كار

هيچكداممان نداشت و برعكس مادر كه 

ز اين  ارصار به رس گرفير

وصلت داشت پدر زياد به خانوادة حاج 



 يداهللا روي خوش نشان نميداد

ي از حرفهاي حاج 
طوري كه ديشب بعضز

 يداهللا در مورد جشن و مهريه

ب  ها به مذاقش  خوش نيامده بود و و شي 

ي براي
 اين نكتة مثبتر

من بود تا شايد بتوانم پدر را با خودم 

 .همراه كنم

سه روز گذشته بود به مرور زمان 

ميشدم هر روز موقع  افرسدهير

تعطيلي مدرسه مدام چشمم دنبال 

 سهراب بود نميفهميدم چرا ديگر

نميآمد چرا حاال كه اينگونه برايم پررنگ 

 شده بود خودش را



ار كشيده بودكن . 

   چتر هاي وارونه

ي ميشد و كارها  روزها بهرسعت باد سي 

ين دخالت  بدون كوچكير

فت. خودم را به  يا دلخواه من پيش مي 

ده ي سي 
 

 جريان زندك

بودم، در واقع از خودم دست شسته 

 .بودم

فردا قراربود با داماد براي آزمايش قبل از 

 ازدواج به

 .آزمايشگاه برويم

ته دلم آرزو ميكردم امروز سهراب را 

 ببينم چون فردا مدرسه



 .نميآمدم

زنگ تفري    ح تمام شدهبود مشغول 

 صحبت با بچه ها بوديم كه اسمم

 را از بلندگوي مدرسه خواندند

 .رويا عظيمي بياد اتاق مدير-

عجيب بود تا حاال سابقه نداشت مرا از 

 .دفير بخواهند

ي ميكردند
 بچهها شوچز

- واجت ميخوان بهت كادو بخاطر ازد

 .بدن

   چتر هاي وارونه

 اخم كردم

 .اگه بفهمن ميكشمتون-



اگر جريان ازدواج را ميفهميدند ديگر حق 

 تحصيل در آن مدرسه

را نداشتم و بايد به مدرسة بزرگساالن 

ز اصال فتم براي همي   مي 

ي براي مدير و  ز دوست نداشتم چي 

 .معلمان رو بشود

ز ايستاده بودم  معلمي 
 .گوشة دفير

خانم مدير نگاهش را به من دوخته 

 منتظر جواب بود

 ...خب عظيمي -

 آب دهانم را قورت دادم

 .نميدونم خانم-

 با آرامش ادامه داد



ي مادرت بياد مدرسه-
 

 .فردا ميگ

برگه اي از زير دفير جلوي دستش 

 برداشت

به پزشك آموزش و پرورش معرفيت -

ادرت يهميكنم برو با م  

   چتر هاي وارونه

آزمايش بده تا خيال بچه ها و البته 

 .خودت راحت بشه

 لب برچيدم

ز -  ...خانم نميشه همي 

 رسش را تكان داد

، اومدن  - بچه ها رو هم درك كن عظيمي

ز پدرت هپاتيت داره  گفير



تو هم داري خوب يه آزمايش سادهاس 

ي نيس ز  .انشاءاهللا چي 

گرفت  برگه را به سمتم  

ي -
 

ز آدرس و ميگ ي به همي   ...مي 

از حرفهايش دلم لرزيده بود اين آزمايش  

ي ديگر چه بود
 كوفتر

ي و جهل خانوادهام 
چقدر بايد بار حماقتر

 .را من بر دوش ميكشيدم

ون آمدم بچه ها را منتظر   كه بي 
از دفير

 .خودم ديدم

 مرضيه جلو آمد

؟ چرا رنگت - ز ي مي گفير ي شد رويا چ  چ 

د يهوپريده، چت ش ... 



   چتر هاي وارونه

 وا رفتم

يه بيشعوري رفته جريان هپاتيت بابام -

 ...رو بهشون گفته

 ناهيد چشم به برگة در دستم دوخت

 برات مرخضي رد كردن؟-

 ناليدم

بابد برم دكير تا تاييد كنه من هپاتيت -

 ندارم. اگه جواب

ي بود بعدش ميتونم بيام رس كالس
 .منقز

 مرضيه قدم جلوتر گذاشت

آخه چرا بايد برن به مدير بگن، كي -

ز كاري  ميتونه همچي 



 بكنه،

 سعيده قبل از من جوابش را داد

ن، يه نفر از  - سن اونام بگي 
خب ميير

 .كالس خودمون بوده ديگه

نگاهم را با دقت به چهرة هر سه نفر 

 دوختم تا موقع حرف زدن

   چتر هاي وارونه

عملشان را ببينم, من پيش غريبهها عكسال

ي نزده بودم، شايد
ز
 حرف

ز جمع كسي به گوش خانم مدير  از همي 

 رسانده بود

ز - ، يگي از جمع همي 
ز همه كه نميدونسير

 خودمونيها رفته بهشون



 جمعي كه روزب  هروز تعدادش 
ز گفته، همي 

 بيشير ميشه و صميمت

 .اعضاش كمير 

چند روز پيش گوشة حياط در حال 

يم كه سعيده گفتصحبت بود  

ه  - ي بهتون گفته بودم كه مامانم مي 
راستر

 كالسهاي نهضت

 ...سوادآموزي

تازگيها دولت طرچي اجرا مي كرد به اسم 

 نهضت سوادآموزي كه

افراد بيسواد را رايگان ثبت نام ميكرد 

ي بود  طرح خيلي خوي 

ي سواد بودند  ي كه كم سواد يا ي 
كسايز



 ميتوانستند خواندن و

ز ياد گر  فته حداقل در حد نياز خود نوشير

 .آموزش ببينند

ي كه بنا به هر دليلي فرصت درس 
كسايز

 خواندن را از دست داده

ي سواد محروم بودند  و از يادگي 

 بهواسطة نهضت باسواد شده و

   چتر هاي وارونه

ز  ي ادامة تحصيل ميدادند. معلمي 
حتر

 نهضت در خانهها را مي زدند

و هر كسي تحصيالت نداشت اسمش را 

ز رايگان  مي نوشتند همه چي 

 مداد گچ مدرسه خيلي ها در 
بود دفير



 فاميل همسايه و دوست و

ز كالسها باسواد شده  آشنا به بركت همي 

 بودند پدر و مادرها و

اعضاي خانواده كه سواد نداشتند كي رو 

 اونجا ديده باشه خوبه؟

ز   !حدس بزني 

 فريبا خنديد

- منو باباي . 

 .همه خنديديم

 سعيده نگاهش را به من دوخت

باباي تو نه ولي يه كسي رو ديده كه به -

 .باباي رويا مربوطه

 رنگم پريد



 !من-

   چتر هاي وارونه

ز رفت  رسش چند بار باال و پايي 

 .آره، زري رو ديده، مستأجرتون-

 گلويم خشك شد

آهان ... البته يه مدت كم مستاجرمون -

د خيلي وقته كهبو   

 ...رفته و

 آرنجش را به بازويم زد

آره ازدواج كرده، ديگه نسبتش فرق  -

 ...كرده

ي نزدم بچهها هم برايشان مهم نبود  
ز
حرف

 .كه سوالي نكردند



 سعيده حرفش را ادامه داد

 .گفته با سيدكريم ازدواج كرده-

نگاه متعجب بچهها به صورتم دوخته 

 شد باور اينكه شخضي چون

م با زن ديگري ازدواج كرده باشد سيدكري

 .برايشان سخت بود

ي قورت دادم
 آب دهانم را بهسختر

ازدواج كه نميشه گفت، بابام به خاطر -

ايط بد زري بعد فوت  رسر

   چتر هاي وارونه

شوهرش و البته ارصار خود زري يه مدت 

 خيلي كم غقد كردن كرد

 كه



اونم چون خواهر برادرام مخالف بودن 

 .تمومش كرد

ها حواسشان معطوف من  همهي دخير

 بود و حرفهايم، يگي پرسيد

 چرا مخالف بودن؟-

بطي بود دلم ميخواست  چه سوال بي 

 بگويم اگر پدر خودت بود شما

 مخالفت نميكرديد؟

 گفتم

آخه شوهر خانم كه فوت كرد هپاتيت -

 داشت خونوادم فكر كردن

ز شوهرش گرفته باشه و بابامو زري ا

 ...آلوده كنه



ي مي  
ز بحث ادامه يافت هر كس چي 

 .گفت و ديگري جوابش را ميداد

دلم از سعيده گرفت نبايد مسأله را در 

ز بچه ها مطرح  جمع و بي 

ي تنها بوديم مي 
ميكرد بايد از خودم وقتر

 پرسيد تا جواب دهم

   چتر هاي وارونه

ي از نيازي نبود پيش 
همه مطرح كند يعتز

 دست همة بچه ها ناراحت

شدم كه بهنوغي ماجراي پدر را به رخم  

 كشيده بودند و حاال

ز بچه ها بود كه   ًا كار يگي از همي 
ز مطمي 

 جريان هپاتيت پدر را



 .به مدير گفته بود

 .رس و صداي داخل سالن اذيتم ميكرد

در نوبت كالس آموزش قبل از ازدواج 

يم تا كالسنشسته ،منتظر بود  

 .قبلي تمام شود و ما داخل برويم

مادر با تهمينه خانم در حياط آزمايشگاه 

 نشسته بودند و من و

 .محمد داخل بوديم

سالن آزمايشگاه پر بود از دخير و 

ي كه كيپ هم روي  پرسهايي

صندليها نشسته بر شانة همديگر لم 

 داده و در حال حرف زدن

 .بودند



داهللا آن شايد اگر بهجاي محمد حاج ي

 يگي محمد كنارم بود من هم

 ...در حال

   چتر هاي وارونه

ي كه كنار هم نشسته 
در اين يك ساعتر

ي زده بود
ز
 بوديم گاهي حرف

و من فقط رسم را تكان داده بودم نمي 

 دانم چرا حرف زدنم

 .نميآمد

 هم يه بار اينجا بودم اين  _
ً
من قبال

 .كالسا رو گذروندم

رسم با شنيدن صدايش باال آمد و بدون 

 .حرف نگاهش كردم



بيخيال نگاهش كردم برايم مهم نبود  

 كسي برايم نگفته بود و

ي كه قصد ازدواج 
نمي دانستم تنها وقتر

ي  داري به اين  جايي
ز چني   

، فكر كردم هر كسي هر زمان دلش  ي ميآيي

 خواست مي تواند اينجا

 .آمده كالس ها را بگذراند و آزمايش دهد

عقلم قد نميداد يكبار عقد كرده كه  

ي ازدواج
 كالس هاي آموزسر

 .را گذرانده است

 تك خندهاي زد

فك نكنم ديگه احتياج باشه كالس -

ي رو برم
 ...آموزسر



   چتر هاي وارونه

حرفهايش برايم بياهميت بود. اينكه 

 رسبزنگاه جلوي راهم قرار

 گرفته و دست بردار هم نبود و با ارصار 

 خواستهاش را به كرسي 

 .نشانده بود متنفرم هم ميكرد

ز رفت ي رسم دوباره پايي 
ز
 .بدون هيچ حرف

نگاهم به فاصلة بينمان افتاد كه مثل دو 

 غريبه كنار هم نشسته

ي 
 

 .بوديم با يك دنيا حس غريبگ

ها مقايسه كردم   وضعيتم را بابقية دخير

ي   كه آرايش كرده با لت 

با خندان هيجان زده در حال صحبت 



 نامزدشان بودند زير چشمي 

به رس و وضع خودم نگاه كردم چادر رسم 

 بود با همان مقنعه و

مانتوي مدرسه آمده بودم مانتو شلوار 

 جديدي كه قرار بود براي

ز قرارم با  مدرسه باشد و امروز براي اولي 

 محمد پوشيده

ي رورسي هم بجاي مقنعه رسم 
بودم.حتر

 نكرده بودم

براي رفع تكليف  آمدنم از روي اجبار و 

 بود وگرنه مي توانستم

   چتر هاي وارونه

 .مانتوي مهمانيام را بپوشم



د ز  محمد همچنان حرف مي 

ي - دفعة قبل رو اون صندلي روبرويي

 .نشسته بودم

ي به نقطهاي كه ميگفت 
نگاهم را حتر

 برنگرداندم برايم مهم نبود

چه كرده كجا رفته و چه گفته در حال 

 رس و سامان دادن به

 .افكار گوناگون خودم بودم

دلم خوش بود نامزد ميكنم و از آن 

 وضعيت نابسامان خانة پدري

خالص ميشوم بعدها راهي براي طالق و 

ايط جور مي 
 فرار از اين رسر

 .كردم



اسممان را صدا زدند و به طرف كالسها 

 .رفتيم

ز آور  ي كه محمد ماشي 
ده بود ماشيتز

 ميدانستم براي خود حاج يداهللا

بود ولي عمال دست محمد بود و دائما با 

ز اينطرف و  اين ماشي 

فت  .آنطرف مي 

ون آمديم سوار  از آزمايشگاه كه بي 

ز شديم محمد و مادرش  ماشي 

   چتر هاي وارونه

جلو نشستند و من و مادر روي 

دمصندليهاي عقب، خودم ترجيح دا  

جلو ننشينم در صندلي جلو راحت نبودم 



ز خودم  براي همي 

ز را باز كرده و  داوطلبانه در عقب ماشي 

 .رسي    ع نشستم

ي نگاهش را در تمام مسي  حس مي  
سنگيتز

 كردم اما نگاهم را به

ي 
ر
اطراف داده بودم تا با نگاهش تالف

 .نكند

ز روز آزمايش ازدواجش در  شوهر مهي 

 چند سال پيش براي صبحانة

د از آزمايش به جگركي رفته و صبحانة بع

 مفصلي با هم خورده

بودند. انتظار داشتم آقا محمد هم 

ي 
 صبحانه بخرد كه با نايلويز



كه تهمينه خانم از كيفش درآورد 

 تصوراتم در موردشان بهم

 .ريخت

 كيك و سانديس را به سمتم گرفت

 .بخور رويا جون فشارت نيفته-

مدستم را دراز كرده كيك را گرفت  

   چتر هاي وارونه

 .ممنون سانديس نميخورم-

 ارصار كرد

از مغازة خودمون آوردم، جنسهامون -

ي كه حاج
 عاليان مي دويز

 ...يداهللا جنس بد برا فروش نمياره

پدر گفته بود خانوادة حاج يداهللا زياد 



ي نيستند وليديگر  ولخرچ 

 .تا اين حد نوبر بود

 دمغ سانديس را از دستش گرفتم

 .ممنون-

 مادر تعارف كرد

فتيم - زحمت كشيدي تهمينه خانم، مي 

 .خونه صبحونه ميخورديم

 تهمينه خانم خنديد

ي عروسمون گشنه اش -
نه بابا چه زحمتر

 شده حتما بايد بدنش

 .قوي بشه

   چتر هاي وارونه

خون خونم را خورد كاش مي توانستم 



باز كنم و كيك وپنجره را   

ون  .سانديس مقوي را پرت كنم بي 

تهمينه خانم و مادر در حال تعارف كردن 

 به هم بودند و من غرق

 .در افكار خودم

صداي تهمينه خانم باعث شد حواسم 

 جمع شود

ت كو رويا جون-  !انگشير

م افتاد  نگاهم به انگشت بدون انگشير

 .خونهاس-

ي كرد
 

 اخم ساختگ

- نشونت هميشه  وا تو بايد انگشير 

 .دستت باشه



 مادر رسي    ع جواب داد

بخاطر مدرسهاش نمي تونه دست كنه -

ز كه اگه بفهمن  مي دوني 

 ...ازدواج كرده ممكنه

 آقا محمد از آينه نگاهم كرد

   چتر هاي وارونه

 ...امروز كه مدرسه-

ميخواست بگويد امروز كه مدرسه نرفته 

 بودم چرا انگشير را

ه بودم اما با ديدن اخم دستم نكرد

ي كه روي صورتم نقش
 غليطز

 بسته بود حرفش را عوض كرد

 كجا برم؟-



دردم نه اين محمد بود نه آن محمد و نه 

 سهراب من شوهر

نميخواستم دردم ازدواج زودهنگام بود 

 دلم بودن در خانة پدري

ز  پيش خانوادهام را ميخواست دردم همي 

 بود ولي نميفهميدند

ز فرصت  گفته بودم مخالفم و در اولي 

 اين را به پرس حاج يداهللا

ميگويم كه بزور وادار به جواب بله 

ز   شدهام، مادر از همي 

سيد كه دلش نميخواست زياد با آنها  ميير

ي 
ز
 باشم مبادا حرف

 .بزنم



 رو به تهمينه خانم لب زد

   چتر هاي وارونه

- يف بي ارين ما كه مي ريم خونه شمام ترسر

 .قدمتون رس چشم

 تهمينه خانم با لبخند جواب مادر را داد

انشاءاهللا رس فرصت مزاحم ميشيم. -

 .امروز يكم كار داريم

 قبل از پياده شدن رو به من ادامه داد

ز بيايم بريم خريد آينه - فردا آماده باشي 

 ...شمعدون و

ز را  نگاهم را به مادر دوختم كه در ماشي 

 مي بست

 .چشم-



ز پيش قرار ب ود اگر امروز فرصت رفير

 پزشك آموزش و پرورش بابت

تشخيص هپاتيپ جور نشد فردا برويم  

 كه با اين حساب نمي دانستم

 .تصميم مادر چه خواهد بود

ز از رس كوچه  به محض اينكه ماشي 

 پيچيد مادر با عجله رو به

من كه كليد را آماده كرده بودم تا باز كرده 

 داخل خانه شويم

 گفت

- كن رسي    ع بريم دكير بيايمباز ن . 

   چتر هاي وارونه

 كالفه شدم



يم-  .خسته ام مامان فردا مي 

 دستم را كشيد

يم خريد- ز فردا مي 
 .نشنيدي گفير

 راه افتاد

زود باش تا وقت اداره تموم نشده -

 .برسيم

 پشت رسش راه افتادم

 .مامان يه لحظه گوش كن-

 به راهش ادامه داد

 !هان-

 آب دهانم را قورت دادم

ميگما ديديشون كه حركات و رفتارشون -

 ...اصال



 اجازة ادامه نداد

   چتر هاي وارونه

، تهمينه خانم اونقدر از تو و - ي كه چ 

 خوبيت گفت كه نگو اون

ي كه شما اون تو بودين
 ...ساعتر

 انگار مطلب مهمي يادش افتاده باشد

- ي به پرس حاج يداهللا ك
ي راستر ز ه چي 

؟ ي
 نگفتر

 كنارش رسيدم

 در چه موردي؟-

 شانه باال انداخت

كلي ميگم ... در چه موردي با هم حرف -

 ...مي زدين



 رسم را به باال بردم

 !خدايا صي  -

 با اخم نگاهش كردم

ي به اون راه، -
يز ز مامان چرا خودتو مي 

 حرفو نپيچون ديدي كه

چقدر خسيسن ديدي زن حاج يداهللا رو  

 ...كه

   وارونه چتر هاي

 با حرص حرفم را بريد

ي -
 

زن حاج يداهللا چيه، عادت كن بگ

 ...مامان يا خانم جان يا

ز كوفتم  پايم را بر زمي 

ي اونو ولش كن چرا بهشون - حاال هر چ 



ي كه فردا فرصت
 نگفتر

نداريم بريم خريد مگه فردا نبايد مي 

 رفتيم دكير براي آزمايش

 ...هپاتيت و

 با خشم نگاهم كرد

ز -  و همي 
يم دكير نگفتم چون فردا نمي 

يم ... بعدشم  االن مي 

ي رو بهشون بگيم  .مجبور نيستيم همه چ 

 نگاهم را به ساعت مچيام دوختم

ي االن كه -
مادر من! چرا اذيت ميكتز

 خسته ايم در ضمن تا ما

بخوايم برسيم وقت اداري تموم ميشه 

 ...و



يددستش را به چادرم گرفت و كش  

ي و - اگه بجاي اينكه زبونت رو بكار بگي 

وت رو ي ني 
 حرف بزيز

   چتر هاي وارونه

سيم ي مي   .بدي به پاهات و راه بيايي

 پشت رسش راه افتادم

 ...ميگم-

ي ميشود اما ادامه دادم  مي دانستم عصت 

من اصال از اين پرسه خوشم نميآد ... از -

 مادرشم متنفرم زنه

و خيلي زبون بازه ... 

ي نگاهم نكرد
 حتر

ن - ي كه ازخودت بزرگير در مورد اونايي



 درست صحبت كن رويا اين

چه طرزحرف زدن در مورد مادرشوهرته 

 خودت كم كم ميفهمي چه

 زن

ي هست
 .نازنيتز

 اسمش را كشيده ادا كردم

 !مامان-

   چتر هاي وارونه

رسيعير قدم برداشت تا خودش را به 

ميشدتاكسياي كه نزديك   

 برساند

 .بايد با تاكسي بريم تا زودتر برسيم-

 دستش را براي تاكسي بلند كرد



 ...ميدون-

 خودم را جلوتر كشيدم

؟- ي
 مامان اصال منو ميبيتز

 آهي كشيد

االن كه يه كار ديگه داريم برگشتيم -

 خونه راجع بهش حرف مي 

 .زنيم

ي كه از 
ي آن همه حرص و جوسر

ز
تالف

 دست مادر و تهمينه خانم و

ي با در بستة 
پرسش خورده بودم وقتر

 آزمايشگاه مواجه شديم،

درآمد ته دلم خوشحال شدم كه قرار 

 فردا براي خريد عقد



   چتر هاي وارونه

خودبهخود كنسل شده چون مادر به لج 

 مدير مدرسهمان عجيب

 پيگي  

جواب اين آزمايش بود تا حرفش را ثابت  

 .كند كه من موردي ندارم

ز  تلفن كرده بود و مادر با آب و تاب مهي 

 قضية آزمايش و حرفهاي

تهمينه خانم را برايش توضيح ميداد به 

 قضية هپاتيت و مدرسه

 كه رسيد با دلخوري ادامه داد

اينام ديگه شورشو درآوردن اصال دلم -

 ميخواست امروز جواب



م بكوبم م و بي   ...آزمايشو بگي 

د  دندانهايش را بهم فرسر

- سه داد بزنم كه ديگه رس مدير مدر 

مو نميفرستم مدرسهاي  دخير

 ...كه

 رسم به تندي باال آمد

وا مامان! شمام هي از آب گل آلود -

ها چه ربطي   ماهي بگي 

   چتر هاي وارونه

ز من آخه؟ ز و نرفير  داره به مدرسه رفير

 رس مادر به سمتم برگشت

چهجور ربطي نداره ... مدرسهاي كه برا -

زش قائلشاگردش ار   



ي نميارزه اصال ديگه الزم نيس  نيس هيج 

 ...بري اون

 پوزخند زدم

در ضمن فكر نكنم اصال به اين زودي -

 جواب آزمايشو بدن چون

خانم مدير گفت تا جواب آزمايش بياد 

 يكم مالحظه كنم و زياد

به پر و پاي بچهها نپيچم تا اذيت نشن و 

ز   .اذيتم نكيز

 مادر هم پوزخندي زد

ي من بچه - ي چ 
ز ديگه اين حرفا يعتز همي 

 نفرستادم مدرسه كه

 ...خردبشه پيش بقيه و



ز شدم  غمگي 

من كجا ارزش دارم كه اونجا برام -

ي 
 اهميت قائل بشن من حتر

   چتر هاي وارونه

ام  پيش خونوادة خودمم ارزش و احير

 ندارم چه برسه مدرسه يا

... 

ي را دوباره كنار گوشش برد
 گوسر

- ه حرفيه رويا تو براي همة ما عزيزي چ

 برا خونوادة حاج يداهللا

 ...عزيزتري برا همه

ز مشغول شد  .دوباره با مهي 

ز اين شدكه، قرار  نتيجة صحبتش با مهي 



 خريد عقد فردا باشد و

 .آزمايش بماند براي پس فردا

لج كردم كه فردا عرص برويم خريد چون 

 دلم ميخواهد به مدرسه

 .بروم

ه كالس رسيد دنيا روي رسم پايم كه ب

 خراب شد بچهها صندليام

را ته كالس گذاشته و از همة صندليها 

 يك مير فاصله داشت. دلم

گرفت انگار جذام داشتم كه از من 

سيدند  .ميير

معلم ادبيات كه به كالس آمد از ديدن 

ي 
 اين وضعيت تعجب كرد وقتر



   چتر هاي وارونه

 پرسيد

- ورشه، چرا اونجا عظيمي اين چه ج

؟ ي
 نشستر

 حالم گرفتهير شد

 .نمي دونم خانم ميگن هپاتيت دارم-

 رسش را به اطراف تكان داد

چه ربطي داره هپاتيت انتقالش يه جور -

 .ديگه اس

ي ندادند ولي تا  هيچكدام بچهها جواي 

ايط  آخر مدرسه همان رسر

ز بودند  .بود و با من رسسنگي 

با حرفهاي معلم دلم بيشير براي خودم 



 سوخت انگار حق با مادر

 .بود و امروز نبايد به مدرسه ميآمدم

غم اين حركت بچهها به كنار با اين 

 روحيه چگونه براي خريد

فتم  .عروسي مي 

.. , 

   چتر هاي وارونه

حالم مساعد نبود ولي به ارصار مادر 

 لباس پوشيده منتظر تهمينه

نم و پرسش بوديم تا به بازار برويمخا . 

 كمهها

 با حرص د ي مانتويم را باز كردم

اون از آزمايش و صبحونهاش اينم از -



 ...خريد لوازم عقدشون

گدا گشنهها هي طولش ميدن كه مبادا 

 بخوره كه موقع نهار رد

ي بخرن
 ...شه مجبور نشن يه كوفتر

 مادر چادرش را از كمد برداشت

- چقدر شكم پرست استغفراهللا تو 

ي 
 شدي رويا اين حرفا چيه مي زيز

ي به ناهار  ؟ آخه ما چه احتياچ  دخير

 ...اونا

 مانتويم را كامل درآوردم

ي صحبت ناهار و شكم -
خوب مي دويز

 نيست، باباسيدكريم حق داره

 ...كه ميگه اينا خيلي خسيسن



   چتر هاي وارونه

 با آرامش جواب داد

- بودن كه وضعشون  مثل ما زياد ولخرج

 مثل ما بود و اين خونه

ز  ي رو نداشير
 

 .زندك

 كفري شده بودم

- ، ي
 

بخوره تو رسشون اون خونه زندك

 اصال بخوره تو رس من با

 .اينهمه خوش شانسيم

 هق زدم

هر جوري هم باشن ما آدم هم نيستيم -

 .اينو مطمئننم

 به سمت تلفن رفت



 ميگما يه زنگ بزنم ببينم كجا موندن؟-

 رسي    ع به سمت تلفن پريدم

ي خيلي خوشم مياد زنگم -
چيكار مي كتز

 بزنيم بگن چه عجولن

ولشون كن انشاءاهللا يه طوري شده 

ز بيان  .نتونسير

 مادر لبش را گاز گرفت

   چتر هاي وارونه

واي دخير اين چه حرفيه خدا نكنه -

ي بيفته
ر
 ...اتفاف

 انگار با خودش حرف بزند

- م .. همينم مونده  اسم بذارن رو دخير

ي 
ر
 اگه خداي نكرده اتفاف



 .بيفته ميگن عروس بدقدم و شوم بوده

ز از كوچه به گوش  صداي بوق ماشي 

سيد  .مي 

 .انگار در دلم رخت ميشستند

 مادر با شادي به سمت پله ها رفت

 .اومدن انگاري پاشو بيا-

ون دادم ي بي 
 .نفسم را به سختر

ز   در چادرم را رس كردم اما قبل از بسير

 .نگاهم به تلفن افتاد

امروز خانه يك دقيقه هم خلوت نشده 

 بود و حرست اينكه يك لحظه

فرصت نشده بود تا رساغ تلفن بروم دلم 

 .را بد سوزانده بود



   چتر هاي وارونه

نگاه ملتمس سهراب مدام در ذهنم پس و 

 پيش ميشد كه موقع

 تعطيلي 

كلي مدرسه دزدكي دنبالم آمده و با  

ي با
 

ي و ددك
 

مندك  رسر

اشارة دست و گوش خواسته بود به او 

 .تلفن بزنم

.. , 

ي انگار بازارگردي به 
با وجود نارضايتر

 مذاقم خوش آمده بود

كه كمي دل به دل همراهان داده بودم اما 

 تهمينه خانم مدام



ز را موكول  د و همه چي  ز توي ذوقم مي 

 ميكرد به خريدعروسي 

- ش رو اينا رو االن نخريم اون رس بهير

 .ميخريم

باالخره تصميم گرفته شد حلقة نامزدي 

 و چادر و آينه شمعدان

را بخريم و بقيه بماند براي سال بعد كه 

 .عروسي مي كنيم

ي آمده بوديم آقامحمد مدام 
از وقتر

 خودش را به من نزديك مي 

   چتر هاي وارونه

 كرد و در گوشم حرف مي زد

مامانم خيلي دوستت داره، صالحتو -



 ميخواد فقط كافيه هواشو

ي 
ي و دل به دلش بدي مي بيتز

داشته باسر

ي و به
 چطور عزيزش ميسر

سوندت  ...عرش مي 

ز اول داشت خط  آهي كشيدم از همي 

 ميداد كه مدام تحت امر مادرش

 .باشم و هر چه كرد و گفت موافقت كنم

 تهمينه خانم صدايم كرد

- خريدامونو بكنيم بعدا  رويا جون بياين

 وقت براي حرف زدن

 .هست

مثال ميخواست بگويد دل و قلوه بهم 

 .ميدهيم



در حالي كه من ساكت بودم و پرسش 

ي ميكرد
 .بلبل زبايز

ي به راه افتادم  
به طرف مغازة طالفروسر

 كه صدايش را شنيدم

ي يا دوس نداري با -
هميشه اينقدر ساكتر

ي 
 .من حرف بزيز

داخل مغازه بدون حرف لبخند زده 

 .شدم

   چتر هاي وارونه

با خجالت دستم را به سمت حلقه اي  

 كه از لحظهي ورود چشمم را

 گرفته بود دراز كردم

ز دار رو ميدين؟- حمت اين نگي  ز  بي 



ين برداشت  فروشنده حلقه را از ويير

ز خدمت شما-  ...بفرمايي 

ين برگشت  دوباره به سمت ويير

- مردونه اش هم تازه مد شده اينا ست 

ز   ...هست اگه خواستي 

آقا محمد كه پشت رسم وارد مغازه شده 

 بود رسي    ع جوابش را داد

ز ست نميخوايم-  .زحمت نكشي 

 .ناخواسته رسم به سمتش برگشت

ون داد  لب هايش را بي 

 ....دوس ندارم-

 ناراحتيام را ديد و ادامه داد

   چتر هاي وارونه



ي دوست -
حلقه دست نمي كنم يعتز

 ...ندارم كه

دلخور شده بودم ولي به روي خودم 

 نياوردم

 !آهان-

 تهمينه خانم حلقة ديگري برداشت

 اين خوشگلير نيس؟-

 رسش را نزديك گوشم آورد

ن ولي -
ز گرونير ز دارها بخاطر نگي  نگي 

ي كه من برداشتم
 طالي ايتز

ه  ...بيشير

مينه آقامحمد جلوتر آمده حلقهاي كه ته

 خانم برداشته بود را



 نگاه كرد

 ...آره-

 نگاهش به من افتاد

ز هم قشنگه - ي كه شما برداشتي 
البته اويز

 هر كدوم يه جور

   چتر هاي وارونه

ز ه  ...قشنگن يكيشو انتخاب كني 

حقش بود حلقة نامزدي را خودم 

 .انتخاب كنم

ز دار كه  دستم آرام جلو رفت، حلقة نگي 

ب كرده بودمخودم انتخا  

ز گذاشته و عقب آمدم  را روي مي 

ي نداره-
ر
 .هر كدوم شد فرف



مادر چشم غرهاي رفت و تهمينه خانم 

 اخم كرد

ي نداره حلقة نامزدي بايد-
ر
 ...چرا فرف

ز وارد كردن حلقهاي كه خودش  و در حي 

 انتخاب

 كرده بود در انگشتم ادامه داد

جوري باشه كه بدلت بشينه چون تا -

ستت ميمونهآخر عمر تو د  

ي كه 
ي پس اويز

و قرار نيس عوضش كتز

 .خوشت ميآد رو بردار

دلم خواست بگويم اگر براي هميشه بايد 

ز   دستم باشد پس چرا نگي 

دار برندارم مگر قرار است بعدها 



 بفروشم كه ميگويد طاليش

 .بيشير يا كمير است

   چتر هاي وارونه

حرفش را مي زد و كار خودش را انجام 

 ميداد

 .واي چه خوشگله عزيزم-

 مادر نگاه انگشير كرد

خيلي به دستت ميآد رويا اما بنظرم بازم -

 نگاه كن شايد از

 ...يگي ديگه

 .حلقه را در دستم جابجا كردم

 انگار با مادر هم لج كرده بودم

ز خوبه-  .نه همي 



لبخند رضايت بر لبهاي آقامحمد 

ه بود از اينكه روي حرفنشست  

ي نزده تاييدش كرده بودم 
ز
مادرش حرف

 .خوشحال بود

در دلم بر خوشخيالياش خنديدم 

 خوشحالياش زياد دوام نداشت چون

در هر حال من اين ازدواج را بر هم 

دم ز  .مي 

.. , 

   چتر هاي وارونه

از بازار كه برگشتيم رسدردم شديدتر شده 

 بود مادر گفته بود

فردا مدرسه نروم تا به دكير رفته وگواهي 



يم  .سالمت بگي 

ي برايم 
ماجراي خريد امروز ديگر توايز

 نگذاشته بود. مادر هم

ي 
د. فقط چادر عروس همايز ز ي نمي 

ز
حرف

 شده بود كه طرحش را دوست

داشتم، آينه شمعدان و حلقه انتخاب 

 تهمينه خانم بود چون

عقيده داشت سليقة من بچهگانه است 

پس فردا از انتخاب و فردا   

 .خريدهايم پشيمان ميشوم

دلم ميخواست كلهام را به ديوار بكوبم 

 .بس كه حرصم داده بودند

ز تلفن كرده و گزارش كار ميگرفت  مهي 



بايد آينه شمعدون خودت انتخاب -

 ميكردي اصال چرا انگشير 

، حلقه كه ديگه بايد  ي
دلخواهتو برنداشتر

ي بود كه
 اويز

ي 
 .ميخواستر

   ارونهچتر هاي و 

 لبهايم كج شد

ز دار گرونه و بدرد نخور، طال - ز نگي 
گفير

ه انگار ميخوام  بهير

ر و زيان  بفروشم كه همش فكر رصز

 .بودن

 صدايش را بلندتر كرد

نبايد كوتاه مياومدي از حاال بخواي  -



ي هميشه بايد  كوتاه ببايي

ي 
ز باسر  ...همي 

 حرفش را قطع كردم

چيكار بايد ميكردم اصال مگه من از -

 خودم اختيار دارم مگه

نظر من برا كسي مهمه اينا ديدن همه 

 دارن بهم زور ميگن برا

ز   ...همي 

ز كفري شد  مهي 

اينا قوم شوهرن با خونوادة خود آدم -

 فرق دارن نميفهمي اينو

 .،اگه بخواي رو بدي سوارت ميشن

 پوزخند زدم



   چتر هاي وارونه

اينا مي دونن من يه موجود بيدستوپام  -

 كه خدا زده پس كلهام

ديگه بيشير از خونوادة خودم كه 

ن  .نميتونن ازم سواري بگي 

 صدايش ناراحت شد

اينجوري نگو رويا، اعضاي خونواده بد -

 آدمو كه نميخوان اين

حرفا رو نزن ما همه خي  و صالحتو 

 ...ميخوايم

ي كرد
 مكتر

-  هم آدماي بدي خونوادة حاج يداهللا

ز درسته بقول تو يكم  نيسير



خسيسن و پول دوست ولي خيلي 

 خوبيهاي ديگه دارن فقط اين

مادرشوهرت خيلي ديكتاتوره و با زبون 

ه  بازي كاراشو پيش ميي 

تو هم بايد حواست جمع باشه و زرنگ 

ي با
ز بايد بتويز ي ببي 

 باسر

ي  ...پنبه رس بي 

 ناليدم

- ز من مثل تو سياست ندارم   كمكم مهي 

؟ ي
 ميكتز

   چتر هاي وارونه

 محكم جواب داد

- از دستم بربياد برا  هر كاري



 .خوشبختيت ميكنم

 گريه ام گرفت

ي -
كاش نزديك بودي كاش مي تونستر

ي خونمون كاش مي شد  بيايي

 .حرفامو بهت بگم

ز شد  صدايش غمگي 

قربون دلت برم خواهر كوچيكه گريه -

ي درست  نكن انشاءاهللا همهج 

ز  ميشه خدا رو چه ديدي شايد همي 

 عروسي تو بهونه شد و

 ...باباسيدكريم اجازه داد برگرديم خونه

 هق هقم شديدتر شد

ز ... تو رو - من نميخوام عروسي كنم مهي 



 خدا كمكم كن اين

ماجرا رو بهم بزنيم ... نذار منو بدن به 

 .اينا

ز بلندي كشيد  هي 

ي رويا، اينا حلقة -
 

ي داري ميگ معلومه چ 

شون آوردن امروزن  

   چتر هاي وارونه

ي  ز خريد عروسي ديگه تقريبا همه چ  رفتي 

 تموم شده و اسمتون رو

 ...همديگهاس

 گري  هاش گرفت

ي فكرشو كردي چيكار مي  - باباسيدكريم چ 

 كنه ديگه اسمم هم



 .نميآره

 پشت رس هم ناله نفرين مي كرد

ي اينهمه گرفتاري رو به -
خدا باعث و بايز

ز   ... گرم بزنهزمي 

خدا ازش نگذره... اي خدا االن من بايد 

 يه پام خونة پدرم بود

ايطم ... من از اين راه دور اونم با اين رسر

 چيكار ميتونم

 .بكنم

.. , 

 آب بينيام را باال كشيدم

   چتر هاي وارونه

ز بايد كاري كنيم اين عروسي رس - مهي 



ه وگرنه خودمو  نگي 

 .ميكشم

ي تلفن را از  
جيغ بلندش باعث شد گوسر

 گوشم فاصله بدهم

، حاال بايد اين حرفا رو - ي
تو غلط ميكتز

ي  ي حاال كه همه چ 
 بزيز

 تقريبا تمومه؟

 بيخيال لب زدم

ز - ي نذاشير
مگه فرصت دادن بهم اينا حتر

 من دو كلمه با اين

ز  پرسه حرف بزنم و بگم دردم چيه مهي 

ي به رسعت جلو رفت  همه چ 

ي فرصت
فكر كردن هم نداشتم  من حتر



ي 
ي در ثايز

 خودت كه در جريايز

من كه از اول هي ميگم نميخوام ازدواج  

 كنم كسي گوش نميده

همتون دست به يگي كردين هولم بدين 

 ...تو اين گرداب

ي برآمد  در صدد دلجويي

ي -
ي حتر ز اينا همش طبيعيه هر دخير ببي 

ي ازدواجم
 

 اگه آمادك

   چتر هاي وارونه

ه باشه دم عقد و عروسي يه داشت

ز حسي بهش دست ميده فكر  همچي 

ين اشتباه زندگيشو  ميكنه داره بزرگير

ي 
ي خود من وقتر

 ميكنه حتر



 ...داشتم

 بيحوصله حرفش را قطع كردم

ز خودتم خوب - فلسفه نباف مهي 

ايط من با ي ميگم رسر ي چ 
 ميدويز

ايط  تو خيلي فرق داره، مامان بخاطر رسر

 خونه و بابا داره

به اين عروسي مي كنه وگرنه ارصار 

 خودشم ميدونه چقدر با

خونوادة حاج يداهللا اختالف سليقه 

 داريم فقط موندم اونا چرا

اينهمه ارصار دارن كارها اينقد زود جلو 

 بره نكنه اونام مثل

ي دارن كه  ...ما يه گي 



 فرياد زد

ي داريم رويا؟ دخير به اين - ما چه گي 

 ماهي درسخون خونهدار

ي ت ي وهمهج  موم، خونواده به اين خوي  ... 

 مادر مي داد كه 
ز صداي در خي  از برگشير

ون  براي خريدن نان بي 

   چتر هاي وارونه

 .رفته بود

 رسي    ع صحبت را خاتمه دادم

ز من بايد قطع كنم مامان اومد، - مهي 

 يادت نره بهش زنگ بزنيا

 ...بهش بگو با بابا حرف بزنه

 با حرص حرف را قطع كرد



ي نزن كار احمقانهاي -
ز
تو فعال هيچ حرف

 هم نكن تا ببينم چطور

 .ميشه

 .صداي نفسهاي مادر از راه پله مي آمد

ي كرده تلفن را رسجايش  
رسي    ع خداحافطز

 گذاشتم و به سمت

خانه ز  آشي 

جه رفتم  .شي 

.. , 

   چتر هاي وارونه

د، فهميده مادر زياد به پر و پايم نميپيچي

 بود تصميمم جدي

ي و حرف   از رودررويي
ز است براي همي 



 .زدن با من فرار مي كرد

ي بابا سيدكريم 
رس سفرة شام وقتر

 صحبت خريد را پيش كشيد

 برخالف

ي 
ز
ز كه تاكيد كرده بود حرف خواستة مهي 

 نزنم هر كاري كردم

 .نتوانستم ساكت بمانم

ز بود، پرسيد  بابا همانطور كه رسش پايي 

- خريد پول كم نيومد كه؟براي   

 مادر نگاهش كرد

نه نيومد، فقط حلقه خريديم، كت و -

ا موند ز  شلوار و بقية چي 

 ...واسه



 پدر تند نگاهش كرد

ز فردا بريد بازار - نمونه واسه بعدا، همي 

ي الزمه بخرين  .هر چ 

   چتر هاي وارونه

 لقمه در دهانم ماند

- ي  ي نخريدن، دست رو هر چ    اونام هيج 

ز اون رس  گذاشتيم گفير

ي بخريم  .ميخريم چرا ما براشون همه چ 

 رس پدر به تندي باال آمد

؟- ي ي چ 
 يعتز

 مادر لب گزيد

ي نداره كه، اونام  -
ر
اينرس و اونرس فرف

ز حاال كه بخاطر  گفير



يم  ي يه عقد ساده ميگي  عزاي كرباليي

 خريدها باشه برا جشن عروسي 

 ...و

 پدر غريد

جشن باشه يا نباشه اونا بايد همة -

 خريداشونو واسه عروسشون

، چه خودشونم زدن به ز  ...بكيز

 نچ بلندي كرد

به فكر مراسم جمع و جور و آبرومند -

ز دوست ندارم پشت  باشي 

   چتر هاي وارونه

رسمون حرف و حديث باشه كه بخاطر 

ي رسرسي گرفتيم  فوت كرباليي



ز ديگه  ...يا هر چي 

به بشقاب دوختم چشم  

 !باباسيدكريم-

 صدايش چون سيلي در گوشم نشست

 !هان-

 آب دهانم را بزور قورت دادم

 ...من ... من-

ي نگاهش را كامال حس مي كردم
 سنگيتز

 ...نميخوام-

 قاشق از دستش افتاد

ي رو؟-  چ 

 پردة اشك چشمهايم را پوشاند

   چتر هاي وارونه



- ده رو ايناين ازدواج و اين خونوا ... 

 صداي محكمش دهانم را دوخت

تا ديروز كه رسخود با مادرت بريدين و -

ي نبودي،
ز ناراصز  دوختي 

ي تموم شده و قرار مدارا   حاال كه همه چ 

ز   گذاشته شده، رفتي 

خريد عروسي كردين، بازي درميآري كه 

ز و  ...بد هسير

 گري  هام اوج گرفت

ي نبودم ولي -
 ...بخدا من از اولش راصز

 گر گرفت

ولي و اما نداره مردم كه مسخرة ما -

ز امروز بله فردا  نيسير



نه، هوش و حواستو جمع ميكردي، حاج 

 يداهللا كم كسي نيس بخواي

 با

ي ... حاالم اين مسخره 
آبروش بازي كتز

، دوست ز  بازيا رو جمع كني 

ندارم يه بار ديگه اين چرت و پرتا رو 

 .بشنوم

   چتر هاي وارونه

ها بگويم كه دلم خواس ز ت خيلي چي 

ز   دوست داشير

ي كه شما به  يواشگي زري خانم و گندهايي

 زندگيمان زدي هست دلم

خواست به رويش بياورم كه دارم تاوان 



 ندانم كاري هاي او و

هاي  ز مادر را پس ميدهم و خيلي چي 

 ...ديگر

امش واجب  .ولي پدر بود و احير

 دلم براي خودم سوخت

- ج يداهللا قرار مامان فردا با خونوادة حا 

 ...نذاري

رس پدر به تندي به سمتم برگشت ولي 

 قبل از هر عكسالعملي 

 ادامه دادم

فردا قراره بريم دكير آموزش وپرورش -

 آزمايش هپاتيت بدم،

 .يادت كه نرفته



.. , 

 پدر پرسيد

   چتر هاي وارونه

 قضية آزمايش هپاتيت چيه؟-

ي بگويد خ ز ودم قبل از اينكه مادر چي 

 جوابش را دادم

ز بايد برم آزمايش بدم - از مدرسه گفير

 نكنه هپاتيت داشته

 .باشم

 دهان پدر باز مانده بود

 چه ربطي به مدرسه و تو داره؟-

اعصابم خرد بود و چشم ابرو آمدنهاي 

 مادر حريف حرف زدنم نشد



زري خانومتون جار زده با شما ازدواج  -

 ....كرده و

 مادر قابلمة غذا را برداشت

خونه- ز  .پاشو ظرفا رو جمع كن بيار آشي 

 در حال بلند شدن از سفره ادامه داد

 .اينهمه هم حرف نزن-

 بابا به من نگاه كرد

   چتر هاي وارونه

 زري به كي گفته اين حرفا رو؟-

 پوزخندي زدم

 ...به زنهاي همسايه ... به همه-

جمع كردمبشقاب ها را روي هم   

فك كنم ديگه كسي نمونده كه اين -



 .قضيه رو ندونه

خانه  ز تا پدر جواب دهد، مادر از آشي 

 صدايم زد

ي شد اين ظرفا؟-  رويا چ 

 بلند شدم

 .اومدم-

 صداي خانم جان را شنيدم

ي هم درآورده اين -
ماشاهللا چه زبويز

 !دخير 

 رو به پرسها كردم

ز سفره رو جمع كنيم- ز كمك كني   .پاشي 

   اي وارونهچتر ه

مادر تا مي توانست حرف زد كه چرا پيش 



 بچه ها و خانم جان حرف

ي  مدرسه و زري و آزمايش را زده ام، جواي 

 ندادم ولي دلم خنك

 .شده بود

تمام شب را به برهم زدن اين ازدواج فكر  

 كردم ولي به نتيجهاي

ين راهنما و كمك حالم در  نرسيدم، بهير

ز  ايط مهي  بوداين رسر  

ايطي چه پدر پيش آورده بود  كه بنا به رسر

 دستم از او هم كوتاه

ي چون با مادر و بقيه در 
ز
بود و از طرف

 مورد ازدواجم همعقيده

بود زياد با افكار و خواسته هايم موافق 



 .نبود

تنها يك گزينه ميماند، سهراب كه تا اينجا 

ي هايش  با راهنمايي

نشان داده بود جز خي  و صالح من 

ي 
ز

 نميخواهد اما به دليل شلوغ

اين روزهاي خانه نتوانسته بودم با او هم 

 حرف بزنم، فردا كه

ز از  فتم بعد از برگشير مدرسه نمي 

 آزمايشگاه هر طور شده بايد

 .با او تماس ميگرفتم

ي كرده بود و وابسته 
ز
ي كه مدير معرف دكير

 به آموزش و پرورش

   ارونهچتر هاي و 



ي بود كه بعد از 
بود مرد بسيار مهربايز

 شنيدن حرفهاي مادر كلي 

 حرف بار مدير مدرسه كرد

ي اين بچه - ي اين چه كاريه، برا چ  ي چ 
يعتز

ي   رو تخت فشار عصت 

؟ ز  گذاشير

 برگه را بست و دست مادر داد

برو بگو آزمايش چيه، اين كارا چيه كه -

 جز تضعيف روحية دانش

ديگه اي نداره ... از يه مدير  آموز خي  

انه ستان دخير  دبي 

كه دانش آموزش تو سن حساسي هست 

 اين كار بعيده اصال هپاتبت



رو ميشناسه؟ راههاي انتقالش رو 

 ميدونه؟

ي پيدا  
وي مضاعقز  ني 

مادر با حرفهاي دكير

 كرده بود تا به جنگ

 .مدير برود

ارصار داشت برگه را پيش مدير برده و 

خاك بماليم پوزهاش را به  

چون مادر را پيش كادر مدرسه و بچهها 

 .بد ضايع كرده بود

   چتر هاي وارونه

 جواب دادم

من حوصله ندارم برميگردم خونه، -

 .خودت برو



دلم ميخواست به خانه بروم تا بلكه 

 فرصت يافته به سهراب تلفن

 .كنم

.. , 

ين  ي رفت و بهير خانم جان به دستشويي

شد مي دانستمفرصت مهيا   

ون بيايد   ي طول ميكشد تا بي  بهعلت پي 

ي تلفن را برداشته
 گوسر

با ترس و لرز شماره گرفتم قبال شايد 

 چون از عشقش اطالع نداشتم

ز نبودم بيخيال و راحت بودم  و مطمي 

 ولي حاال انگار فرق كرده

بودم كه براي تلفن كردن و صحبت با 



ز دست و دلم  سهراب اينچني 

 .ميلرزيد

ي مادرش در تلفن پيچيدصدا  

   چتر هاي وارونه

ز -  !الو بفرمايي 

ي را از گوشم فاصله داده و با 
گوسر

 نااميدي نگاهش كردم، چرا

هر موقع احتياج داشتم كسي نبود و تنها 

 .بودم

 .تلفن را با نااميدي رس جايش گذاشتم

 .صداي زنگ تلفن اجازة فكر ديگري نداد

البد سهراب از حرف نزدنم فهميده بود 

 من هستم و خودش تلفن



بود كرده . 

 با خوشحالي جواب دادم

 .الو-

صداي تهمينه خانم با تمام وجود توي 

 ذوقم زد

ي خونواده خوبن، - سالم عروس گلم خوي 

 ...مادر خوبه پدر

ده شد  لبهايم روي هم فرسر

 .مرسي -

 خندة آرامي كرد

   چتر هاي وارونه

ي خانم هم - زنگ زدم ببينم اگه كي 

 موافق باشه و سيدكريم



مت آرايشگاه يه بندي  اجازه بده، بي 

 ...بندازه صورتت و

ي در دلم افتاد، ازفكر اينكه 
شادي ضعيقز

 ابروهايم كمي مرتب

 ...شود و صورتم بدون مو

ي كودكانهام دست خودم نبود هر 
دلخوسر

ي دوست دارد  دخير

 خوشگل

هنظر بيايد ولي كند و زيباتر ب ... 

 با خجالت جوابش را دادم

م مدرسه تهمينه خانم نميتونم - من مي 

ي تو صورتم بدم  .تغيي 

 خنديد



س بابا آرايشگرم ماهره طوري - نير

 .برميداره تو چشم نباشه

نميخواستم آتوي ديگري دست مدير و 

ز   بقيه بدهم چون اولي 

اولويتم درس خواندن و ادامة تحصيل و 

ز به دانشگاه بود  .رفير

   چتر هاي وارونه

ي به  صورتم پرمو بود و قطعا هر تغيي 

 چشم مي آمد

 .انشاءاهللا بعدا-

 نفسي كشيد

باشه پس اگه خودت دوست نداري -

 بمونه برا بعد



ي 
خانم جان لنگلنگان نزديك ميشد گوسر

 را كه دستم ديد مشكوك

 .نگاهم كرد

ي كردم
 از تهمينه خانم خداحافطز

سونم-  .چشم بزرگيتونو مي 

دلم نمي خواست حرف بزنم ولي بخاطر 

 خانم جان ادامه دادم

ز -  شمام سالم برسوني 

تلفن را قطع كردم و رو به خانم جان  

 گفتم

 .زن حاج يداهللا بود سالم رسوند-

ي روي لبهايش نشست
 لبخند پهتز

   چتر هاي وارونه



 ....سالمت باشه، چيكار داشت-

 اخم كرد

زن حاج يداهللا چه صيغه ايه ديگه بايد -

ي مثل مادر خودت
 عادت كتز

ي مامان
 

 .بدونيش و بهش بگ

 لب كج كردم

خب ازاول عادت كردم نمي تونم به اين -

ز ديگه بگم  زودي يه چي 

 .بهش، سختمه

.. , 

از تلفن بيموقع تهمينه خانم ناراحت 

خانم جان را بودم ولي   

كه ديدم عصبانيتم فروكش كرد اگر 



 سهراب پشت خط بود و خانم

ز  جان كه بسيار هم در اين موارد ريزبي 

 بود متوجه حرف زدنم

 .با سهراب ميشد كارم زار بود

چشم به تلفن دوختم كه خانمجان  

 كنارش نشست اينطور كه معلوم

   چتر هاي وارونه

بود امروز هم نميتوانستم با سهراب 

م  .تماس بگي 

ي از مدرسه برگشته و در 
مادر با رسخوسر

ي   حال تعريف از حرفهايي

 .بود كه به مدير و معاون زده بود

ي كه دكير راجع به بيماري 
اطالعاير



 هپاتيت و نحوة رسايتش

 برايمان گفته بود مادر را شي  كرده بود

- حرفا  گفتم بيجا كردين به دخير من اين

 رو زدين، اصال شماها

كه اطالعات پزشكيتون صفره به چه 

ي 
 ...حقر

 بيحوصله پرسيدم

ش كردي؟- ي و خرابير
 نگو كه رفتر

 رسش را تكان داد

ز كه نميفهمي هر كاري - خاك تو رست كيز

 من ميكنم به خي  و

صالحته اصال خاك دو رس من كه خودمو 

نم ز  ...به آب و آتيش مي 



ادامه  زنگ تلفن نگذاشت حرفش را 

 .دهد

   چتر هاي وارونه

دلم ريخت نكند سهراب باشد اما مادر  

وع به صحبت كرد  كه رسر

ز پشت خط است  فهميدم مهي 

ز - ي مهي 
آره االن رسيدم خونه نميدويز

وزا چقدر كار دارم  اييز

ون و  م بي  و دست تنهام هر روز مي 

 خسته و كوفته برميگردم

 ...خونه

ي كرد
 مكتر

- ه بودم مدرسهامروزم رفت ... 



ي 
دستش را روي زانويش گذاشت و دورايز

 مالش داد

آره رفتم شستم همشونو ...آبروشونو -

 بردم ... بيشعور مثال

مديره آبروي داشته و نداشتمونو برده 

 االن ديگه همه ميدونن

ي بهرسمون اومده و  ...چ 

ز چه گفت ولي مادر  نميشنيدم مهي 

 جواب داد

- ز  ي بوده حق نداشير  اينكارو حاال هر چ 

ز   ...بكيز

   چتر هاي وارونه

 رسش به سمت من برگشت



آره حقشو گذاشتم كف دستش ...  -

م  گفتم ديگه اجازه نميدم دخير

 ...بياد مدرسه اصال ديگه

 تقريبا به سمتش دويدم

 ...چيكار كردي مامان-

 نگاهش را باال كشيد

ش هر چند - ز برگه رو كوبيدم رو مي 

 حقش بود بزنم تو صورتش

م نميآد مدرسه  .گفتم ديگه دخير

ز نشستم  روي زمي 

 !مامان-

ي را نزديك گوشش برد
 گوسر

؟- ي
يز ز ، چرا داد مي  ز ته مهي   چه خي 



 زير چشمي نگاهم كرد

 ...نه بابا اين كه فقط بلده غر بزنه-

   چتر هاي وارونه

شد اشكهايم رسازير   

فرصت افتاد دستت مامان، از آب گل -

، تو از ي
 آلود ماهي گرفتر

خدات بود من نرم مدرسه بهونهات جور 

 شد نه؟

خانم جان كه كنار مادر نشسته بود 

 دستش را باال برد

ي مثال -
يز ز ! چرا داد مي 

ته دخير چه خي 

ي 
ي يا نخويز

 درس بخويز

چطور ميشه االن تا اينجا خوندي كجا رو 



 ...فتح كردي

د شدمبلن  

م مدرسه-  .فردا مي 

ي را از گوشش فاصله داد
 گوسر

يم جاي ديگه - حداقل پرونده اتو ميگي 

 .ثبت نام مي كنيم

.. , 

 به سمتش برگشتم

   چتر هاي وارونه

 ...تموم دوستام اونجان، كجا برم-

 شانه باال انداخت

ي ديگه- ي مي   .باالخره يه جايي

ي حرفش را گرفت  خانم جان ي 



ي كه ازدواج كرده درس ميخواد - دخير

 چيكار بايد بشينه بغل

دست مادرش خونهداري و شوهرداري 

ه فردا روز  ياد بگي 

همينكاراس كه بدردش ميخوره نه درس و 

 ...مشق و

ياش را  دلم نميخواست حرمت بزرگير

 .بشكنم

ي كشيدم
 نفس عميقر

خانم جون چه بخواين چه نخواين من -

 صد در صد درسمو ادامه

دم حاال چه شوهر بكنم چه نكنممي ... 

 درم خنك نشده بود



   چتر هاي وارونه

ضمن اينكه من اصال دلم با پرس حاج -

 يداهللا نيس اصال دوسش

 ندارم،

 ...هيچكدومشونو دوست ندارم

 به سيم آخر زده بودم

 .از همشون بدم ميآد از همتون بدم ميآد-

 دست خانم جان روي دهانش نشست

- ؟ يا  ي
يز ز ! اين حرفا چيه مي  ز امام حسي   

 هق زدم

ي بگم غلط كردم، -
بابا به چه زبويز

 پشيمونم، اصال من نميخواستم

ازدواج كنم بزور هلم دادين اآلنم مثل 



 .سگ پشيمونم

به طرف مادر كه مات نگاهم ميكرد، 

 رفتم

 .ميشنوي مامان نمي خوام-

ي را از دستش گرفتم
 گوسر

ي بهش بگو- ز ز تو يه چي   .مهي 

   تر هاي وارونهچ

 .گريه امانم نداد به سمت اتاق دويدم

تنها دلخوشيام مدرسه و دوستانم بود كه 

 آن را هم داشتند از

چنگم درميآوردند. ديگر به چه اميدي 

 .زنده ميماندم

نگاهم به كيف و كتابهايم كه گوشهي 



 اتاق پخش بود افتاد و

 .گري  هام اوج گرفت

 دوباره به هال برگشتم

مامان اگه بخواي بازي دربياري و نذاري -

 ...برم مدرسه

ز حرفهايم را به گوش مادر  احتماال مهي 

 رسانده بود كه ساكت

نگاهم ميكرد اما خانم جان آتشبيار 

 معركه شده بود

دخير اينقد مادرتو حرص نده اينهمه -

 فشار بهش وارد نكن تو

ي حال و روزش خوش ن
يس كه مي بيتز

 بيشير بهم نريزش، عاق والدين



 .ميشيا

ز جمله  هر جا كم ميآوردند از همي 

 استفاده مي كردند. قطعا

   چتر هاي وارونه

ي را در حق فرزند هم 
ز لطقز خداوند چني 

 نسبت به مادر و پدرش

قائل شده بود جورا آنها اينقدر حرصم 

 .ميدادند

 تكيه به ديوار زده در خودم مچاله شدم،

 دردم كه يگي دو تا

 .نبود نميدانم به كدام درد بگريم

ي در ذهنم روشن شد، فردا پيش 
ز

چراغ

 مشاور مدرسه مي فتم، قطعا



 .راهي پيش پايم ميگذاشت

فردا كه دست از پا درازتر از پيش مشاور 

 برگشتم فهمبدم بختم

اين است و به هر جا چنگ بزنم به در 

 بسته خواهم خورد نمي 

ينگونه ارصار به ازدواجم دانم چرا همه ا

 مي كردند

مشاور مدرسه كه بايد اولويتش آرامش 

فت  فكري دانش آموز و پيرسر

ايطم را شنيد  ي رسر
تحصيلي او باشد وقتر

 بجاي اين كه پدر يا

مادرم را به مدرسه دعوت كرده و درد دل 

 و خواسته ام را به



گوش آنها برساند و راهنماييشان كند تنها 

 يك جواب داد

- ي نصيبت شده   حاال  كه موقعيت خوي 

 ازدواج كن خودتو راحت كن

   چتر هاي وارونه

.. , 

س رس كالس نشستم،  زنگ اول با اسير

 نميدانستم مادر دقيقا چطور

ي بهم  با مدير برخورد كرده و چه حرفهايي

 زدهاند كاش مي فهميدم

مدير چه تصميمي گرفته، اخراجم مي كند 

 يا بيخيال خواهد بود

هيچكدامشان قضيهي ازدواجم را 



 نميدانستند كه اگر ميفهميدند

قطعا پرونده ام را به دستم مي دادند تا در 

 مدرسه ي بزرگساالن

 .ادامهي تحصيل بدهم

ي به بچه ها گفتم چه تصميمي  
وقتر

 گرفتهام همه تاييد كردند كه

، مشاور  ي
يقز ز خانم رسر ين گزينه همي 

بهير

 مدرسهمان است كه هميشه

ه درد دل با بچه ها و حل ارصار ب

ين راه  مشكالتشان داشت و بهير

ز دليل زنگ  حل را ارائه ميداد به همي 

 تفري    ح به اتاقش رفتم

ي با قيافهي 
تا مشكالتم را بگويم اما وقتر



 پكر از اتاق مشاوره

   چتر هاي وارونه

به كالس برگشتم فهميدند كه حرفهاي 

 مشاور هم دردي را دوا

تنكرده اس . 

مرضيه كه با ديدن چهرهي بهم ريخته ام 

ي 
 جلو آمده بود با نگرايز

 پرسيد

ي گفت؟- ي چ 
يقز ي شد، خانم رسر  چ 

 پكر جواب دادم

ي گفت كالهتو بنداز باال كه - هيج 

ز خواستگاري داري  .همچي 

 دهانش از تعجب باز ماند



ي -
 

 .دروغ ميگ

 آهي كشيدم

ايطش - ي رسر
كاش دروغ بود گفت وقتر

ي تاخوبه چرا قبول نمي ك
تز  

ي 
 .خالص سر

 فهيمه با تعجب پرسيد

   چتر هاي وارونه

جدي ابنا رو گفت؟ اون كه همش -

 ميگه برا ازدواج زوده و اين

فكرا رو بندازين دور و بايد فكر و ذكرتون 

 درس و مدرسه باشه

 .فالن چرا اينجوري گفته پس

 شانه باال انداختم



دو ساعت براش درد و دل كردم، گريه  -

ردم، همه ي مشكالتك  

خودمو خونوادمو بهش گفتم كه با 

ي 
 مامانم حرف بزنه بگه من راصز

به اين ازدواج نيستم و منرصفش كنه از 

 شوهر دادنم برگشته

ميگه معطل نكن، جواب بله رو بده و 

 ...خالص

 فريبا دستش را به دهانش گرفت

ي -
يقز فيه اين رسر  .عجب بيرسر

 يك نفر تقهاي به در كالس زد

 .عظيمي كيه؟ بره دفير كارش دارن-

، كنار مدير  ي را در دفير
يقز ي خانم رسر

وقتر



 ديدم دلم كمي آرام

شد احتماال درد دلم كارساز شده بود و 

 برايم قدم جلو گذاشته

   چتر هاي وارونه

 .پيش خانم مدير واسطه شده بود

 خانم مدير يك تاي ابرويش را باال برد

- مامانت بياد  عظيمي بيا زنگ بزن

 .مدرسه

ي بابت ديروز برآمدم  در جهت دلجويي

ز ديروز مادرم اومد - خانم اجازه! ببخشي 

 ...مدرسه

 آب دهانم را قورت دادم

خانم راستش ما به خانم مشاورم گفتيم -



 بخدا فقط ميخوايم

ز   ...درسمونو ادامه بديم همي 

دوباره آب دهانم كه جمع شده بود را 

 قورت دادم

- ي بود و مامانمون دي روز يكم عصت 

ز   ...حوصله نداشت برا همي 

 با اخم حرفم را بريد

 ...قضيهي ازدواجت-

رسم تند به سمت مشاور برگشت، عجب 

 .رازنگهدار بود

   چتر هاي وارونه

 صدايم زد

ي كه خانم - ، حرفايي شنيدي عظيمي



ي ميگن حقيقت داره؟
يقز  رسر

.. , 

 بدون حرف نگاهش كردم

ي را ميدانستم سي  تا اگر نيت خانم 
يقز رسر

 پياز زندگيام را

برايش نميگفتم چرا فكر كرده بودم كمكم 

 ميكند كه تمام مشكالت

 .ريز و درشتم با او در ميان گذاشتم

كامال مشخص بود هر چه به مشاور  

 گفتهام نامردي نكرده و كف

دستش گذاشته بود. حق با فريبا بود 

ي برخالف اسمش
يقز  خانم رسر

ين فردي بود كه تا حاال ديده  فير بيرسر



 بودم، مگر خودش نگفت كه

ز دانشآموز است و حرفها  مشاور امي 

ز خودمان ميماند؟  فقط بي 

م تري به او فروخته بودم   ز خدايا چه هي 

 كه اينكار را با من

   چتر هاي وارونه

 ميكرد؟

د ز  مدير همچنان حرف مي 

- ي تو اين 
ي كه ديگه نميتويز

مدرسه ميدويز

ي و بايد بري
 بمويز

... 

 گري  هام گرفت

ي كسي -
خانم بخدا هيشگي نميدونه يعتز



 خي  نداره كه من ازدواج

... 

 هقهقم اوج گرفت

خانم اجازه! ما نميخوايم ازدواج كنيم -

 خونوادهمون زور ميگن

ز   ...برا همي 

ي نامرد دوختم
بقز  چشم به خانم رسر

ي رو كه با - به مشاور گفتم همهج 

ف بزنه تاخونوادهام حر   

 ...منرصفشون كنه

   چتر هاي وارونه

ي با قيافهاي حق به جانب جواب 
يقز رسر

 داد



ي تو خونهتون -
خوب با اوضاغي كه گفتر

 هست، خواستگارت هم كه

ين گزينه  مشكلي نداره خوب ازدواج بهير

 .براي توئه

من تمام دردم اين بود كه خانواده ام را 

 منرصف كند و او مرا

به ازدواج ميكرد تشويق . 

 مدير صدايم زد

ي شمارهتون چند بود؟-
يقز  رسر

 مات نگاهش كردم

 .خانم ميگم فردا مامانم بياد-

چشمهايش برق مي زد، البد از اينكه 

 ميتوانست جلوي مادر دربيايد



ي حرف مادر كه گفته بود مرا از 
ز
و به تالف

د، خودش  مدرسه ميي 

 .مي توانست اخراجم كند خوشحال بود

وزمندانه براندازم كرد  پي 

 .حتما اينكارو بكن-

   چتر هاي وارونه

يز غم از دفير خارج شدم. چرا  با دلي لي 

 روزگار ساز مخالفش

را با من بيچاره كوك كرده بود مگر از اين 

ي نكبتبار چه
 

 زندك

ميخواستم كه همه دست بدست هم 

 داده و اينگونه كمر به شكستنم

 .بسته بودند



چهها را كه ديدم داغ دلم تازه شد قطعا ب

 دلم براي همهشان تنگ

 .ميشد

 مرضيه را در آغوش گرفتم

 .دلم برا همتون تنگ ميشه-

 بر شانه ام زد

 ديوانه مگه كجا قراره بري؟-

 هق زدم

ي رو فهميدن، ديگه اجازه - همه چ 

 نميدن تو اين مدرسه بمونم

... 

   چتر هاي وارونه

يدتر شدگري  هام شد  



ي - چرا اينجوري شد چطور همه چ 

 پيچيد بهم؟

 فريبا جلوتر آمد

 ولي -
ز س بابا زيادي رس و صدا مي كيز نير

 ...عمال هبچ غلطي 

 آب بينيام را باال كشيدم

ز - ز روي دستم گفير آب پاكي رو ريخير

 مادرم بياد پروندهمو

ه  ...بگي 

 مرضيه آهي كشيد

يفيه چرا - همش تقصي  اين خانم رسر

مدير گفته؟رفته به   

ي ناخواسته از گلويم خارج شد
 آه عميقر



آره نبايد بهش ميگفتم الاقل قضية -

 ازدواج رو نميشد و

نميفهميدن االن ديگه قوزباالقوز شده و 

 .قطعا اخراج ميشم

 در جواب مرضيه كه پرسيد

؟- ي
 حاال ميخواي چيكار كتز

   چتر هاي وارونه

 گفتم

چيكار مي تونم بكنم، من كه باختم -

م به رسنوشت،  خودمو ميسي 

ي ميخواد بشه  .هر چ 

 به شانهام زد

من تو رو خوب ميشناسم رويا ميدونم -



ي بگو تو
 بيخيال نميشيتز

چه فكري شايد مام تونستيم يه كمگي  

 .كنيم

 نگاهش كردم

 .شما كمكاتونو كردين ممنون-

 لبش را يكوري كرد

 تيكه ميندازي؟-

م را در جمع گرداندمنگاه  

ز كه اين - تيكه كدومه, جدي گفتم همي 

 مدت باهام دوست بودين

ي برام  ممنونم، از همتون كه روزهاي خوي 

ز از اينكه  ساختي 

   چتر هاي وارونه



 ...هميشه كنارم بودين و

 سعيده اشكهايش را پاك كرد

ي رويا انگار ميخواي -
چه سختش ميكتز

 جاي دوري بري بابا

ي همديگه رو مي  ي بازم ميآيي
ازدواجم بكتز

ي 
 

 بينيم. اينجوري ميگ

ه  .دلم ميگي 

اشك از گوشة چشمهايم رسازير شد، 

 قطعا دلم براي اين بچهها

 .تنگ ميشد

 مرضيه تكانم داد

 !خب-

 شانه باال انداختم



 ...كاري كه همون اول بايد ميكردم-

.. , 

   چتر هاي وارونه

ايط  ين كار در اين رسر آخرين راه حل و بهير

 همان تصميمي بود

 .كه بايد خيلي قبلير از اين انجام ميدادم

نگاهم را به صندلي ته كالس دوختم كه 

 به فاصلة دو صندلي خالي 

 از هر طرف با بقية بچه ها قرار داشت

نه كه فقط از بچه ها دلگي  باشم از -

 عالم و آدم دلم گرفته

ي 
 .مرصز

داخم كر   



خوب بيشعورن يه عده عوضش -

 خودمون دور و برت رو پر مي كنيم

 ...اگه دردت

 پوزخندي گوشة لبم نقش بست

درد من يگي دو تا نيس، تو يگي دو سال -

 از دخير شاد و بيخيال

كه تمام فكر و ذكرش درس بود تبديل 

 ...شدم به كوه درد

 آهي كشيدم

   چتر هاي وارونه

- د منم موقعي كه فهميدم شايد بهير بو 

 پدرم ازدواج كرده همون

 ...كارو مي كردم كه



 مرضيه برآشفت

احمق نشو منظورت چيه يه وقت خر -

ي بخواي كار احمقانه
 نسر

ي 
 ...بكتز

 فريبا دستش را كشيد

ي اين بيعرضه تر از -
ي مرصز

 
ي داري ميگ چ 

 اين حرفاس نمي تونه

يه مورچه رو بكشه چه برسه بخواد 

 ...خودشو

به پشتش كوبيد فهيمه  

ديوونه اين چه حرفيه با اين مزخرفا -

ي تا
 بيشير تحريكش ميكتز

 .منرصف كردنش



فكرم بيش از اندازه مشغول بود 

 نميتوانستم آنجا بايستم و به

حرفهايشان گوش دهم كارهاي ناتمام 

 زيادي داشتم، از مدرسه كه

ز روزها  ونم ميكردند همي  داشتند بي 

 بساط عقد و ازدواج هم بر

   چتر هاي وارونه

 .پا مي شد و ديگر نميشد كاري كرد

ي 
ز
بچهها از رس دلسوزي هر كدام حرف

دند ولي حرفهايشان مرحم
ز  مي 

 .دردم نبود

منتظر تمام شدن مدرسه نماندم، كيفم را 

 برداشته چادرم را رس



ز  فتم و اجازة رفير  مي 
كردم اگر به دفير

 ميگرفتم اجازه

 .نميدادند و بايد به خانه تلفن ميكردم

ها هماهنگ كردم باباي مدرسه را  با دخير

 مشغول كنند تا من در

 .بروم

هواي آزاد حالم را بهير نكرد فكر ميكردم 

 پياده روي و خلوت

با خودم كارساز شود دلم خانه را 

 نميخواست قطعا مثل هميشه

شلوغ بود و كارهاي زيادي روي رسم مي 

ت فكر وريخت و فرص  

احت نداشتم  .اسير



از مدرسه و محل دور شده بودم، دودل  

 كنار ديوار ايستادم كجا

   چتر هاي وارونه

را داشتم كه بروم چه كسي را داشتم تا 

 بيطرف باشد و كمي به

 .داد دلم برسد

ته جيب و كيفم را گشتم، پول زيادي 

 همراهم نبود اي كاش كمي 

ال مي رفتم تا به يك پول داشتم و به ترمين

 شهر ديگر فرار

ي كه از 
ايز كنم. راجع به رسنوشت دخير

 خانه فرار كرده و پايشان

به خانههاي فساد و اعتياد و هزار راه 



 ديگر كشيده شده بود

هاي زيادي شنيده بودم هميشه فكر  ز چي 

 ميكردم چقدر كم عقل

هستند كه از خانه فرار مي كنند اما خودم 

مرا عقل كل ميدانست  

ز بودم كه در دام افراد شياد  مطمي 

 .نميافتم

نگاهم را به اطراف گرداندم، كيوسك 

 تلفن رس كوچه توجهم را

 .جلب كرد

كوچه كامال خلوت بود. ناخوداگاه پايم به 

 سوي كيوسك تلفن

كشيده شد مثل آدم مسخ شده داخل 



ي   باجة تلفن شدم و دستم ي 

ي تلفن رفت
 .اراده سمت گوسر

   چتر هاي وارونه

ي به رساغم بيايد 
قبل از اينكه پشيمايز

 .شماره را گرفتم

صدايش كه در تلفن پيچيد اشك هايم 

 رسازير شد

ي ... الو-
 ...الو ... چرا حرف نمي زيز

ي بگويم گريه امان نميداد ز  نتوانستم چي 

 همچنان صدايش مي آمد

ي -
با كي كار داري ... اگه نمي خواستر

ي بيخود زنگ
 حرف بزيز

 ...زدي ... مرض داري؟ ... الو



ي را روي تلفن گذاشتم. چه بايد مي  
گوسر

 گفتم. كيف از دستم رها

ز رس خوردم و  شده، به آرامي روي زمي 

 اشكهاي گرم بيمحابا روي

 .صورتم ريخت

.. , 

مهم نبود كاري برايم انجام دهد يا نه ولي 

 تنها فردي بود كه

   چتر هاي وارونه

ين تا حاال ب ي بهير
دون ادعا و چشمداشتر

 مشاوره را برايم داده

بود. تنها آدمي بود كه دلم ميخواست 

 قبل از مردن با او حرف



 .بزنم

 .بلند شده دوباره شمارهاش را گرفتم

 صدايش بار ديگر در تلفن پيچيد

ي -
اي بابا مرض داري؟ اگه حرف نزيز

 .قطع مي كنم

 اشك هايم را پاك كردم

 ...سهراب-

ن گرفتصدايش جا  

ي -
ي رويا ... خودير  ...جان سهراب ... تويي

وع به لرزش كرد  دستهايم رسر

 .آره-

 صدايش غم داشت

   چتر هاي وارونه



كجا بودي اين مدت چرا يه زنگ نزدي -

 بهم نامرد؟ چرا اجازه

دادي اينهمه ازت بيخي  بمونم ... چرا 

 نفهميدي دارم آتيش

م ... ديگه نامزد كردي د وستاتو ميگي 

ي وفا  ...فراموش كردي ي 

 آرام لب زدم

 ...دلم گرفته سهراب-

ي نيامد  .صدايي

 ادامه دادم

زنگ زدم ازت حالليت بخوام اگه يه -

 ...موقع

 غافلگي  شده بود



فكر كردم بايد حالت خوب باشه ... -

ي ز ي افتاده ... چي 
ر
 اتفاف

 شده رويا؟

 هق زدم

ديگه از همه بريدم، خسته شدم -

 ...سهراب

ي بلند پرسيد  با صدايي

   چتر هاي وارونه

ي شده رويا؟-  چ 

 ناليدم

ز -  .ديگه همتون از دستم راحت ميشي 

 تقريبا فرياد زد

ي رويا؟ مگه االن نبايد تو - تو كجايي



؟ ي
 مدرسه باسر

 اشكم را پاك كردم

ون-  ...از مدرسه زدم بي 

 تند پرسيد

؟- ي  كجايي

 نگاه به دور و برم كردم

- ز محل خودمون دور شدم نمي دونم ا

 ...اومدم نزديك پارك

 رسي    ع جواب داد

ي نري رويا همونجا بمون جون - جايي

 سهراب دو دقيقه ديگه اونجام

   چتر هاي وارونه

... 



د ز  با عجله حرف مي 

از جات تكون نخور ميآم با هم حرف -

 مي زنيم، باشه رويا؟

ي ميگم، گوشت با منه رويا؟  ميشنوي چ 

تكان دادم انگار مي بيند رسم را   

 !باشه همينجام، زود بيا سهراب-

 آرام شده بود

ز االن ميآم-  .همي 

.. , 

چشم به دهانش دوخته بودم ولي 

ي   حواسم هر جا بود اال حرفهايي

د و مثل  ز د. چقدر خوب حرف مي  ز كه مي 

 هميشه نصيحت ميكرد چه



ز  زيبا براي همة مشكالت راه حل تعيي 

ي آمده بود
 ميكرد از وقتر

   چتر هاي وارونه

با حالي خرابير از من و اشك و آه گاه و 

 بيگاهش مدام در حال

 ...نصيحت كردنم بود

 ميفهميدم 
ً
خدايا چه ميشد اگر قبال

 دوستم دارد چه مي شد اگر

عشق خام و كودكانة محمد چشمهايم را  

 كور نميكرد تا سهراب

 بنظرم مي آمد شايد حاال رسنوشتم 
بيشير

ر ديگري رقم ميخوردجو   

ز  شايد به پايش ميماندم يا در حد همي 



 دوست و همدرد برايم

 ...ميماند شايد

نه سهراب هم به درد نميخورد من براي 

 فرار از يك موقعيت به

شخضي كه جلو ميآمد پناه مي بردم وگرنه 

 عاشقش نبودم انتخاب

. بد و بدتر بود خودم را كه ديگر  ز من بي 

منميتوانستم گول بزن  

ي مگر من قصد ادامة تحصيل 
در ثايز

 نداشتم پس اين افكار مزخرف

 .از كجا نشأت ميگرفت

خدايا چه ميشد رس و كلة خانوادة 

 حاجيداهللا پيدا نميشد يا پدر



آن اشتباه فاحش را نميكرد يا زري و 

 شوهرش مستأج نشده

   چتر هاي وارونه

 ...بودند و

 صدايش حواسم را جمعير كرد

ي گفتم؟-  شنيدي چ 

ز شد  رسم باال و پايي 

 !آره-

 نگاهش را به چشمهايم دوخت

 خب نظرت چيه؟-

 نامفهوم پرسيدم

 در مورد؟-

 پوزخندي زد



اي بابا انگار وضعت واقعا خرابه ها،  -

؟ ي
 كجا سي  ميكتز

 لب برچيدم

 .همينجام-

   چتر هاي وارونه

 لبخند زد

ي -
 .اينجا كه نيستر

 آهي كشيدم

ز سهراب من تصميمم رو گرفتم راه - ببي 

 ديگهاي نيست، چند روز

ديگه عقدمه اونم با كسي كه اصال 

ي 
ي باهاش ندارم، حتر

 شناختر

خونوادهام هم صد در صد تاييد نمي  



ز اين ازدواج رو اما با  كيز

توجه به وضع خونواده و جريان پدرم و 

ي خونه همه ميگن
 

 آشفتگ

ي مدير و معا
ين گزينه همينه حتر ون و بهير

 ... همه ميگن ازدواج

 ...كنم

 چشمهايم تر شد

ميدونم مرد بدي نيست ولي من دلم -

 باهاش نيس اصال يه جور

ي رسدرگمم  ...عجيت 

 قيافة متفكر به خود گرفت

   چتر هاي وارونه

ي درست ولي -
 

ي كه ميگ همة اين حرفايي



 قبال بايد فكرشو ميكردي

اسمش تو نه االن كه كار از كار گذشته و 

 ...شناسنامته

 حرفش را بريدم

هنوز عقد نكرديم كدوم اسم چه -

 شناسنامه اي؟

ز شد  غمگي 

 خب صيغة محرميت كه خوندين؟-

 شانه باال انداختم

ي رس جمع -
نه صيغه هم نخونديم يعتز

 دو، سه بار ديدمش اونم

 .در حد چند دقيقه

ز بار خجالت كشيدنش را مي ديدم  اولي 



سم رويا؟- ي بي  ز  يه چي 

ز شد  رسم باال و پايي 

؟- ي  چ 

 چشمهايش را بست

   چتر هاي وارونه

ي ميخواد- ز  ...خونتون كه ميآد، ازت چي 

 دستش را روي چشمهايش گرفت

منظورم اينه كاري هم مي كنه؟ بهت -

نه يا ز  ...دست مي 

ون  ز بار از دهانش بي  اين حرفها براي اولي 

 ميآمد

 كاري هم كرده؟؟؟-

ز انداختمازخجالت رسم ر  ا پايي   



نه بخدا ما تا حاال با هم تنها نشديم، -

ي يه كلمه حرف
 حتر

 ...اونجوري نزديم چه برسه

 اخم كرد

ي عقدته، بله برونته، -
اون دفعه كه گفتر

ي تموم شده و  همه چ 

... 

ي زدم
 لبخند تلجز

ز اونجوري بگم وگرنه هيچ - بچهها گفير

ي بينمون نيفتاده
ر
 اتفاف

   چتر هاي وارونه

فقط. رفتيم آزمايش داديم و انگشير 

ز   !خريديم همي 



 چشمهايش تا آخرين حد باز شد

چقد بيشعورن اين دوستاي احمقت، -

ز اونجوري ي ازت خواسير  برا چ 

ي 
 

 ...بگ

 دستم را در هوا تكان دادم

ي -
 

ي ميگ ي ميگم تو چ  ول كن اينا رو، من چ 

ز   االن درد من يه چي 

 ...ديگهاس

ي   گفتبا قيافة حق به جانت   

ي رو ولش كنم، غلط كردن - ي چ  چ 

اي نفهم، درد تو نباشه  دخير

ز  درد من دقيقا همينه. اونا ميدونسير

ز   دوستت دارم براهمي 



. اگه اونروز  ز ز از تو دورم كيز ميخواسير

ي اگه
 حقيقتو بهم ميگفتر

ي 
ر
ي به چيه و هنوز اتفاف مي دونستم چ 

 ...نيفتاده

 دستش را به پيشانياش كوبيد

   چتر هاي وارونه

اه من چقدر احمقم خدا چرا بيكار -

 نشستم چرا اجازه دادم اون

 ...كثافطا با خباثتشون

 به سمتش برگشتم

ي يا نه؟-
 بس مي كتز

 دندانهايش را به هم ساييد

نميتونم، خون خونمو ميخوره چيكار  -



 .كنم رويا دست خودم نيس

 انگار با خودش حرف بزند

- ي  اي برسر خاك تو رست چقدر تو 
ميتويز

ي 
 ...خبيث باسر

ي زدم
 لبخند تلجز

سهراب! اونام مثل ما جوونن خوب -

 حسادت تو خون همه هست،

 مثل

 .من بيخيال شو

 شانه باال انداخت

   چتر هاي وارونه

پاي تو كه وسط باشه نمي تونم بيخيال -

ي 
 شم رويا، مي تويز



 .اينو بفهمي 

 آهي كشيدم

- رس  من كه اونقدر حرص خوردم ديگه

ي   شدم ديگه بريدم هيج 

 .نميتونه حالمو بيشير از اين بد كنه

 .دست در كيفم برده و تهش را شكافتم

 تالشم را كه ديد پرسيد

ي -
ي چرا داري با كيف كشتر

چيكار مي كتز

ي؟  ميگي 

ي كردم
 خندة تلجز

 .ميخوام عكساتو پس بدم-

 متعجب پرسيد

؟- ي
ز
 چرا كيفتو ميشكاف



 نگاهش كردم

 .ته كيفم قايم كرده بودم كسي نبينه-

   چتر هاي وارونه

 تلخ تر از من جواب داد

ي هم قايم كردي خودتم كه - عجب جايي

ي 
ي ببيتز

 .نمي تونستر

 تلخ شدم

آره باور كن فقط همونروز نگاش كردم -

ي 
 بعدش تو خونه جاي امتز

نداشتم قايم كنم لو مي رفت و سيدكريم  

 گردنمو گوش تا گوش

يد فقط موندم چرا ازت خواستم مي ي 

 ...بديشون به من



ي پاسخ داد
 با ناراحتر

، بهت نگفته بودم - ي
كار خدا رو ميبيتز

 ولي اون عكسا رو بخاطر

تو گرفته بودم همون روز كه رفتم 

 ظاهرشون كنم مخصوصا ازت

ي پارك تا عكسا رو بدم بهت  .خواستم بيايي

 رسم به سمتش برگشت

- ابديگه بدردم نميخوره سهر  . 

 چشم هايش نمناك شد

   چتر هاي وارونه

 .بدرد منم نميخورن، بندازشون دور-

ده شد  آلبوم كوچك در دستم فرسر

 ...منظورم اين نبود ميخواستم بگم-



 چشمهايش از نم اشك درخشيد

؟- ي
 واقعا هيچ حسي بهم نداشتر

ز انداختم  رسم را پايي 

 ...نه-

 اشك هايم رس خورده روي كيف افتاد

اصال نفهميده بودم دوسم داري هر -

 چند ديگه هيچ راهي هم براي

برگشت به گذشته نيست ولي اگه بود 

 هم باز تو انتخابم نبودي

ي اختيارم دست خودم بود قيد همه 
يعتز

فتم يه دم و مي  ز  رو مي 

ي كه هيشگي منو نشناسه يه جاي  جايي

 ...دور



ة افق شدم  خي 

 ...يه جاي خيلي خيلي دور-

   چتر هاي وارونه

 مستاصل لب زد

 منم اين روزاي بد رو داشتم رويا-

.. , 

شدم ز  نيم خي 

ديگه بريم دير شد االن مدرسه تعطيل -

 شد و بچه ها دارن

 ...برميگردن خونه تا كسي نيومده

 لب گزيدم

حاللم كن سهراب اگه ندونسته طوري -

 برخورد كردم احساسي بهم



ي 
 .داشته باسر

ي كه تكيه داده دستش ر 
ا محكم بر درختر

 بود كوبيد

بعد اونهمه صحبت باز حرف خودتو -

ي 
ي تو چقدر كله شقر

يز ز  مي 

 !دخير 

   چتر هاي وارونه

 چادرم را مرتب كردم

ي چون اين تنها -
سعي نكن منرصفم كتز

 .راهيه كه دارم

دم  دندان روي هم فرسر

اينجوري انتقام اين حال خرابمم از -

مبقيه ميگي   . 



ي روي لبش نقش بست
 پوزخند عميقر

ي برا -
ي رويا چرا فكر ميكتز

خيلي احمقر

 بقيه مهمه ... هيشگي 

ي 
ي يا نباسر

ز خيالش نيست باسر  ...عي 

 در چشمهايم نگاه كرد

ز و - نهايت چهل روز گريه مي كيز

ي خودشون و
 

 برميگردن رس زندك

ه  ز مي  فقط جون توئه كه اين ميون از بي 

ي 
 .و حيف ميسر

مدوباره نشست  

حميه-  !خيلي بي 

 شانه باال انداخت

   چتر هاي وارونه



نامزديم كه بهم خورد درست همون -

 روزي كه آزمايش ازدواج

داديم و مشخص شد نميتونيم با هم 

 باشيم دنيا رو رسم خراب شد

ي و همه كس بريدم ديگه بنظرم  از همه چ 

 ارزش نداشت زنده بمونم

اولش گيج بودم و فكر مي كردم مي ...

ي 
 تونم خونوادهامو راصز

كنم به ازدواجم هر روز جنگ دعوا ولي 

 پافشاري و خطو نشون

كشيدناشون رو كه ديدم در فكر يه راه 

 حل ديگه براومدم ولي 

راهي نبود به راحله زنگ زدم اونم مثل 



 من بود و با خونوادهاش

ز مشكلو داشت نتونستم چاره اي  همي 

 پيدا

 بود كه با موتور مي زدم 
ز ين راه همي 

بهير

ي در جا مي 
 به يه ماشيتز

 ...مردم و خالص

نگاه مغمومم را به چشمهاي اشكياش 

 دوختم

ي -
 

 .جدي نميگ

ز شد  رسش باال پايي 

چرا اتفاقا خيلي هم جديام. تو خيابون  -

 كشيك دادم يه تريلي 

   چتر هاي وارونه



تم با رسعت مي اومد خودمو انداخ

 ...جلوش و

 چشم هايش را به نگاه ناباورم دوخت

آره تصادف كردم ولي راننده بموقع -

 ترمز گرفت و خوشبختانه

ي كه ميخواستم پيش نيومد
 .اويز

ي به صورتم مي زد و سوزش 
ز سوز پايي 

 چشمهايم را بيشير ميكرد

ي -
چرا خوشبختانه اگه مي خواستر

 ...خودتو

ون داد  لب بي 

- ي چون يه مدت بعد از ا ين جريان خي 

 بدستم رسيد كه باعث



خوشحالي از ناكام موندن تصادف و 

 .تصميمم شد

 چشم هايش را بست

راحله همراه خونواده اش رفت ... از -

 تهران، از قلبم، از

 ...دنيام

 ناباور نگاهش كردم

   چتر هاي وارونه

 رفت؟-

ز كرد  رسش را باال و پايي 

ي اگه -
ي بهم داد و رفت ... حتر

 
درس بزرك

 مرده بودم يه مدت

بعدش فراموشم ميكرد همونطور كه در 



 .زنده بودن تركم كرد

 نگاهش را به چشمهايم دوخت

برا همينه ميگم اينكارو نكن ... هزار راه -

 وجود داره كه

ي ولي 
اضتو بكتز ، اعير ي

ي حرفتو بزيز
مي تويز

 در هر حال راهش

 اين نيست

مكت بلند شدماز روي ني  

 بايد فكر كنم-

 متفكر پرسيد

ي نداره كه بشه - اين پرسه هيچ گي 

 بعنوان نقطه ضعف عليهش

 استفاده كرد؟



.. , 

   چتر هاي وارونه

 فكر كردم

ي ازش نميدونم چون ارتباط - ز واقعا چي 

 .نداشتيم كه

 خودش را جلوتر كشيد

؟ اين چه پدر مادريه كه تو - ي ي چ 
يعتز

م نشناخته نديدهداري آد  

 ، ي
مگه وصلت ميكنه، يه تحقيقر

ي ز ي چي   ...پرسوجويي

ي زدم
 لبخند تلجز

فاميل دورن زياد ناشناس نبودن كه -

 تحقيق الزم باشه، ميگم



كه پرسه مورد تاييد داداشام و مامانمه 

 فقط باباسيدكريم زياد

موافق نبود بخاطر اينكه اونا برخالف ما، 

 زياد اهل رفت و آمد

ز برا  ز نيسير همي  ... 

 پوزخند واضجي روي لبهايش نشست

ي -
، ميتونستر ي

ي هستر
 

واقعا كه دخير خنگ

 باباتو با خودت همراه

   چتر هاي وارونه

ي بعد راست راست 
ي و مخالفت كتز

كتز

ي دوس ي كه هر باليي
 نشستر

ز   داشير

 .رست بيارن



 آهي كشيدم

 بابام خودش يه پاي مشكالتمه-

 به سمتش برگشتم

ي بعد اون جريان تصادف و راحله -
راستر

ي حالت چطور
ي شد نگفتر  چ 

ي 
 

ي به زندك
 .خوب شد و دوباره برگشتر

 عميق نگاهم كرد

ي -
فهميدم سعي داري بحثو عوض كتز

 ولي مرگ سهراب بذار به يه

نتيجهاي برسيم فكر ميكنم هنوز فرصت 

 داريم براي به هم زدن

 .اين ازدواج اجباري

 آه ديگري كشيدم



- قعا ديرم شده تا حاالم بايد ديگه وا

 .جواب پس بدم

   چتر هاي وارونه

آلبوم عكسهايش ر ا روي نيمكت  

 گذاشتم

بايد بهت ميگفتم كه تا حاال و اين -

ين دوستم  لحظه تو بهير

بودي سهراب. يه تشكر بابت اينهمه 

، ي ي و خوي  ي و راهنمايي
 دوستر

 .بهت بدهكار بودم

 آب دهانم را قورت دادم

ي آرزو مي كنم-  .برات روزهاي خوي 

ي پارك كشيدم كه  راهم را به سمت خروچ 



 صدايش متوقفم كرد

ي ... يه -
 

خيلي سخت برگشتم به زندك

 مدت با خودم، پدر و

، همه و همه لج كردم تمام  ي
 

مادرم، زندك

 فكر و ذكرم اين شد

م،  از پدر و مادرم از راحله انتقام بگي 

 قسم خوردم با هر

ي كه اومد  جلو دوست بشم و  دخير

 اونقدر خودمو تو كثافط غرق

ي رسم.اومده كه  كنم كه يادم بره چه باليي

 چقدر بدبخت شدم همينم

 ..شد

   چتر هاي وارونه



 صدايش بلندتر شد

 .تا اينكه با تو آشنا شدم و ورق برگشت-

 پاهايم از حركت ايستاد

 .ديره سهراب خيلي ديره-

سيد شايد  صدايش ضعيفير به گوش مي 

 او هم گريه ميكرد

شايد با كمك هم تونستيم كاري بكنيم -

 رويا دوباره لج نكن

 ...بذار فكرامونو بريزيم رو هم

لي نداشتم
 روي اشكهايم كنير

 .آخرين ديدارمون بود-

 صدايش محو ميشد

تو رو خدا بهم زنگ بزن، فكر احمقانه -



 نكن، تو رو جون سهراب

م در ارتباط باش ... هر موقع شد باها

 بهم زنگ بزن من منتظرت

 .مي مونم

هق هقم را خفه كردم، طفلك نگران بود 

ي رس خودم بياورم  .باليي

   چتر هاي وارونه

.. , 

يگي مدير ميگفت يگي مادر و من فقط 

 .اشك مي ريختم

 آخرين حرف را مادر زد

ي بهير از اين!! خودشم ديگه - چ 

ست بياد مدرسه چوننميخوا  



فرصت نداره و نمي تونه به همة كارهاش 

 ...برسه

 پشت چشمي نازك كرد

 ...به نامزدش و خونوادة شوهرش-

ي منتظر زنگ تفري    ح نماند تا از بچهها 
حتر

ي كنم
 خداحافطز

ي زودتر از اين خرابشده بريم - هر چ 

ه  .بهير

نگاه پر از نفرتم را در چشمهاي مدير و 

امشاور دوختم قطعا ت  

قيامت اين دو نفر را حالل نميكردم 

ي 
يقز  ...مخصوصا خانم رسر

 مادر جلوتر از من راه افتاد



   چتر هاي وارونه

 !تندتر بيا-

وسط حياط ايستاده حرست بار به 

 پنجرة كالسها چشم دوختم چه

ساده دلخوشيهايم از دستم رفت چه 

ز  ي كه داشتم و عي   روزهاي خوي 

ين  ي بود اين بهير
خيالم نبود چه نعمتر

 ...دوران

چشم به كمي دورتر دوختم به ديواري كه 

 خاطرات سه سال دوران

ستانم جدا كرده بود،  ي را از دبي  راهنمايي

ي   پشت همان نيمكتهايي

ز بار مرضيه را ديده بودم،  كه براي اولي 



ي كه با  چه ساعتهايي

دوستان جديد بيدغدغه در كالس 

لشورهمان جوابنشسته و تنها د  

ز بود چه  ...ندادن به سوال معلمي 

چرا وايسادي، زود باش تو خونه كلي  -

 .كار داريم

 .ترسر مادر رشتة افكارم را بريد

به سمتش برگشتم از او هم نميگذشتم  

 كه سادهلوحانه مرا به اين

ي سوقم داده و فكر 
ورطة بيرس و سامايز

 مي كرد كمكم ميكند اصال

   چتر هاي وارونه

مقرص اصلي خودش بود كه همة كاسه  



 كوزه ها را بهم ريخته بود

يا نه پدر بود كه جرقة دربدري را زده 

 ...بود

اشك چشمهايم را پوشاند همه مقرص 

 .بودند از هيچكدام نميگذشتم

اضم به   رسما شورش كرده بودم و اعير

 گوش همه رسيده بود، پدر

ي  اولتيماتوم داده بود كه فكر هر گونه ي 

ي را از رس  آبرويي

ون كنم و آرام و بيرس و صدا گردن به  بي 

ز   تقديرم نهم، مهي 

ي 
د، پدر حتر هم نتوانست كاري از پيش بي 

 اجازه نداده بود به



خانهمان بيايد چه برسد كه حرفهاي مرا 

 انتقال بدهد مادر

همچنان در تدارك مراسم عقد بود و 

 خانوادة حاج يداهللا دور

 .نظارهگر ماجرا

بد داروها را مقابلم گذاشتم، تمامشان س

 قرصهاي مادر بود،

بيچاره اين يگي دو سال مدام دكير رفته 

 بود و نصف يخچال را

داروهاي رنگارنگش پر كرده بود به دليل 

 فضاي خالي كم يخچال

ي ريخته و 
داروها را در سبد بزرگ نايلويز

 در گوشهاي روي كابينت



   چتر هاي وارونه

خانه گذاشته بود، قوطيها را فلز  ز ي آشي 

 زير و رو كردم كاربرد

همه را نمي دانستم ولي مادر گفته بود 

شان آرامبخش است  .بيشير

يگي از قوطيهاي سالم را همراه يك ليوان 

 .آب به اتاق بردم

ظهر با مادر دعواي مفصلي كرده بودم، 

 به مراد دلش كه ترك

تحصيلم بود دست يافته و با خيالي 

ده در فكر مراسم عقدآسو   

 .بود

 صدايش هنوز از هال ميآمد



آره خانمجون فرداشب انشاءاهللا -

ه ي تموم ميشه و آروم ميگي   همهج 

... 

خيال ميكرد عروسي با پرس حاج يداهللا 

 خوشبختم كرده و ديگر به

هاي ديگر  ز گذشته و درس و خيلي چي 

 .فكر نميكنم

 ندانسته آتش خشمم را شعله ور مي كرد

نه - ز ز آتيشش تنده و نيش مي  االنو نبيني 

 فردا پس فردا كه

   چتر هاي وارونه

خوشبخت شد كالهشو ميندازه هوا كه 

ي بوده و  ...بابا درس چ 



هاي پخش شدة كف اتاق  به كتاب و دفير

 چشم دوختم تمام

 حرستهاي

ي مي كرد
 .دنيا روي شانهام سنگيتز

را  آرام در قوطي را بازكرده همة قرصها 

 توي آب حل كردم، اين

همه قرص آرامبخش حتما براي يك عمر 

ي بود
ز
 .آرام كردنم كاف

.. , 

ليوان را در دست گرفته به آب كدر 

ه  حاصل از حل شدن قرصها خي 

 .شدم

مگر نه اينكه خانواده مخصوصا مادر 



ين دوست و رفيق هر  بهير

كسي است پس چرا در اين خانه هيچ  

 كس صداي مرا نميشنيد چرا

كسي ياريام نميكرد و براي حرفهايم ارزش 

 قائل نبود چرا همه

   چتر هاي وارونه

ين  رو به جلو هلم ميدادند بدون كمير

 .توجهي به خواسته ام

ي به  ياد دعواي ظهر كه با مادر حساي 

 تيپ و تاپ هم زده بوديم

ي با خانمجان همدست 
آتشم زد وقتر

 شده و گزارش مدرسه و اخراجم

به پدر مي دادند. رس سفره در جواب را 



 صحبتهاي مادر، براي

ز بار دهانم باز شد  اولي 

 ...اگه جريان هپاتيت رو نفهميده بودن-

ي  پدر كه تا آن لحظه ساكت بود عصت 

 ليوان را بر سفره كوبيد

به جهنم! تا حاال اينهمه درس خوندي -

ي شدي مگه كه ديگه  چ 

ي بري مدرسه
 ...نتويز

يكه خوردم، پدر روي تحصيل بچهها 

 حساس بود و هميشه عنوان

ي كه بتوانيم درس بخوانيم،  ميكرد تا جايي

 البد از يادآوري زري

يا خبط و خطاي خودش ناراحت شده 



ز برآشفت  .بود كه اين چني 

 نگاهش به سفره بود اما ش مادر

 مراسم كي شد؟-

   چتر هاي وارونه

ابش را دادمادر با خوشحالي جو   

 .فردا شب آقا-

با اينكه خيلي گرسنه بودم از حرصم نهار 

 نخوردم و خودم را

خانه مشغول كردم ز  .در آشي 

وع شد ز پدر رسر  .دعواي اصلي بعد از رفير

ي بعد از 
طبق معمول هر روز كه ساعتر

احت ميكرد و  نهار اسير

فت امروز سفره جمع نشده   ون مي  بي 



 كتش را به دست گرفت

- مشب دير ميآ . 

ي به  به محض بسته شدن در مادر عصت 

خانه آمد ز  آشي 

ي حرف هپاتيت رو پيش  -
به چه حقر

ي پدرت
 كشيدي، مگه نميدويز

ناراحت ميشه، نمي فهمي چقدر عذاب 

 وجدان داره؟ نميخواي درك

ي اين جريان منم عذاب ميده
 ...كتز

 رسم را تكان دادم

   چتر هاي وارونه

- ز چون ه ر دو تاتون  هه! عذاب ميكشي 

 كوتاهي كردين. چرا بايد



نتيجة نفهمي اون زنيكه رو من بدم چرا 

 بايد تاوان ندانم كاري

 ...پدر از من گرفته بشه، چرا

 سيلي مادر حرفم را ناتمام گذاشت

بارها گفتم راجع به پدرت درست حرف -

 .بزن

 اشكم روان شد

بعد از اينهمه خفت و خواري كه رست -

وآورده بازم طرفداريش  

؟ ي
 مي كتز

 دستش را مشت كرد

چرا نميفهمي پدرت مرد خوبيه، من كه -

 نميتونم با يه خطا از



تمام خوبيا و مهربونياش چشم بپوشم، 

 شيطان تو جلد همة آدما

ه امروز پدرت فردا من پس فردا تو  مي 

 ...و

 هق زدم

   چتر هاي وارونه

ي نه، خودتو -
يز ز داري خودتو گول مي 

 دلداري ميدي مامان؟ پيش

عالم و آدم سكة يه پولت كرد بعد داري 

ي؟  طرفشو ميگي 

خانه را بشدت كوبيد ز  خانم جان در آشي 

ي -
ي رو با هم قاطي مي كتز چرا همه چ 

! باالخره كه بايد  دخير



ي 
فتر ازدواج ميكردي و از اين خونه مي 

ي و  پرسه به اين خوي 

خداتم باشهپاكي از  . 

 آب بينيام را باال كشيدم

خانجون صحبت ازدواج من نبودا، -

 ...ازدواج پدر

 دستش را محكم روي صورتش كوبيد

ة چشم سفيد راجع به پدرت - دخير

 درست صحبت كن، تو رس سفرة

سيدكريم بزرگ شدي حق نداري در 

ي 
 .موردش اينجوري حرف بزيز

ازدواج كرده كه كرده به تو يه وجب بچه 

تو رس پيازي ته چه،  



 پيازي؟

دهان بستم اينها زبان مرا نميفهميدند، 

 حق داشتند يگي پرسش

   چتر هاي وارونه

ز اولويتش بود و ديگري شوهرش،  اولي 

 اين وسط من اولويت كسي 

 .نبودم و بايد فدا ميشدم

چشمهاي اشكيام را به مادر دوختم، 

 دروغ ميگفت كه دوستم دارد

به اين ازدواج زوري  و بخاطر خودم

 وادارم ميكند، ميخواست با

ز من از آن خانه از دغدغهها و  رفير

 .فكرهاي روزانهاش بكاهد



ي گذاشتم  .ظرفها را توي ظرفشويي

ي را برداشت
 تلفن زنگ مي زد مادر گوسر

 ...بله-

ي تلفن را رس جايش گذاشت
 گوسر

 !مريض بيشعور-

مادر هنوز رس پا بود كه تلفن دوباره 

مدبصدا درآ . 

 بالش خانم جان را درست كرد

ز شما- ز بخوابي   .بفرمايي 

   چتر هاي وارونه

ي را برداشت
 و همزمان گوسر

 بله! صي  كن-

ي را به سمتم گرفت
 گوسر



 .دوستته-

ي  شانه باال انداخته به سمت ظرفشويي

 برگشتم

 !بگو نيس، مرده-

ي حرف پيش تلفن را قطع كرد  .مادر ي 

.. , 

 .تلفن دوباره زنگ خورد. چند بار

نگاه مادر به من كه مردد مانده بودم، 

 .دوخته شد

ها نگرانم  شايد مرضيه يا يگي از دخير

 شده بود يا حرف مهمي 

 .داشت

   چتر هاي وارونه



 دستهايم را شستم

 .من برميدارم-

نميدانم مادر چه فكري كرد كه رسيعير 

ي را برداشت
 ازمن گوسر

- خواد حرف بزنهنمي ... 

 باالي رسش رسيدم

 !بده-

ي كرد
 مكتر

ي دستت-
 !گوسر

 رو به من با حرص توپيد

ي -
ز شاخ و شونه بكسر  .باز هواييت نكيز

ها مرا از ازدواج منع يا  فكر ميكرد دخير

 .پشيمانم ميكنند



ي را گرفتم
 گوسر

 .بله-

 صداي ناآشنا پيچيد

   چتر هاي وارونه

؟- ي
 رويا خودير

 .نگاه مادر ميخ صورتم مانده بود

 آب دهانم را قورت دادم

 .آره-

ي كشيد
 نفس راحتر

ي رو -
خدا رو شكر، بابا خودت گوسر

يه  بردار ديگه عجب گي 

ي رو نگهدار يگي ميخواد 
مامانت، گوسر

 ...باهات حرف بزنه



 صداي آرام سهراب در گوشم نشست

 !رويا-

 .چشم بستم

ي پرسيد
 با نگرايز

- ي عزيزم، چهخ ، نگرانت شدم از خوي  ي 

 يگي خواهش كردم زنگ

ي رو برداشت فك  
بزنه تا مامانت گوسر

 ...كنه دوستته و

   چتر هاي وارونه

نگاه زير چشميام را به مادر كه تمام 

 حواسش به من بود دوختم

 خوبم، تو چطوري؟-

 آهي كشيد



ي صحبت  -
صدات كه اينو نميگه، ميتويز

؟ ي
 كتز

ز آهي كشيدم  من ني 

 .نه-

 تقريبا ناليد

تو رو خدا آروم باش رويا، مرگ سهراب  -

 كار احمقانهاي نكنيا،

نم ز  ...عرص دوباره زنگ مي 

ي ندادم دوباره هراسان شد  جواي 

رويا گفتم كه من درستش ميكنم يه -

ي دارم هر موقع  فكرايي

ي بهم زنگ بزن
ي حرف بزيز

 ...تونستر

 مكث كرد



   چتر هاي وارونه

 ..خيلي نگرانتم رويا-

ي بيشير از 
تنهاترين شخص كه حتر

 خانواده و دوستانم برايم

 سهراب بود ولي در 
ز نگران بود همي 

 مقابل اقتدار پدر و ترس

از آبروي مادرم قطعا او هم نميتوانست  

د  .كاري ازپيش بي 

ه  نگاهم را از ليوان گرفته به كتابهايم خي 

 شدم

- هي  ميدونم حماقت محضه ولي تنها را

ي   .كه برام مونده تويي

ليوان را يك نفس باالكشيده آرام رسم را 



 روي بالش گذاشتم، راه

 ...ديگري برايم نمانده بود

كسي در رسم طبل ميكوبيد، خواستم هر 

 دو دستم را باالي رسم

م ولي انگار وزنهي  برده گوشهايم را بگي 

ي به هر  صد كيلويي

كدام وصل بود، دهان باز كردم تا فرياد 

شم اما ناي حرف زدنبك  

و داد كشيدن نداشتم دهانم تكان 

 نميخورد صداي وز وز گوشم را

ميآزرد هر چه زور زدم چشمهايم باز 

 نشد، هيچ عضو بدنم به

 اختيارم نبود شايد مرده بودم؟



   چتر هاي وارونه

 .در با صداي خيلي بلند و بدي باز شد

 كسي فرياد زد

 .درو ببند-

ند تشخيص اين ز كه چه كسي حرف مي 

 سخت بود، صداها بقدري بلند

 بود كه انگار پردة گوشم پاره ميشد

احت-  ..بذار اسير

ديگري با صداي خيلي بلند جوابش را 

 داد

 ...بسه ديگه بيحال شده-

ي براش نيفته؟-
ر
 اتفاف

ي فرياد كشيد
 زيز



ون، قهر كرده خودشو زده به - بيا بي 

 .خواب

 صداي پرس گوشم را كر كرد

 نميخواد آماده بشه؟-

   چتر هاي وارونه

 صداي بسيار بلند زن آمد

تا شب خيلي فرصته، بيدار ميشه باز -

 داد و هوار راه ميندازه

... 

 پرس داد بلندتري كشيد

نم در حد - ز من كه خيلي آروم حرف مي 

 ...پچپچ

نه چشمهايم باز ميشد كه ببينم و نه 



 زبانم حركت ميكرد تا

ي بزن
ز
م. در حال مرگ بودم و فكر حرف

 .ميكردند خوابم

 كسي سخت تكانم ميداد

 !بلند شو رويا-

هر چه توان داشتم زور زدم اما دري    غ از 

 ذرهاي تكان پلكم

ز  خدايا مرگ چه سخت بود حالي بي 

، رسم بقدري ي
ي و سنگيتز

 بيوزيز

درد ميكرد دلم ميخواست به ديوار 

 بكوبمش ولي ناي نفس كشيدن

مطلق شده بودمهم نداشتم. فلج  . 

   چتر هاي وارونه



صداي فريادها درهم پيچيد همه داد 

دند، يگي سخت هوار
ز  مي 

ميكشيد و گريه ميكرد. نفسم درنميآمد 

ز مثل  انگار وسيلة سنگي 

ن   ر ي روي سينهام بود اكسي 
 

يخچال بزرك

 .كم آورده بودم

طبلها همچنان در رسم كوبيده ميشد  

 كاش كسي راحتم ميكرد

داياخ ! 

.. , 

ي باز  
براي بار چندم چشمهايم را به سختر

 كردم اما نتوانستم

باز نگهدارم و پلكهايم رسي    ع روي هم 



 افتاد، اتاق ساكت بود

هر چه كردم نتوانستم رسم را باال آورده 

 .به ساعت نگاه كنم

 ...نميدانستم مردهام يا زنده هستم

 سعي كردم كسي را صدا بزنم

 ...مامان-

ي ب
ه گوش خودم نرسيدصدايم حتر . 

   چتر هاي وارونه

شايد يك ساعت و بيشير به همان 

 صورت مانده بودم كه در باز

ي كه به داخل اتاق تابيد 
شد و نور ضعيقز

 مشخص كرد در خانة

 .خودمان هستم



 سايهاي نزديك شد

 بيدار شدي؟-

 .تنها آه كوتاهي كشيدم

اشكهاي گرمم زبان گفتاري بود كه از  

 گوشة چشم به روي گونه

 .هايم رسازير شده و روي بالشت ميافتاد

 نزديكير شد

ي بلند شو ديگه بسه االن - چقدر ميخواي 

سن  .خونوادة دوماد مي 

چشمهايم را بستم واقعا مادري به اين 

 بيخيالي نوبر بود كه

 .حال بدم را نفهميده بود

 گوشة لحاف را كشيد



   چتر هاي وارونه

يه ساعت ديگه ميان، بلند شو -

 خونوادة عموت هم اومدن پاشو

 .لباس بپوش آماده شو

 پاشو ديگه ماشااهللا-

 بزور لب گشودم

 نميخوام ميشه بهم بزنيم؟-

 كنارم نشست

ي ميگن، - فكر نكردي مردم در موردت چ 

ه عيب و  حتما ميگن دخير

ر و يك انگ ايراد اساسي داشته يا هزا

 ديگه ميچسبونن بهت كه

 .دم عقد بهم زده



ز   .كاري نكردم جز اشك ريخير

كاش ميتوانستم فرياد بكشم، ايكاش 

 ميشد هوار بزنم من هم

كفريام و دلم از دست شما و پدر پر 

 .است

خدايا من در چه حالي بودم و مادر در 

 .چه حالي 

با خوشحالي دم از عروسي و آمدن 

دخانوادة حاج يداهللا ز  . مي 

   چتر هاي وارونه

خدايا اين ديگر چه خانوادهاي بود كه 

 من داشتم! آنقدر در فكر

كارهاي خودشان بودند كه اصال 



 .حواسشان به من نبود

 آهي كشيد

ز - بابات خيلي كفري بود، گفت همي 

 امشب بايد تكليف اين عروسي 

 ...رو يكرسه كنيم

تر شد ز  با شنيدن اسم پدر گوشهايم تي 

، خودت - ي دخير
 

ي من ميگ
 

بعد از سادك

 چرا همة درون و برونتو

ي كه دست بابات يا هر   ي تو دفير
ريختر

 .كس ديگهاي بيفته

 آه از نهادم بلند شد

؟-  كدوم دفير

 دكمههاي لباسش را مرتب كرد



ي با يگي دو -
نمي دونم همون كه نوشتر

 ...نفر دوست بودي و

من! امكان نداشت بيشير شبيه خداي 

ي بد بود كه تقويمم
 يك شوچز

 .دست پدر باشد

   چتر هاي وارونه

ي كوچك كه براي دو  همان تقويم جيت 

 سال پيش بود و هديهاي از

ي راجع  طرف مراد، جسته گريخته مطالت 

ي   به روزهاي اول آشنايي

ي ام البته 
 

با محمد و ازدواجش و رسخوردك

ش نوشتهبدون ذكر اسم  

ي نوشته  هايي
ز ي از سهراب هم چي 

بودم حتر



 بودم. ديگر مرگم حتمي 

بود، تمام جيك و پوكم داخل آن بود، 

ز را كم داشتم  .همي 

به مغزم فشار آوردم، خدايا تقويم را كجا  

 گذاشته بودم كه پدر

 .ديده است

د ز  مادر همچنان حرف مي 

ي - ي ولي هر چ 
ي نوشتر نميدونم اون تو چ 

لي بود سيدكريم و خي  

ي كرده بود، اگه حالت بد نبود شك 
آتيسر

 نكن تيكه بزرگت گوشت

 ...بود

 آهي كشيد



هر چند بعيد ميدونم ساكت بشينه -

 منتظره امشب بگذره تا بهت

   چتر هاي وارونه

 ...حالي كنه كه

 بلند شد

ز ...  - ز امشب عقد كني  تاكيد كرده همي 

 گفت اگه تا حاالم ارصاري

نداشته ديگه كوتاه نميآد و بايد قضيه رو 

 .زود فيصله بديم

 لحن رسدش، رسدتر شد

ي -
چيكار كردي با خودت رويا؟ نگفتر

ه يا اگه  بابات رستو ميي 

ي ميشه، اصال  مراد و محسن بفهمن چ 



ي اون تو كه
 ...چيا نوشتر

 دهانم خشك شد

ي -  !هيج 

 مالمت بار نگاهم كرد

- ن تو كه هي قضية بابات رو تو رسمو 

 ميكوبيدي، پس چرا خودت

... 

اشكها دوباره ريزش از رس گرفتند. خدا مي 

 دانست پدر چه فكرها

 در موردم كرده بود،

   چتر هاي وارونه

حقم بود رس بچه بازي با آبروي خودم 

 بازي كرده بودم، چطور



ي چند 
بايد ثابت ميكردم بخاطر دلخوسر

 لحظهاي كه از مزاحمت

ي نصيبم م
يشد قضية سهراب پيش تلفتز

 آمده و دنباله دار شد. هر

ي 
ي يا دوستر

چند از نظر من يك شوچز

 ساده بود ولي سهراب جدي

 .گرفته و عاشقم شده بود

.. , 

ي اگر پدر نوشته هايم را هم خوانده 
حتر

 بود تصميمش براي ازدواج

قابل قبول  رسيعم با پرس حاج يداهللا غي 

 بود و از عجلهاش رس در

يا فكر نكرده بود ممكن است نميآوردم. آ



 آن دست نوشته ها

تخيالت يا شايد دلنوشتة يك دخير 

 نوجوان باشد؟

اگر آتشش با خواندن خاطراتم آنقدر تند 

 بود چرا اين دو روز

 .رساغم نيامده و ساكت مانده بود

   چتر هاي وارونه

بايد ميفهميدم پدر نوشته ها را چه 

 موقعي پيدا كرده تا

سالعملش را حدس بزنمعك . 

اتفاقات افتاده را در مغزم پس و پيش  

 كردم

طبق گفتة مادر از ديروز بعدازظهر تا 



 حاال خواب بودم، هر چند

ي نداشتم و فقط بدنم بيحس 
ر
با مرده فرف

ين رس  بود، با كوچكير

يدم انگار پردة   و صدا چنان از خواب ميي 

 گوشم پاره ميشد مغزم

پر از صداهاي گوناگون بود، صداهاي 

 زيادي كه انگار همه در

حال دعوا كردن بودند اما اصال يادم 

 نميآمد صداي پدر را هم

 .در آن ميان شنيده باشم

اصال شايد موقعي كه بيهوش افتاده بودم 

 رس وقتم آمده بود،

افكارم را پس و پيش كردم، همان چند 



 دقيقة اول كه ليوان را

دم حالت تهوع بسيار رس كشيده بو 

 شديدي به رساغم آمد، حالم

بقدري خراب شد كه اجبارا الي در را باز  

 كرده با نگاه دزدكي 

   چتر هاي وارونه

ي و آرام بودن اوضاع به سمت  به پذيرايي

 پلهها رفته خودم را

ي رساندم. از  با عجله به حياط و دستشويي

 خوش شانسي يا بدشانسي 

صي كه خورده بودم را باال بيشير آب و قر 

 آوردم، رسي    ع آب را

باز كرده شلنگ را به رس و صورتم گرفتم  



 كه خودم را جمع و جور

كرده به اتاق برگردم تا حداقل كمي از 

 قرصها در معدهام بماند

 .و اثر كند

خوشبختانه كسي حواسش به من نبود، 

 خانمجان و مادر خواب

اي بعدازظهر بودند و پرسها در حال تماش

 تلويزيون. احتماال نصف

ش را باال آورده  قرصها شايد هم بيشير

 بودم و در اينكار هم

نتوانسته بودم موفق شوم، نمي توانستم 

خانه رفته و ز  به آشي 

دوباره قرص بردارم، دراز كشيدم و منتظر 



 ماندم كه اگر قرص

ها كارساز نشود مجددا فكري كتم. ديگر 

ي يادم نميآمد جز ز  چي 

بار برادرهايم براي نهار يا شام اينكه چند 

 صدايم كرده و

رفته بودند، گويا مادر از خدايش بود 

 بخوابم تا شورش و بحث

   چتر هاي وارونه

 .نكنم

 رسم دوباره روي بالش افتاد

 بابا سيدكريم كي اومده بود اين اتاق؟-

 مادر با عصبانيت جوابم را داد

يه ساعت پيش كه اومد كت و -



ارشو از كمد برداره، چطور؟شلو   

دلم ريخت، پس پدر هنوز فرصت نكرده 

 .بود كاري صورت بدهد

 آرام گفتم

نميخوام ازدواج كنم،، از اين خونواده -

 متنفرم از پرسه بدم

 .ميآد

ي حاليشان  
نميدانستم ديگر به چه زبايز

 كنم خواستة من ادامة

 .تحصيل است

انتظار داشتم كمي به خواستهام اهميت 

 بدهند، من هنوز بچة

 .اين خانه بودم و به آنها احتياج داشتم



   چتر هاي وارونه

 آرامير ادامه دادم

نميخوام از اين خونه برم، تو رو خدا -

ونم  ...بي 

 رسش را تكان داد

ي يه روز ازدواج مي كنه و از -
هر دخير

ه  .خونة پدرش مي 

در فكر ازدواج نبودم سواي اينها  كال 

 نميتوانستم با كسي كه

اسم و فاميلش مثل محمدم بود بسازم، 

 نميخواستم هر روز كه

صدايش ميكنم و جوابم را ميدهد خيال  

 كنم محمدم جواب ميدهد



فت، اسمش  با هر جان گفتنش جانم مي 

 يادآور زخمي هميشه تازه

 بود، اينها را نميتوانستم به كسي بگويم،

 قلبم آتش گرفته و

 .ميسوخت

 هنوز نگاهش روي من بود

 بلند شو ديگه دخير -

ز خارج شدن دوباره  در را باز كرد و در حي 

 تاكيد كرد

   چتر هاي وارونه

لباسهاتو كنارت گذاشتم، رسي    ع بپوش -

ي هم به رس و  بيا يه آي 

 .صورتت بزن



چشمم را با پشت دست پاك كردم. 

د نميتوانستمعجيب خوابم ميآم  

 .از جايم تكان بخورم

 .چشمهايم دوباره روي هم افتاد

.. , 

مادر يكبار ديگر هم به اتاق آمد ولي 

 واقعا حس بلند شدن

نداشتم اگر زنعمو نميآمد شايد دوباره 

 .خوابيده بودم

 زنعمو با خنده جلوتر آمد

، بلند - ي واي خدا چه عروس خوابالويي

 شو خونوادة دوماد منتظرتن

ي خوابيدي، بعد 
ي ويري گرفتر تو اين هي 



 از هول و والته يا

 ...اينكه

   چتر هاي وارونه

با شنيدن صدايش چشم باز كردم اين زن 

 هم در بوجود امدن وضعيت

ز زن با  ي داشت، همي 
 

االنم نقش پررنگ

ي بيجايش باعث آن شب
 شوچز

ز دعواي مفصل پدر همان  تلخ و اولي 

 شب خواستگاري بود همان

ي كه باعث ارصار مادر به اين  ماجرايي

 ازدواج و خالصيام از حرف

ي خانه شده بود
 

 .و حديثهاي هميشگ

شايد اگر جلوي دهنش را ميگرفت و 



ي و  ميفهميد كه هر سخن جايي

ي دارد حاال وضع من 
هر نكته مكايز

 اينگونه بغرنج نميشد چه بسا

پدر آنگونه زننده با مادر برخورد نكرده و 

 دلش را بيشير 

نميشكست كه مادر بيچاره ام به زور 

 وادارم كند دمم را روي

كولم گذاشته و از جهنمي بنام خانة 

 .سيدكريم فرار كنم

 آهي كشيدم

ز منم ميآم-  .شما بفرمايي 

بلند شده و رس جايم نشستم، امشب 

ز تمام بود و  ديگر همه چي 



من آنقدر عرضه نداشتم تا خودم را از 

 .اين دام برهانم

   ارونهچتر هاي و 

ي كه  بزور خودم را باال كشيده و لباسهايي

 مادر مشخص كرده بود

ي نگاه نكردم برايم چه 
را به تن كردم. حتر

 آماده كرده، عروسي 

ي 
ر
كه دلش با اين ازدواج نبود چه فرف

 داشت بنظر خوب بيايد يا

 نه زيبا ديده شود يا زشت؟

صداي حرف زدن چند نفر همزمان از 

ي م ي فرصتپذيرايي
يآمد، حتر  

ي به صورتم بزنم، چشم در  نكرده بودم آي 



ز   اتاق گرداندم چي 

ي تازه كنم، بعد  بدرد بخوري نبود كه گلويي

ي   از دو روز خواي 

ي داشت بدون يك لقمه 
كه حكم بيهوسر

 غذا و ذرهاي آب، چه غريبانه

داشتم عقد ميكردم و عروس ميشدم 

 خدا را چه ديدي شايد حق با

ازدواجم براي خانوادة  مادر بود و بعد از 

 حاج يداهللا عزيز مي 

شدم چون برايم ثابت شد در خانة خودم 

 .براي كسي مهم نيستم

آرام الي در را باز كردم، گوش تا گوش پر 

 .از آدم بود



آرام سالم كردم و راهم را به سمت 

خانه كشيدم ز  آشي 

   چتر هاي وارونه

 !سالم-

در همه رسشان باال آمد، تعجب 

 نگاهشان هويدا بود ولي بدون

خانه را باز كرده وارد شدم.  ز توجه در آشي 

 پرسها پشت در

خانه فالگوش ايستاده بودند و  ز آشي 

هاي مجلس و خانوادة  بزرگير

ز كرده غش غش  داماد را آنالي 

 .ميخنديدند

 اخم كردم



 خيلي -
ز چتونه االن فكر مي كيز

 .خوشحاليم

 برادر كوچكير شيطانير بود

، موهاي جلو رسش - ز بيا دومادو ببي 

ي   ريخته، يكم كچل نيس آبج 

 رويا؟

 بيشير خنديد

ي مثل ما -
داشتم ميگفتم ديگه نميتويز

، ي
ي و بكسر  موهاشو بگي 

 .خدا خودش كشيده موهاشو

 .هر دو با صداي بلند خنديدند

   چتر هاي وارونه

 دندان روي هم ساييدم



ز -  .زهرمار و خنده، ديگه خفه شي 

از الي در نگاهم را به محمد كه رسش را 

ز انداخته و رسخ  پايي 

 شده بود انداختم

ي باهاش - خدا ميدونه چه قصههايي

 .خواهم داشت

نگاهم كه به پرسها افتاد خودم هم 

 خندهام گرفت، حق داشتند

موهاي رس حاج يداهللا از پرسش كه 

 موهاي شقيقه اش كامال ريخته

دبود، بيشير و پرتر به چشم م ز ي  . 

دوباره خنديدم ولي با حرص آشكاري 

 زمزمه كردم



زهرمار، اون چند شبيلي مو هم خودم -

 .ميكنم و ميدم دستش

 .با چادر و رورسي كنار داماد نشستم

ي و اينكه  پدر كه قبال بهعلت فوت كرباليي

ي به
 عزادار بوديم راصز

ز مجلس عقد و آوردن عاقد به  گرفير

 خانه و رقص و شادي نشده بود

   هاي وارونهچتر 

ي 
بخاطر امشب از پرسعمويش كه روحايز

 بود خواسته بود صيغة

محرميت چند ساعته بخواند تا بعد در 

 .محرصز ثبت عقد كنيم

 .صيغه خوانده شد، مهريه مقرر شد



 .اينبار تمام فاميلشان را آورده بودند

پرس حاج يداهللا دستم را در دست گرفته 

 و انگشير را در انگشتم

جاي داد. صداي هلهلة جمع بلند شد. 

ز تمام شد من  ديگر همه چي 

ي 
اما اشگي هم نداشتم كه بخاطر بدبختر

 .خودم بريزم

ز و مراد در اين مجلس  چقدر جاي مهي 

 خالي بود، چقدر كينة پدر

ي و عميق شده بود
 .از بچههايش طواليز

آرامي از لبهايم خارج شد و بيخيال  آه

 چشم بستم احتماال اثر

ز بيخيال شده بودم  .قرصها بود كه چني 



خدايا اين خيمه شب بازي كي قرار بود 

 .تمام شود

.. , 

   چتر هاي وارونه

ز مسخ شدهها وسط اتاق نشسته  عي 

 بودم،

با يادآوري چند ساعت قبل حالم خراب 

ي پرس حاج ي
داهللاشد، وقتر  

دستم را در دست گرفت چقدر چندشم 

 شده بود، به بهانة انگشير 

دستم را در دستش محكم گرفته و 

 طولش داده اعصابم را بهم

ريخته بود، چقدر كارهاي تهمينه خانم 



 زبانباز و حرف زدنش حال

بهم زن بود، نگاه و طرز برخورد دخير و 

 .عروسش هم جالب نبود

زن و اين  آهي كشيدم، قطعا من با اين

ي   خانواده به جايي

سيدم  .نمي 

صداي خانمجان كه هنوز از محسنات 

 حاج يداهللا و خانوادهاش

 ميگفت

 از وسط هال شنيده ميشد

خونوادة خوبيان خداروشكر، صد -

 مرتبه از فك و فاميالي دوماد

ن  ...بزرگت بهير



   چتر هاي وارونه

 صداي نامفهوم پدر به گوش مي رسيد

- اءاهللا همينطوره باشهانش ... 

خانواده و فاميل حاج يداهللا كه رفتند 

 بدون معطلي بلند شده و

ز بودم تا خانوادة  به اتاق رفتم، مطمي 

 عمو و عمه در خانة ما

 .هستند مادر كاري به كارم نداشت

 صداي عمو بلند شد

من كه نفهميدم باالخره پرسه -

 .چيكارهاس

 مادر با خوشحالي جواب داد

ه رس كار - مهندسه ديگه، دو ماه ديگه مي 



 .تو يه شهر ديگه

 عمو دوباره پرسيد

ي فعال بيكاره؟-
 يعتز

 پدر جوابش را داد

 .وردست باباش تو مغازه وايميسته-

   چتر هاي وارونه

 اينبار زنعمو بود كه پرسيد

ز با دك و پز - ي بقاله؟ واال همچني 
وا يعتز

دن من فكر ز  حرف مي 

ز كردم رئ ي هسير ز ي چي 
كتر يس رسر ... 

برعكس مادر كه البد با حرف زنعمو 

 ناراحت شده بود اينبار از

انياش دلم خنك شد، آنقدر كه  تيكهي 



 مادر پز اين داماد بقال

 .را داده بود

ي شده بود
 مادر قطعا عصبايز

اين چه حرفيه جاري! مغازهشون بقالي -

 نيستا، اندازة ده تا

بزرگيه بقالي جنس دارن خيلي فروشگاه 

ز كه موقتا ي گفير
 در ثايز

بخاطر اينكه بيكاره فعال اونجا كمك حاج 

 يداهللا مي كنه به محض

كت مهندسي كه  ه رسر اينكه بخوانش مي 

 .درخواست كار داده

 رسم را زير چادرم بردم

 .بزك نمي  بهار ميآد-



 .دوباره بيحال دراز كشيدم

   چتر هاي وارونه

در سينه ام حبس در اتاق باز شد نفس 

 شد. نكند پدر باشد كه

در مورد خاطراتم بازخواستم كند. 

ي نبود فيلم بازي  احتياچ 

كرده خودم را به خواب بزنم چون واقعا 

 شديدا خوابم ميآمد و

ي 
ناخواسته خوابم برد، بدون اينكه حتر

 بفهمم چه كسي به اتاق

 .آمد

ي از هال  چشم باز كردم رس و صدايي

ميكردمنميآمد احساس سبگي   



و كمي حالم روبراه شده بود، ديشب كه 

 با آن حال خراب خوابيدم

فكر نميكردم امروز رسحال باشم ولي 

 .بودم

نگاهم باالتر رفته روي عقرب  ههاي ساعت 

 .نشست هشت و چهل دقيقه

ستان كشيده شد االن بچه  فكرم به دبي 

 ها در چه وضعي بودند،

ي داشتيم، اي كاش به  امروز چه درس هايي

ي برميگشتم  همان روزهايي

كه تمام دلهرهام خواب نماندن رس صبح 

 و دير نرسيدن به مدرسه

بود. دلم براي مدرسه پر كشيد خدايا چه 



 روزهاي شادي بود،

   چتر هاي وارونه

صحبت با بچه ها در مورد كارهاي 

ي و
 ...روزمره، مزاحمت تلفتز

ي در طول مراسم فكر   كل
ديشب حتر

 كرده و نقشه كشيده بودم بايد

قبل از اينكه دست محمد به من برسد 

 .چارهاي ميكردم

رختخواب را جمع كرده، گوشة اتاق  

 .گذاشتم

قطعا بچهها مدرسه بودند ولي از خانم 

ي نبود  جان و مادر خي 

ي از هال نميآمد  .و صدايي



خدا خدا ميكردم پدر زودتر به خانه 

نگردد، معموال بعد ازبر   

ون مي رفت و تا عرص يا  صبحانه بي 

 .نهايت بعد از ظهر برنميگشت

ها در مورد سهراب و  ز حاال كه خيلي چي 

 محمد فهميده بود از

سيدم  .برخوردش ميير

از اتاق خارج شدم آيا ميتوانستم يك 

 تلفن بزنم؟

 خانم جان با ديدنم رسش را باالتر آورد

- عروس سالم به صورت نشستهات 

 .خانوم

   چتر هاي وارونه



 لبخندي زدم

 سالم، مامان كجاس؟-

 او هم لبخندي زد

ه از رس كوچه، سماورم - رفته نون بگي 

ي رو  زده به برق، چايي

سه اونم ي مي 
 .دم كتز

 ابروهايم باال پريد

 !چه دير-

ي راه افتادم كه  به سمت دستشويي

 صدايش را شنيدم

- ز   اينم طفلي ديشب عموت اينا دير رفير

 تا كارا رو بكنه و

ز خواب مونده  .بخوابه دير شد برا همي 



 رسفهاي كرد

مادرشوهرت صبجي زنگ زده بود نه -

 مادرت بود نه تو كه باهاش

ز ... البته نگفتم تو خوابيدي  حرف بزني 

 .... عروس بايد

باشه و تا لنگ ظهر نخوابه ز  ...سحرخي 

   چتر هاي وارونه

 آهي كشيدم

 ..بله-

 ادامه داد

مخصوصا كه امروز وقت محرصز دارين -

ي 
 ...و قراره رسمي عروس سر

اينجور كه بويش ميآمد امروز نميتوانستم 



 از خانه تلفن بزنم

و بايد براي خالصي از اين بحران فكر 

 ديگري ميكردم

.. , 

زمانم خيلي كم بود و نبايد از دست 

فت، چند كار مهم داشتم  مي 

رفتنم بايد انجام ميدادمكه حتما قبل از  . 

ي 
 

به اتاق رفته در را بستم، آلبوم خانوادك

 را باز كردم و با

حرست عكسهارا نگاه كردم، چند عكس 

 سه در چهار از برادرها و

ي 
 

يك عكس دسته جمعي خانوادك

 برداشتم. صداي در حياط نشان از



   چتر هاي وارونه

ر  آمدن مادر داشت، يواشگي عكسها را د

 كيفم گذاشته آلبوم را

در كمد رس جايش گذاشتم از آلبوم 

هاي اكيپمان  جيبيام عكس دخير

كه در مراسم بيست و دوم بهمن سال 

 قبل به يادگار گرفته بوديم

را كنار بقية عكسها در كيفم گذاشتم. 

 تمام عكسها را دوباره

ين يادگاري از خانواده و  چك كردم، بهير

 دوستانم بودند. از

نكه احتماال ديگر هيچكدامشان را فكر اي

 نبينم دلم گرفت،



 بغضم را قورت دادم

 !قوي باش رويا-

ي ام كه سه هزار تومن ميشد را  كل دارايي

 يكجا جمع كرده و

 .البالي عكسها پنهان كردم

ي با سهراب تماس 
بايد به هر طريقر

 ميگرفتم ولي چگونه؟ تنها

ز از خانه بود، زمانم  ون رفير راهش بي 

بود و نبايدخيلي كم   

 .آخرين برگ برنده ام را ميسوزاندم

   چتر هاي وارونه

د  ز صداي مادر كه با خانم جان حرف مي 

 از هال ميآمد



 .االن براتون صبحونه ميآرم خانجون-

 خانم جان با صداي بلند جوابش را داد

ي تهمينه خانم زنگ زده -
باشه، راستر

 بود، تاكيد كرد ساعت هفت

 ...اونجا باشيم

در دل گفتم چشم تهمينه خانم تا 

 !ساعت هفت من كجام و شما كجا

م را  تمام وسايلي كه قرار بود با خودم بي 

 داخل كيفم گذاشته

و آن را گوشهي اتاق زير چادرم پنهان  

 .كردم

با آرامش دراز كشيده و منتظر فرصت 

 .شدم



 مادر در اتاق را باز كرد

- خور امروز كلي  پاشو بيا يه لقمه نون ب

 .كار داريم

 چشم بستم

ي نشد؟- ز خي   از مهي 

 صدايش مغموم بهنظر رسيد

   چتر هاي وارونه

ي؟-  نه چه خي 

 پوزخند بر لبم نشست

اگه پرسيدن خواهر عروس كو چه -

ي ميدين؟  جواي 

 با همان لحن جواب داد

ي ميديم ديگه تو پاشو به  - حاال يه جواي 



 كارات برس. بايد

، لباساتو اتو كن، برو حمومآما ي
ده سر ... 

 رو برگرداندم

نميخوام پاشم، دوست ندارم برم -

ي   حموم، اصال نميخوام هيچ جايي

 ...برم، فقط ميخوام بخوابم، راحتم بذار

 جلوتر آمد

ي ديدي، هر روز يه فيلم - باز چه خواي 

ي  ، يه روز خوي  ي  ميآيي

يه روز بد بسه ديگه بازي درنيار رويا، 

قدم منوبلند شو اين  

حرص نده، تو نشون كردي و حلقه 

ي تموم شده ي ديگه همه چ 
 انداختر



   چتر هاي وارونه

بجاي اين بچه بازيا االن بايد به فكر اين 

ي كه
 ...باسر

ز شدم  نيمخي 

- ، ز اينكه كاري نداره حلقه رو برگردوني 

ز پشيمون شديم،  بگي 

 .مثل فاطمه

ي مادر بود كه به محض  فاطمه نوة دايي

 نامزدي همان هفتة اول

ي نشان را پس  به اختالف خورد انگشير

ز را بهم  فرستاده همه چي 

زد و بالفاصله با شخص ديگري كه 

 دوستش داشت ازدواج كرد. اين



ز فاميل و دوست و  ماجرا هر چند بي 

 آشنا خيلي رس و صدا كرد

م اما به محض نامزدي مجدد فاطمه تما

 .حرف و حديثها خوابيد

 مادر باز هم جلوتر آمد

ي داري - زده به رست! هيچ معلومه چ 

، فاطمه با اون ي دخير
 

 ميگ

كارش خودشو انگشت نماي خاص و عام  

 كرد، تازه اون خواستگار

ديگهاي داشت كه دلش بهش گرم بود به 

ز   پاش نشسته بود و مطمي 

تش واسه همون با اطمينان  بود ميگي 

فرستادن توحلقه رو پس   



   چتر هاي وارونه

ي 
ي وقتر

يز ز به چه اميدي اين حرفو مي 

ي با اين وضع
 خودتم ميدويز

خونواده و كار بابات ديگه كسي رساغ 

 خونواده مون نميآد. چرا

ي 
 .ميخواي خودتو انگشت نماي مردم كتز

آفرين به مادر! به اين قسمت ماجرا فكر 

 نكرده بودم كه اگر

ذارد و مثل فاطمه كسي قدم جلو بگ

 خواستگار ديگري داشته باشم

 .ميتوانم اين ازدواج را پس بزنم

 نگاهش كردم

 .يه ذره بخوابم بعد ميآم-



ز تكان داد  رسش را به طرفي 

ي تو دخير -  .چقدر ميخواي 

ون رفت و من به اين فكر كردم  مادر بي 

 اگر روزي مادر شدم

هرگز خودم را آنقدر غرق مشكالت و 

انواده نكنمروزمرگيهاي خ  

م را نفهمم و متوجه كارها و  كه درد دخير

 .تغيي  رفتارش نشوم

   چتر هاي وارونه

ي مادرم را طوري احاطه و  
 

مشكالت زندك

ي 
 گرفتار كرده بود كه حتر

طبيعي بودن خوابم نشده بود  .متوجه غي 

.. , 



چرا به اينجا رسيده بودم، چرا كسي دردم 

 را نميفهميد، مادر

كه فقط بهفكر شوهر دادن من بود و 

 هراس در خانه ماندنم را

ي 
داشت، پدر كه بجاي درك اقتضاي ستز

ي بچههايش جلوي
 و نوجوايز

همة خانواده قد علم كرده و بجز خودش 

 در فكر هيچكس نبود،

ز مثل مادر دخير بود و  رابطهام با مهي 

 انقدر صميمي نبوديم

هم  كه همة حرفهايم را به او بگويم، بقيه 

 كه همه پرس بودند

چه مي توانستم بگويم. اصال مگر با آن 



 ديكتاتوري و مردساالري

ي بزنم چه 
ز
ي بگويم و حرف ز ميتوانستم چي 

 رسد به مخالفت. تا االن

هر كاري كرده بودم از روي حماقت 

 خودم بود كه بنظرم جسارت

   چتر هاي وارونه

ي 
ي و مزاحمت تلفتز

مي آمد كه همة عاشقر

ي بواسطة مدرسه
 و دوستر

رفتنم بود وگرنه با اين محدوديت كه از 

 طرف خانوادهام داشتم

ي ميشدم
 .مدام بايد در خانه زندايز

خانم جان چشمهايش را به من دوخته 

 بود



ز ميخ - ؟ چرا عي  ي
تو نميخواي كاري كتز

 اونجا وايسادي؟

 شانه باال انداختم

 .چيكار كنم خانجون-

خاته اشاره كرد ز  به آشي 

- ز اگه اونجا كاري نمونده برو به ب بي 

 خودت برس، به رخت و

 ...لباست و

ز بردم  رس پايي 

م-  .باشه االن مي 

خدا خدا مي كردم خانم جان بخوابد يا 

ي برود تا  حمام دستشويي

   چتر هاي وارونه



بتوانم تلفن كنم اما چنان بست كنار 

 تلفن نشسته بود كه انگار

 .خيال هيچ كاري ندارد

 حرف مادر در رسم اكو ميشد

ه خواستگار ديگه اي داشت و - اون دخير

 رس و ته آبروريزي رو

جمع كرد رفت ... تو كه خواستگار نداري 

 ... تو كه خواستگار

 ...نداري ... تو كه

ي اگر خواستگار پيدا ميشد امكان 
يعتز

 داشت حلقه را پس بدهند؟

ديگر صد در صد بايد با سهراب حرف 

دم ز  .مي 



مادر در حمام بود و خانم جان مشغول 

 ديدن تلويزيون. بايد از

 .فرصت استفاده مي كردم

با ترس و لرز جلو رفتم و كنار تلفن 

 نشستم، نگاه خانم جان

زيرچشمي به من بود. خودم را به بيخيالي 

 زدم

ز بزنم-  .يه تلفن به مهي 

 به سمتم برگشت

   چتر هاي وارونه

ي بشه-  ...كه چ 

 لبهايم آويزان شد

 .آبجيمه ها، ميخوام باهاش حرف بزنم-



 قيافهاش درهم شد

ي پشت رس - ي دارين بجز بدگويي
ز
چه حرف

 .سيدكريم بينواي من

ي تلفن را رس جايش گذاشتم
 گوسر

 .اصال نخواستم، بيخيال-

 .با دلخوري به اتاق رفتم

چند دقيقه بعد آماده بودم تا مادر از 

ون نيامده بود  حمام بي 

د كار را تمام ميكردم. چادرم را تا كرده باي

 در كيف گذاشتم

شلوارم را پوشيده مانتو را در دست  

ي مثال قرار
 گرفتم نمايسر

بود امروز براي محرصز تنم كنم كيف را 



 هم زيرش قايم كرده از

 .اتاق خارج شدم

   چتر هاي وارونه

چشم خانم جان كه به من افتاد دوباره 

وع كرد  رسر

- ؟چي ي
كار ميكتز  

انگار كاري جز سوال جواب كردن من 

 .نداشت

 مانتو را باالتر آوردم

ميخوام ببينم بهم ميآد اينو تو محرصز -

 ...بپوشم

ز گوشة اتاق و تلفن روي آن  نگاهم به مي 

 افتاد، كاش مي توانستم



به سهراب تلفن كنم براي اجراي نقشهام 

 .به او احتياج داشتم

 فها

 خانم جان رس ي كرد

ي حتما بهت ميآد، -
ي بپوسر تو هر چ 

 بچههاي سيدكريم همشون

 ..خوشتيپ و

اگر مي ماندم تا شب تعريف پرس و 

 نوههايش را ميكرد

 .برم تو آينة راهرو لباسامو چك كنم-

ي روي لبش نشست
 لبخند رضايتر

 .نه مادر كاري ندارم برو منم دراز بكشم-

   چتر هاي وارونه



وال جوابهاي خانجان دلم براي غرغر و س

 .هم تنگ ميشد

.. , 

ز پله رسيد صداي مادر  پايم كه به اولي 

 متوقفم كرد

ي رويا؟-  كجا مي 

برنگشتم تا رنگ پريده ام لو ندهد در 

 حال فرار بودم

ي - دارم لباسامو نگا مي كنم ببينم چ 

 بپوشم؟

 با رضايت جواب داد

ي -
ه همون مانتو شلوار بپوسر اره محرصز

ي  ...متينير



بايد ميكردم، راه افتادمچه   

ز كارو بكنم اگه اجازه بدين-  .ميخوام همي 

 رسفهاي كرد

چادر تازة منو تو رس كن من كهنه رو رس -

 .ميكنم

   چتر هاي وارونه

البد اين زن بعد از من زير بار شماتت 

فت ولي   خيلي حرفها مي 

 .چاره چه بود

 اشكم چكيد

 .مرسي -

د و نميتوانستم برنامهام بهم خورده بو 

ز حاال اجرا كنم چون  همي 



مادر غيبتم را خيلي زود ميفهميد و 

 پيدايم ميكردند. بايد كمي 

 .صي  مي كردم

به همان صورت كه رفته بودم به اتاق 

 برگشتم با اين تفاوت كه

ي پنهان  
كيفم را زير پلهها كنار جاكفسر

 كردم تا در فرصت مناسب

ون بزنم  .از خانه بي 

تقريبا نصف كار انجام شده و كيف و  

 .كفشم را آماده كرده بودم

 مادر با خانم جان مشغول صحبت بود

ون با - چرا يادم نبود آخه بازم بايد برم بي 

 اينهمه كاري



   چتر هاي وارونه

 ...كه رو رسم ريخته

 رسي    ع خودم را به باالي پلهها رساندم

ي شده مامان؟-  چ 

درسش را تكان دا  

بايد برا خانمجون رسمه ميگرفتم از -

 حاجيه خانم، بهش گفته

 .بودم

 خانم جون چپچپ نگاهش كرد

رسم درد ميكنه وگرنه واجب نبود كه، -

 نيس چشام عادت داره

 .بايد بزنم

ي يادم ميآمد چشمان خانمجان را 
از وقتر



 بدون رسمه نديده بودم،

مي گفت اگر رسمه به چشمانش نزند 

د  .رسش درد ميگي 

 دلم عجيب شاد شد

م- م بگي   .من مي 

   چتر هاي وارونه

 رس مادر باال آمد

نميخواد تو بري، موهامو خشك كنم -

م تو برو يه دوش  خودم مي 

 .بگي  و آماده شو

 آب دهانم را قورت دادم

م با - بابد برا خودمم يه كرم ساويز بگي 

 ...يه فرمژه



ي لو  ز ز رفت تا قيافهام چي   رسم پايي 

 .ندهد

ي گفت؟- ي چ   ديشب نشنيدي دخير حاچ 

 لب برچيدم

دي- ز  .گفت الاقل يه ماتيك مي 

 خانمجان حرفم را بريد

ي شما بايد ميخريدين تا من -
ميگفتر

 .استفاده كنم

ي صاف كرد  مادر گلويي

خب حاال حق دارن مثال عروس بودي -

ي ز  بايد حداقل يه ماتيگي چي 

دي ز  .مي 

   چتر هاي وارونه



 شانه باال انداختم

ز بود الاقل از لوازم آرايشش - اگه مهي 

 ميداد بهم وگرنه بقول

ا  ز  خوب نبايد از اين چي 
شما دخير

 .استفاده كنه

 لب برچيد

 .زود برگردي، كلي كار داري-

 رس كيفش رفت

 چقدر ميشه پولش؟-

 شاد شدم، پول الزم بودم

من كه نخريدم نميدونم ولي فكر كنم -

ي 
 . بشهدو سه هزار تومتز

 اخم كرد



ه-  ..ماشااهللا چه خي 

 پول را به دستم داد

زود برگردي رويا كلي كار داريم از زيرش -

 درنري تو كوچه

   چتر هاي وارونه

 .بازار بگردي

 انگار در آسمان پرواز مي كردم

ي چند تا -
بايد بگردم خوب، لوازم آرايسر

 .خيابون اونوره

ز بود، مادر كه  خانه چادرم پايي  ز به آشي 

 رفت مانتو به دست به

 طرف پلهها رفتم

 .من رفتم، خدافظ-



ي دستم نبود شك نميكردند
ز
ز اضاف  .چي 

در را كه بستم انگار از زندان آزاد شده ام 

 بقدري رسي    ع

ميدويدم اگر كسي ميديد فكر ميكردند 

 .دنبالم كردهاند

به كيوسك تلفن رسيدم، سكه را انداخته 

 .شماره گرفتم

ي پيچيد، 
صداي مادر سهراب كه در گوسر

 .رسي    ع قطع كردم

دستهايم ميلرزيد دوباره سكه انداختم، 

 اگر سهراب خانه بود

ي را برميداشت
 .خودش ميفهميد و گوسر

صدايش در تلفن پيچيد و من نفسم 



 قطع شد

   چتر هاي وارونه

بايد ببينمت، رسي    ع بيا كوچة پشت -

 .مدرسه

.. , 

 از آنچه فكرش را مي  بيچاره خي
لي رسيعير

 كردم خودش را رسانده

بود، از كنارم رد شد و با ابرو اشاره كرد 

 .پشت رسش راه بيفتم

ي ايستاد
 كمي جلوتر در جاي خلوير

 .بيا سوار شو بريم يكم اونورتر-

 عمرا سوار موتورش نميشدم

امكان نداره، عالوه بر اين كه احتمال -



 داره يگي ببينه،

سم از موتور سواري خودمم بشدت ميير . 

 لبخند زد

فكر ميكردم خيلي پردل و جرات تر -

ي 
 .باسر

 بيحوصله حرفش را بريدم

   چتر هاي وارونه

 .من بايد برم مشهد-

 ابروهايش باال پريد

 !مشهد-

ز شد  رسم باال و پايي 

م - ي شده مي  آره تا بخوان بفهمن چ 

 مشهد و خادم ميشم دست



 كسي 

سه  .هم بهم نمي 

 با همان لحن ادامه داد

 مگه ميشه -
ً
؟ اصال ي نامزدت چ 

 همينجوري رفت مشهد و خادم شد،

 ...مگه بچه بازيه

 نگاهش را به اطراف گردانيد

اي - ي به رس دخير ي چ 
بچه هيچ ميدويز

 فراري ميآد و از كجاها

رس در ميآرن؟ كافيه يگي بفهمه از خونه 

 ...فرار كردي و

   چتر هاي وارونه

 رسي به افسوس تكان داد



از هزار جاي جورواجور رسدرميآري اال -

 .مشهد

 دستم روي پيشانيام نشست

 .در هر حال من بايد برم-

 نگاهم كرد

بيا سوار شو بريم يه جاي خلوت -

ي حرف بزنيم  ...درست و حساي 

 اخم كردم

 !من سوار موتور نميشم گفتم كه-

 سوار موتورش شد

- ز مشهد  ي  ببي 
خيلي دوره اصال نميتويز

 بري اونجا ممكنه تو راه

 ...هزار تا اتفاق ناجور برات بيفته



ز نگاهم كرد  غمگي 

فعال برو حرم امام تا من يه فكري بكنم -

 .برات

   چتر هاي وارونه

 وقت نداشتم

ي مگه-
 ...چه فكري ميخواي بكتز

 بيخيال لب زد

ي برات پيدا كنم-  .يه جايي

 اخمم غليظير شد

من وقت زيادي ندارم سهراب، يگي دو -

 ساعت بعد نرم خونه

ز دنبالم، عرص قرار محرصز داريم  .ميافير

ز شد  غمگي 



سه-  .انشاءاهللا تا اونجا نمي 

 شانه باال انداختم

 .در ضمن خونة تو هم نميآم گفته باشم-

 لبخند زد

ي خونة ما، - خب حاال ... كي گفت بيايي

مهاونجا كه اول از ه  

ن اول از  ، كافيه ردتو بگي  ز
شك مي كيز

سن به من  .همه مي 

   چتر هاي وارونه

ي 
دستش را به جيبش برده و با مشتر

 اسكناس به سمتم گرفت

 ...اينارم داشته باش يه موقع-

 رسم را باال كردم



 .پول دارم خودم، الزم ندارم-

 دستش را تكان داد

- ه دخير بگي  ميگم برا من ناز ميكنه، ي

 نوجوون كه از خونه

 ...فرار كرده، بيپولم باشه كه واويالس

نگاهش كردم، اين پرس خيلي بهير از 

 خانواده مشكالتم را درك

 .ميكرد

 آهي كشيدم

ز فرصت بهت برميگردونم، برم رس  - اولي 

 ...كار و

 نگاهي به ساعت مچياش كرذ

من بايد برم يه كار مهم دارم ولي زود -



 برميگردم، تا تو

   چتر هاي وارونه

هرا منم خودمو رسوندم ز  .برسي بهشير

ز صدايم كرد  قبل از رفير

 !رويا-

 به سمتش برگشتم

 .هوم-

 رسش را چند بار تكان داد

 .ممنون كه اومدي ... مي بينمت-

ده بود از روي  همانطور كه سهراب سي 

ي 
 ديوار شمارة تاكسي تلفتز

 .را برداشته از تلفن عمومي زنگ زدم

ي بود در مسي  با 
راننده كه مرد جوايز



 توجه به تنها بودنم

ي كه  س و اضطراي 
شايد هم از روي اسير

ي   داشتم احتماال حدسهايي

 زده بود كه مدام در حال نخ دادن بود

ي شده خيلي كم پيدا ميشن -
روزگار سختر

اي خوب و  ...دخير

رسم را كامال به سمت پنجره گرداندم تا 

 بفهمد حوصلة صحبتهايش

   تر هاي وارونهچ

 .را ندارم

 كمي بعد مسي  صحبت را عوض كرد

ين-  .رس قي  كسي مي 

 چادرم را روي صورتم كيپ كردم



 .بله-

 با لحن معمولي گفت

خدا رحمتشون كنه. منم مادرمو از -

 دست دادم، مرگ عزيز خيلي 

سخته ... تو كي رو از دست دادي 

 ...منظورم

نگار صميمي دوم شخص خطابم مي كرد ا

 .هستيم

 بنظرم در حال زياده روي بود

 .ميشه يكم تندتر برين من عجله دارم-

 دنده را عوض كرد

 .اونم چشم-

   چتر هاي وارونه



فهميده بود مشكلي دارم كه موقع پياده 

 شدن با لحن خاصي گفت

 .همينجا منتظرت ميمونم تا برگردي-

 پول را به سمتش گرفتم

 .پدرم اينجاست با اون برميگردم-

 كمي دست و پايش را جمع كرد

 .تعارف نبودا مي تونم منتظرت باشم-

ز را با خشم بستم  در ماشي 

 .ممنون-

تقريبا در حال دويدن بودم، خيلي 

ي 
 ترسيدم با چه دل و جراير

ز يك  ي سوار ماشي 
ز مسي  خلوير در چني 

 .مرد جوان شده بودم



 مي  احتياج آدم را جسور و البته 
احمقير

 كرد تا هر راه حلي 

 كه بنظرش برسد بدون فكر انجام بدهد

.. , 

   چتر هاي وارونه

 ترس در چهرهاش مشخص بود

از عواقب كاري كه ميخواي انجام بدي -

سم رويا، تو رو  ميير

ش بگذر، يه دخير تك و تنها  خدا از خي 

 تو يه شهر غريب اونم

ميخواد  اگه سالم و سالمت برسه چيكار 

 .بكنه اصال بهش فكر كردي

 مغموم نگاهش كردم



ي واسه فكر كردن نيس سهراب، - جايي

ي هم نمونده من اگه
 فرصتر

ز امروز اسي  ميشم بايد  فرار نكنم همي 

 .برم

 كامال به سمتم چرخيد

ي رويا! خيلي ساده اي و بچه، -
تو حيقز

 مي ترسم برات، خيلي 

ي 
زود گرفتار آدماي گرگ صفت ميسر

 ...اصال

 صدايش را صاف كرد

ي - از كجا معلوم كه اين يارو آدم خوي 

ه  ...نباشه شايد بهير

 حرفش را بريدم



   چتر هاي وارونه

ز - مثال تافتة جدا بافتهاس؟ به همي 

 خيال باش پرس حاج يداهللا

بدون اجازة پدرش و صد البته مادرش 

 .آب بخوره

 جدي شد

چرا اينقدر ازشون متنفري رويا مگه -

ي خسيسن و
 چطوريان، گفتر

ز  ز فقط به همي 
اهل رفت و اومد نيسير

 خاطره يا مورد ديگه اي

 هم هست؟

ي كشيدم
 آه عميقر

وضع ماليشون خيلي بهير از ماست، -



 ولي موقعيت مالي و اجتماغي 

شون اصال برام مهم نيس اينكه خسيسن 

ز ديگه مهمه اما  يا هر چي 

قابل تحمل باشن برام نه اونق در كه غي 

 ...ولي 

 آه عميق ديگري كشيدم

هميشه آرزو داشتم اگه يه روزي ازدواج  -

 كردم شوهرم آدم

ي باشه به پوشش و لباس و رفتوآمد 
راحتر

 من كاري نداشته باشه

   چتر هاي وارونه

و گي  نده كجا بودم چرا اينو پوشيدم چرا 

 اونو رسم نكردم،



ونه چرا لباسم آستينش  چرا موها م بي 

 كوتاهه

دلم آزادي ميخواد سهراب بسمه اينهمه 

 .سال اسارت

 نگاهم را به چشمهاي متعجبش دوختم

آره حق داري شايد عقدهاي شدم بس  -

 كه از طرف خونوادهام

محدود شدم و اجازة هيچ كاري نداشتم 

 ...يا پوششم بايد

 دستش را تكان داد

ز فكري نكردم رويا-  .من همچي 

ون دادم  نفسم را بي 

ي ديوونهام كه -
چرا خوب، البد فكر ميكتز



 بخاطر اين مسائل دارم

ي ولي خونوادة  پشت پا مي زنم به همه چ 

 خودم مذهبيان منم

مشكلي با مذهب ندارم ... اونا زياد 

 ولي عجيب
ز ي هم نيسير  مذهت 

 ...رو پوشش و رفتار حساسن

   چتر هاي وارونه

 لب برچيدم

- يلي برام سخته، بنظرم اگه با محمد خ

 ازدواج كنم ديگه كامال

شون ميشم و نميتونم هيچوقت  اسي 

 آزادي عمل داشته باشم، همون

ي كه تو اين سالها برام عقده شده،  ز چي 



 مطمئنم وضعم بدتر ميشه

چون اونا خيلي افراطي تر از خونوادة 

ز   .خودم هسير

ون داد  لبهايش را بي 

ي اجازة كاري بهت نميدن؟ ... -
يعتز

 ...تحصيل يا

 رسم باالتر آمد

نه!قطعا نمي دن چون پرسه خيلي غد و -

 يه دندهاس همون اول

 درسمو ميخونم ولي اينجور كه 
ز گفير

 ...معلومه

 متفكر نگاهش كردم

البته خودمم االن فكر ميكنم عالوه بر -



ي هاي مهمير ز  درس يه چي 

ي پرسي رو كه قبل 
از اين هم هست، حتر

 دوست داشتم شايد فقط به

اين خاطر بود كه خونوادهاش خيلي 

 راحت بودن و اين عامل كشيده

   چتر هاي وارونه

ي كه  ز شدنم به سمتش بود ... چي 

 .خونوادة حاج يداهللا قطعا ندارن

 متاسف لب زد

 فقط آزادي عمل برات مهمه؟-

 بيخيال جواب دادم

- ي خيلي 
 خوبه كسي برام خوشاينده يعتز

 بدون فكر كردن به اينكه



بعدش ممكنه بازخواست بشه راجع به 

 پوشش يا صحبت يا برخوردش

اونقدر توان و قدرت داشته باشه كه ...

 بتونه راحت و بدون

 ...دغدغه هر كاري رو بخواد انجام بده

 اشكم رسازير شد

ي كه كردم و به ازدواج -
شايد دليل حماقتر

ز فكر  فكر كردم همي 

ه از دست محدوديتهاي بود ك

 خونوادهام خالص ميشم ولي از چاله

 .دراومدم افتادم تو چاه

.. , 

   چتر هاي وارونه



ي كشيد
 نفس عميقر

ي رويا تو خيلي رسدرگمي حس مي  -
مي دويز

ي 
 كنم خودتم نمي دويز

ي ميگه  ز ي ميخواي اصال دلت يه چي  چ 

ي ديگه زبونتم يه  عقلت يه چ 

ز ديگه ... خوب هم ة اين مشكالت كه  چي 

ي قابل حله اصال نيازي
 گفتر

ي 
 .نيست خودتو آواره كتز

م  لبهايم را روي هم فرسر

نمي دونم شايدم تو حق داري ولي ديگه -

 به بن بست رسيدم كار

 ديگهاي از دستم برنميآد

 بلند شدم



ه ديگه برم، خيلي دير شده-
 .بهير

 او هم بلند شد

ي حرف -
چرا با خود پرسه حرف نمي زيز

ي شايد قبول كنه
 

 دلتو بگ

   چتر هاي وارونه

ي راحت بهم 
دلت باهاش نيس و بتويز

ي 
 .بزيز

 چادرم را مرتب كردم

ز بار كه - كال دو سه بار ديدمش، اولي 

 مادرم مي دونست اگه حرف

بزنم به پرسه ميگم وادار به اين ازدواج 

ز اجازة  شدم برا همي 

رف زدن بهم نداد بعدم كه حلقه ح



ي 
ز
 آوردن مامان گفت ديگه حرف

 .نميتونم بزنم چون نشون شديم

 ابرو باال برد

ي خوب بعدش -
مگه ميشه به اين راحتر

ي نديديش مگه؟  چ 

 ناخواسته بر زبانم جاري شد

اونروز تو آزمايشگاه كه پيشم نشسته -

 بود خيلي حالم بد بود

اون همش فكر ميكردم من اونجا و پيش 

 چيكار ميكنم ازم پرسيد

چرا اجازه ندادن من و اون تو شب 

 خواستگاري حرف بزنيم گفتم

چون من نميخواستم ازدواج كنم 



ي بهم سيدن بهت بگم و همه چ   ميير

بخوره. انگار داشت لطف مي كرد كه  

ز باشم هيچوقت راه  گفت مطمي 

   چتر هاي وارونه

 .رفته رو برنميگرده

ون دادمنفسم را پر  صدا بي   

هي خواستم بگم بيا تمومش كنيم خيلي -

 تالش كردم ولي نشد

ي ز  چي 

بهش بگم اصال حرف زدنم باهاش 

 نمياومد همش فكر ميكردم اگه

بيمحلي كنم يا چه مي دونم جواب 

 آزمايشمون بهم نخوره خودش



ي 
ز
ي بگم. ازطرف ز ه و نيازي نيس چي  مي 

 اعصابم اونقدر خرد بود

ي  اصال دلم نميخواست
ز
و نتونستم حرف

 .بزنم

ز دوختم  نگاهم را به زمي 

ي -
ز
د البته اونم حرف ز همش اون حرف مي 

 نداشت فقط صحبتهاي

 عادي

و چرت و پرت مثال اينكه قبال هم يه بار 

 رفته اونجا و تموم

ي  مراحل و گذرونده و ديگه احتياچ 

 ...نيس

   چتر هاي وارونه



 حرفم را بريد

 .نگفته بودي قبال ازدواج كرده-

 نگاهش كردم

 .ازدواج نكرده كه-

 نگاهش متعجب شد

پس چرا رفته بوده آزمايش مخصوص -

 ازدواج؟

 لبخند زدم

من چه بدونم شايد كاري داشته كه -

 الزم بوده آزمايش بده يا

 ...مثال

 اخم كرد

اونجا مخصوصه آزمايشاي قبل -



 ازدواجه فقط كسي كه قصد ازدواج

بايد برهداره  . 

 خشك شدم

   چتر هاي وارونه

 !نه، امكان نداره-

ز كرد  رسش را چند بار باال و پايي 

؟- ي
 مگه نميدونستر

 مات ماندم

ز - قبال ازدواج كرده؟ مگه ممكنه همچي 

ي به ز ي، پس چرا چي  ز  چي 

ز   .ما نگفير

 نگاهش را به چشمهايم دوخت

ي -
ز و تو در جريان نيستر  .شايدم گفير



شد دهانم خشك  

 .نه ممكن نيس-

 ابرو باال برد

ز بهت بگن تا - چرا شايد نخواسير

ي 
 .مخالفت نكتز

 نگاهش كردم

بابام بدونه نميذاره آخه چطور ممكنه -

 قبال ازدواج كرده باشه

   چتر هاي وارونه

 .مگه مي شه

 نگاه ناباورش رويم نشست

ز پرس و - مگه تحقيق نكردين، نرفتي 

 جو؟



ون دادم  نفسم را به آرامي بي 

 .آشنا بودن-

ي كرد  نج 

ز ازدواج كرده - ي كه نميدوني  چجور آشنايي

 .قبال

 گوشة لبم جمع شد

 .شايدم نكرده، از كجا معلوم-

 دوباره روي جدول نشست

ز دقيقا بهم بگو - اينجوري نميشه. بشي 

ي گفت اونروز  .چ 

 خودم را جمع و جور كردم

- وري باشه  نه بايد برم خونه، اگه اينج

ي بايد
 

 كه تو ميگ



   چتر هاي وارونه

بهشون خي  بدم ... آقاجونم اگه بدونه 

 قطعا اجازه نميده

 .بهشون

 با استيصال ناليدم

بايد هر چه زودتر خودمو برسونم، بايد -

م ز بگي   .ماشي 

 ايستاد

بيا هيشگي اندازة من نميتونه تو رو -

 .زودتر برسونه خونهات

دمرس جايم مان  

سم، تا حاال سوارش نشدم-  .از موتور ميير

 چشمك زد



تجرب  هاش كن يه حس خيلي متفاوتيه، -

 .خيلي خوبه رويا

 خنديد

سونمت- س سالم مي 
 .نير

.. , 

   چتر هاي وارونه

 پشت رسش راه افتادم

 ...ميگما اگه آقاجونم اينا يه موقع-

 متفكر نگاهم كرد

 !خب-

 شانه باال انداختم

هر چند مطمئنم خي  ندارنا ... حاال بر -

 ...فرض اگه احتماال



 جلوتر آمد

ي رويا؟-
 

ي ميخواي بگ  چ 

 آب دهانم را بزور قورت دادم

ميخوام بگم اگه خونوادة حاج يداهللا -

ي به
 بتونن آقاجونمو راصز

ز   ...عقد كيز

 رسم را باالتر آوردم

 .چه خاكي تو رسم بريزم-

   چتر هاي وارونه

ون داد  نفسش را بي 

ي آقاجونت اهل زور نيس و -
 

مگه نميگ

ي شده با اين
 بزور راصز

 ...ازدواج



 به چشمهايش نگاه كردم

ي بود كه از نوشته هام خي  -
اون برا وقتر

 نداشت ...قبل از

 ...جريان خوردن داروها

 باز نزديكير شد

 ...كدوم دارو ... نكنه-

 صدايش بلندتر شد

نگو كه حماقت كردي رويا ... نگو خر -

 ...شدي و بخاطر

 آرام لب زدم

چرا ... شدم ... خيلي هم خر شدم، يه -

 ...عالمه قرص بود

 اشكهايم ريخت



   چتر هاي وارونه

ي خدام قبولم نداشت كه پسم -
ولي حتر

 ...زد و

 گوشة چادرم را كشيد

! تو داري با - خاك تو رس احمقت دخير

ي خودت چ
يكار مي كتز ... 

ي 
مگه نگفتم خريت نكن ... مگه نميدويز

هاس ي گناه كبي 
 خودكسر

 كالفه دستش را به پيشانياش كوبيد

خدا قبولم نكرد ... احمق بايد صاف -

ي جهنم، خدا كجا
فتر  مي 

بود ... فقط هيكل بزرگ كردي عقلت 

 رشد نكرده ... اينهمه درس



ي نفهميدي  ...خوندي هيج 

ندانگار با خودش حرف بز   

ز - ي كسي عي 
صد بار گفتم خودتو بكسر

ي كه
 خيالش نيس فقط خودير

ي اينقدر مهم نيس كه  ر كردي ... هيج  رصز

ي 
 

 بخاطرش خودتو از زندك

ي بدبخت ... دو روز گريه مي  
محروم كتز

ز و بعد برميگردن رس  كيز

ي  ه رويايي خونه زندگيشون و يادشون مي 

 ...هم وجود داشت

   چتر هاي وارونه

ي ام دوختمنگا هم را به ساعت مج   

من فرصت زيادي ندارم ... تا حاالم دير -



 شده و احتماال افتادن

ز كه  ...كوچه خيابونو گشير

 هنوز كفري بود

اونهمه قرص فردا پس فردا كه عوارض -

ي به چيه  .داد مي فهمي چ 

 صدايم را بلندنر كردم

؟-  من بايد برم ميفهمي

 آهي كشيد

؟- ي ز چ   اگه خونوادهات موافقت كيز

 لب هايم كج شد

 .يه خاكي تو رسم مي ريزم ديگه-

 پوزخندي روي لبهايش نشست

ي رساغ قرصا؟-  !باز مي 



 رسم را تكان دادم

   چتر هاي وارونه

ي داري؟-  فكر بهير

 لبخند زد

- ، ، جلوي پاسگاهي ميگم بريم پاركي

ي   ...جايي

 ابرويم باال پريد

 !خوب-

ز باز كرددس تهايش را به طرفي   

نمون و-  ...بگي 

 با صداي بلند خنديد

 .مجبور شيم عقد كنيم-

 با نگاه عاقل اندر سفيه نگاهش كردم



 .خيلي بانمگي -

 دست در جيبش فرو كرد

واال ديگه تنها راهش همينه كه از -

ي 
 .دست اون يارو خالص سر

   چتر هاي وارونه

دن حال مي دانستم سعي در خوب كر 

 خرابم دارد، عادتش بود هميشه

ي ميكرد تا غم هايم يادم برود
 .شوچز

 لبهايم به حالت مسخره جمع شد

آره از دست اون خالص شم بيفتم -

 .دست تو

 راه افتاد

ي مي كنيم اگه -
 

نهايت يه مدت زندك



ي قول مي دم جدا
 دوس نداشتر

 ...شيم

ي كرد
 مكتر

ي كه ميخواي ميشه از دست -
همويز

ي و
 پدرت من همه خالص ميسر

 مي 

ي كه دوست داري االن  ي كارهايي ري ي 

 .انجام بدي

 چشمهايم تا آخرين حد گشاد شد

؟- ي
 

 جدي كه نميگ

 با حرست نگاهم كرد

   چتر هاي وارونه

 .بريم-



 خودم را جلوتر از او كشيدم

 .خيلي لوسي بخدا-

 پا به پايم آمد

- ي كردم بابا، بريم تو راه يه فكري شو 
چز

 .مي كنيم

.. , 

 چادرم را بغل كردم تا به موتور گي  نكند

ميگما حاال كه دارم برميگردم خونه بهير -

 نيس قبلش يه زنگ

بزنم بگم تو راهم كه نگران نشن دوره 

ز دنبالم يا  بيفير

همينجوري برم خونه و بگم كه پرس حاج 

 يداهللا قبال احتماال ازدواج



 .كرده

 آرام جواب داد

   چتر هاي وارونه

ي شد-  .برو خونه شايد فرچ 

 كيفم را حائل بدنم كردم

ز و - واال آدم بايد ديوونه باشه كه تو پايي 

 هواي به اين رسدي

 .سوار موتور باشه

 صدايش واضح نبود

 ...خيلي هم- ...

 نميشنيدم چه مي گفت

 .متوجه نشدم-

 كمي صورتش را به عقب برگرداند



ي نيس، بايد زمستون سوار - ز ز كه چي  پايي 

ي تا بفهمي 
 موتور بسر

ي داره ... اصال لذت موتور 
چه لذير

ي قابل مقايسه  سواري با هيج 

 .نيس

 طوري خنديد كه شانههايش تكان خورد

ي اينه آره من هستم-
 

 .تازه اگه ديوونگ

   چتر هاي وارونه

ش را محكمير گرفتمگوشة كاپشن  

 .زده به رست بخدا-

 خنديد

ي كه - زده به رسم كه افتادم دنبال دخير

 دوسش دارم و در



 ...آستانة ازدواجه

 تن صدايش پايينير آمد

 ...چند ساعت بعدم عقد-

 رسم را نزديكير بردم

 .نميشنوم-

 دوباره رسش را به عقب برگرداند

اگه خونوادهات از ازدواج قبليش -

 ...بگذرن

دايم بلند شدص  

 .نميشنوم سهراب-

   چتر هاي وارونه

 صدايش را صاف كرد

قبل از اينكه بيام بهشت زهرا يه رس -



 ...رفتم خونمون

 مكث كرد

ايطمونو ميدونه رويا-  ...مامان رسر

 متعجب شدم

ايط؟-  كدوم رسر

 متوقف شد

ف - اينكه دوستت دارم و اين كه در رسر

ي و
 ازدواج اجباري هستر

... 

 به سمتم برگشت

ي چند روزه دارم -
خيلي فكر كردم يعتز

 فكر ميكنم كه اگه تو

ي 
 ...هم موافق باسر



 دلم لرزيد

ي سهراب؟-
 

ي ميخواي بگ  چ 

   چتر هاي وارونه

 آب دهانش را قورت داد

 .فرار كنيم-

 تقريبا داد كشيدم

؟- ي
 

ي داري ميگ  ديوونه شدي، چ 

 دست هايش را باال برد

- ين راه  ز من  بهير حل همينه رويا ... ببي 

 كه دوستت دارم،

مادرمم از خداشه ازدواج كنم و اگه تو 

 هم بخواي از دست

ي 
 ...خونواده ات و اون پرسه خالص سر



 تقريبا از روي موتور پريدم

خاك تو رس من با اين هوادارام ... يگي -

 ...از يگي خلير 

نميدانم چادرم به كجاي موتور گي  كرد  

ز ولو  شدم كه روي زمي  . 

 چادرم را كشيدم

 .اي خدا ... اينم شانسه من دارم-

   چتر هاي وارونه

 .تكهاي از چادرم جدا شد

ي توجه به فريادهاي سهراب راه افتادم  ي 

ي واسه من راه حل پيدا كرده -
پرسة روايز

 ... سيدكريم رسمو

ه  .گوش تا گوش ميي 



 حرصم خالي نشد

فكر كن همه تو محرصز منتظرمون -

ز بعد بشنون عروس با يه  هسير

 .پرس ديگه فرار كرده

ي 
درست كه از خانواده ام دل خوسر

 نداشتم ولي دلم نميخواست چوب

حراج به آبروي خانواده و مخصوصا 

ي فكرش هم مو
 پدرم بزنم. حتر

 .به تنم سيخ ميكرد

 سهراب با موتور كنارم ايستاد

- ي وايسا رويا، يه لحظه   ز چ  گوش كن ببي 

 .ميگم

 به راهم ادامه دادم



   چتر هاي وارونه

الكي خودتو خسته نكن، برو به زندگيت -

 برس، من قصد ازدواج

ندارم نه با پرس حاج يداهللا نه تو و نه 

 .هيچ كس ديگه

.. , 

 خودش را كنارم كشيد

ز انگار اشتباه شد من واقعا دلم - ببي 

 ...ميخواد

ه شدمبه چشمهايش  خي   

ي ميخواد كه از آب گل آلود - دلت چ 

ي؟ هان سهراب  ماهي بگي 

 !دلت اينو مي خواد



 روي جدول نشستم

همه از روم رد شدن تو هم ميخواي رد -

ي نامرد
 .سر

 موتور را كنار زد و پياده شد

به مرگ سهراب اگه اينجوري باشه، -

 بخدا من دوستت دارم رويا

، گفتم اگه بخواي  از اين اينو كه ميفهمي

ي بيا
 مخمصه رها سر

   چتر هاي وارونه

با من ولي اگه منظورمو بد رسوندم و 

 برداشت اشتباه كردي

 .معذرت ميخوام

ي نزدم كه ادامه داد
ز
 حرف



ي هم -
من مثل بقيه نيستم رويا، خودير

نم ز ي مي 
ز
ي اگه حرف

 ميدويز

به خاطر تو هم هست، اگه ميخوام با 

 هم ازدواج كنيم بخاطر

ي اين
ه كه هم تو از دست اونا راحت سر

 هم من كه دوستت دارم بهت

 ...برسم

 روبرويم دو زانو نشست

جدي گفتم كه عقد كنيم ولي بعدش -

 اگه به هر دليلي دوست

ي ادامه بدي حق طالق داشته 
نداشتر

ي كه
 ...باسر

 پوزخندي گوشة لبم نشست



اونوقت چرا اينهمه مهربون و از خود  -

 گذشته شدي؟

 نگاه هراسان خود را به اطراف انداخت

   چتر هاي وارونه

بخدا من خودم بيشير از تو از عواقب -

سم ولي خوب
 اينكار ميير

ه باز هر طور   بنظرم اين راه از همه بهير

ي 
 

 .كه تو بگ

ي آمده بود ساية 
راست ميگفت از وقتر

اف  اين ترس مبهم كه اعير

 كرده بود در چشمهايش آشكار بود،

 مدام رسش را به اطراف

ميچرخاند انگار فراري و هر آن منتظر 



 باشد اگر كسي رس رسيد

 .فرار كند

 اشكهايم را پاك كردم

مطمئنم بابام جريان آزمايشگاه و بفهمه -

 .عقدو كنسل مي كنه

 بلند شدم

 .هر چه زودتر بايد برم خونه-

 آهي كشيد

ي كه-
 ...نميخواي بهش فكر كتز

 حرفش را بريدم

   اي وارونهچتر ه

 !خداحافظ-

 به سمت موتور به راه افتاد



ز -  .بشي 

ي كشيدم
 خودم را سمت چز

م- ز مي   .با ماشي 

 صدايش را بلند كرد

 .بچه بازي درنيار بيا سوار شو-

ي 
ز
دو دل بودم، دير كرده بودم و ازطرف

 موقع آمدن به اينجا

ز  رفتار رانندة آژانس ترس سوار ماشي 

 غريبه شدن را در دلم

 بيشير كرده بود

ي نزن تا دوستيمون رسجاش -
ز
پس حرف

 .بمونه

دست راستش بند موتور بود دست 



 چپش را باال آورد

 .سوار شو دير شد-

نزديك قطعهاي ايستاده اجازه خواست 

 .به ديدن برادرش برود

   چتر هاي وارونه

ي گرفت دستش
را به كنار چز  

خيلي كم گذرم به اينجا ميافته اگه اجازه -

 بدي يه فاتحه

ز لب  براش بخونم، آرامگاهش همي 

 .خيابونه

 من هم پياده شدم

 .بريم-

سنگ كوچگي برداشته آرام بر سنگ قي  



 زدم

 .خدا بيامرزدش-

 دست روي چشمهايش گذاشت

خيلي بچه بود، كلي آرزو داشت، با -

ي د فتخونوادة دايي اشت مي   

 ...شمال خونة مامان بزرگم كه

 آهي كشيد

ي كاراي خودم بودم و براي آخرين بار - ي 

ي رسيدم
 نديدمش وقتر

راه افتاده بودن قرار بود سه روز بعدش 

 مام بريم پيششون كه

   چتر هاي وارونه

ي آتيش    دايي
ز تو راه تصادف كردن و ماشي 



 ...گرفت

همدست  حالش بد شده بود.، حال من 

 .كمي از او نداشت

 رسش را باال برده به آسمان چشم دوخت

باالخره اجل مهلت نداد. و دوباره -

 ديدنش شد بدترين حرست

 .عمرم

نگاهم را به دور دست دوختم، به آرامگاه 

 ابدي مهتاب

 .تو اين مورد همدرديم-

ي زد
 لبخند تلجز

د كه به پر و پاي من - خيلي لذت ميي 

 بپيچه، صبح همون روزي



كه براي آخرين بار ديدمش، بهم گفت 

ا ز گوسفنده، دخير  چشات عي 

 .چرا اينقد دوستت دارن آخه

 .لبخند زدم

ه شد  عميق به چشمهايم خي 

   چتر هاي وارونه

تا حاال از نزديك نديده بودم، چشاي تو -

ههم مثل خودم خوشگل  

 .ها

 لبخند محوي روي لبهايش جا خوش كرد

 .مثل چشاي گوسفند-

ز انداختم  رسم را پايي 

ممنون سهراب، امروز كلي زحمتت -



 .دادم

 تلخ خنديد

وظيفهاس مگه دوست نيستيم، من -

 هميشه هستم ... كافيه اراده

ي 
ي باشم، هر جا بهم نياز داشتر

كتز

ايطي  ز باش تحت هر رسر  مطممي 

سونم  .خودمو مي 

.. , 

هر دو در فكر فرو رفته و ديگر تا رسيدن 

ي 
ز
 به محله هيچ حرف

 بينمان رد و بدل نشد،

   چتر هاي وارونه

 خواستم دو كوچه پايبنير پياده شوم



ممنون همينجا پياده ميشم تا كسي -

 .نبينه با هم بوديم

 صدايش پيچيد

اينوقت روز هيشگي نيس ببينه بذار يكم -

 .برم جلو زودتر برسي 

محلهمان قطعا شلوغ بود و ربطي به 

 ساعت نداشت

ز جا خوبه-  .نه همي 

موتور را نگهداشت اما من با عجله 

 خودم را از روي موتور

ز نرسيده   تقريبا پرت كردم. پايم به زمي 

 كلهپا از موتور پرت

 .شدم



ز  سهراب موتور را ول كرد و روي زمي 

 نشست

ي شدي رويا-  !چ 

 دستم را تكان دادم

يم نيس تو برو، االن يگي ميآد- ز  .چي 

   چتر هاي وارونه

ز  چادرم كه از رسم رها شده و روي زمي 

 افتاده بود را به دست

 گرفت

ي - ز ز چطور چي  بدجور خوردي زمي 

 نيس؟

 چادرم را محكم كشيدم

 .گفتم برو سهراب. به تو چه آخه-



 .چادر به موتور گي  كرده و آزاد نميشد

ر را جدا كردبلند شده چاد  

ي - ز ي چي 
رويا رست بد خورد مطمئتز

 نشده. اگه جاييات زخم شد

منده مثال خواستم زودتر برسي   .رسر

 .موتور را كه روشن كرد خيالم راحت شد

ز كنده شدم كه صداي   ي از زمي 
به سختر

 كلفت مردي حواسم را جمع

 كرد

ي به دخير مردم و -
يز ز كجا مرتيكه! مي 

ي  .درمي 

   چتر هاي وارونه

خدا را شكر فكر كرده بود تصادف كرده 



 .ايم

 دستم را به ديوار گرفتم

 .طوري نيست آقا تقصي  من بود-

يقة سهراب را گرفت و از روي موتور 

ز كشيد  پايي 

ي رو تقصي  تو بود، خودم ديدم - ي چ  چ 

 زد بهت، چادرتم هنوز

 .الي چرخ گي  كرده

ون دادم ي بي   نفس پرصدايي

 .اشكالي نداره آقا-

 دستم روي چادرم نشست

آقا من چادرم گي  كرد به موتور اين آقا -

 ...و



يقة سهراب را ول نكرد و در همان حال 

 به سمتم برگشت

خواهر من شما االن گرمي نميفهمي يگي -

 دو ساعت بعد كه

ي 
 نتونستر

قدم از قدم برداري و همة بدنت كوفته 

 شد و كبود و سياه شدي

   رونهچتر هاي وا

... 

 بزور خودم را باال كشيدم

 .طوري نشده آقا من مشكلي ندارم-

نگاه نگرانم را به صورت مات سهراب 

 دوختم و رسم را تكان دادم



ي بزند و قائله را تمام كند ولي 
ز
كه حرف

 همچنان ساكت مانده

يود. خدايا انگار از وضعيت پيش آمده 

 زياد هم ناراحت نبود

ي نم
ز
دكه حرف ز ي  . 

چند نفر با صداي مرد كه بلند داد مي زد 

 جمع شدند

فكر كردي دخير مردم بيكس و كاره؟ نه -

 جانم محلة ما از اين

ا نيس، ناموس ما  ...خي 

ي به راه افتاده زير لب فحشش 
با سختر

 دادم

اين رس خر ديگه از كجا پيداش شد، -



دار  االن همة مردمو خي 

 .ميكنه

   چتر هاي وارونه

 صداي سهراب متوقفم كرد

ي ناموس ما ناموس ما، چرا -
 

ي ميگ آقا چ 

ي 
ي ميسر

ير  .الكي غي 

 صدايش متوقفم كرد

 .رويا بگو با هميم-

ده شد  لبهايم روي هم فرسر

 !لعنت بر شيطون-

.. , 

ي  بايد هر چه زودتر و قبل از بيآبرويي

 بيشير از آنجا دور



 ميشدم

 .مردم بيكار جمع ميشدند و من هراسانير 

 صداي سهراب همچنان ميآمد

 !رويا-

   چتر هاي وارونه

بات مشت را بر پهلويش ميكوبيد  مرد رصز

خفه شو دخير مردم بازيچهيتو نيس كه -

ي 
 هي اسمشو صدا مي كتز

 .من كه ديدم زدي بهش

 سهراب داد كشيد

دستتو ول كن مرتيكه ... اصال خوب  -

 كردم زدم تو رو سننه،

رشونوكيل مردمي يا وزي ... 



صداي آخ و واي بلند شد معلوم بود با 

 .هم زد و خورد داشتند

قدم هايم را رسيعير برداشتم بايد هر چه 

 زودتر و قبل از

ي بيشير از آنجا دور ميشدم  .بيآبرويي

 صداي سهراب هنوز ميآمد

ز آقا ببخشه نوكر نميبخشه. - خوب گفير

ه خودش ميگه طوري  دخير

، آقا اصال ن ي
امزدمه، نيس تو ول نميكتز

 دوستمه به تو هم ربطي 

 .نداره

لنگ لنگان خودم را تا رس كوچهمان  

 كشاندم، چند كوچه را تقريبا



   چتر هاي وارونه

دويده بودم اگر كسي ميديد متوجه 

 ميشد در حال فرار كردن از

ي هستم ز  .چي 

ي مرا  چشم به اطراف گرداندم مبادا آشنايي

 در انحال ببيند ولي 

كسي نبودشكر خدا   . 

به دم در خانه رسيده بودم، كمي ايستادم 

 .تا نفسي تازه كنم

دستم را باال بردم ولي به زنگ نرسيده، 

 در باز شد

! اين چه وضعيه، چه - ز يا امام حسي 

ي افتاده؟
ر
 اتفاف



 .مادر هراسان پرسيده بود

 خودم را به داخل حياط انداختم

ز - ي نشده خوردم زمي   .هيج 

 نفس زنان پرسيدم

 آقاجون اومده؟-

 دستش را به صورتم گرفت

   چتر هاي وارونه

ي شده، خراش-  ...صورتت چ 

 خودم را عقب كشيدم

ي پرس حاج يداهللا قبال ازدواج  -
ميدونستر

 .كرده

 دستش در هوا خشك شد

؟- ي  چ 



سهراب اطمينان داده بود كه محمد قبال 

 يكبار ازدواج كرده پس

ي بزنم و 
بختم را مي توانستم يكدستز

 بيازمايم

اگه خي  نداري زنگ بزن از تهمينه -

س  .خانوم بي 

خانم را غليظ ادا كردم بس كه اين زن 

 .حرص درآر بود

 صداي خانجان از باالي پلهها آمد

اومدي باالخره رويا، اينهمه وقت كجا -

 بودي، چرا دير كردي

ي تو اين
 

 ...دخير نميگ

ز بلندي كشيد  با ديدنم هي 



   چتر هاي وارونه

ي هاشم! تصادف كردي يا -
يا قمر بتز

 دعوا كردي؟

از كنارش رد شده خودم را به تلفن 

 رساندم

ز -  .خورذم زمي 

مادر كه به خودش آمده بود رسي    ع پلهها 

 را باال آمد

صي  كن ببينم اين خزعبالت چيه،  -

ي گفته، كدوم ازدواج ز  كسي چي 

؟ ي
 چه زيز

 كنارم رسيد

- ري بودي، دنيا رو اصال تا حاال كدوم گو 



 بهم ريختم پيدات

ي تو بعد  نكردم، بابات، داداشت رفته ي 

 االن با اين وضع اومدي

 اين چرت و پرتا رو تحويل من ميدي؟

.. , 

 دستم روي رسم نشست

 بابا سيدكريم كجاس االن؟-

   چتر هاي وارونه

 با اخم نگاهم كرد

 ...تو كوچه پس كوچهها دنبال تو-

دنيا روي رسم خراب شد، نكند سهراب را 

 ديده باشد، نكند جمع

 .شدن مردم كنجكاوش كرده باشد



ي رفتم
 گريان به سمت گوسر

ز زنگ بزنيم، بايد بهش - بايد به مهي 

 بگيم اين پرسه قبال يه

 ...بار ازدواج كرده و

ي را از دستم گرفت
 گوسر

ي -
 .بده به من ببينم چيكار داري مي كتز

 دستهايم ميلرزيد

مي حوام ببينم چرا اينهمه ارصار به اين -

ي 
 ازدواج دارين وقتر

ز پرسه حاج يداهللا قبال زن   مي دوني 

 .گرفته

ي را روي تلفن گذاشت
 گوسر

   چتر هاي وارونه



كي اين چرت و پرتا رو تو گوشت فرو  -

 كرده؟

 بغض كردم

ي مي فهمي  -
يه زنگ به تهمينه جونت بزيز

 .كي چرت و پرت مي گه

خانم جان هاج و واج وسط اتاق مانده 

 بود

بلند شو برو رس و وضعتو روبراه كن -

 ...االن سيدكريم بياد

صداي الز شدن در حياط هر سه نف را 

 .ساكت كرد

ديگر تنها دست هايم نبود، كل اعضاي 

 بدنم مي لرزيد



س - تو رو خدا زنگ بزن مامان، ازش بي 

 چرا مسئلهي به اين

 .مهمي رو قابم كردن

 خانم جان نگاهش را به حياط دوخت

 !سبدكريمه-

 مادر كمي نگرلن بنظر مي رسيد

 .پاشو برو اتاق تا نيومده-

   چتر هاي وارونه

 چشم به در هال دوختم

بذار بياد به خودش ميگم، بايد بدونه  -

 ...كه

 چادرم را كشيد

ي نيس، -  االن موقع مناست 
پاشو دخير



نه خداي ز  اعصابش خرده مي 

 .نكرده ناكارت ميكنه

 چشم بستم

؟- ي
 تو اتاق نميتونه يعتز

ي كشيد
ز
 پوف

 .پاشو برو حموم، من ميگم بهش-

 دست باال بردم

ي وگرنه خودم ميگم-
 

 .تو رو قرآن بهش بگ

تقريبا خودم را به حمام پرت كردم و تا در 

 را بستم، در

ي باز شد و پدر داخل شد  .پذيرايي

تصداي عصبانياش لرزه بر تنم انداخ  

   چتر هاي وارونه



ه رس نشد؟- هي خي 
ي از اين دخير  خي 

 مادر سعي در آرام كردنش داشت

چرا خيلي وقته اومده، االنم داره حموم -

 .ميكنه

 صداي خانم جان بلند شد

ون رسده - ، بي 
ي بيار دخير براش يه چايي

 .ميچسبه

ي بود
 پدر همچنان عصبايز

ي نميخوام، داداش گفت زودتر - چايي

 ميآن مي خواستم برم خونهي 

... 

 مادر صدايش را صاف كرد

ي انگاري ... البته -
ه ... يعتز ز ميگم چي 



 خودمم قطعي نميدونما

 ...ولي شايد

ز نشستم خدا را شكر مادر  روي زمي 

 داشت برايش توضيح ميداد،

 .قطعا پدر از اين مسئله عصبانيير ميشد

   چتر هاي وارونه

صدايشان را نميشنيدم، خيلي آرام  

 گوشهي در را باز كردم تا

 حرفهايشان را بهير بشنوم

.. , 

 پدر داد ميكشيد

كي اين حرفاي احمقانه رو تو گوشش -

 خونده، كدوم ازدواج،،



مگه شهر هرته، صحبت امروز و ديروز 

 نيس كه ما همديگه رو خيلي 

وقته مي شناسيم، پرس يداهللا كي ازدواج  

ما نفهميديم كرده كه . 

 خانم جان حرفش را بريد

شايدم ترفند جديدشه برا فرار كردن از -

 .اين ازدواج

خون خونم را ميخورد. كاش مي توانستم 

ون  در را باز كرده بي 

 .بروم

 مادر حرف را عوض كرد

   چتر هاي وارونه

ي هنوز -
ي هم نرفتر

ي شما سلمويز
راستر



 سيدكريم، دير نشه يه وقت

ي ببند
ه بره شمام معطل بمويز . 

 صداي پدر آرامير شده بود

 .دير نميشه-

دلم مثل سي  و رسكه ميجوشيد، اينطور  

 كه از ظواهر امر پيدا

ي مسئلة به اين  بود مادر قصد پيگي 

 مهمي را نداشت، بايد

برخالف آنچه دلم ميخواست با پدر رو 

ون رفته  در رو نشوم، بي 

 .و حرفم را بزنم

ه رساندم كه صداي دستم را به دستگ ي 

 پدر متوقفم كرد



 .تلفن خونة حاج يداهللا رو بگي  ببينم-

 مادر يك كلمه گفت

 !چشم-

و من در دلم عروسي برپا شد، خدا چه به 

 موقع بدادم رسيده

 .بود

   چتر هاي وارونه

پشت در حمام روي كاشيهاي رسد رس 

 خوردم و منتظر حرف پدر

 .ماندم

 پدر پرسيد

 نگفت از كي شنيده؟-

 مادر جواب داد



 نه واال-

ز بود  پدر همانطور رسسنگي 

ي آخه، روم نميشه زنگ بزنم و - ي چ 
يعتز

ي بگم سم اصال چ   بي 

ي وجود نداره بعد  ز ز چي  شايد يه همچي 

 چجوري مي تونم تو روي

 .يداهللا و خونواده اش نگاه كنم

 مادر هم صحه بر حرفهاي پدر گذاشت

- ز  سم كه سنگ آره واال منم از همي   ميير

 رو يخ بشيم ...چند

 ...ساعت ديگه عقده و اونوقت

   چتر هاي وارونه

 استغفراللهي گفت



ه از خودش يه - شايدم باز اين دخير

ي زده يا بازي درآورده
ز
 حرف

... 

 پدر حرفش را زد

نم داداش، اون از جيك و - ز زنگ مي 

ي ز  پوكشون خي  داره، اگه چي 

هر كس ديگه اي باشه اون بهير از 

ين كار  ميدونه ... آره بهير

 .همينه

ز كه  حرفهاي عمو را نميشنيدم ولي همي 

 پدر يكباره ساكت شد و

د بنظرم رسيد احتماال حدس  ز ي نمي 
ز
حرف

 سهراب در مورد ازدواج



 .محمد درست بوده

تلفن كه قطع شد، نور اميدي در دلم 

 .درخشيد

 پدر از جايش بلند شد

-  رسي    ع بياد زنگ بزن پرس حاج يداهللا

 .اينجا

   چتر هاي وارونه

ي چشم بر ساعت دوخت 
مادر با نگرايز

 احتماال نگران بهم خوردن

وع  مراسمي بود كه چند ساعت ديگر رسر

 .ميشد

با خيال راحت در حمام را بستم، خدا 

 .هنوز فراموشم نكرده بود



زانوهايم را بغل كرده و به اين فكر كردم 

 اگر اين عروسي بهم

بخورد دوباره به مدرسه برگشته و 

وع خواهد شد  .روزهاي خوبم رسر

.. , 

فكر مدرسه آه از نهادم برآورد، چه .

ي داشتم و  خوشبختيهايي

ي در كنار  غافل بودم، چه روزهاي خوي 

 بچه ها داشتم و قدرش را

ي كه  در راه نميدانستم، چه عرصهايي

 بازگشت با مرضيه و بقية

دوستان خوش و خرم بدون هيچ 

 دغدغهاي و تنها براي همان روز



ي ميكرديم بدون اضطراب فرداها و 
 

زندك

 ديروزها، ياد مدرسه و

مرضيه فكرم را سمت محمدشان برد، 

 عجب نامردي بود اگر به موقع

   چتر هاي وارونه

مصيبت  قدم برداشته بود حاال اينهمه 

م نشده بود  .گريبانگي 

آه ديگري كشيدم، قطعا در كنار نامزدش 

ي داشت و اين
 ايام خوسر

 .من بودم كه در آتش مي سوختم

لبهايم بهم دوخته شد، نمي بخشيدمش 

 خيلي به من بدهكار بود،

تمام اين روزهاي بد و پر از هياهو و 



ي روزهاي
س را و حتر  اسير

را  خوش آيندهاي كه از دست داده بودم

 از او طلب داشتم

زن حاج يداهللا همراه پرسش آمده و در 

 حال توضيح دادن به پدر بود

سيد ي به نظر مي 
 كه بسيار عصبايز

واال ازدواج كه نميشه گفت آسيدكريم، -

 در حد خواستگاري و بله

ي كه اونم 
ي يه قرار خودمويز

برون بود يعتز

 شكر خدا بهم خورد و

 .به ازدواج نرسيد

ويش را باال دادپدر لنگة ابر   

ي تا پاي آزمايش و عقد كه  - حاال هر چ 



ي آخرين
 كشيده شده يعتز

ز حاال  مرحله است و تا اونجا پيش رفتي 

 بهم خورده يا نخورده

   چتر هاي وارونه

ز پرس شما قبال ازدواج كرده  مهم اينه گفير

 حاال بنا بداليلي بهم

خورده، شما نبايد اين مسئله رو 

؟ ز  ميگفتي 

ز انداخت  محمد رسش را پايي 

مندهام سيد-  !رسر

 پدر نگاهش كرد

ي شما به چه درد ميخوره-
 

مندك  .االن رسر

 مادر لب باز كرد



 چرا عروسيتون بهم خورد؟-

 تهمينه خانم با اقتدار گردن كشيد

ي بگم ... ولي خب ما - واال عروسي كه چ 

 پا پس كشيديم، راستش

ديدم بهم نميخوريم رفتيم حلقه رو پس  

 ...گرفتيم

 پدر يك تاي ابرويش را باال داد

با آبروي يه خونواده بازي كردن افتخار -

ه، اگه  نداره همشي 

   چتر هاي وارونه

وع كردي نبايد بيدليل پا پس  كاري رسر

ي 
 .بكسر

تهمينه خانم سعي در درست كردن 



 خرابكاري اش داشت

- ود آقا سيدكريم ... حاالم اينا بيدليل نب

ي 
ر
 رو ول كنيم، اتفاف

نيفتاده خدا رو شكر، به عقد خودمون 

 برسيم كه تا چند ساعت

ز اين دو تا جوون  ...ديگه انشاهللا قراره بي 

د  پدر تسبيحش را در مشت فرسر

ه دست نگهداريم-  .فعال بهير

 تهمينه خانم برآشفت

سيدكريم ما مهمون دعوت كرديم، -

م از محرصز همهوقت گرفتي  

 .منتظرن، چرا بايد دست نگهداريم

 پدر پوزخندي زد



از كجا معلوم فردا پس فردا با دخير من -

ز و  اينكارو نكني 

يه اسم روش بذارين، يه حلقه هم برا ما 

 آوردين البد يه موردي

ين  پيش بياد ميخواين حلقهتونو پس بگي 

 ...و

   چتر هاي وارونه

دمحمد به حرف آم  

اين مورد فرق داره سيد، صبية شما رو -

 .من خودم انتخاب كردم

ز نگاهش كرد  پدر تي 

البته كه انتخاب خونواده ته و تو تاييد  -

 .كردي



 تهمينه خانم دست وپايش را گم كرده بود

مي مثل -
مگه مرض دارم با خونوادة محير

 شما بهم بزنم

آقاسيدكريم! اون خونواده فرق 

ي نبودن،  ميكردن،درست و حساي 

 ...چجوري بگم

 پدر حرف تهمينه خانم را بريد

ه؟- ي همشي 
ر
 چه فرف

 تهمينه خانم صدايش را صاف كرد

نميشناختميشون، دنبال يه دخير خوب -

ي 
ز
 بوديم، همسايمون معرف

ي خوب پيش  كرد، دروغ چرا اوايل همه چ 

 رفت، آزمايش اينام خوب



   تر هاي وارونهچ

بود ولي خدا رو شكر قبل از عقد رسمي 

 .دستشون رو شد برام

 آب دهانش را قورت داد

رفتم ديدن مثال عروسم ولي ديدم دم -

 خونشون شلوغه نگو مادره

با پرسش دعوا كرده و وسايلشونو ريخته 

 ...تو كوچه

 پدر سوالي كه در ذهنم بود را پرسيد

- ش چه ربطي به دخيز مشكل مادر و پرس 

 .بينوا داشت

.. , 

وزمندانهاي زد  تهمينه خانم لبخند پي 



واال دلم لرزيد مادري كه با پرسش -

 اينكارو كرده بود با

دومادش بدتر از اين ميكرد درسته؟ شما 

 بودي دست و دلت سست

 نميشد؟

 پدر نگاهش كرد

   چتر هاي وارونه

- ، يكم زمان در هر حال ما بايد فكر كنيم

ي   الزمه تا بدونم چ 

ي كه افتاده 
ر
به چيه ... با اين اتفاف

م  ...دخير

 محمد با خجالت حرفش را زد

سيد اگه اجازه بدين من با صبيهتون -



 حرف بزنم خودم ميتونم

 ...توضيح بدم و

 پدر دست به زانو گرفت

 .توضيح دادين-

 بلند شد

ز تا هفتة بعد - قرار امروز رو كنسل كني 

ي   ببينيم خدا چ 

 .ميخواد

از خوشحالي دلم ميخواست پرواز كنم، 

 دل توي دلم نبود ميدانستم

ي 
ز
روي حرف سيد كريم نميتوانند حرف

 .بزنند

 محمد رس به زير انداخت



   چتر هاي وارونه

ي قرار محرصز بمونه برا -
پس يعتز

 !پنجشنبة هفتة بعد؟

در لب زدپ  

ي بخواد-  .تا خدا چ 

 محمد هم بلند شد

ز موقع-  .انشاءاهللا هفتة بعد همي 

 تهمينه خانم دست به كت پرسش گرفت

ي داره -
ر
ز حلش ميكنيم، چه فرف بگي  بشي 

ز   امروز عقد مي خوني 

 ...و تا هفتة بعد

 پدر با صالبت پاسخ داد

ا مشخص بشه - ز بايد تكليف يه رسي چي 



و.. حاال اگه خدا خواست   

يم  .جور شد، هفتة ديگه محرصز ميگي 

 رسفهاي كرد

م-  ...خسارت محرصز

 تهمينه خانم دست بردار نبود

   چتر هاي وارونه

صحبت محرصز و خسارت نيس سيد، -

ي بديم  جواب اين همه آدمو چ 

... 

 پدر نگاهش كرد

ز به - ي گفتي  كاري كه اون دفعه كردين، چ 

 مردم؟

ي تمام و كسي حق ن
داشت حرف اين يعتز



 .ديگري بزند

خانه  ز محمد زيرچشمي نگاهش به در آشي 

 دوخته شد كه ميدانست

 آنجا نشستهام

اشكالي نداره، زمان براي اثبات زياده، -

 من هيچموقع از راهي 

كه انتخاب كردم برنميگردم، راه من 

 هميشه رو به جلو هست، تحت

ايطي   .هر رسر

اشاره كرده بود كه مرا انتخاب كرده و 

 .دوستم دارد

كل بدنم لرزيد، اين مرد با اقتدار اعالم 

 مي كرد آدم عقب



 .كشيدن نيست

   چتر هاي وارونه

بعد از اينكه رفتند پدر با هيچكداممان 

 حرف نزده و از خانه

ون رفت  .بي 

تنها يك جمله، آنهم با وجودي كه مادر  

رو به خانم كنارش بود،  

 جان گفت

 هر كي رو دعوت كرده بودين -
ز زنگ بزني 

ز قضيه منتفيه  .بگي 

با شادي به اتاق رفتم، رس از پا 

 .نميشناختم

كتابهايم را روي هم جمع كرده توي كيفم  



 گذاشتم، يك ساعت دور

خودم ميچرخيدم، برخالف مادر و بقيه  

 كه دمغ شده بودند كيفم

 .كوك بود

ي كه برگش تم مادر تلفن كرده و به پذيرايي

 به بقيه اخبار را

رسانده بود، تلفن آخرش بود كه يا زنعمو 

د ز  .حرف مي 

 تلفن را قطع كرد

چيه كبكت خروس ميخونه، اينهمه -

، خوشحالي نداره ها ي
 .بدبختر

 لبخند زدم

   چتر هاي وارونه



شون كم شد، ميتونم به - خوشحالم رسر

 زندگيم برسم، به مدرسه،

دانشگاهدرس،  . 

.. , 

 پوزخندي زد

اوال فكر درس و مدرسه رو از رست برا -

ون كن چون  هميشه بي 

ي كه تو راه مدرسه و به اسم  پدرت از كارايي

 مدرسه كردي خيلي 

كفري بود بعدشم خونوادة حاجيداهللا 

 حلقه آوردن و دستت كردن،

 حرف

ش همه  زديم، قول و قرار گذاشتيم، خي 



 جا پخش شده، هيچ فكرشو

ي ميشه؟  كردي پس بديم چ 

فراموشم شده بود كه دست نوشتههايم 

 را پدر خوانده بود

ي در حد خاطره و - ز خوب اونا يه چي 

 دلنوشته است همة بچهها

   چتر هاي وارونه

مي نويسن، بعدشم با پس دادن حلقه 

ي ممكنه بيفته كه
ر
 چه اتفاف

؟ ي
 اينقدر هراسويز

 صدايش باالتر رفت

- ي نميافته، اسمت ميافته چطور اتفا
ر
ف

 رس زبونا و ديگه كسي 



پا پيش نميذاره ... با قضية سيد كريم و 

 اين ماجرا فك نكنم

 .كسي بخواد در اين خونه رو بزنه

خانم جان با شنيدن اسم پدر گويا 

 خوشش نيامد كه خودش را قاطي 

 كرد

ي -
ي رو با هم قاطي مي كتز چرا همه چ 

ع  عروس، سيدكريم خالف رسر

ه، ثانيا اين پرسه هم اينجور كه كه نكرد

 خودش و مادرش مي 

ز جريان به اون قوت نبوده كه نشه  گفير

ي كرد، حاال دوس
 چشم پوسر

دار بشه  ندارين رو بشه، نذارين كسي خي 



 ...از ازدواج قبليش

 ابروهايم به هم نزديك شد

   چتر هاي وارونه

وا خانجون، شما كه بخاطر قضية پدر -

ريان پرس حاجميخواي ج  

ي بره، چطور مهم 
يداهللا رو ماله بكسر

 نيس مگه من بيوهام يا رو

ز   ...دستتون موندم كه اينجوري ميكني 

 رو به مادر با همان لحن ادامه دادم

ميخوام صد سال سياه كسي در اين -

 خونه رو نزنه، منم خام

ي به زور قالبم مي  
كرده بودي و داشتر

 كردي به اين پرسه كه خدا



ر فهميدم چجور آدميانرو شك ... 

صداي زنگ تلفن باعث شد نگاهم از 

ي تلفن
 مادر كنده شود. وقتر

را رس جايش گذاشت با حرص آشكاري 

هام شد  خي 

ذليل شده كيه وقت گي  آورده تو اين -

ي ويري  .هي 

ز بار بود كه كسي زنگ مي زد و  اين سومي 

ي را
 چون مادر گوسر

ي بزند تلفن را 
ز
برميداشت بدون اينكه حرف

 .قطع ميكرد

راهم را به سمت اتاق كج كردم كه 

 صداي خانمجان متوقفم كرد



   چتر هاي وارونه

ناراحت نشو عروس خودت كه -

 ميشناسي سيدكريمو، برا حاج يداهللا

طاقچه باال گذاشته، يگي دو روز بعد كه 

 حرفشو به كرسي نشوند

ي رس جاي خودش آرومير  ميشه و همه چ 

ه، تو خودتو  قرار ميگي 

واسه هفتة بعد آماده كن، شك نكن 

 .همينه كه ميگم

خاك عالم بر رسم شد پدر را ميشناختم 

ي بود راجع به همه
 مدير

ز بيخيال شده بود، خانم جان حق  چي 

 داشت، پدر قطعا مي خواست



قدرتش را به حاج يداهللا نشان دهد 

اد برايشوگرنه آيندة من زي  

 .مهم نبود

.. , 

تلفن دوباره به صدا درآمد و تا مادر كه به 

خانه ز  طرف آشي 

فت به خودش بجنبد من به تلفن  مي 

 رسيدم

 .من برميدارم-

به محض اينكه جواب دادم، صداي 

 سهراب در تلفن پيچيد

   چتر هاي وارونه

ي رويا! نصف جون شدم دخير چه - خوي 



ي شد  .خي  چ 

خشك بودگلويم   

ي جون-
 .سالم خوبم مرصز

 صداي هراسانش پيچيد

ي گفت،  - ، پدرت چ  نگرانت شدم چهخي 

ي شد  كتكت نزد؟ عقد چ 

 بهم

 خورد؟ پرسه قبال ازدواج كرده درسته؟

زير چشمي خانم جان و مادر را كه نگاه 

 هر دو روي من مانده

 بود، از نظر گذراندم

ي نيس، تو چطوري حالت - هيچ خي 

ها دعوات شدهخوبه، با بچه   



يت كه نشد؟ ز  بود چي 

 با همان لحن ادامه داد

ي -
من خوبم نگران نباش، انگار نميتويز

، خودم حدس ي
 حرف بزيز

   چتر هاي وارونه

ي 
زدم خونتون بايد پر آدم باشه و نتويز

ي 
ي گوسر

ي يا حتر
 حرف بزيز

رو برداري ولي نمي تونستم دست روي 

 .دست بذارم و كاري نكنم

 به سمت مادر برگشتم

 .مرضيه اس-

ون داد  مادر لبهايش را بي 

ه هر وقت زنگ زده يه - اين دخير



 .برنامهاي بعدش بوجود اومده

طفلك مرضيه! تلفنهاي سهراب هم پاي 

 .او نوشته ميشد

 صداي سهراب در گوشم پيچيد

ي شد كال بهم خورد عقد-  .باالخره چ 

نميدانستم زير نگاه پرسشگر مادر چه 

 بگويم

ي بخواد- ي نيس تا خدا چ   .فعال كه خي 

سيد  ميفهميد كه راحت نيستم و ميير

 تلفن را قطع كنم

ون، - ي بي  ي بيايي
رويا بايد ببينمت، مي تويز

 مثال به بهونهي 

   چتر هاي وارونه



؟ ي  مدرسه اي، جايي

 آهي كشيدم

مدرسه كه فكر نكنم به اين زوديا بتونم -

 ...بيام

اش تشكر ميكردمبايد بابت همراهي  

، اگه تو نبودي- ي
 ...خيلي مديونتم مرصز

 با حرفش اشكم رسازير شد

اين چه حرفيه رويا، من كه كار خاصي -

 نكردم، باور كن خيلي 

دوستت دارم رويا، ميخواستم بگم رو 

 پيشنهادم فكر كن، خيلي 

 .دوست دارم كمكت كنم

ي حالياش كنم كه 
نمي دانستم به چه زبايز



ق ازبا او بودن مصدا  

چاله درآمدن و به چاه افتادن بود، 

 سهراب با آنهمه ادعاي

ي  ي و رصفا بدليل قيافة زيبايي
 عاشقر

كه داشت نميتوانست مرد روياهاي من 

 باشد، نقطة مقابل

آهايم بود، بنظرم همان دوست ميماند 

 .بهير بود

   چتر هاي وارونه

 بغض كردم

ين دوست من بودي ... و ... - تو هم بهير

 .خواهي موند

 ارصار كرد



خواهش ميكنم بيشير فكر كن شايد -

 .نظرت عوض شد

زبر نگاه كنجكاو مادر و خانمجان سختم 

 بود

 .نميشه-

 اضافه كرد

الاقل بيا دم در يا پشت بام خونتون تا -

 براي آخرين بار

 .ببينمت

 نااميد لب زدم

 .به احتمال زياد نتونم-

قبل از اينكه قطع كنم آخرين حرفش را 

 زد



 .نامردي نكن رويا تو رو خدا بيا-

   چتر هاي وارونه

تا شب در اتاق ماندم مي دانستم رفتنم 

 به پشت بام يا دم در

و ديدن سهراب دوباره هوايياش مي كند و 

 اميدوار به با هم

بودنمان ميشود بايد خيالش را از بابت 

اين ماجراتمام شدن   

 راحت مي كردم

.. , 

جو خانه عجيب متشنج شده بود، حاج 

 يداهللا تلفن كرده ولي پدر در

خانه نبود تا حرف بزند بنابراين تاكيد كرد 



 شب به ديدن پدر

ز عرص به اين اميد كه  ميآيد، مهي 

 مشغول برگزاري مراسم عقد

هستيم تلفن كرده و با شنيدن ماجرا 

 سخت غافلگي  شده به مادر

توپيده بود كه چرا مسئلة به اين مهمي را 

 سهل گرفته و بدون

تحقيق تن به اين وصلت دادهايم. مراد 

 هم دست كمي از او نداشت

و مدام خودش را رسزنش ميكرد كه چرا 

 ارصار به اين كار داشته

   چتر هاي وارونه

و چطور بدون تحقيق و رصفا بخاطر 



، براي پرس و جو رس  اغفاميلي  

 .دوست و همسايهشان نرفته است

ي خود رفته و خانه 
 

همه دنبال كار و زندك

 خالي شده بود، مادر

ي خانمجان حرفهايش را به  
با همدستر

 گوش پدر رسانده و خانمجان

رضايت خودش و مادر را از  مدام عدم

 برخورد پدر با تهمينه

 .خانم و پرسش در گوش پدر مي خواند

پدر با خيالي آسوده از اينكه برنامهها 

 طبق خواستة حاج يداهللا

پيش نرفته و خودش حرفش را به كرسي 

 نشانده حرف آخر را زد



، اين دخير - ز اينهمه حرف بيخود نزني 

 بايد ازدواج كنه، اينام

آدماي خوبيان و قضية پرسه هم زياد 

 جدي نبوده خودم رفتم پرس

ر كار و جو كردم، فقط مي خواستم عيا

 دست حاج يداهللا و تي  و

ي از سيدكريم  ز طايفهش بياد كه نبايد چي 

ز   پنهون باشه، فكر نكيز

ي برن و من نفهمم جريان  ميتونن زيرآي 

 .رو

ي شده بود، پدر هم از آب   عجب ماجرايي

 گآللود ماهي ميگرفت و

   چتر هاي وارونه



دنبال نشان داد اقتدار خودش به حاج 

، قسمت جالبيداهللا بود   

ماجرا اين بود هوشياري سهراب را هم به 

ي خودش
 

 پاي زرنگ

 .ميگذاشت

تمام معادالتم بهم خورده بود، فكر 

ز تمام شده  ميكردم همهچي 

ي كه خانواده ام نشان 
ز
ولي با انعطاف

 ميدادند انگار راه فراري

 .از خانوادة حاج يداهللا نداشتم

ي بهعلت تغيي  شيفت  
محسن كه مدير

ي كه در آنجا مشغولكارخانها  

بود شبها دير به خانه برميگشت، دو 



 ساعت زودتر آمده و با

 .آمدنش قضيه را بدتر كرد

ي با صداي بلند  از همان وسط پذيرايي

 اسمم را خواند

؟- ي  رويا كجايي

ون آمدم  از اتاق بي 

 .سالم داداش-

   چتر هاي وارونه

 با اخم پرسيد

 امروز كجا بودي؟-

ملبخند زد  

 .رفته بودم برا مامان وسايل بخرم-

 مشكوك پرسيد



 تصادف كردي؟-

 مادر بر صورتش كوبيد

 !خاك به رسم-

پدر مات نگاهمان ميكرد، بچه ها بدون  

ي چشم به ين صدايي
 كوچكير

 .ما دوخته بودند

ز  خانمجان كه دراز كشيده بود، نيم خي 

 شد

 رويا تصادف كرده بودي؟-

ي زدم
 

 لبخند ساختگ

ز مهمي نبود،  - نه بابا تصادف كدومه، چي 

ي گفته؟ ز  كسي چي 

   چتر هاي وارونه



تلفن به صدا درآمد. مادر هراسان به 

 سمت تلفن رفته پدر را

 صدا زد

 !با شما كار دارن سيدكريم-

ون داد  پدر لبهايش را بي 

 !كيه-

ي را به دستش داد
 مادر گوسر

 !نميدونم-

 .پدر مشغول تلفن شد

يك تاي ابرويش را باال داد محسن  

 با كي رفته بودي خريد رويا؟-

 سعي در حفظ آرامشم داشتم

 .هيشگي خودم تنها بودم-



 دست در جيبش گذاشت

   چتر هاي وارونه

 پياده؟-

ز شد  رسم باال و پايي 

ز رس كوچه-  ...آره راهي نبود كه همي 

.. , 

 چشمهايش را ريز كرد

اكي  ميگفت ديده دو كوچه باالتر يه -

 .موتوري زده بهت

قطعا قضية دعوا را هم از دوستانش 

 .شنيده بود

وع به لرزيدن كرد  دست و پايم رسر

تصادف نبود كه، يه موتوري اومد رد -



 شه پر چادرم گي  كرد

 ...به چرخ

 جلوتر آمد

 موتوريه كي بود؟-

   چتر هاي وارونه

ورت دادمآب دهانم را ق  

نميدونم واال چون عجله داشتم مردم -

 جمع شدن منم زود اومدم

 .خونه، ديگه نگا نكردم ببينم كيه

 يك قدم ديگر جلو آمد

 جدي نميشناختيش؟-

ي زدم
 

 لبخند ساختگ

 ...نه واال از كجا بشناسمش-



 نگاهش رنگ خشم گرفت

ي مثل سگ، اكي  ديده از -
 

دروغ ميگ

 ...موتور يارو پياده شدي

قدم ديگر جلو آمديك   

پرسه كي بود سوار موتورش شده -

 ...بودي

 تقريبا داد كشيد

 ميشناختيش رويا؟-

   چتر هاي وارونه

داشت خودي نشان ميداد ولي اين 

 حرفهايش قطعا براي من خيلي 

 .گران تمام ميشد

ي را روي تلفن كوبيد
 پدر با خشم گوسر



ز - ي همه چي  ف، مرتيكة ي 
ي رسر  !پرسة ي 

 .با داد پدر توجه همه سمت او جلب شد

محسن چنان پريشانمان كرده بود كه به 

 تلفن پدر توجه نكرده

بوديم، معلوم نبود كسي كه پشت تلفن 

ز   بود چه گفته كه پدر چني 

 .برآشفته بود

 از جايش بلند شد

 موضوع چيه محسن؟-

 محسن به سمت پدر برگشت

تو ترك - كالهتو بنداز باال سيدكريم، دخير

ه موتور با پرس الت ي  

ز محله ديدن  ...پايي 



دنيا دور رسم ميچرخيد، دهانم كامال 

 .خشك شد

   چتر هاي وارونه

 بزور دهان باز كردم

، من اصال كسي رو - ي
 

كدوم پرسه رو ميگ

 نديدم، پرسه رو هم

 ...نميشناسمش

 آب دهانم را قورت دادم

تو راه برگشت چون عجله داشتم -

ي نگاهشم خوردم به يه
موتور حتر  

 .نكردم ببينم كيه

 تقريبا روبرويم رسيده بود

 .پس از كجا اسمتو ميدونست-



 امشب مرگم حتمي بود

داداش باور كن اونجوري كه تو فكر -

ي نيس
 .ميكتز

.. , 

 پدر درست مقابلم ايستاد

   چتر هاي وارونه

 چيكار كردي؟-

 سعي كردم خودم را نبازم

ي -  !هيج 

امه دادمحسن اد  

ي ولي خودتو به اون راه -
خوبم ميدويز

، پرسه به همه ي
يز ز  مي 

ز با هم و خودت سوار  گفته دوستيي 



 ...موتورش شده بودي

دست پدر باال آمد و با قدرت روي 

 صورتم نشست

هي من ميگم يه دردته تو، چيكار كردي -

ي آبرو ة ي 
 ...دخير

 چشمهايش را ريز كرد

ي  -
كجا رفته بودي؟ با كي بودي، همويز

؟ ي
 كه به عشقش خاطره نوشتر

ي ناموسيه كه برات سوسه ميآد و  كدوم ي 

؟  براش عاشقانه مينويسي

يختم  .چشم بستم، نبايد اشك مي 

 پدر همچنان داد ميكشيد

   چتر هاي وارونه



ي كه نبودي كجا رفته -
اون چند ساعتر

 بودي، چه غلطي ميكردي،

ه كيه رويااون پرس  ... 

د ز  نعره مي 

- ، ي
ميخواي با آبروي سيد كريم بازي كتز

 !آره

پوزخند ناخواستهاي روي لبم جا خوش  

 كرد، دلم ميخواست من هم

حرف بزنم و بگويم كدام آبروي سيدكريم 

 همان كه با زري رسش

قمار كرده و پيش عالم و آدم رسوايمان  

 كردهاي، همان كه من

ري شدهام؟بخاطرش دچار اينهمه گرفتا  



ي نزدم
ز
ي حرف ام بزرگير  .ولي به احير

بدون حرف به راه افتادم كه رورسيام به 

 دست پدر گرفتار شد

ة بيآبرو-  ...كجا دخير

گره رورسي را شل كردم تا از رسم بيفتد و 

 به سمت اتاق فرار

 ..كردم

   چتر هاي وارونه

پدر پشت رسم وارد اتاق شد و پايش را 

شت تا مانعالي در گذا  

 .بسته شدن در شود

دستهايم با شدت زيادي ميلرزيد و 

 نميتوانستم در را ببندم،



هر چند زور پدر آنقدر زياد بود كه مي 

 توانست در را شكسته و

 .داخل شود

 پدر فرياد ميكشيد

ي - چه غلطي كردي كه داري در مي 

ي و ي صاحاي   هان! فكر كردي ي 

ي الت بازي دربياري، مگه هر كي هر  
ميتويز

ه رس ة خي 
 .كيه دخير

ب  هاي به در زد فكر   با دستش چنان رصز

ز االن در از جا  كردم همي 

 كنده ميشود

تو نشون كردهاي، بدبخت يگي برات -

 بس نبود كه افتادي دنبال



 .يه پرس ديگه

چه مي توانستم بگويم، كه براي تو چه 

 پدر، مادر بس نبود كه

دنبال زري جانت؟ اگر من نشان   افتادي

 كرده داشتم تو كه زن و

   چتر هاي وارونه

ي 
، مگر چون مردي ميتوايز ي

بچه داشتر

 دنبال هر چه دلت خواست

بروي! هر چند من خودم را نشان كرده 

 نميدانستم و باالتر از

ي هم نكرده 
ر
اخالف ي فكر كار غي 

آن حتر

 بودم چه برسد به انجام

ز دادنش، تنه ا جرمم دوست داشير



 يواشگي محمد عشق ناكامم بود و

ي بيشيله پيلة سهراب ولي خانواده 
دوستر

 ام آنقدر زور گفته

بودند و من هم شنيده و اطاعت كرده 

 بودم كه هيچگاه جرات

اض نداشتم چه برسد به حرف زدن  اعير

ي  .پدر و دخير

در بشدت باز شد و باعث شد گوشة 

 اتاق پرت شوم. همان گوشه كز

 .كرده، زانوهايم را بغل كردم

ي نمي توانستم به چشمهاي 
از ترس حتر

 پدر نگاه كنم، انگار چشم

 .من به اون نيفتد او هم مرا نميبيند



 صدايش بلندتر شده بود

ي چه غلطي كردي يا نه؟-
 

 ميگ

   چتر هاي وارونه

 رسم پايينير رفت

ي بخدا-  !هيج 

 .جلوي پايم ايستاده بود

- ش حاليت نيس نه؟ نميخواي زبون خو 

؟ ي
 حرف بزيز

د ز  چشمانم از ترش دو دو مي 

پدر كه به خشم آمده بود قصد حمله به 

 من را داشت

نه انگار واقعا كتك از بهشت اومده، تا  -

 كتك نخوري آدم



ي 
 .نميسر

ي زر زر - د، چ  ز ي حرف مي  اين پرسه از چ 

 .ميكرد

نمي دانستم منظورش از پرس كه بود، 

 محسن بود يا كسي كه پشت

تلفن بود، نكند اكي  بوده يا سهراب شايد 

 !هم محمد

سيد، هر چند پدر در  عجيب بنظر مي 

 مورد بچه هايش حساس بود

ز شدن و اين  ز خشمگي  ولي اين چني 

عادي بود،  واكنش كمي غي 

   چتر هاي وارونه

ود كه كسي جرات بهحدي خشن شده ب



 كمربندش .جلو آمدن نداشت

 را باالگرفت تا بزندكه

ي داد، 
كمي بعد محسن به خودش تكايز

 شايد دلش بحالم سوخت كه

 جلو آمد

 !باباسيد-

با خوردن گوشة كمربند به دستش 

 صداي دادش بلند شد، خدايا فكر

ب  هاي كه صداي نالة پرسي  نميكردند رصز

 چون محسن را درميآورد

و بدن من مي كند؟چه با تن   

 محسن دست پدر را گرفت

 !اگه بزنيش ميكشيش بابا -



 كمربند ازدست پدر گرفت

ي كشيدم
 .نفس راحتر

 ولي پدر با پايش لگدي به كمرم زد

ي به رس - ولم كن ببينم اون بيناموس چ 

ت آورده  .اين بيغي 

   چتر هاي وارونه

د ز  پدر همچنان فرياد مي 

- ي او 
ن پرسه راست  اين سكوتت يعتز

 گفته، آره؟

 محسن پدر را عقب كشيد

 كدوم پرسه؟-

 پدر آتش خشمش شعلهورتر شد

ف- ي رسر  !همون پرسة ي 



- ، ي
تا نكشتمت حرف بزن لعنتر

ي با اون بيآبروتر از
 ميخواستر

ي ها
 !خودت فرار كتز

رسم را باال برده در چشمهاي خشمگينش 

 نگريستم، كامال درست

 حدس

د كاش فرار ميكردم ز  .مي 

پوزخندي گوشة لبم نشست كه از 

 .ديدش پنهان نماند

ي تر داد زد
 عصبايز

ي -
كه اينطور پس واقعا ميخواستر

ي به بار بياري  .بيآبرويي

   چتر هاي وارونه



بايد همان موقع كه سهراب پيشنهاد فرار 

 داد با او رفته بودم

تا پدر را كه اينطور مرا آتش زده بود 

 ميسوزاندم و كارهايش

ي مي كردم، كاش مي توانستم، اي  
ز
را تالف

 كاش ميشد بجاي اين الل

 شدن، زبان باز كرده و ميگفتم

تمامش تقصي  توئه سيدكريم، گناه من  -

 گردن تو و زري

ي رو من بوجود آوردم يا  جونته، بيآبرويي

 ...تو

 .ولي اينگونه تربيت نشده بودم

ي -  !پس حقيقت داره اين بيآبرويي



 و عقدههاي اين چند احتماال تمام ناكامي 

ي 
ز
 سالهاش را رس من تالف

يز از درد و اشك و آه بودم ولي  ميكرد. لي 

 از لجم محكم نشسته

يختم، دلم مي  و قطرهاي اشك نمي 

ي 
ز
ز تالف  خواست من هم اينچني 

 .كرده و بسوزانمش

 .تمام بدنم و دستهايمهمه ميلرزيدند

   چتر هاي وارونه

بات پدر صداي زنگ در وقفهاي ب ه رصز

 .انداخت

 دست مادر بر رسش نشست

خداي بزرگ! حتما خونوادة حاج -



ز   .يداهللا هسير

بچه ها كه اينگونه عادت كرده بودند 

ي   رسي    ع به سمت پذيرايي

دويدند تا خانه را جمع و جور و مرتب  

 .كنند

 .خانم جان هنوز با ترحم نگاهم ميكرد

.. , 

 پدر رو كرد به من و گفت

- ي 
صداتم درنميآد تا اينا  همينجا ميمويز

 برن و ببينم چه خاكي 

ة بيآبرو  .رو رسمون بريزيم دخير

د ز  انگار با خودش حرف مي 

 ...ميدونم چيكار كنم-



   چتر هاي وارونه

ي به موهايش كشيد
 دستر

اصال اشتباه كردم فرستادمت مدرسه، -

 اشتباه كردم آزادت

گذاشتم، اختيارات زياد بهت دادم رم  

 كردي يابو بردت داشته

ي 
ي بكتز

 ...كه هر غلطي بخواي مي تويز

 هنوز حرصش خالي نشده بود

خودم تو تربيتت گند زدم خودمم -

 درستت ميكنم، بهت ياد ميدم رد

 كردن

ي  ي چ 
 .خط قرمز سيدكريم يعتز

 مادر دستش را به سمت پدر گرفت



- خور، بسه سيدكريم، اينقدر حرص ن

 خداي نكرده زبونم الل طوريت

 ...ميشه

 پدر به سمتش برگشت

دستت درد نكنه با اين بچه بزرگ  -

 ...كردنت، اگه

ز انداخت منده رسش را پايي   مادر رسر

   چتر هاي وارونه

منده ام-  !حق با شماس سيد، رسر

ي كرد
 مكتر

حاالم كه طوري نشده، برگشته خونه، -

م كهخونوادة حاج يداهللا ه  

 ...اومدن دوباره



 پدر پوزخند صداداري زد

اي زن بدبخت كجاي كاري، حاال ما -

 بايد بيفتيم دنبال اين و

 ...اون

ي نميفهميدم ولي اين  
ز از حرفهاي پدر چي 

 كوتاه آمدن مادر در

ي نسبت به 
مقابل هر حرف و توهيتز

 .خودش و ما اذيتم ميكرد

 مادر حرفش را بريد

سن باال، -  سيدكريم، االن مي 
يكم آرومير

ي به  شما برو يه آي 

 .رس و روت بزن، رسخ رسخ شده صورتت

 پدر با خشم نگاهم كرد



   چتر هاي وارونه

باهات كار دارم، واي به حالت ... واي -

 بحالت دخير اگه پاتو

ي بخداي احد و واحد
 ...كج گذاشته باسر

 مادر كتش را به دستش داد

- ير شد آقاد ! 

پدر كت را با حرص از دست مادر كشيد 

 و در همان حال رو به من

 لب زد

 ...فقط خود خدا بايد بدادت برسه-

.. , 

. 

رسم درد مي كرد ولي بيشير از زخمهاي 



، روحم آسيب  جسمي

ديده بود دلم براي تنهاييام در جمع 

 خانواده ميسوخت، كسي 

نتوانسته بود حريف حرف ها و 

ر بشود، شايد قدرتش رارسزنشهاي پد  

 نداشتند

   چتر هاي وارونه

شايد هم واقعا دلشان ميخواست من 

 ...ادب شوم شايد

آه رسدي از گلويم خارج شد، ديگر 

 نميتوانستم با اين آدمها

ادامه دهم، اشتباهات بچگانة زيادي  

 كرده بودم كه حق داشتند



اين اشتباهات را به رخم بكشند ولي حق 

وت نداشتند من بچةقضا  

اين خانه بودم حداقل بايد آنقدر به من 

 اعتماد داشتند كه

 .حرفم را قبول كنند

ي كه بلند بلند  صداي صحبتها و حرفهايي

ي  دند از پذيرايي
ز  بهم مي 

سيد، گاهي هم فرياد مي زدند   به گوش مي 

 كه حاكي از بحث و

 .جدلشان بود

ي بلند شده و رختخوابم را پهن  
به سختر

ي كردم، ب
ا تمام نفرير  

كه از حاج يداهللا و خانوادهاش داشتم 



ي خي  شده و
 اينبار بايز

باعث شدند پدر دست از كتك زدنم 

 بردارد وگرنه احتماال زير بار

 .اينهمه كتك جان ميدادم

ب  هها بقدري ميسوخت كه از درد  جاي رصز

 .زياد آرزوي مرگ كردم

   چتر هاي وارونه

تشك را پهن كردم تا دراز بكشم اشكهايم 

ي اختيار رسازير شد  .ي 

براي چند لحظه رسدي بالش باعث 

ز دردم شد البته براي همان  تسكي 

چند دقيقه چون بالفاصله درد 

 .شديدتري به رساغم آمد



ي به گوش  صداهاي مبهمي از پذيرايي

سيد، صداي حاج يداهللا از  مي 

پر همه بلندتر بود، معلوم بود توپش 

 است، حق داشت بر هم زدن

ز مدعوين و  عقد و سكة پول شدن بي 

 فك و فاميل قطعا برايش گران

 .تمام شده بود

ي كه نبود را قورت مي دادم 
آب دهايز

ي   تاسوزش گلويم از بيآي 

كمي تر شود، كاش الاقل پرسها پيشم 

 بودند تا بخواهم برايم آب

بياورند ولي مادر خواسته بود بچه ها در 

اشند تااتاق نب  



 احيانا كسي به اتاق رس نزند و مرا نبيند

ميگم رفته خونة مراد تو هم جيكت -

 درنياد تا كسي متوجه نشه

ي   .اينجايي

ي كه 
خسته، دده، تشنه و گرسنه با بديز

 انگار زير خروارها

   چتر هاي وارونه

ي تاريك 
ر
سنگ مانده و له شده در اتاف

ي يك همدرد بحال
 بدون حتر

ي اجازه خودم 
سخت گريه كردم، حتر

 نداشتم با صدا گريه كرده

 خودم را آرام كنم، دستهايم گزگز ميكرد

ز  خدايا تاوان كدام گناهم بود كه اينچني 



حمانه رسم آوار  بي 

 .شده بود

.. , 

كمي خودم را جابجا كردم و رسم را زير 

 لحاف بردم تا صداي

صحبتشان را نشنوم، اين صداهاي 

رم ميدادنامفهوم بيشير آزا . 

آنقدر فكرم مغشوش بود كه نمي دانستم 

 براي كدام دردم بگريم،

دلم براي روزهاي نه چندان دوري كه 

 حاال برايم آرزو شده بود

ين كار  تنگ شد، در حال حارصز بهير

 بيخيالي بود، خودم را به



ي كه  بيعاري زدم ولي حريف اشكهايي

يخت  بيامان روي بالشت مي 

   چتر هاي وارونه

نشدم، با خودم گفتم فردا هم روز 

ي   خداست، شايد تا فردا فرچ 

شد، نمي دانم چقدر طول كشيد كه 

 خوابم برد شايد هم از درد

 .بيحال شدم

صبح با رسدرد بدي كه حاصل گرية 

 شبانهام بود از خواب

 .برخواستم

 مادر صدايم كرد

ي -  .بلند شو بايد بريم جايي



ي كشيدم
 نفس عميقر

 كجا؟-

 به رس كمد رفت

 .دكير -

 خواب از رسم پريد

يم نيست- ز ، من كه چي  ي  .دكير برا چ 

   چتر هاي وارونه

براي چند ثانيه دلم گرم شد فكر كردم 

 بخاطر رسدها و درد كمرم

ميخواهند دكير بروم. حتما فهميده 

 بودند در موردم اشتباه

كرده و برخوردشان بد بوده، شايد پدر 

و خواسته پشيمان شده  



بود با دكير رفتنم كتكهاي ديشبش را 

ان كند  .جي 

ي روي لبهايم نشست
 لبخند تلجز

چند روز كه بگذره جاي زخمها خوب -

 .ميشه دكير نميخواد

 مادر مانتو و چادرش را به دست گرفت

 .بايد بريم پيش قابله-

 چشمهايم تا آخرين حد باز شد

 !ماما-

ز شد  رسش باال و پايي 

- ن آره هر چند ق بل ازدواج گواهي ميگي 

ا خوبه ولي 
 برا دخير

 آب دهانم را بزور قورت دادم



ي -  ...ولي چ 

   چتر هاي وارونه

 خشم در چهرهاش هويدا شد

بابات حق داشت، برو شكر كن -

 نكشتت ... دعا كن دكير بگه

 ...سالمي و

 دهانم از تعجب باز ماند

ي مامان، اين حرفا چيه؟-
 

ي داري ميگ  چ 

 دندان روي هم ساييد

ي رو  - پرسه زنگ زده به بابات همهج 

 ...گفته

ز شدم  نيمخي 

ي چيه؟-  كدوم پرسه، همه چ 



 پوزخند زد

ي -
فتر كه به اسم مدرسه مدام باهاش مي 

 ...اينور اونور

 مالمتبار نگاهم كرد

ي خونهاش-
 .... كه رفتر

   چتر هاي وارونه

ي  دستم به دهانم چسبيد اي سهراب ي 

فت پس تمام اين آتشها ازص  

ي دليل نبود كه پدر  گور او بلند ميشد، ي 

 ديشب تا مرز جنون

 .رسيده و قصد كشتنم را داشت

 از خجالت آب شدم

 ...بخدا دروغه من باهاش-



 به سمت در رفت

 .پاشو دير شد-

چرا همه نامرد شده بودند، درست كه 

 من ساده بودم و حماقتهايم

نقدر سواستفاده زياد بود ولي مردم چرا اي

 .ميكردند

ي و 
از سهراب با آنهمه ادعاي دوستر

خواهي انتظار نداشتم،  خي 

ز  حاال فهميدم چرا آنهمه ارصار به رفير

 خانهشان ميكرد پس بچه

ها را براي  ها حق داشتند كه سهراب دخير

 رابطه مي خواست و نه

ز ديگر. پس همة حرفهايش دروغ بود   چي 



 كه عاشقم است و جذب

دسادگيام ش  

   چتر هاي وارونه

به خانه كه رسيديم مادر از بقچة توي  

 كمد، پارچهاي برداشته

ود  و گفت پيش خياط مي 

خانمجان من برم يه رس پيش فرخنده -

 .خياط و برگردم

منتظر فرصت بودم خانمجان رسش گرم 

 .شود تا رساغ تلفن بروم

ز وضو بلند شد و  خانم جان براي گرفير

 .من در دلم جشن گرفتم

ي را بردارد، 
خدا خدا ميكردم خودش گوسر



 فرصت وقت تلف كردن

ز   .نداشير

ي شدم  صدايش كه در تلفن پيچيد عصت 

ي -
اين چه كاري بود كردي، ميخواستر

 خودتو ازچشمم بندازي؟

ي پيش 
نميدانستم چطور بگويم كه حتر

 دكير هم رفتهام تا خالف

 ادعايش ثابت شود

ي بود تحويل بابام - اون چرت و پرتا چ 

 دادي؟

 قسم ميخورد

ي شد زنگ - ميدونم بد شد، بخدا يهويي

 زده بودم بهش بگم پرسه



   چتر هاي وارونه

رو دوس نداري نمي دونم چيشد كه  

ز بدين به  گفتم ديگه نميتوني 

 اون پرسه چون ما با هميم

ز ادامه داد مگي   رسر

- ايط تنها راهي بود كه بهنظرم تو ا ون رسر

 رسيد رويا، گفتم

شايد بابات از اون پرسه دست برداره و 

ي بشه كه باهم
 راصز

 .ازدواج كنيم

ديگر از چشمم افتاده بود، حرفها و  

 .كارهايش برايم ارزش نداشت

 مادر حرفم را تمام مي  
ز بايد قبل از برگشير



 كردم

سهراب گوش كن، وقت زيادي ندارم،. -

هر فكري كه كردي منو حاال   

 ...تا پاي مردن بردي و

د ز  باز حرف خودش را مي 

ي -
مثال خودمو سي  بالي تو كردم يعتز

 فكر كردم اينجوري

خونوادهات نميتونن تو رو بدن به اون 

 ...پرسه

 مثل هميشه با اقتدار حرف مي زد

   چتر هاي وارونه

اصال بابات كه راضيه و اجازه داده -

خواستگاري حاال بيايم  



يه مدت با هم نامزد ميشيم خدا رو چه 

 ديدي شايدم تا اونموقع

ي اگه هم باب 
ي شد و دوسم داشتر فرچ 

يم  ميلت نبودم هر كدوم مي 

ي خودمون
 

 ...رس زندك

د بيشير بهنظر ميآمد  ز ي كه مي  با حرفهايي

 دنبال عشق است تا

ي 
 

 زندك

ي بهت نگفتم به اون پرسه هم -
راستر

 تلفن كردم، خيلي كله شقه،

ي كنار بكشه، مي گفت 
بهنظر نميآد براحتر

 از اولش به اسم هم

 ...بودين و



خودم شمارة مغازة حاج يداهللا را قبال به 

 سهراب داده بودم، قرار

 .بود تلفن كرده منرصفش كند

 حرفش را بريدم

ي - ز غلط كرده ... برا خودش به چي 

روندهپ . 

   چتر هاي وارونه

 بيحوصله ادامه دادم

وقت زيادي ندارم سهراب، يه لحظه -

 ساكت باش تا من حرفامو

 .بزنم

 خنديد

من بخاطر تو يه لحظه كه سهله براي -



 .تمام عمر الل ميشم

دروغ چرا، ديگر ته دلم خالي شده بود و 

 با حرفهايش احساس

 .آرامش نميكردم

من با عقايد و كارهاي او معيار و مالك 

ز تا آسمان فرق  زمي 

ي خيلي 
 

يك زندك ي با رسر
داشت، دوستر

 تفاوت داشت، طرز فك به

 .هيچوجه بهم نميخورد

 با عجله حرفش را قطع كردم

ي نكن سهراب، حوصله ندارم-
 .شوچز

 صدايش شادتر شد

ي فقط ... دلم -
 

ي تو بگ باشه بابا هر چ 



 آشوبه رويا، شب مي 

   چتر هاي وارونه

ي ديگه، يازده قطعيه؟ ميخواي  ي بيايي
تويز

ي   .يكم ديرتر بيايي

دم ز  با عجله حرف مي 

- ، ز آره بابا خيالت تخت، تابستونو نبي 

 االن تا ساعت ده همه

ميخوابن، مي ترسم ديرتر بشه يگي بيدار 

 شه برنامه بهم بخوره،

من ساعت يازده، چند دقيقه اينور اونور 

 مي آم. تو فقط رس

ايطي نيا  كوچه وايسا تحت هيچ رسر

 ...داخل كوچه



ي خنديد
 به شوچز

رويا منو اونجا نكاري از رسما خشك -

 بشم ... نكنه بخواي

ي حرفامو كاراي باباتو 
ز
بپيچونيم يا تالف

 ....رسم دربياري

.. , 

 جدي شدم

ايطي - گوش كن سهراب تحت هيچ رسر

ي داخل كوچه يا دم در  نميآيي

   چتر هاي وارونه

؟ حاال اگه به هر دليلي دير كردم  مي فهمي

 نگران نشو خودمو

سونم، فقط اينورا نيا چون ممكنه   مي 



 كسي دنبالم بياد يا به

هر دليل ديگه اي اگه لو بريم و بدونن 

 پاي تو وسطه كاله هر

دومون پس معركه اس ها، همونجا 

 منتظرم باش حتما خودمو مي 

 .رسونم

باره گفتقبل از اينكه قطع كنم دو   

رويا حواست باشه ها شناسنامهات -

 .همراهت باشه

ز را آماده كرده بودم بجز  همه چي 

 شناسنامه، ديشب كمد را زير

 .و رو كرده و پيدايش نكرده بودم

 آهي كشيدم،



 .باشه بازم ميگردم پيداش ميكنم-

تلفن را آرام رس جايش قرار داده به در 

ي  ورودي نگاه كردم خي 

 .از خانمجان نبود

   چتر هاي وارونه

دلم مثل سي  و رسكه مي جوشيد اما تا 

 مادر نيامده بود بايد

 .كار را يكرسه مي كردم

رس صندوقچة اسناد كه باالي طاقچه 

 بود رسيدم هر چه مدارك را

ي از  اين طرف و آنطرف كردم خي 

ي كجا
 شناسنامه ام نبود يعتز

بود؟ فكرم به روزهاي قبل برگشت و در 



 ذهنم مرور كردم ولي 

 .يادم نيامد آخرين بار كجا ديده بودمش

ي حواسم را جمعير   صداي در دستشويي

 كرد رسي    ع در صندوق را بسته

 .و رس جايش گذاشتم

ي كه رسيد من در  خانم جان به پذيرايي

خانه خودم را با ز  آشي 

ز استكان ها مشغول كرده بودم  .شسير

 صدايم كرد

ز مامانت مي شوره- ي بيا بشي 
 .اگه اذيتر

چه عجب! قطعا وضعم خيلي خراب بود  

 كه دلش برايم سوخته بود،

 .نه-



   چتر هاي وارونه

 دوباره صدايش آمد

هي غد بازي درميآري بفرما اينم نتيجه -

 .اش

اشك هايم ريخت دلم از همهشان گرفته 

 بود كسي تالش نكرده بود

ز شنيده بودم  مرا از دست پدر و  توهي 

 بدون اينكه به حرفهايم گوش

 .كنند نجات دهند

دلگي  بودم و از همهشان بريده بودم دلم 

ي   مي خواست هر جايي

ي كه براي كسي مهم  بروم غي  از اين جايي

 .نبودم



بة روچي را از  چند ساعت قبل بدترين رصز

ين آدم هاي  نزديكير

ي ام خورده بودم از هر سه نفرشان، 
 

زندك

ي پدر، م ادر و سهراي   

ين دوست بود  كه برايم در حكم بهير

ي فهميدم كسي كه تلفن كرده و با پدر 
وقتر

 حرف زد سهراب بوده

شوكه شدم، به پدر گفته بود دوستم 

 دارد و تا پاي جان به پايم

ميماند، خيلي وقت است همديگر را 

 دوست داريم و با هم قرار

گذاشته خيلي جاها مي رويم اينها بد نبود 

پا فراتر گذاشته ولي   



   چتر هاي وارونه

و گفته بود با هم رابطه برقرار كردهايم. 

ز دلم را شكست  همي 

ايط من و  از او هم دلرسد شدم، رسر

 برخورد خانوادهام با

اينگونه مسائل را ميدانست كه چه 

ي برايم دارد و چه به  عواقت 

حال و روز من ميآورد ولي باز هم براي 

من و شايد بدست آوردن  

رسيدن به مراد دل خودش دست به هر  

د ز  .كاري مي 

ي پدر و مادر 
دلم خيلي سوخت وقتر

شان و قسم  سادهام حرف دخير



هايش را كنار زده با استناد حرف پرس 

 مردم مرا پيش پزشك زنان

ند  .بردند تا گواهي سالمت برايم بگي 

مادر بهانه آورد كه اينكار براي قبل از 

و ازدواج الزم بوده  

دير يا زود بايد انجام ميگرفت چون براي 

ز گواهي  ها همي 
 دخير

ماية رسبلنديست ولي برايم مهم نبود من  

ز   كه از خودم مطمي 

ز مهم نبود همه از  بودم پس هيچ چي 

 چشمم افتاده و ديگر نظر

 .و حرف هيچكدام برايم ارزش نداشت

   چتر هاي وارونه



.. , 

پدر از سهراب خواسته بود اگر 

 تصميمش براي ازدواج با من قطعي 

است و آنطور كه مي گويد حارصز است 

 براي بدست آوردنم هر كاري

بكند قدم جلو گذاشته و به خواستگاري 

 بيايد اما اين ظاهر

ز بودم با سابقة  قضيه بود مطمي 

 درخشان سهراب در بازي دادن

ها و مخصوصا با اين كار آخرش  و دخير

ي كه به پدر گفته
ز

 دروغ

نند و اين  ز بود خانوادهام پسش مي 

وع نشده تمام  خواستگاري رسر



 .ميشد

ي گول زدن و از راه 
ز
پدر ميخواست به تالف

 بدر كردن من ادبش كند

وگرنه اجازه نمي داد كسي مثل سهراب 

ي از در خانه مان هم
 حتر

ش  .داخل شود چه برسد ازدواج با دخير

ول و قرار سواي تمام اين حرف ها ق

 ازدواجم با پرس حاج يداهللا

   چتر هاي وارونه

گذاشته شده بود ولي نيت پدر معلوم 

 نبود چرا اين خيمه شب

بازي را راه انداخته و براي سهراب فيلم 

 .بازي ميكرد



من ساده چه دلخوش كرده بودم به 

 ماجراي ازدواج اول و ناكام

انة پرس حاج يداهللا كه آنهم به شكر 

ي و حماقت خانوادهام
 

 سادك

همانگونه كه پنهان شده بود، رو شد و 

ي با رفع
 

 به همان سادك

و رجوع مقتدرانة تهمينه خانم و مهر 

 .تاييد عمو فراموش شد

در تصميممي كه گرفته بودم مصممير 

 شدم، راهي برايم نمانده

بود جز همراهي سهراب خائن كه با 

 حرفهايش روزگارم سياهير شده

بايد فعال ناراحتيام را رو نميكردم و  بود،



يدم  با پنبه رس ميي 

ي كه مي كرد  تا با مشورت و فكرهاي خوي 

ي 
 از اين خانة لعنتر

ون بروم. بعد از خالصي از دست بقيه  بي 

 با سهراب به تفاهم

سيدم و به مشهد رفته و براي بقية  مي 

 عمرم در خدمت امام رضا

 و خادم بارگاه عزيزش ميشدم. اين پرس 

 هر چه كه بود تنهاترين

ز از اين خانه بوداگر كار  شانسم براي رفير

 به جاهاي باريك

   چتر هاي وارونه

ي  
ميكشيد بخاطر دوست داشتنم و عشقر



 كه به من داشت راهي 

 مشهدم

ميكرد. با عقل ناقصم فكر ميكردم يك 

 دخير نوجوان در شهر و

خانة پيامي  عزيز خدا به دور از تمام 

ي مطلق  آشنايان در غريت 

 .در جوار امام غريب، راحت خواهد بود

ي وارد شد  صداي مادر كه به پذيزايي

 رشتهي افكارم را پرت كرد

 .هوا چقدر رسده-

 خانمجان جوابش را داد

 .ديگه زمستون نزديكه طبيعيه عروس-

خانه به آسمان  ز نگاهم را از پنجرة آشي 



وختم ديگر مثل هر سالد  

ي بارش باران هم 
منتظر برف نبودم حتر

ي نداشت،
 ديگر برايم لطقز

ي ها 
خيلي وقت بود دل از تمام دلخوسر

ي 
 

 بريده و آنقدر در روزمرك

و افكار رسدرگمم غرق بودم كه فصل ها 

 .هم فراموشم شده بود

   چتر هاي وارونه

 آه رسدي از لبهايم خارج شد، چقدر دلم

 براي مرضيه و حرفهايش

تنگ شده بود، حاال در چه حالي بودند، 

 چه مي كردند، آيا آن

ها هم به من فكر ميكردند يا فراموشم  



 .كرده بودند

خانه شد ز  مادر داخل آشي 

بايد بگيم آقا اسماعيل نفت بياره -

ز   بشكهها رو پر كنيم، همي 

ز  امروز فرداست كه برف بشينه رو زمي 

 ...و

ي   كنار رفته قصد ترك ازجلوي ظرفشويي

خانه را داشتم كه ز  آشي 

 مادر ادامه داد

پارچهاي كه عمه اعظم از مكه آورده -

 بود رو دادم فرخنده

خانم يه كت برات بدوزه، خيلي بهش رو 

 زدم كه كارو جلو بندازه



گفتم اندازههامون يكيه تقريبا ... قرار ...

ه  شد امشب بي 

 ...پارچه رو، صبح بريم پرو

ي ندا دم كه ادامه دادجواي   

اونو نگهداشته بودم برا خودم ولي  -

 گفتم بايد يه لباس نو و

   چتر هاي وارونه

ي كه تو 
درست درمون داشته باسر

 ...مراسم

خانه خارج شدم دل  ز بدون حرف از آشي 

 شكستهام به اين زودي با

 .اهالي سنگدل خانه صاف نميشد

 صدايم كرد



ي رستو - ز چ  نما عي  ز دارم باهات حرف مي 

ز و راهتو ي پايي 
 انداختر

ي بگو ز  ...كشيدي، اقال يه چي 

 به راه افتادم

ي هم ميگم گوش - ي بگم .. نيس هر چ  چ 

ز و براتون مهمه  !مي كني 

 خانمجان رو به مادر لب زد

ي من يه ذره رسمو بذارم رو بالش-  .كي 

ي روي لبم نشست، بخاطر 
 

پوزخند پررنگ

رارم مدام مراقبمترس از ف  

بودند و لحظهاي تنهايم نميگذاشتند، با 

 وجودي كه مادر دو

خانه آنورتر با فرخنده خانم در كوچه 



د ز  ايستاده و حرف مي 

خانمجان را برايم نگهبان گذاشته بود تا 

 .فكري به رسم نزند

   چتر هاي وارونه

بچه ها را هم وادار به مراقبت از من  

سلب اختيار كرده و عمال   

شده بودم. فقط حق خوردن و خوابيدن 

 داشتم. هر چند عمال نشان

داده بودم چقدر احمق و كله خراب 

 هستم ولي ديگر نبايد تا اين

 .حد مواظبم بودند و به رويم ميآوردند

ي كه اين ها برايم 
حاال يا بايد به رسنوشتر

 در نظر گرفته بودند



زدم و  تن مي دادم و يا قيد شناسنامه را مي 

ي آرزوهاي فتم ي   مي 

 .خودم

ز جواب خانمجان را داد مگي   مادر رسر

منده خانجون شما راحت باش، - رسر

 .هستم

 رسش را به سمتم گرداند

نم ... كجا - ز وايسا دارم باهات حرف مي 

ي  .مي 

بايد تكليف شناسنامهام مشخص ميشد  

 كه انگار يك قطره آب شده

ز فرو رفته بود. اگر قرار بود ب ا و در زمي 

 سهراب فرار كنم



   چتر هاي وارونه

ي مجبور 
زياد مهم نبود و به هر طريقر

 ميشدند بعدها به دستم

برسانند اما براي دوري از اين آدمها و 

ز به شهر ديگر  رفير

نياز داشتم برگة هويتيام در دستم باشد. 

 شنيده بودم بدون

ي مسافرخانه ها هم اجازة 
شناسنامه حتر

ي سكونت نميدهن
ز
د ولي كاف  

بود خودم را به حرم امام رضا برسانم 

 آنجا مقيم مي شدم و در

 .امان بودم

 بايد از زير زبان مادر مي كشيدم



ي شناسنامهام ... تو نديديش ... - م ي  مي 

 پيش بقية مدارك

 .نيس

ي صاف كردم  گلويي

ي مي گفت شمارة شناسنامهام رو -
مرصز

ز براي  ...خواسير

 رسش را باال نياورد

ي غلط كرده با تو-
 .مرصز

 آب دهانم را قورت دادم

   چتر هاي وارونه

آخه اگه بخوام بعدا برم مدرسة شبانه -

م  بايد االن مدارك بي 

 ...مدرسه



 در همان حالت لب زد

 .به دردت نمي خوره-

 خانم جان دنبالة حرفش را گرفت

درس و مدرسه به چه دردت مي خوره -

ريدخير جون! فردا كه ب  

خونة شوهرت ازت درس نمي خواد كه 

ي 
 بايد خونه داري بلد باسر

ي تا  ز چيا رو بايد ياد بگي  ز ببي  بشي 

 خونوادة شوهرت نكوبن

 .رست

 اشاره به مادر كرد

ز از يه زن كدبانو مثل مادرت انتظار - ببي 

 يه دخير كدبانوتر



 .دارن

مادر نگاه قدرشناسانه اي حوالة خانم 

 .جان كرد

   چتر هاي وارونه

ي گرم نمي شد بايد فكر  از اين ها آي 

 ديگري مي كردم. اگر امشب

 .نمي رفتم ديگر رهاييام غي  ممكن بود

.. , 

 لبهايم كج شد

 ...در هر حال شناسنامهام الزمه كه-

 مادر آرام جواب داد

پيش آقاته، هر موقع نياز شد خودش -

 .بهت ميده



ون دادم  نفسم را با حرص بي 

 چرا؟-

 با همان لحن ادامه داد

ي چرا؟-  چ 

 ميدانست چه ميگويم

   چتر هاي وارونه

چرا مال همتون تو صندوقچهاس فقط -

 مال من اينجا نيس و دست

 .آقاجونه

 صدايش نزديكير شد

ي تو رسته كه گي  دادي به - باز چ 

 .شناسنامه

ز بود  رسم همچنان پايي 



 .همينجوري پرسيدم-

 نزديكم رسيده بود

 همينجوري!؟-

 ابرويش را باال برد

شناسنامهاتو آقات برداشته كه باز يه  -

ي به
 گند ديگه نزيز

 .زندگيمون

 نزديكير شد

ي، از  -  تو چرا آروم نميگي 
دخير

 كبوديهاي بدنت خجالت بكش،

اين دفعه پاتو كج بذاري ديگه مرگت 

 .حتميه

   چتر هاي وارونه



 با خشم رسم را باال بردم

- ي من با اونهمه گن
 

دو شما زدي به زندك

 ارصار براي اين ازدواج

ز از اين خونه  .و رفير

 رسش را جلوتر آورد

ي بودي وگرنه جواب بله -
خودتم راصز

 .نميدادي بهشون

 چشم هايم تر شد

ي -
بله رو كه شما دادي بعدشم چپ رفتر

ي 
 راست اومدي هي گفتر

ازدواج كن برو بخت بهت رو كرده، منم 

 ...خر شدم

 نگاهش كردم



همون موقع هم گفتم برگرديم من دلم -

ي 
 رضا نيس اما تو گفتر

 .نه نميشه

 آرام شده بود

مگه مردم مسخرة توان بچه كه يه روز -

 بخواي يه روز نخواي

   چتر هاي وارونه

... 

ي كرد
 مكتر

ي و -
ي به جوويز

بد كردم نخواستم گند بزيز

 آيندهات؟

 پوزخندي زدم

- ي هممون گند رو كه آقا
 

جون زد به زندك



 با صيغة لعنتيش با

اون زنيكه، گند رو تو زدي با سكوت و 

 همراهياش ... با صحه

ز رو كاراي سيدكريم  ...گذاشير

 آب دهانم را قورت دادم

ي شما يا -
 

حاال بگو من گند زدم به زندك

ي منو به گند
 

 شما زندك

 .كشيدين

 صورتش رسخ شد

 !ساكت شو رويا-

 رسم را باالتر بردم

   چتر هاي وارونه

نه بهم بگو چه گندي زدم تا خودمم -



 .متوجه بشم

 خشم در چهرة او هم هويدا شد

چه گندي باالتر از اين كه پا شدي با يه -

 پرس نامحرم كه

اتفاقا همه هم مي دونن چجور پرسيه و 

ي 
 اسم ورسمش معلومه رفتر

كجاها، چه رسوايياي بدتر از اين كه 

ي نشون ك
ردهاي ووقتر  

ي با يه پرس ديگه
 ...نامزد داري داشتر

 متاسف لب زدم

ي من بگم بازم حرف - شما كه هر چ 

ز پس بيخيال  .خودتونو مي زني 

 جلوتر آمد



ز هست- ي هم براي گفير ز  .مگه چي 

 رسم را چند بار تكان دادم

تا ديروز كه همش التماس مي كردي اين -

 ازدواج و قبول كنم

االن حرفتون همش زور و كتك شده، 

ي 
 مگه چيكار كردم دو بار تلفتز

هاس؟  حرف زدن با يه مزاحم گناه كبي 

ي كه منو زور  پس خودتون چ 

   چتر هاي وارونه

 ، ز  و همه كاري در حقم مي كني 
ز ميكني 

ي اجازه ندادين دو
 حتر

كلمه با پرس حاج يداهللا حرف بزنم كه 

نمبادا بدونه مخالف اي  



ي و لعنتيام، كه مبادا 
ازدواج كوفتر

 پشيمون بشه و من رو دستتون

 .بمونم

 اشكهايم چكيد

ي مگه كاري مونده كه در حقم -
 

راس ميگ

ز ... اجازه  نكرده باشي 

ندادين برم مدرسه، دوستامو كه حق 

 ندارم ببينم، حق حرف زدن

 و جواب دادن به تلفن رو هم ندارم،

 هق زدم

- سالم عليك   بهعلت اينكه با يه پرس 

 كردم منو بردين پزشك زنان

ي ميمونه 
ز
برا معاينه ... ديگه چه حرف



ي از جونم  ديگه چ 

 .ميخواين

 نگاهش را به چشمهايم دوخت

   چتر هاي وارونه

ي و تا آخر عمر -
ي ازدواج نكتز

مي خواستر

ي كه
 ور دل من بشيتز

ي بشه  .چ 

نگاه زير چشمياش را به خانمجان كه 

به ما بودتمام حواسش   

 داد

ممكن بود به خاطر قضية آقاجونت -

 ديگه خواستگاري به اين

، ارصار منم براي  ي
ي نداشته باسر خوي 



 وصلت با خونوادة حاج يداهللا

به اين دليل بود كه مطمئنم پرسش مرد 

 ...خوبيه و اونجور كه

 پوزخندي روي لبهايم نشست

كه اونم توزرد از آب دراومد مامان -

 .خانم

.. , 

 رسي    ع حرفم را بريد

ديدي كه عموت گفت مسئلة مهمي -

 .نبوده و جدي نشده بود

   چتر هاي وارونه

 دستم بر پيشانيام نشست

اگه اينقدر خوبن و عمو ازشون تعريف -



 ميكنه چرا دخير خودشو

 .نميده بهشون

 گردن كشيد

، شك نكن - ز چون دخير اونا رو نخواسير

 اگه گفته بودن زنعموت

كله قبول ميكرد ولي اونا تو رو   با 

 .پسنديدن

 دندانهايم روي هم كليد شد

خاك تو رسشون با اين پسنديدنشون  -

 .كه دنيامو زير و رو كرد

 دستش را روي آن يگي دستش كوبيد

يكم حيا كن دخير قراره عروسشون -

ي با اين ادبيات حرف
 بسر



 .نزن

 حرف دلم را زدم

گفته بودي اگه كسي باشه كه بياد -

 خواستگاري حلقه شونو پس

، حاال اگه اين پرسه پا پيش  ي
ميفرستر

 ...بذاره

   چتر هاي وارونه

 قبل از اتمام حرفم جوابم را داد

ي ندار - ي فكرشم نكن، پرسة هيج 
حتر

ي پدر و مادر،  ... پرروي ي 

؟ ي
 تو اينو بهير از پرس حاج يداهللا مي دويز

 عاقل اندر سفيه نگاهم كرد

- ي ا ين كجا و اون كجا! پرسة الت خدايي



ي ندار! ... بازم  هيج 

ميگم اگه ردش ميكردي محال بود يه 

 شوهر خوب مثل پرس حاج

 يداهللا

ت بياد تا آخر  عمر گي  ... 

در را تا نيمه بستم ديگر از حرفهاي 

 تكراري مادر خسته شده

ي به هيچ رصاطي مستقيم نبود 
بودم، وقتر

 و روي موضع غلط خودش

سيديم  پافشاري ميكرد به هيچ جا نمي 

صداي در حياط نشان از آمدن پدر 

 داشت، رسيعا خودم را داخل

اتاق كشيده و در را بستم. دلم 



 نميخواست با پدر رودررو شوم

   چتر هاي وارونه

تا جنگ و جدلي پيش نيايد انگار او هم با 

 نديدن من راحت تر

ي از من نميگرفت
ز

 .بود كه رساغ

د  ز صداي خانم جان كه آرام حرف مي 

سيد،  خيلي ضعيف به گوشم مي 

د، احتماال گزارش  ز مادر هم گاهي حرف مي 

 امروز و دكير را به

 .پدر ميدادند

چشم بستم تا افكارم را متمركز كارهاي 

 خودم كنم، چارهاي نبود

دم و فكر  ز انگار بابد قيد شناسنامهام را مي 



 جديدي ميكردم در

مجبور ميشدند به دستم هر حال بعدها 

 .برسانند

بچه ها از مدرسه برگشته و با صداي داد 

 و فريادشان آرامشم

ي  ون رفت ي  را گرفته بود، پدر كه بي 

 .حوصله از اتاق خارج شدم

خانه صدايم كرد ز  مادر از آشي 

ي -
ي بخور ضعف مي كتز ز  .بيا يه چي 

ي دادم كه دربدري  ها و  نگاهم را به اويي

ي هايم تقصي  
 نابسامايز

   چتر هاي وارونه

ي بيش از حدش بود ي تدبي  ي و ي 
 

 سادك



 .ميل ندارم-

ي به راه افتادم، 
به سمت رسويس بهداشتر

 پدر راست ميگفت كاش

ز باشد و عاقل!  دشمن آدم هم تند و تي 

 زن بيچاره به زعم خودش

در حقم لطف مي كرد ولي در اصل 

 مسبب تمام بدبختيهايم خود او

 .بود

دار شدم، دقيقا برعكس اگر روز  ي دخير

 رفتار مادر با خودم،

م را تربيت ميكردم، با او دوست  دخير

 ميشدم و راه و چاه را

ي مادرم ياد گرفته 
 

نشانش ميدادم، از زندك



 بودم رسم گرم

زندگيام نباشد تا او بدون توجه من 

ي كارهاي خطا  زيرزيركي ي 

برود، براي بچههايم خيلي برنامهها 

 داشتم

.. , 

م را زير لحاف برده و براي آخرين بار رس 

 به كاري كه ميخواستم

   چتر هاي وارونه

انجام بدهم فكر كردم، اگر موفق ميشدم 

 تا آخر عمر ازدست

زورگوييهاي پدر و خانواده راحت ميشدم 

 و اگر گي  ميافتادم



اينبار مرگم حتمي بود، روياي ترسو و 

 بزدل جگردار شده و

ي گرفته بود
 

 .تصميم خيلي بزرك

ي كه قرار بود انجام بدهم را دوباره  كارهايي

ي 
 مرور كردم، وقتر

همة اهل خانه در خواب عميق بودند 

 يواشگي وسايلم را برداشته

از خانه خارج ميشدم و به سهراب كه رس  

 كوچه منتظرم بود ملحق

شده و براي هميشه از اين خانه و 

 افرادش كه فقط در ظاهر اسم

خانواده را يدك ميكشيدند، دور ميشدم، 

 اشكهاي بيصدايم با اين



ي و 
ي و جوايز

فكر رسازير شد، نوجوايز

 خهاي نكردة زيادي در

اين خانه بايد ميكردم كه بزور از من  

 گرفته شده بود، چه ميشد

ز  كرد پدر و مادر راه چارهاي جز رفير

 .نگذاشته بودند

همة جوانب را سنجيده و با سهراب قرار  

اشته بودم، قرار بودگذ  

   چتر هاي وارونه

با هم فرار كنيم، البته او فكر ميكرد 

 همراهش به خانة آنها

وم تا با هم عقد كنيم اما من تصميم  مي 

 داشتم بعد از خروج



از خانه از او بخواهم مرا به ترمينال 

 برساند تا براي هميشه

راهي مشهد بشوم، ميدانستم به 

ل ميكند و مي توانمخواستهام عم  

ي بود ازاين 
ز
به هر كاري وادارش كنم، كاف

ون بروم تا  خانه بي 

صبح شده و اينها بفهمند كجا هستم من 

 نيمة راه را طي كرده

 .بودم و نزديك مقصدم بودم

زير نور كم چراغ شب خواب به ساعتم 

 نگاه كردم،، دقيقا ده و

د اگر  ز ي مي  نيم بود، دلم شور عجيت 

چه كنم محسن دير كند  . 



در سكوت به صداي نفسهاي اهل خانه  

 گوش دادم، مطمئنا پرسها

هم هنوز نخوابيده بودند چون چند 

 لحظة قبل با توپ و ترسر من

خودشان را به خواب زده و زير لحاف 

 خزيده بودند كه مثال خوابند

اما صداي پچپچ آرامشان به گوشم 

ين كاري سيد، البد باز شي   مي 

تعريف كرده هايشان را براي هم 

 ميخنديدند، دلم سوخت اين اخم

   چتر هاي وارونه

و دعواي من رس نخوابيدنشان براي 

 سالهاي بعد بعنوان آخرين



خاطره از من در ذهنشان ثبت ميشد دلم 

 برايشان گرفت، شايد

ي خودم جاگي  شدم و وضعم روبراه 
وقتر

 شد اينها را هم پيش خودم

دم، جو متشنج خانه برايشان سم  ميي 

 .بود

نگاهم به در بستة اتاق گره خورد 

 نميتوانستم در اتاق را باز

كنم و چك كنم پدر خوابيده يا نه چون 

 اگر خواب هم بود با

صداي در بيدار ميشد، خواب آقاجان 

 سبك بود، عادت داشت نهايت

تا ساعت ده شب بخوابد و قطعا حاال 



 در خواب عميق بود، صداي

خر و پف خانمجان كه از اول شب 

 خوابيده بود خيالم را از بابت

ز شدن آرام  او هم راحت كرد، باال و پايي 

 قفسة سينة مادر از

روي لحاف خي  از خواب عميقش 

 داشت فقط مانده بود محسن كه

امشب از بدشانسيام دير كرده بود با 

 اميدواري چشم به ساعت

دوخته بودم تا محسن رس برسد. شيفت  

 كارياش اين هفته بعد از

   چتر هاي وارونه

ظهر بود و معموال قبل از ساعت ده به 



سيد، قبال براي  خانه مي 

شام منتظرش ميشديم ولي با كوتاه شدن 

 روزها و بيشير بخاطر

درس و مدرسة بچه ها ساعت خوابمان 

 جلوتر آمده و ديگر منتظرش

 .نميشدم

.. , 

ز برداشته مادر چادرم را به بهان ة شسير

 بود ولي ميدانستم

ون بروم مانتو  پنهان كرده تا نتوانم بي 

 شلوار جديدم هم در

كمد بود و نتوانسته بودم بردارم چون 

 شك ميكردند، مانتوي



كهنة مدرسه ام را زير تشك قايم كرده 

ز تنم  بودم تا موقع رفير

كنم ولي شلوار سياهم را از عرص پايم  

ز   كرده بودم تا براي رفير

 .كارم راحت تر شود

ز بار ساعت را نگاه كردم  براي چندمي 

 خدايا محسن چرا نميآمد

   چتر هاي وارونه

 .خيلي دير شده بود

عقرب  ههاي ساعت نزديك يازده رسيد و 

 من نفسم بند آمد حتما

سهراب رس كوچه منتظرم بود ولي 

 محسن هنوز نيامده بود سابقه



ون  بماند از نداشت تا اين موقع بي 

 شانس من امشب بايد تا االن

خانه نيايد، خدايا اگر موقع خروج از 

 خانه با او رودررو

 .ميشدم چه ميكردم

ز شدم محسن تا نصف  رس جايم نيمخي 

ز  ون بود و كسي عي   شب بي 

خيالش نبود همه راحت خوابيده بودند 

 اما من كه دخير بودم

ي در روز روشن يك 
نميتوانستم حتر

ون بر  ومساعت بي  . 

دوباره دراز كشيدم، افكارم، حركاتم 

 هيچكدام دست خودم نبود،



ون كشيدم تا  مانتو را از زير تشك بي 

 پوشيده و آماده توي

رختخواب بمانم، فكرم مشغول بود اگر 

 محسن ميآمد بايد تا

خوابيدن او هم صي  ميكردم، ايكاش به 

دم ساعت  سهراب ميسي 

دوازده بيايد، دير شده بود بايد عجله 

 ميكردم ولي دستهايم

   چتر هاي وارونه

ميلرزيد و نميتوانستم دكمههاي مانتو را 

 .ببندم

دستم را زير لحاف برده و دستة كيفم را 

 .لمس كردم



چند دقيقهي ديگر منتظر ميماندم اگر 

سيد كه بهير اگر  محسن مي 

رده از خانه هم نميآمد شال و كاله ك

فتم  .مي 

ي  ساعت به رسعت برق و باد سي 

 ميشد، ساعت از يازده گذشت ولي 

ي از محسن نشده بود  .خي 

بعد از اينكه رورسيام را محكم كردم و  

 كيفم را برداشتم، گوشة

لحاف را باال زده و خانه را از نظر  

 گذراندم، بايد دست

ميجنباندم هر آن احتمال داشت سهراب 

دم در بيايدنگران شده و  . 



خواب بچهها   چشمم به صورت غرق در 

 كه با آرامش خوابيده بودند

افتاد اشكهايم ريخت چقدر دلم در 

ز و بوسيدنشان را  آغوش گرفير

ميخواست شايد اين آخرين ديدارم بود و 

 ديگر تا آخر عمر

ي باالي 
نميديدمشان ولي نميتوانستم حتر

 رسشان بروم احتمال داشت

   چتر هاي وارونه

ند، نگاهم را به خانمجان  از خواب بي 

 دوختم كه آرام نفس

ميكشيد سپس به مادر كه مثل هميشه 

 دستش را زير رسش گذاشته



 و

به يك سمت خوابيده بود و در آخر 

 دوباره به بچهها نگاه كردم

م-  .همتونو بخدا ميسي 

 .آرام لحاف را كنار زده و بلند شدم

، چفت در را آرام به سمت راهپله رفتم

ز داده  خيلي آهسته پايي 

ون رفتم  .بي 

ديگر نميشد صي  كنم با سهراب قرار  

ي فرصت
ز
 گذاشته بودم از طرف

ديگري نبود، پدر امروز را بخاطر جواب 

 دكير دندان روي جگر

گذاشته بود تا عقد را مشخص كند و با 



 ارصاري كه خانوادة حاج

 .يداهللا ميكردند فردا عقدمان بود

فتم اگر چارهاي  ون مي  نبود از خانه بي 

ز ميشد،  محسن جلويم سي 

 .قايم ميشدم

   چتر هاي وارونه

.. , 

نگاهم كه به در حياط افتاد آه ازنهادم 

 بلند شد، اگر در قفل

بود چكار ميكردم، خشكم زد هر چند ما 

 عادت به قفل كردن در

نداشتيم ولي از كجا معلوم اين قانون هم 

ز   بخاطر من به قواني 



جديد اين خانه اضافه نشده باشد 

 نرسيده به آخرين پله، چشمم

ي كه نردبان را  به گوشة حياط جايي

 بصورت خوابيده آنجا گذاشته

بوديم، دوخته شد، مشكلي نبود مي 

 توانستم باالي ديوار بروم

از آن اما آن طرف ديوار را چه ميكردم 

 ارتفاع ميشد پريد؟ اگر

ميخواستم نردبان را باال كشيده و 

 آنطرف ديوار بگذارم مشكل

حل ميشد و ميتوانستم خودم را به  

 .كوچه برسانم

سوز رسماي شبانة ماه هوشيارم كرد كه 



 وسط حياط ويالن

ايستاده و در فكر بودم، دستم را با ترديد 

ه  جلو برده و دستگي 

   چتر هاي وارونه

ز كشيدم در كمال تعجب در باز  را به پايي 

 شد و كوچه از الي در

ديده شد، باد رسدي از الي در به حياط 

 خزيده شالق وار به صورتم

 .كوبيده شد

چشم به سياهي ساختمان دوختم، به 

 طبقة اول كه اي كاش هيچگاه

به زري و شوهرش مستأجري نداده 

ي كه
 بوديم، به روزهاي خوسر



پروانه آنجا ساكن بودند، چشم در  مراد و 

 حياطي گردادندم كه

روزهاي گرم تابستان دور از چشم مردان 

 خانه كاشيهايش را شسته

ز كردن برگهاي درخت  و به بهانهي تمي 

 انجي  شيلنگ آب را رو

ز  ي كه عي  به باال ميگرفتم و زير قطرات آي 

 باران از البالي برگهاي

يخت شادي  انجي  بر رس و رويم مي 

ي همان
 ميكردم، خوشبختر

خوشحاليهاي بچهگانهاي بود كه 

 قدرناشناسانه از دست داده بودم

و حاال با كولهباري از حرست اينجا را ترك 



 .ميكردم

ناخواسته آه پردردي از سينه ام خارج 

 شد

   چتر هاي وارونه

 .خداحافظ تموم خاطرات خوبم-

آرامير از هر زمان ممكن خودم را به  

وچه كشانده و در راك  

ي بستم، نگاهم را  ين صدايي
بدون كوچكير

ي  به ته كوچه دوختم، خي 

 .نبود

نمي دانم لرزشم از ترس كاري بود كه در 

 حال انجامش بودم و

ي كه در تنم رسوخ ميكرد كه  يا از رسمايي



 .دندانهايم بهم ميخورد

يقة مانتويم را كيپ كردم، دستم را به 

 عادت هميشه روي رسم

كشيدم تا چادرم را مرتب كنم كه دستم 

 روي هوا ماند، يك لحظه

چندشم شد، به پوشيدنش عادت كرده 

 بودم و بدون چادر احساس مي 

 .كردم لخت از خانه خارج شدهام

ي كبود 
من از اين خانه و آدمهايش بجز تتز

 و رنجور يادگار

ي لباسهاي شخصيام 
ديگري نداشتم، حتر

 را هم نتوانسته بودم با

بياورم خودم . 



كيفم را باال بردم تا روي رسشانه محكم  

بة كمربند  كنم كه جاي رصز

   چتر هاي وارونه

پدر روي كتفم نالهام را در آورد، كيف را 

 به دستم گرفته خودم

را كنار ديوار كشيدم، هنوز ترس داشتم 

 مبادا محسن رس برسد

فكر ميكردم اگر ديدمش كنار ديوار 

شوم تا مرا ميتوانم پنهان  

ي كه اگر داخل كوچه 
نبيند در صورير

 ميشد قطعا چشمش به من

ميخورد و مشخص ميشد نصف شب در 

 .حال فرارم



.. , 

موتور سهراب را نميديدم، احتماال براي 

 اينكه صدا نكند و موجب

جلب توجه نشود كوچة باالتر پارك كرده 

 .بود

چشم گرداندم خودش هم پيدا نبود نكند 

ه بودم رفتهچون دير كرد  

 .بود

ي و  ز صداي زوزة باد رسد شب پايي 

 سياهي مطلق كوچة خالي چنان

هراسي در دلم انداخته بود كه دندانهايم 

 روي هم كليد شده و

   چتر هاي وارونه



 .چشمهايم پر از آب شد

چشم روي هم گذاشته و در دلم ذكر  

 گفتم، خدايا هر چه زودتر

اينكه محسن سهراب را برسان قبل از 

 پيدايش شود يا يگي از

همسايهها مرا اينجا ببيند يا خداي ناكرده 

 رس و كلة آدم

ي پيدا شود و بخواهد
 ...ناخلقز

رسم را چند بار تكان دادم نبايد اجازة 

 رسوخ اين افكار مزاحم

را به مغزم ميدادم، نهايتا سهراب تا 

ي ديگر پيدايش شده
 دقايقر

ز تمام ميشد  .و همه چي 



ر افتاد خدايا اگر سهراب كسي دلم شو 

 نباشد كه نشان ميداد چه

مي كردم، تا حاال راجع به سهراب كامال 

ز بودم اما از  خوشبي 

هنگام خروج از خانه كه فكرم آزادتر شده 

 بود اين فكر چون

خوره مغزم را نابود ميكرد، لرزه بر تنم 

 افتاد خدايا نكند

قصد سهراب ازدواج نباشد و خواستة 

 نامعقولي داشته باشد، نكند

   چتر هاي وارونه

بخواهد با من همان بازي را بكند كه 

ان  ميگفتند با ديگر دخير



ميكرد، نكند پاي مرا به جاهاي بد باز  

 كند اصال از كجا معلوم

ي كه راجع به دوست داشتنم   حرفهايي

 گفته درست باشد و نخواهد

ي رسم بياورد  .باليي

نتيجهي اين افكار درهم و سوز باد، اشگي 

 شد كه از چشمهايم

رسازير شده بشدت روي گونههايم 

يخت  .مي 

ي 
ز
ز شده بودم، از طرف دروغ چرا دلچركي 

 لباسهاي تنم نازك بود

و عجيب رسدم شده بود، ده دقبقه  

ي  گذشت اما از سهراب خي 



مرا  نبود، البد او هم مثل تمامي اطرافيانم

 قال گذاشته و از

 .رس وا كرده بود وگرنه تا حاال اينجا بود

از ديوار جدا شدم بايد خودم دنبالش 

فتم. چند قدم كه رفتم  مي 

ناخودآگاه ايستادم، چه ميكردم و كجا مي 

 رفتم به در خانة

سهراب تا در بزنم و بگويم من از دست 

 خانوادهام به شما پناه

راي هميشه آورده ام؟ با اينكار پدرم ب

 پيش همه رسافكنده

   چتر هاي وارونه

 .ميشد



دودل شده بودم ولي براي هر كاري دير 

ز اول كاري  بود، همي 

پشيمان شده بودم، سادهلوحانه 

 تصميمي گرفته بودم و فكر

ميكردم مي توانم به آن جامهي عمل 

 بپوشانم، حق با سهراب بود

ي  من عمق خطر را درك نكرده بودم، م
تز

 كه نيمه شب تا رس كوچه

نميتوانستم بروم چگونه ميخواستم تا 

 .مشهد بروم

رسگردان وسط كوچه ايستادم، اي كاش  

 كليد داشتم و به خانه

ي بكنم  برميگشتم تا فردا فكر بهير



ي روز خيلي بهير از  روشنايي

ترسناكي شب بود ولي پدر را چه ميكردم 

 اگر برميگشتم و ميفهميد

ون از خانهام قطعا رس  اين وقت شب بي 

 .از تنم جدا مي كرد

چشمهايم از شدت گريه ميسوخت از 

ي باد هم به صورتم سيليوار
ز
 طرف

ميكوبيد، آب بينيام را باال كشيدم و 

 چشمهايم را با آستينم

پاك كردم، عجب غلطي كرده بودم، با 

 دودلي به سمت خانه به راه

   چتر هاي وارونه

اباد، جلوي در خانه افتادم هر چه باد



 منتظر محسن ميماندم تا

همراهش به خانه بروم باالتر از سياهي  

ي نبود من هم كه
 

 كه رنگ

عادت كرده بودم به كتك خوردن و فرار  

 كردن، بار ديگر امتحان

 .ميكردم

.. , 

با نااميدي آرام و آهسته از كنار ديوار به 

 راه افتادم،

هزاران فكر در رسم پرواز ميكرد، مدام 

 زيرچشمي اطرافم را

ميپاييدم، حس ميكردم كسي دنبالم 

 افتاده و پشت رسم راه مي 



رود يا گوشه كناري ايستاده و منتظر 

 .است خفتم كند

قدمهايم را رسيعير برداشتم تا زودتر 

 جلوي خانه برسم،

اينطوري خيالم راحت بود اگر كسي هم 

داد و ظاهر ميشد رسي    ع  

دار ميشدند.  هوار مي كردم و خانواده خي 

 سهراب هم اگر پيدايش

   چتر هاي وارونه

 .ميشد دم در ميآمد، چارهاي نبود

روي پله كنار درخت كوچك جلوي خانه 

 نشستم صداي بادي كه

 خهها



 شا

را به حركت درميآورد وحشتم را چند 

 برابر ميكرد، اشكهايم را

به درجهاي از نااميدي  پاك كردم، ديگر 

ي 
 رسيده بودم كه راصز

شدم زنگ در را بزنم، هر چه داخل خانه 

 پيش ميآمد بهير از آن

ز  بود كه كسي مرا اين وقت شب با چني 

ي 
ي كه از صد فرسجز

 حالتر

د در كوچه ببيند ز  .مشكوك مي 

بلند شده دستم را به زنگ در رساندم 

 ولي صداي موتوري كه از

يد كارم را نيمه باالي كوچه به گوشم رس



 .تمام گذاشت

خدا به دادم رسيده و سهراب پيدايش 

 .شده بود

وع به دويدن   ي رسر
با شادي زايدالوصقز

 .كردم

ان در حالي كه تمام بدنم از 
ز افتان و خي 

 ترس و وحشت ميلرزيد

خودم را تا رس كوچه رساندم و با وضع 

 بدي خودم را نزديك

   چتر هاي وارونه

ساندم، نور چراغ به صورتم موتورش ر 

 ميتابيد و مانع از ديدن

 .چهرهاش مي شد



 دستم را باالي چشمهايم گذاشتم

 .چراغشو خاموش كن-

 آب بينيام را باال كشيدم

ي -
چقدر دير كردي سهراب ... منو كاشتر

ي 
 تو كوچه بعد ميگفتر

 ...نكنه من بخوام رس كار

با شنيدن صداي اخطارگونهاش حرف در 

 دهانم ماسيد

 !رويا-

تنها كاري كه توانستم بكنم رو برگرداندن 

 .و فرار بود

حركاتم دست خودم نبود و اختيار رفتارم 

 را نداشتم ... آب



چشمهايم را با دست گرفتم خدايا چرا 

 اينگونه شده بود، مراد

كجا اينجا كجا، اصال چرا سوار موتور 

 سهراب بود پس خود سهراب

   چتر هاي وارونه

جا بودك . 

گرية بيصدايم تبديل به هقهق شده بود، 

 نفهميدم كجا فرار

ميكنم فقط ميدويدم صداي موتور كه از 

 پشت رسم ميآمد وحشتم

را بيشير ميكرد خدايا اين بار مرگم حتمي 

 .بود

 صدايش را ميشنيدم



 ...صي  كن رويا-

قطعا خواب بود، كجا خوابم برده بود كه 

ز كابوس  اين چني 

توانست واقعيت باشد، مگر ميديدم، نمي

ي 
 

 ميشد اينهمه پيچيدك

 .در يك زمان اتفاق بيفتد

ي زد و جلويم ايستاد
 .موتور چرچز

ز كوبيد  مراد با حرص پايش را زمي 

ي رويا-
 ...معلومه داري چيكار ميكتز

 زبانم بند آمده بود

   چتر هاي وارونه

ي -  ...هي ...چ 

 پياده شد



- ي 
؟ اين وقت پس اينجا چه غلطي مي كتز

 ...شب؟ تك و تنها

 نگاهش را به كيفم انداخت

ون كجا بري-  ...با وسايل از خونه زدي بي 

 هق زدم

م مشهد-  .مي 

 صدايش را پايينير آورد

؟-  مشهد؟! ... با كي

 چشم بر هم زدم تا اشكها بريزند

 ....هيشگي داداش مراد ... بخدا هيشگي -

 چشم در كوچة خالي گرداند

اين وقت شب فكر آبروي سيدكريم رو -

 نكردي؟ همه به درك خودت



ي فكر نكردي خداي نكرده گي  يه آدم  چ 

ي 
 ...نااهل بيفتر

   چتر هاي وارونه

 قدمي عقبير رفتم

 ...تو رو خدا داداش من-

 مانع از ادامة حرفم شد

.. , 

 دستش را دراز كرد

 عاقلي ميدونستم رويا، -
من تو رو دخير

بچهبازيا از تو اين  

 .بعيده

با لج و لجبازي ميخواي آيندة خودتو -

 آبرو و حيثيت



 خونوادگيمونو به باد بدي؟

 دستم را به سمت خودش كشيد

ز االن-  !برميگردي خونه ... همي 

 خودم را عقب كشيدم

   چتر هاي وارونه

نه تو رو خدا، باباسيدكريم ميكشتم -

 .خودت كه ميشناسيش

شدت گرفت هق هقم  

ي چقدر منو زد، همه جام  -
نبودي ببيتز

 .كبود و سياهه

 اخم كرد

بابا تو رو زد؟ اون كه دست رو -

 بچههاش بلند نميكنه چطوري



... 

ه شدم  در تاريگي به چشمهايش خي 

ديگه خيلي وقته سيدكريم سابق نيس -

 ... اصال برا همينه ميخوام

از خونه فرار كنم، همش زور، كتك، 

 ...تهديد

 شانه باال انداخت

ولي مطمئنم هر كاري بكنه خي  -

 .وصالحتو ميخواد

 روي موتور نشست

حاالم هوا رسده بيا بايد برگرديم خونه -

 ... با اين آتيش

   چتر هاي وارونه



سوزوندناي تو هر كس ديگهاي هم 

 ...بود

 پوزخندي زدم

 !آتيش؟-

 تند به سمتم برگشت

- ي چه غل
ز حاال داشتر طي ميكردي همي 

، يه دخير خوب و  دخير

 ...خونوادهدار نصف شب وسط كوچه

 رسش را با تأسف تكان داد

بهش حق بده رويا اون يه پدره از -

سه ... خوب ي ميير  بيآبرويي

حق داره با اين ندونم كاريا و حماقتا 

 .مفصل ادبت كنه



مراد از همان اول هم اهل انعطاف بود 

ز عمل  اگر آدم را حي 

يد به روي طرف نميآورد اشتباهي ميد

 ولي برخوردش طوري بود كه

خود طرف مقابل از كاري كه ميكرد 

منده شود  .رسر

ي حرف 
ي افتادم كه با سهراب تلفتز ياد شت 

دم و مراد ديده ز  مي 

 بود

   چتر هاي وارونه

سي اگه بجاي -
ي نميير ، از بيآبرويي ي تو چ 

 تو باباسيدكريم

 .اينجا بود االن مرده بودم



ندانهايش روي هم كليد شدد  

مقايسه نكن رويا، روش هر كسي فرق -

ت  داره، منم نه اينكه غي 

نداشته باشم بلكه فكر مي كنم صحبت 

 بهير از زور روي نسل جديد

جواب ميده. سيدكريم مرد روزاي قديمه 

ي كه خرج بچههاش
ير  نوع غي 

ميكنه فرق داره، فكر ميكنه با همون 

ي كه خودش بزرگ شده
 روسر

تونه بچههاشو تربيت كنهمي ... 

 آهي كشيدم

ون  - ي خودتم كه بي  تو چرا طرفشو ميگي 

 كرده تو هم مثل من



 ...زخم

 مانع ادامه دادن حرفم شد

اوال قضية من فرق ميكنه بعدشم اينو -

 تا ابد آويزة گوشت كن؛

   چتر هاي وارونه

هيچ كسي به اندازة پدر و مادر به فكر 

 .خي  و صالح بچهاش نيس

 كامال به سمتم برگشت

ي هم سيدكريم  - برميگردي خونه، هر چ 

ي چشم، حرفاي
 

 گفت ميگ

سيدكريم از رو منطقه، شايد گاهي 

ي بشه ولي دائمي نيس،
 عصبايز

ين تصميما رو  حرصش كه بخوابه بهير



ه، شك نكن هيچ  برات ميگي 

آدم، هيشگي هم خونوادة جا خونة خود 

 .آدم نميشه

 نتها

 نگاهم را به ا ي كوچه و خانهمان دوختم

ين - ي اين كوچه و اون خونه بهير
يه زمايز

 جاي دنيا بود برام

م، دلم نميخواد  ولي االن انگار شده قي 

ي يه ثانيه هم اينجا
 حتر

 .بمونم

دلم ميخواست بگويم به آن خانه 

ي  برنميگردم ولي از سهراب خي 

ز چند دقيقة قبل نبو  ي همي 
ز
د، از طرف



 تصميم گرفته بودم به خانه

برگردم و نيش كتكهاي پدر و شايد 

 .محسن را به جان خريده بودم

   چتر هاي وارونه

 به سمت مراد برگشتم

 كي بهت گفت من اينجام؟-

 اشاره به موتور كرد

ز بهت ميگم-  .بشي 

.. , 

س تپش قلبم به حدي باال بود كه احسا

ز حاال از سينهام  ميكردم همي 

ون ند بي  ز  .مي 

كجا بشينم روشن نكنيا، صداش جلب -



 .توجه مي كنه

 متأسف نگاهم كرد

ي خوب نيس  - ي نصف شت 
پس مي دويز

ون موندي و  كسي بفهمه بي 

... 

 رسش را تكان داد

 !راه بيفت-

   چتر هاي وارونه

 موتور را كنار ديوار گذاشت

اصال باورم نميشه تا اين حد جرأت -

ي كه از خونه
 داشته باسر

، فكر ميكردم هنوز همون روياي  ي
فرار كتز

ي   ساده و كوچولوي ي 



ي  ي دست و پايي  ...رس و زبون و ي 

ز رفت  رسم از خجالت پايي 

 !داداش مراد-

 نگاهش را به خانههاي خاموش داد

 .رسيعير بيا تا كسي نيومده-

 آرام به راه افتادم

- رصه چون كنارمي دلم ق . 

 ايستاد

ي چادرت كو، كشف حجاب  -
راستر

 كردي؟

م درون خودم جمع شدم  با رسر

   چتر هاي وارونه

 ...مامان قايم كرده كه نتونم-



 خودش فهميد

، الحق واالانصاف كه - ي
ي فرار كتز

كه نتويز

ي فرار
 تو هم نتونستر

ز  ي ... مادر سادة من بجاي برداشير
كتز

رد ياچادر درو قفل ميك  

زندونيت ميكرد بهير بود اونجوري شايد 

ي دربري
 .نميتونستر

 دوباره رسش را تكان داد

ه - ز بگي 
هر چند كسي كه تصميم به رفير

 بدون شك راهشو پيدا

 .ميكنه

 آب دهانم را قورت دادم

 ...پشيمون شدم-



 مات نگاهم كرد

نميشدي هم تا صبح عالف بودي تو  -

 ...كوچه

 متوجه منظورش نشدم

   چتر هاي وارونه

؟- ي  چ 

 با همان لحن و نگاه پاسخ داد

 .اون پرسه پيداش نميشد-

 زير پايم خالي شد

ي - قرار نبود با اون برم، خودم تنهايي

 ميخواستم برم مشهد اما

 ...پشيمون شدم و

 خودم را نباختم



ز - نظر خودم عوض شده بود برا همي 

 برگشتم خونه دم در منتظر

ون كليد نداشتممحسن بودم چ ... 

 صدايش لحن اخطار گرفت

ي -
چون نيومد پشيمون شدي و برگشتر

 ...وگرنه معلوم نبود االن

 اشكم رسازير شد

ز پيه - نه بخدا، ترسيدم داداش برا همي 

ي رو ماليدم به  همه چ 

تنم و برگشتم رو سكوي خونه نشستم 

 چون كليد نداشتم كه يهو

   چتر هاي وارونه

وتور اومد ... منم پشت در صداي م



 منتظر محسن بودم ... ديدي

 ...كه

 حرفم را قطع كرد

ي هم كه اينجا جلوت وايسادم و  -
متز

 كاري نمي كنم خيلي سعي 

م تا آروم باشم  مي كنم جلوي خودمو بگي 

 و حرمت بينمون رو

ت نيستم كه  نشكنم وگرنه اونقدر بيغي 

 بيخيال اين برنامهها

نه نميخوام آبرو و بشم، اگه ساكتم برا اي

 ابهت سيدكريم بيشير 

 ...از اين تو محل ريخته بشه

ي صاف كرد  گلويي



 قضية اون پرسة بيبته هم منتفيه،-

 قرار نبود سهراب بيايد، بياختيار هق زدم

 ...گفتم كه من-

.. , 

   چتر هاي وارونه

جلوي خانه رسيده بوديم، كليدي كه 

 مادر به او براي مواقع

وري داده بود را از جيبش درآورد  رصز

دار نميشدم - معلوم نبود اگه امشب خي 

 با اين خبط و خطا آخر

ي كه 
ي ميشد با اين حماقتر و عاقبتت چ 

ي   ...داري و كوتاه نميآيي

 لب گزيدم



 ...مجبور شدم-

 به سمتم برگشت

ي اين پرسة الدنگ چشمتو  - واقعا چ 

ي پشت
 گرفته بود كه ميخواستر

ي  ي به همه چ 
 و بري معلوم نيس  پا بزيز

 ...كجا و

معلوم بود حرص مي خورد و عجيب 

ل  تالش ميكرد خودش را كنير

 كند

 .تا صدايش باال نرود

   چتر هاي وارونه

حاال كه با مراد بودم دلم قرصير شده بود 

 اگر كسي هم ميآمد



م جلوي خانه  موردي نبود با برادر بزرگير

 در حال حرف زدن

 .بودم

ي كه مدتها دنبالش بودم گوش شنو  ايي

 يافته بودم

چرا بايد من تاوان همه رو بدم، چرا -

ي 
 بايد اين وسط من قربايز

بشم مگه من چه گناهي كردم جز اينكه 

 نميخوام ازدواج كنم، دلم

ميخواد برم درسمو بخونم برم دانشگاه 

 اصال من با خود ازدواج

ي   ...مشكل دارم نه با اين پرس حاچ 

ر خانه گرفتدستش را به ديوا  



ز كنم خوشبختيت رو - اگه من تضمي 

؟ اگه بهت بگم اين پرس ي  چ 

سونه و  تو رو به تموم خواسته هات مي 

؟ ي  خوشبختت ميكنه چ 

 اشكهايم آرام روي صورتم مي ريخت

 .برام زوده-

 لبخند زد

   چتر هاي وارونه

شونزده سالته، زيادم زود نيس. مگه -

 پروانه چند سالش بود

عروس اين خونه شد، هيجده، خوب تو 

ي دو سال
 هم االن ازدواج نكتز

ت  ي گي  ديگه معلوم نيس پرس به اين خوي 



 بياد يا نه، اگه واقعا

مشكلي با خودش نداري خوب چند سال 

ي 
 ...نشون كرده مي مويز

 ...بعدشم

 رسش را جلوتر آورد

اوضاع اونجا خيلي بهير از اين خونهاس -

 رويا، مطمئنم پرسه

كوه پشتت وايميسه و نميذاره خم مثل  

 .به ابروت بياد

 به خودم جرأت دادم

اتفاقا خيلي تحتامر مادرشه، اصال از -

 .اختياري نداره

ون داد  لبهايش را بي 



شو - ام بزرگير ز احير اهل معرفته برا همي 

 نگهميداره، خيلي هم

   چتر هاي وارونه

خودساختهاس، من مي شناسمش، بهت 

ميدم خيلي پرس اطمينان  

 خوبيه

 ...و قابل اعتماد

ي داري زد
 لبخند معتز

خودت يه روزي ميفهمي چقدر بردي  -

 .كه خاطرخواهت شده

همه به خوب بودن محمد حاج يداهللا 

 اطمينان داشتند ولي كسي 

 اختالف



ي ما را نميديد شايد علتش درشت 
ستز

 استخوان بودن من و ريزاندام

 .بودن محمد بود

.. , 

انداخت و در را خيلي آرام باز كردكليد را   

 !برو تو-

رسم را از الي در به داخل برده و خانه را 

 ديد زدم. از سكوت

   چتر هاي وارونه

خانه معلوم بود هنوز كسي متوجه غيبتم 

 .نشده است

 قدم روي سكوي ورودي گذاشتم

 ...خداحافظ داداش مراد-



 خودش را كنار كشيد

 !رويا-

 رسم را برگرداندم

 .بله-

 آرام ولي با صالبت لب زد

رو اعتمادي كه بهت دارم نميذارم -

 سيدكريم از جريان امشب

باخي  بشه ... پس طوري رفتار كن فكر 

 نكنم از اعتمادم

 ...سواستفاده كردي

ي نداشتم  .جواي 

 ادامه داد

به بقيه كاري ندارم ولي از امروز خودم -



 مثل سايه دنبالتم،

   ي وارونهچتر ها

دلم نميخواد كار امشبت تا آخر عمرت 

 ...تكرار بشه

 رسش را كج كرد

شنيدي رويا تا اخر عمر ... كافيه بشنوم -

، ي
 پاتو كج گذاشتر

سه با خودم  ديگه كار به سيدكريم نمي 

ي 
ز
 ...طرف

ي كرد
 مكتر

 !متوجهي -

دم، حرفش  هميشه از مراد حساب ميي 

ي 
ز منطقر  حرف بود، در عي 



دن بسيار سخت و محكم بودبو   

ز كردم  .رسم را باال و پايي 

 دستش را دراز كرد

، هر - ي
ز نيستر مطمئنم اهل پا كج گذاشير

 مشكلي يه راه حل داره

فرار، راه حل هيچ مشكلي نيست اينو تو 

 .اون گوشت فرو كن

د  دستم را فرسر

   چتر هاي وارونه

ونم كرده و گفته - درسته سيدكريم بي 

 پرسش نيستم ولي بدون

ي رو من حساب  
بعنوان برادر بزرگير ميتويز

، هميشه ي
 !!كتز



 اسم برادر، محسن را به يادم آورد

 ...محسن نبود امشب، موتور سهر-

سم موتور سهراب دست تو  م كردم بي  رسر

 چه ميكند ولي متوجه شد

-  هيچكدوم اينا مهم نيس، نه اون پرسه

 نه برخورد محسن، مهم

ي 
ي كه بايد باسر

ي هستر  .اينه كه تو االن جايي

چقدر رفتار مراد و محسن با هم فرق 

 داشت، دو برادر با دو

 !دنياي متفاوت

 دوباره بغض كردم

 .ممنونم-

ي كشيدم، انگار 
در را كه بستم نفس راحتر



ي چون كوه
 بار سنگيتز

 .از پشتم برداشته شده بود

   چتر هاي وارونه

درست شده بود بايد  ز حاال كه همه چي 

 قبل از اينكه كسي از ماجرا

د رس جايم برميگشتم ي ميي   .بويي

ز كار به رسعت مانتو و مقنعهام را  اولي 

 درآورده داخل كيفم

چپاندم و زير پله ها پنهان كردم تا فردا از 

 آنجا بردارم،

ي  دم نميتوانستم جايي اگر با خودم باال ميي 

و احتماالپنهان كنم   

 .فردا صبح گند كار درميآمد



پردة توري زير پله را كشيدم تا وسايلم 

 معلوم نباشد و رسي    ع

 .با خيال آسوده به طبقة باال رفتم

.. , 

ي نميآمد،  گوشم را به در چسباندم، صدايي

ه را  آرام دستگي 

ي 
ز داده با ترس اتاق را چك كردم وقتر پايي 

ز   از خوابشان مطمي 

ي كشي
ده موهايم را شدم نفس عميقر

 پشت رسم جمع كردم و بدون

معطلي رس جايم خزيدم، در اين هواي 

 رسد از دلهرة شديد عرق

   چتر هاي وارونه



 كرده و عجيب گرمم شده بود

 نگاهم را در تاريگي به سقف دوختم

ي بخي   - خدايا شكرت كه همه چ 

 گذشت، محسن پيداش نشد،

 سهراب

 ...نيومد، رسوكلهي مراد پيدا شد

آهي كشيدم مراد از كجا فهميده بود، 

 محسن كجا بود، سهراب كجا

 ...مانده بود

تمام قضايا را كنار هم چيدم و كلي پس و 

ي ز  پيش كردم ولي چي 

م نشد  .دستگي 

صداي رسفة پدر از اتاق به گوشم رسيد، 



ي بعد در اتاق
 لحظاير

ي گذ اشت، باز شد و پدر قدم به پذيرايي

 نفسم در سينه حبس شد،

ي 
خيلي آرام لحاف را رويم كشيدم، حتر

 نفس هم نكشيدم، تا پدر

خانه رفته و آب بخورد و به اتاق  ز به آشي 

 برگردد صد بار مردم

   چتر هاي وارونه

ي كه نگاهش 
و زنده شدم، مخصوصا زمايز

 را به تكتك ما دوخت

انگار بخواهد ببيند همه رس جايمان 

تيم يا نههس . 

ي از روي لحاف 
ي نگاه پدر را حتر

سنگيتز



 هم حس ميكردم خدايا اگر

سيد و بيشير در كوچه  مراد كمي ديرتر مي 

 مانده بودم حاال چه

ي افتاده بود
ر
 . ...اتفاف

خسته از فكر و خيالهاي گوناگون نفسم 

 را آزاد كردم، مهم اين

ز بخي  گذشته بود  .بود كه همه چي 

پريدم ولي رسم را  با صداي پدر از خواب

ون  از زير لحاف بي 

 نياوردم

به خونوادة حاج يداهللا خي  بده بعد از -

 .ظهر بريم محرصز 

انگار گريزي نبود بايد تسليم رسنوشتم 



 .ميشدم

ي نكردم ولي همچنان در 
اصز اعير

 رختخواب ماندم تا هر كار دلشان

ميخواست بكنند، اينطوري نميشد با 

 خانوادة خودم نميتوانستم

   تر هاي وارونهچ

م، بايد عمال كاري  كاري از پيش بي 

 ميكردم تا خود محمدآقا از

ي كار  رسدي رفتارم پشيمان شده و ي 

 .خودش برود

.. , 

نگاهي به دفير ثبت ازدواج جلوي رويم 

 انداختم كه قرار بود



ي مرا به مرد كناريام 
 

ي ديگر زندك
لحظاير

 پيوند بزند، مردي كه

ين برعكس نظر  موافق همه، كوچكير

 حسي نسبت به او در خودم

ز و  نميديدم، مردي كه با رسي پايي 

ي عرق كرده كنارم
 پيشايز

نشسته و منتظر بود دفير ثبت ازدواج را 

 .امضا كنم

خودكار از الي دستهاي عرق كردهام رس 

ز افتاد، با  خورده زمي 

عجله خم شدم تا بردارم كه رسي    ع از 

 روي صندلي بلند شده خودكار

را برداشت و همراه دستمال كاغذي به 



 سمتم گرفت

 !دستاتو پاك كن-

 نگاه ماتم را به چشمهايش دوختم

   چتر هاي وارونه

 !مرسي -

سعي كردم مقتدرانه دفير را امضا كنم، 

 هنوز نميدانستم كاري

م دهم درست است يا كه ميخواهم انجا

 غلط، هنوز به اين باور

وع ميكنم  نرسيده بودم راهي كه دارم رسر

ي برسد يا
 به خوشبختر

 ميشوم، هر چه كه بود سعي 
بدبختير

 آخرم را هم كرده و اينجا



نشسته بودم، با اين وصلت تمام قد به 

 مخالفت ايستاده و يك

تنه مبارزه كرده، سخت شكست خورده 

شان رويبودم و با حالي پري  

، مقابل چشم تمام  صندلي محرصز

 مدعوين اين مجلس كه دست در

 دست

هم گذاشته و مرا ناخواسته به اينجا 

 سوق داده بودند، در حال

 .امضا بودم

ز رسش را پايينير آورد  مهي 

ي امضا كن رويا-
ي هستر  !معطل چ 

   چتر هاي وارونه



 چشم به صورت مهربانش دوختم

 !باشه-

با مادر بود و اين ازدواج شايد حق 

 ميتوانست دريچهاي به روي

ي همه و بازگشت صلح و صفا 
خوشبختر

 .به زندگيمان باشد

ز و مراد بايد موقع عقد   گفته بودم مهي 

 كنارم باشند، پدر با

اكراه پذيرفته بود اما اجازة آمدنشان را 

 تنها به محرصز قبول

كرده بود و هنوز حق نداشتند به خانه 

چند بوي برگردند هر   

ز نقطة  سيد و همي  ي از اين ماجرا مي  خوي 



ي ميتوانست
 آغاز آشتر

ز دست پدر را بوسيده و  باشد چون مهي 

يك گفت، پدر هم جلوي  تي 

جمع نتوانست دستش را كنار بكشد و با 

 هم دست داده روبوسي 

كرده بودند، مراد هم كه تكليفش از 

ي تقريبا  همان مجلس كرباليي

 .معلوم شده بود

از همان جلوي محرصز از هم جدا شديم 

ي كشيدم كه
 و من نفس راحتر

ي خيالم از ديدن خانوادة حاج 
تا مدير

 يداهللا راحت شده چون تا روز

   چتر هاي وارونه



جشن چند روز فاصله بود و خانوادة 

ي هم شكر خدا زياد اهل  حاچ 

 .رفت و آمد نبودند

ط كرده بود دو سال نامزد بما نيم پدر رسر

 تا هم محمد خودش را

جمع و جور كند هم من كمي بزرگير شوم 

ي  هام ز  و تا آن موقع جهي 

هم كامل شود ولي حاج يداهللا ارصار 

 داشت رس يك سال ازدواج

كنيم،هر كدام مي خواست حرف خودش 

 را بر كرسي بنشاند و اين

ين  ميان نه من و نه محمد كوچكير

ي 
 

ي در تصميم براي زندك
 دخالتر



مادر هم كه چشمش از كارهاي  نداشتيم،

 من ترسيده بود و فكر

ميكرد اگر نامزدي طول بكشد شايد من  

 كاري صورت بدهم زمان

ازدواج را جلو ميانداخت و اگر ارصار پدر 

 نبود چه بسا عقد و

عروسي را همزمان كرده و ازرسر من 

 .خالص ميشد

خالصه قرار بود يك سال عقد بمانيم و 

ي 
 

 بعد برويم رس زندك

كمش ير . 

   چتر هاي وارونه

.. , 



خانه  ز به خانه كه رسيدم مستقيم به آشي 

 رفتم تا رسم را با

ز ظرفهاي ماندة نهار گرم كنم،  شسير

 چون خانوادة عمو هم خانة

ما بودند و بالفاصله بعد از نهار به 

 محرصز رفتيم فرصت نشد و

خانه همانطور شلوغ و ريخت و پاش 

 .مانده بود

ز هنو  ز به خانة پدري مهي  ز جرئت برگشير

 را نداشت و از همان دم

ي اردشي    با شوهرش همراه دايي
در محرصز

 به خانة آنها رفتند،

پدر از همانجا رس كارش برگشت و مراد 



 همراه زن و بچهاش به

 .ارصار مادر به خانة ما آمدند

 از جسمم خسته بود، شي  
روحم بيشير

 آب را باز كردم تا مانع

ي شود و رسيدن صداي گ ري  هام به پذيرايي

ز ظرفها  به بهانة شسير

راحتير خودم را تخليه كنم، اشكهايم روي 

يخت  .ظرفهاي مي 

   چتر هاي وارونه

يخت  ياد لحظة عقد آتش بجانم مي 

ي با صداي آرام بله گفته
 وقتر

م به  ي عاقد گفته بود آيا حارصز
بودم، وقتر

 عقد محمد غفاري



خته بود، يك لحظه دربيايم يا نه، دلم ري

 دلم محمد غفاري خودم

ي كرده و  را خواسته بود ولي افكارم را قيج 

 نگذاشته بودم بال

د، دلم به حال مرد كناريام  و پر بگي 

 سوخته بود كه تا آخر

عمر قرار بود ياد ديگري را هم در قلبم 

 زنده كند، بدون شك

با هر بار صدا كردنش به اسم محمد ياد 

 ناكاميام افتاده بيشير 

 .ميسوختم

ي بود، اشكهايم بند نميآمد دلم 
 

درد بزرك

 ميخواست آنقدر گريه



كنم كه اشكهايم تمام شود، سهم تمام  

دازم و  گري  هام را بي 

ز نداشته باشم،  ديگر اشگي براي ريخير

 چقدر از مادر خواسته

بزنيم چون  بودم اين ازدواج را بر هم

 تحمل نداشتم مدام هر

 .دو محمد را با هم مقايسه كنم

ز  گري  هام شدت گرفت، بايد همه چي 

ز لحظه تمام ميشد، محمد  همي 

   چتر هاي وارونه

ي در 
قبلي بايد برايم ميمرد، بودنش حتر

 ذهنم ناخودآگاه باعث

مقايسة دو نفر با هم ميشد، مطمئنا فكر  



 كردن به او زندگيام

را به گند ميكشيد و حاال ديگر دفير 

 زندگيام با پرس حاج يداهللا

ك شده بود، خيانت به حساب  مشير

 .ميآمد

خدا را شكر همه مشغول بودند و كسي  

 .كاري به كارم نداشت

صداي زنگ در باعث شد از فكر و خيال 

ون بيايم، البد عمو  بي 

ي 
بود كه مثل هر روز آمده بود ساعتر

 .بنشيند

به سمت سماور چرخيدم تا  اتوماتيك

ي را دم كنم كه چشمم  چايي



خانه به مراد خورد كه دم  ز از پنجرة آشي 

 در داشت با كسي خوش

و بش ميكرد خودش را كنار كشيد و پرس 

 .حاج يداهللا نمايان شد

خدايا او اينجا چه ميكرد، چقدر پررو بود  

 كه بالفاصله بعد از

 عقد خودش را به خانة ما رسانده بود، از 

 فرصت طلبياش لجم

 .گرفت

   چتر هاي وارونه

كم مانده بود قوري از دستم رها شده  

خانه بيفتد ز  .كف آشي 

 .رسي    ع به اتاق رفته چادرم را رس كردم



.. , 

صداي حرف زدنشان از هال به گوش 

سيد  مي 

 مراد تعارف ميكرد

 .خيلي خوش اومدي-

 محمد جواب داد

 ...مزاحم شدم-

 مادر عجيب خوشحال بود

 .اين چه حرفيه پرسم، خونة خودته-

ان ماندم  .چند دقيقه وسط اتاق حي 

 زنداداش با خنده داخل اتاق شد

   چتر هاي وارونه

، آقا محمد - ي ي رويا نميخواي بيايي كجايي



 بخاطر تو اومده ها

 .نه بخاطر ماها

 جلوتر آمد

اين چادر چيه رست كردي، شوهرته ها -

 ...محرمته و

 دستم روي رسم نشست

 !نه-

 باز جلوتر آمد

ز برخوردتون بعد عقد - ز االن اولي  ببي 

ي 
 رسميه، هر طوري باسر

همونجوري ادامه ميدي، اگه االن چادر 

ي ديگه طول ميكشه
 رس كتز

ي 
از رست برداري و پيشش راحت باسر



ي 
 ...مجبور ميسر

نميدانست كه قرار نيست من پيش اين 

زي اينپرس راحت باشم، رو   

سيد من با پرس  قرار ناتمام به اتمام مي 

 حاج بداهللا آينده اي

براي خودم تصور نميكردم، نه حاال و نه 

 هيچوقت ديگر او را

 محرم خودم نميدانستم

   چتر هاي وارونه

 ...نميخوام-

 متعجب نگاهم كرد

 !رويا-

ي كردم
 مكتر



ون، نميخوام ببينمش، - نميخوام بيام بي 

متنفرم ... اصالازش   

ي پا شده اومده اينجا ...  چرا و با چه رويي

 خجالت نكشيده از

 ...بابام از مراد

 دست روي شانهام گذاشت

طفلي بد كرده اومده تو رو ببينه؟! -

وع  خوب بايد يه جوري رسر

 ...بشه ديگه

 چشمگي زد

س - چرا بايد از كسي خجالت بكشه، نير

 فعال اوالشه و قرار نيس

... 



   چتر هاي وارونه

ز رفت  رسم از خجالت پايي 

از داداش مراد خجالت ميكشم، از پرسا -

 ...... از

 چادر را از رسم كشيد

بيا برو ببينم خودشو لوس ميكنه برا -

 ...من

 به سمت در هلم داد

ي نوبره واال-
 .عروس به اين خجالتر

 به در رسيده بودم

 !زنداداش-

 الي در را بازكرد

- يمبر  . 



 دستم را به در گرفتم

 .تو برو من خودم ميآم-

 با صداي آرامي گفت

   چتر هاي وارونه

 .آره جون خودت من برم تو هم اومدي-

ي كرد
 مكتر

يم-  .با هم مي 

 آب دهانم را قورت دادم

 .باشه بريم-

 زير لب صلوات فرستادم

 .بريم-

نگاهي به خودم انداختم، چادر نداشتم 

 اما بلوز گشاد و دامن



بلند كلوش تنم بود، همان رورسي 

 سفيدي كه در محرصز رسم كرده

بودم دم دست بود كه با آمدن محمد 

 .رسي    ع به رس كرده بودم

ملتمس نگاهش كردم، كاش ميشد در 

ون پيش آنها  اتاق بمانم و بي 

 .نروم

 در را كامل باز كرد

- عروس خانمبفرما  ! 

   چتر هاي وارونه

.. , 

ز انداختم و در حال خروج از  رسم را پايي 

 اتاق همزمان تمام



موهايم روي صورتم ريخت، رسم را كمي 

 باال آوردم اما با كشيده

شدن آرام رورسي از جلوي چشم.هايم 

 توسط سعيده در جا ايستادم

؟- ي
 چيكار ميكتز

م را كشيدجلوتر از من راه افتاد و دست  

گفتم كه اگه االن موهاتو ببندي ديگه -

ي 
 ...نميتويز

حق با سعيده بود ميدانستم مدتها طول 

 ميكشد تا پيش آقامحمد

ي بود تا  راحت باشم و امروز فرصت خوي 

 اخالق و رفتارم را به

ي نميشد، 
او نشان بدهم ولي دلم راصز



ي كه پيش پدر و برادرانم
 متز

ز بلند ميپوشيدم حاال   براي لباس آستي 

 پرس مردم بدون حجاب

د پيشش راحت  باشم، قطعا زمان ميي 

 باشم، هر چند قانوعا و

   چتر هاي وارونه

عا شوهرم بود  .رسر

رسي    ع خودم را به او رسانده رورسي را از 

 دستش كشيدم

م-  .اينجوري راحتير

خودم را جلو كشيدم سعي كردم قبل از 

ي بزند از اتاق
ز
 اينكه حرف

ومخارج ش  



در ضمن مرادم اونجا نشسته، -

 ...خانجون، بچهها

 دمغ نگاهم كرد

 ...چه ربطي داره، محمدآقا شوهرته-

ي كرد
 مكتر

اتفاقا مراد همش تو فكر توئه كه چرا با -

، ي
 محمدآقا جور نيستر

ي و
 ...اگه ببينه راحتر

ه گرفتم  دستم را به دستگي 

 .ارصار نكن، نميتونم-

   چتر هاي وارونه

به محض خروجمان از اتاق نگاه مراد به 

 سمت ما برگشت،



ناخودآگاه لبخندي زدم، چه خوب كه 

 رورسيام رسم بود وگرنه فكر

ز اول كاري با رس لخت براي  ميكرد همي 

ي و بازارگرمي   محمد دلي 

 .ميكنم

ز از جايش بلند شد  محمد با رسي پايي 

 .سالم-

 جوابش را آرام دادم

 .سالم-

ي خ
وشآمد هم نتوانستم از خجالتم حتر

 بگويم، هر چه كردم زبانم

ي بزنم و همانطور كه رسم 
ز
نچرخيد حرف

ز بود به سمت  پايي 



خانه رفتم، سعيده هم همانجا كنار  ز آشي 

 .مراد نشست

ي چاي را به دستم داد
 مادر سيتز

بي  بهشون تعارف كن خودتم همونجا -

ز ... راه ي بشي   تو پذيرايي

ي اينجا يا بري اتاق  ي بيايي
... زشته، نيفتر

 ميگن بچههاي

   چتر هاي وارونه

 .سيدكريم ادب حاليشون نيست

 چشم بستم

 .راحت نيستم، دلم ميخواد تنها باشم-

 چپ نگاهم مرد

بيخود! پرس مردم پا شده اومده اينجا  -



 ...كه

 دندانهايم روي هم كليد شد

خودش بيخود كرده كه بالفاصله اومده -

 اينجا، يه ذره شعور

 ...نداره بفهمه اينكارا خوب نيس

ي به شانهام زد
 مادر دستر

ي رويا، اين از -
چرا اين حرفا رو مي زيز

 خوبيشه كه پيش همه

 ...برات ارزش قائل شده و اومده ديدنت

 فكر كرد

كاش خودمون تو محرصز يه تعارف -

ديم باهامون بياد ز  ...مي 

   چتر هاي وارونه



 با مكث ادامه داد

- يدونستم آخهچه م ... 

ي به 
بقية حرفش را نشنيدم چون سيتز

 .دست كنار جمع رفتم

ي را   شد كه چايي
ز با ديدنم دوباره نيمخي 

 جلويش گرفتم

ز -  .بفرمايي 

چادر نداشتم و موعايم از گوشه كنار 

ون  رورسي كوتاهم بي 

 .ريخته بود

 زيرچشمي نگاهش را به موهايم دوخت

 .ممنون-

 چا



فرش گذاشتم  قندان را كنار يياش روي 

 كه بالفاصله جواب داد

ز - ين كام باشي   .شي 

نميدانستم چه حاليام، دوستش دارم يا 

 از او متنفرم ولي در

حال حارصز حس خجالتم بر تمام موارد 

 .غالب بود

   چتر هاي وارونه

.. , 

ي را وسط اتاق گذاشته  
بدون حرف سيتز

 .كنار سعيده نشستم

ردم نگاه همه عرق كرده بودم، فكر مي ك

 روي من و حركاتم است،



انگار روي يك بوته خار نشسته باشم 

 دلم بلند شدن و فرار كردن

از اين جمع را ميخواست. يك آن فكر  

 كردم اگر آن يگي محمد

ايط  بجاي پرس حاج يداهللا اينجا بود رسر

 چطوري بود، دستهايم را

ي كشيدم، 
روي هم گذاشته نفس عميقر

و آن قضيه تمام شده بود   

 .نبايد براي خودم كشدار ميكردم

 مراد سكوت مجلس را شكست

خب ديگه چهخي  آقا محمد، هنوز -

 محل كارت مشخص نيس، زنگ

 نزدن؟



 نگاهش را به مراد داد

   چتر هاي وارونه

ي نيس، سه - نه داداش مراد فعال كه خي 

 روز پيش كه پيگي  شدم

 به احتمال زياد شعبة يگي از 
ز گفير

 .شهرستانهاي اطراف باشه

 صداي مادر بلند شد

 ...شهرستان سخت ميشه كه-

 محمد صدايش را صاف كرد

شهرستان كه نميشه گفت حاال شايد -

 حومة تهران كه بشه هر روز

 ...رفت و برگشت

 مادر حرفش را نيمه گذاشت



حاال انشاهللا تا عروسي دوره ات تموم -

و با خيال راحتبشه   

برگردي تهران و با كمك خدا عروسي 

ي 
 

ين برين رس خونه زندك  .بگي 

آب پاكي را روي دست محمد ريخت 

ي تا قبل از تمام شدن دوره
 يعتز

 .اش فكر عروسي نباشد

د، بحثشان در مورد كار  ز ي مي 
ز
هر كس حرف

 محمد و دوري از تهران

 .بود

   چتر هاي وارونه

دامه دادمراد بحث را ا  

ي - حاال اگه تا دو سه سال جور نشد بيايي



؟ ي  تهران چ 

ز رفت  رس محمد پايي 

ز رس دو سال برمي گردم تهران - نه گفير

 ولي خب اگه هم جور نشد

 .خدا بزرگه تا اون موقع يه فكري مي كنيم

بيخيال نشسته و به صحبت هايشان  

 گوش ميكردم، قرار به عروسي 

ش را نبود كاري ميكردم كه وسط كار دم

ي كار  روي كولش گذاشته ي 

 .خودش برود

آنها در فكر كار و شهرستان بودند و من 

 در فكر اينكه دست پرس

ي  حاج يداهللا را از زندگيام كوتاه كرده و ي 



 خواستههاي خودم

 .بروم

به ساعت ديواري نگاه كردم، بيشير از 

 يك ساعت از آمدنش گذشته

بود ولي طوري راحت نشسته بود انگار 

ز نداردخ يال رفير . 

   چتر هاي وارونه

 سعيده به مراد اشاره كرد

 آقا مراد بريم؟-

ي داد
 مراد به خودش تكايز

 .آره كم كم آماده شو بريم-

 مادر خودش را جلوتر كشيد

ين-  .كجا االن باباتم ميآد، بعد شام مي 



ز شد  مراد نيمخي 

 .بايد يه رس به خونة پدر سعيده بزنيم-

با عجله لباسهاي عسل را  سعيده هم

 پوشاند، نمي دانم عجلهشان

سيدند  از شنيدن نام پدر بود كه ميير

ي 
ز
 احيانا پيش محمد حرف

بزند و برايشان بد بشود يا سعيده دلش 

 ميخواست زودتر پيش

 .خانوادهاش برود

ي به 
با بلند شدن مراد، محمد هم تكايز

 خودش داد

 .منم رفع زحمت كنم با اجازتون-

   وارونهچتر هاي 



 رو به مراد اضافه كرد

 .اجازه بدين من برسونمتون-

ي دراز كرد
 مراد دستش را براي خداحافطز

نه ديگه راهمون زياد دور نيس، زحمت -

يم  .نميديم خودمون مي 

محمد دست در جيب كتش كرده سوييچ 

 ماشينش را درآورد

يم-  .تعارف نيس داداش با هم مي 

ز  حرصم گرفت، پرسك خو  ين همي  دشي 

 كارها را ميكرد كه همه

ي است  .ميگفتند پرس خوي 

.. , 

ز داشته باشد  ي براي گفير
ز
محمد انگار حرف



 اين پا و آن پا مي 

 .كرد

 مراد به دم در رسيده بود

   چتر هاي وارونه

خداحافظ مامان، بچهها رو بذارم خونة -

 پدري شايد دوباره

 .برگشتم

 شادي در تمام حركات مادر هويدا بود

آره بيا قربونت، شام ميذارم برين يه رس -

ز و  به اونجا بزني 

 .برگردين شام

 سعيده رسي    ع جواب داد

ز مامان جون، مامانم شام  - زحمت نكشي 



 گذاشته قراره بريم

ز بهشون گفتم  اونجا، همة بچهها هسير

يم  ...مي 

 نگاهش را به مراد داد

- ادمراد اگه خواست بي . 

خيلي وقتها اين كار را ميكردند، مراد بعد 

 از بردن سعيده به

خانة پدرش، خود به خانة ما ميآمد مادر 

 هم كه از همان اول

پرسپرست بود و مخصوصا عاشق 

 پرسبزرگش، با هر ديدنش خوشحال

   چتر هاي وارونه

 ميشد و بال درميآورد



پس غذاي مورد عالقهت رو درست -

رادميكنم م . 

 مراد دستش را به سمت مادر دراز كرد

 .اگه شد ميآم ... فعال-

ز ديد باالخره  محمد كه مراد را مصمم رفير

 زبان باز كرد

ميخواستم بگم اگه ميشه رويا خانم -

ي 
 بيان خونة ما ... يعتز

براي شام مهمون داريم ... داييم اينا از 

ز   شهرستان اومدن گفير

 ...رويا هم بياد كه ببيننش و

انم خشك شد، چقدر اين پرس دل و ده

 جرأت داشت، هنوز يك



 ساعت

از عقدمان نگذشته ميخواست به 

 .خانهشان بروم

نگاه مضطربم را به مادر دوختم مبادا باز 

 .هم سبكرسي كند

ولي انگار از عكسالعمل پدر ترس داشت  

 كه جواب داد

ي كه خودمونم مهمون داريم-
 ...ميبيتز

   چتر هاي وارونه

 .شايد عموش اينا هم بيان

 در صدد رفع و رجوع برآمد

حاال سيدكريم بياد ببينه رويا نيس ... -

ي عادت داره هر
 يعتز



ون ميآد خونه بايد رويا  موقع كه از بي 

ي بده دستش و  ...چايي

 ...دوست داره كه

 محمد خجالت زده جوابش را داد

به مادر گفتم شايد خودشونم مهمون -

باشن ... موردي داشته  

 .نيس بمونه بعد انشاءاهللا

ي كشيدم
 .نفس راحتر

با خم كردن رسش از خانم جان 

ي كرد و دستش را به سمت
 خداحافطز

 مادر دراز كرد

 .زحمتتون دادم-

 مادر با لبخند دستش را گرفت



   چتر هاي وارونه

 .زحمت كشيدي پرسم، خونة خودته-

تاده بود و خوب بود كه مراد كنارش ايس

 من با فاصله از آنها

ايستاده بودم، نميتوانست پيش بقيه با 

 .من دست بدهد

اسمم را هم نخواند و فقط زيرچشمي 

 نگاهم كرد

 !با اجازه-

در دلم فحش پدر و مادر داري نثارش  

 كردم و خم شدم تا استكان

م خانه بي  ز  .ها را جمع كرده به آشي 

نيم ساعت از رفتنشان گذشته بود كه 



 .پدر آمد

ي پدر را جلويش گذاشته پيش  مادر چايي

 خانمجان نشسته رفتار

محمد را با آب و تاب طوري بلندبلند 

 تعريف ميكرد انگار

خانمجان خانه نبوده و محمد را نديده 

 است، طرف صحبتش پدر بود

دند  ز ولي چون رودررو با هم حرف نمي 

 مادر مثال به خانمجان

   چتر هاي وارونه

 ميگفت تا پدر بشنود

ماشااهللا به پرس تهمينه خانم، ادب و  -

 كماالت از رس و روش ميباره



ديدين خانجون! با وجودي كه مراد ...

 امتناع ميكرد به زور

گفت بايد اونا رو برسونه خونة پدر 

 زنش، اصال مشخصه كه چه پرس

 ...مردمدار و

 پدر ابرو باال داد

 پرس حاج يداهللا اينجا بود؟-

در با شعف جواب دادما  

 .آره يه تك پا اومد و رفت-

 پدر چايياش را جلو كشيد

ي كرده-
 .باريكال پرس يداهللا! سنت شكتز

رسممان بود عروس و داماد را پاگشا 

 ميكرديم و بعد به خانة



 .همديگر رفت و آمد ميكردند

   چتر هاي وارونه

 صداي پدر حواسم را دوباره جمع كرد

- عوتشون كنيه شب د  

 مادر شاد جوابش را داد

رسمه اول بايد خونوادة داماد پاگشا  -

ز عروس رو  .كيز

ي  
ي را درون سيتز پدر استكان خالي چايي

 گذاشت

خب اين كه ميخواد بياد و بره بدون -

 پاگشا بد نيس؟

 .اين مراسمات كارم را سختير ميكرد

ي از اينكه بحث 
تلفن زنگ زد، مادر ناراصز



 قطع شد، تلفن را

رداشتب  

بله ... ممنون ... خيلي ممنون ... آخه -

 ...نميشه كه

 نگاهش را زير چشمي به پدر داد

ي ميگن-  ...باشه ... ببينم سيدكريم چ 

 خانم جان صدايم زد

ي هم به من بده گلوم خشك - رويا يه چايي

 .شد

   چتر هاي وارونه

 با اكراه بلند شدم

 !چشم-

وزها خيلي نيشم زده بود، 
خانمجان اييز



 همدست پدر و مادر بود

د، دلم را شكسته بودند  ز و زيرآبم را مي 

ز با وجودي  براي همي 

امشان واجب اما  كه بزرگير بودند و احير

 دلم نميخواست براي

 .هيچكدامشان كاري انجام دهم

ي گذاشت
 مادر دستش را روي گوسر

- گه سيدكريم ... تهمينه خانومه ... مي

 بياين اينجا دور هم

 .باشيم

 ابروي پدر باال پريد

ي - ز اينا مثل اينكه از رسم و رسوم چي 

ي 
 حاليشون نيس ... يعتز



ز بياين مگه الكيه ي پاشي   ...چ 

 مادر آب دهانش را قورت داد

   چتر هاي وارونه

اصلش ميخوان رويا رو نشون -

 فاميالشون بدن كه از كرج اومدن

... 

كردمن و من    

ز - ميگه بچه ها ميخوان عروسو ببييز

 بعدم كه ميگه شامو اضافه

 ...كرده تا مام بريم

قبل از تمام شدن حرفش پدر اتمام 

 حجت كرد

ز امشب - شام رو به وقتش دعوت مي كيز



ي نداريم
 .حال مهمويز

مادر كلي زبان ريخت و عذرخواهي كرده  

ي را رس جايش
 گوسر

 .گذاشت

مينه در جواب خانمجان كه پرسيد ته

 خانم چه گفت، با بيحالي 

 جواب داد

بد شد كلي ارصار كرد كه بياين دور هم -

 باشيم، خوب موقعيتش

ز امشب پاگشا كنه  جور بوده گفته همي 

 ...و

 پدر خروشيد

   چتر هاي وارونه



نميدونست امروز عقده و مهمون -

 داره؟ نمي شد از قبل دعوت

كنه؟ مگه ما دم دستيايم كه هر موقع 

 ...بگه پاشيم بريم

 مادر سعي كرد جو را آرامير كند

ي رو بدين به سيدكريم -
هي ميگفت گوسر

 خودم بگم فكر كردم سيد

نه قاطي  ز  ...حوصله نداره يه وقت مي 

 پدر برآشفت

چرا حرف تو دهن مردم ميذاري زن! من  -

 كي حوصله ندارم من كجا

فراهللاقاطي كردم .. استغ ! 

مادر در صدد رفع و رجوع خرابكارياش 



 برآمد

منظورم اين نبود سيدكريم! بخدا گفتم -

 اون زنه زبونبازه

ز و بعد  مجبورتون ميكنه قبول كني 

 ...حرصش رو

صداي زنگ تلفن كه دوباره به صدا 

 درآمد حرفش را نيمه تمام

 .گذاشت

   چتر هاي وارونه

ن را بردارمبه من نگاه كرد كه تلف  

 .حتما تهمينه خانومه بازم-

ديگر خيالشان از بابتم راحت شده بود  

 كه اجازة صحبت با تلفن



 .را به من داده بودند

ي را برداشته الو گفتم كه 
بيحوصله گوسر

 صداي مراد در تلفن

 پيچيد

ي -  .سالم رويا خوي 

زيرچشمي نگاهشان كردم كه حواس همه 

 به من بود

 .مرسي -

ه دادبا آرامش ادام  

يم خونة - رويا نشد بيام اونجا، داريم مي 

 سعيد رو ببينيم،

ي  
ز روزا اسباب كسر يكم كار داره قراره همي 

ز ...گفتم منتظرم  كيز



ز   .نباشي 

   چتر هاي وارونه

ي را رسجايش گذاشتم
 تشكر كرده گوسر

 .مراد بود گفت نميتونه بياد-

م كه دوباره  ز خواستم از كنار تلفن برخي 

 .زنگ زد

 .نگاه همه اين بار به تلفن دوخته شد

خانه به راه افتاد ز  مادر به سمت آشي 

اگه تهمينه خانم بود خودتون باهاش -

ز من حريفش  حرف بزني 

 .نميشم

ي رفت ولي ميانة راه 
دستم به سمت گوسر

 متوقف شد من هم حريف



 .زبانش نبودم

 پدر صدايم كرد

ز كيه-  .خودشو كشت اون تلفن، ببي 

ي را باال آوردم
 گوسر

 !بله-

 حاج يداهللا بود

   چتر هاي وارونه

 .سالم عروس ... سيدكريم هست-

 نگاهم را به پدر دوختم

 .بله-

 خنديد

ي رو بده بهش-
 .گوسر

 نفسي تازه كردم



 .چشم-

برعكس تهنينه خانم در مقابل اقتدار اين 

ممرد فقط بله و چش  

 .ميتوان گفت

گوشهاي ساكت نشسته و به 

 .حرفهايشان گوش مي دادم

ون  خانه بي  ز تهمينه خانم رسش را از آشي 

 آورده صدايم كرد

ي چاي رو بي  طبقة -
رويا بيا اين سيتز

ز   .پايي 

   چتر هاي وارونه

ز اينهمه آدم چرا مرا صدا  مات ماندم، بي 

 زده بود، جمعي كه



چند جوان ديگر داشت، مگر من عروس 

 نبودم در ضمن خجالت

 ميكشيدم

ز بودند  ز جمع مردان كه در طبقة پايي  بي 

 .بروم

ز شدم كه آيدا خواهر كوچكير  نيمخي 

 محمد رسيعير از من از جايش

 بلند شد

م مامان-  .بده من بي 

چشمم به تهمينه خانم بود كه با اخم 

 نگاهش كرد

ه- ز رويا ميي   .تو بشي 

ز اول زهر چشمي بنظ رم ميخواست همي 



د كه نبايد مثل  از من بگي 

مهمان باشم و دست به سياه و سفيد 

 .نزنم

ياد حرف محمد در روز خريد عقد افتادم  

 كه گفته بود اگر دم

ز حل است  .مادرش را ببينم همهچي 

   چتر هاي وارونه

 چادرم را در بغلم جمع كرده جلو رفتم

 !بدين به من-

 رفتم، خيلي سي
ز ي در دست پلهها را پايي 

تز

 مراقب بودم چاي داخل

ز اول كاري دست و پا  ي نريزد تا همي 
سيتز

ي بنظر نيايم،
 چلفتر



پشت در اتاق رسيدم، بخاطر هواي رسد 

ايط  درها بسته بود، رسر

ي بود نمي دانستم چهكار كنم و 
سختر

 چهكسي را صدا بزنم، امان

 .از اين تهمينه خانم

ي نيامد. دوباره چند آرام در زدم، ج واي 

 تقه زدم، در باز شد

 .و قامت محمد پديدار شد

 از ديدنم تعجب كرده بود

 ...رويا خانم! شما چرا زحمت كشيدي-

ز بار بود چشم در چشم شده و  اولي 

 دقيق نگاهش ميكردم، چرا قبال

توجه نكرده بودم، چشمهاي ريز، 



 ابروهاي بلند و هشت مانند،

ي تقريبا دراز و گ
ي بيتز

ي استخوايز ونههايي ... 

   چتر هاي وارونه

اين مرد با عالقه و ايدهآل من خيلي 

 .فاصله داشت

ي را به دستش دادم
 بغض كرده سيتز

 ...مادرتون دادن-

ي انتظار ديدنم را نداشت  مات بود گويي

ي بزند
ز
 مجال ندادم حرف

 .بااجازه-

رسي    ع پله ها را به سمت باال طي كرده 

ي شدم  وارد پذيرايي

نگاهي به افراد حارصز در آن جمع كردم، 



 مادر حاج يداهللا با مادر

و خانمجان در حال صحبت بودند و 

 مادر تهمينه خانم نماز

ميخواند، خود تهمينه خانم هم در 

خانه به كارهاي ز  آشي 

ادرش كه مشغول آماده   عروسهايش و زني 

ام بودند نطارتكردن ش  

 ...ميكرد

ان حاج يداهللا مدام با هم پچپچ  دخير

 ميكردند، بنظرم از زير كار

فتند يا شايد اينجا برخالف خانهي  در مي 

ساالري بود  ...ما دخير

   چتر هاي وارونه



ز  ي ميكردم، من بي  در هر حال خيلي غريت 

 اين جمع كه كسي 

 حواسش

 . كردمبه من مثال عروس نبود، چه مي 

ز بودم اي كاش  بغض كرده و آمادة گريسير

 بهانهاي جور ميشد و

 .از اين جا مي رفتم

ي بود ولي نميدانم چرا موقع 
 

جمع خانوادك

 شام سفرة جداگانهاي

ز براي مردها و سفرهاي در  در طبقة پايي 

 باال براي زنان

انداختند، ما از اين برنامهها نداشتيم، 

 فقط براي اينكه



كنند جاي ديگري برايشان بچهها شلوغ ن

 سفره باز ميكرديم و جمع

زنانه مردانه نداشتيم همه با هم يكجا 

 غذا ميخورديم ولي گويا

خانوادة حاج يداهللا برنامهشان طور 

 ديگري بود، با اينكه غريبهاي

 .در جمع نبود

   چتر هاي وارونه

از خانوادة ما به كسي غي  از خودمان 

همان جمعنگفته بودند،   

هفت نفرة خودمان بوديم، بدون 

ز و مراد  ...خانوادة مهي 

ي تا 
در جمع اينها هم غريبهاي نبود، يعتز



 آخر بايد دو سفره

 جدا ميانداختند؟

هر چند زياد مهم نبود چون در هر حال 

 من با اين خانواده

 .نميماندم

تازه فهميدم هر دو دخير حاج يداهللا 

ي  ي خوي 
 

 ازدواج كرده زندك

دارند البته بقيه ميدانستند ولي چون 

ش  براي من مهم نبود پيگي 

نبودم، داماد بزرگ حاج يداهللا رييس 

ش  بانك بود و داماد كوچكير

 .كارگاه داشت

ز هر دو عروس حاج يداهللا از  همچني 



ي   خانوادة رسشناس بودند، دايي

محمد هم وكيل بود كه امشب با 

ي بودند  .خانوادهاش مهمان حاچ 

اين جدا شدن جمع مردانه  فكر كردم

 زنانه براي من زياد بد نشد

چون حوصلة افراد بيشير را نداشتم. 

ز   خود محمد هم طبقة پايي 

   چتر هاي وارونه

بود و اينطوري كمير ميديدمش و باعث 

 .خوشحاليام بود

زهرا عروس بزرگير تهنينه خانم، شوهرش 

 را صدا زد و وسايلي 

ي  كه براي شام الزم 
بود را يكجا توي سيتز



 گذاشته، از او خواست

د، محمد هم چند بار  ز بي  به طبقة پايي 

 باال رس زده و به

بهانههاي مختلف براي بردن وسايل 

 آمده بود كه هر بار خودم

را مشغول كرده بودم تا چشم در چشم 

 .نشويم

تهمينه خانم قبل از پهن شدن سفره كنار 

 مادرشوهرش نشست بنظرم

كه مثل مادر تمام وقتش را عجيب آمد  

خانه نميگذرانيد ز  در آشي 

و بيشير دستور ميداد تا بقيه اجرا كنند. 

 ذهنم مشغول مقايسة



مادر و تهمينه خانم بود، وسايل سفره را  

 كه چيديم منتظر

كشيدن غذا نمانده كنار سفره نشستم 

خانه ز  در واقع چون در آشي 

ي  كاري به من نميدادند حس غريت 

ي ميكرد م، شايد چونبيشير  

 عروس

   چتر هاي وارونه

كت در جمع  بودم شايد هم مرا قابل رسر

 خودشان نميدانستند بجز

ي را  ي چايي
همان يكبار كه تهمينه خانم سيتز

 به دستم داد ديگر

 .مرا بازي نميدادند



 تهمينه خانم نگاهم كرد

ز رويا جون- ز سفره ميشييز ها پايي 
 جوونير

، قطعا با اين نگاهم را به او دوختم

 تفكراتش به مشكل

برميخورديم. از جايم بلند شده و با 

 فاصلة چند نفر كنار

گوهر، خواهر بزرگير محمد نشستم كه 

 صداي خندهي تهمينه خانم

 بلند شد

، گفتم بيشير - ي
نگفتم كه جاتو عوض كتز

ي 
 با خونواده آشنا بسر

... 

 لبخند زوري زدم



فكرم مشغول بود متوجه نشدم كجا -

 .نشستم

چشمهايش همراه خندهاي كه كرد جمع 

 شد

   چتر هاي وارونه

ي خيلي بزرگ -
نيس ديپلمتو هنوز نگرفتر

ي با
 نشدي و آشنا نيستر

 .روابط

مات شدم ديپلم چه ربطي به روابط 

 اجتماغي داشت

 .مسئلهاي نيس-

ز دستهايش رفته بود   مادر كه براي شسير

 هيچكدام حرفهاي تهمينه



خانم را نشنيد. چند دقيقه بعد آيدا هم  

 كنار سفره نشسته با

 .گوهر مشغول حرف زدن شدند

ي بودند امور دست  كال خانوادة عجيت 

 عروس ها و انگار تهمينه

خانم حاكم بود كه مقتدر رس سفره 

ها هم كمير   نشسته بود، دخير

 .خودشان را خسته ميكردند

ا را جمع كرديم ولي بعد از شام ظرفه

ي محمد نگذاشت من  زندايي

ز آنها كمك كنم، گفت؛ تو  در شسير

، ز ها هسير  عروسي و مهمان، دخير

   چتر هاي وارونه



 .ميشورن

ز ظرف روي  ي دستم را براي گذاشير
وقتر

ز  ي جلو بردم، آستي   ظرفشويي

ي از كبودي مچم 
بلوزم باال رفت و قسمتر

 ديده شد، زهرا كه مشغول

ي وسايل روي سينك بود متوجه جابج ايي

 شد و پرسيد

ي شده روياجون، چه بد  - واي دستت چ 

 .كبود شده

بر خودم بابت بيمباالتيام لعنت 

 فرستادم، چند روز مدام مواظب

به.هاي   بودم تا چشم كسي به جاي رصز

 كمربند نيفتد ولي حاال بر



ي ام متوجه شده بودند
 .اثر بيدقتر

 به زور لبخند زدم

- ز  ظرف خورده به گوشة موقع شسير

ي   .سينك ظرفشويي

 با دقت نگاه كرد

 !چه بد هم كبود شده اي واي-

ي حرفش را گرفت  گوهر ي 

   چتر هاي وارونه

 .بايد حواستو جمع ميكردي خوب-

زير چشمي نگاهم را به مادر و خانمجان 

 دادم، اگر خانوادة حاج

يداهللا شاهكار اصلي سيدكريم كه زير 

 لباسهايم پنهان بود را



 .ميديدند چه مي شد

د و نظري ميداد باز هم  ز ي مي 
ز
هر كس حرف

 سي  بالي خانواده شده

ي كه موقع كار  بودم، متهم به رسب  ههوايي

 حواسم را جمع نميكنم

ي رس خودم نياورم  .تا باليي

ي بعد ابوالفضل به طبقة باال آمد و  
دقايقر

پدر خواستهگفت   

ز شويم  .آمادة رفير

تهمينه خانم به اتاق رفته بود و من 

 ناخودآگاه منتظر بودم

برايم پاگشا چه ميدهد كه نايلون كوچگي 

ي   در دست به پذيرايي



 .برگشت

جلوي من كه رسيد نايلون را به سمتم 

 دراز كرد

حاج يداهللا برا هر كدوم عروسها از -

 مكه چادرشب آورده بود اينم

   وارونه چتر هاي

به نيت عروس محمد خريده اون زمون.. 

 .قسمت تو بوده

 .با مادر همزمان تشكر كرديم

ي زده نشد، مادر 
ز
تا به خانه برسيم حرف

 حوصله نداشت طفلي خسته

بود امروز بار زيادي متحمل شده بود، 

 بدون حرف رساغ رختخوابها



 .رفت و آنها را آورد

 مرا هم صدا زد

- ا جاي بابا و خانجونو بي  رويا بي . 

پدر بدون حرف به تلويزيون نگاه ميكرد، 

 هنوز ميانهام با محسن

ي توي اتاق خواب بود 
خوب نبود، وقتر

ي بودم و  من در پذيرايي

 .برعكس

حاال هم دلم نميخواست براي بردن 

 رختخواب پدر به اتاق بروم

 .تا با محسن روبرو شوم

ي زد
ز
 خانمجان چه عجب حرف

   چتر هاي وارونه



 .زوده، سيدكريم داره تلويزيون ميبينه-

ون داد  مادر نفسش را بي 

ي بود، من كه خيلي خستهام-
 .روز سختر

 خانم جان نگاهش را به پدر دوخت

 .باشه حاال يكم ديگه ميخوابيم-

دلش نميخواست قبل از اينكه پدر 

 بخوابد كسي به رختخواب برود،

ي كرده و پدر هم كه امشب 
سنت شكتز

 برخالف هر شب كه تا ساعت

 ده

ميخوابيد انگار به لج مادر نميخواست 

 .حاالحاالها بخوابد

خانمجان صحبت را به خانة حاج يداهللا  



 كشاند

 !بيار ببينم چادرتو رويا-

پدر باز بدون حرف نگاهش را به نايلون 

 در دست من و سپس به

 تلويزيون داد

   چتر هاي وارونه

 خانمجان چادر را به دست گرفت

 !بدك نيس-

 پوزخندي زد

البته اينو بعدا هم ميتونست بده، -

 حقت بود گفت برا همة

ي كرد جا پاگشا 
 

عروساش آورده ... زرنگ

 .داد بهت



 مادر ابرو باال داد

از كجا معلوم خانجون، شايدم پاگشا -

 رو بعدا دادن ... احتماال

ي بخرن و گف ز ز چي 
ز فعال فرصت نداشير ير

 ...اينو بديم

 به فكر فرو رفت

 ...چه بدونم شايدم-

 آهي كشيدم

ي كه من ديدم -
شايدي نداره، اون زيز

ز  ي بده نيس وگرنه همي   هيج 

 .اول ميداد

   چتر هاي وارونه

ي تهمينه خانم را فهميده 
 

خانمجان زرنگ



 بود

آره راس ميگه، يا ميگفت پاگشات رو -

ي 
ز
 بعدا ميده اما حرف

نزد، معلومه ماشاهللا از اون زرنگهاس، 

ز كارا رو كردن و  همي 

ز كه وضعشون شده  اينجوري جلو رفير

ز كه فقط  اون! مثل ما نيسير

 ...بريزن و بپاشن

 پدر بلند شد

، ماشاهللا چه - ز ين بخوابي  ديروقته بگي 

 به همه كار مردمم كار

 .دارين

تا نزديكيهاي صبح بيدار بودم و فكر  



كارهايم،كردم، به خودم،    

ي كه داشتم ... به محمد، رفتارش 
ز
اهداف

 ...... به همه

ي نرسيدم، امروز 
اما به هيچ نتيجة منظقر

 محمد را دو سه بار

بيشير نديده بودم آن هم چند دقيقه، 

ي نميآمد،
 بنظر پرس رستقر

مقيد بود ولي بنظرم زياد تحت امر 

 مادرش بود، احتماال بايد

   چتر هاي وارونه

او اجازه ميداد تا محمد با من حرف بزند 

 ...يا

ي شده بودم با رفتار  دچار مصيبت بيشير



 امشب خانوادة حاج يداهللا

كامال مشخص بود از چاله درآمده و به 

 .چاه افتاده بودم

صداي حرف زدن مادر با تلفن از خواب 

 .بيدارم كرد

رسم را باال برده چشم به ساعت ديواري 

دقيقهدوختم؛ هشت و چهل   

... 

اخمآلود به مادر نگاه كردم، اين وقت 

ز   صبح با چه كسي چني 

 مشغول صحبت بود

ي بايد - آره جاي تو خالي بود، خدايي

 شماها رو هم دعوت ميكرد،



همة خونوادة عروس رو بايد ميگفت ولي 

 خوب شايد دير بود شايدم

ي كرد و  ...بعدا يه پاگشاي حساي 

 مادر خوشباور من داشت خودش را گول

د، مطمئنم خودش هم به ز  مي 

ي كه ميگفت اطمينان نداشت  .حرفهايي

   چتر هاي وارونه

خانم جان كه سوژة تازهاي براي بحث 

وع مرد  پيدا كرده بود، رسر

ي -
ي تو كي دعوتشون ميكتز  ...كي 

ي تلفن را رس جايش گذاشت
 مادر گوسر

ي سيدكريم بگه-  .نميدونم واال هر چ 

 خانمجان خنديد



بنظرم تو هم فقط خودشونو دعوت  -

 ...كن بدون دورو بري  هاشون

شده  ز  ميشد، نيمخي 
بحث داشت جالبير

 -نشستم

منم موافقم ... اصال دعوتم نكردي -

 نكن، پرسه كه خودش هلك

 .هلك پا شد اومد اينجا

ناخواسته با يادآورياش اخم بر چهرهام 

 نشيت

، خودش - ي
ديگه نيازي نيس پاگشا كتز

شا كرده خودشوماشااهللا پاگ . 

 خانمجان مهربانير ادامه داد

 .نميشه كه، رسمه مادر-



نگاهم را به او دوختم، ديشب رس سفره 

ز   دلخوريام را حي 

   چتر هاي وارونه

انيهاي تهمينه خانم ديده بود، شايد  تكهي 

 دلش سوخته بود كه

نوهاش گي  چنان خانوادهاي ميافتد كه 

جشيك پاي اجبار به ازدوا  

ي هم من بيرس 
خودش بوده و با همدستر

 و زبان را راهي خانة شوهر

 .كرده بودند

ي حرفش را گرفت  مادر ي 

 .درسته رسممونه-

 لب گزيد



ز دلخور - هر چند رسم اونام بود ... مهي 

 بود كه چرا دعوتشون

نكردن ... مي گفت پس كي و چجوري 

 قراره با خونوادة داماد

ي خواهر عرو 
سهآشنا بشن، ناسالمتر ... 

خانم جان كه ديد بحث ادامه دار 

 ميشود، حرفش را پس گرفت

اشكالي نداره حاال، بخاطر مسائل پيش -

 پا افتاده دلخوري درست

   چتر هاي وارونه

، تو همشونو دعوت كن بذار  ز نكني 

 .بفهمن چه كار بدي كردن

 بود، خيلي زود 
ز عيب خانمجان همي 



 رنگ ميباخت، شايد هم از

سيد كه سخت  عكسالعمل پدر ميير

 مخالف حرفهاي خاله زنك بازي

وع   بود وگرنه خود خانمجان بحث را رسر

 .كرده بود

ي 
ي گوسر

رس ظهر تلفن به صدا درآمد وقتر

 را برداشتم صداي محمد

 را شنيدم

ي -  .سالم خوي 

خاك عالم بر رسم شد، ماجرا تازه داشت 

وع ميشد، بعد از  رسر

آمدن، اين محمد بود و تلفن كردن، 

ز   ...رفير



 دستهايم لرزيد

 .سالم، مرسي -

 شاد پرسيد

؟- ي ، خوي   چخي 

   چتر هاي وارونه

ي ندارد و هي كلمات را 
ز
معلوم بود حرف

 .پس و پيش ميكند

سيد  مادر با حركات چشم و ابرو ميي 

 .پشت خط چه كسي است

ي گذاشته گردنم را به 
دست روي گوسر

 سمتش چرخاندم

 !پرس حاج يداهللا-

 لبخند زد



پرس حاج يداهللا چيه ديگه، خوب -

 .اسمشو بگو

 زبانم خيلي سخت چرخيد

 ...محمد ... آقاس-

خانمجان هنوز نگاهم ميكرد، رو به  

ي لب زدم
 گوسر

؟- ز  كاري داشتي 

 هراسان پاسخ داد

سم-  .نه زنگ زدم حالتو بي 

 لبهايم روي هم كيپ شد

 .ممنون-

   چتر هاي وارونه

ي كه كرد خانمجان قبل از بلند 
خداحافطز



 شدنم مواخذهام كرد

سه، پشيمونش  - زنگ زده حالتو بي 

 ...كردي طفلي رو

 شانه باال انداختم

 !بيخود-

 زنگ زد، احتماال 
ً
تلفن مجددا

سياش نيمه تمام مانده  احوالي 

 .بود

ي را برداشتم
 با اكراه گوسر

 .بله-

 صداي شاد مرضيه پشت تلفن پيچيد

- ي بله و ب
ي از وقتر

ال! چه خودتو گرفتر

 .عروس شدي بيجنبه



 از ته دل شاد شدم

ي -
ي ... مرصز  ...خوي 

 با همان لحن ادامه داد

   چتر هاي وارونه

ي بهير از اين نميشم -
خوب خوب ... يعتز

 ... تو چطوري عروس

 .خانمي 

تمام خاطراتم اشك شد و روي گونههايم 

 فرو ريخت

 ...خيلي دلتنگت بودم-

 بغض اجازة حرف زدن نميداد

 .دلم برا همتون ... يه ذره ... شده-

 شادياش بيشير شد



واي رويا! منم دارم ازدواج ميكنم با  -

 كسي كه دوسش دارم،

 .زنگ زدم بهت خي  بدم

 هقهقم قطع نميشد

ي ... خيلي ... -
برات خوشحالم مرصز

 .خوشحالم

ي بود كه داشتم، 
ين دوستر مرضيه بهير

شود،حقش بود خوشبخت   

ي 
 سختر

   چتر هاي وارونه

 .زيادي كشيده بود

سيدم  آنقدر ذوق زده شده بودم كه ني 

 طرف كيست، طفلك عجله



داشت، قطعا امشب كلي كار داشت و 

 .شب مهمي برايش بود

ي 
البد حسن توانسته بود مادرش را راصز

 به اين ازدواج كند،

ي بود و ميتوانست هر    خوي 
مرضيه دخير

 كسي را خوشبخت كند،

ز مرام و  عزيزترين دوستم بود، همي 

 معرفتش كه در راه بازگشت

از مدرسه تلفن كرده و خي  خواستگارش 

 را داده و يادم كرده

بود نهايت ادبش بود، اين كارش برايم 

 بسيار باارزش بود و

ي را پيشم عزيزتر ميكرد
 .مرصز



ه خودم آوردصداي مادر ب  

ي شد از اين رو به اون رو شدي ... - چ 

 .هميشه اينجوري بخندي

 اشكم را پاك كردم

   چتر هاي وارونه

 ...نميذارين كه-

 خنديدم

 .دوستم بود داره ازدواج ميكنه-

 لب برچيد

برا عروسي اون خوشحالي اونوقت برا -

؟ ي
 خودت عزا گرفتر

با دهانم خشك شد، نميدانم شايد حق 

 مادر بود و من زيادي سخت



 .گرفته بودم

د ز  هنوز حرف مي 

واال حد وسط نداري كه يا از اينور بوم -

ي يا از اونورش
 .ميافتر

 از كنار تلفن بلند شدم

برا اون فرق داره، اوال بزرگير از منه، من -

 وقت ازدواج

كردنم نبود، بعدشم اون داره با كسي كه 

 دوسش داره ازدواج

 !ميكنه مادر من

تلفن مرضيه حالم را خوب كرده بود و 

 نميخواستم خرابش كنم پس

   چتر هاي وارونه



 .ادامه ندادم

پدر تازه نهارش را خورده و رفته بود، هر  

 كسي رسگرم كار خودش

بود كه تلفن زنگ زد، محمد بود كه  

ي برايم ز  گفت بايد چي 

 .بياورد

ي نيم ساعت بعد آمد، در دستش دو  
وقتر

 !كتاب بود

ي به رسم مهمان نوازي برايش چاي 
وقتر

 بردم، كتابها را توي

ي گذاشت
 سيتز

كتابهاي خودمه، گفتم شايد دوس -

ي 
ي بخويز

 .داشته باسر



پرسها ريز ميخنديدند دو كتاب مستعمل 

 برايم آورده، ميدانستم

خود كتابها مهم نيست آنها را بهانه كرده 

به ديدنم بيادتا  . 

ي نداشت؟ 
 

ز تشكر كردم كار و زندك مگي  رسر

ي هر روز ميخواست
 يعتز

 اينجا بيايد؟

از لجم و بيشير از روي خجالت در 

خانه ماندم اما مادر ز  آشي 

   چتر هاي وارونه

ي  كه صدايم كرد مجبور شدم به پذيزايي

 .برگردم

كنار پرسها كه مشغول بازي بودند 



با آنها نشستم و خودم را   

مشغول كردم تا چشمم به محمد نيفتد، 

 .ديدنش عصبيام ميكرد

ي نشست، تقريبا كمحرف بود،  
نيم ساعتر

د، با ز  كوتاه حرف مي 

خانمجان و مادر حرف زد، در حالي كه 

ي يك كلمه هم حرف
 من حتر

نزدم، نه كه خودم نخواهم كال حرف 

 .زدنم نميآمد

 بعد از رفتنش مادر ترسر زد

- ي  چقدر چشم ابرو 
ي بشيتز اومدم كه بيايي

 پيش ما، انگار بچهاي

پيش بچهها مشغول بازي شدي، گاهي 



 ...حس ميكنم

 شانه باال انداختم

وع نكن مامان، من همينم، بيخود  - رسر

 كرده هي پا ميشه ميآد

ي   !اينجا كه چ 

   چتر هاي وارونه

 اسمم را بلند صدا زد

 ...رويا-

ي داغون ادامه دادم  با اعصاي 

 ...انگار براش كارت دعوت فرستادم-

به اتاق رفتم، براي اين محمدآقاي پررو 

 فكر اساسي داشتم، از

فردا سيم تلفن را بعدازظهرها از برق 



 ميكشيدم كه اهل خانه

متوجه نشوند و محمد هم نتواند تلفن  

 كرده خودش را به خانهمان

 .دعوت كند

ز هر صبح زنگ  چند روز گذشت، مهي 

د و گزارش ك ز ار ميگرفت،مي   

مرضيه هم تلفن كرده و خي  عقدش را با 

 حسن داده بود، چنان

شاد بود انگار دنيا را به او دادهاند، حق 

 داشت ازدواج و

ي براي همة عمر در كنار كسي كه 
 

زندك

ين  دوستش داري قطعا شي 

بود. محمد در عرض اين هفته دو بار 



 آمده بود كه آن دو بار

از پريز بكشم،  هم نتوانسته بودم تلفن را 

 كمكم داشت خودش را

   چتر هاي وارونه

ي ميآمد 
در دل خانواده جا ميكرد، وقتر

 خودم را با بافتنياي

وع كرده بودم مشغول ميكردم  كه تازه رسر

 او هم با بچهها گرم

ميگرفت، نگاه زيرچشمياش را به خودم 

 ميديدم ولي زياد جدي

اد نميگرفتمش، بايد حالي اش ميشد زي

 روي اين ازدواج حساب باز

نكند، نهايت يگي دو ماه بعد راهمان از 



ي از
 هم جدا ميشد وقتر

زير حكومت پدر و محمد خالص ميشدم 

 و براي خودم تصميم

 .ميگرفتم

آخر هفته بود و دلم سخت گرفته بود، 

 نگاهم را به حياط دوختم

و درختان لخت بدون برگ، حياط 

ها را تصور كردم،  مدرسه و دخير

ي به  ز خوشبحالشان كه فارغ از هر چي 

 .تحصيل مشغول بودند

مادر ظرفها را با صداي بدي درون سينك  

 گذاشت

ي نيس-  .ميگم از اين پرسه خي 



 آهي كشيدم

   چتر هاي وارونه

ي - گفته بودين ميتونم برم مدرسه پس چ 

 شد؟

 نگاهش را به تلفن داد

- ومد نه به دو سه روز اول كه هر روز ميا

ي تلفن
 نه حاال كه حتر

نه ز  .هم نمي 

 رسم را به سمت ديگر چرخاندم

 اصال خواستة من براتون مهم هست؟-

 صدايش از پشت رسم آمد

بابات كه بعد اونكارا و پيدا كردن -

چه گفت حق نداري  دفير



بري مدرسه، حاال شايد بعد اينكه ازدواج  

 كردي شوهرت اجازة

 ...ادامه تحصيل داد و

 پوزخندي گوشة لبم شكل گرفت

شمام كه از خدا خواسته دست به -

 ...دست پدر دادي و

 صدايش نزديكير شد

تو چرا هر موقع اينا ميخوان بيان يا ما -

 بريم يه بامبول

   چتر هاي وارونه

ي 
درميآري؟ االن يادت اومده كه نرفتر

 ...مدرسه؟

 دستش را به شانهام گرفت



- رو رسخ كن تا من به كاراي بيا اين پيازا 

 ديگهام برسم،

 .هنوز كلي كار مونده

 به سمتش برگشتم

من درسمو ميخونم مامان، اينو هم به -

 بابا هم پرس حاج يداهللا

 !بگو

 لبخند زد

ي گي  بيار خودت بهش -
امشب يه فرصتر

 .بگو

حق با او بود بايد خودم با محمد حرف 

دم، درس خواندنم ز  مي 

ز او نداشت، شايد ربطي به جدا شدنم ا



ز را ي ميشد، پايي 
 راصز

از دست داده بودم ولي احتماال 

 ميتوانستم زمستان به مدرسه

برگردم. اگر نه با اين اخالق پدر شايد 

 بعد از دك كردن محمد

   چتر هاي وارونه

درسم را ادامه بدهم هم نميتوانستم . 

ز نشده بود  ي به آمدن مهي 
پدر هنوز راصز

راضياش كرده اما مادر   

بود كه مراد در جمع امشب باشد، 

ي   خانوادة عمو اسد و دايي

ي حاج 
اردشي  هم بودند، برخالف ميهمايز

 يداهللا مراسم پاگشاي ما



 .خيلي پررونق بود

ي درست و 
پدر گفته بود بايد مهمايز

ز را ياد حاج ي گرفير  حساي 

ز تمام اعضاي  يداهللا بدهد براي همي 

 خانوادة آنها از ريز و درشت

و چند نفر بزرگ فاميلشان طبق رسممان 

 .دعوت بودند

اهن نيلي و پليور تقريبا پررنگ  يك پي 

ي هم براي
 شيك و گرايز

 محمد گرفته بوديم

هر موقع پاي خانوادة حاج يداهللا وسط 

 بود غم عالم روي دلم آوار

در كار غرق كردم تا  ميشد، خودم را 



 گذشت زمان را حس نكنم،

   چتر هاي وارونه

ي به خود آمدم كه همه دور سفرة 
زمايز

 شام جمع بودند، خانه

بقدري شلوغ شده بود كه چشمم چند 

 بار به زور به محمد خورد

ش آورده و حرفهايم را  چه برسد تنها گي 

 .به او بزنم

هر چند فكر ميكردم زودتر از 

ي خ
انوادهاش ميآيد و من فرصتر  

براي حرف زدن با او خواهم داشت ولي 

 آخر وقت همراه خانواده

م به سنگ خورد و نتوانستم  آمد، تي 



 .حرفهايم را بگويم

هر چه بيشير با اين خانواده آشنا ميشدم 

 متوجه تفاوتهاي

زندگيمان ميشدم، خانوادة حاج يداهللا 

 برعكس خانوادة پدرساالري

ها و ما، عجيب ز  ن ساالري بود، دخير

 تهمينه خانم
ً
 مخصوصا

ي كه 
ي ميكردند و اين براي متز حكمروايي

 بسيار رسكوب شده بودم

ي داشت، حاج يداهللا در هر كاري 
 

تازك

سيد  نظر تهمينه خانم را ميي 

برعكس پدر كه حرف مادر برايش مهم 

 نبود و حرف فقط حرف



 خودش

 .بود

   چتر هاي وارونه

ز ميشدند آخر و  قت كه آمادة رفير

 تهمينهخانم رو به مادر گفت

پسفردا محمد ميآد رويا رو بياره -

 .خونمون، شب يلداست

مادر با نگاه به پدر كه خيلي دورتر از ما 

 ايستاده بود با

 مكث جواب داد

ي بگه-  .حاال ببينم سيدكريم چ 

 تهمينه خانم چشمگي زد

دخير كه عقد كرد ديگه متعلق به -



و اختيارش دستشوهرشه   

ي ميخواد بگه  .اونه. سيدكريم چ 

 مادر من و من كرد

ي دور هم - آخه بچههاي مام شب يلدايي

 جمع ميشن شايد سيدكريم

 ...گفت

 تهمينه خانم صدايش را بلندتر كرد

سيدكريم با اجازتون پسفردا رويا جان -

 .ميآد خونة ما

   چتر هاي وارونه

ي بود   ز پدر مثل مواقعي كه مخالف چي 

 كمي رسش را باال برد ولي 

نتوانست در مقابل آن همه آدم 



 مخالفت علنياش را اعالم كند

ي بخواد  بنابراين با بيميلي لب زد تا خدا چ 

ه  !همشي 

 تهمينه خانم با خوشحالي دستم را گرفت

ي محمد ميآد دنبالت-
 !آماده ميسر

ي بعد از رفتنشان كلي كار داشتيم
، ساعتر

 بعد خانواده عمو و

ي هم رفتند و فقط من ماندم و مادر و  دايي

خانهاي كه از ز  آشي 

ي تركيده بود
ز

 .شلوغ

 خانمجان دلش سوخت

خسته شدين بذاربن بقيهش بمونه برا -

 .فردا



 مادر مخالفت كرد

نه خانجون، تا هر كجا بشه امشب -

 انجامش ميديم فردام باز

 .كار هست، تموم نميشه كه

ي خواستخانم ج ان چايي  

   چتر هاي وارونه

ي برام بيار، گلوم - رويا الاقل يه چايي

 خشك شد بس كه فك زدم

زن  .با اون دو تا پي 

خندهام گرفت، خانمجان خودش را پي  

 .نميدانست

 مادر صدايم كرد

ي رو بده خانجون، بخاري رو هم كم  - چايي



 كن، در اتاقم ببند

 .بابات بخوابه

وع كردخانمجان دوب اره رسر  

چه زرنگه اين زن، خوب محمد بياد --

 اينجا شب يلداس بايد

ي بيارن كه ديگه چه كاريه اون بياد  يلدايي

 ...و

 مادر انگار با خودش حرف بزند

اين خانجونم دنبال كسيه حرف بزنه، -

 نميبينه اينهمه كار

 .ريخته رسمون

 كفري شد

   چتر هاي وارونه



االن اونقدر ميگه باز صداي سيدكريمو -

 بلند كنه، بندازه به

 .جونمون

ميدانستم براي عروس شب يلدا، شب 

ي مناسبتها كادو
ر
 عيد و باف

ند ولي زياد رسدرنميآوردم در واقع  ميي 

 برايم مهم نبود ولي 

ي مرضيه تلفن زد و با شور و شوق از 
وقتر

 وسايلي كه برايش

 .آورده بودند گفت دلم سوخت

ضيه چند روز بيشير نبود نامزد شده، مر 

ي 
 آنهم با نارضايتر

خانوادة داماد اما آنها برايش اينگونه 



 بودند و خانوادة

 .حاجيداهللا هم جور ديگر

مرضيه با شادي انگار بخواهد دلم را 

 بسوزاند

ز  - ي روبان بسير
 

هندونه رو يه مدل قشنگ

 .كه نگو

 خنديدم

   چتر هاي وارونه

- ي  روبانه
ديگه يه جور مي بندن مرصز ! 

 همچنان پررو بود

ز حسن آقامون يك - ، روبان بسير نهخي 

ه  .به توان ميليون قشنگير

 .هر دو خنديديم



 گلويش را صاف كرد

ي چيا آوردن برات؟ برا من كه يه -
راستر

 پالتو خريديم و يه

 .شال ست اون

 آب دهانم را قورت دادم

 ...يه چادر شب و-

 متعجب لب زد

- ه دوتا دوتا، مگه برا پاگشا چادر  چهخي 

 .نداده بودند

 غافلگي  شده و خراب كرده بودم

نه اون مجلسي بود االن يه چادر گرون -

ي 
ون رفتتز  خريدن كه بي 

   چتر هاي وارونه



 .رسم كنم

 البد يك تاي ابرويش را باال برد

ي -
ي باشه عروس حاج يداهللا هستر هر چ 

 خوب جفت جفت مي خرن

 برات

ي رو  .هر چ 

با خنده رد شدم، نميخواستم خودم را  

 كوچك كنم اما در فكر

بودم براي نامزد محمدشان چه بردهاند، 

ي از دم خي  ز  لهله مي 

او و نامزدش بدهد ولي همچنان نامرد 

 بود و الم تا كام در مورد

د ز ي نمي 
ز
 .او حرف



دلم ميخواست در مورد سهراب از او 

سم ولي خجالت ميكشيدم  بي 

گري بكندفكر دي . 

ي مرا  اينطوري نميشد، اين بيخي 

 .ميكشت

ي صاف كردم  گلويي

ون از بحث نامزد و يلدا و خريد، - بيا بي 

 ديگه چهخي  از

   چتر هاي وارونه

 ...بچهها از

 بيخيال جواب داد

، همون بچههان با ديوونه - ي هيج 

 .بازياشون، خي  تازه اي نيس



 دل به دريا زدم

- ، دي ي ديش تازگيا؟سهراب چ   

 رسخوش خنديد

ولش كن بابا تو ديگه رسما نامزد كردي، -

 نبايد ديگه برات

كسي بجز نامزدت مهم باشه، سهراب 

 .بره به درك پرسة بيخود

نميدانم چرا هيچوقت با سهراب خوب 

 نشد، شايد چون سهراب پسش

 .زده بود

 تلفن كه قطع شد رساغ مادر رفتم

- و كادو مگه شب يلدا برا عروس هندونه 

 اينا نميآرن، پس چرا



 .اينا هيچكاري نكردن

   چتر هاي وارونه

 لبهايش آويزان شد

ي بگم واال! حاال فرصت هست شايد - چ 

 ...بيارن، شايدم

 نگاهم كرد

يه هندونه اس اصال ارزش نداره -

ي 
 .بخاطرش خودتو اذيت كتز

 مات شدم

مهم هندونه نيس كه، ارزشيه كه به -

ي 
 عروس ميدن، برا مرصز

 ...پالتو خريدن و

ي كرد  نج 



 .باز اين دخير زنگ زد و رسر درست كرد-

 دهانم باز ماند

وا مامان! چيكار اون بدبخت داري -

ي رو با هم  اصال چرا همه چ 

ي نيس  
، مسئله حرفاي مرصز ي

قاطي ميكتز

 كه خساست تهمينه خانم و

... 

ش را قاطي كردخانمجان خود  

   چتر هاي وارونه

راس ميگه خوب، اينا چرا اينجوري ان  -

ي، اون از خريد و  كي 

 ...پاگشا و كادوشون اينم از شب يلدا و

 رو به خانمجان كردم



آزمايشگاه رو بگو خانجون، كيك و -

 سانديس آورده بود از

ن صبحونة مفصل  مغازه بعد همه مي 

 ...و

ز شدرسش باال و پاي ي   

 ...آره واال-

صداي زنگ در حرفش را نيمه تمام  

 .گذاشت

 .دكمه را زدم و نگاهم را به حياط دوختم

ي آورده بودند  بقول مادر شايد برايم يلدايي

ي محمد را
 ولي وقتر

با دستهاي آويزان ديدم كه وارد حياط 

 شد، انگار يك سطل آب



 رسد روي رسم خالي كردن

ي دستش نيس مامان-  !هيج 

   چتر هاي وارونه

 مادر دعوت به آرامشم كرد

ز بخاطر يه - ، االن فكر ميكيز ز ي نزني 
ز
حرف

 .هندونه ميگيم

دم،  ز ي نمي 
ز
البته من كه با محمد حرف

ي به خانمجان
 زيرپوستر

ي نگوبد ز  .فهمانده بود كه چي 

 به سمت اتاق رفتم

 .من برم آماده شم-

وع  ز نشسته بوديم رسر ي توي ماشي 
از وقتر

حرف زدن كرد، نميدانم به  



من حساس شده بودم يا واقعا بيشير 

 حرفهايش در تأييد مادرش

 بود

ي مامان مشخصات تو رو گفت با -
وقتر

 خودم گفتم همونيه كه

ي به دلم برات 
سالها دنبالش بودم، يعتز

ي 
 ...شد كه خود خودير

ي كه مامان تأييد كنه كال مورد  آخه هر چ 

 قبول منه و مطمئنا

   نهچتر هاي وارو 

ينه  ...بهير

 لبخند زد

ي گفت پونزده سالته يكم دلم -
ولي وقتر



 لرزيد گفتم بچه سالي 

و سيدكريم دخير نوجوونشو نميده 

 ...دست ما

 زير چشمي نگاهم كرد

ولي مامان گفت ماشاهللا هيكلت -

 درشته و خيلي بزرگير از سنت

 ...نشون ميدي

ي نزدم كه خودش ادامه داد
ز
 حرف

- قسمت هم شديم وخالصه  ... 

ز اول حالياش ميكردم رفتنيام تا  بايد همي 

 زياد روي من و

 ماندنم حساب باز نكند

 ...من يگي ديگه رو دوست دارم-



 محكم روي ترمز زد

   چتر هاي وارونه

؟- ي  !چ 

ز جمع كردم  خودم را گوشة ماشي 

ز -  ...همي 

 پوزخندي گوشة لبش نشست

نكنه منظورت همون پرسهس كه بهم -

 زنگ زده بود؟

ي ندادم  .رنگم پريد ولي جواي 

 ادامه داد

ي شد-  .اون كه دمش قيج 

آه از نهادم بلند شد، چه عكسالعملي 

 بايد نشان ميدادم، هنوز



نميدانستم محمد هم در ماجراي آن 

 شب و نيامدن سهراب بر رس

ي داشته يا نه ... اصال اگر 
قرار نقسر

ز محمدهمهاش زي ر رس همي   

ي 
بوده باشد چه بايد ميكردم، خدايا يعتز

 مراد را او خي  كرده

 ...بود يا

در فكر بودم كه صداي خفهاش در  

 گوشم پيچيد

   چتر هاي وارونه

 .پس چرا به من جواب بله دادي-

 پوزخند واضجي روي لبهايم نشست

بله رو من ندادم، خونوادم دادن -



ز    من حرفبعدشم اصال نذاشير

 .بزنم و بهتون بگم

 رسش پايينير رفت

خب ما تو آزمايشگاه و خريد با هم -

 بوديم، همونموقع مي 

ي  ي ... نه االن كه همهج 
 

ي بهم بگ
تونستر

 ...قطعي شده و

 اشكم رسازير شد

ي -
ي بگم يعتز ز نميدونم چرا نتونستم چي 

ز   فكر كردم بيمحلي ببيني 

ز و  ...خودتون كنار ميكشي 

 اخم كرده بود

ي تموم شده كاري نميشه كرد-  .همهج 



 حرف دلم را زدم

   چتر هاي وارونه

چرا ديگه! يه چند وقت بگذره از هم -

ه  جدا ميشيم و هر كي مي 

ي زندگيش  .ي 

 رسش باالتر آمد

نه ديگه همون اولم گفتم من مرد -

ز به عقب نيستم فقط  برگشير

روبه جلو حركت ميكنم، يه كاري رو 

وع ي رسر
وع نميكنم اما وقتر  رسر

 ...كردم ديگه ادامه ميدم و هيچ موقع

ي شد، راست  چه زود بال و پرم قيج 

 ميگفت همان اول تاكيد كرده



 .بود مرد عقب كشيدن نيست

 نگاه ماتش روي صورتم مانده بود

دلتم به كسي خوش نكن كه برگردي -

مباهاش ادامه بدي، با ه  

وع كرديم با هم ادامه ميديم  .رسر

با حرص نگاهش كردم، نكند نيامدن 

 سهراب تقصي  او بود؟ چقدر

از او بدم ميآمد، دلم اصال بحالش 

 نميسوخت، با كارها و خساست

 .اين مدت از چشمم افتاده بود

   چتر هاي وارونه

دم ز  بايد تي  خالص را مي 

 .در هر حال من دلم باهاتون نيست-



 اخمش غليظير شد

 .عوضش من دلم سخت باهاته-

ون دوختم  نگاهم را به بي 

، منم آدم زير - ز زياد دلتونو خوش نكني 

ز   بار حرف زور رفير

ي اگه تا حاالم بودم از االن 
نيستم ... يعتز

 ...به بعد

ز را خاموش كرد  ماشي 

؟- ي ي چ 
 يعتز

 آب از رسم گذشته بود

ي خونواده هامون كلي -
من و شما ... يعتز

 با هم تفاوت دارن،

 ...رسم و رسوم، فرهنگ



   چتر هاي وارونه

ز را روشن كرد  ماشي 

اينا زياد مهم نيس به مرور حل ميشه، -

 ...بقول مادرم

باز هم مادرش! از هر دو جمله يگي راجع 

 به مادرش يا نقل قول

 .سخنان او بود

 دندانهايم روي هم كليد شد

 خيلي دوسش دارين نه؟-

 تند به سمتم برگشت

 كي رو؟-

 پوزخندي زدم

 .مادرتونو-



 ابروهايش باال پريد

 شما دوسش نداري؟-

 دهانم باز ماند

   چتر هاي وارونه

 مادرتونو؟-

 با صداي بلند خنديد

 .نه مادرتونو-

ل كرد  خنده اش را به زور كنير

 .چه مادر مادري هم شد-

 هر دو خنديديم و من فكر كردم واقعا 

 مادرم را دوست دارم يا

نه، قطعا دوستش داشتم ولي با كارهاي 

 اين اواخر و شايد بخاطر



زيادي كوتاه آمدنش در مقابل 

 زورگوييهاي پدر، كمي جايگاه

مادر در دلم تغيي  كرده بود، حق داشتم 

 .دلم شكسته بود

 جدي شدم

چرا دوسش كه دارم ولي خوب خودم -

 بيشير مهمم تا نظر بقيه

... ي بگم همه رو در حد خودش چجور 

 ...دوست دارم و

 اجازه نداد حرفم را تكميل كنم

   چتر هاي وارونه

نه ديگه، مادر جايگاهش جداست -

 اصال عشق به مادر وراي همة



 ...عشقا و

 حرفش را بريدم

؟ دير شد- ز  .نميخواين راه بيفتي 

ز را روشن كرد  ماشي 

 .آره منتظرمونم-

 به سمتم برگشت

 ...حرفم نصفه موند-

 خنديد

دوس ندارم هيچموقع حرفم نصفه -

نم ز ي رو نمي 
ز
 بمونه، يا حرف

 .يا تا آخرشو ميگم

 لبهايش را تر كرد

بقول مامان! مهم زن و شوهرن كه -



 همديگه رو دوست داشته باشن

 ...و هواي همو داشته باشن

   چتر هاي وارونه

هام روي لبهايش ماند، باز  هم  نگاه خي 

 دو كلمة مادرم و

 ...هيچموقع

ز حاال تاكيدش را ميكرد كه كاري را  از همي 

 نصفه ول نميكند و

مادرش را هم خيلي قبول دارد، احتماال 

 در مقابل تهمينه خانم،

 .بازندهاي بيش نبودم

نميدانستم منظورم را چطور برسانم كه 

 برداشت بد نكند



پس شما مادرتونو بيشير از همه دوس -

درسته؟دارين   

ز كرد  رسش را باال و پايي 

ام مادر واجبه-  .بدون شك! احير

ي كه روي 
ز
تمام زورم را زدم تا بتوانم حرف

ي ميكرد
 دلم سنگيتز

 را بر زبان بياورم

 جايگاه زن باالتره يا مادر؟-

   چتر هاي وارونه

 .بدون حرف نگاهم كرد

 نتيجهي آخرين تالشم اين شد

ز كه - ي هستي  ي شمام جزو مردايي
يعتز

 عشق چند نفرو تو دلتون



ي 
ي وقتر

دارين و زنتون رو اندازة ... يعتز

 مادرتونو بيشير از

 ...همه دوس دارين اگه زنتون

 متعجب نگاهم كرد

؟- ي  !چ 

نميدانم چرا اين سوال را پرسيدم من كه 

 قصد ماندن نداشتم تا

از جايگاه خودم پيش او و قلبش اطمينان 

كنم شايد مي پيدا    

خواستم با پدرم مقايسهاش كنم شايد 

 ...هم

 بايد درستش ميكردم

ز ... - ي مجبور به انتخاب بشي 
اگه يه زمايز



 زنتون براتون مهمه

 ...يا

   چتر هاي وارونه

 نتوانستم مستقيم به مادرش اشاره كنم

 خونوادتون؟-

 نگاهم كرد

 ...چرا بايد مجبور به انتخاب بشم-

ديد نگاهم كردبا تر   

ي ميتونم هردوشونو داشته باشم-
 .وقتر

ز نبود كه نگاهش  شايد از داشتنم مطمي 

 رنگ دودلي داشت

 .همه در كنار هم-

 اخم كرد



مادر جاي خودشو داره، زن آدم جايگاه -

 .خودشو

 .بشكة آب يخ روي رسم خالي شد

ز را نگهداشت  رسيده بوديم، ماشي 

ي شد- ي فكر ميكرديم چ   !چ 

   ارونهچتر هاي و 

ميدانستم حرفهايم توي ذوقش خورده، 

 دلم لرزيد نكند برداشت

بدي از حرفهايم كرده يا خداي نكرده 

 حرفهايم را به خانوادهاش

ي به خانوادة خودم 
بازگو كند يا حتر

 .بگويد

قبل از اينكه در را باز كنم، حرف آخرم را 



 زدم

ي من كال با مقولة ازدواج مشكل -
راستر

 ...داشتم

ي كردم
 مكتر

ي مي خوام بگم -
و البته دارم ... يعتز

 مشكل من با خود شما

ز  ي فكر نكني 
 ...يا خونوادتون نيس ... يعتز

ي زد
 لبخند تلجز

ايط - ي نداري خوب رسر ميفهمم، تقصي 

 ...سن و سالته و البته

ز گذاشت  دستش را روي ف ماشي 

- ي   ... نميشناسي ومنم درست و حساي 

 آهي كشيد



ز صحبت - از كجا به كجا رسيديم، اولي 

 دونفرهمون چجوري پيش

   چتر هاي وارونه

 !رفت

منده اخم كردم  رسر

ز -  .ببخشي 

 پياده شد

 .مهم نيس، بريم تو، هوا رسده-

تمام اعضاي خانوادة حاج يداهللا جمع 

 بودند ولي خانه بقدري ساكت

ر دو يا سه نفر در و مجلسي بود كه انگا

 خانه هستند، يك

ز ويژه  .خانوادة نظامي طور با قواني 



ز پدر و مادر مشخص  ي جاي نشسير
حتر

 بود، برخالف خانة ما كه هر

كس هر جاي خانه دوست داشت 

 مينشست، اينجا جايگاه همه

 مشخص

ز پادگان، وضعيت همه مشخص  بود، عي 

 بود از بزرگ به كوچك، دخير 

   چتر هاي وارونه

ي بچه ها، 
و پرس و عروس و داماد حتر

 وظايف قسمت شده بود،

ي بودند و  عروسها عهده دار اصلي پذيرايي

ان كمك حال آنها  .دخير

ضمن آنكه هيچ كسي مرا تحويل 



 نميگرفت و همه بنوغي خودشان را

ي خود محمد 
قبول داشتند تا ديگري. حتر

 انگار پيش خانوادهاش

خجالت ميكشيد نزديك من بنشيند، با 

ز   حفظ فاصله و رعايت قواني 

د ز  .خانهشان حرف مي 

 ساعت را نگاه كردم

تهمينه خانم اگه اجازه بدين من برگردم -

 .خونمون

 تهمينه خانم نگاهم كرد

 .كجا تازه رس شبه كه-

 لبخند اجباري زدم

 .بايد تا ساعت ده خونه باشم-



ي بهم نگاه كردهو خنديدند
 

 .همگ

   چتر هاي وارونه

 حاج يداهللا گفت

مگه پادگانه كه ساعت ورود خروج -

 داره؟

ز خانة شما   كاش مي توانستم بگويم قواني 

 كه بيشير به پادگان

 .ميخورد

 لبخندم را حفظ كردم

ي مراد و -
ز بوده، حتر ديگه برا همه همي 

ز هم  ...مهي 

 گوهر مزه ريخت

- و يه اين دفعه يادت باشه برگ خروجت



ي 
 .ساعت بيشير امضا كتز

 محمد بلند شد

 .من آمادهام، بريم-

 حاج يداهللا اجازه نداد

كجا برين، هنوز كه خيلي زوده و رس -

 شبه، مثال شب يلداس ها،

 .ساعت ده شبه

محمد نگاهم كرد، مادر موقع خروج از 

 خانه به او تاكيد كرده

   چتر هاي وارونه

ي رفت يم تا ساعت ده كه بود هر موقع جايي

 موقع خواب باباسيدكريم

بود، مرا به خانه برساند، حاال فرجه هم 



 داده و بخاطر اينكه

شب يلدا بود اجازه داشتم كمي بيشير در 

 خانة حاج يداهللا باشم

ولي نبايد دير ميكردم چون پدر روي 

 ديركردن در دوران نامزدي

 .حساس بود

ز ساعت  احتماال يادشان نبود فصل پايي 

 .ده، ديگر اول شب نبست

 نگاه همه به من دوخته شده بود

ي - پدر حساسه منم تا اين وقت شب جايي

 ...نبودم

 تهمينه خانم حرفم را بريد

به سيد گفتم دخير كه شوهر كرد ديگه -



 اختيارش دست پدر و

 .مادرش نيس

ي مي كند
ي شوچز

 .خنديد يعتز

ش دادم، البد هنوز  نگاهم را به دو  دخير

 احتيارشان دست او و

   چتر هاي وارونه

حاج يداهللا بود كه امشب در خانة پدري 

 .حضور داشتند

محمد نشست و با ايما و اشاره به من 

 فهماند كمي صي  كنم بعد

 .برويم

ي 
 

ي پرس به آن گندك
چه خانوادهاي، حتر

 نميتوانست براي خودش



د  .تصميم بگي 

انم چه لزومي به بودنم در آن جمع نميد

ي همه مشغول
 بود وقتر

بودند و كسي به من توجهي نداشت، 

ي محمد هم رسش با بقيه
 حتر

 .گرم بود و مرا زير چشمي نگاه ميكرد

فتيم در  ي كه به خانهشان مي 
برعكس زمايز

ز كه نشستيم  ماشي 

ي تا خانة ما ساكت 
ز
بدون هيچ حرف

 .نشستيم

از محمد و  دروغ چرا دلگي  بودم، دلم

 خانوادهاش گرفته بود،

ي نبود كه الاقل تهمينه خانم  انتظار بيجايي



 موقع برگشتنم دست

   چتر هاي وارونه

ي هر چند   خالي راهيام نكند و هدية يلدايي

 كوچك و ناقابلي 

د، من آدم متوقعي  برايم در نظر بگي 

 نبودم در واقع خيلي هم

زو قانع بزرگ شده بودم اينها هم ج

 فاميل بودند و فرهنگمان

يگي بود نميدانم من برايشان بيارزش 

 بودم يا واقعا اهل رسم

 .و رسوم نبودند

اينكه من راغب به اين ازدواج نبودم 

 مسئلة ديگري بود و رفتار



خانوادة داماد در قبال تازه عروس يك 

 .مسئلة جدا

به دم در خانه رسيديم، نگاهم را به 

 طبقة باالي خانه دادم،

 چراغهاي خاموش دلم را بيشير ريخت

 .انگار خوابن-

 رد نگاهم را گرفت

 .مگه شب يلدا نيس! چه زود خوابيدن-

 آهي كشيدم

پدر عادت داره رس ساعت ده ميخوابه، -

 خانمجان هم همينطور

   چتر هاي وارونه

 .وگرنه بدخواب ميشن



ز و مراد نبودند قطعا مادر هم رس و  مهي 

ا را رسي    عته شب يلد  

بهم آورده بود تا جاي خالي بچه ها به 

 چشم نيايد، شايد هم

پدر كم حوصله بوده اصال شايد امشب 

ي   براي زري خانم هم يلدايي

 ...برده از كجا معلوم، شايد مادر

ز  ي كه به دستم خورد صداي هي 
دستر

ون  بلندي را از گلويم بي 

 فرستاد

؟- ي
 چيكار ميكتز

دهام باعث شد خودش ز  صداي وحشير

د  هم از جا بي 



ي فقط-  ...هيج 

 قلبم هزار در ثانيه ميكوبيد

 !خداي من ترسيدم-

 رسي    ع دستم را كنار كشيدم

   چتر هاي وارونه

االن چهجوري در بزنم همشون -

 .بدخواب ميشن كه

منده شده بود  خودش هم رسر

ي -
خب بايد يه كليد بهت بدن كه وقتر

 برمي گردي خونه بقيه

 .اذيت نشن

زخندي زدمپو   

ما از اين رسم و رسوما نداريم، من -



 دخير خونهام مگه كجا

م كليد داشته باشم  .مي 

 با حرص اضافه كردم

فقط مدرسه بود اونم زمان مشخضي -

 داشت كه به لطف شما ديگه

م  .اونم نمي 

 لب گزيد

چرا نري مدرسه، ثبت نام ميكنيم، -

 اتفاقا من دوست دارم زنم

 ...تحصيالت عاليه داشته باشه

   چتر هاي وارونه

 تنور داغ بود بايد نان را ميچسباندم

خوب پس، هر موقع شد بريم ثبت نام  -



 .كنم

ز شد  رسش باال و پايي 

 .بايد يه فكري هم براي كليد بكنيم-

 لبهايم آويزان شد

ز و هيچ موقع - ي همه خونه هسير
وقتر

 خالي نيس و قرار نيس پشت

در بمونم، كليد به چه كارم ميآد ... فقط 

ي ميگن رس ساعت
 وقتر

ي بايد باشم
 .خونه باشم يعتز

دلم نميخواست بداند خانوادهام از درد 

 فرار من در را قفل

ايط به من كليد  ميكردند، با اين رسر

 ميدادند؟



صدايش نگذاشت بيشير از آن به 

 فكرهايم ادامه بدهم

خيلي خب پياده شو خودم بهشون -

يگمم . 

   چتر هاي وارونه

چند تقه به در كوبيدم ولي جواب نگرفتم 

 حق داشتند بهعلت رسدي

هوا تمام درها بسته بود و البد 

 نميشنيدند پس زنگ در را خيلي 

آرام فشار دادم كه بالفاصله باز شد، 

 محمد گفت داخل خانه

نميآيد چون ديروقت است و مزاحم 

استهنميشود من هم از خدا خو   



 .تعارفش نكردم

در كه پشت رسم بسته شد دلم ريخت، 

ي   نگاهم را به چراغهايي

ي و  دوختم كه روشن ميشد، اول پذيرايي

 سپس راهپله، حتما همه

بدخواب شده بودند، جواب پدر را چه 

 .ميدادم

ي كشيدم و فكر كردم بد 
نفس عميقر

 نميشود بفهمند بعد از اين

رد، قرار است برنامههايشان كمي بهم بخو 

 نتيجة اجبار براي

ز بود ديگر  .ازدواج همي 

برخالف آنچه فكر ميكردم تنها مادر 



 بيدار بود

 .چه دير كردي مگه نگفتم تا ده برگرد-

دلم ميخواست تمام حرصم را روي مادر  

ي تمام اين
 كه باعث و بايز

   چتر هاي وارونه

 برنامهها بود خالي كنم

 !دست خودم بود مگه-

 دستش را به داخل گرفت

ته بيدار - ماشااهللا! آروم تر، چه خي 

 .ميشن

 چادر از رس گرفتم

اينم كه برگشتم به زور خودم بود وگرنه -

ز حاال حاالها  نميذاشير



بيام ... خوب شوهر كردم اختيارم دست 

 .اوناس

 دست به كمر گرفت

بيخود كردن، دخير تا تو خونة باباشه -

 اختيارشم دست خونوادة

دشهخو  . 

 نگاهم را به چشمهايش دوختم

ي اينو به تهمينه خانم و حاج -
ميتويز

ي يا فقط جلو
 

 يداهللا هم بگ

ي مامان؟
 من بلدي قلدر بازي بكتز

   چتر هاي وارونه

برخوردم صحيح نبود ولي مادر بد موقعي 

 به تورم خورده بود،



حرص تمام امروز را رس او درميآوردم، اي  

ب بودكاش او هم خوا  

امي 
ي نميكرد تا بياحير و سوال و جواي 

 .نكنم

 به سمت اتاق رفتم

ي ارصار به ازدواجم ميكردي بايد -
وقتر

 اين ماجراها رو هم در

ي كه ديگه اختياردار خودم 
نظر ميگرفتر

 نيستم هر موقع برم و

 .بيام

 صدايش متوقفم كرد

ه و - ي ميي 
بابات خوابه در اتاقو باز كتز

 .بدخواب ميشه



و چادر آويزان در دستم نگاه كردبه كيف   

ز گوشه، فردا ميذاري رس - بيا بذار همي 

 .جاش

 به كنار خودش اشاره كرد

ز - جاتو انداختم كنار خودم، بيا بشي 

ز  ي گفير ي شد چ   تعريف كن چ 

... 

   چتر هاي وارونه

نگاهم را به رختخواب پهن شده روي 

ز دوختم  زمي 

 .خيلي خستهام مامان، باشه فردا-

ي نگاهم كرد
 

 با اخم ساختگ

ي خوشحاليهاتو كردي، حرفاتو زدي -
رفتر



 خستگيهاتو برا من

 آوردي؟

د تا بچهها بيدار  ز خيلي آرام حرف مي 

 نشوند

ي شد اونجا-  .لوس نشو بگو ببينم چ 

 اشك در چشمهايم حلقه زد

! كدوم شادي، كدوم حرف! - خوشحالي

ل آدماصال اونا منو داخ  

ز مگه؟  حساب ميكيز

 رس جايش نشست

!؟- ي ي چ 
 يعتز

   چتر هاي وارونه

 گوشة لبم كج شد



ي من دليل اينهمه ارصار شما و اونا -
يعتز

 رو براي اين ازدواج

نفهميدم، انگاري هر دو خونواده فقط 

ز خيالتون راحت  ميخواستي 

ي وصل   باشه كه بچهتونو به يه جايي

زكردين ... يا در اصل ا  

 .رستون وا كردين

 متعجب نگاهم كرد

ي افتاده؟-
ر
 رويا اتفاف

 پوزخندم غليظير شد

نه چه اتفاق مهمي بايد ميافتاد، اصال -

 مگه برات مهمه كه بهم

ز ... تو كه  ي بزنن يا كاري باهام بكيز
ز
حرف



 بايد خيالت راحت

بشه منو از رست وا كردي تموم 

 .مشكالتت حل شد خداروشكر

 ابرويش پايينير رفت

ز بهت؟- ي گفير ز  چي 

   چتر هاي وارونه

 رك جواب دادم

 .اتفاقا اصال باهام حرف نزدن-

 چشمهايش جمع شد

ز باهات - خوب تازه واردي شايد نتونسير

ن يا خجالت  ارتباط بگي 

كشيدن ... تو بايد خودتو قاطيشون 

 ...ميكردي و



 لباسهايم را گوشة اتاق گذاشتم

نه مادر من! اصال منو در حد خودشون -

 نميدونن، خودمو قاطي 

كردم ولي انگار روح بودم كه نديدنم 

 ...فقط تهمينه خانم يه

 ...چند بار جوابمو داد

 مادر خوشحال دستش را باال گرفت

ماشااهللا به تهمينه خانم! ديدي گفتم -

ي 
 ...بايد خودت سعي كتز

نگاهي به شعلة بخاري كرده، درجهاش را  

 كم كردم

ش بده يه چند باري خودمو - اره خدا خي 

 انداختم وسط حرفاشون



   چتر هاي وارونه

و نظرمو راجع به صحبتشون گفتم كه 

 بهم گفت چون ديپلم ندارم

ه نظر  و سوادم كمه، نظرم غلطه پس بهير

 .ندم

ي نزد، طفلك او هم مثل من 
ز
مادر حرف

 .رسخورده شد

 رس جايم دراز كشيدم

- ب بخي  ش ! 

 لحاف را رويش كشيد

 شبت بخي  -

ون آورد  رسش را از گوشة لحاف بي 

ي -
 ...راستر



 به سمتش برگشتم

 !ديگه چيه-

 من و من كرد

   چتر هاي وارونه

ي هم بهت دادن!؟- ز  چي 

 خنديدم

ز بود قرار - آره فقط كادوهه خيلي سنگي 

ز   شد فردا با ماشي 

ز   .برام بفرسير

 او هم خنديد

ز بدن، فوقش - ي ميخواسير حاال مگه چ 

ي ... شلواري
ير  ...يه تيرسر

 آهي كشيد



 !فداي رست-

 آرام تكرار كردم

- ، ي
ي ميدادن و با چه قيمتر مهم نيس چ 

ز خيالشون  مهم اينه عي 

ي هست و تازه عروس  ز ز چي  نبود كال چني 

 .دارن

ي  
فردا صبح خانمجان بود و تمام سواالير

 كه ديشب مادر پرسيده

با تمام حس زجري كه  بود و من بايد 

 تكرار آن حرفها ميداد

دوباره همان جوابها را تكرار ميكردم با 

 اين تفاوت كه خانمجان

   چتر هاي وارونه



كمي همراهم بود و هوايم را داشت 

 برخالف مادر كه شايد بخاطر

ي از اختالف هميشه حقيقت را   جلوگي 

ي ارزش  كتمان ميكرد و ي 

 .جلوه مي داد

ضيه قرار بود به ديدنم بيايد، مر 

 منظورش را از اين قرار

نميدانستم گفت كتابهايش را برايم 

 ميآورد تا درسها را مرور

كنم و عقب نمانم ولي ميدانست كه 

 هنوز اجازة درس خواندن

ندارم، شايد واقعا دلش برايم سوخته بود 

 يا شايد ميخواست



دوباره حسن و خانوادهاش و 

رخم بكشد ياخريدهايشان را به  ... 

ي محمدشان و نامزدش 
تعريف خوشبختر

 را بكند و بسوزاندم شايد

 !اللهاعلم...

ز حرف زديم  ي آمد در مورد همه چي 
وقتر

 اال خواهرزادهاي كه براي

ز يك كلمه از او و زندگياش بالبال  دانسير

دم، ز  مي 

ي و روابطم با خانواده و نامزدم 
 

تمام زندك

 را مثل مأموري

   چتر هاي وارونه

ي كه مي پرسيد  زيرك با سوال و جوابهايي



 .زير و رو كرد

تمام خريدهايم را با خريدهايش مقايسه  

 .كرد

در آخر نوبت به مقايسة داماد رسيد كه 

 تي  خالص را زد

برو قدر شوهرتو بدون كاش حسن منم -

 يكم از اين سياست و

ي رو  اقتدار نامزد تو رو داشت و همه چ 

 خوب مديريت ميكرد

 .اونوقت ديگه غمي نداشتم

 بيحواس پرسيدم

خونوادة حسن برخوردشون باهات -

 چطوره؟



 رنگش پريد

 .خوب، خيلي خوب-

 لبخند زدم

ي  -
ي و با سياستر

تو دخير فهميدهاي هستر

 كه داري مطمئنم همه

ي و
 ...رو جذب خودت ميكتز

 به شانهاش زدم

    هاي وارونهچتر 

ي -
 .حسن و خودتو خوشبخت ميكتز

 از ته دل شاد شد

 .انشاهللا، خدا از دهنت بشنوه-

ز مرضيه  ون و دوستانم همي  تنها رابط بي 

 بود كه خداي سياست



ي 
بود و ذرهاي نم پس نميداد، قطرهچكايز

ي كه
 حرف مي زد و زمايز

 .دلش ميخواست

ي دلم نمي خواست پيش مرضيه
ز
 از طرف

ي ز  خودم را كوچك كرده چي 

ز حرف  سم. مرضيه در مورد همه چي  بي 

ز دو نفر  .زد اال همي 

ي از ماجراي آنشب به او نگفته  ز چي 

 بودم، جريان فرار نافرجام

بر رس قرار را  و نيامدن سهراب

 نميدانست وگرنه مي توانستم

م ي بگي 
 .اطالعاير

خدا خواسته مسي  صحبت به مسي  



 ديگري كشيده شد

   وارونه چتر هاي

رويا يادته اون روز رفتيم سينما چقدر --

 !خوش گذشت

 آهي ناخواسته از گلويم خارج شد

آره واقعا، خيلي خوش گذشت، يادته -

ون  ناهيد تا بيايم بي 

 برا خودش دوست پيدا كرده بود؟

 به بازويم زد

 .آره كلك! هيچ موقع بينصيب نميمونه-

 صحبت به جاي دلخواه من رسيده بود

ي نامرد بودا رفت با دوست - ولي خدايي

 ...سهراب ريخت رو هم



ي بازم با علي هستش يا
 ...راستر

 حرفم را قطع كرد

ز همن، زياده - خوب كرد، هر دو عي 

ز ناهيد  خواه ، همي 

 .فقط ميتونست از پس سهراب بر بياد

 خنديدم

   چتر هاي وارونه

- اولش با اون بدبخت مشكل تو از 

ي 
 .داشتر

 لبهايش را كج كرد

آره من كال باهاش بد بودم پرسك -

 .دروغگوي چلغوز

نخواستم به رخش بكشم چون سهراب 



 دست رد به سينهاش زده بود

 .با او مشكل داشت

 ميوهاش را پوست كندم

 .حاال اينا رو ولش كن ميوهاتو بخور-

 نگاهم كرد

- ي ... ولي عوضش تو باهاش خوب بود

 اونم خيلي دوستت داشت و

 ...به پات مونده بود

 آهي كشيد

ايط به وقتش جور ميشد-  ...شايد اگه رسر

 رسم باالتر رفت

ديگه چه فايده داره اين حرفا، ولش كن -

 فقط خودمونو اذيت



   چتر هاي وارونه

 .ميكنيم

دلم ميخواست بيشير در موردش حرف 

، طوري ز  بزند براي همي 

 وانمود

ميكردم كه عالقهاي به شنيدن 

 حرفهايش در مورد سهراب ندارم،

مرضيه دخير خاصي بود، اگر ميفهميد 

 راجع به موضوغي مرص هستم

قطعا ادامه نميداد و در خماري 

 ميگذاشت پس بايد برايش فيلم

 .بازي ميكردم

 يك قاچ از سيب برداشت



ناهيد داره باز روش كار ميكنه، ميخواد -

ه تا برهمخشو بزن  

 .خواستگاريش

 صدايم ناخواسته باالتر رفت

نه! ناهيد كه كال اليق سهراب نيست -

 ... سهراب خيلي بهير از

 .اونه

   چتر هاي وارونه

 سيب را در دهانش گذاشت

چرا اتفاقا اين دو تا مارموز فقط ميتونن -

 .از پس هم بربيان

وزمندانه نگاهم كرد  پي 

- سهراب، هر چند  تو حيف بودي برا 



 خيلي عاشقت بود اما

 ، ز ز با هم خوشبخت بشي  نميتونستي 

ي نيست  ...عشق كه همه چ 

ي نزدم تا ادامه دهد
ز
 .حرف

 پشت چشمي نازك كرد

منم ازش بدم مياومد و اگه ميونهتونو -

 بهم زدم فقط بخاطر

خودت بود، حاالم خيلي خوشحالم كه با 

 يگي كه ارزششو داشت و

زدواج كرديقدر تو رو ميدونه ا . 

 دستهايش را بهم كوبيد

ون از بحث اين دو - ! بكشيم بي  ي
راستر

 جونور، بيار چادراتو



ي   !ببينم عروس حاچ 

   چتر هاي وارونه

 بايد بنوغي رسش را گرم ميكردم

ي ولشون كنيم، حاال بده -
 

آره راس ميگ

 اون كتابارم يه نگاه

 .بندازم ببينم تا كجا خوندين، بعد پاشم

محمد برنامهاش را جا انداخته بود، عرص 

ي 
 ميآمد و يك ساعتر

ي كه تلفن را از  مينشست بجز روزهايي

 سيم ميكشيدم و نميتوانست

 .خي  بدهد تقريبا هر روز خانة ما بود

ز بوديم و زياد  با محسن هنوز رسسنگي 

ديم مگر در حضور ز  حرف نمي 



ي به اختالف من و محسن  محمد تا ي 

د، مادر مدام به ر  فتارمني   

با محمد ايراد ميگرفت كه يك روز از اين 

امي و
 بياحير

ي خسته شده و قيدم را مي زند  بياعتنايي

 من هم از خدا خواسته

 بيتفاوتيام را بيشير ميكردم،

هر چند رفتارم با محمد براي خودم هم 

 عذابآور بود ولي دلخوش

بودم باالخره خودش خسته شده قيد اين 

ند، برخورد ز  ازدواج را مي 

   چتر هاي وارونه

انش بد بود و فقط  تهمينه خانم و دخير



 خودشان را قبول داشتند،

بهعلت سن كمم فكر ميكردند در هر  

 كاري بيتجرب  هام و فقط كارهاي

دند انگار با بچه  ي را به من ميسي 
دم دستر

 طرف هستند. عجيب

خسيس بودند، با اينكه دستشان به 

سيد ولي بجز  دهانشان مي 

ي برايم نگرفته ه ز مان خريد اول چي 

 بودند، آخر هفتهها كه به

فتم بجز خودشان كسي  خانهشان مي 

 نبود، انگار هيچ فاميل و

ي نداشتند، برخالف خانة ما كه  آشنايي

 هيچگاه آرامش نداشت و



خلوت نبود خانة آنها هميشه سوت و  

 كور بود، مثل غريبه دو سه

ساعت مينشستم و برميگشتم، هيچ 

ي    از آنها نميگرفتم،حس خوي 

آخر هفتهها برايم زجرآورترين روز بود،  

 كامال مشخص بود تافتة

جدا بافته هستم و به آنها نميآيم. شايد 

 ايراد از من هم بود

كه خودم را ماندگار نميديدم و حركت 

دم ز  .اساسي نمي 

ي داشتم كه 
در اين مدت آنقدر فشار روايز

 بيشير از ده كيلو الغر

   چتر هاي وارونه



شده بودم، هر كس ميديد اين تغيي  

 سايزم به چشمش ميآمد و علت

سيد  .را ميي 

ي اين روزهايم قول ادامه 
تنها دلخوسر

 تحصيلي بود كه محمد داده

بود و قرار بود به زودي در مدرسة شبانه 

 ثبت نام كنم و درسم

 .را ادامه بدهم

محسن دخير عمو اسد را ميخواست، به 

ي كه رفتيم عموخواستگار   

تأكيد كرد اول بايد موقعيت شغلي 

 محسن تثبيت شود تا جواب بله

 .را بدهند



 رسكوفتش را به مادر زدم

، اينجوري به دخير ارزش ميدن - ي
ميبيتز

 نه مثل شما كه فقط به

ز كار  سواد محمد تكيه كردين و با نداشير

 مشخص هولهولكي منو

 .بهش چپوندين

 مادر توجيه ميكرد

   چتر هاي وارونه

ه اينام - محسن ارصار داره سميه رو بگي 

 تاقچه باال ميذارن

وگرنه كار كه هميشه هست، كي ديده يه 

 جوون خوب بيكار بمونه،

حاال محمدم انشاهللا هر چه رسيعير كار و 



 .بارش راه ميفته

 حرصم را خالي كردم

ي زنعمو، ديدي كه هر چقدر -
مادر يعتز

دين كار محسنارصار كر   

درست شده و از ماه ديگه قراره بره رس  

 كار، گفت عجله نداريم

يه ماه ديگه هم صي  كنيم كار محسن 

 قطعي بشه بعد نه مثل شما

 .كه از هول حليم افتادين تو ديگ

كت صنايع چوب  كار محسن در رسر

 بعنوان حسابدار درست شده بود و

فت ولي زنعمو با  از ماه ديگر رس كار مي 

ار حرفش را بهارص   



كرسي نشانده و نامزدي را منوط به بعد 

 از استخدام رسمي محسن

 .كرد

   چتر هاي وارونه

ي از   ماه دي تمام مي شد ولي هنوز خي 

 كار محمد نبود. نمي 

دانم الكي گفته بودند قرار است رس كار 

 برود يا واقعا قول و

 .قراري بود

مدت با مرضيه تنها كسي بود كه در اين 

ز   او در تماس بودم، همي 

روزها عروسي اش بود، خانوادة حسن 

ي 
 مخالف دوران نامزدي طواليز



بودند رسمشان بود عروسي را زود مي  

 گرفتند. از همان اول بنا

ي خود 
 

بود كمير از دو ماه به رس خانه زندك

 .بروند

براي خوشحالي مرضيه شاد بودم، زجر 

 زيادي كشيده بود و حقش

ينها ب ود. مرا هم عروسياش دعوت  بهير

 كرده بود با وجودي كه

دلم خيلي مي خواست در مراسم باشم 

 اما غي  ممكن بود، من از

همان اول هم محدود بودم و اجازه 

 نداشتم در عروسي دوستانم

كت كنم، اي كاش با محمد يا  رسر



 خانوادهاش صميمي شده بودم و

ميتوانستم با تكيه به اجازة آنها به 

ه برومعروسي مرضي . 

مرضيه تلفن كرد و دعوتم كرد بايد به 

ي در  مادر ميگفتم، تي 

   چتر هاي وارونه

تاريگي بود شايد ميگرفت ولي مادر كه از 

 همان اول با مرضيه

لج بود و اصال قبولش نداشت توپ را به 

ز محمد پرت كرد  زمي 

تو ديگه عروس خونوادة حاج يداهللا -

، اگه محمدآقا اجازه ي
 هستر

ي بري
 .بده مي تويز



كار سختير شد، آنها اصال اهل رفت و 

 آمد نبودند پس قطعا دوست

 .نداشتند زياد با دوستانم رفت و امد كنم

همان موقع كه محمد آمد تا به خانهشان 

 برويم، مادر گفت حرف

واست عروسي را ميگويد تا اگر محمد خ

 .خودش اجازه بدهد

وع كرد  مادر با خوشحالي رسر

اتفاقا پيش پاي شما صحبت عروسي -

 ...بود

 محمد هيجان زده شد

 !عروسي كي -

 رس به زير جواب دادم



   چتر هاي وارونه

 ...آخر هفتة بعد عروسي دوستمه-

 محمد لبخند زد

 .آهان، فكر كردم عروسي فاميله-

رسم ريخت انگار سطل آب يخ روي . 

 مادر رس و ته صحبت را جمع كرد

رويا كه خيلي دوسش داره، بيشير از -

 ...فاميل

 محمد حرفش را نگرفت

 .چه زود، مگه تازه نامزد نكرده بودن-

 مادر با لبخند جوابش را داد

رسمشونه زياد نامزد نميمونن، عقد و -

ن  عروسي رو يه جا ميگي 



 .و خالص

 محمد زيرچشمي نگاهم كرد

- م خوبيهرس . 

 رسش را باالتر آورد

   چتر هاي وارونه

ي بريم؟-
 حارصز ميسر

 بلند شدم

 .االن آماده ميشم-

ز نشستيم و از  به محض اينكه در ماشي 

 محل حركت كرديم، صدايم

 كرد

 !رويا-

فكر كردم شايد راجع به عروسي 



ي 
ز
 زودهنگام مرضيه ميخواست حرف

بزند يا چون مادر باز تاكيد كرده بود قبل 

 از ساعت ده خانه

ي ميخواهد بگويد ز  .باشم چي 

 به سمتش برگشتم

 !بله-

 عميق نگاهم كرد

   چتر هاي وارونه

م-  ميخوام دستت رو بگي 

نگاهي به دست جمع شدهام زير چادر 

 انداختم

 !چرا-

 به سمتم چرخيد



- ي چرا االن سه ماهه نامزديم اونوقت  چ 

ي با آرامش دستت
 من حتر

 ...رو هم نگرفتم

حق داشت، در اين سه ماه اوايل كه 

 خجالت مي كشيد ولي كمكم

 . ميخواست و من اجازه نداده بودم

 مات نگاهش كردم

 .بمونه بعد ازدواج-

 با صدا خنديد

معمولي نميخوام - ؟ ... من كه كار غي  ي چ 

ز   ازت ... يه گرفير

 .....دستت و

- شدبريم، دير  . 



   چتر هاي وارونه

ي 
، نوجوايز ي

 
برعكس من كه در دوران بچگ

 خودم مانده و

ار بودم ز  . از لمس شدن به دست كسي بي 

به خانة تهنينه خانم رفته بودم، براي اين  

ي زده باشم
ز
 كه حرف

گفتم هفتة بعد عروسي دوستم دعوت 

 شدهام و احتماال نتوانم به

 .ديدنشان بيايم

 تهمينه خانم همان اول زد به برجكم

آدم كه هر جا دعوت بشه نمي ره، تو -

 پنجشنبهها خونة

، اين يه قانونه ي
 .پدرشوهرير



ي حرفش را گرفت  گوهر ي 

اصال با دوست بايد فقط دوست بود -

، زياد نبايد صميمي  ز  همي 

ي موندگاره، 
 

شد، فاميل كه نيست بگ

ه و راهشو جدا مي   دوست مي 

 .كنه باالخره

انم باز ماندده  

تنها دوست صميميمه، قرار گذاشتيم تا -

 آخر عمر با همديگه

   چتر هاي وارونه

 .رفت و آمد داشته باشيم

 تهمينه خانم ابرو باال داد

چه حرفا كه آدم نميشنوه از اين -



ي داره
 بچهها، اصال چه معتز

، زشته، عيبه.  دخير نامزد بره هر مجلسي

 ميگن چه رسخورده و

ه  .بدون صاحب كه همه جا مي 

 حرف در دهانم ماسيد

 ...حاال لطف كرده و دعوت-

 لبش را يك وري كرد

واال فكر نكنم خود سيدكريمم اجازه -

 .بده بري هر مراسمي 

دندانهايم روي هم كليد شد هر چه 

 ميكشيدم از دست خانوادة

 .خودم بود

 هنوز ادامه ميداد



   چتر هاي وارونه

البته كه گناهي هم نداري هنوز سوادت -

 به اونجا نرسيده و

قد نميده، اينا رو بايد مادرت يادت 

 ...بده

 آهي كشيدم

ي نبود-
 .اونم راصز

نمي خواستم مادرم را با حرف هايشان  

 كوچك كنند هر چند دلم

از دستش خون بود اما هر چه بود مادرم 

 بود پس به قوم شوهر

 .نمي فروختمش

باال آورد و با لبخندي محمد رسش را 



 .نگاهم كرد

از دستش كفري بودم كه مثل مجسمه 

ي 
 نشسته و در هيچكاري حتر

 .اظهار نظر هم نمي كرد

 با حرص لب زدم

ولي تو خونوادة ما عروس آزاده، مراد -

 به سعيده اجازه داده

 ...هر جا بخواد بره و هر كاري دوس داره

   چتر هاي وارونه

م حرفم را بريدتهمينه خان  

سعيده ماشاهللا عاقله، سنش باالست -

 معلومه سوادش هم باالست و

ون  .مي تونه گليم خودشو از آب بكشه بي 



به قيافة حق به جانبش نگاه كردم قطعا 

 بخاطر اين زن هم كه

 .شده ديپلمم را ميگرفتم

چشم به محمد دوختم كه رسش را با 

 مجله اي كه دستش بود گرم

 كرده بود

- ال زياد مهم نيس، شايدم اصال نرفتمحا . 

 .محمد دوباره نگاهم كرد

حاج يداهللا كه وارد خانه شد، صحبت 

 قطع شد. تهنينه خانم دكمة

 تلويزيون را زد

ي از رس و صداي زياد خوشش - حاچ 

 .نميآد، بايد سكوت باشه



نفس آرامي كشيدم، به خانة ما ميگفتند 

 پادگان چون بعد از

ون خانه ساعت ده شب حق نداش تم بي 

ز خانة  بمانم ولي قواني 

   چتر هاي وارونه

خودشان صد برابر بدتر از پادگان بود، 

ي خدمت
 حاج يداهللا حتر

رسبازي هم نرفته بود نميدانم اين 

 .اخالقش از كجا آمده بود

عجيب بود محمدي كه خانة خودشان 

كت و اظهار ي رسر
 در هيچ بحتر

نظر نميكرد در خانة ما يخش آب ميشد، 

 با بچه ها گرم مي گرفت



و به حرفهايشان گوش مي داد در 

كت مي كرد. به  بازي  هايشان رسر

ام زيادي ميگذاشت و   خانمجان احير

د  گوش به درد دلهايش ميسي 

خانم جان هم از اينكه شخص تازهاي به 

 جمعمان اضافه شده بود

 كه حرفهايش را شنيده پاي درد دلش

 مينشست خوشحال بود و

 محمد

 .را دوست داشت

ز  مادر اما حسابش جدا بود، در عي 

 بيخيالي از اينكه محمد جاي

خودش را در زندگيمان پيدا كرده بود در 



 پوست خودش نميگنجيد

   چتر هاي وارونه

ده و از رس  از اينكه مرا دست كسي سي 

 خودش باز كرده بود

م خريد و خوشحال بود و فقط رسگر 

ي  هام بود، ز  آماده كردن جهي 

ز را تكميل كرده بود  بقدري رسي    ع همه چي 

 انگار مهمان امروز و

فردا هستم و قرار است بزودي به خانة 

 بخت بروم، هر چند خرده

ريزهها را خيلي وقت قبل خريده و حاال 

وع به تكميل كردن  رسر

ي  هام كرده بود، جهازي كه از همان  ز جهي 



ي ام م
 
دامپنج شش سالك  

در حال خريد و نگهدارياش بود تا آنرس 

 خرج و فشار زيادي روي

ز دليل خودمان را به  پدر نباشد. به همي 

 امان خدا ول كرده

 .بود

قرار بود با مادر براي خريدن سماور و 

 رسويس صبحانهخوري

برويم ولي حوصله نداشتم و هر چه 

 ارصار كرد همراهش بروم از

ده بود گوش  به زنگ رس باز كردم، سي 

 تلفن باشم تا در صورت

ز نميتوانستم  نياز جوابگو باشم براي همي 



 تلفن را از سيم

   چتر هاي وارونه

 بكشم،

سه روز پيش نوة عمهاكرم به دنيا آمد، 

 خانمجان از ديروز خانة

ي  آنها بود تنها موقعي كه خانمجان جايي

ز مواقع بود فت همي   مي 

دنيا ميآمد، كه در فاميل نزديك بچهاي ب

 دو سه روز اول آنجا

 .بود تا راه و چاه را نشان بقيه بدهد

پرسها مدرسه بودند و هنوز نيامده 

 .بودند

محمد تلفن كرد به خانهمان ميآيد، گفتم  



 كسي خانه نيست اگر

ميتواند كمي ديرتر بيايد، چند دقيقه بعد 

 در زده شد و داخل

 .آمد

كابوسم به واقعيت تبديل شده و براي 

ز بار تنها شده  اولي 

ي  بوديم، با آن آتش تندش اگر خطايي

 .ميكرد چه ميكردم

ي بزرگ نشده 
ز
شايد چون هنوز به حد كاف

 بودم، او را محرم خودم

نميدانستم و هر كاري از نظرم خيانت 

 .بود

خانه رفته سماور را زدم و همانجا  ز به آشي 



 خودم را رسگرم كردم

   چتر هاي وارونه

 .تا با او رودر رو نشوم

 صدايش از پشت رسم آمد

 مامان و بقيه كجان؟-

لبخندي روي لبم نشست، به مادرم با 

 صميميت مامان ميگفت ولي 

دم ز  .من تهمينه خانم را به اسم صدا مي 

 فهميد مادر براي خريد رفته است

 .رفته سماور بخره-

وع به سوال كرد  رسر

- ماورتون خراب شده؟مگه س  

 به سمتش برگشتم



ية من ميخواد بخره- ز  .برا جهي 

 چشمهايش برق زد

   چتر هاي وارونه

وع كردين- ي رسر
 ...يعتز

ي نميگفتم، خيال ميكرد شايد  ز اگر چي 

يم كه در  زود عروسي بگي 

يه هستيم ز  حال آماده سازي جهي 

وع كرده، تقريبا از - مامان خيلي وقته رسر

االم دارهبچگيم، ح  

 .كم و كرسي  هاشو ميخره

 باز هم جلوتر آمد

 .چه خوب! حاال چيا خريدين-

 از نزديك شدنش واهمه داشتم



 .نميدونم برام مهم نيست-

 قدمي ديگر جلو گذاشت

 !چرا-

دلم نميخواست لحنم تلخ باشد ولي 

 ناخواسته بود

 .در هر حال نميخوام ازدواج كنم-

   چتر هاي وارونه

 خنديد

 .حاال كه كردي-

 چاي خشك را توي قوري ريختم

هنوز كه معلوم نيست به رسانجام -

 .برسه

 يكه خورد



ي -
يز ز  .رويا اين حرفا چيه داري مي 

برگشتم جوابش را بدهم كه درست سينه 

 به سينهاش شدم

خوب آدم بايد با كسي ازدواج كنه كه -

 دوسش داره اونوقت با

ه دنبال  ...دل خوش مي 

گوشة رورسيام نشست  دستش روي  

 !خب-

دستم بدون اختيار باال آمده گره رورسيام 

 را محكم گرفت، بجز

ي ديده بود هميشه 
ز
يگي دو بار كه تصادف

 حجاب داشتم، سعيده حق

داشت كاش همان اول رورسي را از رس 



 ميگرفتم، حاال باز كردنش

   چتر هاي وارونه

 .چقدر سختير شده بود

رفتابرويش باال   

ما نبايد باالخره موهاي شما رو آزادانه -

 .ببينيم

ي -
 ...خب ميگفتر

 آب دهانم خشك شد

 تو رو خدا، يگي ميآد زشته-
ز  .ولم كني 

 صدايش هيجان زده شد

ي رو ول كنم،اينكه ميگم رورسيت رو - چ 

 بردار خواسته زياديه

 مستانه خنديد



كور خوندي! نامزدي دوران عشق و -

 ...حاله

 چشمهايم اشگي شد

االن بحث خوش اومدن و نيومدن من -

 نيس،

سن ... اصال برين خونتون،  بچه ها مي 

 بعد كه مامان اينا اومدن

   چتر هاي وارونه

 .برگردين

 اخم كرد

اين بچه بازيا چيه خواسته اي هس كه -

 ..همه دارن

 چشمك زد



 !چه نازت هم زياده دخير -

 اشكهايم رسازير شد

- از نيست ... دوست ندارم تا ازدواج ن

ي بخواين ز ز چي   نكرديم همچي 

 مأيوس نگاهم كرد

 !خوب ما كه ازدواج كرديم-

 ترسيده بودم

 .نه! نامزديم-

 ابروهايش باال پريد

ي نخوام ... تا - ز مگه ميشه تا يه سال چي 

 حاالم خيلي جلوي

 .خودمو گرفتم

   چتر هاي وارونه



- ي 
 عاشقتم و دلم چجوري نخوام وقتر

 ...ميخواد

 هق زدم

 .از اينكارا متنفرم-

 جمع شدن بدنم را فهميد

 .فكر ميكردم تو هم دوست داري-

ي امروز هم 
ز داشتم حتر دلم لرزيد يقي 

 جلويش را ميگرفتم بعدها

 اين اتفاق ميافتاد، به هرحال شوهرم بود

 خودم را تمام شده ميديدم

ي تنها بودم نبايد مياومدين-
 .وقتر

ز زودتر - ي برا همي  اتفاقا فهميدم تنهايي

 اومدم،



از اين به بعدم هر موقع تنها بودي -

ي تا من بيام
يز ز  .زنگ مي 

گمان ميكرد ناز ميكنم، خي  نداشت 

 .عميقا زجر ميكشم و ناراحتم

 ...واي كه چقدر منتظر اين لحظه بودم-

   چتر هاي وارونه

 .خنديد و من بيشير اشك ريختم

كه با اشكهايم نم شد، يكباره   صورتش

 .عقب كشيد

با انگشت وسطش گوشة چشمم را پاك  

 كرد

؟- ي
 واقعا گريه ميكتز

ي كشيد
 آه عميقر



 از من متنفري؟-

 دست روي چشمهايم گذاشتم

 .من آماده نيستم-

 آه ديگري كشيد

ي -
ي نامزد كردي يعتز

؟ وقتر ي آمادة چ 

كي 
ي مشير

 
 آمادة يه زندك

... ز رويا منم ... نيازه ي دارم ... تا ببي  ايي

 ابد كه نميتونم

... 

نگاهش كه به چشمهاي اشكيام افتاد، 

ي كرد
 مكتر

ي - ز خوب سعي ميكنم تا خودت چي 

 نخواي ازت نخوام



   چتر هاي وارونه

 گويا برايش سخت بود

ز تكان داد  رسش را به طرفي 

با اينكه خيلي سخته البته فعال ، ديگه  -

 .گريه نكن

را لرزاند، پس قصد  فعال گفتنش دلم

 ديگري هم داشت،

 نمي دانم چه فكري كرد كه ادامه داد

حاالم آروم باش ... اگه كسي بياد فكر -

 ميكنه چيكارت كردم

ي 
ز گريه ميكتز  .كه همچي 

د و  ز خدايا چه بايد ميكردم، او حرف مي 

 من گوشت تنم آب ميشد



ي شد- ي فكر ميكرديم چ   ...چ 

دلم برايش سوخت البد فكر كرده بود 

 مشتاقم براي نامزد بازي

 ولي چطور بايد به او ميفهماندم

با اين نفرت و اينهمه حس بد 

ي داشته  نميتوانستم حال خوي 

 .باشم

ي  
 

چطور قرار بود با او زير يك سقف زندك

 كنم و رس روي يك بالش

   چتر هاي وارونه

 .بگذارم

نبودم، حاال كه به اينجا من آمادة ازدواج 

 رسيده بودم برايم



كامال روشن شد اگر طرف مقابلم محمد 

 هم نبود و هر كس ديگري

هم به جايش بود اين حس چندشم 

 نسبت به جنس مخالف پابرجا

 بود،

مشكل از خودم بود. البته از خانوادهام  

ز رودي پرتم  كه به چني 

كرده بودند كه شنا كردن بلد نبودم و هر 

دمچه دس ز ت و پا مي   

با حركات نادرست بيشير به ته رود  

 .كشيده ميشدم

تقصي  خودش هم بود، نبايد بدون اجازه 

د ز  .دست به من مي 



تمام مدت از تنها شدن با او گريخته 

ي گي  نياورد
 .بودم تا فرصتر

دستم روي پيشانيام نشست، احتماال 

 حس كرد پشيمان يا ناراحت

 شده ام

وخامت  چشم بستم به اين اميد كه

ون  اوضاعم را بفهمد و بي 

   چتر هاي وارونه

ولي نزديكم كه شد انرژيام ته كشيد .برود

 .و زار زدم

 بدنش را عقب كشيد

رويا! چته تو؟ واقعا با لمس شدن -

 ...مشكل داري



ون داد  لبهايش را بي 

ي -
دلم ميخواد دركت كنم... يعتز

 ...اميدوارم

نفهميدم چه ميخواست بگويد اما بنظر 

 رسيد مسي  حرفش را عوض

 كرد

ي درست ميشه ... تقرص - همه چ 

وع كردم  خودمم بود ... بد رسر

 آهي ديگري كشيد

فكر كردم تو هم مثل من دلت ميخواد -

ي از
ي بعضز

 بانامزدت تنها باسر

ز بره  مرزها بينمون از بي 

 رسش به چپ برگشت



 ...مشكلي نيس-

آورد دستش را باال   

   چتر هاي وارونه

 ...قول نميدم ولي -

 رسم پايبنير رفت ولي صدايش را ميشنيدم

سعي ميكنم هر وقت خودت بخواي -

 ...بيام طرفت

ولي دستاتو نميتونم قول بدم ... -

، ديگه  دستاتو ازم نگي 

م.  اين يه قلم رو اجازه هم ندي بايد بگي 

ي تو
 مخصوصا وقتر

 .ماشينيم

ي در حركات و حرفهايش  حس رسخو 
 

ردك



 كامال مشخص بود

ي بهم بده-  .الاقل يه چايي

 آرام لب زدم

 .االن ميآرم-

خانه خارج  ز قبل از اينكه كامال از آشي 

 شود به سمتم برگشت

ي هم به صورتت بزن-  .يه آي 

ي برگشتم شي  آب را  به سمت ظرفشويي

 باز كرده و آرزو كردم كاش

ا قبل از اينكه كسي رس برسد از اينج

فت  .مي 

   چتر هاي وارونه

صداي بهم خوردن در هال كه به گوشم 



ي   خورد رسي    ع به سمت پذيرايي

ي از محمد نبود  .دويدم، خي 

همزمان صداي بهم خوردن در حياط 

خانه ز  آمد، رسم را از آشي 

ون برده محمد را در حياط ديدم كه  بي 

 نگاهش به باال بود. با

ديدن من دستش را باال آورده به نشانة 

ي تكان داد
 .خداحافطز

ي نداشتم، تربيت خانوادگيام  تقصي 

 جوري بود كه هضم اين مسائل

برايم گران بود، تا به اين سن راجع به 

ي فكر
 مسائلي حتر

ز  چني 

ي وسط اين 
هم نكرده بودم و ناگهايز



 جريان افتاده قطعا پذيرش

ي با آن برايم مشكل و زم اني  و همسويي

 .بود

فكرم به چند دقيقه قبل برگشت كه 

ي بدون اينكه
 محمد رفت حتر

ي بخورد، آيا از حرفهايم ناراحت شده  چايي

ي 
 بود يا بخاطر راحتر

 .من رفته بود

   چتر هاي وارونه

 ها

زنگ در دوباره به صدا درآمد، چشم به 

 ساعت دوختم بچه

 .برگشته بودند



اصال به  خوب شد كه محمد رفته بود، 

 كسي نميگفتم به ديدنم آمده

 .بود

ي گرداندم تا اثري از اينجا  چشم در پذيرايي

 بودنش نباشد، گوشة

اتاق نزديك بخاري يك نايلون كوچك 

 بود، داخلش دو عدد ويفر

پرتقالي بود، قبل از رسيدن بچهها به باال 

 رسي    ع به اتاق خواب

ي   پريدم و نايلون را درون كمد پيش كتابهايي

ده بودكه آور   

گذاشتم، از كجا ميدانست ويفر پرتقالي 

 دوست دارم ... شايد



ي از مغازه برداشته بود كه دست 
ز
تصادف

 خالي نباشد ... اصال از

اين كارها نميكرد ... شايد هم براي 

 خودش بوده و يادش رفته

د  .همراهش بي 

دلم برايش سوخت، در اين سه ماه هر 

 سازي زده بودم طفلك رقصيده

   وارونهچتر هاي 

ي كه مرضيه  هايي
ز ي خودم را با چي 

بود وقتر

 از رابطة خودش با حسن

ميگفت مقايسه ميكردم بيشير ناراحت 

 ميشدم و عذاب وجدان

ميگرفتم، ميدانستم محمد هم مثل هر 



ي دارد،  مرد ديگري نيازهايي

تا كي ميتوانستم خودم را كنار نگهدارم 

ي كم  باالخره يكجايي

م ميشدمآورده و تسلي . 

خود محمد يك مسئله بود خانوادهاش 

ز  ، اگر همه چي 
 مشكل بزرگير

را هم قبول ميكردم مشكلي كه بيشير از 

د ز ي به چشم مي  ز  هر چي 

مادرهايمان بود، من اگر مادرم را داشتم  

ي بدبختم
 

 كه از سادك

ميكرد او هم تهمينه خانم را داشت كه با 

 سياست باال و اقتدارش

كرده و اجازه نداده بچهها را مطيع خود  



 بود مثل يك آدم عادي

ند،  رشد كرده براي خودشان تصميم بگي 

 اين مشكل را چگونه بايد

حل ميكردم.دلم ميخواست تهمينه خانم 

 هم محمد را به حال خودش

رها كند مثل حسن كه مرضيه ميگفت 

 خانوادهاش آزادش گذاشتهاند

كه پرس بعد از ازدواج خودش ميداند و 

ز لذت  زنش، براي همي 

   چتر هاي وارونه

دنيا نصيبشان شده بود از هيچ طرف 

 توي منگنه نبودند نه

خواهرهاي مرضيه و نه خانوادة حسن  



 كاري به زندگيشان نداشتند

دند  .و آزاد و رها براي خودشان لذت ميي 

.. , 

بود، مردم يك هفته به عيد مانده 

 مشغول خريد عيدي، خدا خدا

ميكردم حداقل اين بار برايم تحفهاي هر 

 .چند ناقابل بياورند

يك ماه قبل در راه بازگشت از مدرسه 

 صحبتش را با محمد كرده

 بودم

م-  .بايد برا عيد مانتو شلوار نو بگي 

 نگاهم كرده بود

 !مگه مانتو شلوارت چشه-



 تك خندهاي كرده بودم

   ارونهچتر هاي و 

يش كه نيس ولي خوب مامان - ز چي 

يم،  ميگفت بايد يه دست نو بگي 

مثال نامزدم مردم عقلشون به چشمشونه 

 ميگن طرف نامزده ولي 

ي نخريدن  .براش هيج 

 به فكر فرو رفت

ي ما بايد بخريم؟-
 آهان يعتز

 انگار حرفم را فهمبد

آره ديگه معموال خونوادة پرس ميخرن -

به بابامولي خب من   

 .ميگم خودش بخره



ي ميگه-  .نه نگو صي  كن ببينم مامان چ 

 دندانهايم روي هم كليد شد

ي -
 

ي به تهمينه خانم بگ ز  .الزم نيس چي 

 متعجب نگاهم كرد

چرا خوب! من كه از اين مسائل رس در -

 نميآرم بايد از يگي 

   چتر هاي وارونه

سم يا يه نفر بهم توضيح بده  .بي 

ي حرف هايش را درميآوردم
ز
 بايد تالف

هاي ديگه رو يگي يادت ميده -
ز مگه چي 

 ... ازدواج كه فقط رفع

ي ازدواج 
نيازهاي جنسي نيس، خوب وقتر

ي بايد همهجوره
ي يعتز

 ميكتز



 ، ي
ي رو داشته باسر

 
ي پذيرش يه زندك

 
آمادك

ي نيازهاي زنت
 بتويز

ي 
 .رو هم برطرف كتز

 با صدا خنديد

- طرف شده برا نه كه نيازهاي جنسيام بر 

ز   ...همي 

 با مشت به بازويش كوبيدم

 !همش فكرت پيش رابطهاس، منحرف-

 دستش را روي بازويش گذاشت

واال ديگه! همش دو تا بوس دادي و -

ي برات  توقع داري همه چ 

ز بعدش بيا و  بخرم ... شما دم ما رو ببي 

ز من برات چهها  ببي 



 .ميكنم

   چتر هاي وارونه

ز شدچشمهايم با  

 مگه داريم معامله ميكنيم؟-

خنديد، حرفهاي هميشگياش بود كه به 

ي بيان ميكرد
 .شوچز

فكر كردم شايد اگر اوضاع جور ميشد و 

فت قضيه فرق  رسكار مي 

ميكرد، فهميده بودم واقعا از اين مسائل 

ز   و رسم و رسومات چي 

ي  ز زيادي نميداند و خانوادهاش هم چي 

 نميگويند چون اين

ز به  نفع شان بودندانسير . 



 صدايش به خودم آورد

 حاال واقعا رسمه؟-

 پوزخندي زدم

اي ديگه هم - ز آره بابا، خيلي چي 

 ...رسممونه كه

 رسش را تكان داد

ي نخر، دست نگهدار - ز پس فعال تو چي 

ي   به مامان بگم ببينم چ 

   چتر هاي وارونه

 .بخريم

ي گرفت
 آهي كشيدم كه به شوچز

خيلي خب بابا ناراحت نشو برات -

 .ميخرم



 من هم خنديدم

ي باشه كه-
 ...اگه به ناراحتر

چشم بستم، دلم ميخواست 

ي كه ي كنم و تمام كارهايي  عقدهگشايي

بايد ميكردند و انجام نداده بودند را 

 بگويم ولي نتوانستم،

ي بود حسابش از  محمد پرس خوي 

 خانوادهاش جدا بود، اگر امكانش

ش به جيب خودش را داشت و دست

فت خيلي خوب ميشد اما  مي 

 حيف

ي نداشت و  كه موقعيت مالي مناست 

 .تحت اختيار خانواده بود



همان شب تهمينه خانم تلفن كرد كه 

 فردا با محمد براي خريد

 .لباس عيد به بازار برويم

   چتر هاي وارونه

.. , 

محسن و سميه نامزد كردند، مادر كه هر 

سيد چه به دستش مي   

براي سميه آماده كرده بود، آجيل و 

ي چهارشنبهسوري،
يتز  شي 

فت و  عيدي ...، محسن رس كارش مي 

 حقوقش مشخص بود، طبقة

ز   پايي 

ي شان آماده شده بود دست 
 

براي زندك



 خودم نبود كه مدام در حال

مقايسه بودم، هر دو نامزد بوديم ولي من  

 كجا، او كجا! محمد

فت، هر  كاري را قبول   هنوز رس كار نمي 

 نميكرد و منتظر همان

ي بود كه تقاضا داده بود، طبقة 
كتر رسر

ز خانة حاج يداهللا كه  پايي 

قرار بود من بعد از عروسي در آن طبقه 

 ساكن شوم هنوز دست

محمدعلي و رباب بود چون خانهاي كه 

 پيشخريد كرده بودند هنوز

ز را  آماده نبود و معلوم نبود كي طبقة پايي 

تا تخليه كنند   



ي به رس و رويش كشيده و 
حاج آقا دستر

 .آماده شود

   چتر هاي وارونه

حاج يداهللا كه عقيده داشت بايد 

ي 
 

د و زندك  عروسي زودتر رس بگي 

ز علت زياد  وع شود به همي  ك ما رسر مشير

 .پيگي  نبود

امي كه 
موقعيت محسن و ارزش و احير

 براي سميه از طرف خانوادهام

ي كه من بزور 
گذاشته ميشد آنهم وقتر

 عروس شده بودم ولي سميه

از خدا خواسته، ناخودآگاه عصبيام 

 .ميكرد



ي بند نشده  حاال كه دستم به هيچ جايي

 بود و تصميم داشتم با

ز كنار بيايم، نميتوانستم بيخيال  همهچي 

 شوم، بايد يك جوري

ي را به دست گرفته و به 
 

سكان زندك

ندممحمد و مادرش ميفهما  

براي عروس هديه، پاگشا، نوبرانه و 

 .عيدي و ... مي برند

روزي كه براي خريد مانتو رفتيم، تهمينه 

 خانم هم همراه محمد

آمده بود، البد فكر كرده بود چون سواد 

ي ندارم، انتخابم  بااليي

خوب نيست ولي پرسش چه! به خريد او 



 هم اعتماد نداشت؟

 حرف محمد ثابت كرد حق با من است

    هاي وارونهچتر 

گفتم مامان هم همراهمون بياد و نظر -

شو بخريم  .بده بهير

اض كنم، انگار  هر چه كردم نتوانستم اعير

داري  براي في 

آفريده شده بودم كه هميشه دهانم 

 بسته بود

 .خوب كردين-

مانتو شلوار خريديم، كفشم تازه بود ولي 

 دلم ميخواست يك جفت

 .كفش هم بردارم



حمد كه نگاهم را به قفسة كفشها ديده م

 .بود، لبخندي زد

 آرام در گوشم گفت

ز حقوقم يه كفش - قول ميدم با اولي 

 .خوب برات بخرم

 لبخند قدرشناسانهاي نثارش كردم

 .ممنونم-

 رسش كج شد

 .خواهش ميكنم خانوم-

   چتر هاي وارونه

تهمينه خانم سعي داشت خودش را به 

 رخ بكشد

- ز  ي ميخواي گلم؟چي   



ي زدم
 

 لبخند ساختگ

ي نميخوام-  .ممنون هيج 

بعد از خريد به خانهشان رفتيم حاج 

ي   يداهللا كه وسايل را ديد عصت 

 شد

فقط مانتو شلوار خريدين؟ پس كيف و  -

 كفش كو، براش نخريده

 !بوديم اونارم ميخريدين خب

 تهمينه خانم خودش را نباخت

 ...گفتم تا عروسي خراب ميشه-

 حاج يداهللا بلندتر ادامه داد

مگه ميخريم كه نگهداره، ميخريم -

 .استفاده كنه



دست به جيبش برده مقداري پول 

 درآورد

 .بلند شو محمد، جنس بنجل نخري-

   چتر هاي وارونه

محمد بلند شد ولي من هنوز نشسته 

 بودم، به جاي او من خجالت

ج مي كشيدم، برايش عادي بود كه از حا 

د ولي در  آقا پول بگي 

خانهاي كه من بزرگ شده بودم از اين 

ها نبود، پرسها كه  خي 

بزرگير شدند خودشان كار كرده از عهدة 

 .مخارج خود برميآمدند

 حاج يداهللا م قرار داد



 از محمد بلدي، پولو الكي حروم -
تو بهير

ز جنس خوب  نكني 

 بخرين

 رسم پايينير رفت

- يسمرسي حاج آقا ولي الزم ن ... 

 رسش را چند بار تكان داد

 .الزمه-

 تهمينه خانم قبل از خروج تاكيد كرد

ز -  .دير نكني 

 دلم نميخواست فكر كنند فرصت طلبم

   چتر هاي وارونه

كاش قبول نمي كرديم، خجالت ميكشم -

ي   حاج آقا پول تو جيت 



 .ميده

 محمد اخم كرد

چون پيش پدرم كار ميكنم در واقع پول -

 خودمه كه خرج ميكنم

 ناراحت شد

ي نيس كه - صدقه يا پول تو جيت 

ي 
 

 .اينجوري ميگ

 دل به دريا زدم

 .منظورم اين نبود-

ز را روشن كرد  ماشي 

 .حقوق خودمه كه هر ماه ميده-

 لب گزيدم

چرا پيش من بهتون پول ميدن خوب -



 قبال به خودتون بدن ... اين

من حس بدي دارم و معذب  جوري

 ميشم، انگار از جيب پدرتون

 .دارين ميخرين

   چتر هاي وارونه

 چند ثانيه بدون حرف نگاهم كرد

ي -
ز حسي داشته باسر  .چرا بايد همچي 

 شانه باال بردم

 .نمي دونم انگار زير بار منت باشيم-

 نگاهش را به جلو دوخت

- ز منت چيه، كار ميكنم خيلي بيشير ا

 پولي كه بابا ميده براش

 ...كار ميكنم ... تازه كارم كه روبراه بشه



 نگاهش كردم

 تا كي -
ز ين جاي ديگه كار كني  چرا نمي 

 ميخواين منتظر اون

ز   .كار بموني 

 آهي كشيد

نميخوام بخاطر چند ماه برم رس يه  -

 كاري كه بعدها بگن خيلي 

جاها مشغول بودم يا دوام نياوردم و 

ي ...  ز ز چي  ز اين همچي  نبي   

   چتر هاي وارونه

بابامه دارم براش مايه ميذارم وگرنه ... 

 هر كاري رو هم قبول

 .نمي كنم



 به سمتم برگشت

حاالم برا اينكه بهت ثابت كنم پول -

 خودمه عالوه بر كيف و كفش

ز ديگه هم ميخريم  .يه چي 

خدا را شكر مشكل پسند نبودم و خيلي 

 رسي    ع انتخاب ميكردم، هر

چند محمد بيشير از من وسواس داشت 

 مخصوصا براي خريد رورسي،

هيچكدامش را نپسنديد دست آخر به 

ي برداشتيم ز  زور يك شال پايي 

 .چون رنگش به كيف مي آمد

 خريدها را روي صندلي عقب گذاشت

 .خدا رو شكر زود تموم كرديم-



يدمخند  

خوشبختانه من زياد مشكل پسند -

 .نيستم

 زير چشمي نگاهم كرد

   چتر هاي وارونه

 .معلومه-

 بلند خنديد

 .منو كه خيلي سخت پسنديدي-

 به سمتم چرخيد

ي -
 .البته اگه پسندم كرده باسر

 خجالت كشيدم

ه بريم، نگرانمون ميشن-  .بهير

 دستش را پشت صندليام انداخت



- رمامن هنوز منتظ . 

ز رفت  از خجالت رسم پايي 

چه بد موقعي هم رس درد دلم باز -

ي باز يه
 

 ميشه، االن ميگ

ي خريدي و درخواست داري، فكر  ز چي 

ي معاملهاس
 .ميكتز

رسم آرام باالتر آمده و قدرشناسانه 

 .نگاهش كردم

ي ميشد كمكم شور و شوق جوانيام 
مدير

 خودش را بروز ميداد،

   چتر هاي وارونه

خجالتم كمي ريخته و يخ غريبگيام آب 

ي تنها
 شده بود، هنوز وقتر



يخت،  بوديم خجالت ميكشيدم دلم مي 

 توجهش را دوست داشتم از

اينكه هوايم را داشت و هر روز با 

 وجوديكه هم در مغازه مشغول

به كار بود و هم براي فوق ليسانس 

كت كرده و درس داشت به  رسر

كليفم ديدنم ميآمد حس خاصي داشتم. ت

 با خودم مشخص نبود كه

دوست دارمش يا از او متنفرم. مدت 

 زيادي با خودم و رسنوشتم

جنگيده و در آخر خسته شده بودم، 

 تسليم شده خودم را به جريان

ده بودم، در اصل كار ديگري از  ي سي 
 

زندك



 .دستم برنميآمد

گفته بود تا خودم نخواهم نزديكم 

 نميشود هر چند نتوانسته بود

حرفش بايستد، بقول خودش مرد روي 

 بود و نياز داشت،

شايد ميخواست خودش را برايم ثابت  

 كند اينكه خيلي دوستم دارد و

ام  بخاطر خودم به خواستهام احير

 .ميگذارد

   چتر هاي وارونه

خانة ما شلوغ بود و پر رفت و آمد ولي 

 خانة آنها بهعلت آنكه

لوت بود، زياد اهل رفت و آمد نبودند خ



 حاج يداهللا هميشه مغازه

ي مشغول  بود و گاهي تهمينه خانم جايي

 بود و فقط من و محمد

 .بوديم اما باز مراعات ميكرد

ميدانستم دلش ميخواهد خودم پيشقدم 

ز رفتارش  بشوم. براي همي 

ي از همه 
بود كه دوستش داشتم، وقتر

 بريده بودم محمد در چشمم

 ديده شد، تنها آدمي كه
مرا  پررنگير

 بخاطر خودم ميخواست و

برايش مهم بودم، اوايل فكر ميكردم 

 فقط جنبة جنسي ازدواج

ي براي 
برايش مهم بوده چون از هر فرصتر



 لمس كردن دست و بدنم

ي برايش روشن شد 
استفاده ميكرد اما وقتر

 چقدر از اين رفتارش

زده ميشوم كامال مالحظهام را ميكرد، 

 دلم برايش لرزيده بود

ي ميد
يدمش ناخودآگاه حس حرف وقتر

 زدنم گل ميكرد بعد كه

فت  مي 

دم كه چرا آنقدر حرف  ز به خودم ترسر مي 

ي 
 بيخود زدهام، وقتر

   چتر هاي وارونه

فتم و كمي  ي مي  ميآمد رسي    ع به پذيرايي

 دورتر از بچهها، كنارش



 .مينشستم

.. , 

 نگاهم را با نگاهي عاشقانه پاسخ داد

- ي ديگه يه  عيدي خوب حق ولي خدايي

 .منه

مي دانستم چه ميگويد ولي خودم را به 

 آن راه زدم

 .عيدي رو كه باباسيدكريم براتون خريده-

ي زير خنده زد
 پقر

! تو اگه اين زبون رو - خدا نكشتت دخير

ي چيكار مي 
 نداشتر

 .كردي

دستهايم را جلوي دهانم بردم تا با بخار 



 دهانم گرمشان كنم

ه بريم-  .هوا رسده بهير

   چتر هاي وارونه

 چشم بست

ي -
آره بريم كه از اونور هم به خاموسر

 .پادگان نخوريم

 .بدون حرف نگاهش كردم

پدر هنوز روي ساعت برگشتم به خانه 

 حساس بود محمد بابت اين

ي 
ز
مسئله هميشه گاليه داشت از طرف

 خانوادهاش هم مدام مسخرهام

ه ميكردند و رسكوفت اين قانون پدر را ب

دند ز  .رسم مي 



تا ما از بازار برگردبم آيدا هم به خانة 

 حاج يداهللا آمده بود،

بهعلت بارداري حال مساعدي نداشت و 

احت ي اسير
 در اتاق پشتر

ز فرزندش بود  ميكرد، به خاطر اينكه اولي 

 تهمينه خانم خيلي 

هوايش را داشت و به رباب كه در 

خانه مشغول تدارك شام ز  آشي 

كمير رس و صدا كند تا بود، تاكيد ميكرد  

 .آيدا بيدار نشود

جاي خالي گوهر كه بهعلت انتقال كار 

 شوهرش به شهر همدان رفته

بودند در اين دورهمي ها بيشير به چشم 



د تهمينه خانم مدام ز  مي 

   چتر هاي وارونه

ياد او ميكرد و پكر بود، طبيعي بود نبود  

 گوهر اذيتش كند،

ها دخير و  عادت داشت آخر هفته

 .نوههايش پيشش باشند

رباب وسايلي كه خريده بوديم را نگاهي  

 كرد

مباركت باشه رويا جون ... انتخابت -

 حرف نداره رويا، چه همه

ي قشنگ بهم ميآد  .چ 

 لبخند قدرشناسانهاي زدم

 .ممنون رباب خانم، لطف داري شما-



 تهمينه خانم تاي ابرويش را باال برد

- ز آيدا يكم آرومير تعارف تي كه پاره كني 

 بيدار نشه، حالش

 .خوش نيس

ز گذاشت  رباب خانم كيف را زمي 

چشم ولي تعارف نبود سليقة رويا -

 .حرف نداره

تهمينه خانم زهرش را به هر دوي ما 

 ريخت

ز اون جمعيت شلوغ بزرگ شده - رويا بي 

 خب طبيعيه كه سليقههاي

   چتر هاي وارونه

 ...جورواجور ديده و



محمد مغازه بود تا به پدرش كمك كند و 

 .من تنها مانده بودم

تهمينه خانم خودش به مكه نرفته بود 

 ولي زن حاج يداهللا بود و

خيليها حاج خانم صدايش ميكردند. از 

 .اين لقب خوشش ميآمد

اگر بنا بود با اينها ادامه بدهم بايد دلش 

 را بدست ميآوردم

 .دستتون درد نكنه حاج خانم-

ن حرف وسايل را به نايلون برگرداندمبدو   

 .اينا رو كجا بذارم-

 متعجب نگاهم كرد

ز با - خب بذار پيش وسايلت موقع رفير



 .خودت بي  

.. , 

 مات ماندم

   چتر هاي وارونه

 نميخواين خودتون بيارين؟-

 دستش را باال آورد

ي داره، خودت بي  -
ر
 .چه فرف

 به زور توانستم حرفم را بگويم

آخه برا سميه رو مامان اينا بردن، گفتم -

 ...شايد

 حرفم را با لبخندي بريد

چرا باز اذيت بديم به خونواده، بي  -

ي 
 .انشاهللا به شادي بپوسر



ي بزنم كه اجازه 
ز
دهانم را باز كردم تا حرف

 نداد

ي كنيم-
يفاير ي رو ترسر  .نبايد كه همه چ 

ديگر ادامه ندادم. عيدي بردن و آوردن  

 كه ديگر رسم همه بود

چطور خي  نداشتند شايد هم خودشان را 

 بيخيال نشان ميدادند

سيدم براي آنها  بايد از رباب يا زهرا ميي 

 .چه كردهاند

صحبتها و خوردن شام به درازا كشيده 

اند  بود محمد با رسعت مي 

   چتر هاي وارونه

به خانه برسم ساعت از ده   ولي تا 



 .گذشت

 مادر باز سوال پيچم كرد

ي اونجا، اخالق باباتو كه -
از ظهر رفتر

، دل بكن يكم ي
 ميدويز

 !زودتر بيا خب

ز گذاشتم  وسايل را زمي 

بابا يه خونوادهان مگه دست منه تا -

 حارصز بشن جمع بشن رس

ز  سفره طول ميكشه بعدشم كه شسير

ي و خوب حق بده  ظرفا و چايي

ن پادگان كه نيست يه كم اينور اونور ماما

 خوب شمام منو تو

 .منگنه نذار ديگه



 نگاهش به نايلونها دوخته شد

 اينا چيه؟-

طفلك تعجب كرده بود سابقه نداشت 

 از خانة حاج يداهللا دست پر

 .برگردم

   چتر هاي وارونه

 شاد شدم

 ...عيديهامه ديگه، مانتو، شلوار، كيف-

كردمات نگاهم    

 .تو چرا آوردي پس-

 لبهايم كج شد

يفات نكنيم خودت بي  - ز ترسر  .گفير

 گلويش را صاف كرد



فداي رست ... همينكه يادشون بود -

 ...برات عيدي بخرن

 حرفش را بريدم

 .خودم يادشون انداختم-

د  دستش را دراز كرد چادرم را بگي 

اشكالي نداره مادر، مهم نيس كه ... يه -

 زن خودش بايد بلد

باشه چه موقع حرفشو بزنه و كارشو جلو 

ه  ...بي 

 رسم را كج كردم

   چتر هاي وارونه

تا كي ميخواي خرابكاري اونا و  -

 كمبودهاي منو راست و ريست



ي مامان!؟
ي و ماله بكسر

 كتز

ون را عوض كردم  لباسهاي بي 

اگه اشكالي نداره پس برا سميه هم -

 .عيدي ني  مهم نيس كه

را فرو بردآب دهانش   

ي  -
خونوادة عموت خيلي حساسن ميدويز

 .كه

 چشم بستم

 .كاش خونوادة منم يكم حساس بودن-

.. , 

براي سميه عيدي برده بوديم من قبل از 

 بقيه برگشتم چون قرار

بود محمد دنبالم بيايد تا به خانهشان 



 برويم، خانوادة دايياش

از شهرستان آمده بودند من هم براي 

فتم  و شامديدنشان مي   

   چتر هاي وارونه

آنجا بودم، محمد به مادر گفته بود 

 امشب كمي دير برميگرديم

چون مهمان داشتند و نميتوانستم بموقع 

 .برگردم

همه خانة عمو بودند، رسي    ع آماده شدم 

 .و منتظر محمد نشستم

امروز كمي هم آرايش كرده بودم، البته 

 لوازم آرايش زيادي

ي برنداشته نداشتم، موقع ز  خريد كه چي 



 بودم، بعدها خودم يك

كرمپودر بب ك خريده بودم و يك فرمژه 

 و رژ. همينها بود كه چون

ي از اين ازدواج نداشتم آنها را 
دل خوسر

 هم فقط روز محرصز 

استفاده كرده بودم و تا حاال بدون 

 استفاده مانده بود، بقول

مادر دخير نوجوون و جوون كه صورتش 

ي به كرمشادابه نياز   

 .نداره

 ستها

لبخند ناخوا ي روي لبم جاري شد، دلم 

 ميخواست بيشير و



ز   به چشم بقيه بيايم براي همي 
بهير

 تصميم گرفته بودم كمي رنگ

 .و لعاب به خودم بدهم

   چتر هاي وارونه

تا آمدن محمد فكرم سمت مسائل امروز 

 ميچرخيد، عالوه بر پدر و

مادر، خود محسن هم براي سميه 

ي خريده بود،  هداياي زيبايي

 .خوشحالي از وجنات سميه پيدا بود

بيخيال مراسم امروز شدم، نبايد با 

 مقايسه كردن اعصاب خودم

ي امشب را بر محمد زهر 
رد و خوسر

ُ
را خ

ي 
ز
 ميكردم، امروز بحد كاف



حرص خورده و كوچك شده بودم. 

 تصميم داشتم خجالت را كنار

ته با آرامش به محمد بفهمانم كه گذاش

 چه وظيفهاي در قبال من

 .دارند

ون آمده  با صداي زنگ در از فكر بي 

 چادرم را برداشته و آمادة

ز شدم  .رفير

 محمد در پاگرد منتظرم بود

ي -  .سالم خوي 

 لبخندي به روي مهربانش زدم

ي -  !خوبم شما خوي 

   چتر هاي وارونه



 لبخند گرمي زد

- ي منم خوبم تو كه
خوب باسر . 

با توجه به خلوت بودن خانه، نگاهش را 

 به باالي پلهها داد

، بقيه كجان-  .چهخي 

 لبخندم وسعت گرفت

ز -  .هنوز نيومدن، خونة عمو هسير

 لبخند معناداري زد

 تنها بودي؟-

 دلم لرزيد

 .تنهاي تنها-

 .ساكت شد

 خودم را جلوي آينة راهرو كشيدم



يم-  .االن مي 

   چتر هاي وارونه

 قدمي جلو گذاشت

 !چه خوشگل شدي-

 از خجالت نگاهم را از آينه گرفتم

 .چادرمو رس كنم بريم-

 صدايش نزديكير شد

 .عجلهاي نيست راحت باش-

نگاهم را از آينه به او دوختم، دلم مثل 

 قلب گنجشك ميلرزيد،

ون  انگار بخواهد از قفسة سينهام بي 

 .بزند

نوز روي من بود و قدمي ديگر نگاهش ه



 جلوتر آمد، تقريبا پشت

رسم ايستاده بود، چادر را كه هنوز روي 

 دستم بود برداشت

 .دير نميشه-

.. , 

   چتر هاي وارونه

با ديدن نگاه عاشقش كه وجب به وجب 

 صورتم را ميكاويد تمام

تنم داغ شد، انگار در كورة آتش باشم. 

 درست در يك قدميام

بود، آرام به سمتش برگشتم، حاال سينه 

 به سينة هم بوديم، عقب

 .نكشيدم



 دهان باز كرد

 اخه چقد خوشگلي تو بچه-

 از خجالت قدمي عقبير رفتم

 .مرسي -

قلبم ميكوبيد از ترس اينكه هر لحظه 

 .ممكن بود كسي رس برسد

 جلوتر آمد

ي -
ي ... ازم خجالت ميكسر كجا در مي 

 ... از شوهرت؟

ون كشيدمچادر را  از دستش بي   

 !ببخشيد-

   چتر هاي وارونه

ي چقدر مشتاقم آزاد ببينمت -
ميدويز



ي؟ درست از  عمدا رو ميگي 

ز باري كه ديدمت، همون شب بله  اولي 

 برون كه چند تار موي رست

ي  ون رورسي افتاده بود و دلي  بي 

 ...ميكرد

 آهي كشيد

دخير سيدكريم! از همون شب دلم -

 برات پر كشيد و شدي همه كس

ي دلت باهام نيست 
ي گفتر

محمد ... وقتر

ز بودم  ...ولي من مطمي 

 .با خودم همراهت ميكنم

پرس محجوب حاج يداهللا دوباره زبان باز  

 كرده بود



حق نداري هيچوقت خودت رو ازم -

ي ... نفسم به موهات
 بپوشويز

به نفست بنده ... به لبخندت ...  ... 

با تعجب نگاهش كردم كه لب هايش به 

 خنده باز شد

ي جماعت دل نداره-  .چيه، مگه مذهت 

ز افتاد م پايي   .رسم با رسر

 گره رورسيام را آرام باز كرد

   چتر هاي وارونه

اتفاقا خيلي هم خوبشو دارن، منتها -

 فقط مخصوص حاج خانمشونه

 .و تاج رسشون

 بيشير خنديد



- خصوصا خلوتهاي دونفرهشونو م . 

د،  ز ي كه مي  بند بند وجودم را با حرف هايي

 به لرزه درآورده

 بود

خيلي دوستت دارم رويا، بيشير از اونچه  -

، ي
 كه فكرشو بكتز

ي كه از اين  ز دنيام شدي، همة اون چي 

ي طلب دارم
 

 .زندك

م- ي ميمي   .خودتو ازم بگي 

برخالف ترس دفعات قبل، اينبار چنان 

ي از ن
گاهش گرفتمآرامسر  

ي براي تمام دلهرههايم 
كه انگار مأمتز

 يافتهام ،اين مرد داشت



 .با من و قلب بيچارهام چه ميكرد

ز ديگر مهم  گذشت زمان و نه هيچ چي 

 نبود اين ميان فقط عشق بود

   چتر هاي وارونه

د و شكوفه  ز كه جوالن ميداد، جوانه مي 

 ميداد

صورتم از شدت شدم گلگون شده بود.از 

ي كه كرديم
 .شيطنتر

 اضطرابم را ديد

ي -
س االن بهير ميسر  .نير

 تمام تنم ميلرزيد

ون-  .اينجوري نميتونم برم بي 

 چادرم را برداشته به دستم داد



ز هيجانت فروكش كنه-  .يكم بشي 

حاال كه بقول خودش هيجانم رفته بود 

 ياد لحظات پيش افتاده از

شدم خجالت آب  

 .من برم باال زود برميگردم-

خانه رساندم، چه كرده  ز خودم را به آشي 

 بودم عجيب بود، گفته

سانم و از هم  بودم كار را به طالق مي 

 جدا ميشويم، گفته بودم

ي دستش به من بخورد 
اجازه نميدهم حتر

 ولي حاال تمام خطهاي

   چتر هاي وارونه

رفته ممنوعه را شكسته و خيلي جلو 



 بوديم. كمي آب به صورتم

زدم، تمام كرم پودر و رژي كه زده بودم 

 .پريده بود

دستم كه به سمت لوازم آرايش اندكم 

 رفت، متوقف شد، ديگر براي

كه آرايش ميكردم، او كه بايد ديده بود 

 بقيه برايم مهم

 .نبودند

ز آمدم  .چادرم را مرتب كرده از پلهها پايي 

بود با ديدنم محمد كه روي پله نشسته 

 بلند شد

 !اومدي عزيزم-

 كفشهايم را پوشيدم



 .دير شد از اونور زمان كم مي آريم-

من هميشه پيش تو كه هستم زمان كم -

 .ميآرم

پخته بود و ميفهميد چطور از جمالت 

 استفاده كند كه دلم را به

 .دست بياورد

ز را به خودش گفتم  همي 

   چتر هاي وارونه

بقول خودتون خوب بلدين با كلمات -

ز   .بازي كني 

 آرامير ادامه دادم

 .و احساسات-

 جواب داد



بازي نيس رويا! احساسات واقعي منه  -

 كه پنج ماهه رسكوب شده

ي بيست و چند ساله...
 ...يعتز

ي بود، شوخ  ي حبيب مرد خيلي خوي  دايي

 طبع و مهربان، خانوادهدار،

هر دخير و پرسش ازدواج كرده و زن و شو 

 تنها مانده بودند، بجز

شباهت ظاهري از نظر اخالق و رفتار 

ي به تهمينه خانم
 هيچ شباهتر

نداشت، انگار برادر و خواهر نبودند، 

 برعكس تهمينه خانم

ز را در حد خودش نگهميداشت،  همهچي 

 زنش هم مثل خودش



 خونگرم و

مهربان بود برايم عيدي آورده بودند، يك 

 بلوز نيلي رنگ خيلي 

ي و زندايياش كلي تشكر  خوشگل . از دايي

 كردم، ذوق زده شده

   چتر هاي وارونه

ز هديهاي بود كه از  بودم، در واقع اولي 

 طرف خانوادة شوهر

 .ميگرفتم

محمد رسش به مهمانها گرم بود، بعد از 

 جريان راهپله و اتفاقات

افتاده انتظار داشتم محمد حواسش 

ز   به من باشد ولي عي 
 بيشير



يالش نبود و پيش خانوادهاش محتاط خ

 تر عمل ميكرد، مخصوصا كه

ي كمير به 
امشب پيش مهمانها بود و حتر

خانه كه آنجا بودم، ز  آشي 

 .رس زد

تهمينه خانم بخاطر برادرش كلي تدارك 

ي حبيب  ديده بود، دايي

در سازمان تبليغات بود و به واسطة 

 شغلش در سال چند بار به

همسايه  عنوان مأموريت به كشورهاي

ي كه تعريف
فت. خاطراير  مي 

ز بود كه   ميكرد بقدري جذاب و دلنشي 

 گذشت زمان حس نشد و به



 .ساعت كه نگاه كردم يازده را رد كرده بود

ز بار بود كه در خانة حاج يداهللا گذر  اولي 

 زمان را حس نكرده

   چتر هاي وارونه

بودم و برخالف هميشه كه دلم 

 ميخواست زمان زودتر بگذرد و به

خانه برگردم امشب دلم خواسته بود 

 زمان متوقف شود تا كمي 

 .بيشير آنجا باشم

ي هم قرار بود عيد به تهران  خانوادة دايي

 بيايند و من براي

بار دوم ميديدمشان، كاش تهران بودند و 

 زياد باآنها برخورد



طر اينها هم كه شده داشتيم و شايد بخا

 تهمينه خانم و

خانوادهاش هم به رفت و آمد فاميلي تن 

 .ميدادند

نگاهم را به محمد دوختم و با كلي ايما و 

 اشاره فهماندم كه

ز است  .وقت رفير

به خانه كه برگشتم همه مشغول كار 

 خود بودند، مادر به كارهاي

سيد، محسن هنوز  عقب افتادهي عيد مي 

نمجانخانة عمو بود، خا  

هم بدون حرف به بچهها نگاه ميكرد، 

ز بار بود ساعت يازده  اولي 



به خانه برگشته بودم ولي چون اجازه 

ي نگفت، ز  داشتم كسي چي 

ي بخاطر عيد، اين شبها همه تا 
ز
از طرف

 .ديروقت بيدار بوديم

   چتر هاي وارونه

ي  لباسهايم را عوض كرده به پذيرايي

 .برگشتم

داشتم، تنم كرده و جلوي ذوق بلوزم را 

 آينه رفتم، مادر

خانه بود و هنوز نديده بود ز  .آشي 

 رو به خانمجان كردم

ي محمد برام  - خانجون قشنگه؟ ... دايي

 .كادو آورده



برعكس هميشه كه دنبال بحث بود و 

 صحبت را كش ميداد، نگاه

ي كرد و يك كلمه گفت  گذرايي

نگه--  !خورسر

 رسم را تكان دادم

-  قشنگه ... رنگ آره، رنگش خيلي 

نه ز ز مي   آسمونه يكم به سي 

ي نداشتم ... ...
 

تا حاال لباس اين رنگ

 ...جنسش هم عاليه

 ...خارجيه

 با ذوق اضافه كردم

   چتر هاي وارونه

ي محمد از خارج برام آورده-  .دايي



ون آورد خانه بي  ز  مادر رسش را از آشي 

ي محمد خارجه؟-  از خارج؟ مگه دايي

 لبهايم آويزان شد

وا مامان! اين روزا بس كه فكر و ذكرت -

 پيش سميه و محسنه

ي 
اصال به من توجه نداريا ... مگه نميدويز

ن  سالي دو سه بار مي 

 ...باكو

ي خنديد
 ابوالفضل پقر

 .باكو كه خارج نيس-

 لبم را كج كردم

 پس كجاس، داخل؟-

 .هر دو قهقهه زدند



   چتر هاي وارونه

والفضل با خنده جواب داداب  

باكو نزديك خودمونه، خارج به  -

 كشورهاي دور ميگن ... تازه

باكو هم نيس ... آقا محمد ميگفت 

 ...داييش رفته نخجوان

ي كه در دستم بود را به سمتش 
نايلويز

 پرت كردم

ي رو رصف درس و -
ي كه ميكتز

اوال ايندقتر

 مشقت مي كردي االن

ي ...بعدشم نخجوان
 ...تجديد نداشتر

 صداي خانمجان حرفم را متوقف كرد

 !جاي منو مي ندازي رويا-



 به سمتش برگشتم

ي افتاده؟-
ر
 حالتون خوبه خانجون، اتفاف

ه نگاهم كرد  خي 

 نه-

 .چشمهايش نم شد

 كنارش نشستم

   چتر هاي وارونه

ي گفته؟- ز ي شده، كسي چي  ز  چرا يه چي 

موي بافته شدهاش را در دست گرفته و 

 مثل هر شب كه عادتش بود

بافتش را باز كرد تا صبح برايش از نو 

 ببافم

 .امروز دلم برات سوخت-



 ها

رسش را باالتر آورده و به چشم يم نگاه  

 كرد

 خوبيه ولي لياقت تو -
سميه هم دخير

 ...خيلي بيشير از اونه

 اشك چشمش را پوشاند

- حاال هيچ كاري برات ولي چه فايده تا 

ي خريد و
 نكردن ... حتر

ي نبود  .عقدت هم درست و حساي 

 لبهايش لرزيد

تو لياقتت خيلي باالتره ... مثل بقية -

ي تو دخير 
ا نيستر  دخير

ي تموم سيدكريمي   .مظلوم و همهج 



ي زدم، راست ميگفت من 
لبخند تلجز

 خيلي مظلوم بودم. حاال كه كار

   چتر هاي وارونه

كار گذشته و ادا و رفتارهاي سميه را از 

 ميديدند يادشان افتاده

 .بود كه در حق من ظلم شده

اشگي كه ميخواست از گوشة چشمم 

 بچكد را با دست گرفتم

ي كه به خريد و مراسم و اينا -
خوشبختر

 .نيس خانجون

دم اعتقاد  ز ي كه مي  خودم هم به حرفهايي

 .نداشتم

 .بلند شدم تا بلوز را عوض كنم



ون آمدپدر ا ز اتاق بي   

ي روز اول عيد بايد بياد -
به محمد گفتر

 اينجا، ما بايد خونه

باشيم شما و محسن اينا برين خونة 

 .بزرگاي فاميل

اين هم رسممان بود، پدر بعنوان بزرگ 

ي   فاميل روز اول عيد جايي

فت و بقيه براي ديدنش به خانة ما  نمي 

 ميآمدند و جوانهاي

سن و خانواده كه من و محمد و مح

 سميه بوديم به ديدن بزرگان

فتيم  .فاميل مي 

   چتر هاي وارونه



و چون نامزد كرده بوديم عيدي و پاگشا و 

 .هديه ميگرفتيم

.. , 

براي محمد و خانوادهاش بايدي وجود 

ي پدر اين را
 نداشت، يعتز

 نفهميده بود؟

ز انداختم  رس پايي 

آره گفتم ولي ... مهمون دارن نميدونم  -

 كي بتونه بياد

 پدر اخم كرد

! خوب بهعنوان داماد - ي ي چ 
يعتز

 سيدكريم بايد بره خونة فك و

 .فاميل ما



امسال آقاصابر هم نبود و پدر دوست 

 داشت محمد را بيشير به

 .فاميل نشان دهد

تهمينه خانم اشاره كرده بود كه پس فردا 

 به خانة آنها بروم

 من گفتم رفت و آمد روز اول ولي 

 عيدمان خيلي زياد است و

   چتر هاي وارونه

 .احتماال نتوانم

به محمد هم گفتم پدر خواسته روز اول 

 عيد چه كنيم كه به رسدي

جواب داده بود حاال ببينيم چهطور 

 .ميشود



دعاي سال تحويلم را خواندم و ظرف 

ي را گرداندم. سميه
يتز  شي 

بود قرار بود محمد بيايد و با هم  خانة ما 

ي 
 به عيد ديديز

 .برويم

ي  چند ساعت از سال نو گذشت ولي خي 

 از محمد نبود، سميه عجله

داشت چون ميخواست با محسن به 

 ديدار فاميل مادرش هم برود،

به خانة حاج يداهللا تلفن كردم ولي كسي 

 .جواب نداد

 سميه پكر شد

- ي  خيلي دير شد ديگه نميشه همة جا هايي



 كه قرار گذاشته بوديم

 .بريم

 تلفن را دوباره به دست گرفتم

   چتر هاي وارونه

ببينم اگه محمد نيومد شما برين دير -

 .نشه

ي را روي تلفن  
كسي جواب نداد، گوسر

 گذاشتم

ز -  .انگار نيسير

ي شد
 پدر عصبايز

 مگه بهش نگفته بودي؟-

ز انداختم  رسم را پايي 

 .چرا گفته بودم ولي شايد نتونسته بياد-



 همزمان رو به محسن كردم

ميخواين شما برين محمد بياد مام -

 .ميآييم

ي تر شد  پدر عصت 

ي برن مگه من حرف - ي داره تنهايي
چه معتز

 نزدم مگه بهش نرسوندي

بايد اين ساعت اينجا باشه ... دوباره 

ز كجا  زنگ بزن ببي 

 مونده

   چتر هاي وارونه

تلفن را بدست گرفتم و مشغول شماره  

ي  ي شدم ولي باز جواي   گي 

 .نمي آمد



 رس به زير انداختم

 .نمي دونم كجان-

ي كرد جواي 
 سميه طبق معمول حارصز

ي ديگه، كجا -  عيد ديدنياي جايي
ز البد رفير

 .مي خواين باشن

رابطهام با محسن كمي بهير شده بود، در 

 مراسم عقدش و بهعلت

ز مر  دم مجبور شديم حفظ ظاهر بي 

 عادي رفتار كنيم كه كم كم مثل

سابق شد هر چند آن نقطه از قلبم كه 

 شكسته بود ديگر مثل قبل

 .صاف نميشد اما قابل تحمل بود

 گويا دلش به حالم سوخت



نه بابا عجله نداريم كه، يكم ديگه صي  -

 ميكنيم تا محمدم

 .بياد با هم بريم

.. , 

   چتر هاي وارونه

 بغض كردم

ز -  ...شايد با داييش اينا رفير

 پدر غريد

بيخود كرده مگه من بچهام كه حرفمو -

ز بندازه  .زمي 

 سميه دست به كيفش برد

عموجون اگه اجازه بدي ما بريم خونة -

 فاميالي خودمون فردا



كه آقا محمد اومدن فاميالي اين طرف 

 رو مي ريم ... خيلي دير

 .شد ... ديگه داره شب ميشه

 محسن بلند شد

ه-  .آره بنظرم اينجوري بهير

 ها

 انگار پدر چار ي نداشت

 .بريد-

   چتر هاي وارونه

ون  نگاهي به خودم كردم كه لباس بي 

ز   پوشيده و آمادة رفير

 .بودم

ز محسن و سميه خودم را به  بعد از رفير



ي رساندم به آينة  دستشويي

ه شدم ي خي   روشويي

ياهي كه اشك هايم كه ريخت مداد س

 داخل چشمم كشيده بودم روي

صورتم رد انداخت. امروز عيد بود 

 بخاطر محمد و اينكه همراه

ي برويم كم 
با سميه قرار بود عيدديديز

 نياورم كمي به خودم

 .رسيده بودم

از رسويس خارج شدم چشمم به خانم 

ه ام بود  .جان افتاد كه خي 

 .رسي به افسوس تكان داد

گذشتمچشم بستم و از مقابلش   . 



همان لحظه زنگ در به صدا درآمد رسم 

ون خانه بي  ز  را از آشي 

بردم شايد محمد آمده بود ولي با ديدن 

 همساية ديوار به

   چتر هاي وارونه

ديوا كه مثل هر سال به ديدن پدر آمده 

 بودند هيجانم

 .خوابيد

خانه مشغول بودم و رسم  ز تا شب در آشي 

ي و كار گذشت  .به پذيرايي

بيشير همسايهها و فاميل مثل هر سال 

ام  روز اول عيد به احير

پدر به خانه مان آمده بودند بقيه هم 



 .البد فردا ميآمدند

بهقدري خسته شده بودم كه حد 

 .نداشت

ي نبود. همان چند دقيقه  از محمد خي 

 قبل از سال تحويل تلفن

ي خط تلفن 
ز

كرده و گفت بهعلت شلوغ

 بعد از لحظة سال تحويل چند

يك  دقيقه زودتر تلفن كرده تا به من تي 

 .بگويد

وقت خواب بود كه در خانه دوباره به 

 صدا درآمد، ساعت ده شب

بود تا حاال رفت و آمد ادامه داشت ولي 

 وقت شام بود و بعيد



سيد ديگر كسي آخر وقت  بنظر مي 

ي بيايد 
. آمادة خوابعيدديديز  

ميشديم تا فردا صبح زود بيدار شويم 

 چون دو سه روز اول بهعلت

ريش سفيدي و بزرگ خاندان بودن پدر 

 .رفت و آمد داشتيم

   چتر هاي وارونه

لباسهاي عيدم را با لباسهاي خانه عوض  

 كرده بودم ابوالفضل

 شت از پله ها باال آمد

- اومدن حاج يداهللا اينان ... همشون . 

.. , 

خواستم دوباره لباس هايم را تنم كنم 



 ولي از لجم با همان

ون رفتم اوال حاال  ي بي 
 

لباس هاي خانگ

ي 
 وقت آمدن نبود در ثايز

 بود شايد يادشان مي افتاد  
اين طوري بهير

 كه لباس برايم

نخريدهاند بدتر از همه اينكه مگر نامزد 

ز   نبودم يا بايد اولي 

ي كه مي آمدند ديد ن من و پدر و جايي

 مادرم بود كه بزرگ فاميل

بودند يا الاقل مرا هم با خودشان همان 

ي كه رفته بودند  جاهايي

 .مي بردند

ي كه براي عقد خريده  فقط چادر نويي



ون  بودند را رسم كرده و بي 

   چتر هاي وارونه

 .رفتم

با همه دست داده روبوسي كردم. پدر با 

ي محمد و حاج يداهللا  دايي

سيدم بد  مشغول حرف زدن بود. ميير

ي نيامدن
ز
 برخورد كند و تالف

 .محمد را رس خانوادهاش دربياورد

خانه كج كردم كه صداي  ز راهم را به آشي 

 تهمينه خانم متوقفم

 كرد

منده دير شد رفتيم يگي دو جا كه -
رسر

 واجب بود رس زديم،



اينجا رو هم گذاشتيم آخر رس كه هم 

 شما رو ببينيم هم اجازة

يم فردا كه مي ريم  رويا جون رو بگي 

يم  ...همدان با خودمون بي 

ز چسبيد  .پاهايم به زمي 

پدر گفته بود همانطور كه محمد امروز 

 نيامد من هم فردا حق

ي با آنها بروم
 .ندارم عيد ديديز

پشتم به آنها بود و صورت پدر را 

 نميديدم تا عكسالعملش را

   چتر هاي وارونه

در مقابل اين حرف ببينم. رسيعير به 

خانه رفتم تا مجبور ز  آشي 



كت كنم  .نباشم در بحث شان رسر

فكر مي كردم البد محمد گرفتار بوده كه 

 نتوانسته بود به ديدنم

بيايد اما حاال كه فهميده بودم براي عيد 

ي بدون من رفته
 ديديز

بود و چند ساعت بعد از سال تحويل به 

 ديدنم آمده بود از او

هم دلگي  بودم برايم مهم نبود چه 

 ميگويند خودشان حل و فصل

ميكردند پوزخندي ناخواسته روي لبهايم 

ي 
 نشست، من در چند ساعتر

فتم  كه آخر هفتهها به خانه شان مي 

 راحت نبودم چه برسد مسافرت



 .راه دور

باالخره كه بايد كنار ميآمدم، خانوادة 

 .شوهرم بودند

ي گذا
ي ها را توي سيتز شتم و چايي

 ابوالفضل را صدا كردم

وع كن بعد حاج - ي محمد رسر اول از دايي

 يداهللا بعد باباسيدكريم و

ي را گرفت
 سيتز

ي -  .خودم بلدم آبج 

   چتر هاي وارونه

نگاه قدرشناسانهام را به او دادم كه امروز 

 خيلي كمكم كرده

ي  ي رسگردان بود و چايي طفلك وسط پذيرايي



 را جلوي هر كسي مي 

ام به ديگري  گرفت طرف بخاطر احير

 تعارف مي كرد و ابوالفضل

ز مهمان ها در گردش بود  .مدام بي 

خانه رساند ز  علي هم خودش را به آشي 

م- ي بده بشقاب ها رو من بي   .آبج 

ي مخصوص مهمان ها 
بشقاب هاي چيتز

ز بود  سنگي 

 .نه سنگينه اينا رو خودم مي برم-

خانه شد ز  محمد داخل آشي 

ي -
 .خسته نباسر

بشقابها را برداشته به سمت محمد  

 گرفتم



 .ممنون-

.. , 

   چتر هاي وارونه

 همزمان رو به علي كردم

، عمو محمد هست- ز  .تو برو بشي 

محمد متعجب نگاهي به من و سپس به 

 بشقاب ها كرد

 چيكارشون كنم؟-

 لبخند زدم

 مگه نيومدي كمك؟-

 خنديد

م-  .آهان نه ولي باشه ميي 

 نزديكير آمد و بشقابها را گرفت



 .اومدم بگم حتما بياييها-

 حاال من متعجب بودم

 !كجا-

   چتر هاي وارونه

ز تر آورد  صدايش را پايي 

 .همدان ديگه-

تهمينه خانم بچههايش را طوري بار 

 آورده بود كه راحت طلب

بودند، از دست هيچكدام كار زيادي 

 برنميآمد. برخالف من كه از

ي گردادندن  ي توانايي
 
ده، يازده سالك

ز را  ميهمانيهاي سنگي 

ي  داشتم، محمد هيچكاري بلد نبود، كارآيي



 ابوالفضل ما بيشير 

 .از او بود

قطعا من با اين اخالق محمد به مشكل 

 .برميخوردم

 بشقابها را از دستش گرفته و به علي دادم

بيا خودت بي  ... اول نصفشو بي  بعد -

ابيا بقيهشو بي  ت  

 .نندازي

 محمد نگاهم كرد

ي -
 ...راستر

ابوالفضل داخل شد و حرف محمد 

 نصفه ماند

   چتر هاي وارونه



ي بريز- ي دو تا ديگه چايي  .آبج 

 به سمت سماور برگشتم

ي رو بيار جلو-
 .سيتز

محمد مشغول صحبت با ابوالفضل شد 

 و من فكر كردم اگر پدر

اجازه بدهد چطور ميشود، قرار است 

 چند روز در همدان بمانند،

ود يا همراه  اگر من نروم محمد هم نمي 

ود  .خانوادهاش مي 

 سبد ميوه را برداشتم

 .بريم-

 قبل از خروجم پرسيد

ي محسن كو، نديدمش-
 .راستر



 آرام جواب دادم

، گفته بودم كه رسم- ي
ز عيد ديديز  ...رفير

 با حرفش دهانم باز ماند

   تر هاي وارونهچ

ي در مورد -
چه جالب! ساعت خاموسر

 ايشون صدق نميكنه؟ اونم

 ...نامزده و

 كامال به سمتش برگشتم

- ! ي
ي هم دقيق ميسر ماشاهللا چه جاهايي

م  اوال محسن پرسه و من دخير

ي شب عيده و 
فرق داره در ثايز

 .استثناست

 به سمت در برگشتم ولي ادامه دادم



- داريم دوران نامزدي در ضمن رسم ن

 .مسافرت بريم

 عمدا تاكيد كردم

ا-  .البته دخير

 پدر داشت توجيه ميكرد

واال عيده و رفت و آمد زياده ... هنوز -

 ...هيچ جا نرفتيم و

 تهمينه خانم با لبخند حرفش را بريد

ديگه روي رويا جون كه نبايد زياد -

 همه مي 
ز  حساب باز كني 

   چتر هاي وارونه

دونن اون ديگه نامزد كرده و وقتش برا 

 .خودش نيست



 پدر محكم جوابش را داد

اون كه بعله ولي خب بايد برن فاميالي -

ز   شما رو هم بببيز

فاميل ما رو هم ... مثال اگه امروز با 

ي 
ز عيد ديديز فير  محمد مي 

و تهرونو تموم ميكردن ميشد فردام برن 

 ...همدان رو بگردن

و ما تازه االن  روز اول عيد تموم شده

 .دومادمونو زيارت كرديم

ز بود  .تيكهاي كه انداخته بود سنگي 

 حاج يداهللا هم گرفت

 قصدو داشتيم اتفاقا ولي خيابونا -
ز همي 

 خيلي شلوغ بود



ز دير شد بعدشم ما كه  سيدكريم برا همي 

 زياد فاميل نداريم دو

تا خونوادة عزادار بودن كه مادر محمد  

يم  گفت رويا رو ني 

ه چون مجلسبه ير ... 

.. , 

   چتر هاي وارونه

بلند شدم استكان ها را جمع كنم، هر  

د ز ي مي 
ز
 .كس حرف

 پدر قائله را خاتمه داد

ي كه زياده وقت حاج يداهللا، - ز چي 

ن  همدان هم رس فرصت انشاهللا مي 

حاال شما خودتون برين مام بايد ...



 فاميالي اينجا رو بگرديم،

هرخونة برادر خوا ... 

د ز  تهمينه خانم هنوز حرف خودش را مي 

گوهر گفت امسال عيد تصميم داره -

 همدان بمونه تا مام مجبور

ي بكنيم و
 ...شيم يه مسافرير

 نگاهش را به برادرش داد

 .با داداش اينا بريم پيششون-

 مادر هم خودش را داخل بحث كرد

ي بهير از اين، انشاهللا بهتون خوش - چ 

گوهر  بگذره. سالم منم به  

ز   .جون برسوني 

   چتر هاي وارونه



 تهمينه خانم نگاهم كرد

اگه رويا هم مياومد كه خوب ميشد ... -

 .ولي نشد ديگه

تهمينه خانم ميدانست پدر اجازه 

 نميدهد، به محمد هم گفته

بودم رسم نداشتيم دخير در دورة نامزدي 

 .به مسافرت برود

نتيجة اين بحث هم از قبل معلوم بود 

 همه نظر خودشان و اينكه

حرفشان را روي كرسي بنشانند مهم بود 

ي 
ز
 وگرنه من براي هيچ طرف

 .آنقدر مهم نبودم كه بخاطرم بحث كنند

محمد با دلخوري نگاهم ميكرد شانه باال 



ي من
 انداختم كه يعتز

 .كارهاي نيستم

ي فهميدم محمد 
يشير سوختم وقتر

با آنها برود ميخواهد  . 

ز گفت  لحظة رفير

 .كاش تو هم مياومدي-

 با صداي آرامي پرسيدم

   چتر هاي وارونه

ي؟-  مگه تو هم مي 

 رسش به تندي باال آمد

 .آره ديگه-

 نميدانم چه فكري كرد كه پرسيد

م-  .ميخواي نرم؟ اگه تو بخواي نمي 



ي  بدون حرف نگاهش كردم اصال احتياچ 

بود، اصوالبه اجازة من ن  

فت  .بايد با من ميماند و نمي 

ي كرد
 مكتر

دلم برا گوهر و بچههاش يه ذره شده -

ي نرو
 

 ولي اگه تو بگ

م  .نمي 

ي زدم
 لبخند تلجز

چرا نري، سالم منم برسون، انشاهللا -

 .خوش بگذره

ي 
 

ز سادك  .و رفت ... به همي 

   چتر هاي وارونه

دو روز همدان بودند و من هيچ جا عيد 



ي نرفتم، به بهانة
 ديديز

اينكه خانه را خالي نگذاريم شايد مهمان 

ي همراه پدر
 آمد حتر

ي نرفتم
 .و مادر هم عيد ديديز

بماند چقدر طعنه و كنايه شنيدم كه چرا 

 تنها ماندهام چرا

ي گشت و گذار و تفري    ح و  نامزدم رفته ي 

 .مرا تنها گذاشته

همه سميه دلم را ميسوزاند بيشير از 

ي 
ي از هر عيد ديديز

 وقتر

 ها

ي كه بخاطر عيدي و  برگشته و كادو يي

 هدية نامزدي به او داده



بودند را عمدا نشانم مي داد و به رخ 

 ميكشيد، من هم ميتوانستم

تمام اينها را تجربه كنم اگر تهمينه خانم و 

 محمد اجازه داده

 .بودند

ه در دلم تقصي  من نبود كه نفرت و كين

 ريشه ميدواند، هر چقدر

تصميم ميگرفتم با محمد و خانوادهاش 

 راه بيايم دوباره رفتاري

 .ميكردند كه يك جاي كار بلنگد

.. , 

   چتر هاي وارونه

ي برايم بود، 
خرداد ماه روزهاي سختر



 سخت درگي  امتحان بودم و

تمام حواسم را به درس داده بودم شايد 

انوادة حاجتنها ُحسن خ  

ز به درس و  ز ارزش گذاشير يداهللا همي 

 دانشگاه بود. از فرصت استفاده

كرده به محمد گفته بودم دوست دارم تا 

ي كه امكان  آخرين جايي

دارد تحصيالتم را ادامه دهم با 

 خوشحالي و روي باز پذيرفته

بود خانوادهاش هم استقبال كردند چون 

 .به تحصيل عالقه داشتند

ده بود منتظرش باشم، محمد تلفن كر 

 سينما فيلم جديد آورده و



ي ببينيم  .دوست داشت دوتايي

كمكم قلقش بدستم آمده بود هشت ماه 

 طول كشيد ولي كم كم

 دستم

 .آمد

ي رسيد با دلخوري گفتم
 وقتر

   چتر هاي وارونه

ي امتحان دارم-
 .مگه نميبيتز

 ابرو باال انداخت

ي -
حواسم هستا يه مدته هي مي پيچويز

 باز همش درس دارم و

 ...امتحان دارم و

ي كه در دست داشتم را به سمتش   دفير



 گرفتم

ي - حاال بيا اينو حل كن منم برم يه چايي

 بيارم يه روز ديگه

يم سينما  .مي 

 دفير را به سمت خودم هل داد

ي - اينا رو ولش كن بگو ببينم تازه چ 

 خريدين؟

به هوا برخاستشليك خندهام   

ي تا حاال چيا -
قسم ميخورم نميدويز

ي نديدي كه آخه
 .خريديم يعتز

ي ها به 
 

مي دانستم منظورش چيست. تازك

ي  هام ز  بهانة ديدن جهي 

ي كه دلش  فتيم و آن كارهايي به اتاق مي 



 ميخواست و نمي توانست

   چتر هاي وارونه

 .با خيال راحت بكند را آنجا انجام مي داد

را گاز گرفت لبش  

 .بيحيا خانمجان داره نگامون مي كنه-

زير چشمي نگاهم را به خانم جان دوختم  

 كه در عالم خودش غرق

 بود و كاري به كار ما نداشت

 .خيالت راحت حواسش به ما نيس-

 مظلوم نگاهم كرد

ي خريدين جديدا؟-  نشونم مي دي چ 

دست روي چشمم گذاشته فيلمم را 

وع كردم  رسر



- ي ماما
ن برامون يه عالالدين راستر

 خريده؟

 با ذوق جواب داد

 .دستشون درد نكنه زحمت كشيدن-

خانه جواب داد ز  مادر از آشي 

خواهش مي كنم پرسم انشاهللا با -

ز  ي استفاده كني 
 .دلخوسر

   چتر هاي وارونه

 خانم جان هم همراهي كرد

 .انشاهللا-

 بلند شدم

ز قرمز - ؟ بيا رنگشو ببي  ي
ميخواي ببيتز

نگه  خورسر



 محمد هم آرام بلند شد

ز مادرجون- منده مي كني 
 رسر

 مادر دوباره جواب داد

مون - ي دخير
وظيفه مونه پرسم برا راحتر

 .... و البته شما

 در اتاق را باز كردم

 بيا تو-

 .عزيزم اين ساعت متعلق به منه

همچون تشنهاي كه به آب رسيده باشد 

ورتم را ميكاويدتمام ص  

 .و فرصت حرف زدن نمي داد

   چتر هاي وارونه

از اين همه هيجانش من هم ذوق زده 



 شدم از اينكه اين قدر

 .دوستم داشت دلم لرزيد

 كنار كشيد

حسابت خيلي رفته باال رويا ديگه -

 چوب خطت پر شده، حواست

ي  باشه همش در مي 

ي آرام پاسخ دادم  با صدايي

- ه صدات تا هفت هيس آر   چه خي 
ومير

ه  تا كوچه اونورترم مي 

ي كه امتحان داشتم ... ...
بعدشم ميبيتز

 فردا آخريشه راحت مي 

 .شيم

اوال همه مي دونن ما االن چيكار ميكنيم -



ز   ...بچه كه نيسير

ي ميايم اينجا اصال كاري به  
ي وقتر

نمي بيتز

 كارمون ندارن چون

 ...مي دونن اينجا آوردمت كه

ي زدلبخند شيطا
يز  

 .بگذريم بيا به عشق و حالمون برسيم-

   چتر هاي وارونه

 عمدا صدايش را بلندتر كرد

ي خيلي قشنگه ... دستشون درد - خدايي

 نكنه ... اينا چيه رويا

 خنديدم و الكي گفتم

ي - ز خونه اس ديگه برا آشي  ز لوازم آشي 

ز   .استفاده مي كيز



 .چند لحظه اي كنار هم بوديم

 چند دقيقة بعد كنار كشيدم

 ...بسه ديگه بريم-

ي به رس و صورتم كشيدم او هم 
دستر

 لباس هايش را مرتب كرد

 .باشه بريم-

ي برگشتيم راست مي گفت مادر  به پذيرايي

خانه ز  همچنان در آشي 

بود و خانم جان هم خودش را با 

 تسبيحش مشغول كرده ذكر مي 

 .گفت

 نگاهم را به محمد دادم

- ي امتحانم كه 
تموم شد هر جا خواستر



يم  .مي 

   چتر هاي وارونه

 گل از گلش شكفت

 .آي قربون دهنت! فردا ميآم بريم سينما-

 نگاهش كردم

 .باشه-

ز باري كه سينما رفته بوديم  ياد اولي 

 افتادم، رسي    ع به رديف

 جلو رفته بودم

 .اينجا بهير ميتونيم فيلمو ببينيم-

 دنبالم آمده بود

- دي جلو، اينجا كه همه چرا اوم

 ..ميبيننمون



 با تعجب نگاهش كرده بودم

ي همه حواسشون -
ز ... در ثايز خوب ببييز

 به فيلمه كسي با ما

 .كاري نداره

 رسش را نزديكير آورده بود

 مگه اومديم فيلم ببينيم؟-

   چتر هاي وارونه

 دهانم باز ماند

 .چرا اومديم پس-

 به شانهام زده بود

ده بدر.پس جدي - ز با كي اومديم سي 

ي مگه؟
 اومدي فيلم ببيتز

 لبم را كج كرده بودم



ي -
 

فرهنگ ي كار غي 
 

تو يه محيط فرهنگ

ت آقا ز حرصز  !نميكيز

 رديف جلو نشسته بودم

ز - هر موقع هم اومديم سينما همي 

 .رديف جلو ميشينيم

 كنارم نشسته بود

ي ... -
ي نداره خودت ميدويز

ر
برا من كه فرف

خوادهر جا دلت مي  

ي ها معذب بشن ، گفتم شايد عقت 
ز  .بشي 

جوابياش لبخند بر لبم  از اين حارصز

 نشسته بود

 .باشه پاشو بريم عقبير -

 چادرم را چسبيده بود



   چتر هاي وارونه

ز ... از رديف اول - االن كه ضايعس بشي 

 بريم آخر ميفهمن چه

ه  ..خي 

 چشمگي زده بود

 .از اين به بعد جاتو بشناس-

اولينهاي زيادي با محمد تجربه كرده 

 بودم كه لذتبخش بود،

سينما هم يگي از همانها بود، تا آن موقع 

 سينما نرفته بودم

و اين فضا و فيلمهايش برايم لذتبخش 

 .بود

هر چند در طول فيلم محمد آنقدر ادا 



 درميآورد كه نصف فيلم

 را نميفهميدم،

ي 
اض ميكردم، به شوچز ي هم اعير

وقتر

 ميگفت

برو كالهتو بنداز هوا ... با يه بليط دو تا -

 .فيلم ديدي

 خيلي خوب بود، حداقل 
ز سينما رفير

فتيم فقط  هفتهاي يكبار مي 

چون محمد بايد تا ساعت هفت مغازة 

 پدرش ميبود تا بيايد و به

سينما برسيم ساعت هشت ميشد، گاهي 

 منتظر نميمانديم فيلم تمام

   چتر هاي وارونه



شود و رسي    ع برميگشتيم تا دير نشود  

 گاهي فيلم خوب بود و تا

ي وقتها محمد 
ي بعضز

آخر ميديديم حتر

ي  ي ميكرد و ساندويج   ولخرچ 

ميخورديم كه اينجور مواقع معموال دير 

سيدم، مادر  به خانه مي 

ي 
بارها هشدار داده بود كه دير نكنم حتر

 ميگفت يه بار سيدكريم

ي درو ميبنده برا هميشه پشت در 
مي مويز . 

چون كليد كه نداشتم در را مي زدم بقيه 

 بدخواب ميشدند اما

چه مي كردم گاهي زمان از دستم 

فت  .درمي 



 .ولي با تمام اينها به خوشياش ميارزيد

چند روز پيش مرضيه تلفن كرده و با هم 

 حرفزده بوديم خدا را

ي بود حسن را هم 
شكر از زندگيش راصز

 بسيار دوست داشت، باردار

ي نداشت ميگفت بود 
و حال و روز خوسر

ها ويار ز  نسبت به خيلي چي 

دارد، كلي حرف زده و درد دل كرده بوديم 

ز سخن  از همه چي 

ي يك كلمه هم به محمد و 
گفتيم اما حتر

 زندگيش اشاره نكرد اين

   چتر هاي وارونه

كه چه مي كند و مشغول چه كاريست 



 زندگيش چگونه است

 خوشبخت

ي انگار مي دانست در  است يا هر 
ز چي 

ي ميسوزم ولي   عطش بيخي 

ي 
ز
عمدا تشنه نگهم ميداشت و حرف

د ز  .نمي 

اين روزها كه درس ميخواندم دلم 

ها و  عجيب براي مدرسه، دخير

مخصوصا مرضيه تنگ شده بود و 

 .ميخواستم به ديدنش بروم

 تا تنور داغ بود نان را چسباندم

 .دلم براي مدرسه خيلي تنگ شده-

يدمآهي كش  



 .دلم دوستامو ميخواد-

ز رفت  رسش پايي 

ي بري مدرسه، -
من باعث شدم نتويز

منده  .رسر

ي نميدانست، فقط مادر   ز از ماجرا چي 

 گفته بود بخاطر اينكه

   چتر هاي وارونه

مدير و معاون فهميدهاند ازدواج كردهام 

 در مدرسه راهم ندادند

 .و محمد هم خودش را مقرص ميدانست

ري كشيدمآه ديگ  

مهم نيس، درسمو كه مي خونم ... -

 فقط ... دلم برا مرضيه



 .خيلي تنگ شده

 ناراحت لب زدم

مامانت ميگه دوست فقط يه دوسته، -

 .به درد رفت و آمد نميخوره

ي زد
 بشكتز

مامانم كه درست ميگه ولي به هيشگي -

يم  نگو يه بار مي 

 .ببينيش

قدرشناسانه نگاهش كردم، كاش در جاي 

ي بوديم و ميتوانستم
 خلوير

 .به پاس مهربانياش محكم ببوسمش

اگر تهمينه خانم ميفهميد باز ميگفت 

 دوست به چه درد آدم مي 



خورد بايد با خود محمد هماهنگ كرده 

ي خي  از خانوادهاش  ي 

   چتر هاي وارونه

فتم چون با هر تصميم من مخا لفت مي 

 مي كردند كال دوست نداشتند

ي خانة فاميل هم به زور 
ي بروم حتر جايي

فتم محمد ميگفت خي    مي 

و صالحمان را ميخواهند ولي من رفت و 

 آمد با دوستانم و فاميل

 .را حق خودم ميدانستم

.. , 

ون رفته بوديم هفتة  اين روزها خيلي بي 

 قبل سينما بوديم و



برسيم فيلم ده شب تمام شد تا به خانه 

 ساعت نزديك يازده بود

ون كه بوديم معموال تا ده و  اين روزها بي 

 نيم به خانه

ز  د براي همي  ز ي نمي 
ز
برميگشتم و كسي حرف

ز   زياد پابند دير برگشير

به خانه نبودم، محسن هم بيشير از يازده 

ون نمي ماند و  بي 

به خانه بر ميگشت با وجودي كه پرس 

 بود و آزادتر ولي قانون

   وارونهچتر هاي 

خانة سيدكريم بود و همه بايد اجرا مي  

 كرديم، حاال او پرس بود



ي بيشير از من حق داشت
 .و يك ساعتر

وع شده بود، بچهها درس را  تعطيالت رسر

 تمام كرده و با خيال

ي بازي در كوچه و حياط بودند.  راحت ي 

 مادر همچنان در تكاپو

ية من بود و براي  ز براي تكميل جهي 

حسن هم وسايلي تداركم  

ز را  ميديد، پدر ميخواست طبقة پايي 

 دست نقاش بدهد تا رنگ زده

و مناسب خانة عروس كند، ميگفت تا 

 اخر تابستان اينكار را

يم ز عروسي محسن را بگي   .ميكند تا پايي 

محسن قرار بود در طرح پيش فروش 



كت كند ولي چون دو  خانه رسر

سه سالي طول ميكشيد مجبور بودند تا 

 آماده شدن خانه پيش پدر

ي كنند
 

ز زندك  .و در طبقة پايي 

ي ازدواج كرده بودم پايم را به طبقة 
از وقتر

ز نگذاشته  پايي 

بودم اصال آنجا را نفرين شده مي دانستم 

 اگر خانه مان طبقة

   چتر هاي وارونه

ي نداشت دست مستاجر نميداديم
ز
 اضاف

 ... رس و كلة زري در خانه

ي ما پيدا نمي شد و من كارم به اين 
 

و زندك

 جا نميكشيد. هر



ي 
چند ديگر از اين ازدواج كامال ناراصز

ي 
 نبودم ولي قلبا هم راصز

ي هايش 
نشده بودم محمد را با تمام كاستر

 دوست داشتم نمي گويم

عاشقش بودم چون واقعا نبودم اما 

 مديون محبتش بودم چنان عشق

ورزيد كه سنگ هم بود دلش آب مي مي

 .شد من كه جاي خود داشتم

ي اش بيش از حد بود. نابلدي اش 
مهربايز

 در امور، دست خودش

نبود خانوادهاش برخالف ما كه 

 مردساالر بوديم و پرسدوست، زن

ساالر بودند و دخير دوست. در خانوادة 



 آنها جايگاه زن باالتر

 .از مرد بود و خانة ما برعكس

اهي براي هر دو نف مي سوخت دلم گ

 دقيقا نقطة مقابل هم

بوديم او هم براي خانوادهاش همان 

 حكمي را داشت كه من براي

خانوادهام داشتم تنها تفاوتش اين بود  

 كه آن ها سياست داشتند

و بروز نميدادند، كاري كه خانوادة من 

 بلد نبودند

   چتر هاي وارونه

يمان حرف اول را زور در خانوادة هر دو 

 مي زد، خانة ما پدر



حكمرواي مطلق بود و در خانة آنها 

 .مادرش

گوهر با تمام شدن مدرسة بچه هايش 

 براي تعطيالت از همدان به

تهران آمده بود و دور هم جمع بودند، 

 محمد تلفن كرد آماده

 .باشم دنبالم ميآيد

.. , 

از گوهر خوشم ميآمد، نسبت به بقية 

حاج يداهللا زنزنان خانوادة   

ي بود، رباب را هم دوست داشتم  خوي 

 ولي گوهر پختهير بود براي

ز محمد كه تلفن كرد و گفت گوهر  همي 



 آمده با خوشحالي آمادة

ز به خانة تهمينه خانم شدم بعد از  رفير

 چند ماه قرار بود گوهر

 .و بچههايش را ببينم

   چتر هاي وارونه

ود و شوهرش گوهر با بچههايش آمده ب

 همدان بود قرار بود يگي 

دو هفته بمانند و بعد شوهرش بيايد و با 

 .هم به همدان برگردند

سفرة شام را در حياط انداخته بودند، 

ز و پر  انصافا حياط تمي 

ي داشتند، محمد ميگفت 
گل و درختر

 بيشير روزهاي تابستان شام



 .را در حياط ميخورند

شام خورده شد و ظرف و ظروف شسته 

ي را آورده دور  شد، رباب چايي

هم به حرف نشستيم. محمد كاغذ  

 كوچگي كه دستش بود را مچاله

 كرد

 آقا كيا پايهان گل يا پوچ؟-

همه پايه بودند، دو گروه شديم و بازي 

وع شد  .رسر

بخاطر اينكه رس و صدا حاج يداهللا را 

 اذيت نكند، به داخل خانه

ينه خانم هم كمي بعد داخل رفت تهم

 .رفت و جوانها مانديم



ي مي كرد و رباب 
محمدعلي مدام جر زيز

 طرف او بود، گوهر و من

   چتر هاي وارونه

مظلوم تر از بقيه بوديم، من كه تمام گلها 

 را لو ميدادم. داد

 .و فرياد شادي بلند بود

ين و جذاب بود كه   بازي به قدري شي 

س نمي شدگذشت زمان ح . 

نگاهم كه به ساعتم افتاد آه از نهادم 

 برآمد

 .واي ساعت دوازده و نيم شده-

 محمد رسي    ع بلند شد

 اي داد چرا حواسمون نبود؟-



آيدا كه شوهرش بعد از شام به خانة 

 خودشان رفته بود و خودش

ي خانة پدرش مانده بود رو به محمد   تنهايي

 كرد

فك نكنم ديگه سيد كريم تو خونه -

ز ادامهراه تون بده بشيني   

 .بديم

تهمينه خانم كه از صداي ما به حياط 

 آمده بود جوابش را داد

واال از ابهت سيدكريم منم مي ترسم -

ز   .اين طفليها چه كيز

 .همه خنديدند

   چتر هاي وارونه



 .رسي    ع به داخل رفته و آماده شدم

 گوهر براي بدرقهام بلند شد

ه بگو مهمون - س سخت نمي گي  نير

مت  ... به خدا مي سي 
ز  .داشير

ي وارد شد
سم را كه ديد از در شوچز  اسير

اگه درو باز نكردن برگرد بيا اينجا، -

ز جاست اونجا  خونت همي 

 .مهمون بودي

تا به خانة خودمان برسيم ساعت نزديك 

 .يك شده بود

با ترس دستم را به زنگ رساندم اما هر 

را بازچه در زدم در   

 .نكردند



چند بار ديگر هم در زدم ولي نتيجه اي 

 .نداشت

.. , 

   چتر هاي وارونه

 اشك هايم ريخت

مامان تاكيد كرده بود دير نكنما اين -

 اواخر همش دير برگشتيم

 ...خونه بيا اينم نتيجه اش

 اشك هايم شدت گرفت

 ...آخه من خر چرا رسم اينقدر گرم شد-

در دستانش گرفت محمد دستم را   

ي -
ر
اينقدر خودتو اذيت نكن رويا اتفاف

 نيفتاده كه



 دستم را به شدت از دستش كشيدم

ي -
ي مي خواستر ي نيفتاده؟ ديگه چ 

ر
اتفاف

 بشه تو خونه راهم

 .نميدن اتفاق بدتر از اين

 با حرص آشكاري تقريبا فرياد زدم

همش تقصي  توئه! گل يا پوچ بازي  -

 كنيم ... بخوره تو رس من

ون گل يا پوچتا . 

   چتر هاي وارونه

 دستش را باال آورد

ته يكم آرومير ... همسايه ها - چه خي 

 .خوابن

به سمت در برگشتم و دوباره زدم اين بار  



 كمي بلندتر

 .به درك كه خوابن-

دم كمير جواب  ز  در مي 
هر چقدر بيشير

 ميگرفتم، در باز نشد كه

نشد، البد پدر اجازه نميداد كسي در را 

 .باز كند

ز نشستم  چادرم را بغل زده روي زمي 

حق دارن ساعت يك نصف شب وقت -

ز به خونهاس؟  برگشير

 محمد كنارم نشست

 يگي ميآد رد شه -
ز پاشو بريم اينجا نشي 

 .ميبينه زشته

 اشك هايم روي صورتم روان شد



 .كجا برم، خونهام همينجا ست-

رسم كشيد دستش را روي  

خونة تو خونة منه رويا، جات كنار -

 منه، بقول گوهر اينجا

   چتر هاي وارونه

ي 
 .مهمويز

 رسم روي شانهام خم شد

؟- ز  چرا درو به روم بسير

 نگاهي به در كرد

االن سيدكريم عصبانيه، خوب تقصي  -

ي حساسه
 خودمون بود وقتر

ي ميكرديم ... يكم  بايد مالحظة بيشير

بده بهش حق  



پاشو بريم، صبح ميآييم از دلش در -

 ميآريم اين كه غصه نداره

 .عزيزدلم

بلند شده دوباره زنگ در را زدم اما نااميد 

ز   از جواب روي زمي 

 .رس خوردم

 محمد گفت

 .بلند شو بريم رويا-

 .تمام مسي  برگشت را گريه كردم

   چتر هاي وارونه

ز جلوي در نگهداشت حس پياد ه ماشي 

 شدن نداشتم

ي بگيم؟-  چ 



 اخم كرد

ي ميگيم ديگه- ز  .يه چي 

 اشكهايم چون سيالب روان بود

 !چيكار كنم خدايا-

ي فداي تو -
رويا چرا خودخوري ميكتز

 بشم من فردا مي رم به دست

و پاي سيدكريم ميافتم ... هر چند 

 مطمئنم نيازي نيست و تا

 .فردا حرصش ميخوابه

ز بودم ين آدم روي زمي 
 .بالتكليفير

 .پياده شو بريم داخل-

ي كه بدون دعوت به مجلس 
مثل مهمايز

 آمده باشد نزديك در نشسته



ي صدا اشك مي ريختم  .ي 

 تهمينه خانم مات نگاهم كرد

   چتر هاي وارونه

 .آخه چرا اينجوري كردن-

 محمد جوابش را داد

- دن بعد از اشتباه ما بود، بارها گفته بو 

ون  ساعت ده بي 

 .نمونه

 دندان هايم روي هم كليد شد

اين روزا حال پدر خوب نبود و به همه -

ي گي  مي داد. منم  چ 

همش ساعت يازده به بعد رفتم خونه 

يز شده البد ش لي   .ديگه صي 



 گوهر جواب داد

 .شايد خواب بودن و نشنيدن-

 حاج يداهللا حرفش را بريد

- ه با همشون؟ خوب يگي از خو  اب ميي 

 .صداي زنگ

 بغض كردم

ون خونه ديگه هيچ - امشب بمونم بي 

ي نميتونم برگردم  .فردايي

ي زد
 حاج آقا بشكتز

   چتر هاي وارونه

خيلي هم عالي شد اتفاقا نه چك زديم -

 نه چونه عروس اومد تو

 .خونه



گوهر دست زد بقيه هم با او همراهي  

 .كردند

ز رفت و اشكهايم با  از خجالت رسم پايي 

ي ريخت  .رسعت بيشير

ي تهمينه خانم هم كامال 
شادي زيرپوستر

 مشهود بود

رستو باال بگي  عروسم تو كه كاري -

 .نكردي

 حاج يداهللا رو به تهمينه خانم كرد

حاال كه سيدكريم رو دندة لج افتاده -

يم ه عروسيشونو بگي 
 بهير

 ...و

 تهمينه خانم لبخند زد



ي كه شب خونه نره - آره سيدكريم دخير

 رو ديگه قبول نمي كنه

... 

دلم شكست تا كجا بايد رسشكسته 

 .ميشدم

محمد رسخوش نگاهم مي كرد البد 

 خوشحال بود كه به اين زودي به

   چتر هاي وارونه

 .مراد دلش مي رسد

 گوهر دستم را گرفت

ي كار مي كنه-  .بنظرت بابات چ 

هايم حلقه زداشك در چشم  

قبال دو سه بار دير كرده بودم بابا -



ي شده بود تو كه
 عصبايز

ي يه باركي لحاف تشكت  همش اونجايي

 هم بي  بذار اونجا مجبور

ي برا خواب برگردي
 .نسر

 حاج يداهللا بشكن زد

خب پس حله ... ديگه نه برميگردي نه -

 تلفن مي زنيم نه پيغوم

 ...پسغوم

 به سمت محمد برگشت

- ي كارهاي عروسي از فرد ي ي 
ام ميفتر . 

ي ريخت  اشك هايم با رسعت بيشير

   چتر هاي وارونه

نه تو رو خدا اينجوري بابا هيچ وقت -



م  نميبخشدم، فردا مي 

ي تموم  بهش ميگم اشتباه كردم همه چ 

 ميشه

 تهمينه خانم دستش را در هوا تكان داد

نه ديگه من كه دوست ندارم خودمونو  -

ي خدا
 كوچيك كنيم وقتر

جور كرده و كارها افتاده رو روال سنگ 

 .نميندازيم

 به سمت حاج يداهللا برگشت

نه حاج آقا؟ به سيد كريم باشه زودتر -

 از سه چهار سال اجازة

ازدواج نمي ده اون كه اونجوري سفت و 

 سخت بود ديگه نميذاره



يم اينجوري عروسي رو رس سال بگ ي 

 .خيلي بهير شد

ز  معلوم بود ميخواست حرف پدر را زمي 

 بزند چون پدر سفت و سخت

 در مقابلشان ايستاده بود

 گوهر دستم را گرفت

احت كن  - بيا بريم اون اتاق يكم اسير

 كارها رو هم بسي  به

   چتر هاي وارونه

ي مصلحت بود همون مي  ها هر چ  بزرگير

گريه نكنشه ... اينقدر    

ي خودتو
 .كشتر

 محمد صدايم كرد



م پيش بابات - ناراحت نباش من فردا مي 

 ...و

 حاج يداهللا حرفش را بريد

كسي حق نداره بره خونة سيد كريم -

 معذرت خواهي ما كه كاري

 .نكرديم اونها درو باز نكردن

يشان را به  باز قرار بود خودشان و بزرگير

 رخ هم بكشند و اين

ي ميان بازندة اص
لي من بودم كه قربايز

 .زورگوييشان ميشدم

حاج يداهللا و تهمينه خانم از خدا 

 خواسته تا صبح برنامه ريزي

كرده و تصميم به ماندنم در خانة 



 .خودشان گرفتند

 هنوز بحث شان را ادامه ميدادند

حق با گوهره خونة اصلي تو اينجاست -

 و مهمون اونا بودي حاالم 

 .اومدي خونة خودت

   وارونه چتر هاي

تا صبح چشم روي هم نگذاشتم، صداي 

 حاج يداهللا و تهمينه خانم از

ي ميآمد، محمد چند باري براي  پذيرايي

 پرسيدن حالم به اتاق

آمده بود ولي بهقدري فكرم آشفته بود  

 كه روي خوش نشان ندادم،

ي مشغلة فكري داشتم و 
ز
خودم به حد كاف



 نميتوانستم به حرفهايش

 .توجه كنم

ي خود 
 

ي زندك  تمام شده و مردم ي 
ز همه چي 

 رفته بودند

حاال من مانده بودم و محمدي كه از 

 شادي رس از پا نمي شناخت

ديشب گفته بود خوشحال است كه 

 دوران هجران رس آمده و بزودي

 .قرار است براي هميشه مال هم باشيم

دلم گرفته بود، محمد را نميخواستم، 

دهامخانة پدري و خانوا  

را ميخواستم، بچه ها را ... بازي هاي  

 ...كودكي ام را



چشمهايم از شدت گريه ميسوخت، چه 

 آرزوها كرده بودم براي خودم

ي ديده بودم و حاال كجا  چه خوابهايي

 .بودم

نه پدري بود كه با دعايش راهي خانة 

 شوهرم كند نه خانواده و

   چتر هاي وارونه

امي  فاميلي و نه عزت و 
احير . 

حاج يداهللا مجلسي در شأن خانوادهاش  

ي كسي از
 گرفته بود ولي وقتر

فاميل عروس در مراسم نبود عروسي 

ي نداشت، انگار عروس
 معتز

فراري بودم، تعداد انگشت شماري از 



 فاميل نزديكم را دعوت

كرده بودند كه آنها هم بهعلت خشم يا 

ام پدر نيامده  شايد احير

ز آمد ه بود كه او هم بودند، فقط مهي 

 مثل مهمان آمد و همراه

 .بقيه موقع اتمام مراسم به كرج برگشت

ز دم گوشم  تنها فاميل عروس موقع رفير

 توصيه هاي الزم را كرده

ي كه بايد بدانم را گفته بود، دم آخر  
و نكاير

 گري  هاش گرفت من

 .هم گريه كردم

 در آغوشم با حرست ناليد

كاش بهونه دست كسي نمي دادي ... -



ي و
 دخير سيدكريم باسر

ي خيلي 
اينجوري غريبانه عروس بسر

 .حرفه

 .هر دو سخت گريستيم

   چتر هاي وارونه

من اونقدر بزرگ نيستم كه بخوام كسي -

م و  رو دست كسي بسي 

نصيحت كنم اما چون پدرم اينجا نيست 

 من ميگم، آقا محمد خواهرم

دست شما امانت كاري كن پشتش بهت  

خاطر شما اينجوريگرم شه ب  

شده پس هواشو داشته باش و قدرشو 

 .بدون



 خانم، قول مي دم -
ز خيالتون راحت مهي 

ه  نذارم خسته شه يا بي 

 .همه جوره هواشو دارم تا دم مرگ

ايط دلگرمي 
حرفهاي محمد در اين رسر

ي بود ولي خود محمد در  خوي 

حدي نبود كه تكيه گاه شود چون 

 خودش به خانوادهاش تكيه كرده

 .بود

ز دوباره در آغوشم گرفت  مهي 

ي -
برات از ته قلبم آرزوي خوشبختر

 .ميكنم

 پيشانيام را بوسيد

يادت باشه عروسي و جشن وبزن و -



 بكوب همش بخاطر بقيهاس و

، مهم دله خود آدمه كه از  ي الكي
دلخوسر

 ...درون شاد باشه

   چتر هاي وارونه

ي و واقعا 
تصميم بگي  خوشبخت بسر

. از امشب ديگه بيشير ازبشو   

، شدي زن  ي
اينكه دخير خونة بابات باسر

 خونة آقا محمد ... از

زندگيت لذت بي  و شاد باش كاري كن 

 .شوهرتم شاد باشه

ي كه در دست داشت را جلويم   ليوان آي 

 گرفت

 .يكم آب بخور-



 تشكر كردم

 .تشنهام نيس-

ز نشست  كنارم روي زمي 

- ي ... 
چرا رويا ... نمي خواي بس كتز

ي 
 اينهمه گريه ميكتز

ي كه...
 ...اگه ناراحتر

 نگاهش نكردم

قبال ميديدم عروسا روز عروسي گريه -

ز فكر ميكردم چرا  ميكيز

ي كه عروس شدن،  روز به اون خوي 

 اينهمه خوشگل شدن و مورد توجه

ز شايد مدلشونه يا ادا  همه، گريه ميكيز

 ...درميآرن



   چتر هاي وارونه

ال كشيدمبينيام را با  

 ...االن فهميدم چرا-

راستش من زياد عروسي نديدم، زن -

 داداشا و خواهرام كه مجلس

زنانه نبودم و دقت هم نكردم گريه كردن 

 ...يا نه

 متفكر پرسيد

ز يا تو - جدي همة عروسا اينكارو مي كيز

 ... آخه خيلي گريه

 .كردي امشب

ي 
 

ز اول زندك دلم نمي خواست همي 

ك توي ذوقش بخورد  مشير



ايطم فرق داره- ي رسر
 ...منكه ميبيتز

 گري  هام را بزور مهار كردم

ي خونوادهام رو هم كنارم نداشتم -
حتر

ز امشب  امشب ... همي 

ز چون از  فهميدم عروسا گريه ميكيز

 خونوادهشون جدا ميشن از

ي كه  ي هاشون از تموم روزهاي خوي 
 

بچگ

ز تو خونة  پدري داشير  

 ...از دوران خوش مجردي و بيخيالي ...

   چتر هاي وارونه

 آهي كشيدم

شايد عدة كمي خوشحال باشن ... اونم -

 بخاطر اينكه به عشقشون



 ...رسيدن

 .لطفا ادامه نده رويا-

 تمام عاشقانههايش را در نگاهش ريخت

ز باش از اين به بعد هم تمام - مطمي 

ي 
ي كه گفتر ايي

ز   رواينچي 

خواهي داشت به همراه عالقه ... محبت 

 ...و عشق بيپايان من

 .خيلي دوستت دارم رويا-

ز  تنها كسي كه برايم مانده بود همي 

 محمد بود، خوب يا بد، زشت

ي ... بايد 
منطقر ي يا غي 

يا زيبا، منطقر

 قبولش ميكردم

 .منم دوستت دارم-



 دستهايم را با هيجان گرفت

- ا هم همة دست به دست هم ميديم و ب

ي كه خراب شده رو ايي
ز  چي 

درست ميكنيم، هيچكس كامل نيس رويا 

ي دارم
 ميدونم منم ايراداير

   چتر هاي وارونه

تو هم خيلي بزرگ نشدي ولي در كنار هم 

ي 
 بزرگ ميشيم و خوشبختر

 .رو بدست ميآريم

 بوسهاي به دستهايم زد

 ...خيلي حرفا دارم كه بهت بگم-

حال خرابم را فهميد كه نگاهش را به 

 رختخواب پهن شدة گوشة



 اتاق دوخت

كي ميخواد بخوابه ... حيف عروس -

 خانم به اين خوشگلي نيس

كه بخوابم و تا صبح نگاش نكنم ... 

 باهاش درد دل نكنم و دل

 به حرفاش ندم؟

 دستهايش را بهم كوبيد

ي من نميذارم، - اگه تو هم بخواي بخواي 

ن كه دلي  حيف نيس اال  

ي خودم باشم ... 
پيشمه به فكر دلخوسر

 بايد تا خود صبح بشينيم

 ....حرف بزنيم...

 انگشتش را به نشانة تهديد باال گرفت



   چتر هاي وارونه

ي - دلتو صابون نرن كه حق نداري بخواي 

 بايد به حرفا و درد

 ...دلهاي چند سالهام گوش بدي

رفتبلند شد و به سمت رختخواب   

اينو جمع ميكنم نگاهم بهش نيفته -

ه  .خوابم بگي 

بعد از جمع كردن لحاف دوباره كنارم 

 .نشست

ميدانستم بايد خيال خانوادهاش را 

 راحت كند، رسم و رسوم

 .عروسي را گفته بودند

م لب گزيدم  با رسر



ي نميخواين-
 ....... يعتز

 .نتوانستم ادامه بدهم

گفتم كه اهل زور نيستم، هر موقع -

ودت آماده بوديخ ... 

ي -
بگذريم از اينا، بهم بگو چه انتظاراير

ي 
 

 ازم داري، زندك

ك برات چه مفهومي داره ... اصال 
مشير

 دوست داري چهجور شوهري

 .باشم برات

   چتر هاي وارونه

گرم صحبت شديم، با محبت و عشق 

 چنان برخورد كرد كه كال فضا

عوض شد ديگر از ترس و اضطراب 



ي نبود، انگار چندين سال  خي 

با هم بوديم از هر دري سخن گفتيم تا 

 .خسته شدم

ي خسته شده بودم، 
ز
امروز بهحد كاف

 آنقدر هم گريه كرده بودم

كه هم چشمهايم درد ميكرد هم آرايشم 

 .بهم ريخته بود

 با خجالت حرفم را زدم

 .من خوابم ميآد-

لبهايش نشستلبخند گرمي روي   

 .چه زود ... هنوز كه رس شبه-

 خميازهاي كشيدم

ديگه نزديك اذان صبحه، رس شب كجا -



 .بود

 خنديد

ي پس بگي  بخواب خستهاي -
 

راس ميگ

 ... اينجور كه معلومه فردا

   چتر هاي وارونه

هم روز پركاري داري ... چه دور و درازه 

 ...اين مراسما

دازظهر باز هم مامان ميگفت فردا بع

 .مراسم دارين

 با خجالت نگاهش كردم

يك بگن-  .ميان عروس شدنمو تي 

 ناباور نگاهم كرد

تو مثل برگ گلي رويا، مي ترسم دست -



ي تو رو
 بزنم اذيت سر

 .بايد گذاشت روي چشمها

ي ام ورق مي خورد 
 

برگ ديگري از زندك

 بايد خودم را تطبيق

 ميدادم

- ه شدم چنان در ن گاه به چشمانش خي 

 هم غرق شده بوديم كه گفت

اگه حالت روبراه نيست مي تونيم يه -

 ...وقت ديگه

 به سمتش برگشتم

 !نه-

ي -
 .نميذارم اذيت سر

   چتر هاي وارونه



 . شادي در بند بند وجودش به چشم

و صبح اين من بودم كه برخالف شب  

 گذشته دلم نميخواست از

كنارش بلند شوم، انگار با كلماتش با 

 رفتارش و

 با منش واال، طلسمم كرده بود،

دو روز بعد از عروسي تهمينه خانم مادر 

وع  شوهري اش را رسر

 .كرد

 صبح ساعت هفت به در اتاق زد

محمد بيدار شو ... بايد مغازه رو باز  -

ي 
 .كتز

نميدانستم حاج يداهللا كار داشت يا 



ز طوري نرفته بود م غازههمي  . 

من بيدار نشدم ولي ساعت نه كه به 

ي رفتم تهمينه خانم  پذيرايي

 حرفش را انداخت

 صبح به محمد صبحونه دادي؟-

 مات ماندم

 .نه فكر كردم خودش ميخوره-

   چتر هاي وارونه

ي صورتش را پوشاند
 اخم غليطز

پس وظيفة زن چيه اين وسط ... من -

 بيشير از چهل ساله هر صبح

ي رو دادم بيدا ر شدم صبحونة حاچ 

 بعدش به كارهاي خونه رسيدم



و نهار و شام و خانه داري و ... نذاشتم 

 هيچكدومشون يه روز

شكم گرسنه برن رس كار ... حاالم زنش 

 .وظيفهاشه به شوهرش برسه

تمام وظايفم را بعنوان زن محمد و 

د كرده بود، ز ي گورسر  عروس حاچ 

ي را كه گفت انتظار داشت م ن كارهايي

 .انجام بدهم

 لبخند زدم

منده يادم نبود، از فردا چشم زودتر - رسر

 بيدار ميشم و صبحونه

 .رو حارصز ميكنم

ز نبودم، من سالها  اهل از زير كار در رفير



 بود در خانة پدري

خانهداري و مهمان داري كرده بودم و كار  

 .كردن عادتم بود

از فردا من هم همپاي محمد بيدار 

آمادهميشدم تا صبحانه را   

ي كه قبل از من به  ز كنم و كارهاي آشي 

 عهدة رباب بود و با

   چتر هاي وارونه

آمدن من مسئوليتش نصف شده بود را 

 .انجام بدهم

ي بود نه كه از زير كار در  رباب زن خوي 

 برود اما تا از خواب

بيدار شده و به طبقة باال بيايد من كارها 



 را انجام داده

سيد و مثال ميخواستم با   بودم، عقلم نمي 

 كار بيشير خودم را

در دلشان جا كنم ولي دري    غ از ذرهاي 

 .تغيي  در رفتارشان

ز   برايم زود بيدار شدن و يا كار سنگي 

 كردن مهم نبود، ياد

گرفته بودم يك زن بايد براي زندگياش از 

 جان مايه بگذارد،

خيلي زمان برده بود ماهها با خودم 

ه بودم اما اينجاجنگيد  

خانة آخرم بود بايد براي خودم و بقيه 

 آرامش ميخريدم شده به



هاي  ز ي و خيلي چي  ، بيخواي  ي
 

قيمت خستگ

 .ديگر

هر چند در اين ميان رفتار محمد بيشير 

 از بقيه اذيتم ميكرد،

ز   از خود ارادهاي نداشت و مثل ماشي 

 كوكي هر چه ميگفتند انجام

ز ميداد، انگار جايگاهي كه من  بي 

 خانوادهام داشتم را محمد

هم در خانهشان داشت، برايش زن گرفته 

 بودند كه خيالشان راحت

   چتر هاي وارونه

شود اما هر موقع مقايسه ميكردم باز از 

 خانوادة من بهير 



بودند چه يكباره پايشان را از زندگيام 

 .بريده بودند

ي  حاج يداهللا و زنش هم در اين تنهايي

بودند مقرص  . 

هر چند به خودشان نميگرفتند من هم 

د كنم ز  زبان نداشتم گورسر

ي حاج يداهللا و زنش، ماجراي 
 

اما با زرنگ

 باز نكردن در برايم

 گران تمام شد

پدر انتظار داشت محمد بخاطر دير  

 كردن عذرخواهي كرده به دست

و پايش بيفتد و از اين كه حرفش را 

 ناديده گرفتهايم تقاضاي



ولي حاج يداهللا و زنش بخشش كند 

ز پيش  بجاي تلفن كردن و يا رفير

پدر، نقشة عروسي كشيدند و براي 

 دعوت پدر به عروسي تلفن

ي حضوري هم نرفتند، پدر 
كردند حتر

 خواسته بود حاال كه كار به

اينجا رسيده مرا به خانهام برگردانند تا با 

ام  عزت و احير

آنگونه كه شايستة دخير سيد كريم است 

گرفته و راهيام  عروسي   

كند اما حاج يداهللا معتقد بود پدر فيلم 

 بازي ميكند، پايم به

   چتر هاي وارونه



ز تمام است  خانة پدري رسيد همه چي 

 چون سيدكريم ديگر اجازة

 .عروسي به اين زودي را نميدهد

ز ماند روي دندة لج  پدر كه حرفش زمي 

خودش افتاد و عالوه بر   

اجازة حضور كسي از خانوادهام را در 

 .عروسي نداد

ميدانستم خانوادة محمد زياد اهل 

ت نيستند، فقط با  معارسر

عمويم صميمي بودند كه آنها هم بخاطر 

 سميه قرار بود تا ابد

با پدر چشم در چشم باشند و دعوت 

 .حاج يداهللا را رد كرده بودند



ي را تجربه ميكردم، بايد 
روزهاي سختر

ا با حرف ها وخودم ر   

 
ً
رفتار خانوادة محمد و مخصوصا

 خواستههايشان تطبيق ميدادم،

گاهي كارهايمان دقيقا عكس هم بود و كار 

 ميشد ولي 
 من مشكلير

در هر حال زمان در گذر بود و با تمام 

ي ميشد  .خوب و بدي سي 

ده و ياد گرفته  خودم را به تقديرم سي 

ي بحث ز  بودم رس هر چي 

هها را بشنوم و بيخيال نكنم، نيش و كناي

 باشم، بقول محمد

داشتم بزرگ ميشدم، چارهاي نداشتم 



 بايد كنار ميآمدم وگرنه

   چتر هاي وارونه

 .نابود ميشدم

د و  ز ز بود كه گاهي تلفن مي  تنها اميدم مهي 

ديم، تهمينه ز  حرف مي 

ز به خانة آنها را  ي اجازة رفير
خانم حتر

 .نداده بود

ي بود ديگر 
 

با تمام خوب و بدي در زندك

 حال گذراندنش بودم،

همينكه محمد كنارم بود و هوايم را 

 داشت برايم بس بود، شايد

ز را هم نداشتند، شايد هم  خيلي ها همي 

 براي همه همينگونه بود



ي بقيه خي  
 

من كه از زير و بم زندك

 نداشتم، احتماال وضع خيليها

ز بود شايد هم براي آنها بدتر از من  همي 

و نشان نميدادند بود  . 

ديپلمم را كه گرفتم به ارصار محمد براي  

كت كردم،  كنكور رسر

نمي خواستم از جاري  ها و خواهرشوهرانم 

 عقب بمانم، خدارا شكر

با درس خواندنم مشكلي نداشتند. محمد 

 رس كار رفته بود در

ي 
ي شهر قزوين و اين دلخوسر

ادارة دولتر

 هاي كوچك برايم لذت بخش

دانشگاه هم قبول شوم  بود اين كه اگر 



 ديگر كسي بابت سواد كمم

   چتر هاي وارونه

ند، اينكه دست محمد به  ز رسكوفت نمي 

 جيب خودش بود و خرج و

دخلمان مشخص بود. هر ماه كمي از 

 پولمان را پسانداز مي كرديم

 سبگي بخريم براي بچههايمان 
ز تا ماشي 

 نقشه ها ميكشيديم،

اه تهمينه خانم دخالتهاي گاه و بيگ

 همچنان پابرجا بود بلكه

بيشير هم شده بود البته دستوراتش به 

 صورت زير جلدي بود و

د، هر چند به  ز ي را نمي 
ز
مستقيما حرف



 محمد قول داده بودم مادامي 

كه اينجا هستيم طبق خواستة پدر و 

 مادرش رفتار كرده و دلشان

را بدست بياورم ضمن اينكه خوشحال 

 بودم با رفتنم به دانشگاه

ون خانه  ي از روز را بي 
و اينكه ساعاير

 خواهم بود اين مشكل

 .هم قابل حل بود

مواقعي كه رسگرم درس خواندن بودم، 

 تهمينه خانم مدام براي

كاري صدايم ميكرد، كتاب را كنار 

 ميگذاشتم و حواسم كال پرت

ي كه  براي كنكور ميشد، درسهايي



ي 
ز
ز بود و از طرف  ميخواندم سنگي 

   چتر هاي وارونه

ي روي دوشم 
كارهاي خانه بار مضاعقز

 .بود

تنها مسئلهاي كه اذيتم ميكرد نبود دائمي 

 محمد كنارم بود،

قبال كه مغازة پدرش كار ميكرد هر روز 

 چندين بار وسط روز به

ي كنارم بود و حاال 
د و دقايقر ز من رس مي 

ادآوري شيطنتهايشي  

 .اذيتم ميكرد

د و  به محمد گفتم مرا هم همراه خود بي 

ي اجاره  در قزوين جايي



كرده پيش هم بمانيم تا اينهمه راه را 

 مجبور به رفت و آمد

 نشود ولي جواب داده بود

پدر مادرم تنها ميمونن بعدش هم يه -

 چند مدت دندون روي جيگر

ي ميشه، انشاهللا انتقا لي بذار ببينم چ 

م تهران  .ميگي 

ي 
محمدعلي و رباب در فكر اسباب كسر

 به خانة خودشان بودند و

ز نقل  من در فكر اينكه به طبقة پايي 

 مكان كرده و كمي راحتير 

يه ام  ز درس ميخواندم هر چند هنوز جهي 

 را نداده بودند و



ي 
 

نميدانستم با خانة خالي از لوازم زندك

 چه كنم اما اينطور

   چتر هاي وارونه

ز ميگفت مادر كم و كرسي  كه مهي 

ي  هام را تكميل كرده بود ز  جهي 

و منتظر بهانهاي بود تا آنها را برايم 

 بفرستد. محمد هر ماه

ي داشت ولي  ز ارصار به خريدن چي 

ي  هام ز  مخالفت ميكردم منتظر جهي 

بودم كه قرار بود به زودي بدستم برسد، 

يه ز ز جهي   شايد همي 

ي كنان هم ميش
ز باعث آشتر د، مهي 

 عقيده داشت دست بجنبانم تا



شايد با خي  بارداري دل پدر و مادر نرمير 

ي كنيم،
 شود و آشتر

ميگفت اينها را از زبان مادر شنيده است  

 كه اگر حامله باشم

يا شايد نزديك عيد و به بهانة عيدي دل 

 پدر را نرم كرده،

ي  هام را برايم بفرستند ز  .جهي 

.. , 

تباط نبودم، هنوز با خانة پدري در ار 

 مادر از ترس سيدكريم

   چتر هاي وارونه

ي  ي تلفن هم نكرده بود من هم كه جايي
حتر

فتم تا در مراسمي   نمي 



ي بهم برخورد كنيم.تنها اميدم عيد  جايي

 بود كه احتماال عروسي 

محسن برگزار ميشد، خندهدار بود 

ي داشت،  روزگار بازي  هاي عجيت 

سميه و محسن قرار به عروسي زودهنگام 

 داشتند اما تا حاال

نامزد بودند و من كه قرار بود چند سال 

 نامزد بمانم در خانة

 .شوهرم بودم

ز خوشحال بودم، چند  از ته دل براي مهي 

 بار به خانة پدريمان

ي برايم آورده بود  هاي خوي  رفته، خي 

ز وضع  طبق گفتههاي مهي 



ه بود و جسمي و روچي پدر خوب شد

 شكر خدا حالش روبراه بود،

پاي زري كامال از زنذگيمان بريده شده و 

 به روستاي خود برگشته

بود، اوضاع مادر هم خوب شده بود از 

 قرار معلوم بعد از بريده

شدن پاي زري از زندگياش رابطهاش با 

 پدر خيلي بهير از قبل

شده بود، انگار همه منتظر بودند من 

وبروم تا كارها رس   

   چتر هاي وارونه

د شايد من گره انداخته بودم   سامان بگي 

 كه بعد از ازدواجم



ز به  تمام مشكالت حل شده و همه چي 

 روال سابق برگشته بود. بنظر

ي من بودم كه با 
ز
سيد تنها موجود اضاف مي 

ي روي
 

 نبودنم زندك

 .مدار خودش افتاده بود

با مراد كمابيش در ارتباط بودم، هم 

 بخاطر خودم هم بخاطر

دوستياش با محمد تقريبا ماهي يكبار به 

 خانة حاج يداهللا رس مي 

زد، هميشه هم دست پر ميآمد و هوايم 

 را داشت،بعنوان يك مطلع

هيچ وقت نتوانستم راجع به آن شب 

سم، هر موقع ي بي  ز  چي 



 ميديدمش

دلم ميخواست از چند و چون ماجرا خي  

م ولي عالوه بر  بگي 

موقعيتش پيش نيامده بود از اينكه 

 يادآورياش هم خجالت

ميكشيدم. باالخره كه رس در مي آوردم 

ين گزينه  پس صي  بهير

 .بود

يك بار اوايل فرصت گي  آورده و به 

 مرضيه تلفن كرده بودم كه

   چتر هاي وارونه

جواب نداده بود بعدها رسم گرم امورات 

ي شد و فراموشم
 

 زندك



ين اواخر باز تلفن زده و شده بود، ا

 باالخره توانستيم با هم

حر ف بزنيم، ارصار داشت يك روز به 

 ديدنم بيايد گفتم روزي

وم،  كه محمد تهران است به ديدارش مي 

 نمي توانستم اجازه بدهم

به خانة حاج يداهللا بيايد، از برخورد 

ز نبودم  تهمينه خانم مطمي 

ز دليل گفتم خودم به ديدنش  بههمي 

و  ممي  . 

.. , 

ز دوبار دعوت كرده بود به كرج  مهي 

 برويم ولي هر دو بار تهمينه



ز  خانم به بهانهاي رد كرده بود، اين سومي 

 بار بود كه ميخواست

مرا پاگشا كند كه تهمينهخانم مجبور شد 

 قبول كند، بعد از

فتم ازشادي در  مدتها به خانة خواهرم مي 

 .پوست نميگنجيدم

   چتر هاي وارونه

از صبح كه محمد را راهي كردم خودم هم 

 آماده شدم، انگار

ي گرفته بودم
 .انرژي مضاعقز

 .جوري كه از تمام حركاتم معلوم بود

ون آمدم تهمينه خانم به   از حمام كه بي 

 كنايه گفت



ي كه اين همه شارژ -
هميشه براي مهمويز

. خيلي تا شب ي
 ميسر

ي از مهمون
يت موندهها خودتو خسته كتز

ي  .لذت نميي 

 با آرامش جواب دادم

م - دست خودم نيس بعد مدتها مي 

ي 
 .خونة خواهرم مهمويز

محمد كه رسيد رسي    ع پشت رسش به 

 اتاق رفته لباسهايش را به

 دستش دادم

 .دوش بگي  ديرمون نشه-

 با عشق نگاهم كرد

س دير نميشه-  ...نير



   چتر هاي وارونه

به در باز اتاق جلوتر آمد كه نگاهم را 

 .دادم

 نيم نگاهي به در كرد

 مرض داري درو باز ميذاري بچه؟-

 شانه باال انداختم

ي تو رسته-  .از كجا بايد ميفهميدم تو چ 

ي زد  لبخند كج 

از اونجا كه شدي يه تيكه ماه ... -

ي 
 ...خورديز

 لب گزيدم

برو دير شد ... مامانتم زير چشمي -

 .نگاش به ماست



 به سمت در رفت

ي بابا كي ميآد ... دير نشه يه -
مامان راستر

 .وقت

 تهمينه خانم جواب داد

يم؟ يه - س مگه برا شام نمي 
نه بابا نير

 ساعت ديگه راه

 .ميفتيم

   چتر هاي وارونه

نگاهم روي ساعت كه عدد چهار را نشان 

 .ميداد نشست

 آرام رو به محمد لب زدم

فقط شام نيس كه، كاش يكم زودتر -

ريم يكم با هم حرف بزنيمب  



 ...و

ي به گوش  صداي زنگ تلفن از پذيرايي

 .رسيد

ز تهمينه خانم، نااميد به  با صداي هي 

 محمد نگاه كردم، البد

ز بروم  .امروز هم قرار نبود به خانة مهي 

 تهمينه خانم دستپاچه شده بود

ز االن حارصز ميشم بيام، ناراحت - همي 

 نباش ... تا تو برسي منم

سونمخودمو مي   . 

 خودم را به در اتاق رساندم

ي شده؟-  چ 

 هراسان تلفن را رس جايش گذاشت



ه - آيدا بود ... دردش گرفته ... داره مي 

 ...بيمارستان

   چتر هاي وارونه

 آب دهانم را قورت دادم

 ...هنوز دو سه هفته مونده كه-

ي در هوا تكان داد
 دستر

- ش من چه بدونم واال، زنگ زده به دكير 

 اونم گفته برو

بيمارستان خودم بيام معاينه كنم ... 

 احتماال بچه زود بدنيا

 .بياد

 چشم بست

 .طفلي بچهام نالهاش رو هوا بود-



 نميتوانستم عكس العملش را حدس بزنم

ي - ز چ  ي مهي 
 ...پس مهمويز

 اخم كرد

ي كه وضعيتو ... چجوري تو اين -
مي بيتز

ي ويري بريم  هي 

ي 
 .مهمويز

نفس بلندي كشيدم تا بر خودم مسلط 

 شوم

   چتر هاي وارونه

چند روزه گفته ... تدارك ديده البد... -

 ...بد ميشه

 رو به محمد كرد

برو ماشينو روشن كن منو بي  -



 .بيمارستان

 محمد به سمت اتاق برگشت

؟- ي  پس آيدا چ 

 تهمينه خانم كيفش را برداشت

 ...خودش رفته ... بجنب ديگه-

نگاه ملتمسم را به محمد دوختم كه 

 چشمهايش را آرام روي هم

 .گذاشت كه آرامشم را حفظ كنم

تا محمد بيايد دلم هزار راه رفت، كلي 

 فكر كردم كه چطور به

ي امشب بروم، تهمينه خانم موقع 
مهمايز

 خروج گفت مواظب خانه

باشم و حواسم به حاج آقا باشد ولي 



ز و نرفتنم ي از رفير
ز
 حرف

رج نزد تا خيالم راحت شودبه ك . 

   چتر هاي وارونه

ي  در كه باز شد تقريبا خودم را به پذيرايي

 .پرت كردم

 با ديدن محمد جلوتر رفتم

 اومدي؟-

 لبخند زد

 .آره-

وع كنم  نميدانستم چطوري رسر

تهمينه خانم رو رسوندي، حال آيدا -

 چطور بود، بچه در چه

 ...حاله



 جلوتر آمد

ته ... يگي يگي سوال كن بتونم - چهخي 

 .جواب بدم

 كاپشنش را از تن كند

 ...همه خوب بودن-

 نزديكم رسيده بود

 تو چطوري؟-

   چتر هاي وارونه

سي و - خانمي اينجوري به خودت مي 

ي برات
 

ي نميگ
ي ميكتز  دلي 

 گرون تموم ميشه؟

واي كه چقدر دلچسبه اين لحظات كه -

 ..مياي استقبالم



 خودم را به زور كنار كشيدم

ي آخه! االن پدرت مياد - وسط پذيرايي

 .زشته

يم - خيالت تخت نميآد ولي بخاطر تو مي 

 .تو اتاق

ز همان و يك  ميدانستم به اتاق رفير

 ساعت درگي  محمد بودن

همان، جاي پرسيدن نبود ولي بايد خيالم 

 جمع ميشد

؟- ز ي مهي  يم خونة آبج   نمي 

 به سمت اتاق راه افتاد

سيم بعدش - اول يكم به خودمون مي 

يم  .مي 



 با خوشحالي نگاهش كردم

 واقعا! مامانت گفت ميتونيم بريم؟-

ز آورد  رسش را پايي 

   چتر هاي وارونه

 .آره عزيزم-

 متعجب نگاهش كردم

ي خودش نميآد؟ من و تو و حاج آقا -
يعتز

يم؟  مي 

مامان كه امشب بيمارستان پيش آيدا -

 بابا هم گفت ... ميمونه

ي بچه 
ز
بدون مامان بياد چيكار ... از طرف

 احتماال بدنيا بياد

 ...و



يم، يه سفر - بيخيال بقيه ...خودمون مي 

 .دو نفره

 بالي براي پرواز نداشتم

ز مسافرتمون-  .اولي 

ز -  ...يه دونفرة هيجان انگي 

 چشمگي زد

وع ميشه- ز حاال رسر  .كه از همي 

.. , 

   چتر هاي وارونه

با ديدن كفشهاي جفت شده پشت در 

ز مهمان  حس كردم شايد مهي 

ديگري هم دارد اما به محض ورود با 

 ديدن پدر و بقية اعضاي



 .خانواده رسما خشك شدم

رس جايم مات ماندم نميتوانستم 

 عكسالعملشان را حدس بزنم، آيا

ميدانستند قرار است من هم به آنجا 

 بروم؟ يا خي  نداشتند و

ز  برنامه چيده بودمهي  . 

 به خود آمده و قدمي 
ز با جلو آمدن مهي 

 به سمتش برداشتم

 !خوش اومدي رويا جون-

 به آغوشش پناه بردم

 .مرسي -

 نميدانم چرا گريه ام گرفته بود

محمد زودتر از من به خود آمده و براي 



سي پيشقدم شده  احوالي 

   چتر هاي وارونه

 .بود

ي افراشت
ه نشسته بود و بنظر پدر با گرديز

 رسيد نتوانست دست

محمد را رد كند و بزور سالمش را جواب 

 .داد

مادر هم كنار پدر نشسته و چشم بر من 

 دوخته بود و جواب محمد

 .را داد

ام محمد ايستاده با او  محسن اما به احير

 .روبوسي كرد

ون  خانه بي  ز آخر از همه سميه از آشي 



 آمد

ي عزيزم- عمو خوي 
 .سالم دخير

كامال عادي برخورد كرد از اول هيچكس 

 برايش مهم نبود البد االن

هم نظر پدر و مادر برايش مهم نبود كه 

وا در آغوشم گرفته  بيي 

 بوسه بارانم كرد

 .چقدر دلم برات تنگ شده بود-

ز سميه چقدر حرصم ميداد و با هم  همي 

 لج بوديم ولي دلم هواي

 .تكتكشان را كرده بود

   چتر هاي وارونه

با حرفهايش انگار رس درد ودلم باز شد كه 



 سخت گريه كردم

 .منم دلم براتون تنگ شده بود-

جمع بستم تا همه بدانند شامل اين 

 .دلتنگيام بودند

سميه كه كنار كشيد مردد ماندم جلو 

 بروم و عرض ادب كنم يا

 .نه

ي 
ز
ي شود و حرف امكان داشت پدر عصت 

 بزند كه پيش محمد و بقيه

خرد شوم ولي مهم نبود، دلم آنقدر 

 برايشان تنگ شده بود كه

د باز بايد جلو  ز ي اگر سيليام هم مي 
حتر

فتم  .مي 



با قدمي كه جلوتر گذاشتم مادر تقريبا نيم 

ز شد و اين كارش  خي 

ي  ي شد تا قدمهاي بيشير برايم قوت قلت 

 .بردارم

ز  نگاهم را به محمد دوختم كه با بسير

 چشم هايش تاييد كرد پيش

 .بروم

در يك قدمي پدر قرار داشتم. نفسم 

ز شده بود، دست دراز  سنگي 

   چتر هاي وارونه

 كردم

 !سالم باباسيدكريم-

ده شد  دستش كه روي زانويش بود فرسر



 .اما باال نيامد

 .اشكهايم رسازير شد

ي 
دستم هنوز روي هوا مانده بود، سنگيتز

 نگاه همه را روي خودم

ده شد  حس ميكردم، لبهايم روي هم فرسر

 ... هنوز نگاه تارم روي

ده ميشد  ...دست پدر بود كه سخت فرسر

سيدكريم بود ديگر هميشه سفت بود و 

ي 
ز
 در مقابل هر انعطاف

 .مقاومت ميكرد

ز كه  آب دهانم را بزور قورت دادم همي 

 خواستم كنار بكشم حس

كردم دست پدر باال آمد، چشم بستم تا 



احم بريزند واشكهاي مز   

 ديدم بهير شود

حدسم درست بود دست پدر از زانويش 

 جدا شده و كمي باالتر قرار

ين فرصت بود  ...گرفته بود ... بهير

   چتر هاي وارونه

ز بار  ياد حرف زنداداش موقعي كه اولي 

 محمد به خانهمان آمده

 بود، افتادم

ي تنور داغه نون رو بچسبون وگرنه -
وقتر

حاال حاالها دنبالبايد   

ي تا به هدفت برسي 
 .فرصت باسر

ي 
اشك هايم روي دستش ريخت وقتر



 صدايش بلند شد

 !خوش اومدي-

ز دو كلمه از سيدكريم برايم يك دنيا  همي 

 .ميارزيد

 رسم را بلند نكردم

 .ممنون بابا سيدكريم-

مادر كه حاال بلند شده بود دستش را به 

 .سمتم دراز كرد

و دوختم، دلم برايش نگاه اشكيام را به ا

 تنگ شده بود، براي

 ...دستهايش، چشمها، آغوشش

خيلي پيشير از اين كه از آن خانه بروم از 

 .آغوشش محروم بودم



دستم را دراز كردم كه گرفته به سمت 

 خودش كشيد

   چتر هاي وارونه

م-  .خوش اومدي دخير

گري  هام بند نميآمد، بايد به اندازة چند 

د هم چند سالماه شاي  

م  .گريه ميكردم تا كمي آرام بگي 

ي برايم ساخته بود،  ز شب خيلي خوي  مهي 

 خيلي خوب
ز  درايت مهي 

ين راه حل ها را داشت، من و  بود و عاليير

 خانوادهام هيچكدام

نميدانستيم ديگري هم امشب دعوت 

 .است



ز گفت  مهي 

از عاقبت كار خي  نداشتم ولي اين -

 قضية قهر و دلخوري بايد

وع  ي تموم ميشد و امشب نقطة رسر جايي

ي من و خانوادهام بود
 .آشتر

ز بود مادر هم به  پدر هنوز رسسنگي 

 تبعيت از او و كنارش بدون

حرف نشسته بود ولي گاهي راجع به 

 زندگيام و رفتار خانوادة

سيد، محسن با محمد گرم   محمد ميي 

 گرفته بود و من از سميه

ي كه كنارشان نبودم
 راجع به اين مدير

 اطالعات جمع ميكردم، طبق



گفتهاش قرار بود بعد از عيد عروسي 

ز  ند و در طبقة پايي   بگي 

   چتر هاي وارونه

ي كنند، ارصار بر آماده 
 

خانة پدري زندك

 شدنم براي عروسيشان

ميكرد و اينكه خواهر دامادم و انتظار 

 .دارد ال كنم و بل كنم

ي مادر در آغوشم گرفت
 موقع خداحافطز

-  چه الغر شدي رويا، خيلي بهت سخت

ن؟  ميگي 

 دلم گرفت

 .نه خوبن-

ي و 
امشب در نگاه پدر و مادر هم پريشايز



د ز  .حرست داد مي 

دلم براي همهمان ميسوخت، ازدواجم و 

ي از خانواده تقصي    جدايي

ي كه  هر كه بود مهم نبود، با تمام بديهايي

 در حقم كرده بودند،

برايشان  خانوادهام بودند و من هنوز دلم

 پر ميكشيد

، بدون اطالع از هم، شب  ز محمد و مهي 

ز و بيادماندنياي  خاطرهانگي 

ز كه  برايم رقم زده بودند. توي ماشي 

 نشستيم دوباره اشكهايم

رسازير شد، چقدر دلم در اين لحظه 

 خانة پدريام را ميخواست،



   چتر هاي وارونه

ند مد ي را به زور از آدم بگي  ز ي چي 
ام وقتر

 عطش بدست آوردن و

رسيدن به آن را دارد، قطعا تا آخر عمر 

 .اين حس با من بود

نميخواستم امشب را خراب كنم، 

ي محمد پرسيد چرا
 بنابراين وقتر

 گريه ميكنم جواب دادم

اينا اشك شاديه! امشب خيلي خوب -

 .بود

از اين به بعد بهير هم ميشه چون -

 سيدكريم حرصش خوابيده و

ي بري 
ي بتويز

فكر كنم هر موقع خواستر



 .خونة پدرت

 خنديدم

زياد رو فكرات حساب نكن، هيشگي -

ي نيس
 .قابل پيش بيتز

ي گذشت،
 تمام طول راه به خنده و شوچز

ي ميگفت
 محمد به شوچز

از اين به بعد هر موقع حالت بد بود -

ي 
م خونوادهتو ببيتز  ميي 

ي 
 .تا اينجوري رسحال بسر

رس وجدم آورده ديدار با خانواده بسيار 

 بود، هر چند پدر

   چتر هاي وارونه

 بود ولي باز روزنة اميدي برايم 
ز رسسنگي 



 باز شده بود وب  هقول

محمد احتماال بعد از اين در روي پاشنة 

 ديگري ميچرخيد

ز مسافرت دونفرهمان قطعا بعدها  اولي 

ين خاطراتم  جزو بهير

 .ميشد

ين حق با محمد بود، هميشه اولينها  بهير

 هستند و به ياد

ي 
 .مانديز

ينم را با محمد  من تمام اولينهاي شي 

وع كرده بودم  ...رسر

ز رابطه و  ز بوسه، اولي  ز آغوش، اولي  اولي 

هاي ديگر ز  خيلي چي 



يك  مثل تئاتر، سينما، كوه و ... را با رسر

وع كرده  زندگيام رسر

ز عشق  ...بودم بجز يك مورد ... اولي 

ي كه هنوز هم يادش گاهي د ز ر مغزم چي 

 ناخواسته جوالن ميداد،

ي در خانه محمد را صدا ميكردم و 
وقتر

 !جواب ميداد، جان محمد

براي لحظهاي احساس ميكردم كنار آن 

 يگي محمد هستم و او جوابم

   چتر هاي وارونه

 .را داده است

گاهي حرست ميخوردم و آه ميكشيدم، 

 اشكهايم رسازير مي شد



ي 
 

ي زندك
برايم سخت مخصوصا وقتر

 ميگذشت يادش ميكردم، خيلي 

 سخت

بود، هر كاري ميكردم فراموشم نميشد و 

 ناخودآگاه با هم

مقايسهشان ميكردم كه اگر االن آن يگي 

 محمد بود چه رفتاري

ي مي داد،، گاهي با  ميكرد يا چه جواي 

 خودم ميگفتم حاال كجاست

و چه ميكند، آيا خوشبخت است، زنش 

 را دوست دارد؟ اگر روزي

بر حسب اتفاق همديگر را ديديم و 

 چشممان به ديگري خورد



 .عكسالعمل مان چگونه خواهد بود

.. , 

كسي به شانهام زد هراسان چشم  

 گشودم روشنا باالي رسم ايستاده

   چتر هاي وارونه

 بود

 مامان بيدار شدي؟-

ا تكان دادمرسم ر   

 .خواب نبودم كه-

 متعجب نگاهم كرد

ي گفتم؟-  شنيدي چ 

 لب هايم كج شد

ي مامانم، يه لحظه حواسم -
ي گفتر چ 



 .پرت شد

 ناراحت جواب داد

يه ساعته دارم باهات حرف مي زنم، -

 جواب ندادي فكر كردم

 .خوابيدي

 دستش را گرفته در آغوش كشيدم

ببخشيد مامان جون، دست خودم -

اي شدنبود لحظه . 

 پكر ادامه داد

   چتر هاي وارونه

يه لحظه نيستا! چند ساعته ... هي -

 رفتم و اومدم چشات بسته

 .بود دلم نيومد بيدارت كنم



 دوباره خنديدم

گفتم كه خواب نبودم ... داشتم فكر -

 .ميكردم

 انگار با خودش حرف بزند

 .كامال مشخصه خواب بود-

؟- ي
ي ميگفتر  حاال چ 

را كنار كشيدخودش   

فردا قراره بريم كانون پرورش فكري  -

 ...كودكان و نوجوانان

ي دوخت
ز پاتختر  نگاهش را به مي 

 .هنوز رضايت نامهام رو امضا نكردي-

ز  رد نگاهش را گرفته به كاغذ روي مي 

 رسيدم



رضايت نامه رو كه بايد بابات امضا  -

 كنه، شب كه اومد بده

   چتر هاي وارونه

 .برات امضا كنه

ي اشاره كرد  با رس به پذيرايي

بابا اومده، داره كامپيوترو درست مي  -

 .كنه

ي حالي بلند شدم  با ي 

ي براش درست كنم-  .برم يه چايي

ي اشاره كردم
 به پاتختر

 .اون برگه رو هم بيار بابات امضا كنه-

ي كه رسيدم محمد با ديدنم رس  به پذيرايي

 بلند كرد



؟- ي  خوي 

دمرسم را تكان دا  

 ...خوبم-

 نگاهش به صورتم خشك شد

ي ... رنگ و روت - ولي خوب بهنظر نميآيي

 پريده ... اومدم خواب

 ...بودي

   چتر هاي وارونه

ي زدم
 لبخند تلجز

 .من خيلي وقته خوب بهنظر نميآم-

ي صندلي گرفت و كامال 
دستش را به پشتر

 به سمتم برگشت

ي شده؟ خواب بد ديدي؟-  دوباره چ 



خانه راه افتادمبه  ز طرف آشي   

 .به كارت برس-

ي آنقدر در فكر گذشته غرق شده 
يعتز

 بودم كه آمدن محمد را هم

 متوجه نشده بودم؟

 دنبالم به راه افتاد

ي  - ز باز چت شده رويا كسي بهت چي 

ي رفته بودي  گفته ... جايي

 كسي رو ديدي؟...

 با حرص به سمتش برگشتم

ز تو براي - الزم نيس كسي رو ببينم همي 

 .هفت پشتم بسي 

ه گرفتم  دست به دستگي 



   چتر هاي وارونه

 .برو كنار حوصله ندارم-

 راهم را سد كرد

م، خودت  - ي شده كه كنار نمي  ي چ 
 

تا نگ

ي ... من بايد
 كه ميدويز

ي شده كه  ي برات افتاده چ 
ر
بدونم چه اتفاف

؟ ي
 باز بهم ريختر

ه شدمدر چشم ها يش خي   

؟- ي
 خيلي دلت مي خواد بدويز

 مات نگاهم كرد

خوب البد باز يگي بهت گفته باال -

 .چشت ابروئه

ي خيال لب زدم  ي 



 .ولم كن محمد حوصله ندارم-

ز ببينم- ي رو حوصله ندارم بشي  ي چ   .چ 

خانه   ز ز نهارخوري وسط آشي  به سمت مي 

 كشاندم

من امروز حالم خوبه اتفاقا ... تو چرا -

ت بد باشبايد حال  

 اشك هايم رسازير شد

   چتر هاي وارونه

 ...تو ماشااهللا هميشه حالت خوبه-

 آب بينيام را باال كشيدم

البد باز خونة مادرت بودي يا -

 ...خواهرات

 لبش به خنده باز شد



ي شنيدم كه حالمو - هايي آره ... تازه يه خي 

 خوب كرده ... اول

ي بهم بعد من بهت 
بگو ببينم تو چرا ريختر

ه  .بگم چهخي 

 به زور دهان باز كردم

خسته شدم محمد! از اينجا بريم دلم -

 ميخواد از اين محل برم

دلم ميخواد از همه دور بشم ...برم ...

ي كه هيشگي رو  جايي

 ...نشناسم كسي هم منو نشناسه

 اشكهايم رسازير شد

- اج دارم دلم ميخواد تنها باشم ... احتي

 .از همه دور شم



 دست هايم را در دست گرفت

 ..گريه نكن رويا ... آروم باش-

   چتر هاي وارونه

هق هقم را خفه كردم تا روشنا صدايم را 

 نشنود

 !محمد-

ز شد  رسش باال و پايي 

ي تو تا آخر دنيا -
عزيزم من بهخاطر راحتر

 ...هم ميآم

 دقيق نگاهم كرد

 ...فقط-

كان دادمرسم را ت  

ي -
 

اما و اگر نيار محمد ... چند ساله ميگ



 ولي دل جدا شدن

از خونوادهت رو نداري ... اگه راست 

ي ي و بخاطر من حارصز
 

 ميگ

ي يه قدمي بردار
 ...هر كاري بكتز

 حرفم را بريد

من بهخاطر خودت ميگم با اين حال و -

 روزي كه داري ... تو

 ...يه شهر غريب

   چتر هاي وارونه

ون كشيدم ي دستم را از دستش بي   عصت 

حال و روز من چشه مگه ... حال و -

 روزم خيلي هم خوبه اگه

م ميشم ... به دور از همه  تنها باشم بهير



 ... دور از خونواده

 ...ات

 آب دهانم را قورت دادم

و ... خونواده ام ... فقط من و تو و -

 ...روشنا

 لب گزيدم

 خواستة زياديه؟-

 نگاهش را به شكمم داد

ايط-  ...اينجوري نگو ... االن و تو اين رسر

 دستم روي پيشانيام نشست

ي رو تو رسم نزن -
ايط كوفتر اينقدر اين رسر

 محمد، خسته ام

 .كردي



 لحنش را عوض كرد

   چتر هاي وارونه

ي روشنا خونهاس اينا -
خوب الاقل وقتر

 رو نگو ... در قضاوتش و

ا خونواده هامون تاثي  داره نوع روابطش ب

 ... نذار حرفا و

دلخوري  هات از كسي رو رفتار روشنا اثر 

 ...بذاره و

مي دانستم چقدر تربيت روشنا برايش 

 .مهم است

ياد پدر و مادر خودم افتادم كه تمام قهر 

ي شان جلوي
 و آشتر

ما بود و حريم خصوصي برايشان زياد 



ي نداشت
 معتز

- ي هيچ موق
ع نخواستم نميخوام ... يعتز

 مشكالتمونو جلوي بچه

ي داريم با هم 
حل كنيم ... ميفهمه وقتر

نيم نبايد از ز  حرف مي 

ون  .اتاقش بياد بي 

 بلند شدم

يم، مثل هميشه بحث - ي نميي  راه به جايي

اهه ي به بي 
 و ميكشويز

ي كه من متهم بشم...  ...به جايي

ز را بهم ربط ميدهم و  ميدانستم همه چي 

 از اين شاخه به آن

م ولي دست خودم نبودم،  شاخه ميي 



 اعصابم داغون بود محمد هم

   چتر هاي وارونه

 بدبختانه گي  داده بود و دست بردار نبود

كاش منم مثل تو فن بيان باال داشتم و -

 ميتونستم حريف حرفات

ه تمومش كنيم  .بشم. ديگه بهير

 صدايش متوقفم كرد

ميخواستم دلداريت بدم و از اين حال و -

ي   ...هوا دربيايي

 پوزخندي زدم

 .هيچ وقت راهشو بلد نبودي-

 خنديد

ي چته الاقل -
 

اصال ولش كن، تو كه نمي ك



ي من چم
 نميخواي بدويز

 شده؟

 شانه باال انداختم

 كه خوشحالي بسه-
ز  .مهم نيس، همي 

 صدايم زد

ز يه دقيقه-  .رويا! بيا بشي 

   چتر هاي وارونه

 دستم را باال بردم

بمونه بعد شام محمد، اصال حوصله -

 .ندارم

 فهميد حالم واقعا خوش نيست

نيم، برم - ز باشه بعد شام حرف مي 

مو صداش كنم  .دخير



ز شام روشنا از امروز ميگفت و  رس مي 

 اينكه چقدر با زهرا خوش

گذرانده بود و من بجاي شام خون دل 

ايميخوردم، با تك تك حرفه  

روشنا چهرة سهراب و نگاهش در ذهنم 

 تداغي ميشد و فكر و خيال

ي قلبم را ميشكافت  .چون نيشير

هر چه سعي كرده بودم اتفاق امروز را 

 فراموش كنم روشنا بيشير 

ي ميكرد
ز
 .كالبد شكاف

 قاشق را داخل بشقاب گذاشتم

ي -
يز ز  .بسه روشنا، چقدر حرف مي 

 محمد اخم كرد



   چتر هاي وارونه

 .چيكار بچه داري، بذار حرفشو بزنه-

 رو به روشنا ادامه داد

ي شد-  .خب بعدش چ 

و مشغول غذايش شد كه با حرف روشنا 

 لقمه به گلويش پريد

ه-  .يه موتوري نزديك بود زيرمون بگي 

ب باال آمد  رسم به رصز

ه، چرا جو - كجا ميخواست زير بگي 

 !ميدي بچه

 محمد گلويش را صاف كرد

ز ... كجا اين اتفاق - چرا مواظب نيستي 

 ...افتاد؟ چرا بهم



 دستم را باال بردم

، من وسط كوچه - ي
چرا شلوغش ميكتز

 وايساده بودم موتوري از

ي هم نيفتاد
ر
 .كنارم رد شد هيچ اتفاف

مدل موتور راندن سهراب طوري بود كه 

 روشنا ترسيده بود مخصوصا

كه سهراب عمدا موقع رد شدن از كنارم 

را نزديكير كردهخودش   

   چتر هاي وارونه

 .بود تا متوجهش شوم

 نگاه شماتت بارم را به روشنا دادم

همش تقصي  خودمه كه به خواست -

 روشنا تو كوچه وايسادم تا



 .با زهرا بازي كنه

د ز  محمد هنوز غر مي 

تو با اين وضع و حالت چرا وسط  -

 كوچه وايسادي اگه خداي

ي برات
ر
بيفته نكرده اتفاف ... 

ز بلند شدم  از رس مي 

ز رو - م بخوابم، ظرفا رو جمع كني  من مي 

 .سينك فردا ميشورم

ي برات افتاده رويا! نكنه وضع -
ر
چه اتفاف

 ...جسمي 

 نگاهم مات صورتش ماند

ي نشده-  ...هيج 

 برگشتم و روي صندلي نشستم



حالم خيلي هم خوبه فقط يكم -

ز   .بيحوصله ام همي 

   چتر هاي وارونه

هيچكدام ادامه نداديم، احتماال نگران 

ايط جسميام بود تا  رسر

روچي شايد دلش براي بچهاي كه احتماال 

د ز  توي راه بود شور مي 

 .بشقابم را برداشتم تا روي سينك بگذارم

دكير گفته بود احتمال اينكه دوباره بچه 

 دار شوم خيلي كم و

در حد معجزه است اما نااميدمان هم 

رده بود، با توصيههايشنك  

ز  فتيم و اميدوار بوديم همي  پيش مي 



يم  .روزها نتيجه بگي 

تقصي  حماقت خودم بود و بارها 

ي نافرجامم كه حاال تمام
 خودكسر

هورمونهاي بدنم بهم ريخته بود، تقصي  

ي كه
 

 قرصهاي رنگارنگ

بدون فهميدن عوارضش در زمان بلوغ به 

 قصد راحت شدن از دنيا

ت مشت بلعيده بودم و و آدمهايش مش

 حاال عوارض جسمي و روچي 

 اش

ي كه بود 
نمايان ميشد. احمق بودم و زمايز

 و نبودم براي كسي 

مهم نبود نفهمي كرده و حاال گريبانگي  



 انواع دردها بودم، اين

 ...وسط تنها كسي كه باخته بود من بودم

   چتر هاي وارونه

سيد،  زندگيام گاهي به بنبست مي 

 اعصاب و روانم سخت بهم ريخته

ي از كوره در 
ين بحتر بود و با كوچكير

فتم، دلم براي محمد  مي 

و روشنا ميسوخت، گاهي تحمل خودم را 

 هم نداشتم بقيه بجاي

 .خود

ايط روچي و  دكير گفته بود با توجه به رسر

 جسميام بايد خيلي 

احتياط كنيم چون لبة تيغ هستيم، 



ز با من  محمد هم رس همي 

مي كرد البته به زعم خودش، چون  مدارا 

 بيشير اوقات ناخواسته

يخت و بجاي مرهم  اعصابم را بهم مي 

ي ميشد
 

 خودش درد بزرك

 صداي روشنا حواسم را جمع كرد

ي برم برگ رضايت نامه رو بيارم - بابايي

ي من برم
 امضا كتز

 بخوابم؟

بحث نيمه تمام مانده بود بايد ميفهميدم 

ي 
ر
 براي محمد چه اتفاف

ز خوشحال بودافتاد ه كه چني  . 

   چتر هاي وارونه



 روشنا را به اتاق فرستادم

 .برو اتاقت من برگه رو ميآرم امضا كنه-

 محمد بغلش كرد

كجا بره اتاقش االن اومده ناز بابا، -

ز بغلم ببينم  .بشي 

ي بزنم 
ز
ز بود منتظر بود حرف هميشه همي 

 تا نقطهي مقابالش را

 .بگويد

 چشم غره اي برايش رفتم

كجا بشينه اوال فردا مدرسه داره -

ينت نصفه  بعدشم شما بحث شي 

 .موند

 خنديد



ي كارش-  .بحث كدومه تموم شد رفت ي 

بحث راه ميانداخت، حرف خودش را 

د و كنار مي كشيد
ز  .مي 

 روشنا صدايم كرد

ي -
 .مامايز

   چتر هاي وارونه

 آهي كشيدم

 جانم-

ي 
كرد  اخم دلنشيتز  

 چرا حالت بده؟-

 .چه مي توانستم در جوابش بگويم

 نگاهش كردم

 !خوبم نازگل من-



 لبهايش آويزان شد

همش خواب بودي كه، االنم -

 .عصبانياي

 لبخندي زده كنارش رفتم

 !كو عصبانيام-

 دستم را به سمتش دراز كردم

دستتو بده به من بريم با هم بخوابيم -

 ... ميخوام امشب برات

گميه قصه ب . 

   چتر هاي وارونه

با خوشحالي به سمت اتاقش پرواز كرد 

 من هم به دنبالش كشيده

 شدم



 !آخ جون-

 محمد صدايم كرد

ي - روگازي رو روشن كنم، بيا يه چايي

 .بخوريم

 به سمتش برگشتم

 .برميگردم-

 با عشق لبخند زد

 .زود بيا-

 .بيصدا بوسهاي فرستاد

هنوز هم دلم با لبخندش ميلرزيد. مرد 

ي بود، عاشق و صبور  خوي 

ي 
 

د، سادك ز تنها عيبش كه زياد به چشم مي 

 و زود باورياش بود



ز بود ي من همي 
 .كه تمام بدبختر

 .روشنا كه خوابيد از اتاق خارج شدم

   چتر هاي وارونه

خانه   ز ز آشي  محمد رسرسيدش را روي مي 

ز   گذاشته و مشغول نوشير

ي بود كه با ديدنم رس بلند كرد ز  چي 

 .مام داشتيم مياومديم رويا خانم-

 خنديدم

 .چيكار كنم نميخوابيد كه-

 با دست قوري را نشان داد

ز - ي بده ... خودتم بشي   .يه چايي

 ادامه داد

در ضمن بد بارش ميآري ها ... -



 ...اينجوري كه

 حرفش را بريدم

ي شد كاراي شما خوبه و رفتار من بد! - چ 

را خودت هر جوريچ  

ي اما برا رفتار 
دلت ميخواد برخورد ميكتز

ي  .من ايراد ميگي 

 دستش را به نشانه تسليم باال آورد

   چتر هاي وارونه

وع نشده من تسليم-  !آقا تا جنگ رسر

ي ريختم  چايي

اي مارمولك! حرفتو بزن بعد مظلوم -

ي كن  .نمايي

ز گذاشتم و  ي را مقابلش روي مي  چايي



 خودم هم نشستم

 .خب چه خي  -

 فاتحانه نگاهم كرد

ي دعوتيم-  .فردا خونة حاچ 

 از پشت شانه نگاهش كردم

ز البد - ي گرفير
ه دوباره؟ ... مهمويز چهخي 

ي 
 باز قراره برم كلفتر

 برا اين خوشحال بودي؟...

 خنديد

نه ديگه! ديدي اشتباه فكر كردي؟، -

د خونوادمهميشه در مور   

ي 
 .سخت گرفتر

   چتر هاي وارونه



 .بدون حرف نگاهش كردم

 يك ابرويش را باال برد

ي ميخواد خونه شو عوض كنه مي - حاچ 

ي كه
 ...دويز

ز كردم  .رسم را باال و پايي 

 دستهايش را به هم كوبيد

ز ... امروز  - قراره فردا برن خونه رو ببييز

 كه اونجا بودم

ي گفت دلش محمدعلي هم اومد.  حاچ 

 پيش اين خونه مي مونه و دل

 ...كندن ازش سخته

وزمندانه نگاهم كرد  پي 

گفتيم حاال كه دارن خونه رو ميفروشن -



ه  چرا غريبه بخره؟ بهير

يگي از ما بخريم ... منم كه خيلي وقته 

م  دنبال يه خونة بزرگير

 ...و

 از روي صندلي بلند شدم

جالب شد پس ميخوان اون حياط  -

 .كهنه رو بندازن به تو

   چتر هاي وارونه

 كفري شد

بندازن چيه؟ خيلي هم امتياز داره -

 برامون ... خونة به اون

ي ... تازه ارزونير هم ميدن  ي و خوي 
 

بزرك

 ...بهمون



 دستم را باال بردم

اون خونه اگه خوبه چرا ميخوان -

م بهغي  بفروشنش؟ ... بعدش ه  

ز اون خونة   تو كسي نيس بهش قالب كيز

ي رو؟
 

 كلنگ

 دوباره نشست

ي  -
 

رويا جان اين چه حرفيه؟، كلنگ

ي 
 

 !كدومه؟ خونة به اون قشنگ

مگه چند سال از ساختنش ميگذره؟ در 

 ...ضمن

 مانع ادامة حرفش شدم

در هر حال ما اگه بخوايم خونه بخريم -

 اونجا رو كه قطعا



ي 
 

همة شماها  نميخريم ... در ضمن بچگ

 ...تو اون خونه گذشته

ه  قدمتش از خونة بابابزرگ منم بيشير

 مات ماند

   چتر هاي وارونه

من گفتم ميخوايم كه ... االن چجوري -

 .ميشه

 نگاهش كردم

هر جوري كه بشه ما اون خونه رو نمي -

ي 
 خريم چون من راصز

نيستم. تو اگه خونه ي بزرگير ميخواي 

پارتمانبخري اينهمه آ  

نوساز و خوشگل و مد روز با كلي مكانات 



 رفاهي تو اين شهر

ي مثل آب 
درندشت هست كه ميتويز

ي نه اون خونهي 
 خوردن تهيه كتز

يزه و نياز  قديمي كه هر روز يه جاش مي 

 ...به تعمي  داره

اگه آرامش و آسايش من برات مهمه 

ي محمد
ز كاري نميكتز  .همچي 

 اخم كرد

- ي رو مي ز ز چي  ، آپارتمان  چرا همچي  ي
 

گ

 كجا و حياط شخضي كجا

ي به اون  اونم ساختمون خونه ي حاچ 

ي ... چرا ز ي و تمي 
 

 بزرك

ي 
يز ز  .اينقدر رو رس مال مي 



 مثل خودش با اخم جواب دادم

ي صاحبش ... -
ي ارزويز مال به اون خوي 

 من نميخوام اگه خواستهي 

   چتر هاي وارونه

من براي تو هم ذرهاي مهمه اونجا رو 

 ...نميخري

ي ام را نخورده بلند شدم  چايي

 .شب بخي  -

هاج و واج نگاهم ميكرد، شايد انتظار 

ي 
ز برخورد سفت و سختر  چني 

ي داغون بودم و 
ز
را نداشت، امروز بحد كاف

 اين بحث نبايد پيش

ميآمد، خاطرات سالهاي گذشته و 



ي كه كشيده بودم باعث  زجرهايي

ود آن خانه بيش از پيش از چشمم شده ب

 بيفتد و حاال محمد

ي  ميخواست دوباره به همان روزهايي

 پيونذم بزند كه با تمام

وجود در حال فرار و فراموشيشان بودم. 

ي   آن خانه با تمام زيبايي

ش برايم حكم  ز و حياط دلباز و رسسي 

 .قفسي را داشت

ي به بهانهي تنها ماندنم اجازه ندادند 
وقتر

ز اسبابطبقهي پاي ي   

ي تمام روز چشمم به در 
ي كنم وقتر

كسر

 بود تا عرصها محمد به



خانه برگردد، حرفهاي رنگارنگ تهمينه 

ي نظامي طور
 

 خانم و زندك

   چتر هاي وارونه

و دستورات حاج يداهللا، همه در پيش 

 چشمم زنده شده بود و من قطع

ز به آن دوران باز نميگشتم  .به يقي 

ل از اينكه در اتاق را صداي محمد قب

 ببندم به گوشم رسيد

امروز كال حالت خوب نبود، موقع -

نيم ز  .مناسب حرف مي 

 برگشتم

من حرفمو زدم محمد، من به اون -

 .خونه برنميگردم



ا كج كرد تا بهير بببيندم  ررسر

ي رويا-
 .چرا اينقدر سفت و سختر

 آهي كشيدم

من مي خوام از اون خونه، از اين شهر -

دم فراراز تموم مر   

ي وسط جهنم  ...كنم تو منو ميي 

لش را از دست داد  كنير

چرا خونه ي پدرمو تشبيه به جهنم -

، مگه چيكارت كردن؟ ي
 ميكتز

آرامير جوابش را دادم تا روشنا بيدار 

 نشود

   چتر هاي وارونه

چيكار نكردن!؟ اينهمه سال با خوب و -



 بدشون ساختم ديگه

 .نميتونم، خسته شدم،بسه

 بلند شد و به سمت اتاق آمد

مثال چيكارت كردن، اون طفليا كه جز -

ي كاري در حقت نكردن  خوي 

 به سمت تخت رفتم

ه تمومش كنيم، اين بحث راه به - بهير

ي تو
ه وقتر ي نميي   جايي

ي صورت مسئله رو قبول نداري
 .حتر

ي بحث در مورد خانوادهاش بود 
وقتر

ي 
ي ميشد. امشب حتر   خودمعصت 

هم حوصله نداشتم زياد در موردشان 

ي بزنم
ز
 .حرف



 كنارم نشست

چرا عزيزم، من تو رو خيلي هم قبول -

 دارم؛ هم خودتو، هم

حرفاتو ... فقط ... خب اونام خونوادهم 

ز نميتونم ولشون  هسير

 .كنم به امون خداكه

   چتر هاي وارونه

 آهي كشيدم

- ؟ من حرفم  ي
رس كي ميگه ولشون كتز

ي ميگن  اينه كه چرا هر چ 

، اينهمه  ي
چشم و گوش بسته قبول ميكتز

 سال بلهقربان گوي اونا

 .بودي االن يكم رو پاي خودت باش



 رسش كج شد

ي نكن رويا! من كه هميشه هر -
ز
بيانصاف

ي انجام دادم
ي گفتر  چ 

... 

 حرفش را قطع كردم

ز ديگه! اوال كه اينجوري نبوده، - همي 

 ثانيا چرا بايد گوش

؟ ي
؟ مگه  كتز ي

مگه خودت مرد نيستر

 خوب و بدت رو تشخيص

 نميدي؟

؟ ي
 ...چرا همش به حرف اين و اويز

 اخم كردم

ي نكن. - در ضمن اين جوري مظلومنمايي



 اگه گاهي حرف منم قبول

   چتر هاي وارونه

كردي قطعا قبلش خونوادهت همونو  

ز چون در وهلهي اول تأييد  گفير

 .اونا مهمه بعد من

ي ولي دوستت -
 

با اينكه داري زور ميگ

 .دارم

 خنديدم

ي -
ي ولي خودتم ميدويز

ي به شوچز
يز ز مي 

 حق با منه ... تو اگه راس

ي جمع كن يه مدت از اين شهر 
 

ميگ

 ...بريم

اونموقع ست كه به حرفات ايمان -



 .ميارم

زار و زندگيمون ... فك و فاميالمون ... -

مون اينجاست، ز  همه چي 

ه عزيز دلمحمد؟كجا ول كنيم بريم آخ  

 خودم را كنار كشيدم

برا هميشه نميگم كه، برا يه مدت كم ... -

 .خيلي كم

 عاشقانه نگاهم كرد

ي ولي برا خودت سخت -
 

بخدا االن ميگ

 ...ميشه ... تك و تنها

 .تو يه شهر غريب

   چتر هاي وارونه

ز تازهاي يادش افتاده باشد  انگار چي 



 !مدرسه س روشنا-

ت ولو شدمروي تخ  

 .همش قابل حله؛ كافيه تو بخواي-

 خودش را نزديكير كشيد

ي رو بخريم؟ البته ما  - پس خونه ي حاچ 

 كه تهران نباشيم ميديم

اجاره، تا برگرديم هزار اتفاق ممكنه 

 بيفته، حداقل خيالمون

 ...راحته كه يه رسمايه و رسپناه داريم

ي كرد
 مكتر

ي هم آروم ميشه-  .دل حاچ 

 لبخند زدم

- ي فرصتطلبا ! 



اينو خوب اومدي. مخصوصا اين -

 !فرصتهاي ناب

ي گفته بود؟- ه چ   دكير

   چتر هاي وارونه

 به سمت خودش برگرداندم

ي رو از دست نديم؟-
 !كه هيچ فرصتر

ي بزنم
ز
 خواستم حرف

 آره ديگه همينو گفته بود-

روشنا را به خانه رسانده به رسعت راه 

 افتادم بايد قبل از

رسيدن محمد به خانه برمي گشتم. دلم 

 مي خواست ماجراي آن شب

سم، سهراب تنها مطلع  را از سهراب بي 



ي كه
 ماجرا بود، جريايز

فقط او، من و مراد مي دانستيم و حاال 

 مراد نبود و فقط من و

سهراب مانده بوديم. بايد ميفهميدم چرا 

 آنشب نيامد و مراد

 .بجايش آمده بود

برآورده ودلم را سوزاند.  يادش آه از نهادم

 چه غريبانه از

ميان ما پر كشيد و چه كمر پدر و مادرم را 

 .با رفتنش شكست

ز  اشك هايم را پاك كردم و رسعت ماشي 

 را باالتر بردم. جلوي

   چتر هاي وارونه



ز جمعيت   مدرسه رسيده بودم چشم بي 

 گرداندم هنوز بچه ها از

روز عمدا مدرسه خارج نشده بودند ام

 اجازه گرفته روشنا را

زودتر به خانه رسانده بودم تا به رساغ 

 .سهراب بروم

البته برايم سخت بود ديشب بعد از كلي 

ي 
 

 فكر در نهايت بيچارك

تصميم گرفته بودم با او رو در رو شده 

 حرف بزنم و ماجراي آن

 .شب را از زبان خودش بشنوم

ز سهراب  تنها شانسم براي فهميدن همي 

و نمي خواستم بسوزد بود   



ز زودي از اين شهر  ي چون به همي 
ز
از طرف

 مي رفتم برايم مهم

ي ايجاد كند يا 
نبود كه بخواهد مزاحمتر

 نه، در هر حال من كه

 .ديگر نميديدمش

جلوي مدرسه شلوغ بود و زنها در  

 گوشهاي و مردها در گوشهاي

ديگر مشغول حرف زدن بودند. به همان  

ي در  كوچه برگشته جايي

ز كردم تا موقع رد شدن مس ش كمي  ي 

 ببينمش اگر براي بردن

ش  دخير

   چتر هاي وارونه



ين جا براي ديدنش  ميآمد اين كوچه بهير

 بود پس ريسك كرده كنار

 .ديوار كمي دورتر از مدرسه ايستادم

صورتم را كيپ گرفتم تا احيانا كسي 

 .نشناسدم

صداي موتور كه آمد دلم ريخت درست 

 مثل پانزده سال پيش چشم

بستم و به همان سال ها برگشتم صداي 

 موتور سهراب، دوستانم،

ستان ي دم دبي 
ز

 ...مدرسه وشلوغ

 سالم-

ي  چشم باز كردم با ديدنش مقابلم ي 

 .اختيار اشكهايم رسازير شد



ي بزنم ولي زبانم باز نشد 
ز
سعي كردم حرف

ي هر چه تالش كردم  ي   

 .نتيجه بود

 رسش كمي خم شد

ي -  !خوي 

 .رسم را تكان دادم

   چتر هاي وارونه

 رسش بيشير روي شانه خم شد

 تو هم مثل من غافلگي  شدي نه؟-

سالها بود از محل قديمي نقل مكان كرده 

 و در نقطة ديگر تهران

ي خيلي دورتر از محل قديمي ساكن  جايي

ي فكرش را
 شده بوديم، حتر



ميكردم روزي سهراب را در اين هم ن

 .محل ببينم

ي تاييد حرفش
 چشم بستم به معتز

 .بله-

ي در تمام صورتش موج مي زد
 ناراحتر

بد جدا شديم ... بد هم دوباره بهم -

 .برخورديم

نگاهم به انتهاي كوچه دوخته شد كه 

ي دست بچه اش را گرفته
 زيز

 .و نزديك مي شد

ي از ديوار جدا شدم ولي قبل از اينكه ح
ز
رف

 بزنم با عجله به

 سمت مدرسه به راه افتاد



 ...انگار زنگ خورده بچه ها دارن ميآن-

   چتر هاي وارونه

بايد برم دنبال رويا! يكم دير برسم مي 

 ترسه ... فك مي كنه

 ...نيومدم دنبالش

ي بزنم موتورش را 
ز
قبل از اينكه حرف

 روشن كرد

 .خوشحال شدم دوباره ديدمت-

 به زور لب زدم

 .بايد باهاتون حرف بزنم-

 شادي در صورتش موج زد

 ...اگه حافظه ات مثل قديمه حفظ كن-

 .شماره را خواند و دور شد



ي كه از  هنوز نگاهم به انتهاي كوچه جايي

 ديده ام محو شد مانده

 بود

ش رويا بود  .پس اسم دخير

به زور چند قدم عقب رفتم تا به ديوار 

ز تكيه دهم و روي زم ي   

 .نيفتم

   چتر هاي وارونه

ي محابا مي ريخت و جمله  اشك هايم ي 

ز   اش در ذهنم باال و پايي 

 مي شد

 ...رويام مي ترسه اگه دير كنم-

ي 
شماره را روي صفحه زده و نيم ساعتر



هاش بودم  .ميشد كه خي 

نمي دانم كاري كه ميكردم درست بود يا 

 غلط. دلم ميخواست

سالهام پايان يابددغدغههاي پانزده  . 

 با اين تلفن تمام مي شد، 
ز شايد همه چي 

وغي دوباره  شايد هم رسر

 .در پيش بود

سهراب از همه ي جيك و پوكم خي  

ي 
 داشت. همان دوران نوجوايز

ي تمام 
ام خام شده و در عالم دوستر

 درددلهايم را به او گفته

بودم، اگر مي خواست كاري بر عليهم 

 انجام دهد كلي از من آتو



 .داشت

ين « برسر شي  خام  هر چند آن زمان بهير

 بود، ولي بقول مادر

ي ازش برمياد«
 

ي بگ  خورده هر چ 

   چتر هاي وارونه

 .دوباره به فكر فرو رفتم

د و با محمد روبرو ميشد،  ز اگر ردم را مي 

 اگر به قصد خراب

 ...كردنم جلو ميآمد و

يك هفته مدام فكر كرده، همه ي 

ز   جوانب را سنجيده و سبك سنگي 

كرده بودم، در آخر تصميم گرفتم تلفن 

 زده و خودم را خالص كنم؛



ي بايد تلفن مي زدم، وگرنه با اين 
يعتز

 حافظه ي قوي و شمارهاي

كه مدام در ذهنم پس و پيش مي شد كارم 

 .به تيمارستان مي كشيد

دكمه رفت، براي بار هزارم دستم روي 

 ولي صفحه را لمس نكرده

 .كنار كشيدم

 چشم بستم

خدايا كمكم كن، فقط يه بار بهش زنگ -

نم و تمام ز  .مي 

خيالم كمي راحت بود، در عرض يك 

 هفته بار و بنديل بسته راهي 

 .غربت بوديم



   چتر هاي وارونه

محمد هر چند تحت اختيار خانوادهاش 

 بود ولي اگر ميخواست

ي بود تصميم جدي كار 
ز
ي انجام بدهد كاف

د، آن كار تمام شده  بگي 

 .به حساب ميآمد

بعد از كلي حرف زدن باالخره قبول كرد 

 به يگي از شهرهاي شمالي 

 .منتقل شويم

ز روبراه  با اداره هماهنگ كرده و همه چي 

 شد، درس روشنا هم

مشكلي نداشت و چون اوايل مدرسه بود 

 خودش را با شهر جديد و



ه تطبيق ميدادمدرس . 

اين وسط كالس هاي من روي هوا بود، 

، كالس ي
 باشگاه ورزسر

ي ... كه آنجا هم 
، نقاسر ي گآلرايي

 .ميتوانستم ادامه بدهم

ي  م هم براي ادامه ي د نازايي
با دكير

 .هماهنگ كرده بودم

ي بوديم. قرار بود 
آماده ي اسباب كسر

 بنگاهي خانه را فروخته

 .و پولش را به حساب محمد بريزد

ي محمد منتظر بود حاج يداهللا 
ز
از طرف

 آپارتمان مورد نظرش را پيدا

   چتر هاي وارونه



 .كند تا خانه را به ما تحويل بدهد

هر چه حرف زدم و دليل آوردم، قبول 

ي   نكرد كه از خانه ي حاچ 

ي كند
 .چشمپوسر

 گفتم

ي رو بخريم تا آخر - اگه خونه ي حاچ 

 عمر بايد حرف بشنويم،

چشم تموم خونوادهت دنبالشه، بعد 

 سالها ميگن اگه اون خونه

ي رو پاي خودت 
نبود تو نمي تونستر

ي و
 ...بايستر

 جواب داد

مهم نيس؛ ميخوام پدر مادرم خيالشون -



 راحت باشه خونه دست

 .خودمونه و از دستمون نرفته

 از راه ديگر وارد شدم

من كه عمرا پامو بذارم اون خونه، -

ون دهنميخوام تموم ا  

سالي كه خون دل خوردم لحظه به 

 لحظه ش جلو چشمم بياد، اگه

 ...اون جا برگردم فاتحهام خونده اس

   چتر هاي وارونه

 حرفم را بريد

باشه برنگرد، هيچكدوم برنميگرديم، -

 بهعنوان يه رسمايه

ميذاريم بمونه، اصال ميديم اجاره كه 



 خيال تو هم راحت بشه،

يم شمال اين جا نيستيم   ما كه داريم مي 

 كه فكرتو اينقدر

ي 
 .درگي  ميكتز

ي حاليام كرد كه 
بايز ز آخر رس هم با زبان بي 

 پول خودش است و

 .دوست دارد خانه ي پدرياش را بخرد

همينطور زحمات پانزده ساله ي مرا در 

ك به باد ي مشير
 

 زندك

داده و خودش را محق هر تصميمي راجع 

 به رسمايه و زندگيمان

نستميدا . 

ولي اينبار برايم مهم نبود، دلم دور شدن 



 .ميخواست

ز  ي اگر چارهاش زير بار حرف زور رفير
حتر

 .بود

ز  ي را در طبقه ي پايي 
ز
محمد لوازم اضاف

 خانه ي پدرياش كه حاال

به نام خودش شده بود، گذاشته و 

 مخترص وسايل اوليه ي الزم

   چتر هاي وارونه

ديم ي را همراه خودمان ميي 
 

 .براي زندك

ي به جدا شدن 
حاج يداهللا كه مطلقا راصز

 از محمد و رفتنمان به شهر

ديگر نبود چند بار مستقيم و غي  

 مستقيم اشاره كرده و گفته



بود من دارم به زور محمد را از تهران 

م؛  ميي 

ولي محمد بنا به حال روچي من به همه  

كت  گفته بود از طرف رسر

ز ماموريت به شهر شمالي مجب ور به رفير

 .شده است

ز به  تهمينه خانم ارصار داشت تا برگشير

 تهران خانه را اجاره

 .دهيم

يگي از همسايه ها دربدر دنبال خانه ي 

 خالي براي اجاره بود

 بها

كه همان خانواده را آنجا نشانده، قرار 



 شد هر ماه اجاره

 .را به حساب محمد بريزند

ر به دادن پول پيش ولي چون طرف ارصا

 به جاي اجاره داشت پول

ي كرده و 
ي پيش دستر را جلو جلو داد، حاچ 

 از محمد خواست پول

پيش را هم به او بدهد تا روي مبلغ خانه  

 گذاشته بعدها با

   چتر هاي وارونه

 .محمد تسويه كند

ز افكار بودم كه صداي سهراب  در همي 

 در تلفن پيچيد

 .بله-



ز درست مثل  چند سال قبل كه براي اولي 

 بار شمارهاش را گرفته

 بودم، دستهايم لرزيد

 .سالم-

 آهي كشيد

ي رويا؟-  خوي 

 .همان صميميتش را حفظ كرده بود

دلم نميخواست توي ذوقش بزنم، ولي 

 حاال هر دو متعهد بوديم

و بايد حد و حدود خودمان را رعايت 

 .ميكرديم

را  برخالف او افعالي كه استفاده ميكردم

 جمع بستم



؟- ز  ممنون؛ شما خوبي 

ز جواب داد  غمگي 

   چتر هاي وارونه

اي بد نيستم، خودت چطوري؟ -

 زندگيت خوشه؟ روزگارت چطوره؟

ت چطور؟  آقا محمدتون خوبن؟ دخير

ز شود ي كرد تا مطمي 
 مكتر

 بچه ت دخير بود ديگه، درسته؟-

با يادآوري روشنا لبخند نامحسوسي روي 

 لبهايم نشست

 .بله-

 باز داشت جمعآوري اطالعات ميكرد

 خدا حفظش كنه، اسمش چيه؟-



 بياراده از دهانم خارج شد

 .روشنا-

 با لحن شادي ادامه داد

! شبيه تو كه نيست، - ي
 

چه اسم قشنگ

 ...البد شبيه باباشه

باز داشت به روش خودش تخليه 

ي ميك
رداطالعاير  

ي ... يا -
ي هم بايد داشته باسر بچه بزرگير

و ز دخير  فقط همي 

   چتر هاي وارونه

 .داري

ي نبود، دلم 
آينده قابل پيشبيتز

 نميخواست زياد راجع به



 زندگيام مطلع باشد

 !برا اينا زنگ نزدم آقا سهراب-

 انگار پنجر شد

ي زياد حرف -
اون زمان هم دوس نداشتر

ي 
ي و صميمي بسر

 ...بزيز

ي كرد
 مكتر

ز خصوصياتت جذبم كرده بود. - همي 

ز باري كه تلفن زدي  اولي 

برخالف بقيه مزاحما رستق نبودي، ادا 

 درنياوردي، خودت بودي،

صاف و ساده؛ برخالف خيليا اهل ناز و 

 ...ادا نبودي

 خنديد



ولي منم بلد بودم چجوري به حرفت -

 بيارم ... باالخره باهام

يهاي حرف زدي ... شدي رفيق بيكس

ين  ...سهراب ... شدي بهير

 حرفش را قطع كردم

   چتر هاي وارونه

ي بود و اقتضاي سن-
 ...نوجوويز

 نفسش را فوت كرد

 .آره-

 آهي كشيد

ي بود-  !چه روزگار خوي 

ي تازه كردم  گلويي

ي -
آقا سهراب من تلفن زدم كه ... يعتز



سم  ميخواستم ازتون بي 

... 

چشم بستم، چگونه خودم را كوچك 

سيدم چرا آنشب  ميكردم و ميي 

 .نيامده

هر چه زور زدم نتوانستم از آن شب 

ي بگويم
 سختز

راستش ... چجوري بگم ... اصال -

 نميدونم چرا بهتون زنگ زدم

ي يه سوالي داشتم كه نميدونم ...
يعتز

 ...چجوري مطرح كنم

 صداي خندة غمگينش بگوشم رسيد

   هچتر هاي وارون



سي ... - فهميدم زنگ نزدي حالمو بي 

ي بود؟  خب سوالت چ 

آنقدر لفت دادم كه صداي آسانسور 

 .آمد، البد محمد رسيده بود

 با عجله تلفن را قطع كردم

م-  .بعدا تماس ميگي 

صداي رويا گفتنش در تلفن پيچيد كه 

 بيدرنگ دكمه ي قرمز را

دا زده و تلفن را كامال خاموش كردم مبا

د  .سهراب شماره را بگي 

با تقهاي كه به در خورد به رسعت تلفن 

 همراه را روي مبل

 .گذاشته و خودم را به جلوي در رساندم



ي  با ديدن مريم خانم، همسايه ي روبرويي

 .آه از نهادم بلند شد

 .عجب خروس بيمحلي بود

ي به موهايم كشيدم تا مرتب بهنظر 
دستر

 .برسم

ي كه چند ر 
ز
وز پيش مريم خانم ظرف

 برايش آش برده بودم را آورده

و همانجا جلوي در كمي راجع به رفتنمان 

دلتنگ خواهد و اينكه  

ي كرد
 .شد حرف زده و خداحافطز

   چتر هاي وارونه

ي را به 
دوباره رس جايم برگشته، گوسر

 دست گرفتم، مردد بودم



م يا نه  .دوباره شمارهاش را بگي 

هنوز تصميم نگرفته بودم كه در ورودي 

 باز شده و محمد داخل

 .شد

رسي    ع تلفن را روي مبل گذاشته و رويش 

 .نشستم

ي   وسايلي كه وسط پذيرايي
ز محمد از بي 

ي براي عبور  پخش بود جايي

پن 
ُ
پيدا كرده و كارتنهاي خالي را روي ا

خانه گذاشت ز  آشي 

 .پدرم دراومد تا كارتن مناسب پيدا كنم-

ي دوختم كه در حال نگاهم ر 
ا به گوسر

 خاموششدن بود



من كه گفتم الزم نيست خودت گي  -

 دادي كه همه رو بايد كارتن

پيچ كنيم وگرنه ميذاشتيم يه گوشه 

ي ز ي چي 
 روشم با برزنتر

 .ميپوشونديم

ز كه دست خودمونه و   طبقه ي پايي 

 .كسي اونجا رفت و آمد نداره

 .و شانه باال انداختم

   چتر هاي وارونه

 از گوشه ي چشم نگاهم كرد

ي و  - ي اينهمه رس پايي
يه وقت خسته نسر

ز  ي ... يكم بشي 
 كار ميكتز

احت كن  .اسير



 خنديدم

 .چشم-

 خواستم بلند شوم كه اشاره كرد بشينم

يزم- ي مي   خودم چايي
ز  .بشي 

يادم رفته بود موقع برگشتش است و 

 .چاي ميخواهد

 دستم روي پيشانيام نشست

ي دم نكردم-  .چايي

 متعجب نگاهم كرد

ي -
ي رفتم همينجا گرفتر

ي از وقتر
يعتز

ي و تكون نخوردي؟
 نشستر

 بااينهمه كارو ريخت و پاش؟

 رسم به اطراف تكان خورد



   چتر هاي وارونه

چرا دقيقا نشستم همينجا، تكونم -

 .نخوردم

 به سمتم آمد

 باز كجا غرق شده بودي؟-

ين اواخر در فكر البد فكر ميكرد مثل ا

 مراد و غم از دست دادنش

 .غرق شدهام

 نزديكم شد

تو چت شده رويا؟ به جاي آرومير -

ي كه
 شدن بيشير بهم ريختر

وزا  ...اييز

 دستم را به صندلي مبل گرفتم



كف دستمو بو نكرده بودم كه االن -

ي دم كنم سي تا چايي  .مي 

 ابرو باال داد

ي دم كن رسيدم كه - زنگ زدم بگم چايي

نت خاموش بودتلف . 

نتوانسته بودم حرفم را به سهراب بزنم و 

 از ترسش تلفن را

   چتر هاي وارونه

 .خاموش كرده بودم

 عرق پيشانيام را پاك كردم

 .االن دم ميكنم-

ز زانو زد  جلوي پايم روي زمي 

ي نيس رويا! نمي دونم چرا - مسئله چايي



 روح و روانت اينقدر

كه موردي پيش   بهم ريخته. اين اواخر 

 .نيومده تو رو بهم بريزه

 رسش را كج كرد

ي يه مدت بريم -
ميخواي بجاي اسبابكسر

ي ميخواي
 مسافرت؟ مطمئتز

ي اذيتت نميكنه؟ ؟ تنهايي ي
 از تهران دور سر

 نگاهم را به چشمان مهربانش دوختم

 !نه-

ز مرغ - دقت كردم يه چند روزيه عي 

ي 
يز ز  ...پركنده بالبال مي 

نميخوام دخالت كنم ولي ... اگه احيانا  

ي زده يا كاري
ز
 كسي حرف



ي 
 ...كرده كه بهم ريختر

   چتر هاي وارونه

 آهي كشيدم

تصميم يگي دو روزه نيست، تو كه -

ي خيلي وقت بود
 ميدويز

 .ميخواستم برم

 ..اين رسدرگميت اذيتم ميكنه-

 بلند شد

اميدوارم من تو اين ناراحتيت زياد -

م نباشمسهي ... 

ي زد
 لبخند غمگيتز

ز نيستم-  .هر چند زياد مطمي 

 رسم را باال بردم



ه يه - محمد! حال هر دومون بده، بهير

 مدت فقط خودمون باشيم؛

 ...بدون فاميل، دوست، آشنا

 رس خم كرد

   چتر هاي وارونه

باشه؛ ولي بهت قول ميدم چند ماه -

 نگذشته خودت ارصار به

ي 
ي ... برگشت ميكتز

ي نيستر ... تو آدم تنهايي

ي آدم
 

ي زندك
 يعتز

ي 
با جامعه، با آدما، دوست و آشنا معتز

 .پيدا ميكنه

 از روي مبل بلند شدم

ي -
شايدم حق با تو باشه ... شايد خوسر



 ...زده زير دلم، ولي 

 دست روي شانهاش گذاشتم

بذار خودم به اين نتيجه برسم كه بدون -

 ...بقيه نميتونم

ي خيلي بده ...  اجازه بده بفهمم تنهايي

م  شايد اونجوري بهير

 .شد و قدر بقيه رو دونستم

برا من كه خيلي سخته، بيشير از اونچه  -

؛ ي
 كه تصورش رو بكتز

 .ولي بخاطر تو قبول كردم

 شيطان نگاهم كرد

ي چقدر دوست دارم رويا -
كه بدويز

 ...خانومم رو و



ي -
 .بايد جاي همه رو برام پركتز

   چتر هاي وارونه

 .مگه تا حاال غي  اين بود-

 !حاال-

چنان به پدر و مادرش وابسته بود كه اين 

ي از
 دوري و نگرايز

ز حاال در نگاهش هويدا بود. ولي اين  همي 

 .دوري الزم بود

 .خودش گفته بود

مگر قرار نبود در كنار هم بزرگ شويم؟ 

ي از
 اين دوري هم جزي 

 .بزرگ شدنمان بود

ي من هم قابل درك  نگرانياش براي تنهايي



مراد بود. بعد از مرگ  

به شدت افرسده شده و كارم به دوا و 

 .دكير كشيده بود

ي بود
به ي خيلي سختر

 .رصز

مراد تنها كسي بود كه هيچموقع تنهايم 

 نگذاشته و هميشه به

ديدنم ميآمد، مخصوصا تمام مدت بعد 

 از ازدواجم كه همه قطع

اه جوياي ارتباط كرده بودند مراد راه و ب ي 

 حالم ميشد و به

 .ديدنم ميآمد بدون ترس از سيدكريم

   چتر هاي وارونه

ياد مراد ناخواسته آهي بر زبانم راند كه از 



ز  بي  ز  چشمهاي تي 

 .محمد دور نماند

 فاصلهام داد

 ...اگه-

 دست باال بردم

 .من هيچيم نيس محمد-

پس بريم بسته بندي رو تموم كنيم كه -

 .خيلي كار داريم

همزمان فكرم سمت سهراب و حرفهاي 

 .ناتمامم كشيده شد

ز فرصت تلفن كرده و سيم   بايد در اولي 

 كارتم را براي هميشه

 .دور ميانداختم



 گوشة كارتن را گرفتم

ي -
نه فردا كه نميشه، راهيايم فرصتر

ز امروز يه  نيس، همي 

شمارشو بدم بچههاسيمكارت بخر كه  . 

   چتر هاي وارونه

 شانه باال انداخت

 ...ارصار داري باشه؛ ولي بنظر من-

ز گذاشتم  كارتن را زمي 

محمد چرا هميشه تو كارا اينهمه اما و -

 اگر ميآري؟ اصال ارزش

ي رو اين قدر كش بدي
 .نداره بحتر

 حق به جانب دست به كمر زد

- حث كجا من كه هميشه مطيع توأم، ب



 بود؟ كدوم كش دادن؟

ي كردم  نج 

ي و سيم  -
حاال قراره يه ده تومن هزينه كتز

ي، اونقدر  كارت بگي 

ي از كاري  
ي آدمو پشيمون كتز

يز ز حرف مي 

 .كه ميخواد انجام بده

تا بخواهد جواب دهد راهم را به سمت 

 اتاق كج كردم تا بحث

 .ادامه پيدا نكند

ز بود به هر كار آدم كار  هميشه همي 

و در تمام مسائل داشت  

   چتر هاي وارونه

دخالت ميكرد آنقدر هم كارهاي پيش پا 



 افتاده را پس و پيش و

ز ميكرد كه باالخره آدم از  سبك سنگي 

 رصافت انجام دادنش

 .ميافتاد

ي نداشت البته؛ تهمينه خانم  تقصي 

 .اينگونه بارش آورده بود

تا محمد سيم كارت جديد را بياورد بايد  

 كار را يكرسه ميكردم،

ي كرده بودم كه تنها  طوري زمان سنج 

 .باشم

با شنيدن تكتك حرفهاي سهراب دنيا 

 .دنيا اشك ريختم

حرست تمام سالهاي گذشته چون كوهي 



 .بر شانههايم گذاشته شد

باور نميكردم ماجراي ناكامي آن شبم 

 تقصي  مرضيهاي باشد كه

حاال دستش از دنيا كوتاه بود، محبت 

ز   بود، حسادت و يا هر چي 

ديگر، در هر حال باعث پيچيده شدن 

 .طومار زندگيام شده بود

نميدانم به چه دليل، صبح همان روزي  

 كه قرار بود به مشهد

بروم مرضيه با سهراب تماس گرفته و از 

 زير زبان سهراب كشيده

 كه قرار است من از خانه فرار كنم و 

ود ز لو مي   .اينگونه همهچي 



   چتر هاي وارونه

احتماال بالفاصله به مراد تلفن كرده و 

 .ماجرا را گفته بود

 .اما شمارهاي از مراد نداشت

پس شايد به مغازة پدر محمد تلفن 

 ميكند كه شمارهاش را خودم

قبال داده بودم و او را در جريان فرارم 

 ميگذارد و محمد هم

د خي  ميدهدبه مرا ... 

شايد هم مراد تصادفا همان ساعت به 

 ديدن محمد رفته بوده و

در مغازه حضور داشته ... احتماال تلفن 

 را او برداشته،



شايد هم خود محمد جريان را فهميده و 

 ...به مراد خي  داده

 ...و هزاران هزار احتمال ديگر

بايد همان موقع جريان را از مراد 

سيدم حاال چطور  بايد ميي   

از زير زبان محمد ميكشيدم كه آن روز 

ي 
ر
 عرص در مغازه چه اتفاف

افتاده بود. اصال شايد مراد مغازة محمد 

 نرفته بود ... از كجا

معلوم؟ شايد محمد به كل در جريان 

 .فرارم و آن تلفنها نبود

   چتر هاي وارونه

 از فكر و خيال زياد رسسام گرفته بود



رفهايم با سهراب را در دوباره تكتك ح

 ذهنم مرور كردم شايد

 به نتيجهاي رسيدم

ي شد كه نيومدي؟-  اونشب چ 

 متاسف لب زد

ي اون روز چه حالي داشتم. از -
نميدويز

ي شور و شوق رسيدن
ز
 طرف

س و  ي اسير
ز
به تو رو داشتم، از طرف

 .اضطراب جريانات بعديش رو

اين كه خونواده هامون بعد از اين كه 

رخوردبفهمن چطوري ب  

. خونوادة من، پدر و برادراي تو ...  ز ميكيز

ي رو  پيه همه چ 



ماليده بودم به تنم و به خالهام خي  دادم 

 احتماال آخر شب

م  ي كه دوسش دارم رو بي  دخير

 ...خونشون

 آهي كشيد

عرص همون روزي كه قرار بود با هم -

 فرار كنيم مرضيه تلفن

 ...كرد خونمون

   چتر هاي وارونه

 با شنيدن نام مرضيه خشك شدم

 مرضيه!؟-

 صدايش تحليل رفت

ي بهم زنگ بزنه-
 ...كاش ازش نميخواستر



 ابروهايم باال پريد

 !زنگ بزنه؟! من خواسته بودم؟-

 آه ديگري كشيد

 آره ديگه؛ مگه تو نفرستاده بوديش؟-

 رسم را تكان دادم، انگار كه ميبيند

- رضيه رو نه؛ من خيلي وقت بود كه م

ي 
 نديده بودم ... يعتز

هيشگي رو نديده بودم ... من اونروزا 

 اصال اجازه نداشتم با

 .كسي حرف بزنم

ي نيامد  .صدايي

 فكر كردم تلفن قطع شد

   چتر هاي وارونه



؟ ... آقا سهراب!؟- ز  هستي 

 به زور ادامه داد

 پس چرا گفت از طرف توئه؟-

 انگار با خودش حرف بزند

- فت ...ولي من احمق چرا من فكر  نه نگ

 كردم از طرف تو زنگ

ي يه درصدم احتمال 
نه ... چرا حتر ز مي 

 ندادم خودش تلفن كرده و

... 

 به خود آمدم

ي بگه؟-  زنگ زده بود چ 

ون داد  نفسش را پر صدا بي 

بذار ببينم ... بعد از سالم و عليك -



 ...صحبتو كشيد سمت تو

 انگار جان ميكند تا حرف آن روزها را بزند

من احمقم فكر كردم البد چون تو -

ي و
 موقعيت تلفن كردن نداشتر

دي بهم زنگ  تحت فشار بودي بهش سي 

ي از طرف تو
 بزنه ... يعتز

   چتر هاي وارونه

ز ازش پرسيدم برنامة  تلفن كرده؛ برا همي 

 شب پابرجاست؟

نابجا عجب حرصم گرفت، اين تلفنهاي 

 رسنوشت مرا تغيي  داده

 بود، پوزخندي زدم

تو چرا خام حرفاش شدي آقا سهراب؟ -



ز ميشدي  .اول بايد مطمي 

ي كرد  نج 

برخالف تو كه خيلي ساده بودي -

 مرضيه زرنگ بود، خيلي زرنگير 

از اونچه كه نشون ميداد ... اون موقع  

 كه سهله، االنم كه فكر

نيس ميكنم اصال لو نداد از طرف تو 

 برعكس طوري برخورد كرد

انگار واقعا از طرف تو پيام آورده چون 

 بالفاصله گفت برنامة

شب رس جاشه فقط ... مرضيه كه من و 

 من ميكرد بجاي اينكه يه

درصد احتمال بدم داره حيلهگري و 



 خرابكاري ميكنه، برعكس دست

و دلم لرزيد نكنه تو زدي زير قول و 

 قرارمون و نميخواي شب

ي  رس قرار. نكنه خونواده ات فهميدن  بيايي

ي 
ر
 و برات اتفاف

افتاده. ولي مرضيه خيالمو راحت كرد و 

 خونرسد ادامه داد

   چتر هاي وارونه

مياد، فقط ... زمانش فرق كرده، -

 .احتماال يكم زودتر بياد

منم از خدا خواسته انگار دنيا رو بهم 

 دادن، پرسيدم

- باشم چقدر زود؟ من كي اون جا   



 مرضيه خندهاي كرد

چقدر عجولي آقا سهراب؟ شما مثال ... -

 ...ساعت ... حدوداي

 و من با عجله حرف مرضيه را بريدم

اصال بهش بگو من ساعت نهونيم رس  -

 كوچشونم، خوبه؟

 مرضيه بلند خنديد

باشه؛ شما ساعت نه و نيم اون جا -

 باش، فقط حتما حتما بري

 .ها زياد منتظرش نذار

 آهي كشيد

، كت - ي
رسي    ع دوش گرفتم، رفتم سلمايز

 و شلوار مهمونيمو پوشيدم



 ...و سوار موتور اومدم رس قرار

 صداي غمگينش آرامير شد

   چتر هاي وارونه

ي رسيدم رس كوچه، با -
ر
با چه شور و شوف

ي موتور رو
 چه زحمتر

؛ چون گفته بودي صداش  ي بند كردم جايي

 مردمو متوجه ميكنه. ولي 

ي برادرت رو بجاي 
چقدر شوك شدم وقتر

 !تو اون جا ديدم

ي كه در دلم بود ناخواسته بر زبانم 
ز
حرف

 جاري شد

مراد چه جوري فهميد و اون جا اومده -

 بود؟ مرضيه فقط شمارة



 .محمد رو داشت

 لحظهاي درنگ كرد

ي من رسيدم چند ثانيه -
نميدونم وقتر

 بعد رس و كلهاش پيدا شد

اي را تصور كردم  چشم بستم و آن لحظه

 كه به جاي من با مراد

 .روبرو شده بود

احتماال او هم به اندازهاي كه من 

ت  غافلگي  شده بودم، حي 

 .كرده بود

سم مراد چه گفته صداي ناراحتش  تا بي 

 پيچيد

ي ميسوزم رويا؟...اين كه - ي از چ 
ميدويز



ي يه درصدم
 چرا حتر

   چتر هاي وارونه

يد مرضيه از طرف تو به فكرم نرسيد شا

 تلفن نكرده و خودش زنگ

 ....زده

به اندازهاي ناراحت شدم كه حد 

 .نداشت

 گري  هام را به زور نگه داشتم

ي گفت؟-  بهت چ 

 آهي كشيد

ي -
اولش فكر كردم تو فرستاديش ... يعتز

 ...ترسيدم واقعيتش

 حرفش را بريدم



ي خي  نداشتم، - من تا اين لحظه از هيج 

 برام مسئلة مهمي بود

كه مراد اونشب اون جا چه ميكرد، اصال 

 چه جوري از قرار ما

 باخي  شده بود؟

ي كردم
 مكتر

ي كرده -
ي كه تا حاال رو دلم سنگيتز سوااليي

 و هيچ موقع نتونستم

سم ازش  .بي 

   چتر هاي وارونه

اي آنشب انگار دلش نميخواست ماجر 

 دوباره برايش تداغي شود كه

 به زور ادامه داد



قسمم داد به جون خودت، به روح -

 سليم ... كه از جلو راهت

 ...برم كنار

 با درد ناليد

ي تو برام مهمه بكشم  -
اگه خوشبختر

 كنار، چون بودن من كنار

ايطي كه نامزد داري برات خود  تو با رسر

 !خود مرگه

 هق زد

- از دست نري من از دستت دادم تا 

 رويا! بخاطر خودت كنار

 ...كشيدم، وگرنه

ي نمانده بود، كار داشت به 
ز
ديگر حرف



 جاهاي باريك كشيده ميشد،

تكرار خاطرات گذشته براي هر دو نف 

 .دردناك بود

 به زور دهان باز كردم

 .قسمت اين بوده-

   چتر هاي وارونه

 .ديگر نبايد ادامه مييافت

ن تلفن اشكهايم به محض قطع شد

 .ريخت

زمانه چه بازي بدي با من و سهراب بينوا  

 .كرده بود

 .دلم براي او بيشير سوخت

ي خي  نداشت من آنشب ميخواستم 
حتر



ه بمالم  .رسش را شي 

طفلك تصميم جدي داشت با من هر  

 كجا كه بگويم بيايد. او از

ي 
هر طرف بازي خورده بود. دل به متز

 بسته بود كه در فكر بازي

ادنش بودمد . 

چقدر دلم براي آنروزهاي خودم تنگ 

 شد. حارصز بودم هر چه دارم

ي براي يك ساعت به 
را بدهم و شده حتر

 آن دوران پر از آرامش

 .برگردم

شايد اگر آنشب مرضيه به سهراب تلفن 

 نميكرد رسنوشت من جور



ديگري رقم مي خورد، شايد هم با سهراب 

ي 
 

وع به زندك  رسر

عاشقانهاي كرده بودم ... شايد هم 

 توانسته بودم خودم را به

   چتر هاي وارونه

مشهد برسانم و روزگارم طور ديگري رقم 

 ميخورد يا هزار و يك

ي   اتفاق خوب و بد ديگر پيش آمده و جايي

 كه االن بودم برايم

 .حرست ميشد

ي كشيدم. فكر ميكردم با 
نفس عميقر

از كارم سهراب حرف بزنم گره  

 .باز شود، ولي بيشير رسدرگم شدم



در هر حال عمري كه رفته بود 

 برنميگشت و افسوس خوردن جز اين

كه ناراحت و فكرم را مشغول كند 

 .فايدهاي نداشت

محمد تا چند دقيقه ديگر ميآمد و بايد 

 آمادة سفر ميشدم

آب بينيام را باال كشيدم و به اين فكر  

 كردم كه چطور از زير

محمد راجع به آن شب و مراد و زبان 

 مرضيه حرف بكشم تا مشكوك

نشود؛ چون هميشة خدا شكاك بود اين 

 .روزها بدتر هم شده بود

راه درازي تا مقصد در پيش بود و شايد 



 ميتوانستم با درايت و

 .آرامش حرف آن شب را پيش بكشم

نگاهم را به روشنا دوختم كه پشت 

ز خوابيده بود  ماشي 

   هچتر هاي وارون

طفلك چه ناراحت بود امروز، كلي -

 بابت اينكه دور ميشيم از

 .دوستان و فاميل گريه كرد

معلوم بود خودش براي دوري از پدر و 

ي از اين
 مادرش دل خوسر

ي ندارد
 اسباب كسر

حق داره بچه! به خاطر دل خودت -

 .همه رو آواره كردي



ميوهاي كه پوست كنده بودم را به 

مسمتش گرفت  

اين چه حرفيه محمد؟ مگه خودت -

 ...قبول نكردي كه

 دستش را دراز كرد وميوه را گرفت

 .ولش كن، ديگه كاريه كه شده-

ند و  ز ز بوده، حرفش را مي  هميشه همي 

 .بعد ولش كن، ادامه نده

 دمغ شدم

ي كه من  -
از حاال بخواي اينجوري كتز

 .كالهم پس معركه است

 حق به جانب ادامه داد

واال ديگه اونقدر بچهبازي درمياري كه -



ي بگه  آدم نميدونه چ 

   چتر هاي وارونه

خسته شدم بس كه فيلم بازيكردم، به ...

 همه گفتم اداره مجبورم

كرده برم مأموريت ... خودم انتخاب  

 كردم برم شهر فالن ... دلم

 ...ميخواست

 دستم را باالتر آوردم

- ، چه خي  
ه؟ بچه خيلي خب! آرومير

 .بيدار ميشه

مثال خواسته بودم رس صحبت را باز كنم 

 و راجع به قديم حرف

بزنيم ولي بدتر شده بود، بايد كاري 



 ميكردم ولي نميدانستم

وع كنم  از كجا رسر

ي شده؟- ي فهميدي چ 
 راستر

 نگاهم نكرد

؟- ي  چ 

 آب دهانم را قورت دادم

 .امروز خواهر مرضيه رو ديدم-

   چتر هاي وارونه

مكث كردم تا عكسالعملش را ببينم ولي 

ي در صورتش ي تغيي 
 وقتر

 پيدا نشد ادامه دادم

 ...يادته كه دوستم، همون كه-

 بيحوصله حرفم را بريد



 !خب؟-

 ميوهاي ديگر دست گرفتم

ميگفت پرس مرضيه كالس هفتمه و -

ش داره ازدواج ميكنه  ...دخير

 زير چشمي نگاهم كرد

 !خب؟-

 شانه باال انداختم

خب كه خب! مام اگه به وقتش -

مون  بچهدار شده بوديم االن دخير

 نگاهش به روبرو بود

چه زود! مگه همزمان ازدواج نكرده -

ه چند سالشه  بوديم؟ دخير

 مگه؟



   چتر هاي وارونه

لبخندي ناخواسته روي لبم نشست، 

 پس آن زمان را يادش بود

- ايت هفده سالشونزده سالشه يا نه . 

ي كرد  نج 

 .خيلي زوده ديگه-

 ميوه را به سمتش گرفتم

ايطش جوريه كه - آره خوب! ولي رسر

 تكليفش زودتر مشخص بشه

 براش

ه، خيال خالهش هم راحت ميشه  بهير

 ...و

 اجازه نداد ادامه بدهم



پس خالهش داره از رس خودش بازش -

 ميكنه كه از زير بار

 .مسئوليت در بره

شد لبهايم آويزان  

وا محمد! چه ربطي داره؟ طفلي -

 ميخواد خيالش راحت باشه كه

   چتر هاي وارونه

ي باال رسشه، از پدرش  
ه يه سققز اين دخير

، ي نديد طفلي  كه خي 

 ...بلكه از شوهر ببينه

 بيخيال پرسيد

ي برا پدرش افتاده؟-
ر
 چه اتفاف

 ناراحت جواب دادم



ي ازدواج كرد زن -
! فقط وقتر ي هيج 

يدش بچهها رو نخواست،جد  

خواهر مرضيه مجبور شد بيارتشون 

 .پيش خودش

 نيم نگاهي به سمتم انداخت

 حاال ما چيكارهايم اين وسط؟-

 نگاهم را به ميوه دوختم

هيچكاره ...فقط ... خواستم بگم ... -

 اگه عروسي دعوت كنه

 رسم به سمتش برگشت

يادته اون زمان مادرت اجازه نداد برم -

 عروسي خودش؟ االن اگه

ش، ميخوام  دعوت بشم عروسي دخير



 .برم

   چتر هاي وارونه

 همچنان نگاهش به روبرو بود

حاال بذار عروس بشه، تو رو دعوت  -

ز دو دو تا  كنه، بعد بشي 

ز با كلمات بازي  چهارتا كن ... همچي 

ي آدم فكر ميكنه
 ميكتز

ز فردا عروسي دعوت شديه مي  . 

 پوزخندي زدم

ي -
رو تو بايد يه ماه كار كنم بلكه راصز

ي  ي برم جايي
 .بسر

 به جلوي پايم اشاره كرد

ه- ي بريز خوابم بي   .يه چايي



 هراسان شدم

مگه بعد از ظهر نخوابيدي؟ بازم -

 خوابت مياد؟

 لبهايش تكان خورد

خواب كه نه، ولي ... جاده آدمو گول -

نه. كال شب ز هامي   

اينجوريام، انگار چشاي آدم بياختيار 

ز ميشه  .سنگي 

ي بريزم  فالسك چاي را برداشتم تا چايي

   چتر هاي وارونه

؟ دو - ي
 

خب چه ارصاري داري به رانندك

 ساعته يه ريز داري

، بزن كنار يكم بخواب يا بده من  ي
ويز مي 



ي كنم
 

 يكم رانندك

احت كن  .اسير

 خنديد

- چه كاريه،  به قول داداش احمدم

ي زن اونم تو جاده
 

 رانندك

... 

 بلند خنديد

اون موقع كه خواب الزم نيس يه -

يم جهنم  ...راست مي 

 لبهايم را يكوري كردم

 .هاها ... خنديديم-

از مقصد اصلي صحبتهايم دور شده 

 .بودم



 بايد به حرف اصليام برميگشتم

ي تو هيچوقت مرضية خدابيامرزو -
راستر

 نديده بودي، نه؟

   چتر هاي وارونه

 شانه باال انداخت

فكر كنم يه بار از دور ديده بودم ... -

ي با هم قرار
 وقتر

گذاشته بودين ... درسته؟ همون دخير 

 ...چاقه

 آب دهانم را قورت دادم

 .به مغازهت هم زنگ زده بود چند بار-

 به سمتم برگشت

 .يادم نيس-



 خنديدم

- تو رو دوس آره زنگ زده، گفته بود من 

 ندارم و يگي ديگه رو

ي و
 ...ميخوام و ولم كتز

ز شد  رسش باال و پايي 

 .آهان! ... آره ... يه بار زنگ زد-

 صحبت به جاي مورد نظرم رسيده بود

   چتر هاي وارونه

 .يه بار نبودا، گفت بازم زنگ زده بهت-

 رسش را به سمتم برگرداند

 خوابنما شدي؟ كي گفت؟-

اهش كردممات نگ  

همون موقع كه نامزد بوديم، همون -



ي كه دل و دماغ  روزايي

نداشتم و اوضاعم روبراه نبود، همون 

 زمونا گفت دوباره بهت

 ...زنگ زده

 رسش را نامفهوم تكان داد

ي يادم نمياد؛ ولي اگه باهام -
ز من كه چي 

د قطعا يادم ز  حرف مي 

 ...ميموند چون

 به سمتم برگشت

ه اصال خوشم نمياومد-  .از اون دخير

 اخم كردم

راجع به كسي كه مرده اينجوري حرف -

 نزن خدا خوشش نميآد



   چتر هاي وارونه

شايد بايد نكتهاي كليدي راجع به 

 صحبتهاي مرضيه ميگفتم و

 ..متوجه تلفن كردنش ميكردم

 تا تنور داغ بود نان را چسباندم

- ي زده كه از ميگفت الكي بهت يه حرفا يي

ي ... اين
 من دست بكسر

كه من قراره با كسي كه دوسش دارم فرار  

 ...كنم و

ي را از دستم گرفت  چايي

بيخود! اگه اينا رو ميگفت كه قلم پاي -

 هر دوتونو ميشكوند

 قند را از دستم گرفت



بهت دروغ گفته نه بهم زنگ زده، نه -

ي گفته
ز خزعبالير  .همچي 

يك مسئلة هنوز خيالم راحت نشده بود. 

 ديگر ميماند، البد مراد

همان لحظه در مغازة محمد بوده و 

ي را برداشته
 .تصادفا گوسر

 چشم بستم

پس شايد تلفن كرده، تو نبودي با يگي -

 .ديگه حرف زده

 چايياش را رس كشيد

   چتر هاي وارونه

 !شايد-

 ليوانش را گرفتم



دي كنار، خاموش - ز منم خستهام كاش مي 

احت ميكردي يكم اسير  

 .ميكرديم

.. , 

د ز به مي   با دستش روي ف ريتميك رصز

يكم بخواب؛ من حالم رسجاش اومد، -

 .خوابم پريد ديگه

 چشمهايم را به زور باز نگهداشته بودم

نه بابا، نميخوابم فقط چشامو ميبندم -

احت كنه  .يكم اسير

پنجره باز شده بود و سوز رسدي به 

د، هنوز خودم ز  پيشانيام مي 

را به خواب زده بودم تا راحت باشد، 



 فهميده بودم گاهي سيگار

ي از من؛ چون 
ميكشد؛ البته پنهايز

 ميدانست به شدت از سيگار

ارم و دودش اذيتم ميكند ز  .بي 

   چتر هاي وارونه

خيلي سال بود گاهي تك دانهاي ميكشيد 

 و فكر ميكرد من خي  

  ندارم. دلم نميخواست به رويش بياورم

 .كه ميدانم

ميشناختمش؛ ترك كه نميكرد هيچ، اگر 

 ميفهميد ميدانم پيش من

 دزدكي 
ز هم راحت ميكشيد. پس همي 

 .بهير بود



روي صندلي جابجا شدم و از زير چشم 

 نگاهش كردم، بدون نگاه

كردن به سمتم ته ماندة سيگارش را به 

ون پرت كرد و پنجره  بي 

ون  را كامال باز نمود تا بوي سيگار بي 

 .برود

 پنجره كه بسته شد گردنم را تكان دادم

 .چه رسد شد يهو-

 گلويش را صاف كرد

 ...پنجره رو باز كردم يه لحظه-

 دست روي چشمهايم گذاشتم

ه اينجوري-  .خوب كردي؛ خوابتم ميي 

 خنديد



   چتر هاي وارونه

ي به  -
چه ارصار داري منو خوابم كتز

ي راه
 كشتنمون بدي؟ از وقتر

ي بخواب بخواباف
 

تاديم هي ميگ ... 

 نگاهم را به جادة نيمه روشن دوختم

خواب بد ديدم. نگرانم محمد، درك  -

 كن. مرگ رويا اگه حال

ي نداري
 

 ...رانندك

 اخم كرد

ي رويا؟ به خدا -
يز ز اين حرفا چيه مي 

 خوابم بياد يا خسته باشم

نم كنار، تو كه منو خوب ميشناسي با  ز مي 

 هر كي تعارف داشته



باشم با خودم ندارم، پنجره رو هم باز  

 كردم يكم باد بخوره

 .به كلهام

ست زياد بوده، - اين روزا باز تنش و اسير

 خواباتم تحت تاثي  

قرار داده ... دكمة اين كتو هم ببند تا 

 .رسدت نشه

 !چشم آقا محمد مهربون-

 لبخندش را به صورتم پاشيد

   چتر هاي وارونه

- ال رويا خانوم خوش زبونچشمتون بيب ! 

ي كه روي روشنا   دست برده و پتويي

 كشيده بودم را مرتب كردم



من كه شانس ندارم، اگه اين زبونم -

 نداشتم كه ديگه واويال

 .بود

 اشاره به خودش كرد

؟- ي  !شانست چشه به اين خوي 

 دهانم به خميازه باز شد

اون كه بله؛ ولي يادم نرفته چقدر منو -

هچزوندي تا به را  

ي آقاي شانس  .بيايي

 در مقابل نگاه متعجبش لب زدم

ي -
واال ديگه! اونقدر كه اين سالها سختر

 دادين به من فكر نكنم

 .هيچگي اندازة من حرص خورده باشه



 ناخواسته درد دلم باز شده بود

هنوز يادم نرفته چقدر نذر و نياز -

 ميكردم تا كارام به چشم

   چتر هاي وارونه

ز ... بس  مادر  و خواهرات بياد و منم ببييز

دن ز  كه رسكوفت مي 

ي حاليم نيس ز  .هميشه كه بچهم و چي 

 ذهنم به همان روزها برگشت

تموم پوالمو صدقه ميدادم و همش در -

 حال نذر و نياز بودم

ز   .بلكه يكم قبولم كني 

 شليك خندهاش از جا پراندم

 واقعا نذر ميكردي رويا؟-



 نگاهم به پشت دوخته شد

، بچه خوابه- ؟ آرومير ي
يز ز  .چرا داد مي 

 هنوز ميخنديد

ي خيلي خندهداره - باشه؛ ولي خدايي

 ...واسه اين كه

 لبهايم كج شد

ي هيچ كارم رو -
پس چيكار ميكردم؟ وقتر

ز و همش  قبول نداشير

ز ايراد از رفتارم بودن؟ هر  دنبال گرفير

ي رفتم و
 

 راهي كه بگ

   چتر هاي وارونه

متحان كردم تا باالخره قبولم  هر كاري رو ا

ز   .كيز



 رشتة افكارم را بريد

ما كه از اول قبولت داشتيم رويا بانو، -

؟ ي  نذر و نياز برا چ 

 دستم را تكان دادم

اصال ولش كن، حرف زدن در مورد  -

 گذشته حالمو بد ميكنه،

نميخوام برگردم و پشت رسمو نگا كنم 

 ببينم چند سال قبل كجا

ي نبودن كه  بودم؛ چون اصال روزاي خوي 

 بخوام با يادآوريش لذت

م  .هم بي 

 صدايش تحليل رفت

ناشكري نكن رويا؛ ما روزاي خيلي -



ي داشتيم. چرا اينجوري  خوي 

ه ؟ خدا قهرش ميگي 
ي دخير

 
 .ميگ

ادامه ندادم؛ چون واقعا فكر روزگار  

 گذشته اعصابم را بهم

يخت  .مي 

خيلي تالش كرده بودم تا به اينجا برسم، 

  كه اكنونبه جايگاهي 

   چتر هاي وارونه

نزد خانوادة خودم و محمد پيدا كرده 

 بودم، حاال در خيلي كارها

از من نظر و مشورت ميخواستند، حرفم 

 برايشان ارزش داشت؛ ولي 

ي در 
يادآوري روزهاي رفته كه چون سيجز



فت، مجال  قلبم فرو مي 

 .نميداد خوب در موردشان قضاوت كنم

ز بود كه ميخواستم از بيشير براي  همي 

 همه دور شوم، نياز به

پاكسازي خيلي قوي روچي داشتم، بايد 

 سم خاطرات تمام اين

دودم و با  ز سالها را از روح و جسمم مي 

ي آرام و بدون كينه  قلت 

 .به شهرم برميگشتم

 آهي كشيدم

بيا در مورد آينده حرف بزنيم؛ گذشته -

 رو تو همون گذشته چال

 .كنيم



 .بدون حرف نگاهم كرد

 گلويم را صاف كردم

خدا كنه خونهاي كه اونجا اجاره كردي -

 .قشنگ باشه

   چتر هاي وارونه

ي نزد كه خودم ادامه دادم
ز
 باز حرف

هر چند خونههاي شمالي همشون -

ز كه هر روز  قشنگن ... همي 

ي و صداي موجها رو بشنوي 
دريا رو ببيتز

 ديگه تا شب انرژيت

يلهتكم ... 

 حرفم را بريد

 .خونه لب درياست-



 قبال هم گفته بود اما هيجان زده شدم

ي چه حس خوبيه تو حياط -
نميدويز

ي و پاهاتو بندازي
 خودت بشيتز

ي تصورشم 
تو دريا ... واي محمد! حتر

 .آدمو به وجد مي آره

 چشمگي زد

 .صفا ميكنيا-

دست راستش كه روي دنده گذاشت را 

 در دست گرفتم

- يم ... هر سه تاييمونصفا ميكن . 

   چتر هاي وارونه

نگاهم را به روشنا كه غرق خواب بود 

 دوختم



ي دم ميكنم دور هم - هر عرص چايي

 ميشينيم تو حياط و خاطره

 ...تعريف ميكنيم و

ي زد
يتز  لبخند شي 

 تو كه از گذشته و خاطراتش فرارياي؟-

 لبخند زدم

ي كه دوست دارم و برا خودم -
خاطراير

 .مهمه رو تعريف ميكنم

 دستش را تكان داد تا دنده را عوض كند

ي كه خودت دوست - حاال يه كمي از اونايي

 داري رو تعريف كن

ي به چيه  .ببينيم چ 

خاطرات خوبم مربوط ميشد به دوران 



ي و مرضيه و محمدشان  راهنمايي

كه فقط براي خودم ميتوانستم تعريف  

نه براي كس ديگريكنم  . 

ي كشيدم
 نفس عميقر

تموم خاطرات خوبم براي دوران -

 .راهنماييمه

   چتر هاي وارونه

 رسش را به سمتم برگرداند

ي - ي ما تو اون همه خاطرات جايي
يعتز

 نداريم؟ دوران نامزدي و

ي تو خوبا ندارن؟  و اونهمه ادا اطوار جايي

 عمدا گفتم

- ي از زندگي
؛ ولي چرا اونام جزي 

ز م هسير



 .نه خيلي خوباش

ي ميكنم
 فهميد شوچز

ي ازشون - بدجنس! هميشه كه به خوي 

، اصال عشق من بود ي
 ياد ميكتز

 ....كه تو رو شكوفا كرد و بزرگت كرد

 دست بر شانهاش زدم

ته؟ پياده شو با - ترمز كن بابا! چه خي 

؟ ي  هم بريم، ... تو چ 

 .با من به كجاها رسيدي؟ اينو بگو...

 نفسي كشيد

حاال كه اينجوريه بذار بهت بگم ... من -

 برعكس تو خيلي قانعم

   چتر هاي وارونه



ز تو  و خوشبخت ... قبل از تو همه چي 

 ...زندگيم داشتم

 حرفش را بريدم

 بدجنس كيه حاال!؟-

 خنديد

ي داشتم اال - نميذاري بگم كه ... همه چ 

 ....يه زن خوب

 نفسي گرفت

نذر كردم كه خدا يه دخير پاك و نجيب -

 و خونوادهدار نصيبم

 ...كنه

 زير چشمي نگاهم كرد

خدا صدامو شنيد و تو قسمتم شدي -



ز بار كه  ... از همون اولي 

، گفتم اين  ي
ديدمت به دلم نشستر

ي كه  خودشه محمد همون دخير

، سفت بچسب بهش و ولش  ي
ميخواستر

 ...نكن

 چشم به جاده دوخت

   هچتر هاي وارون

بناي ناسازگاري گذاشته بودي؛ ولي من -

 بيدي نبودم كه به اين

 ..بادها بلرزم

ون داد ي بي 
 زبانش را نمايسر

ي و  -
عهد كردم كاري كنم عاشقم بسر

 گرفتارم ... به عهدم هم



رسيدم و شدي عاشق سينه چاك آقا 

 !محمدتون

؟! يكم خودتو دست باال - ي ديگه چ 

 ...بگي  

م كردعاشقانه نگاه  

دروغ ميگم بگو، ديگه تابلوئه و همه -

 ميدونن تا اسم محمد

ي و خودتو لو 
مياد رنگ به رنگ مي سر

 .ميدي

البد باز رنگ به رنگ شده بودم، دست 

 خودم نبود كه گاهي فكرم

يد  .بياختيار از خودم هرز ميي 

ي صدايش كرده بودم و جوابم 
بارها وقتر



 داده بود جانم! در خود

كه اگر آن يگي محمد فرو رفته بودم  

 جوابم را داده بود چه

   چتر هاي وارونه

ميشد، هرگز در خلوت دو نفرهمان يا 

ايط  صحبتهاي عاشقانه و رسر

ي فكر خيانت هم در مخيلهام 
خاص حتر

 نگنجيده بود كه دو نفرشان

ايط  را با هم مقايسه كنم؛ ولي در رسر

 عادي بارها و بارها

كنار خودم و در اتفاق افتاده بود كه  

 زندگيام تصورش كنم،

ي صدايش كرده بودم و جواب داده 
وقتر



 بود جان محمد! تصور كرده

بودم اگر حاال او كنارم بود عكسالعملم 

 چگونه بود، آيا همينطور

 ...بودم يا عاشقانهير يا

 با صدايش حواسم جمعير شد

ي كه خجالت نداره-
 .خوب عاشقر

 پوزخندي روي لبهايم نشست

ي خجالت نداره-
 ...عاشقر

ز حاال به ذهنم خطور كرد اگر  ي همي 
حتر

 آن يگي محمد كنارم بود

و راه شمال را با او طي ميكرديم رفتارم 

 ...چگونه بود

خيلي روي خودم كار كرده بودم، سالها 



 خودم را الي منگنه گذاشته

   چتر هاي وارونه

بودم، سعي كرده بودم تمام رفتار و 

ي باشد اماحرفها
يم عقاليز  

فت و  ازه افكارم از دستم در مي  گاهي شي 

 ناخودآگاه فكر و

 ...خيال با دنياي واقعيام گره ميخورد

سالها تمرين كرده بودم تا گذشته را از ياد 

م، سالها از  بي 

ز كه مرا به گذشته  همه كس و همهچي 

 پيوند ميداد دوري كرده

ي كه به نوغي به  بودم، دور آدمهايي

ي دورم مربوط ميشدندسالها  



خط قرمز كشيده بودم، از همه بريده 

 بودم تا خودم باشم و شوهر

ي و جايگاهي كه سالها با 
 

و بچهام، زندك

 مشقت به دست آورده

بودم را نبايد ساده ميباختم، داشتم از 

 همه دور ميشدم تا به

 ...خودم و خانوادهام نزديكير باشم

هر چند همه ميگفتند خودخواهم ولي 

ي آ
 

خرين تالشم براي سازندك  

ز راه بود، كنار كشيدن از همه  .روچي همي 

ي و عشق محمد نبود 
اگر اينسالها مهربايز

 معلوم نبود تا كجا

   چتر هاي وارونه



دوام ميآوردم، احتماال خيلي زود جا زده 

 .بودم

 نگاهم را به نيمرخش دوختم

محمد اين سال ها خيلي اذيت شدم، -

ي خيلي زجر  
كشيدم و سختر  

ديدم؛ ولي تو با وجود همه ي ناماليمات 

 هميشه كنارم بودي و

 ...همراهيم كردي و حامي م بودي

 دستش را روي سينهاش گذاشت

ي در خون ماست-  !مخلصيم ... خوي 

 لبخندي روي لبم نشست

هر چند خودت بيشير از همه اذيتم  -

 .كردي



 لبخند روي لب او هم آمد

نه كه شما برة رام بودي و هيچكدوم ما -

 رو اذيت نكردي

 شانه باال انداختم

تنها راه حلي كه ميتونستم براي بقا -

ز بود  داشته باشم همي 

 ...كه مثل خودتون باشم...

   چتر هاي وارونه

 رسش تند به سمتم برگشت

ي مثل خودتون؟! مگه ما - ي چ 
يعتز

 چجوريايم؟

 بيخيال ادامه دادم

! ... به جز خودتون هيچكيو - ي هيج 



 قبول ندارين ... اون زمان

كه بدترم بودين، نه خودمو قبول 

، نه كارامو. تو كه ز  داشتي 

چشمت به دهن مادرت بود، اونام كه 

 من هر كاري ميكردم ايراد

ز   ...ميگرفير

 اسمم را صدا زد

 !رويا-

 اخم كردم

چيه؟! مگه غي  اينه؟ اون همه سال -

تو شيشهخون منو كردين   

ي شدم و كارم به دوا دكير  
آخرشم روايز

 ...كشيد



 دوباره صدايم كرد

   چتر هاي وارونه

باز زدي جاده خاكي كه ... چرا همه چيو -

ي با هم
 قاطي ميكتز

... 

ي كشيد
ز
 پوف

ي ... باشه بابا -
چه دل پري هم داشتر

 بيخيال! تا بحث به

جاهاي باريك نكشيده ول كنيم اين حرفا 

 .رو

 من اما روي دور تند افتاده بودم

مخصوصا اون اوايل كه تو هم پيشم -

 نبودي خيلي سخت بود برام



ز ... هر چند  محمد، همش زور ميگفير

 سعي ميكردم رام باشم،

مطيع باشم و حرف گوش كن؛ اما بعد 

 ديدم هر چقدر بيشير خم

ن  سواري مي گي 
 .ميشم بيشير

 اين بار با اخطار اسمم را گفت

رويا ديگه واقعا داره بهم برميخوره ها. -

 اين چه طرز حرف

زدنه؟ هميشه در مورد خونوادة من بد 

ي 
يز ز  .حرف مي 

 رس باال بردم

   چتر هاي وارونه

واقعيت تلخه محمد، هميشه طرف -



ي ولي بايد
 خونوادهتو گرفتر

ي 
 ...قبول كتز

 حرفم را بريد

ي-  ...تو تلخير

 رسم به سمت پنجره برگشت

تلخم كردين ... تو ... خونوادهت ... -

 ...خونوادهم

 آهي كشيدم

ي خودمو شناختم همش زور باال -
از وقتر

 رسم بوده. از همه خوردم،

چه خودي، چه غريبه. هيچموقع اجازه 

ي   نداشتم طبق خواستة قلت 

 نجا



ي كه  خودم برم جلو، ُهلم دادن به همو يي

ز   ...خودشون خواسير

 نيم نگاهي به او كردم

- ، كوكم كردين و  مثل يه عروسك كوكي

 براتون راه رفتم، بهم

ديكته كردين اين خوبه، اون بده، اينو 

 بكن، اونو نكن، اين

   چتر هاي وارونه

 ...زشته اون، زيباست

 چشم بستم

ي هم -
فالن جا نرو ميگن عروس فاليز

ي حرف
 اون جا بود. با فاليز

ي هم مثل همون 
نزن ميگن دخير فاليز



و نخر. فالنطرفه ز . فالن چي   

ي اينجوريه. 
جور نگرد ميگن خواهر فاليز

ي 
ي نرو، با فاليز

 با فاليز

ي اون جا چادر رس كن، اينجا  برو. مي 

 مياي رورسيت كوتاهه

يقهت ديده ميشه، اون مانتوت بلنده به 

ه، اون يگي   پات ميگي 

لباست رنگش جلفه، اين شلوارت تنگه 

 اون يگي گشاده ... به همه

ي كارم كا ، همه چ  ز ر داشتي  ! 

 دستش را روي پيشانياش گذاشت

يت شده، دوباره حرفا و - ز تو امروز يه چي 

 رفتارت طبيعي نيس،



ه  .فكرت زيادي درگي 

 روي صندلي جابجا شدم

من همينم كه هستم، هميشه اين مدلي -

 .بودم

   چتر هاي وارونه

معلوم بود به خاطر اعصاب خراب و 

 توصيههاي پزشكم جر و بحث

 را ادامه نميداد

 امروز قرص آرامبخشتو خوردي رويا؟-

 با حرص رسم را برگرداندم

از محيط پرتنش دور شدم كه ديگه -

 .قرص نخورم

ز شد  رسش باال و پايي 



ه قبل از اينكه به - خيلي خب! بهير

ي برسيم بحثو
 

 مرحلة هميشگ

 .قطع كنيم

حق داشت اين بحث هميشگيمان در 

 مورد خانوادهاش در آخر به جر

 .و بحث و دلخوري كشيده ميشد

 پوزخندي بر لبم نشست

آره ديگه هر چقدر هم كه بگم آخرش -

، پدر و مادرتن ي  طرف اونايي

 كه رو هيچگي 
ز طبيعيه، من رو نبي 

 تعصب ندارم، شما ماشااهللا

 ...خونوادهداري و

   چتر هاي وارونه



با نچ بلندي كه زير لب كرد اعصابم 

 بيشير بهم ريخت

، شد يه بار - ي
 

نه! بد ميگم بگو بد ميگ

ي و جلو  طرف منو بگي 

ي 
اونا دربياي؟ محض نمونه يه دفعه گفتر

 ...حق با توئه رويا؟

ي گفت  زير لت 

 .استغفراهللا دخير اين چه حرفيه-

 دستم را به صورتم زدم

- ه يه بار ط ي اين تن بمي 
رف من رو گرفتر

 بگو، هميشه حق رو

ي من فالن كردم و 
به اونا دادي، گفتر

 ...بهمان كردم



 نميخواست ادامه دهد

 .انشاهللا اوضاع بهير ميشه-

 دكمة ضبط را زد

ببينيم يه آهنگ خوب پيدا ميكنيم  -

 گوش بديم؟

 تمام آهنگها دلخواه خودم بود

ت - ي گي  ز زحمت نكش فكر نكنم چي 

ي 
 .بياد و دوس داشته باسر

   چتر هاي وارونه

 لبخند زد

ديدي بعد بگو فالنه و فالن نيس ... -

 اين همه آهنگ، نكردي يه

ي توش
 .دونه آهنگ مورد عالقة منو بزيز



 ضبط را خاموش كردم

ي گوش دادن -
االن واقعا حس موسيقر

 داري؟

دوخت نگاهش را به چشمهايم  

بذار بخونه خب، الاقل بهير از اينه  -

ي 
ز
 .كالبد گذشته رو بشكاف

ي نزدم كه ادامه داد
ز
 حرف

ي -
كي ميخواي اين بچه بازي رو تموم كتز

 رويا؟ عقدة چيو تو

ي اينهمه سال كه با هيچگي 
دلت نگهداشتر

؟ .. باالخره ي
 صاف نميسر

ي بايد اين كينه تموم بشه  ...يه جايي

ي كشيد
 نفس عميقر



- ي چقدر دوستت دارم، خودت مي
دويز

 خونواده م هم دوستت دارن

   چتر هاي وارونه

خب اون اوايل شايد چون هنوز ...

ي 
 باهات آشنا نبودن يه تناقضز

ي كه شكر 
تو رفتارشون بود؛ ولي ميبيتز

 خدا االن چقدر هواتو

 .دارن

 لبهايم روي هم چفت شد

هواي منو ندارن، بخاطر تو تحملم -

ز   .ميكيز

را به افسوس تكان داد رسش  

ي -
ي رويا، خودتم ميدويز

ي ميكتز
كم لطقز



 واقعا اينجوري نيس. اين

افكار مسموم ذهن و قلبت رو نسبت به 

ز ميكنه و باعث  بقيه بدبي 

ي 
 .ميشه ازشون متنفر بسر

دستش را به دكمة ضبط گرفت و 

 روشنش كرد

فكراي مثبت كن رويا، باهات -

ي ندارن كه عزيزم! همه
 

 پدركشتگ

دوستت دارن، نظرت براشون مهمه كه 

 تو هر كارشون ازت نظر

 ...ميخوان

 لبخندي روي لبش نشست

   چتر هاي وارونه



خونوادهم ميدونن تو چقدر برام مهمي -

 ...و دوستت دارم

ي اومدي تو زندگيم، 
ميدونن از وقتر

 روزگارم خيلي بهير شده،

اين موضوع پدر و مادر و خونواده م رو 

د كرده چرا بايدشا  

 ...بدتو بخوان؟

 ادامه داد

ي و -
باور كن رويا! ديگه اون گذشتة لعنتر

ي كينه تو دلته  هر چ 

رو بريز دور و هي چماق نكن بزن تو رس 

 من و خودت! اون همه

ي به  ي آخرش هيج 
ي مشاوره رفتر

دكير رفتر



ي تر
؟! يكم منطقر ي  هيج 

ي باشن   ز ز چي  باش، همه كه نميتونن عي 

قبول كن كه ما ميخوايم،  

هر كسي رو همونجوري كه هست قبول 

ي و بپذيري
 .داشته باسر

چشم بستم، حرفهاي مشاورم را تكرار 

 .ميكرد

 نفسي گرفت

خب المذهب اون همه بدياشون رو -

ي هاشونو ي يكم هم از خوي 
 

 ميگ

ز چقدر قبولت دارن تو هر   هم بگو، ببي 

 كاري نظرتو ميخوان بهت

   چتر هاي وارونه



ام ميذارناح ير . 

 پوزخند صداداري زدم

اينا همش بخاطر اينه تو طرف منو -

ي؛ وگرنه اونا عمرا  ميگي 

 .منو قبول داشته باشن

 رسش را تكان داد

ي -
 

ي اينجور كه ميگ
اوال كه خودتم ميدويز

ي 
 نيس ... در ثايز

يم اينجوري باشه، خيلي خوبه كه ...  گي 

 بابا مهم برخوردشونه

دارن ... حاال  كه باهات خوبن و قبولت

 ...به هر دليلي 

 با محبت نگاهم كرد



ز حقيقته رويا! بارها مادرم - به خدا عي 

 به خودم گفته خدا

چقدر دوستت داشته رويا رو گذاشته 

 جلو روت، زن بساز، خونه

ي تموم ... ديگه  ي جمع كن، همه چ 
 

زندك

ي ميخواي بگن در  چ 

 موردت؟

   چتر هاي وارونه

همش كه نبايد جلو روي خودت بگن؛ 

 اين كه پشت رست طرفداريتو

ه عزيز دل  ز و خوبيتو ميگن كه بهير ميكيز

 !من

 دنده را جا انداخت



واقعا هم انگار مكمل هم بوديم كه در  -

 كنار هم بزرگ شديم و

ز  وجود همديگه رو كامل كرديم ... ببي 

 االن هيچگي تو كل فاميل،

ا همديگه به اندازة ما خوشبخت نيس، م

 رو داريم ... روشنا رو

ز ...  ي .. ماشي 
 

داريم ... خونه ... زندك

ي داريم  ...همه چ 

 خنديد

انشاهللا بزودي بچة دوممون هم بياد -

ي تكميله  .ديگه همهج 

ز ريتم گرفت  با دستش روي ف ماشي 

 !چه شود؟-



دكير زنان گفته بود داروها نظم بدنم را 

 بر هم ريخته و احتمال

عمر بچهدار نشوم ولي اين را دارد تا آخر 

 به محمد نگفته

   چتر هاي وارونه

م.  بوديم. تنهاخودم ميدانستم و دكير

ين موقعيت براي  شايد بهير

ز حاال بود كه آب به  بيان حرفهايم همي 

ي گل آلود شده
ز
 حد كاف

 بود

 ...شايدم نشد و-

.. , 

 با همان لحن شاد جوابم را داد



- تو كار خدا نيار ...  انشاهللا ميشه، نه

 اصال تو چرا هميشه

ي 
 .نيمة خالي ليوانو ميبيتز

دار ميشد  چشم بستم بايد خي 

نيمة خالي نيست، حقيقته محمد ... -

 دكير معتقده شايد عوارض

ي ممكنه
ي كه خوردم ... يعتز  ...داروهايي

 جان كندم تا ادامه دهم

   چتر هاي وارونه

 ...شايد بچهدار نشيم-

 با جوابش بغض كردم

خوب تو قرص ها رو خوردي كه خودتو -

ي 
 ...از دست من راحت كتز



پس در واقع منم مقرصم ... در ضمن اگه 

 قراره بچهدار بشيم خدا

ي ممكن ميكنه اگه هم نه
 ...از هر طريقر

 نگاهش را از آينه به روشنا دوخت

ي زندگيمون كافيه-
 .روشنا برا روشتز

 نگاهم كرد

- يا؟غي  از اينه رو  ! 

همان زمان نامزدي گفته بودم كه براي 

 خالصي از دست زورگوييهاي

همه، قرصهاي مادر را خوردم تا خودم را 

م، نميدانست ز بي   از بي 

چند بار و چند عدد قرص خوردهام ولي 

 خودش را در آن ماجرا



 .مقرص ميدانست

   چتر هاي وارونه

 .از مهربانياش اشكم رسازير شد

قعا اختيار حركات و حرفهايم را گاهي وا

 نداشتم، بعد از هر

ي عذاب وجدان گرفته خودم هم 
بحتر

 ناراحت ميشدم. هنوز نتوانسته

 با

بودم گذشته را فراموش كنم، هنوز كار 

 داشت تا قلبم

 .اطرافيانم صاف شود

 دستمالي برداشتم

نميخواستم اين بحث رو راه بندازم، -



 ...نميدونم چجوري

باز كردپنجره را كمي   

- ، ي ولش كن پيش مياد ... حاال يه چايي

ي داري بهمون  ميوهاي، چ 

 ...بدي؟

 دستم را داخل سبد بردم

ي ميخواي؟- ي دارم ... تو چ   همه چ 

 چشمگي زد

   چتر هاي وارونه

ي لطفا-
 

 !پس همون هميشگ

نگاهم را زير چشمي به صندلي عقب 

ي كه روشنا در خواب عميق  جايي

 بود دادم و آرام لب زدم



ي نميشه متاسفانه-
 

 !هميشگ

 پنجره را بست

پس صي  ميكنيم برسيم خونه همون -

ي تازه ي رو با يه چايي
 

 هميشگ

 ...دم بدي و

 چشمگي زد

 ...شهر جديد، خونة جديد، عشق قديم-

 .استاد عوض كردن بحث و فضا بود

لب گزيدم و با اشاره به روشنا حرفش را 

 بريدم

 !زشته-

باال انداخت شانه  

بيدارم بود متوجه حرفامون نميشد -



ي 
 حاال كه خوابه و ميدويز

   چتر هاي وارونه

 .خوابش چقدر سنگينه

.. , 

روزهاي خوب رسيده بود، من بودم، 

 محمد، روشنا و روزهاي خوب

ي كه دنبالش بودم
 .و آرامسر

ي كه در آن كار 
كتر صبحها محمد با رسر

 ميكرد هماهنگ كرده بود

ز به رسكار، روشنا را به  كه قبل از رفير

ساند و موقع  مدرسه مي 

برگشت هم رس راه او را برميداشت، به 

 اين ترتيب من عمال بيكار



بودم گاهي خودم را با كارهاي خانه 

 مشغول ميكردم اما اغلب

در تختخواب مانده و تا نزديكيهاي زمان 

دم ز  .برگشت آنها چرت مي 

داشتم، حس بلند شدن از تختخواب ن

 لزومي هم نداشت؛ چون كسي 

ز با  قرار نبود به من رس بزند براي همي 

 خيال راحت هر چقدر

   چتر هاي وارونه

دلم ميخواست بدون مزاحمت تا ظهر 

 دراز ميكشيدم و نيم ساعت

مانده به آمدن روشنا و محمد كارها را رس 

 و سامان داده، نهار



 .را آماده ميكردم

ي روي 
 

ي بود بعد از مدتها زندك روزگار خوي 

 خوشش را نشان ميداد،

ي با همسايهها هم رفت و آمد 
حتر

ين  نميكردم تا بدون كوچكير

ي خودم گرم 
 

مزاحتمي فقط رسم به زندك

 باشد، تماما براي

خانوادهام بودم عرصها و گاهي شبها سه 

فتيم، ون مي  ي بي   تايي

ديم و شام سبگي 
ز در پارك قدم مي 

يمميخورد . 

ز خوب بود تا اين كه با رسدتر  همه چي 

 شدن هوا و بارش برف



ي از 
ز شدم، ديگر حتر رسما خانه نشي 

ون رفتنهاي چند ساعته  بي 

ي نبود  .هم خي 

ي رئيس محمد خواسته بود تا 
ز
از طرف

كت  براي كمك به كارهاي رسر

چند ساعت بيشير بهعنوان اضافه كار 

 .بماند

   چتر هاي وارونه

وع شد، نبود محمد عرص  هاي دلگي  رسر

، مثل ي  در خانه و تنهايي

 .گذشته دلتنگ و افرسدهام ميكرد

احت زياد و عدم تحرك  خواب و اسير

 باعث چاقيام شده و اين



 .مسئله اذيتم ميكرد

ز  ي ميشد و همه چي  روزها مثل هم سي 

 عادي شده بود، خوشحالي 

 .روزهاي اول رنگ ميباخت

ي ب
روم يا گاهي دلم ميخواست مهمايز

 مهمان دعوت كنم. شوق

انتخاب لباس، آرايش، جابه جا كردن 

 اسباب خانه ... همه فروكش

كرده و كم كم فراموش ميشد، كسي نبود 

 تا سليقه و خانهداريام

 .را نشانش بدهم

عجيب بود بيشير اوقات دلم براي 

 دورهمي ها تنگ ميشد؛ اينكه



ي بپوشم، نو نوار كنم و در 
لباس مهمايز

واده و فاميلجمع خان  

 .باشم

.. , 

   چتر هاي وارونه

ي و دور  برخالف آنچه فكر ميكردم تنهايي

 شدن از جمع حالم را

براي مدت كوتاهي خوب كرده بود و 

 احساس ميكردم دوباره حس بد

ي به رساغم ميآيد
 

 .افرسدك

سيدم كه  كمكم به حرف محمد مي 

ي 
اد در ميان جمع، معتز ز  آدمي 

لي من چون هميشه در پيدا ميكند؛ و



ي خواسته  جمع بودم دلم تنهايي

 .بود

ي 
ين هيجايز روزهاي تكراري بدون كوچكير

 در گذر بود، نميخواستم

اف كنم، پرروتر  دلتنگيام را به محمد اعير

 ميشد، باور داشت

من آدم تنها ماندن در شهر غريب نيستم 

اضم ين اعير  منتظر كوچكير

ايط حارصز بود تا به تهران و پيش  به رسر

 .خانوادهاش برگردد

حق با محمد بود من در جمع شلوغ 

 بزرگ شده و هميشه دور و برم

   چتر هاي وارونه



پر از آدم بود، هر چند خانوادة محمد 

 زياد اجتماغي نبودند

ز خودشان رفت و آمد داشتند و  ولي بي 

 هيچ گاه تنهاي تنها

 .نبوديم

چهار ماه از آمدنم به شمال گذشته بود 

 و در اين مدت فقط يك

بار مهمان داشتم، محمدعلي كه براي  

 كاري به شمال آمده بود

رسي هم به ما زد و عرص همان روز به 

 .تهران برگشت

دوري مسي  و مدرسة بچهها و البته 

ي مسافرت در زمستان همه
 سختر



ي از هم 
ي كرده، تلفتز

را وادار به خانهنشيتز

 خي  ميگرفتيم و

ديدار را به عيد و تعطيالت حواله كرده 

 .بوديم

هر چند من و محمد از همان اول 

 هيچكداممان آنچنان كه بايد

براي خانوادههايمان مهم نبوديم؛ وگرنه 

 حداقل يك بار فرصت

كرده به ديدا ميآمدند اما مسي  چند 

 ساعته را بهانه كرده

 .و خودشان را راحت كرده بودند

   هاي وارونهچتر 

خانوادة من پرس دوست بودند و خانوادة 



 او دخير دوست، هر دو

 .بدشانس بوديم

ين ارتباطمان با هم از  اين روزها بيشير

 طريق گروههاي

ي بود و از همديگر خي  
نتر ي اينير

 
خانوادك

ز   ميگرفتيم كه همي 

گروههاي مجازي هم از روي اجبار 

 قبولمان كرده و جوابمان را

 .ميدادند

هر چند اين دوري خواستة خودم بود، 

 اما حاال با گذشت ماهها و

با وجود بيخياليشان دلم ديدنشان را 

 .ميخواست



.. , 

كت،  بخاطر حسابرسي آخر سال رسر

 محمد بيشير وقتش را آنجا

ميگذرانيد و من و روشنا هم تا رسيدن 

ي ميكرديم
 محمد وقت گذرايز

   چتر هاي وارونه

تا به محض رسيدن محمد شام خورده و  

 كمي بعد طبق معمول

 .بخوابيم

ي 
ي بيشير به گوسر اين روزها از زور تنهايي

 پناه برده بودم،

مشغوليت جديدي پيدا كرده بودم در 

 چند گروه دوستانه اد شده



دم ولي كمكم و 
ز بودم، اوايل كال حرف نمي 

 ناخودآگاه به بحث

كت  وارد شده و در صحبت هايشان رسر

 .ميكردم

شان جنبة رسگرمي داشتند ولي يگي  بيشير

 از گروها خيلي خوب و

 .بدرد بخور بود

ز آدرس گروه را از روي تبليغ در گروه  مهي 

 ديگر برايم فرستاده

ي خودش هم در گروه نبود. يك  
بود حتر

 گروه پزشگي مخصوص

ي 
 كسايز

كه مشكالتشان را در گروه مطرح كرده و 



 در تايم مشخضي توسط

صص همان سوال جواب پزشك متخ

 اهالي گروه
 داده ميشد كه بيشير

فارغالتحصيل يا دانشجوي انواع 

 .رشتههاي علوم پزشگي بودند

   چتر هاي وارونه

هيچ كس با ديگري كاري نداشت و فقط 

 سوال و جواب پزشگي بود

كه رد و بدل ميشد، هر كسي سوالي 

سيد و  داشت در گروه ميي 

 .جواب ميگرفت

بار دل به دريا زده و سوال پرسيدم،   يك

 كسي مرا نميشناخت پس



سم  ايرادي نداشت هر سوالي كه دارم بي 

ي دريافت  و چه جواي 

 .ميكنم

سوالم را كه مطرح كردم چند نفر جوابم 

 را دادند ولي دو پاسخ

ايط من ميخواند، يگي دو تا 
بيشير با رسر

 جواب كامال در مورد

ي 
كه به    راه حل مشكلم بود، پرس جوايز

 گفتة خودش روانشناسي 

ميخواند جواب يگي از سواالتم را داده 

 بود، چند سوال و جواب

ديگر هم رد و بدل شد كه وسط بحث، 

 تايم پرسش و پاسخ به پايان



ي تايپ كردم به اين مضمون   رسيد، مطلت 

 كه اي كاش كمي زمان

ميدادند چون سوال آخرم بدون جواب 

 .ماند

   چتر هاي وارونه

چند ثانيه بعد همان جوان به صفحة 

 شخصيام آمده و با عذرخواهي 

بيان كرد كه ميتواند هر سوالي دارم 

سم تا جواب دهد و اگر  بي 

خودش نتوانست شمارة استادش را 

 ميدهد تا من از او سواالتم را

سم  .بي 

.. , 



اول جوابش را ندادم، فكر كردم نكند از 

ي 
 همان قرسر بيكارايز

ي و رسب  هرس بقيه  
كه دنبال وقت گذرايز

نت بود ز در اينير  گذاشير

ي  
ز
و خودش را دانشجوي روانشناسي معرف

 كرده؛ ولي با توجه به

پاسخها و نوع حرف زدنش در گروه، بعيد 

 .بود مزاحم باشد

در ضمن؛ او كه مرا نمي شناخت و 

ي درز نميكرد،  حرفهايم جايي

دار شود،  پس مهم نبود از مشكلم خي 

كمكم هم ميكردشايد   . 

   چتر هاي وارونه



بعد از عذرخواهي بابت اينكه بدون اجازه 

 به صفحة شخضي ام

ز كرد وع به نوشير  آمده، رسر

خوشحال ميشم اگه سوالي دارين  -

 .كمكتون كنم

تا فكرم در موردش هرز نرفته خودش 

 ادامه داد

در مورد مشكالت روچي تون اميدوارم -

ي    مناطالعات و راهنمايي

به درد خورده باشه و اگه دنبال اطالعات 

ز براتون ي هستي 
 بيشير

ي ميفرستم، البته اگه دنبال دكير  مطالت 

 متخصص ميگردين من مي 



تونم يه دكير خوب هم در اين زمينه 

ي كنم كه قطعا ميتونه
ز
 معرف

 .خيلي كمكتون كنه

ي نفرستادم؛ پس قصد داشت  جواي 

 خودش يا همكارانش را تبليغ كند

همانها كه مدام بيمار را به يكديگر از 

 .پاس ميدهند

در حال تايپ بود و چند لحظة بعد 

 پيامش رسيد

 فضولي ميكنم ... در مورد -
ز ببخشي 

 سوالي كه تو گروه پرسيدين،

ز به نظرم هر  اگه بيمار، خودتون هستي 

 چه رسيعير با يه متخصص



   چتر هاي وارونه

ز چون اين عالئم  اگه د نشه صحبت كني 

 ممكنه حادتر بشه و

 ...ديگه دارو جواب نده

ي رفت
 دستم روي صفحة گوسر

ي -  .ممنونم بابت راهنمايي

 انگار فهميد تمايلي به ادامة بحث ندارم

در هر حال اگه كمگي از دستم بربياد -

ز   .خوشحال ميشم بهم بگي 

 تايپ كرذم

ي كه تو گروه  - ممنون. همون توصيههايي

رگفته شد رو مد نظر قرا  

 .ميدم



 رسي    ع تايپ كرد

در كنارش براي نتيجة بهير حتما -

 .حضوري نزد يه متخصص برين

توي سواالتم اشاره نكرده بودم كه تحت 

 نظر دكير بودم براي

ز بيچاره فكر ميكرد بايد خودم را  همي 

 .نشان دكير بدهم

   چتر هاي وارونه

.. , 

اعتماد سخت بود، در هر حال غريبه بود 

 و شايد هزار و يك مشكل

 .پيش ميآمد

 تشكر كردم



 .ممنونم-

ي كند نوشت
 قبل از اينكه خداحافطز

ي ريشة بيشير بيماري  ها و - مشكالت عصت 

 .دردهاست

 جواب نوشتم

ز طوره-  .همي 

 پيام بعدياش هم رسيد

ز - در هر حال اگه كمك خواستي 

ين وخوشحال ميشم بهم پيام بد  

   چتر هاي وارونه

ش  نم و خي  ز اينكه من با استادم حرف مي 

 .رو بهتون ميدم

ي باشد، برايش نوشتم
 نميخواستم منتر



 .ممنون، تحت نظر پزشك هستم-

 تايپ كرد

؟ چون بيشير - خيلي خوبه. كدوم دكير

ز اين رشته رو  متخصصي 

 .ميشناسم

 عالمت تشكر فرستادم

 .اينجا نه، تهران-

ب دادجوا  

آهان، اگه دكير خوب تو شهر خودمون -

ز دكير صفري از  خواستي 

ينهاي شهرمون و  ين و بامعلوماتير بهير

ز   .استاد عزيز من هسير

 برايش نوشتم



 .ممنونم احتياج بود خي  ميدم-

   چتر هاي وارونه

ز گذاشته و به اين فكر كردم   ي را زمي 
گوسر

 كه چقدر دلم ميخواهد

با يك نفر در مورد مشكالتم حرف بزنم، 

 برايش درددل كنم، از

غم و غصههايم بگويم، مخصوصا كسي  

 كه نميشناسدم تا راحت باشم،

مدتها بود با كسي صميمانه حرف نزده 

 .بودم

ز درد ودل ميكردم،  هر چند گاهي با مهي 

 ولي او هم مشكالت خودش

را داشت زياد نمي توانستم با حرف هايم 



كنم براي  ناراحتش  

 مشكالتم را در خودم مي ريختم
ز  .همي 

اين اواخر محمد هم نبود، حمايت 

ي بود ولي بيشير 
 

 هايش هميشگ

 تنها

ي را با  مواقع خودش در خانه نبود و يي

 عمق وجودم لمس

 .ميكردم

بيشير وقتم به خواب و بطالت 

ي به اين شهر
 ميگذشت، از وقتر

آمده بوديم، كالسها و ورزش را كنار  

بودم، تنها گذاشته  

ي بود كه 
دلمشغولي ام كتابهاي داستايز



 قبال خريده بودم و حاال

ي دست داده بود ميخواندم،  
كه فرصتر

 گاهي هم درسهاي روشنا را

   چتر هاي وارونه

دوره ميكرديم وقت اضافه زيادي داشتم  

ي 
ي هيچ كار مثبتر  كه ي 

فت  .هدر مي 

ف تنها كاري كه به نظرم مثبت بود برخال

نت  افرادي كه در اينير

دنبال رسگرمي ميگردند در كانال هاي 

 علمي عضو ميشدم يا

ي كه سوال و جواب پزشگي در  گروههايي

 آنها گذاشته ميشد تا كمي 



از مشكالت خودم كاسته شود. كل  

 گروههايم همينها بود با دو

ي 
 

 .گروه خانوادك

.. , 

چند روز بعد در تايم پرسش و پاسخ  

هاي پرسگروه، دوباره صحبت  

روانشاس را كه به فردي فرستاده بود 

ي كه  چك كردم، جوابهايي

 .ميداد خيلي بدردبخور بودند

   چتر هاي وارونه

 
ً
به نظر شاگردي كه اين باشد قطعا

 .استادش بهير از خودش بود

امروز بايد آدرس استادش را ميگرفتم، 



 چه اشكالي داشت اگر

ي كه اين پرس ميگفت را  يك بار هم دكير

ي ز  امتحان ميكردم، چي 

 .از دست نميدادم

دو ساعت بعد از كشمكش و جنگ با 

 خودم به صفحة گفتگويش رفتم،

صحبتهاي قبلي هنوز بود هر چند در  

 گفتگوي دو نفرة آن روز مان

هيچ اشارهاي به مشكلم نشده بود و در  

 .گروه مطرح كرده بودم

لم هنوز يادش بود يا نهنميدانستم مشك . 

 !اسم استادش را گفته بود، استاد صفري

 برايش نوشتم



! من همون كسي - سالم وقتتون بخي 

 هستم كه چند روز پيش توي

ز  گروه پزشگي ازتون سوال پرسيدم و گفتي 

 با استادتون در مورد

، اگه لطف كنيد و  ز ني  ز مشكلم حرف مي 

 آدرس يا تلفنشون رو بهم

   چتر هاي وارونه

 .بدين ممنون ميشم

چند بار صفحه را چك كردم ولي جواب 

 .نداده بود

آخرين باري كه آنالين بوده همان ظهر، 

 تايم پرسش و پاسخ گروه

 .بوده



نت را خاموش كرده و دنبال آماده   اينير

 .كردن بساط شام رفتم

محمد موقع شام صحبت عيد را پيش  

 كشيد، اين كه از خانوادهها

م براي عيد پيش ما بيايندبخواهي . 

ين تعارف خودشان  مي دانستم با كوچكير

سانند،  را به شمال مي 

 مسئلها

آمدنشان ي نبود اين مدت آنقدر تنها 

 مانده بودم كه دلم

ي كه مرا وادار  ز مهمان ميخواست اما چي 

ز به تهران در  به رفير

عيد ميكرد عقد دخير مرضيه بود كه قرار 



 بود در نيمة دوم

ت عيد برگزار شودتعطيال  . 

.. , 

   چتر هاي وارونه

چند روز با محمد بحث كردم تا باالخره 

 قبول كرد عيد به تهران

 .برويم

چون خانوادهاش دوست داشتند براي 

 تعطيالت به شمال بيايند

ارصار داشت عيد را در شمال بمانيم. 

ز   ميگفت امسال، اولي 

ساليست كه در شماليم و بهانهاي به 

 دست فاميل ميفتد تا به



 .نيت ديدار ما به شمال بيايند

از مهمان فراري نبودم؛ ولي اين بار دلم 

 ميخواست در مراسم

 .جشن عقد دخير مرضيه باشم

هر چه ارصار كرد كه منتظر بمانيم تا 

 چند روز بعد از عيد با

خانواده اش به تهران برگرديم، قبول 

كردم؛ چون معلوم نبودن  

چند روز شمال بمانند. مگر ميشد به 

 مهمان بگوييم به خانهتان

 برگرديد تا ما با شما به تهران ميآييم!؟

   چتر هاي وارونه

يك هفته به عيد مانده همة وسايل را 



 جمع و جور كرده و آمادة

 .حركت بوديم

براي خودم و روشنا لباسهاي مجلسي 

برداشته بودم مخصوص جشن . 

عجيب بود كه دلم ميخواست در آن 

ين باشم، دلم  جشن بهير

 ميخواست

ي كه مرا پس زده بودند ببينند وضع 
كسايز

 خودم و زندگيام خوب

 .است

ي كه براي خانوادهها خريده  سوغاتيهايي

 بودم را هم داخل ساك

ديگري گذاشته و تمام ساكها را گوشة 



 .اتاق خواب گذاشته بودم

يدن وسايل كه روز به روز محمد با د

 شده بود، مي خنديد
 بيشير

 و مي گفت

سفر قندهار كه نميخواي بري؛ يه -

يم خونة  هفته ده روز مي 

فاميل اينهمه وسايل چرا با خودمون 

يم؟  بي 

   چتر هاي وارونه

 دروغ جواب دادم

ي برا -
يه ساك لباس خونه و راحتر

 خودمه، يكيش برا روشنا، يه

م لباس مجلسي و كفش و كيف و ساك ه



 رورسي برداشتم، يه چند

 دست

ي و دورهمي و
 ...لباس مهمويز

 دست بر هم زد

ه اين همه راه رو! انگار برا چند - كي مي 

ه ي، چه خي   ماه مي 

 .بابا؟ همش دو سه روزه ها

 دستش را به سمت ساكها گرفت

ي انگار ميخواي -
طوري باروبنديل بستر

ي ي لباس داري بي   هر چ 

 .نشون مردم بدي

 نگاه ماتم را كه ديد قهقهه زد

 ...واال به خدا-



 ساك قهوهاي را نشانش دادم

   چتر هاي وارونه

م - وا محمد! اين حرفا چيه؟ خوب مي 

 مسافرت، نبايد خيالم

راحت باشه؟ حاال خوبه يگي از اون 

 ساكهاي پر و پيمون هم برا

 .شماس ها

 شانه باال انداخت

- هن كه يه دس ت كت و شلوار و يه پي 

 اين حرفا رو نداره رويا

ي هم برا من كفايت 
خانم، يه كيف دستر

 ميكنه، ديگه اين دم و

ي رو چرا ميخواي 
 

دستگاه به اين بزرك



ي؟  بي 

 لبخند زدم

ي نميخواي؟-
 شلوار راحتر

 ابروهايش را باال برد

 .خب يه دونه هم زيرشلواري-

وم دستم را به كمرم زدم.بخواي بري حم

؟لباس ديگه اي نميخواي  

 لبهايش كش آمد

 خنديدم

   چتر هاي وارونه

خب همينا با يه بلوز و دو جفت -

 جوراب ميشه به ساك ... ديگه

؟ ي
 

ي ميگ  چ 



 راهش را به سمت هال كج كرد

تو رو كه ميشناسم؛ حاال از هر كدوم يه -

. ديگه ي
 دست برداشتر

ي هاشو بردار جا نداريم
ز
 .اضاف

كردم  صدايش  

محمد! مگه ميخوايم كول كنيم و -

يم؟ خب ميذاريم عقب  بي 

، اون جا به درد خورد كه فبها؛ اگه  ز ماشي 

 هم الزم نشد، برش

 .ميگردونيم

 آرام جواب داد

ز بمونه-  .يه كم جاي خالي هم تو ماشي 

 دنبالش راه افتادم



؟- ي
 جاي خالي رو ميخواي چه كتز

 ايستاد

   چتر هاي وارونه

يكم برنج سفارش دادم، اونارم بايد -

يم تهران  .بي 

 كنارش رسيدم

؟ مگه چقده كه من بايد - برا كي

م؟  وسيلههامو ني 

 حق به جانب جواب داد

چهار پنج كيسهاي هست، برا هر كدوم -

 ...يه چند كيلو

 حرفش را بريدم

مگه اومديم تجارت و خريد و فروش؟ -



ه مگه؟ بابات كه  چه خي 

ي دار  ز خودش مشير ه و براش ميفرسير . 

 بيخيال جواب داد

يم-  .خوب اين دفعه ما براشون ميي 

 از روي لجبازي گفتم

ي هم برا بابام اينا -
باشه پس يه گويز

يم، زشته ميگن شمال  بي 

 ...بوديم و

 با حرفش نطقم ناتمام ماند

   چتر هاي وارونه

 .اتفاقا برا اونام گرفتم-

ين باشد و اي نكارها را بكند، نه كه خودشي 

ي دلش  نه! خدايي



خيلي صاف و ساده بود، برخالف من هر 

 دو طرف را دوست داشت و

ام مي گذاشت؛ اما من هنوز 
احير

 عقدههاي چند سالهام اجازه

 .نميداد با هيچ طرف صاف شوم

برنج براي خانوادهام را هم از روي لج و 

 لجبازي گفته بودم؛

ي    وگرنه دلم هنوز ميسوخت بابت كارهايي

 كه خانوادهام در حقم

 .كرده بودند

ز  وسايل و برنجها را به زور پشت ماشي 

 جا داديم تا صبح عالف

 .نشويم و زود حركت كنيم



آخر شب ساعت نزديك دوازده زنگ در 

 زده شد، منتظر كسي نبوديم،

 هراسان محمد را صدا زدم

نن- ز ز كيه دارن در مي   .محمد پاشو ببي 

ز رفت و پست رسش  محمد از تخت پايي 

 من هم خودم را به هال

   چتر هاي وارونه

 .رساندم

با ديدن حاج يداهللا و تهمينه خانم پشت 

 ...در خشكم زد، اينها

 ...اين وقت شب ... شمال

 محمد با شوق آيفون را زد

ز تو-  .سالم بفرمايي 



 با خوشحالي به سمت من برگشت

 !مامان اينان-

 از تعجب خشكم زده بود

؟ ... منظورم اينه - ز اينجا چيكار ميكيز

 مگه قرار نبود ما

 ...بريم؟ ... آخه

 در را باز كرد

ي ميكنه ما بريم يا اونا -
ر
خب حاال چه فرف

 بيان؟

ز بود؛ امكان نداشت من  هميشه همي 

 براي يك كاري برنامهريزي

كنم و خانوادة محمد خواسته يا 

ر همناخواسته برنامهام را ب  



   چتر هاي وارونه

 .نزنند

خون خونم را ميخورد؛ اما مهمانها پشت 

 در رسيده بودند و

ي بزنم
ز
 نتوانستم به محمد حرف

تهمينه خانم به همهجاي خانه رسك  

سيد  كشيد؛ هر چند بهنظر مي 

اخالقش فرق كرده و بهير شده بود؛ اما 

وي
ُ
لق و خ

ُ
 باز هم خ

ي مادرشوهرياش غالب بود و 
ايراداير

 ميگرفت

ي بندازي تا - ز روي اين كابينت بايد يه چي 

 خط و خش نيفته



ة درب يخچال هم يه  روش، رو دستگي 

 ...لكه هست

ي آب خواست و تا به خود 
ي وقتر

حتر

 بجنبم روشنا از يخچال برايش

آب آورد، با ديدن آب در بطري رو به 

 من گفت

آب رو تو پارچ بذار، اين بطري -

 پالستيكيها زياد خوب نيس،

 ...حداقل شيشهاي بذار

   چتر هاي وارونه

 لبخند زدم

اتفاقا آب رو هميشه تو پارچ ميذارم -

 ...داخل يخچال



 نگاهم را به محمد دادم

چون محمد اصال از آب بطري -

 نميخوره؛ ولي روشنا چون خودش

 اين

اره برا شمام آوردهبطري رو دوس د . 

ي زد
 لبخند پت و پهتز

 .آره همة بچههامو اينجوري بار آوردم-

البد منظورش اين بود كه روشنا را بد بار 

 آورده بودم؛ ولي 

 .ادامه ندادم

ي ارسائيلي زيادي ميگرفت، از 
ايرادهاي بتز

ز بود  اول همي 

ولي روي هم رفته اخالقش خيلي بهير ...



ي كه در
 از قبل و زمايز

ن بوديم شده بودتهرا . 

روشنا كه با صداي آنها از خواب پريده و 

 با ديدن مهمان در

   چتر هاي وارونه

خانه بعد از چند ماه ذوق زده شده بود، 

 از كنار تهمينه خانم

 .تكان نميخورد

تهمينه خانم هم كه دخير دوست بود و 

 از همان اول رابطهاش با

ش  روشنا خوب بود، امشب هم غافل گي 

ي كه برايش  كرده و عيدي هايي

خريده بود را به او داده و خوشحالي 



 بچهام را بيشير كرده

 .بود

هر چند دمغ شده بودم و تمام 

 برنامهريزي  ها بهم ريخته بود؛

ي نداشتند و  ولي اين بيچارهها هم تقصي 

ل پرسشان آمده ز  به ميز

 .بودند

 حرف روشنا رشته ي افكارم را پاره كرد

؟ ... زياد پيش ما - ز عزيز تا كي ميموني 

 ها ... خيلي 
ز  باشي 

ز ... آخه ما تنهاييم  ...بموني 

ي كه سمت ديگر روشنا نشسته بود  حاچ 

 موهايش را نوازش كرد



ينت بشم روشناي حاج - قربون زبون شي 

 !بابا

   چتر هاي وارونه

ز دوخت  چشم به زمي 

- ز بچه رو آوردين غربت، طفلي   برداشتي 

 .تنها مونده

 روشنا دست تهمينه خانم را گرفت

ز عزيز؟-  ميموني 

 تهمينه خانم با منت گفت

 !...واال معلوم نيس قند عسل-

 نگاهش را به من دوخت

مي خواستيم امسال هم بريم مشهد كه -

 سال تحويل تو حرم باشيم؛



ي گفت محمد ارصار كرده بياين  ولي حاچ 

 ...شمال

 نگاهش را به محمد داد

- محمدم تو غربت بود و تنها و طفلي  ... 

به روي خودم نياوردم؛ ولي از نوع حرف 

 زدنش مشخص بود كه هنوز

مرا در غربت ماندن پرسش مقرص ميداند 

ز است  .و دلچركي 

 محمد ميدان را به دست گرفت

   چتر هاي وارونه

ي مثل اومدن شما خوشحالم - هيج 

 نميكرد، حاالم كه اومدين بايد

ز يه مد ت بموني  ... 



 به سمتم برگشت

اتفاقا رويا ارصار داشت به شما بگم -

 چند روز بياين شمال

... 

فيلمش بود كه خواستههايش را با اسم 

 من ميگفت. مثال ميخواست

مرا نزد خانوادهاش عزيز كند؛ ولي نه 

 من، نه آنها بچه نبوديم

 .كه نفهميم قضيه چيست

 حاج يداهللا نگاهم كرد

خالصه دلمون تنگ شده بود گفتيم -

 قبل از آقامون بيايم به شما

 .رس بزنيم



پس احتماال قصد داشتند از اين جا به 

 مشهد بروند و رس راهشان

 .به ديدن ما آمده بودند

 رو به حاج يداهللا كردم

   چتر هاي وارونه

خيلي خوب كاري كردين بابا جون، -

 .خيلي خوشحالمون كردين

نا به اتاق رفت تا بقية وسايلش را روش

 بياورد و به آنها نشان

ي  دهد، تمام لوازم اتاقش را به پذيرايي

 آورده بود تا نشان

آنها بدهد، لبخندي روي لبم نشست 

 واقعا خيلي ذوق زده شده



 .بود

امي كنم
 .در مرامم نبود به ميهمانان بياحير

پدر يادمان داده بود بايد به ميهمان عزت 

ام گذاشت؛  و احير  

ي اگر دشمن آدم باشد، اينها كه خانة 
حتر

 پرسشان بود و چندين

سال زحمتش را كشيده بودند؛ پس 

 وظيفهام خدمت بود هر چند از

 .محمد دلخور بودم

 بلند شدم

ي درست كنم- ز  .برم يه چي 

ي تعارف زد  حاچ 

   چتر هاي وارونه



ي - ز زحمت نكش عروس، تو راه يه چي 

 ...خورديم

ينه خانم را ميشناختم؛ بعيد بود تهم

ي   اجازه دهد حاج يداهللا ولخرچ 

كرده وشام بخرد. البد خودش غذاي 

 سبگي درست كرده و همراهشان

 .آورده بودند

 استكان ها را جمع كردم

ي - ز زحمت نيس باباجون، رسي    ع يه چي 

 .روبراه ميكنم

خانه بيايد تا  ز منتظر بودم محمد به آشي 

 حداقل كارش را توجيه

ند كه عمدا به خانوادهاش تلفن كرده و ك



ي به من نگفته تا ز  چي 

ز به تهران نكنم يا  خودم را آمادة رفير

ز ديگريست؛  ماجرا چي 

اما از جايش تكان نخورد تا شام را آماده  

 كرده و خودم صدايش

 كردم

ي؟- ي كمك سفره رو بي   محمد ميايي

ي برگشت ي را برداشته به پذيرايي
 رسي    ع سيتز

 .مرسي رويا زحمت كشيدي-

   چتر هاي وارونه

ي  ز سيد چي 
ي نگاهم نكرد. شايد ميير

حتر

 بگويم يا گلهاي بكنم،

انگار مرا نميشناخت كه حرصم را درون 



 خودم نگه مي دارم تا

ز مهمان حرفهايم را بگويم،  بعد از رفير

 دوست نداشتم جلوي

 .مهمان گاليهاي كنم

هاي مسافرت را تا آنها شام بخورند ساك 

 درون كمد ديواري جا

 .دادم تا جلوي ديد نباشد

خوب نبود؛ طفلي ها توي ذوقشان 

 ميخورد و مسافرت زهرشان مي 

ي دوست نداشتم بدانند اين 
ز
شد. ازطرف

 همه ذوش و شوق داشتم و

 .محمد عمدا ذوقم را كور كرده بود

ساعت از دو گذشته بود كه رختخوابها را 



 در اتاق ميهمان

ختم و روشنا كه مشغول بازي با حاج اندا

 يداهللا بود، را صدا زدم

م برو بخواب تا باباجون و عزيز - دخير

، فردا ز احت كيز  هم اسير

ي 
 .دوباره بازي ميكتز

انگار يادش افتاد كه قرار بود فردا به 

 تهران برويم

   چتر هاي وارونه

يم مسافرت؟-  مگه فردا نمي 

شود دلم نميخواست صحبت باز   

 ...نه فداتشم ... چند روز ديگه-

نگاهم روي محمد كه روشنا را صدا زد، 



 مات شد

 .بيا بهت بگم-

 روشنا دست از بازي كشيد

باباجون و عزيز اين جا ميمونن يا با ما -

 ميان؟

 لبخندي به رويش زدم

يم، حاال بيا - يه چند وقت ديگه مي 

 .بخواب

 حاج يداهللا محمد را صدا كرد

ي برين؟-  قرار بود جايي

 روشنا خوشحال جوابش را داد

يم تهران-  .آره مي 

 لب گزيدم



   چتر هاي وارونه

 !روشنا-

 نگاهش كردم

نه آقا جون، قرار بود آخراي تعطيالت -

 .بريم

 تهمينه خانم لبخند زد

خوب پس مام تا اون وقت رفتيم _

 .مشهد

 نگاهش را به محمد دوخت

_ ز بياين مشهد اگه شمام ميتون ستي 

 خيلي خوب ميشد... آخه

 .قراره گوهر اينام بيان

محمد با شنيدن اين حرف به سمتم 



 برگشت

ي مي شه، شايدم باهاتون - حاال ببينيم چ 

 .اومديم

ي نزنم كه وضع 
ز
لبهايم را گاز گرفتم تا حرف

 از اين خراب تر

نشود، ما قرار مسافرت به تهران داشتيم؛ 

 آن هم براي چند

و هفتههفته؟ د . 

   چتر هاي وارونه

دلم مثل سي  و رسكه مي جوشيد مبادا 

 محمد برنامة تهران را

برهم بزند و بخواهد به مشهد برويم. 

 عاشق مشهد بودم؛ ولي در



ايط فعلي دلم ميخواست به تهران و 
رسر

 ديدار خانواده ام بروم،

ي نمي توانستم علنا مخالفت كنم؛ 
ز
از طرف

ي ندا شتصورت خوي  . 

 .نگاه همه روي من بود

 لبخند آرامي زدم

برا من كه زياد فرق نمي كنه؛ هر چند -

 دلم مي خواست بعد

مدتها برم تهران فاميالمو ببينم؛ ولي 

 خب، اگه محمد دلش مي 

ي ندارم بعد 
ز
خواد بريم مشهد منم حرف

يم تهران  .تعطيالت مي 

 محمد دست هايش را در هم گره زد



 !عالي شد-

 نگاهش را به حاج يداهللا دوخت

ه - حاال دير وقته و شمام خسته اين، بهير

 ديگه بخوابيم، فردا

   چتر هاي وارونه

يم  .تصميم مي گي 

دست روشنا را كه وسط سالن مبهوت 

 مانده

ز ما در گردش بود گرفتم  و نگاهش بي 

ي -
 .شب بخي  بگو بريم بخوابيم مامايز

اض م را نشان ميدادشايد اين حركتم اعير . 

روشنا كه به اتاقش رفت، آنها هم 

 خودشان را آمادة خواب كرده



بودند. عذر خواسته و به اتاق خوابمان 

 .رفتم

ي 
ي محمد دراز كشيد به قدري عصبايز

وقتر

 بودم كه مي 

ي راه  توانستم يك دعواي درست و حساي 

 .بيندازم

 .مرسي رويا-

 برنگشتم

 بابت؟-

ي -  همه چ 

ي ام نشده بودانگار جدي متوجه 
ناراحتر . 

   چتر هاي وارونه

بايد حالي اش مي كردم آن قدر ها هم كه 



 ظاهرم نشان ميداد

 صبور و آرام نيستم

ي كه اينقد احمقم -
منظورت اينه ممنويز

ي من
 تو هر كاري مي كتز

 ...صدام در نمياد يا

دست زير شانه ام انداخته به سمت 

 خودش برم گرداند

- و رويا؛ بذار همون روياي ديگه بد نش

ي ... مگه من
 خوب بمويز

چه كار بدي كردم، پدر و مادرمن خب؛ 

ونشون كنم  نمي تونستم بي 

، ماهي يه بار اومدن خونة  كه ... سالي

 .پرسشون



 به افسوس لب زدم

ي به اون راه -
خيلي خوبه كه خودتو مي زيز

 و منو خر فرض مي 

. مگه قرار نبود عيد بريم تهران؟ مگه  ي
كتز

 فردا مسافر نبوديم؟

ي رس خود 
 

تو چرا بدون اين كه به من بگ

؟ ي
 مهمون دعوت مي كتز

 اخم كرد

   چتر هاي وارونه

آهان! مشكلت اينه كه چرا پدر مادرمو -

 دعوت كردم؟

 با حرص گفتم

محمد واقعا نمي فهمي يا خودتو زدي -



 به اون راه؟

مي خواستم صدايم باالتر برودن  

مشكل من اونان؟ واقعا نفهميدي -

ي نه اون  مشكل من خود تويي

ي ميان 
 

ي الاقل بهم بگ
بيچاره ها؟ ميتونستر

 تا االن به ريشم

 .نخندي كه پوزه مو به خاك ماليدي

 حق به جانب جواب داد

ز نميان؛ - خب من تعارف زدم اونام گفير

 ولي اومدن كه ما رو

ي خي  سورپرا . االن حقشونه اين ي  ز يز كيز

 جوري در موردشون قضاوت

ز  ؟ نميدونستم حتما ميان كه؛ گفير ي
كتز



ن مشهد  .مي 

 رسم با افسوس تكان خورد

ي دعوتشون كردي؛ -
ي به من نگفتر

تو حتر

 ...حاال تعارف يا ارصار

يه اشاره هم نكردي ... خيلي خوب 

 بلدي، حكم مي دي خودتم اجرا

   چتر هاي وارونه

ي 
ي كه پس نيفتر

. دست پيش گرفتر ي
مي كتز

ي زدم؟
ز
 محمد؟ من حرف

ي ز  چي 

امي كردم؟ من 
ي احير گفتم بهشون؟ ي 

 فقط از تو ناراحتم كه مي 

ي يه اشاره به من بدي اين جوري 
تونستر



 هم بد نشه؛ هم اونا

 .خراب شدن، هم ما

ي بزند خودم ادامه دادم
ز
 تا خواست حرف

اينهمه محبت ميكنم بعد، تو اين -

؟ خودتم خوبجور  ي
 

ي ميگ  

ي من ياد نگرفتم به مهمون 
ميدويز

امي كنم، هر چند؛
فك بياحير  

. هر موقع يه  ز و فاميالت هميشه همييز

 برنامهاي چيدم اونا جلوتر

 .از من با برنامه ريزياشون بهم زدن

 اشك هايم رسازير شد

كاش يه كم بهم ارزش مي دادي، بهم مي  -

ي دارن ميان تا
 گفتر



آماده باشم. حاال به ريشم نخندن كه 

ي با زنش حرف نمي 
 محمد حتر

   چتر هاي وارونه

زنه و قابل نمي دونه بهش بگه مهمون 

 .داريم. چه قدر ضايع شدم

اگه ميدونستم غذا آماده مي كردم خونه 

 رو آماده مي كردم

خودمم منتظر مهمون ميموندم. اين 

 طوري هم ضايع نميشديم

 .هممون

؛ چون - ز ز فكري نمي كيز اوال اونا همچي 

، ز  اومدن خودمونو ببييز

برا خوردن يا چك كردن خونه زندگيمون 



 نيومدن كه، ثانيا اگه

مي فهميدي دارن ميان چيكار ميكردي؟ 

 ... به جز اينكه يه

 ...قشقرق به پا مي كردي چرا

پشتم را به او كردم. واقعا نمي فهميد يا 

 خودش را زده بود

ه؟ صحبت با او فايدهاي جز به آن را

ي بيشير براي  اعصاب خراي 

 .خودم نداشت

 پتو را روي رسم كشيدم

ه بخوابيم من و تو با اين بحثا به - بهير

سيم ي نمي   .جايي

   چتر هاي وارونه



 پشتش را به من كرد

ي هر موقع يگي از خونوادة من - خدايي

 مهمونمون بودن تو يه

 .بامبولي درآوردي

يدمآهي كش  

ه. تا - ي نگيم بهير ز بخوابيم محمد. چي 

ي كه تو يه پيش
 وقتر

داوري از من نسبت به خونواده ت تو 

 ذهنت داري حرف همديگه رو

ي كه  ز گارد ميگي  نمي فهميم، همچي 

 اصال در مورد حرفاي من

ي كه چرا هميشه تو ذهنت 
فكرهم نميكتز

 مياد من بد خونواده ات



 .و ميگم يا نظرم در موردشون منفيه

 آرامير از من جواب داد

ي اومدن خونة -
طفليا به چه خوسر

 ...پرسشون، اونوقت ما

 واقعا حرفم را نگرفته بود

 .شب بخي  -

   چتر هاي وارونه

 قبل از اين كه بخوابم صدايم كرد

 .مشهدو چيكار كنيم-

ي فكرش حول تصميمات 
تا وقتر

 خانوادهاش ميگشت قرار نبود به

ي برسيم؛ حرف زدن فايده اي  جايي

 .نداشت



جواب ندادم تا فكر كند خوابيدهام. فردا 

 .هم روز خدا بود

.. , 

ي از من  به جاي اين كه در صدد دلجويي

 باشد يا دلم را به دست

ز آنها به تهران  بياورد و بگويد بعد از رفير

ويم تا  مي 

، فقط رضايت  ي
خانوادهات را ببيتز

نخانوادهاش مهم بود نه ديد  

دم ز ي كه مي 
 .خانوادة من و حرص و جوسر

خدا را شكر زياد كشش نداد و صداي 

 نفس هاي آرامش نشان از

 .خوابيدنش داشت



   چتر هاي وارونه

صاف دراز كشيده دست هايم را باالي 

 رسم گره زدم، چه بايد مي 

 كردم؟

فردا صبح محمد زودتر از من بيدار شده 

 و براي خريد نان رفته

دبو  . 

تازه سماور را روشن كرده بودم كه تهمينه 

خانه ز  خانم به آشي 

 آمد

 .سالم-

ي به سمتش برگشتم ويي
 با خورسر

 .سالم، صبحتون بخي  -



 لبخندي زد

بيدار نمي شدي من بودم كه، صبحونه -

 .رو آماده مي كردم

 متقابال لبخندي زدم

شما چرا! خودم هستم. شما برين -

ز فعال زوده ... تا  بخوابي 

   هاي وارونهچتر 

ي اين  محمد بياد طول مي كشه، نونوايي

 .وقت صبح معموال شلوغه

 نگاهش را به در رسويس دوخت

! خيلي وقته صبح - ي نه ديگه چه خواي 

 ها خوابم نمي بره؛ برا

 .نماز كه بيدار مي شم ديگه نمي خوابم



 بلند شد تا به سمت رسويس برود

برا نماز صبح هم جانمازتو پيدا نكردم -

 ...معطل موندم

 آرامي كشيدم
ز  هي 

خاك عالم! تو اتاق خواب بود اصال -

 يادم نبود مهمون دارم و

. خودمم  ي سجاده شب بذارم تو پذيرايي

 ...شب دير خوابيدم ديگه

ديشب به قدري فكر و خيال كرده و دير 

 به خواب رفته بودم كه

 .نماز صبحم قضا شده بود

 خنديد

 .با مهري كه تو كيفم بود خونديم-



   چتر هاي وارونه

ي ادامه 
ز در رسويس بهداشتر قبل از بسير

 داد

ي اين وسواسم يه جا به - بقول حاچ 

 .دردمون خورد

ي به 
ي كه مي رفت حتر تهمينه خانم هر جايي

 مسجد محل كه گاهي 

فت  براي نماز خواندن به آنجا مي 

مي مهركوچگي همراه خودش   

برد؛ چون وسواسي بود مي گفت بايد مهر 

 خودش همراهش باشد؛ به

ز خاطر هميشه مهر و تسبيح   همي 

 .كوچگي همراه خودش داشت



 خنديدم

 .خدا رو شكر پس-

ز روز عيد بود و در خانه بوديم. دور  اولي 

 هم بد نبود. هر

چند، كلي برنامه ريخته بودم تا موقع 

 سال تحويل كنار

 خب، قسمت خانوادهام باشم؛ ولي 

 .نبوده و كاري نتوانستم بكنم

ز شام پرسيدم  رس مي 

 .گوهر اينا كي قراره بيان مادرجون-

 تهمينه خانم ناراحت جواب داد

   چتر هاي وارونه

انگار قراره براشون مهمون بياد. شايد -



 برنامه شون تغيي  

 .كنه و نتونن بيان

در دلم خنديدم برنامة گوهر هم درست 

ز ما شده  مثل مسافرت رفير

 بود

چه بد! كاش ميومدن دور هم بوديم، -

 حاال كيه مهمونشون؟

 تهمينه خانم دنبالة حرفش را گرفت

واال اين جور كه ميگفت دوست -

 شوهرش از همدان قراره بياد

 .تهران

گوهر چند سالي بود كه به تهران برگشته 

ي بود؛ اما با د
وستايز  



كه در همدان پيدا كرده بودند رفت و 

ي داشتند و
 

 آمد خانوادك

 .گاهي به شهر همديگر سفر ميكردند

 تهمينه خانم هنوز ناراحت بود

ي خيالن واال! همش فكر - مردم چه ي 

ي خودشونن و مالحظه
 دلخوسر

 شايد يگي برا خودش برنامه اي 
ز نمي كيز

ي مي 
 ريخته ... مسافرير

   چتر هاي وارونه

 ...خواد بره

 .نگاهش كه به من افتاد حرفش را بريد

ي را جلو كشيدم تا فنجانها را جمع  
سيتز

 كنم



خب چيكار كنه؟ نمي شه كه در و روي -

 مهمون باز نكرد، اشكالي 

 .نداره، بعد عيد هم انشاال مي رن مشهد

لبخندي نامحسوس روي لب هايم 

 .نشست

ديشب با خدا صحبت كرده و خواسته 

ين ها رابو  دم برايم بهير  

رقم بزند كه خي  دنيا و آخرت را داشته 

 باشم. كه نكند خداي

نكرده بخاطر بهم خوردن برنامههايم به 

امي كنم
 .مهمان بياحير

ي  
حاج يداهللا فنجانش را درون سيتز

 گذاشت



مثال برنامة مسافرت دسته جمعي -

 .ريخته بوديم

ي را برداشتم
 سيتز

- يشه هست اشكالي نداره؛ مسافرت هم

 حاج بابا، ولي مهمون حبيب

   چتر هاي وارونه

 .خداست و با خودش بركت مياره

 احساس كردم قدر شناسانه نگاهم كرد

 .درسته-

.. , 

روز سوم عيد صي  تهمينه خانم تمام 

 شده بود كه رس صبحانه رو

 به حاج يداهللا كرد



! نظرت چيه امروز ديگه برگرديم؟- ي  حاچ 

ي استقبال كرد  حاچ 

 ...منم مي خواستم بهت بگم اتفاقا-

 خنديد

 ولي برگرديم يا بريم؟-

   چتر هاي وارونه

ز برد  تهمينه خانم رسش را پايي 

ا - نه ديگه برگرديم تهران، دلم برا دخير

 ...تنگ شده

ي كرد
 مكتر

ا مي اومدن باز يه -
مشهد هم اگه دخير

ي ز  .چي 

د تغيي  موضع نگاهش كه به محمد افتا



 داد

ا باشه ها، نه! ... - نه كه به خاطر دخير

 دلم مي خواست سال

ي 
تحويل اون جا باشم االن كه ديگه لطقز

 ...نداره... اما

 مرا قرار داد

اگه شما دوس دارين و آماده شدين -

 .اشكالي نداره، مي ريم

 محمد زودتر از من جواب داد

ي نداره؛ چه -
ر
خب راستش برا ما زياد فرف

يم مشهد، چه تهرانبر   

ما خودمونم ميخواستيم بريم تهران؛ ...

ز  فتي   ولي چون شما مي 



 .مشهد مام گفتيم بريم

   چتر هاي وارونه

ي از جواب محمد 
تهمينه خانم راصز

 نگاهش را به حاج يداهللا دوخت

- . ي خب پس برمي گرديم تهران حاچ 

 ايشاال بعد از عيد هم مي ريم

 .مشهد

ها از اولش ه م معلوم بود بدون دخير

 مشهد نمي رفت. كال هر كجا

هايش هم  كه بود دوست داشت دخير

 .همراهش باشند

ي بزنم كه حمل بر 
ز
نخواستم حرف

 خوشحاليام از رفتنشان كنند



خب حاال كه اومدين شمال، امسال -

، بعد ز  عيدم تو شمال بگذروني 

 .چند روز برميگردين تهران

 با مكث ادامه دادم

ز -  .تهران و مشهد هميشه هسير

ي كه منتظر چشم بر  تهمينه خانم به حاچ 

 دهان او دوخته بود

 نگاه كرد

ي بيشير - نه ديگه خيلي مونديم ... حاچ 

 از دو سه روز هيچ جا

ز كه  .نمي مونه، ميدوني 

   چتر هاي وارونه

ز بلند شد  از رس مي 



فردا صبح برمي گرديم تهران. شمام -

ز   كه با همآماده شي   

 .برگرديم

 از خدا خواسته همراهي اش كردم

 .هر جور كه شما بخواين-

.. , 

 چشم به جاده دوختم

مي گم تهران كه رسيديم اول يه رس بريم -

 ...خونه ي بابا

خيلي دلم براشون تنگ شده ... همه ي 

 بچه ها اون جا جمع

ز   .هسير

 رسش را تكان داد



   چتر هاي وارونه

-  . ريمباشه مي 

 به سمتش برگشتم

ز خودمون بود؛ - كاش روشنا تو ماشي 

ز   اين طوري راحت تر از همي 

ز ميگفت  جا مي رفتيم خونهي بابا، مهي 

 به خاطر ما همه جمع مي 

 .شن اونجا كه ببينيم همديگه رو

 اخم كرد

خب مي ريم خونه ي بابام برش مي -

 داريم و بعد مي ريم خونهي 

 شما؛ اشكالش چيه؟

 دوباره به سمت پنجره برگشتم



اشكالي كه نداره؛ فقط به مامان گفتم  -

 كه داريم مي ريم

خونشون. كاش نگفته بودم تا منتظر 

 نشن

ي خيال جواب داد  ي 

 .همش چند دقيقه فرق مي كنه رويا-

   چتر هاي وارونه

مي دانستم پايمان به خانه ي حاج يداهللا 

 برسد ماندگار مي شويم؛

ها مي آمدند و مي چو 
ن مثل هميشه دخير

 نشستند و من بايد در

خانه مي ماندم
ز  .آشي 

ي نزدم
ز
 .حرف



 صداي ضبط را باال برد

ي پيش مياد-  .حاال برسيم تهران ببينيم چ 

 نگاهم را به پيج جاده دوختم

ي منتظرمون باشن، -
كاش بهشون ميگفتر

ز چند دقيقه ي  تا همي 

 پيش

 پشت رسشون بوديما، االن پيداشون

 .نيس

 او هم به جاده نگاه كرد

س، جاده هم - بابام آروم مي رونه نير

 ماشاهللا شلوغه ... االن

سيم  .بهشون مي 

 دلم شور افتاد



   چتر هاي وارونه

 .اصال نبايد عقب ميافتادي-

 حق به جانب نگاهم كرد

دم؛ آخه - ز ين مي  ز
ببخشيد بانو كه بايد بيز

ز با آب كار  ماشي 

 .نميكنه

كشيدم  آهي   

 .دلم يه جوري شد، نگرانم-

 شانه هايش تكان خورد

ي مي -
ر
. چه اتفاف ي

تو هم كه دايم نگرايز

 تونه بيفته تو اين

 جاده ي شلوغ؟

 با دستش جاده را نشان داد



ي - ي مير
ي كه؛ ماشينا دارن سانتر

مي بيتز

ي 
ز ... حتر  حركت مي كيز

خطر تصادف هم نيس ... بيخودي 

 .نگران نشو

 .راست مي گفت

   چتر هاي وارونه

ز ها  جاده به قدري ترافيك بود كه ماشي 

 با فاصله ي چند سانت

از هم حركت مي كردند و امكان تصادف 

 شديد نبود؛ نهايتش شايد

ي   جلويي
ز ي آرام به ماشي 

ز پشتر ماشي 

 .ساييده مي شد

.. , 



ون آوردم  تلفن همراهم را از كيفم بي 

- انالاقل يه زنگ بزنيم ببينيم كج . 

 نگاهش به روبرو بود

؛ ولي مطمئنم مي گن -
ز باشه بزن ببي 

ز جلوتر از  چند تا ماشي 

ي 
ز و تو بيخود دل نگرونشويز  .ما هسير

 شمارة تهمينه خانم را گرفتم

؛ ولي من - ي
 

انشااهللا همونيه كه تو مي ك

ي خيال خودم يه
 محض راحتر

   چتر هاي وارونه

نم ز  .زنگ مي 

ولي با ديدن  تلفن را روشن كردم

 صفحهاش آه از نهادم بلند شد



ز - ا ه اين ايرانسلم كه هيچوقت آنير

 .نداره

 تلفنش را به سمتم گرفت

 .بيا با اين بگي  -

خط محمد همراه اول بود، خط تلفن 

 قبلي من هم همراه اول بود

كه جديدا يك شمارة ايرانسل خريدم و 

 همراه اولم را بعد از

دور  تلفن به سهراب خاموش كرده،

 .انداخته بودم

 دستم را دراز كرده تلفن را گرفتم

خوبه كه هر كدوم يه جور خط داريم -

 باز معطل نمي مونيم يه



ي هم 
ز داره، يه زمايز ي ايرانسل آنير جاهايي

 .همراه اول خط مي ده

 خنديد

ي رو بگي  -  .خط مامان هم ايرانسله، حاچ 

ي را در دست گرفتم
 گوسر

   چتر هاي وارونه

آره يادم نبود، بخشگي شانس، البد -

س نيس  .اونم در دسير

 زير چشمي نگاهم كرد

بگي  شايد موقعيت اون فرق داره و -

 .خط داد

س نبود  تلفن تهمينه خانم هم در دسير

شايد به قول تو نزديكمونن كه برا اونم -



ز نميده  .آنير

 دنده را عوض كرد

ي رو بگي  - ي حاچ 
خب گفتم كه اگه نگرايز

شة خدا دراون همي  

سه  .دسير

 شمارة حاج يداهللا را گرفتم

م-  .دارم مي گي 

 دلشورهام بيشير شد

ي چرا خاموشه؟- ي حاچ 
 گوسر

 خنديد

   چتر هاي وارونه

يادم نبود اونم كه هيچ موقع گوشيش -

 .شارژ نداره



 با حرص جواب دادم

 .خوبه ديشب گفتم بزنه به شارژ-

 شانه باال انداخت

- خودم ديدم. حاال شايد زياد پر زده بود، 

 نشده بود باطريش،

 ...شايدم

.. , 

 نگاهم را دوباره به جلو دوختم

ي مي گيا-
ز  ...يه چي 

 زير چشمي نگاهم كرد

گوشيش دست روشنا بود. خودم ديدم -

 يكم قبل ... شايد اون قدر

   چتر هاي وارونه



 .بازي كرده شارژش تموم شده

گردنم را كج كردم تا ماشينهاي دورتر را 

 هم ببينم

خب چه كاريه؟ اينم يه اشتباه ديگه. -

ي مي دونن تو جادهن
 وقتر

ي احتياج بشه چرا بايد  
و ممكنه گوسر

ي رو بدن دست بچه؟
 گوسر

 بلندتر خنديد

ي - ز خب اگه نمي دادن بهش باز يه چي 

ي كه چرا
ز داشتر  برا گفير

ي ارزش رو ندادن به بچ ي ي 
ه ام يه گوسر

 ...و

 دستم را با دست ديگرم مالش دادم



ي محمد؟ من دارم از -
 

ي داري مي ك چ 

م تو داري  دلشوره مي مي 

؟ .. بذار ببينم چه خاكي  ي
ز جيم ميكتز سي 

 .بايد تو رسم بريزم

 گردن كشيد

االن مي رسيم بهشون؛ ولي چون ارصار -

ي االن ميكشم كنار
 مي كتز

ي به  با خيال راحت تلفن ميكنم ببينم چ 

ز   چيه، شايد تو ماشي 

ز نميده  .در حال حركتيم آنير

   چتر هاي وارونه

ز جاي پارك نگه داشت  اولي 

ز ايستاده و مدام شمارهشان را  كنار ماشي 



 ميگرفتيم همچنان يگي 

س نبود و ديگري خاموش بود  .در دسير

 كنار محمد رفتم

به نظرم راه بيفتيم. از اين جا موندن -

مون نمي ي گي  ز ادچي  . 

اونا كه خاموشن بريم الاقل رسيعير 

 .برسيم بهشون

 زبانم نميچرخيد

دلم گواهي بد ميده محمد، زود باش، -

ي 
ر
 مطمئنم يه اتفاف

افتاده، ما كه درست پشت رسشون 

 .بوديم

 دست روي شانه ام گذاشت



ي رويا؟ كدوم پشت -
 

ي داري مي ك چ 

 رسشون؟ ما تقريبا بيست دقيقه،

يم. احتماال  نيم ساعت ازشون عقبير

 منتظرمون موندن بعد ديدن

دير كرديم راه افتادن، حاال سوار شو بريم 

سيم ايشاال  .بهشون مي 

   چتر هاي وارونه

د  .كم مانده بود گري  هام بگي 

زمان را محاسبه ميكردم، حدود پانزده 

ين ز  دقيقه در پمپ بيز

ين زدن شده بوديم و پ ز نج مشغول بيز

 دقيقه هم اين جا ايستاده

 .بوديم. حق با محمد بود



.. , 

ز را باز كرده،  با حالي خراب در ماشي 

 نشستم

ز آروم و الك - همش تقصي  توئه. همچي 

ي، يكم گاز بده  پشتوار مي 

 ...خوب

 آرام جوابم را داد

يه دقيقه آروم بگي  رويا ... مگه -

ز  ي اينهمه ماشي 
 نميبيتز

ونم بكنم، صي   جلومونه، پرواز كه نميت

 كن ببينم چيكار مي 

   چتر هاي وارونه

ي آخه؟
 تونم بكنم. چرا اينجوري مي كتز



ز داد  پنجره را پايي 

ي كه دلت - افتادي رو دور، بازم و هر چ 

. اول ي
 

 مي خواد مي ك

ي افتاده يا نه، اين 
ر
ز اتفاف صي  كن ببي 

ي و ُ
 جوري داري ميي 

 ...مي دوزي

 حرفش را قطع كردم

- ميدوارم نيفتاده باشه؛ چون من فقط ا

و دارم و ز يه دخير  همي 

 ...اگه خداي نكرده

نتوانستم ادامه بدهم. دست به دهانم  

 گرفتم و اشك هايم رسازير

 .شد



 با ترحم نگاهم كرد

خيلي دل نازك شدي رويا ... خيلي هم -

 بيانصاف شدي ... باز

ي شد من رو نمي  ز ي اگه چي 
 

ي بگ
مي خواستر

؟ ... اون ي
دخير  بخسر  

   چتر هاي وارونه

؟ ي
 

 ...منم هست رويا چرا اين جوري مي ك

 رسش را به افسوس تكان داد

ت توي اون ماشينه - اگه تو فقط دخير

 من دخير و پدر و مادرم

اون جان. يكم صي  داشته باش ايشاال كه 

ي نيفتاده از
ر
 اتفاف

ز همش داري غر  ي تو ماشي 
ي نشستر

وقتر



ي 
 .مي زيز

ي نزدم كه با ماليمت ادامه داد
ز
 حرف

چيكار مي كردم؟ ديدي كه خود روشنا -

 چقدر ارصار كرد با اونا

بياد. مادرمم دوست داشت باهاشون 

 .بره، نوهشونه؟، دوسش دارن

 دست هايم را بغل كردم

ي نزدم. ميخوام بگم اگه -
ز
من كه حرف

 پيش خودمون بود خيالمون

 .راحت تر بود

 پوزخندي زد

- ؟ ي
ي اين حرفا  ميبيتز

بهم برميخوره وقتر

، پدر بزرگ ي
يز ز  رو مي 



مادر بزرگشن رويا، خيالت چرا بايد 

 ناراحت باشه؟ مگه مادر

   چتر هاي وارونه

 ...من بچه بزرگ نكرده؟ بلد نيس ؟

.. , 

 رس باال بردم

ي كه -
صحبتم رس اين نيس ... مي دويز

 .جونم به جون روشنا بنده

ه ُمردميه لحظه ازم دور بش . 

ون دادم  لب هايم را بي 

چقدر بهش گفتم جاي بچه پيش -

ه  .مادرشه ... نمي فهمه كه دخير

 دوباره نگاهم را به جاده دادم



 ...اين ور چرا اين قدر شلوغه آخه؟-

ون برده از  محمد رسش را از پنجره بي 

 راننده اي كه از روبرو

 مي آمد پرسيد

   چتر هاي وارونه

- ا اين ترافيك هست داداش؟تا كج  

 مرد رسي تكان داد

يكم جلوتر تصادف شده ... فكر نكنم -

 به اين زودي جمع بشه،

ز   ...يه طرف جاده رو بسير

 دهان باز كردم

ي -
ز

ي جاده به اين شلوغ
مگه نگفتر

 تصادف شديد نميشه؟



 .مات نگاهم كرد

دهان نيمه بازم حركت نكرد. نه بسته 

 ميشد، نه مي توانستم

 .ادامهي حرفم را بزنم

 محمد دست پاچه نگام كرد

ز تو اين جاده اس ... شايد - هزار تا ماشي 

 يگي از فرغي اومده

ون، يا چه بدونم  ...بي 

 دستم را برداشتم

   چتر هاي وارونه

ي براش بيفته من -
ر
اي خدا! اگه اتفاف

م ... كاش پام مي   ميمي 

شكست و شمال مي موندم! كاش روشنا 



 با خودمون بود! ... كاش

 ! ...همون شب عيد راه افتاده بوديم

 رس محمد به تندي به سمتم برگشت

ي به چيه - ز چ  صي  كن الاقل برسيم ببي 

 .بعد بكش و خاك كن

 دستم بر دهانم نشست

 .واي! نه تو رو خدا، نگو محمد-

.. , 

( ) ) ( 

 با بيحالي جوابم را داد

واال ديگه، هميشه قصاص قبل از -

، از كجا معلومج ي
نايت ميكتز  

ي افتاده، اصال از كجا معلوم
ر
 ...چه اتفاف



   چتر هاي وارونه

 نگاهم را به دستهاي لرزانم دوختم

ي تندتر بري؟-
 نميتويز

ز كرد  رسش را باال پايي 

يم جلو، نگاه  - فعال كه ترافيك روونه و مي 

 كن اون جلو كامال

 ...بسته اس

ي رسيده بوديم كه تقريبا  ديگر به جايي

 قفل بود و حركت ماشينها

 .خيلي آهسته تر

حرفش را نيمه تمام گذاشت و رسعت 

ز را كم كرد تا از  ماشي 

سد  راننده ي ديگري سوال بي 



ي كه اون جلو تصادف  -
داداش ماشيتز

 كرده چيه؟

 راننده رسش را تكان داد

 ...يه تريلي زده به آردي-

ز پاي محمد روي تر  مز رفت و ماشي 

 .ناگهان ايستاد

هر دو به هم نگاه كرديم. اين امكان 

 .نداشت

   چتر هاي وارونه

 با عجله تلفن را برداشت

ي -
نم خودت ببيتز ز  ...االن زنگ مي 

ي را كنار گوشش  
شماره را زد و گوسر

 گذاشت



 .بردار ... جواب بده-

 به سمتم برگشت

- م، اون جواب مي د همامانو مي گي  . 

ي گلويم كامال 
حرف زدنم نميآمد؛ يعتز

ي از
ز
 خشك شده بود و حرف

دهانم خارج نميشد. فقط اشك بود كه 

 .از ديدگانم ميچكيد

رسر رسر اشك گونه هايم را خيس كرده 

 بود

 محمد؟-

 نگاهم نكرد

س نيس-  .در دسير

ز   فاصله افتاده بود با ماشي 
يگي دو مير



ز هاي ي و ماشي   جلويي

   هاي وارونه چتر 

پشت رس بوق مي زدند تا محمد راه 

 .بيفتد

ز را روشن كرد  ماشي 

 .خب طبيعيه؛ تو جاده خط نمي ده-

 نگاهم كرد

تو هي بگي  هر دوشونو، شايد يگي -

 .جواب داد

ي ام را باال كشيدم
 بيتز

ز نداره-  .يگي خاموشه، يگي هم آنير

ي كرد  نج 

ز رويا ... مگه چقدر - مطمئنم اونا نيسير



 از هم فاصله داشتيم؟

ز بينمون بود ... ... همش چند تا ماشي 

 نه اونا نمي تونن

تصادف كرده باشن... چشمات به جاده 

ي كه روشنا
 باشه، مي بيتز

ز داره دست  از شيشهي عقب ماشي 

 .تكون مي ده

.. , 

   چتر هاي وارونه

( ) ) ( 

زه شدداغ دلم تا  

ي مامان؟... صبح دستاشو - روشنا! كجايي

 تو دستم گرفتم، رورسيشو



ي هوا رسده 
رسش نميكرد، گفتم مامايز

 رسما ميخوري و عيدمون

 ...زهرمار ميشه

 هق زدم

من خاك بر رس! گفتم عيدمونو زهرمار -

 نكن روشنا!، كاش زبونم

 ...الل ميشد محمد، كاش

دست هاي لرزانم را جلوي چشمهايم  

 گرفتم

ز دستام رورسيشو بستم-  ...با همي 

 لرزش دست هايم بيشير شد

نيشگونش گرفتم، محكم بوسيدمش ... -

 محمد صوتش درد گرفت نه؟



 عاقل اندر سفيه نگاهم كرد

   چتر هاي وارونه

خل شدي رويا؟ اين حرفا چيه داري مي -

؟ ديوونه شدي؟ ي
 زيز

 دست هايم را روي چشم هايم گذاشتم

- گفتم دلم گواهي بد مي داد، خدايا!  

 ...خدايا

 داد زدم

نمي بخشمت محمد. هيچ كدومتونو -

 نمي بخشم ... به خدا اگه يه

 .مو از رس بچهم كم بشه نمي بخشمتون

 چشم بستم

خدايا نخواه! ... خدايا نخواه كه تنها -



ي زندگيم از
 دلخوسر

 .دستم بره

محمد دوباره رسعتش را كم كرد تا از 

سد  رانندگان سوال بي 

 داداش تصادف چقد جلوتره؟-

ي كه  راننده نگاهش را به پشت رسش جايي

 از آنجا ميآمد، دوخت

زياد دور نيس ...تقرببا بيست كيلومير -

 ...جلوتر

 لبخند زد

   چتر هاي وارونه

نگران نباش! پليس داره راه رو باز مي  -

نهك ... 



محمد انگار از حال من نگران بود كه اين 

 پا و آن پا مي كرد

ي كه تصادف كرده-
 ...ماشيتز

 راننده راهش را گرفت

ي-  ...يه آردي خاكسير

ي تلفن از دستم رس خورد
 گوسر

ت عباس! ... يا امام زمان! ... - يا حرصز

ي؟  !خاكسير

انگار خودش هم به نتيجه اي كه من 

 رسيده بودم رسيد

- ي كه ماشينا مي  رويا با 
يه سانت دو سانتر

 رن نمي شه رسي    ع رفت

 ...جلو



 راهنما را زد

 پياده بريم زودتر مي رسيم-

   چتر هاي وارونه

ز را به كنار جاده كشيد  ماشي 

، من برم - ز ز توي ماشي  مي خواي تو بشي 

م  ...زود خي  بگي 

با نگاه تندي كه به او انداختم، حرفش را 

 عوض كرد

ز كه بدتر هول و وال - ي تو ماشي 
نه! بشيتز

 ...ميفته به جونت

 .پياده شو با هم بريم

به محض پياده شدن، از رانندگان رساغ 

ي 
ز
ز تصادف  افراد داخل ماشي 



 را گرفتيم

ي كه تصادف كردن _
چند نفر تو ماشيتز

 بودن؟ ... بچه هم همراهشون

ي پوشيده  بود ... راننده پي  بود؟... چ 

طوربود؟... حالشون چ  

 بود؟

ي مي 
ز
ي مي گفت و حرف

ز ولي هر كس چي 

 .زد

يگي مي گفت راننده مرده بود واال روشو  

 كشيده بودن نفهميدم

چند سالش بود، ديگري مي گفت بچه 

ز نبوده، آن  اي داخل ماشي 

   چتر هاي وارونه



ديگري مي گفت همه ي رسنشينان 

ز سالم هستند و ديگري  ماشي 

 مي 

اندهگفت كسي زنده نم ... 

محمد رسي    ع تر راه مي رفت. ولي من 

ز  ي براي راه رفير  ديگر نايي

نداشتم. نفسم باال نمي آمد، پاهايم به 

 ...هم گره مي خورد

 با نااميدي صدايش كردم

م، نمي تونم ديگه - محمد من دارم مي مي 

 .راه بيام

 با ترحم نگاهم كرد

ز حالت جا بياد-  .يه لحظه بشي 



را پاك كردم با گوشهي چادر اشك هايم  

ي تو؟-
 

ي ميگ  ...چ 

نگاهش را به تلفن همراهش كه در 

 دستش زنگ مي خورد دوخت

ي بگم بهش؟-  گوهره، چ 

ز شد  رسم به شتاب باال و پايي 

   چتر هاي وارونه

ي داره، شايد - آزادش كن؛ شايد خي 

 .باهاشون حرف زده

 دكمه را زد

! ... مام خوبيم. شما - ي ، خوي  ي سالم آبج 

ي چ
؟ ...سالمتر ه خي  .. 

آره تو جاده ايم ...آره! آقاجون اينام يكم 



ز   جلوتر از ما هسير

، خيالت ... ي س مواظبيم ... نه آبج  نير

 ...تخت

دستم را جلوي دهانم گرفتم تا صداي  

 گريه ام را نشنود. البد

ي خي  بود كه اين طور صحبت مي كرد  .ي 

.. , 

( ) ) ( 

 نشنيدم چه گفت، ولي محمد جواب داد

نه! آروم آروم ميايم. شما منتظر -

... شايد تو شهر ز  نباشي 

 .بعدي يكم بگرديم و ديرتر بيايم

   چتر هاي وارونه



 تلفن كه قطع شد راه افتاد

 .بيا-

در دلم انگار رخت مي شستند؛ يك لحظه 

 آرام و قرار نداشت

 ...مي گم محمد-

 اجازه نداد حرف بزنم

- ي نگو ...  ز بيشير بهمم  تو لطف كن چي 

 مي ريزي با حرفات، تا

ي 
 .آرومم كتز

حرفايم دست خودم نبود، مغزم كار 

ي 
ايط بحرايز  نميكرد ودر اين رسر

سيد بر زبانم جاري  هر چه به فكرم مي 

 .ميشد



 با استيصال ناليدم

 ...اگه مرده باشن-

 رسش را كج كرد

 خدا نكنه، اين چه حرفيه؟-

   چتر هاي وارونه

به پشت رسم دوختم نگاهم را   

ز ... اين همه راننده ... - اين همه ماشي 

 ...اين همه مسافر

دست هايم را به چشمانم رسانده اشك 

 هايم را پاك كردم

 چرا بايد برا ما اين اتفاق بيفته؟-

 ايستاد

ي مشخص نيس. تو كه - ز هنوز كه چي 



. بذار بريم جلوتر ي
 خودتو كشتر

ي افتاده
ر
 .ببينيم چه اتفاف

 به سمتم برگشت و دست هايم را گرفت

 .آروم باش رويا ... آروم-

انگار منتظر همدردي بودم كه با اين  

 كارش ديوانه تر شدم و

هاي هاي گريه ام در ميان هياهوي 

ز انداخت  جاده، طني 

پاهام بهم گره مي خورن، نمي تونم راه -

 .برم

احت كن. - ز اين جا يكم اسير خب بشي 

خي   من كه مي گم خودم برم  

   چتر هاي وارونه



م  .بگي 

ي    هايي
ز نگاه مستاصلم را به جاده و ماشي 

 كه كيپ هم ايستاده و

ي بود دوختم  انگار حركتشان ميليمير

 .ديوونه مي شم تا بري و برگردي-

ي  - .. , باشه؛ پس آروم باش تا ببينم چ 

 .به چيه

نگاهش را به مردمي كه كنجكاوانه 

وختنگاهمان مي كردند د  

ل كن، همه دارن - يكم خودتو كنير

ز   .نگامون مي كيز

 زير لب غريدم

ي خود! ... غلط كردن! اگه جاي من - ي 



 .بودن بدتر بودن خودشون

 .هنوز شماره مي گرفت

 نااميد تلفن را در جيبش گذاشت

ي -
جواب نمي دن. يكم تندتر مي تويز

 بياي؟

ز كردم ي باال و پايي 
 

 رسم را با ددك

   چتر هاي وارونه

 .بريم-

 .پاهايم انگار تاب تحمل وزنم را نداشت

ها پياده رفته و خسته بودند  .گويا كيلومير

با تمام توانم ادامه دادم. بايد خودم را مي 

 رساندم به محل

ي 
 .آن تصادف لعنتر



ز ها افتاد  نگاهم كه به جمعيت و ماشي 

 .آه از نهادم بلند شد

كمي آن طرف تر آمبوالنسي در حاشيه 

 ي جاده پارك كرده بود كه

 .قبل از رسيدن ما حركت كرد

ي كه در خود رساغ داشتم 
با همه ي توايز

 خودم را به جلو پرت

كردم تا به آمبوالنس رسيده و متوقفش  

ز   كنم؛ اما پاهايم به زمي 

ي به محمد 
 

چسبيده بود. نگاهم را با ددك

 دوختم

- نشون ..  . تو رو خدا نذار نذار بي 

نشون  .بي 



ي  محمد را هل دادم. انگار فهميد كه بايد ي 

 خيال من شده،

 .دنبال آمبوالنس بدود

   چتر هاي وارونه

نگاهم به او بود كه با تمام قدرت مي دويد 

 همزمان چشمم به

سبدي خورد كه صبح فنجان ها را 

 درونش گذاشته و دست تهمينه

 خانم داده بودم

- ينم قمقه ي آب روشنا ... آب زياد مي ا

 .خوره

ي حالي به جلو مي كشيدم  .خودم را با ي 

طفلك بچه ام آب خورده بود يا تشنه 



 لب مانده بود؟

هياهوي جمعيت ته دلم را خالي مي كرد 

ي مانده ي توانم
ر
 و باف

 .را مي گرفت

ديگر چند قدم بيشير به محل حادثه 

 نمانده بود مردم كم كم

ي خود مي رفتند و پراكنده شد
 

ي زندك ه و ي 

ي نزديك  من به جايي

تر مي شدم كه اين جور مي نمود نقطه ي  

ي ام همان
 

 كور زندك

 .جاست

 كسي كنار گوشم حرف مي زد

   چتر هاي وارونه



طفلي دخير بچه، چقدر دلم براش -

 .سوخت

ديگر دلي نماند تا بسوزد و خاكسير شود. 

 .هر چه بود، تمام شد

ي رس خوردمچشم 
بستم و كف چز . 

.. , 

ز نيفتم  .دست به ديوار گرفتم تا زمي 

ايط ديده  بعد از سالها اينجا و در اين رسر

 بودمش ... در محلهي 

ي كه  قديميام ... درست همان جايي

 سالهاي خيلي دور ديده بودمش

... 

با حس دست محمد كه بر شانهام 



 نشست، از جا پريدم

ي افتاده رويا؟ چرا رنگت پريده؟-
ر
 اتفاف

ز دوختم، مبادا چشم  نگاهم را به زمي 

 هايم راز درونم را فاش

 كنند

   چتر هاي وارونه

ي نيس، فك كنم فشارم افتاده. ... - ز چي 

 اين محله هميشه حالمو

ا ميندازه ز  .بد ميكنه و ياد خيلي چي 

ي نيس؟ ميخواي برگرديم - ز ي چي 
مطمئتز

محسن وخونهي  ... 

 دستم را باال بردم

ه زودتر از - نيازي نيس. حالم خوبه. بهير



 .اينجا بريم

دلم ميخواست به عقب برگشته و دوباره 

 به مردي كه تكيه به

ي مشغول 
ماشينش داده و با پرس نوجوايز

 صحبت بود نگاه كنم؛ اما

با مرد كناريام كه دلسوزانه نگاهم ميكرد 

 چه ميكردم؟ با عذاب

ه مي كردم؟وجدانم چ  

او هم متوجه من شده و با نگاهي 

 .متعجب چشم بر من دوخته بود

البد براي او هم غافلگي  كننده بود كه 

 بعد از سال ها درست

را ببينيم در همان محل همديگر  . 



موقع رد شدن نگاهم را زير چشمي به 

ي كه ايستاده
 همان سمتر

   چتر هاي وارونه

 .بود، دادم

ز چشم دوختم به شيشهي  عقب ماشي  . 

ي كه تكه كاغذي روي شيشه 
همان سمتر

 چسبانده و نوشته بودند،

، مدل ي
 ...فروسر

ز مال خودش بود، قطعا شماره  اگر ماشي 

 تلفن كنارش هم براي او

 .بود

 با صداي محمد حواسم جمع تر شد

ي بهم؛ آخه -
نكنه با حرفاي سميه ريختر



 از اول رو حرفاي هم

 ...حساس بودين و

 به سمتش برگشتم

چه خاله زنك! اين حرفا چيه؟ فشارم -

 باال بود، چشام سياهي 

ي كه خوبم
 .رفت يه لحظه ... االنم ميبيتز

 به سمت شيشه برگشتم

ه ميدوزه-  .چه برا خودشم ميي 

   چتر هاي وارونه

 .حق با او بود

اوايل هيچ وقت با سميه خوب نبوديم؛ 

 شايد به اين دليل كه

ن نامزدي و ازدواجمان با هم بود و دورا



 مدام در حال مقايسه

با هم؛ ولي اين اواخر كال برعكس شده و 

 با هم خيلي هم خوب شده

 .بوديم

.. , 

د و من فكرم درگي   ز محمد مدام حرف مي 

ي 
 صحنهاي بود كه دقايقر

ز  پيش به مدت چند ثانيه ديده و مطمي 

 بودم تا سال ها و شايد

اه حرست بار آخر عمر، آن لحظه و نگ

 هر دو نف را فراموش

 .نميكنم

 حرفش را قطع كردم



   چتر هاي وارونه

 بريم بهشت زهرا؟-

 متعجب پرسيد

 االن؟-

 آهي كشيدم

بريم رس خاك مراد .... دلم براش خيلي -

 .تنگ شده

 با درد لب زدم

مرضيه ... خانمجون ... حاج يداهللا... -

 خيلي وقته دلم خالي 

س يه گري  هي از ته دل كردم تا نشده، هو 

 .خالي بشم محمد

 سعي در آرام كردنم داشت



ي نشو، رس -
خيلي خب حاال، احساساير

يم؛ ولي حاال  خاك هم مي 

كارهاي مهم تري داريم، روشنا پيشمون 

ي تو خونه  نيست، تنهايي

سه  .ميير

ز را پر كرد  هق هقم فضاي ماشي 

   چتر هاي وارونه

خواهش ميكنم محمد. به روشنا تلفن -

 .ميكنم خي  ميدم

ي حوصله جوابم را داد  ي 

ي - ي چه كاراي مهمير
خودت كه ميدويز

 داريم، رس خاك رفتنت چيه

 تو اين هي  و ويري؟



ي كرد  نج 

ز با سميه پج پج ميكردين-  .ديدم داشتي 

ي تنگ  ي بهم، دلتم برا كسايي
االنم ريختر

، باز راجع ز  شده كه نيسير

ي به مراد  ز خدا بيامرز حرف زدين؟ چي 

 شده؟

 .اين حرف ها بهانه بود

 .دلم براي خودم سوخته بود

با ديدنش بعد از اينهمه سال، چنان بهم 

 ريخته بودم كه حاال

 .حاالها دلم آرام نميگرفت

ي بروم كه 
دلم ميخواست رس خاك كسايز

ي   هر كدام در اين جدايي



 .سهمي داشتند

   چتر هاي وارونه

لم حرف زدن با آنها را ميخواست، كه د

 چرا رسنوشتم را اينگونه

 .رقم زده بودند

به خودم كه نميتوانستم دروغ بگويم، با 

 ديدن دوبارهاش بهم

 .ريخته بودم

تمام توان تحليل رفتهام را يك جا جمع  

 كردم

 .دلم گريه مي خواد-

 خنديد

ي -
 .ولي من دلم نميخواد تو گريه كتز



فتاده بودباز روي دندهي لج ا . 

امكان نداشت از حرفش برگشته و راهش 

 را به بهشت زهرا كج

 .كند

.. , 

   چتر هاي وارونه

 خاكهاي روي سنگ قي  را كنار زدم

ي داداش مراد؟ دلم خيلي برات - خوي 

 .تنگ شده

بيوفا شدم نه؟ وضع روحيم خوب نيس 

 داداش مراد، دلم خيلي 

گرفته، روزهام همش تكرار و تكرار، 

ي كم و غم و غصه
 دلخوسر



 ...زياده

ي كه محمد برايم آورده بود را روي  آي 

 سنگ قي  ريخته و با

 دستم سنگ سياه را شستم

نگو خواهرت وفا نداره. به خدا هميشه -

 بيادتم، هر روز و هر

ت بود كه  دقيقه، امروز صحبت دخير

 داره عروس ميشه، چقدر نبودنت

ميشه داداشم حس . 

 آهي كشيدم

عسلت رخت عروسي پوشيده؛ اما كام -

 همهمون زهر شده. ميدونم

   چتر هاي وارونه



ي وضع بابا 
عسل از همه بدتره ... نيستر

 سيدكريم و مامانو

شون كرده و از دنيا  ، چقدر غم تو پي  ي
ببيتز

ار ز  .بي 

اشك هايم با آب روي سطح قي  قاطي 

 شد

- ؛ داغون و خستهوضع منم كه مي  ي
 . بيتز

ا رو دلم  ز سال هاست داغ خيلي چي 

ي مي كنه
 .سنگيتز

نگاهم را به محمد كه باالي رسم ايستاده 

 .بود دادم

نمي توانستم بلند بگويم، ولي در دل ناله  

 كردم



هنوزم بعد سال ها نفهميدم چرا اون -

 شب اون جا پيدات شد و

ي شد كه اومدي  چيكار كردي؟ ...اصال چ 

كي بهت خي  داد؟رساغم؟    

 اشك هايم روي سنگ قي  چكيد

كاش بودي و ميفهميدم چرا اون كارو -

 .در حق سهراب و من كردي

كاش مي فهميدي اون شب برگشتنم به 

 خونه، خيلي هم به نفعم

ي كه چقدر زجرم دادن تو اين 
نشد، بدويز

ي 
 

 .زندك

   چتر هاي وارونه

.. , 



از محمد خواسته بودم تنها با دوستم 

 .درد ودل كنم

مرا به قطعهاي كه مرضيه آنجا دفن بود 

 رساند و گفت رس خاك

ود و منتظرم ميماند  .پدرش مي 

ز كنار  چادرم را زير بغل زده و روي زمي 

 .سنگ قي  نشستم

 .حرف هايم احتماال به درازا ميكشيد

 دستم را روي سنگ قي  رسد كشيدم

- ي 
ي دوست من؟سالم مرصز ، خوي  ! 

نگاهم را به عكس اللهي حك شده بر 

 روي سنگ دادم

چقدر دلم برات تنگ شده! اندازهي يه -



 دنيا! شايدم خيلي 

، چقدر دلم تو و روزهاي مدرسه  بيشير

ي چقدر
 رو ميخواد، نميدويز

   چتر هاي وارونه

ي كه  حرست اون روزا رو دارم، روزهايي

 باالترين دغدغهم انجام

دادن تكاليف درسي بود و اخم و تخم 

 .مدير و معاونا

ي زدم
 لبخند تلجز

ز - ! اولي  ي داشتيم، يادش بخي  چه روزهايي

 روزي كه ديدمت جذبت

 خيلي 
شدم، كال خاص بودي. يه دخير

 خيلي خاص، با طرز فكر



 !خاصير 

اخالق و رفتارت من رو شيفتهي تو كرد 

 ... اول خودت برام مهم

 ...شدي، بعد هم

كشيدمآهي    

؟ امروز بعد - ي
ي مرصز

كار خدا رو مي بيتز

ز   سال ها درست همي 

ي همديگه رو ديديم كه  موقع، همون جايي

ز بار ديده  براي اولي 

بودمش. وايساده بود روبروم و نگام 

 ميكرد، درست مثل همون

 ...موقع

 رسم را باال بردم



   چتر هاي وارونه

تو ذهنم حك شد درست مثل همون -

... هنوزم دارم سالها   

ميبينمش، واضح و روشن ... تصوير 

 ...خياليش جلو چشمهامه

 اشكهايم رسازير شد

 .انگار داره نگامون مي كنه-

 چشم بستم

ي - ي اون جدايي
نميخوام بگم تو باعث و بايز

 و اين ازدواج بودي؛

 ...ولي 

ي ريخت  اشك هايم با رسعت بيشير

يه مسئلهي الينحل شد برام كه چرا، -



 چطور اون شب به مراد خي  

 دادي؟

 كسي جواب داد

 .من بودم كه خي  دادم-

هراسان نگاهم را باال كشيدم امكان 

 .نداشت

   چتر هاي وارونه

.. , 

( ) ) ( 

 .از فكر زياد توهم زده بودم

 چشمهايم را بسته دوباره باز كردم،

بودهمان جا ايستاده   

، يا من خيال - ز شما واقعا اين جايي 



 ميكنم؟

ز باز كرد  دست هايش را به طرفي 

 .من اين جام ... خود خودم هستم-

ز گرفته، بلند شدم  دست به زمي 

 !ببخشيد-

 انگار كار بدي كرده باشم

 !متاسفم-

   چتر هاي وارونه

 .كل بدنم به لرزه افتاده بود

و كنار قي  برخالف من با آرامش دو زان

 نشست

چرا متاسف!؟ بعد از اين همه مدت -

 همديگه رو ديديم، باعث



 .خوشحاليه

فكرم سمت محمد كشيده شد كه هر 

 لحظه احتمال داشت از راه

 برسد

 و ما را در حال صحبت با هم ببيند

 .بله-

 خنديد

هنوزم مثل اون موقع ها كم حرف و -

 .مقيدي

 چادرم را تكاندم

 ...يهو به رسم زد به مرضيه رسي بزنم-

 ابروهايش همزمان باال پريد

! جالبه كه منم يهو به دلم - چه تفاهمي



 افتاد بيام رس خاك

   چتر هاي وارونه

 .مرضيه

 لبخندي زد

ديدار تو به يادم آورد مرضيه رو و اين  -

 كه بيام اينجا. اين

ديدار رو بعد اين همه سال، به فال نيك 

مم يگي  . 

ته دلم از تفاهمي كه با هم داشتيم 

 خوشحال شدم، اما به روي

 خودم نياوردم

ي بود ... خيلي -  خوي 
مرضيه خيلي دخير

ا ازش ياد گرفتم ز  .چي 



 شانه باال انداخت

ي ما شد-  .و باعث آشنايي

ي كرد
 مكتر

ي خودش هم باعث - هر چند يه جورايي

 .شد از هم جدا بشيم

 متاسف لب زد

 .ديگه گذشته-

    هاي وارونهچتر 

 چادرم را روي صورتم كيپ كردم

 .خوشحال شدم از ديدنتون-

بايد دور ميشدم؛ چون اين جا ماندن 

 اصال به صالحم نبود

 .محمد منتظرمه، من بايد برم-



با آمدن نام محمد بر روي زبانم، رسش 

 .محكم و رسي    ع باال آمد

حق داشت. حال خودم هم جور ديگري 

 .شد

ي لرزان راه افتادم  با پاهايي

 !خدا نگهدار-

 آرام شماره را گفت

ي اين شمارهي منه-
 ...راستر

 شماره در ذهنم ثبت ميشد كه ادامه داد

هر موقع مشكلي بود يا دلت خواست -

، ي
 با يه دوست دردودل كتز

 .خوشحال مي شم صداتو بشنوم

بقيهي حرفش را نشنيدم. همان شماره  



ي بود
ز
 .كاف

   هچتر هاي وارون

.. , 

( ) ) ( 

ايط غافلگي   چنان از ديدنش در آن رسر

 شده بودم كه كال يادم رفت

سم آن شب چطور و چرا به مراد خي   بي 

 داده. ولي مشكلي نبود

سم بود  .چون از اين به بعد در دسير

وز شده بودم كه  انگار در جدالي پي 

ز   رسخوش و فاتحانه بي 

ها قدم برميداشتم  .قي 

ز  بودم دارد نگاهم ميكند؛ براي  مطمي 



، قدم هايم را با ز  همي 

صالبت برداشتم كه فكر نكند ديدنش در 

 .من تحولي ايجاد كرده

ي 
باد چادرم را تكان ميداد و من به سختر

 آن را روي رسم نگه

داشته بودم تا به پاهايم نپيچد و رسنگون 

 .نشوم

ي  مخصوصا كه تا در ديدش بودم، بايد ي 

شتمخيال قدم برميدا . 

   چتر هاي وارونه

 .دلم به حال خودم سوخت

من همان دخير پانزده سالهاي بودم كه 

 دلش با ديدن پرس مورد



عالقهاش پر ميكشيد و هيجان زده 

 .ميشد

ز  ي شده بود و راهم را از بي 
چشمهايم بارايز

ها به زور  سنگ قي 

 .پيدا ميكردم

نگران بودم پايم بلرزد و پيش مرد پشت 

 .رسم رسوا شوم

البد از حركات و حرفهايم فهميده بود از 

 ديدنش جا خورده و

 .خوشحال شدهام

كمي از قطعهاي كه قي  مرضيه آنجا بود 

 دورتر شدم، ايستادم

 .تا نفس تازه كنم



 .اشكهايم با شدت روي گونه جاري شد

امروز بيش از حد تحملم زجر كشيده 

 بودم. ديدنش بعد از آن

همه سال در اين جا، هم خوشحال و هم 

 .ناراحتم كرده بود

   چتر هاي وارونه

 .خودم را مي شناختم

ي زندگيام، پيدا شدن 
ايط بحرايز در اين رسر

 رس و كلهي كسي كه

روزگاري عاشقش بودم و به فراموش  

ز نبودم، قطعا  كردنش مطمي 

ي مي توانست داشته ب
اشدتبعاير . 

 چشم بستم



خدايا كمكم كن بيشير از اين زندگيم -

 دستخوش هيجانا و

 .اتفاقاي اين اواخر نشه

دوباره در ذهنم لحظات گذشته را مرور  

 كردم. مردي با چشمهاي

د، كت و  ز روشن كه شادي در آن موج مي 

 شلوار سياه خوش دوخت كه

ابهت و چهارشانه بودنش را به رخ 

 ميكشيد و جذبهاش را چند

ي مرتب و ژل زده ب رابر كرده بود، با موهايي

ين  بدون كوچكير

ي با بيست سال پيشش، بلكه  تغيي 

 .جاافتاده تر و مردانهير 



ناخواسته ياد همرسش افتادم. البد خيلي 

 روزگارش خوش بود كه

   چتر هاي وارونه

ز بود  .حال و روزش چني 

كاش بيشير ميماندم، كاش از حال و 

گرفتم. اين كهروزش خي  مي  

چه ميكند و حال و روزش چطور است،  

 ...كسب و كارش چيست و

 به خودم نهيب زدم

اصال به من چه كه خونه زندگيش -

 چطوره و مشغول چه كاريه؟

سيد و ما رو كنار هم  اگهيهو محمد رس مي 

 رس قي  مرضيه ميديد



؟ اگه فكر ميكرد با هم هماهنگ   ي چ 

 كرديم همون ساعت اونجا

ي ميافتاد؟
ر
 باشيم، چه اتفاف

ي به پا كرد  .ياد محمد در دلم غوغايي

بايد زنگ مي زدم دنبالم بيايد، روشنا در 

 .خانه تنها بود

چند نفس عميق كشيدم، نبايد هيجانم 

 .را بروز ميدادم

 شمارهاش را گرفتم

؟- ي  كجايي

 انگار منتظرم بود كه رسي    ع جواب داد

   چتر هاي وارونه

- دنبالت؟ بيام  



.. , 

(( ) ( 

كلي با خودم كلنجار رفته و حرفهايم را 

ز كرده بودم  سبك، سنگي 

ي مشكوك نشود. هر  ز تا محمد به چي 

 چند، اول بايد ميفهميدم آيا

ي ديده يا نه، شايد منتظرم نمانده و  ز چي 

 رساغم آمده و مردي

 .را كنار من رس قي  مرضيه ديده بود

وع كردم ز كه نشستم رسر  داخل ماشي 

هوا داره رسد ميشه ... يكم دير كردي -

 .رسدم شد

ي خيال جواب داد  ي 



 ميخواي بخاري رو بزنم؟-

 به سمتش برگشتم

   چتر هاي وارونه

 .نه-

د، كنجكاوي هم نميكرد، شك   ز ي نمي 
ز
حرف

 كردم نكند زودتر آمده و

ي ديده باشد ز  چي 

 ...چرا ديركردي؟-

 زير چشمي نگاهم كرد

- ات طول بكشه رفتم رس فكر كردم حرف

 ...خاك بابابزرگ

 رسم را تكان دادم

ي بريم رس خاك -
روحش شاد ... راستر



 خانجون منم يه فاتحه

بخونيم ... من كه خيلي دير به دير ميام 

 .اينجا

 متعجب نگاهم كرد

ي مگه؟! ... از اين -
اومدي عيد ديديز

 ...خونه به اون خونه

 ...اونارم يه بار ديگه مياي

 اخم كرد

   چتر هاي وارونه

ز نزديكه، بيا يه فاتحه بخون - بابا همي 

 .براش

 آب دهانم را قورت دادم

 .باشه بريم-



ي زد، نه من 
ز
تا برسيم ديگر نه او حرف

سيدم ي گفتم، ميير ز  چي 

ز من قضيه را  ي ديده باشد و گفير ز چي 

 .خراب كند

سيد ز به نظر مي   غمگي 

- ي  ، هر امروز بايد يه رس برم خونهي حاچ 

م رس خاكش  موقع مي 

ه مواظب حاج خانم  انگار بهم ميسي 

 باشم، حس ميكنم نگرانشه و

ناراحت ميشه بابت اينكه خداي نكرده 

 .براش كم گذاشته باشم

 نميخواستم عصبانياش كنم

تو كه هميشه حواست بهش هست، -



؟ ... كاش ي
 ديگه چرا ناراحتر

سيدن  .بقيه هم اندازه ي تو بهش مي 

ي نزد و 
ز
من جسورتر شدمحرف  

   چتر هاي وارونه

؛ - ي
ماشااهللا همه جوري در خدمتسر

ات ، تعمي  ي
 خريداشو مي كتز

 خونهشو

 ، سي انجام ميدي، به حساب كتاباش مي 

ي دم  حقوقشو ميگي 

 خونهاش

ي ... ديگه چيكار بايد ميكردي؟  ميي 

 به سمتم برگشت

ي منظورم چيه رويا؟-
 ميدويز



 با اخم لب زدم

 .نه! نميدونم-

ه گرفتم  دستم را به دستگي 

من همينجا پياده ميشم تو برو به -

 .حاجخانم برس

ز ببينم - اين اداها چيه رويا؟ بشي 

 ...نميشه دو كلوم باهاش

 .حرف زد

   چتر هاي وارونه

 چادر را كشيدم

جدي گفتم محمد، نزديكه، من پياده -

م، تو برو  ...مي 

ي شد
 عصبايز



- ت ي ميگم دور بر چه خي  ز ه تا يه چي 

 ..ميداري؟

 دستم را روي چشم هايم گذاشتم

خواهش ميكنم بفهم محمد! ... االن -

 من به اين تنها بودن

احتياج دارم ... اين جا. تو خونه هم تا 

 برسم روشنا نميذاره

 .برا خودم باشم

 به سمتش برگشتم

ز جا، برو به كارات برس - پيادهم كن همي 

ي ... امروز روز خو ي   

 .نداشتم، دلم ميخواد يكم راه برم

ي پايينير 
 .نزديك خانه بوديم تقريبا چند چز



 خيلي عادي جواب داد

؟- ي
 تو كه هيچ روزي خوب نيستر

   چتر هاي وارونه

 اشك در چشمهايم حلقه زد

؟- ي
يز ز  طعنه مي 

 مات نگاهم كرد

واال ديگه. هيچ موقع حوصله نداري، -

ز و  ...همش غمگي 

از گلويم خارج شد آه رسدي  

ي تو رسم؟ اين كه - ي رو ميكوي  چ 

 غمگينم؟ اين كه افرسدهام؟

كسي مجبورت نكرده من عبوس و ...

ي 
 ...افرسده رو تحمل كتز



 ترمز كرد

خيلي خب! مواظب خودت باش .... -

سه ي روشنا بير
 .دير نكتز

 دستم را به سمت در بردم

 .يه رب  ع ديگه خونه ام-

 قبل از پياده شدن صدايم كرد

ي كه من -
هميشه اينجوري مي كتز

 نميتونم حرفامو بهت بزنم و

   چتر هاي وارونه

... 

ز نگاهش كردم  غمگي 

تو چرا هيچوقت حال منو نفهميدي -

ي 
 محمد؟ چرا همش فكر ميكتز



 من مخالف كارها و حرفاتم؟ چرا؟

 اخم كردم

ز اونجوري كه بايد منو درك - برا همي 

 نكردي؛ چون يه پيش

ي از من و حرفام و تصميمام  داوري
ذهتز

 ...تو فكر خودت داري

ي االن رويا مخالفت 
 

همش با خودت ميگ

 ميكنه چون فالنه ... چون

ي براي سوالت تو  خودت از قبل يه جواي 

 ذهنت آماده داري كه

اجازه نميده اصال به حرفاي من گوش  

ي ميخوام ي و بفهمي چ 
 .كتز

 چشمهايم تر شد



- انم يا هيچ  االنم اصال بحث تهمينه خ

 كس ديگه نيست ... گفتم

كه؛ باور كن احتياج دارم تنها باشم، روز 

ي داشتم
 پر تنسر

 .محمد، يكم درك كن

   چتر هاي وارونه

 آب دهانم را به زور قورت دادم

اجازه ندارم يه رب  ع، بيست دقيقه براي -

 خودم باشم؟

 .در را بسته و راه افتادم

.. , 

(( ) ( 

پازلي هزار تكه، در اطراف  وجودم چون



 پخش شده بود و هر چه

سعي داشتم قطعاتش را به هم بچسبانم 

 .شكل واحدي تشكيل نميشد

هر طرف را درست ميكردم از طرف ديگر  

ون  كم مي آمد يا بي 

ي اي بود
ايط سخت و بحرايز د. رسر ز  .مي 

دوباره به سالهاي قبل برگشته بودم؛ به 

 همان جمع دوستانه،

به روزهاي خوب مدرسه، روزهاي خوش 

ي 
 

ي خانوادك
 

 .زندك

آه رسدي از گلويم خارج شد، آن زمانها 

 چقدر خوشبخت بودم،

   چتر هاي وارونه



حارصز بودم تمام آن چه را دارم بدهم و 

ي 
ي لحظاير

ي ... حتر
 ساعاير

ي تلخ 
ي كه حتر

به آن سالها برگردم، دورايز

 ترين اوقات آن زمان،

ين ترين بودندازحاال بر  ايم شي  . 

دلم عجيب براي مدرسه تنگ شد، براي 

 .خانهي پدري، حياط بزرگ

چقدر دلم خواست همان زمان بود و با 

ي 
 شور و شوق و هراس ناسر

از پيدا شدن رس و كلهي برادرها، با عجله 

 حياط و پلهها را

شسته و از بوي آب و خاك باران خورده 

دم  ...لذت ميي 



مدرسه را  دلم كوچهي شلوغ پشت

ها هميشه آنجا  خواست كه با دخير

 !روزگاري داشتيم. كوچهي عشاق

ي بود  .عجب روزهاي خوي 

 .آه رسد ديگري كشيدم

ي  ز بايد رس راه براي شام روشنا چي 

 ميخريدم، امشب اصال حوصله

 .ي درست كردن شام نداشتم

   چتر هاي وارونه

در را آهسته باز كردم. شايد روشنا 

بود اما به محض ورود خواب  

ي شنيدم؛ پس معلوم  خانه صدايي
ز از آشي 

 .بود روشنا آنجاست



 چادر را از رس برداشتم

 .من اومدم-

مطمئنا محمد به اين زوديها نميآمد، هر 

 بار كه به خانهي 

فت ساعتها طول مي   تهمينه خانم مي 

 .كشيد تا به خانه برگردد

 روشنا را صدا كردم

ي مامان-
 !چيكار مي كتز

ون آمد از  خانه بي  ز آشي   

ي -
 .برات چاي دم كردم مامايز

 بغلش كردم

م برم كه بزرگ شده-  .قربون گل دخير

لبخند روي لبم با حرف بعدياش خشك 



 شد

 .بابا محمد تلفن كرد گفت دير مياد-

   چتر هاي وارونه

 شانه باال انداختم

؟- ي
 درساتو خوندي؟ تكليفت رو نوشتر

 به سمت اتاقش رفت

آره يه چند تا سوال مونده اونم بايد -

ي يا
 شما كمكم كتز

 با

 با

. 

خانه رفتم ز  به سمت آشي 

بابا مياد كمكت ميكنه، من خيلي _



ي 
 .خستهم مامايز

.. , 

ه شدم  ي بلند شد خي  به بخاري كه از چايي

 چه كار بايد ميكردم،

كننده ي  هنوز فكرم درگي  ديدار غافلگي 

 چند ساعت پيش بود،

رار است او را ببينم از اگر ميدانستم ق

 قبل برنامه ريخته و

 .خودم را آماده مي كردم

   چتر هاي وارونه

ي كشيدم چه لزومي داشت تا 
نفس عميقر

ي كنم  خودم را درگي  اويي

 ...كه حاال خانوادهي ديگري داشت



دستم بر پيشانيام نشست، خدايا فكرم را 

 آزاد كن، از كجا بايد

ميبينم تا الاقل به  ميدانستم كه او را 

سيدم كه موقع  خودم مي 

ي نگويد چه شكسته شدهام
 .خداحافطز

سيد كه من  البد خودش به زنش خيلي مي 

 به نظرش شكسته و

 .جاافتادهير رسيده بودم

اعصابم خراب شده بود، درست كه بچه 

ي 
 نبودم اما عقدههاي فراوايز

ي همهشان 
داشتم و از همان نوجوايز

 .رسكوب شده بود

را به ساعت ديواري دوختم،  نگاهم



 ساعت نه و نيم بود و محمد

هنوز برنگشته بود، البد همه دور هم 

 براي شام جمع بودند و

 .نميتوانست دل بكند

مطمئنا محمد به اين زوديها نميآمد طبق 

 معمول هر بار كه

   چتر هاي وارونه

فت ساعتها طول مي كشيد تا به خانه  مي 

 .برگردد

روشنا جلوي تلويزيون مشغول ديدن 

 .برنامهي دلخواهش بود

 صدايش كردم

 .روشنا مامان! بيا شام بخوريم-



پن گردن كشيد
ُ
 از روي ا

 منتظر بابا نميمونيم؟-

 لبخندي زدم

، عمه اينا - ي
معلوم نيس كي بياد مامايز

 خونهي حاج خانم بودن

شايدم شام همون جا مونده و دور هم 

 .خوردن

خاموش كردتلويزيون را   

 زنگ بزنم بهش؟-

 لبهايم كش آمد

نه عزيزم، بذار راحت باشه، اگه تلفن -

 بزنيم عمه جون اينا

   چتر هاي وارونه



ز كه ما دوست نداريم بابا  فكر ميكيز

 ...محمد باهاشون باشه و

 حرفم را بريد

بابا محمد كه هميشه خونهي -

 ...عزيزجونه

 ادامه داد

- ي چرا نميذ
اري عزيزجون بياد مامايز

ي 
 

 خونهي ما با هم زندك

كنيم؟ اينجوري بابا هم الزم نيس هي بره 

 خونشون و ما تنها

 ...بمونيم

ز نگاهم كرد  غمگي 

 .طفلي عزيزجون گناه داره همش تنهاس-



.. , 

ي  ز در مقابل حرف هاي روشنا چي 

 نداشتم، همه حق داشتند اال من

 .كه دلم آسايش و آرامش ميخواست

   چتر هاي وارونه

محمد كه گفته بود تا پاي جان تحت 

 .اختيار مادرش ميماند

بايد قبول ميكردم او را هم اندازهي من 

 دوست دارد، شايد هم

، در اين شگي نداشتم، حق داشت 
بيشير

 مادرش بود و سالها زحمتش

را كشيده بود ولي من نميتوانستم تهمينه 

 خانم را هم تا آخر



كنار خودم تحمل كنمعمر   . 

 چشم بستم

م-  .بريم شاممونو بخوريم دخير

 دمغ شد

 چرا بابا هيچ موقع رس شام نيست؟-

- ، ي
ديگه پياز داغشو زياد نكن مامايز

ه  هفته اي دو سه بار مي 

 .همش

تو كه حوصله نداري، بابامم كه همش -

 نيس پس كي به درس و

 مشق

من برسه، كي برام قصه بگه، كي باهام بره 

رك و خريد وپا ... 



   چتر هاي وارونه

 ناراحت نگاهش كردم

ي؟ ديگه از اين - روشنا چرا بهونه ميگي 

 حرفا نزنيا، بابات

بشنوه ناراحت ميشه ... فكر ميكنه البد 

 من يادت ميدم كه اينا

ي 
 

 ...رو بگ

 اجاق گاز را خاموش كردم

اصال ديدي من تا حاال به بابات گاليه  -

 كنم؟

ه جواب دادبيحوصل  

ي و حرف -
آره، همش دعواش ميكتز

ز  ني  ز  .عزيزجون رو مي 



 لبم را گاز گرفتم

ي ادب، گوش - هي ي 
خاك به رسم! دخير

؟  وايميسي

 شانه باال انداخت

گوش وايسادن نميخواد بحث -

 هميشگيتونه

ز گذاشتم  غذا را روي مي 

   چتر هاي وارونه

 .بسه ديگه روشنا، نميخوام ادامه بديم-

ز نشسته و  هر كدام در يك سمت مي 

 بدون حرف مشغول غذا خوردن

 .شديم

ي  اعصابم داغون بود، چرا بايد به جايي



سيدم كه فرزندم  مي 

برايم راه حل نشان بدهد، اين بحث هم 

 نتيجهي كارها و رفتار

محمد بود كه مدام ارصار به آمدن 

 مادرش پيش خودمان ميكرد و

 .من مخالف بودم

ي كه حق ز مسلمم بود را بايد به  چرا چي 

 ديگران تفهيم ميكردم،

من به عنوان يك زن حق داشتم خانهي 

 .جدا داشته باشم

فكرم سمت روزهاي بعد از فوت حاج 

 يداهللا و بازگشتمان به تهران

ي همه مرا متهم به از اين 
كشيده شد وقتر



 شاخه به آن شاخه

پريدن كردند و باعث تصادف و مرگ 

 .حاج يداهللا دانستند

نمي فهميدند مرگ حق است و هر جا كه 

 باشد رساغ انسان ميآيد،

پوستم كنده شد تا توانستم ثابت كنم 

ي اگر شمال هم نميآمدند
 حتر

   چتر هاي وارونه

قرار بود به مشهد بروند و در هر حال 

 تصميم به سفر داشتند و

 ...اين اتفاق همه جا ممكن بود بيفتد

.. , 

با صداي روشنا پاره شدرشتهي افكارم   



بابا ميگفت اگه مامانت دوس داشته -

 ...باشه

ب باال آمد  رسم به رصز

؟- ي ي چ 
 نميفهمي ادامه نده يعتز

 لبهايش جمع شد

ز ديگه ميخواستم بگم-  .يه چي 

 دستم را مشت كردم

االن نه روشنا، شامتو بخور ... نميخوام  -

 .كال حرف بزنم

ه كمي ديگر با غذايش بازي كرد و بعد ب

 .اتاقش رفت

   چتر هاي وارونه

ي فراوان جسمي و روچي  
 

با وجود خستگ



 كه امروز داشتم، براي شام

ي درست كرده بودم، غذاي مورد 
ماكارويز

 عالقهي محمد و روشنا،

ز افتاد تمام  اما نگاهم كه به ديس روي مي 

ي در تنم مانده
 

 خستگ

بود، روشنا خيلي كم خورده بود و محمد 

 .هم نبود

تقصي  خودم هم بود، نبايد با روشنا تند 

دم ولي او
ز  حرف مي 

ي حس و حالم 
هم بايد ياد ميگرفت وقتر

 خوش نيست زياد پاپيچ

 .نشود

 دستهايم را در هم قفل كردم



اهه برم-  .خدايا كمكم كن ... نذار بي 

ز خم شدم و رسم را روي بازويم   روي مي 

 گذاشتم

 .چرا به اينجا رسيدم-

 اشكم رسازير شد

 !يه راهي پيش پام بذار خدا-

   چتر هاي وارونه

چند نفس عميق كشيدم، بايد عزمم را 

ين  جزم ميكردم و بهير

فتم  .تصميم را گرفته و پيش مي 

 با صداي محمد چشم باز كردم

 اينجا چرا خوابيدي؟-

كردم  چشمهايم را دوباره بسته و باز   



 سالم، ساعت چنده؟-

 رسش به سمتم برگشت

ا اون جا بودن يكم طول كشيد-  ...دخير

دم  دندان روي هم فرسر

 .من فقط يه ساعت پرسيدم-

 پوزخندش واضح بود

خب منم جوابتو دادم چون فهميدم برا -

ي پرسيدي  .چ 

ي رفت  به سمت ظرفشويي

   چتر هاي وارونه

- ز ميكر  دي بعد الاقل اينجا رو تمي 

 ميخوابيدي؟

ز گذاشتم  رسم را دوباره روي مي 



فتم اتاق - اگه ميخواستم بخوابم مي 

 .خواب، يهو خوابم برد

.. , 

 پارچ آب را از يخچال برداشت

ه، بلند شو برو - پاشو گردنت درد ميگي 

 .تو تخت بخواب

ي برداشت
 ليوايز

ي به بدنت -
ي فكر نميكتز اينجوري ميخواي 

 چه فشاري ميآد و چقدر

ه  ...بدنت درد ميگي 

 به زور چشمهايم را باز كردم

ي برات مهمه؟ كه تا اين وقت شب -
يعتز

ون خونه در  موندي بي 



ي كه حال بد منم ديده بودي و 
صورير

ي چه وضعي دارم؟
 ميدونستر

   چتر هاي وارونه

 چشم بست

حالم خوش نيس رويا، اگه ميخواي -

ي بذار باشه براي
 بحث كتز

قتش نيستبعد االن و  . 

نگاهم را به در بستهي اتاق روشنا دوختم 

 و ذهنم به سمت

 حرفهايش برگشت

اونقدر صداتون بلنده كه همه ميشنون -

ي دارين حرف  راجع به چ 

ز  ني  ز  .مي 



 آرام از روي صندلي بلند شدم

 شب بخي  -

خانه صدايش بلند شد ز  قبل از ترك آشي 

 .امروز محمدعلي هم اونجا بود-

 مكث كردم

ي -
 .بسالمتر

 ادامه داد

   چتر هاي وارونه

 ...راستش تصميم گرفتيم-

 چشم بستم

 !بعدا محمد-

 صدايم كرد

 ...گوش كن رويا-



 دست باال بردم

ي -
تو گوش كن محمد! مختاري و ميتويز

ي 
 هر كاري دوست داري بكتز

ولي انتظار نداشته باش منم باهات 

 .هماهنگ باشم

 صداي پايش نزديك شد

؟- ي ي چ 
 يعتز

دلم گرفت بعداز اين همه سال با هم 

 بودنمان قدرم را نميداند

ي تو هر كاري كه دلت -
ز ... يعتز ي همي 

يعتز

 ميخواد رو حتما

ي به نظر و  انجام ميدي و احتياچ 

 موافقت من نداري ...مثل اون



   چتر هاي وارونه

ي رو خريدي و به  موقع كه خونهي حاچ 

ي ندادي
 نظر من اصال اهميتر

ي و حرف من  يا 
همون موقع كه فروختر

 برات مهم نبود حاالم همينه

... 

 ناراحت ادامه دادم

ي ... درسته زندگيمو -
ه اينو بدويز ولي بهير

 ... دوست دارم،

ام قائلم  تو رو دوستت دارم ... برات احير

 ... ولي اين دليل

نميشه كه هميشه حرف، حرف تو باشه 

 ... خب منم آدمم عزيزم منم



ي هستم ...اگه نظر من يه پايهي 
 

اين زندك

 ...برات مهمه

 به سمتش برگشتم

كه مطمئنا نيست من مخالف اين -

 .قضيه هستم

 دستش را به كمرش زد

ي كه دارم -
ي برا خودت ... ميبيتز

 
ي ميگ چ 

سم ... اگه  ازت ميي 

مهم نبود كه دست مادرم رو ميگرفتم و 

 ميآوردمش اينجا. معلومه

   چتر هاي وارونه

 ...كه آرامش تو برام مهمه

 پوزخندي زدم



دقيقا معلومه ... از اينكه نصف شب -

ي خونه معلومه
 برگشتر

 .خيلي برات مهم هستيم

.. , 

 دست هايش را باال برد

ي رويا ... من كه نميتونم -
 

ي داري ميگ چ 

 مادرم رو تنها بزارم

 ...كه

 اخم كردم

مگه فقط مادر توئه؟ پس بقيهي -

ي .... آقا محمدعلي   بچههاش چ 

گوهر ... بقيه ... مگه فقط بچهاش ...

؟ ي  تويي



 شانه باال انداخت

   چتر هاي وارونه

ي تاوان -
خب اونا گرفتارن اوال ... در ثايز

 نفهمي اونا رو كه

 .نبايد من بدم

 به راهم ادامه دادم

- ي ... مهرب ون ... پرس نه فقط تو خوي 

 !خوب

 در را بستم

تو اصال به بقيه مجال نميدي -

ز   .خودشونو ثابت كيز

 در را باز كرد و داخل شد

 روشنا شام خورد؟-



 روي تخت نشستم

 .چه عجب بچهات يادت افتاد-

 كنارم نشست

 ...هميشه يادمه فقط-

 لب برچيد

ي و -
اميدوارم هيچموقع از كار افتاده نسر

ي 
 محتاج بچهات نباسر

   ي وارونهچتر ها

تا بفهمي يه مادر چقدر تو اين دوران ...

 از بچهاش انتظار

 داره

 نگاهش كردم

اشتباه نكن محمد مسئلهي من مامانت -



ي   نيست، مشكل من خود تويي

ي و به كاراش ... من ميگم تو همش اونجايي

سي ... مگه فقط  مي 

مادر توئه؟ مگه تنها براي تو زحمت  

 كشيده، برا بقيه كاري

 نكرده؟ برا اونا وقت نذاشته؟

 اخم كردم

اصال همهي اينا به كنار، من چيكار به -

 مادرت و بقيه دارم،

ز  من ميگم تقسيم وقت كن بي 

 ...خونوادهات ... من ... روشنا

 لباسهايش را در آورد

-  كارو ميكنم ولي تو نميذاري كه
ز ...  همي 



 امروز تو خونهي 

ز بود ي صحبت همي   ...حاچ 

   چتر هاي وارونه

ز  امشب حالم خوش نبود براي همي 

 ارصار به حرف زدن نداشتم ولي 

 محمد دست بردار نبود

با بچهها قرار گذاشتيم هر ماه يكيمون -

 پيش حاج خانم بمونه

اگه هم كسي خودش نتونست بره ....

 ...ميتونه

ز هم نشا ي بود كه بار همي  نهي خوي 

ز از روي دوش محمد  سنگي 

برداشته ميشد و ديگران هم در نگهداري 



 از تهمينه خانم سهيم

ميشدند، شايد محمد هم اينطوري 

 بيشير در اختيار ما بود و

 .وقتش آزادتر ميشد

 دراز كشيدم

ت دلتنگت بود ... از صبح نديده - دخير

 بود پدرشو البد اينم

 .تقصي  منه

 لبخند زد

ي بريم خونهي -
آره ديگه، عرص گفتر

 ...محسن كار داري و فالن

 ...بعدشم رفتيم بهشت زهرا بخاطر تو

   چتر هاي وارونه



 قيافهي ماتم را كه ديد ادامه نداد

ي كردم بابا-
 .شوچز

 تلخ شدم

ي ... -
 

ي ميگ
هميشه حرفاتو تو قالب شوچز

 .ولش كن اصال

 .حاال تلخ نشو رويا خانم-

 .خستهام-

ي تو در كنم ديگه-
 

 .من اينجام كه خستگ

ي كه -
ي حدس بزيز

ي رويا ... نميتويز
نميدويز

 من چقدر خسته شدم

 .امروز ... از صبح رس پا بودم تا خود االن

از فضولي در حال مرگ بودم ولي 

 نميخواستم بداند مشتاقم



ي بدانم ز  ازكارهايش چي 

 .بخواب پس ... اجازه بده منم بخوابم-

اندبرم گرد  

   چتر هاي وارونه

مگه من گفتم ميخوام بخوابم؟ گفتم -

ي 
 

ي خستگ
 خستهام ... ميدويز

ي رو از 
 

ي يگي بايد خستگ
؟ يعتز ي ي چ 

يعتز

 .دوشم برداره

 خنديد

 !فهميدي عشقم؟-

 چشم بستم

ي وظيفهي من رفع كردن -
چرا فكر ميكتز

ي توئه، از صبح
 

 خستگ



، فكر نكن  ي
ي نصف شب برگشتر

رفتر

ي 
ي هاميتويز

خرم كتز  

اين حرفا چيه دخير خوب! كل روز كه -

 مهم نيس، من روزمو مي 

 .گذرونم فقط بهبيام پيش تو

 ريز خنديد

ي از زير بار -
ي نمي تويز

هر كاري هم بكتز

 مسئوليت شونه خالي 

ي و دربري ... پس خيال خام نكن
 .كتز

 خودم را عقب كشيدم

متاسفانه من مثل تو مسئوليت پذير -

 .نيستم

   وارونهچتر هاي 



 خودش را جلو كشيد
ً
 او هم متقابال

ي رويا -
ي بايد باسر

ي با متز
ي ... وقتر

بايد باسر

 .خانم

 آهي كشيدم

 .جدي حوصله ندارم محمد، بخوابيم-

ي بيحوصله ميشوي چه -
ي وقتر

و نميدايز

 بيته دلم ميخواهدت

 !ملكهي من

ي محمد-  .خيلي فرصت طلت 

 .مي دونم-

......................................... .. , 

ي تمام خودم را روي مبل رها  
 

با خستگ

 .كردم



محمد دوش گرفت و خوابيد اما من 

 خوابم پريده بود و هر كاري

د  .كردم خوابم ني 

   چتر هاي وارونه

چشم به ساعت روي ديوار دوختم، 

 .ساعت يك نصفه شب بود

نيست فردا با خود گفتم؛ مهم 

 جمعهاست و تعطيله، يكم بيشير 

 .ميخوابم

ي را به دست گرفته و صفحات 
گوسر

 مجازي را اين طرف و آن طرف

 .كردم

ي دستم را نگرفت ز  .چي 



اتشان را چك كنم،   رساغ ينم رفتم تا تغيي 

 كاري كه هميشه

 .ميكردم و رسگرميام بود

ي كه هم ناراحتم ميكرد و هم  ز چي 

 .خوشحالم

ر شادشان دلم شاد ميشد با ديدن تصاوي

 و با ديدن متنو عكسهاي

ي شان 
ز دلم براي اندوه و ناراحتر غمگي 

 .ميگرفت

ز كردم، شمارهاش را  ين را باال و پايي 

ه كرده بودم  ذخي 

 در ينم مي آمد، روي صفحه  
ز براي همي 

 كه رسيدم مكث كردم



 .عكس جديد گذاشته بود

   چتر هاي وارونه

ي را ف
شار دادم، انگار روبرويم دكمهي گوسر

 باشد و از نگاهش

 .در بروم

ي گفته بودم 
ياد حرف محمد افتادم وقتر

 تمام دوستانم عكس خودشان

يا خانواده شان روي پيامرسان هاي 

 مختلف هست، جواب داده بود

اي خصوصي آدم بايد خصوصي - ز چي 

 .بمونه، اسمش روش هست

 گفته بودم

دوستام عكس خودشونو شوهرشون و -



ي  ارن مگه چ  ز  بچههاشونو مي 

 ميشه؟

 جواب داده بود

ي ما باخي  -
 

چه لزومي داره بقيه از زندك

 بشن به كسي چه

مربوط كه من دخير دارم پرس دارم، چند 

ي   !تا بچه دارم يا هر چ 

 ...به كسي چه مربوط متاهلم يا مجرد

ي شده بود
 عصبايز

- ز و خونه چرا بايد براي بقيه، ماش ي 

 زندگيم و عكس پروفايل

   چتر هاي وارونه

من مهم باشه؟ نميدونم مردم اينقدر 



 بيكارن كه بيان عكسها و

ز   .نوشتههاي تو رو چك كيز

 جوابش را داده بودم

مردم بيكارن يا نه مهم نيست، مهم -

 تگايپه من دوست دارم اين

كارو بكنم حاال كسي چك كنه يا نكنه 

، اين برام مهمهمهم نيس  

كه خواستههاي من اصال برات مهم 

 .نيست

 رسش را با افسوس تكان داده بود

چرا سقف خواستههاي تو اينقدر  -

ي اين ي چ 
 كوتاهه رويا! يعتز

 بچها



؟ ... اصال  ي
 

حرفا؟ مگه ي كه اينا رو ميگ

ي به كنار  همه چ 

عزيز من! دوست ندارم عكست روي ...

 ...صفحههاي مجازي باشه

ندارم كسي كه متعلق به منه من دوست 

ز ... زن من،  رو همه ببييز

ي من متعلق به خودمه، 
 

بچهي من، زندك

 ...تنها، نه همه

ز ... دوست ندارم  رسمايههاي شخضي ميز

يك بشم  با كسي رسر

ي بدهم خودش ادامه داده بود  تا جواي 

   چتر هاي وارونه

ي ميشه، به -  عكستو بزاري چ 
ً
اصال



ميشه، به شخصيتت اضافه  

 ...معلومات؟ به دانش و

دستهايم را باال آورده و بحث را تمام  

 كرده بودم

ي منو با اين -
بسه محمد، بسه ... كشتر

 .استدالالي بچهگونهات

.. , 

ي را روشن كرده عكس هاي 
گوسر

 جديدش را چك كردم، چند عكس

ي در فضاي شهر بازي
 

 ...خانوادك

ياد حرف محمد افتادم، واقعا هم 

 عدهاي آلبوم خانوادگيشان را

روي صفحات مجازي ميگذاشتند،  



 گزارش لحظه به لحظه از

وند چه ميخورند و  زندگيشان، كجا مي 

 .چه ميخرند

 پوزخندي روي لبهايم جا خوش كرد

 .نديد بديدا-

   چتر هاي وارونه

از رفتار ضد و نقيض خودم خندهاي  

دم، از حرص اين كه خودمكر   

نميتوانستم آنچه را ميخواستم در اين 

 .فضا قرار دهم

همان لحظه عكس صفحه تغيي  كرد و 

 عكسي از حرم امام رضا

 گذاشت



با اين مضمون؛ دعاگوي همهي شما 

 .هستم

در لحظه دلم خواست برايش بنويسم 

 .التماس دعا دارم و نوشتم

چون آن لحظه واقعا دلم گرفته بود و 

 .نياز به دعاي خي  داشتم

ثانيهاي بعد متوجه كارم شدم، مرا چه به 

 !اين كارها؟

از صفحهاش خارج نشده بودم، رسي    ع 

 دست برده پيام را پاك كردم

 .اما پيامم خوانده شده بود

ز بلندي ناخودآگاه از گلويم  صداي هي 

 خارج شد واي چه كرده



 .بودم

نگاهم را به اتاق خواب دوختم، خدا را 

صدايم باعث نشده شكر   

   چتر هاي وارونه

د  .بود محمد از خواب بي 

ي را 
رسي    ع از برنامه خارج شدم گوسر

ز   خاموش كرده روي مبل گذاشير

به اتاق خواب برگشتم، ديگر خوابم كامال 

 پريده بود، خودم را

با هزار ترفند به خواب زدم ولي خواب به 

 چشمهايم نيامد تمام

فكر و ذكرم پيش همان پيام مانده بود. 

 چه فاجعهاي ميشد اگر



 .مي فهميدمن هستم

ي كشيده خودم را دلداري 
نفس عميقر

 دادم از كجا بايد مي فهميد

من هستم نه شمارهام را داشت نه اسمم 

 را نوشته بودم و نه

عكسي نشانهاي داشتم احتماال فكر 

 .ميكرد مزاحم هستم

 .پتو را روي خودم كشيدم

فردا روز ديگري بود، اصال الكي خودم 

 اذيت مي كردم آنقدر

بيكار نبود كه دنبال اسم و رسم ينش 

 .بگردد

اگر احتما ًال فردا پيام ميداد برايش 



منده اشتباهي   مينوشتم رسر

 .دستم خورد

   چتر هاي وارونه

آهي كشيدم و نگاهم را به محمد دوختم  

 كه آرام و با خيال راحت

يده بود كاش من هم مثل او اينقدر خواب

 .آسوده خاطر بودم

.. , 

دم،  ز ز مرغ پركنده بال بال مي  از صبح عي 

 ديشب نبايد پيام

ميدادم، نميدانم چرا آن كار را كرده بودم. 

 از ترس اين كه

ي آنالين نشده 
ي نوشته باشد حتر ز چي 



ي را دم كرده روي  بودم، چايي

 .سماور گذاشتم

ه بود نگاهي به  سميه تلفن كرده و خواست

 گروه بيندازم، به

ي كه يگي از زنهاي فاميل   خاطر مطلت 

 گذاشته بود نظرم را

 .ميخواست

گفته بودم آنالين ميشوم و جوابش را 

 .ميدهم

اما دست و دلم ميلرزيد و وحشت 

 .داشتم

   چتر هاي وارونه

ي را زدم و 
بسماهللا گفته دكمهي گوسر



 .روشنش كردم

ودپيام داده ب  

؟- ي
 خودير

قلبم هزار در ثانيه كوبيد، پس شناخته 

 .بود

ي رفته و پيام سميه را 
 

اول به گروه خانوادك

 خوانده وجوابش

 .را نوشتم

سوالي پرسيده بود با عجله برايش جواب 

 نوشته و از گروه خارج

 .شدم

ي كه پيامم را  حاال مانده بودم براي اويي

 .ديده بود چه بنويسم



اسمش را عوض كرده و نوشته بود ميم 

 غفاري با وجودي كه دلم

نميخواست جوابش را بدهم ولي مجبور 

ي بنويسم چون به ز  بودم چي 

محض آنالين شدن ميديد كه من هم 

 .پيامش را ديدهام

فكر كردم چه اشكالي دارد شايد هم بهير 

 بود اگر كه مرا شناخته

   چتر هاي وارونه

 .بود

يشب تا صبح به اين فكر كرده بودم كل د

 اگر پرسيد چه كار دارم

سم چرا و چطور قضيهي آن شب  از او بي 



 را او به مراد خي  

 .داده

 بهانه مي توانستم سوالم را 
ز به همي 

سم  .بي 

صفحه اش را باز كردم همان يك كلمه را 

 نوشته بود

؟- ي
 خودير

نميدانستم چه بنويسم كه خودم هستم 

تباهبله يا بگويم اش  

 .گرفته و پيام داده بودم

ز چند  نت همي  ساعت حضورش در اينير

 .دقيقهي قبل بود

 برايش نوشتم



 شما؟-

 .مثال خواستم بگويم اشتباهي شده

   چتر هاي وارونه

 بالفاصله جواب نوشت

؟- ي
 خودير

ي خيالي زدم  خودم را به ي 

؟-  كي

 تايپ كرد

 .كوزت-

ز يك كلمه برگ شتم به مات ماندم، با همي 

 سالها پيش و جلوي

 .مدرسه، همان روز كه واكسن زده بوديم

 .چشمهايم از اشك پر شد



با احساسات جريحه دار شده نگاهم به 

 صفحه مات مانده بود كه

 پيامش رسيد

 .ژانوالژانم-

 .قطعا فهميده بود من هستم

غرورم، وجدانم ... اجازه نميداد برايش از 

 خودم و احساسم

   چتر هاي وارونه

 .بگويم

.. , 

ي ننوشتم ز  .چي 

 چند ثانيهي بعد پيامش آمد

ي بود ... عجب ايامي بود - عجب روزهايي



ي   ... چه روزگار خوي 

 .بود

ي تايپ  ز نبايد ادامه ميدادم، اگر چي 

ز همينجا  نميكردم همه چي 

ي 
تمام مي شد ولي اگر بدون خداحافطز

امي ميشد
فتم، بياحير  .مي 

ي سالها قبل ح
ز
رف دلم را نزده و از طرف

 يك عمر افسوس خورده

م مردم كه از دل من  بودم، به قول دكير

 خي  نداشتند بايد حرفم

دم تا منظورم را  ز را رك و راست مي 

 .بفهمانم

احتماال اگه نيت و قصدم را از پيام دادن 



 نميفهميد فكر ميكرد

   چتر هاي وارونه

هنوز هم خواهانش هستم كه برايش 

فرستادهام پيام . 

ي تايپ كردم
 به سختر

ز - ز حرم براي من هم دعا كني   .اگه رفتي 

 شكلك خنده فرستاد

 .اگه رفتم مشهد چشم-

 تعجب كردم

؟- ز  مگه مشهد نيستي 

ي دادهام
 جوابش كه آمد فهميدم سوير

ز قديمها صاف و سادهاي ... مگه - عي 

 رس شب همديگه رو نديده



 .بوديم

 خودم را نباختم

ز - ي رفتي   .خب فكر كردم شايد هوايي

 بالفاصله نوشت

   چتر هاي وارونه

 .اينم هست ولي فعال تهرانم-

ي نمانده بود
ز
 ديگر حرف

 .انشاءاهللا روزي تموم آرزومندان-

 نوشت

ي كه - انشاءاهللا .. آرزوي هر كي هر چ 

 .هست برآورده بشه

 در صدد رفع و رجوع پيامم برآمدم

- جديد هست و  فكر كردم عكس



 .مشهدين گفتم التماس دعا بگم

 شكلك خنده فرستاد

ي پيام -
به جاي اينكه عكسامو چك كتز

 .ميدادي خب

 بالفاصله اضافه كرد

ل - حس ميكردم نامحسوس داري كنير

ز عكسا رو ي برا همي 
 ميكتز

 .تغيي  ميدادم

چه تفاهمي داشتيم، پس او هم همان 

 لحظه به من فكر ميكرده

- ، عكس و پيام كه دادي ف ي
هميدم خودير

ي ولي حتم
 اسم نداشتر

   چتر هاي وارونه



ي ... برات نوشتم ولي جواب 
داشتم خودير

 ....ندادي

 تايپ كردم

ديروقت بود منم حوصله نداشتم ديگه -

 .خاموش كردم خوابيدم

.. , 

 نوشت

ه و بيحوصلگيهاش، صبح ... - ز آره پايي 

 ...عرص ... شب

 نوشتم

 .درسته-

 بعد از چند ثانيه نوشت

االن اينجا داره بارون ميآد ... برگاي -



، ز  درختا ريخته زمي 

 ...خيابون خيس و پر از برگهاي زرد

 شكلك ناراحت فرستاد

   چتر هاي وارونه

 ...كاش ميشد ... زير اين بارون-

 .آهي عميق از گلويم خارج شد

 و او همچنان با مكث مينوشت

- ...ولي خب با هم قدم زد  ... 

 پيام بعدياش هم رسيد

حيف نميشه ... هم تو متاهلي ... هم -

 ...من

 .درست به اندازهي قبل نامرد بود

ميدانست من يك زنم ميدانست ممكن 



 است دلم بلرزد ممكن است

 دلم از اين هوسهاي زنانه بكند

چند بار پشت رس هم پلك زدم تا 

 اشكهايم بريزند تا چشمهايم

ويسدببيند چه مين . 

 نوشته بود

شوهرت چه جور مرديه؟ روحياتتون با -

 هم ميخونه؟

   چتر هاي وارونه

ها  ز نميدانستم چه برايش بنويسم، چه چي 

 را بگويم و چهها را

 .نگوبم

 آب دهانم را قورت دادم، انگار ميبيند



 .خوبه خدا رو شكر-

 نوشت

 ...خب خدا رو شكر ... ولي -

دم تا نوشتچند ثانيه منتظر مان  

اون كه خوبه ... چرا اينقدر شكسته -

ي   شدي و پي  به نظر ميآيي

 !رويا

ياد نگاه مهربانش رس مزار مرضيه افتادم، 

يا و  شك نداشتم بي 

ي كه سالها 
خالص بود، همان نگاه پرمحبتر

 در قلبم حك شده بود

و تا به حال از سمت كسي نصيبم نشده 

ي شوهرم
 !بود، حتر



 .اشكهايم رسازير شد

   چتر هاي وارونه

 تايپ كردم

ي زيادي كشيدم، فوت مراد، -
سختر

ي 
 

 پدرشوهرم، غم و غصهي زندك

 ...و

 عالمت تعجب فرستاد و نوشت

يه مرد وظيفه داره نذاره به زنش بد -

 .بگذره، هيچ جوره

ي راجع به زنش  ز دلم نمي خواست چي 

سم ولي خودش نوشت  بي 

- ز  و عشق  زن منم بسيار اهل شعر و پايي 

ز   و عاشقيه، اين پايي 



سه همش تو خيابون و كوه و  كه مي 

 ...جنگل و

ي كرد
 مكتر

 .اصال يه اوضاعيه كه نگو-

.. , 

 نوشتم

   چتر هاي وارونه

خيلي خوبه كه آدما با هم تفاهم داشته -

 .باشن

 بنظرم زياد از حد پررنگ نشان ميداد

ز من كه گاهي خستهام و - درسته، عي 

له ... ديگه نميكشمبيحوص  

ون ولي بارون كه بباره بايد به  برم بي 



ون  ...خاطرش بزنم بي 

 ادامه داد

يه مرد بايد به خاطر زنش از آسايش -

 .خودش بگذره

سيد  حرفهايش به نظرم ضد و نقيض مي 

ي تفاهم داريما در حد خيلي زيادي، -
يعتز

 ولي خوب گاهي من از

برم اداره دير برميگردم و واقعا نميتونم 

 پياده روي اما

بهعنوان يك مرد وظيفه دارم كنار همرسم 

ي اون
 باشم و دلخوسر

 .برام مهم باشه

 فقط يك كلمه تايپ كردم



 .دقيقا-

ي يادش افتاده باشد ز  انگار چي 

   چتر هاي وارونه

؟ چقدر تفاهم - ي ي شوهر تو چ 
راستر

 دارين؟ اونم مثل خودت اهل

است؟ ز  شعر و شاعري و اين چي 

 چه لزومي داشت دروغ بگويم

ي نداره-  .نه زياد با شعر ميونهي خوي 

 بالفاصله نوشت

 !چه بد-

 قيافهي محمد در نظرم شكل گرفت

شوهرم مرد بسيار بزرگيه، خيلي خوبه -

 خيلي هم بهير از منه



... 

 اضافه كردم

فقط عشق و محبتش رو از يه راه ديگه -

 ...ثابت ميكنه

 نوشت

- ين راه ابراز عشق و  ولي از نظر من بهير

ز شعر و  محبت همي 

   چتر هاي وارونه

 .جمالت عاشقانه است

 بود ولي برايش نوشتم
ز  نظر من هم همي 

زبان ابراز هر كسي فرق داره و عشق و -

 محبتش رو به روش خودش

 .ابراز ميكنه



 نوشت

مثال چجوري؟ چه راهي به جز ابراز -

ي هست؟
 زبايز

 نوشتم

- ز كه  خيلي ها در عمل ثابت مي كيز

 .طرف چه قدر براشون مهمه

ز را تايپ كرد  فقط همي 

 .خخ-

چند ثانيه پيامي نيامد و بعد از چند ثانيه 

 نوشت

خالصه كه چه قدر اين هوا و بارون ريز -

 ريز، كنار هم بودن و

 .قدم زدن رو ميطلبه



   چتر هاي وارونه

ي نداشتم  ز ي چي 
ي ننوشتم يعتز ز چي 

 .بنويسم

ون پنجره  ي بي 
نگاهم را به هواي بارايز

ي   دوختم، در دلم غوغايي

ي امان چشم هاي من هم  بود، باران ي 

 همراه آسمان گرفتهي شهرم

ي شده و گرفته بود
 .بارايز

چشم به صفحه دوختم كه پيامي آمده 

 بود

؟- ي  خوي 

.. , 

 نوشتم



 .بله، ممنون-

 از همان فاصله هم حالم را درك ميكرد

- ميكنم حالت خوش نميدونم چرا حس 

 نيس، طوري شده؟

 افكارم را ميخواند

   چتر هاي وارونه

ي حالت -
ي اما وانمود ميكتز

ميدونم ناراحتر

 خوبه، اگه موردي

بود كه من بتونم كمك كنم خوشحال 

 .ميشم

قطعا شيطان در وجودم، فكرم، عقلم، 

 قلبم رسوخ كرده بودكه

ي هنوز در 
نگاه خاصش وقت خداحافطز



م جوالن ميدادذهن  

؟- ي
يز ز  چرا اين حرف رو مي 

 با اقتدار نوشت

نن- ز  .نوشتههات دارن باهام حرف مي 

دلم خواست برايش بنويسم چطور 

ي درد
ي وقتر

 ميخواهي كمكم كتز

ي 
 ...خودت هستر

 .اما ننوشتم

ترسيدم كمي هم حرف بزنم تمام ريز و 

 درشت حرفهايم را تا ته

 .بداند

م گفته بود كسي كه كامال به تو و  دكير

 روحياتت آشنا باشد



ميفهمد برخالف ظاهر شاد و 

 خندهرويت، قلبا احساس خوشحالي و

   چتر هاي وارونه

ي 
ي نميكتز

 .خوشبختر

كاش خودم را شادتر نشان ميدادم تا از 

ي به رس  نوشتههايم ي 

د ولي اين كار از من برنميآمد،  درونم ني 

ي   وجدانا هم كار خوي 

ي نداشت يك زن  نبود و وجههي خوي 

 شوهردار با مرد غريبه بگو

 .بخند كند. تا حاال هم اشتباه كرده بودم

ي كنم كه پيامش 
خواستم خداحافطز

 رسيد



ي خانمم هم كه اون روز ديدت-
 ...راستر

بقيهي پيامش را نخواندم، زنش كجا مرا 

 .ديده بود

ز را پرسيدم كه نوشت  همي 

- ا هم اومده رس خاك مرضيه! اون روز ب

 .بوديم

ي زنش از ماجرا خي  
دهانم باز ماند، يعتز

 داشت؟

.. , 

   چتر هاي وارونه

 باالتر رفته پيامش را خواندم

خانمم كه اون روز ديدت بهش گفتم -

 دوست دوران مدرسه مرضيه



 .اي

ي كه 
با خودم حساب كتاب ميكردم وقتر

 مرا ديده بودند در چه

كرده بودم تا   حالي بودم، خيلي سعي 

 حركات و رفتارم موجه

باشد. خدا خدا كردم بياراده حركت 

ي انجام نداده باشم
 ناشايستر

فكر كردم اگر زنش هم مثل خودش و 

 مرضيهي خدابيامرز اهل دك و

پز بود و خودش را خوب نگهداشته باشد 

 البد او هم مثل شوهرش

ي 
 

فكر كرده شكسته شدهام. كال خانوادك

بودند، و فاميلي همانطور   



اهل زرق و برق و زياد به تيپ و قيافه 

 توجه كردن و توي چشم

 .بودن

ي ميكردند عالوه بر  آهي كشيدم، كار خوي 

 اين كه روحيهشان را

حفظ مي كردند در اين دوره زمانه در 

ي كه عقلشان
 مقابل مردمايز

   چتر هاي وارونه

به چشمشان بود هم موجه جلوه 

 .ميكردند

ي هميشه به خودم يادم اف
تاد زمان نوجوايز

محال است مي گفتم  

مثل مادرم باشم من خودم را آنقدر در 



ي هايش غرق
ي و خوسر

 
 زندك

مي كنم كه مجالي براي فكر و خيال 

 بيخود نداشته باشم ولي حاال

كه دقت مي كردم درست در همان 

 درحالي بودم كه مادرم بود با

اين تفاوت كه من برخالف مادرم به جاي 

 اينكه به خانه و زندگيم

برسم تمام مدت در گذشته غرق بودم و 

 افسوس و حرست نداشته

 .هايم را با خودم مرور ميكردم

دندان روي هم ساييدم، اين هم يك جور 

ي بود درست جا پاي
 بدبختر

مادرم گذاشته بودم اما نبايد از خودم 



 .دست ميشستم

ابم خرابير شد، چرا فكر اعصاب خر 

 نكرده بودم ممكن است همرسش

ز نشسته باشد يا كسي همراهش  در ماشي 

 باشد بايد اطرافم را

نگاه ميكردم تا اگر كسي بود من هم او را 

 .ميديدم

شايد تنها فرصتم براي ديدن زنش همان 

 روز بود كه از دست داده

   چتر هاي وارونه

 .بودم

 برايش نوشتم

 .كاش گفته بودين همون موقع-



 پرسيد

ي رو؟-  چ 

 نوشتم

ز - ز هسير  .كه خانمتون تو ماشي 

 البد به حالم ميخنديد

 .نميدونستم دوس داري ببينيش-

مطمئنم مثل من كه رسي    ع از مهلكه فرار  

 كرده بودم تا مبادا

شوهرم رس برسد و ما را با هم ببيند، او 

 هم دوست نداشته تا

ي كند
ز
 .من را به زنش معرف

 رسي    ع تايپ كردم

   چتر هاي وارونه



ام و ادب گفتم-  .محض احير

 نوشت

به فكرم نرسيد، اتفاقا بعدش كه فهميد -

ي گفت چه دوست  تويي

ي كه بعد از اين همه سال 
ي هستر خوي 

 .رفيقتو فراموش نكردي

 دل به دريا زدم

سيدن شما رو از كجا ميشناختم يا - ني 

 شما چجوري منو

؟ ز  ميشناسي 

 خيلي ريلكس جواب داد

چرا اتفاقا گفتم دوست صميمي مرضيه -

 بودي و با هم توي همون



 دوران آشنا شديم،

 در صدد رفع و رجوع برآمد

اين روابط تو فاميل ما تعريف شدهاس -

ي جايگاه
ي دوستر

 ... يعتز

   چتر هاي وارونه

خودشو داره ... همرس، شوهر، ... هر 

ي جاي خود  .چ 

تاد مرضيه دائما از آزادي روابط يادم اف

 در فاميلشان ميگفت،

ز و شايد تنهاترين دليل دوست  اصال اولي 

ز آقاي ميم ز همي 
 داشير

 آزادي عملي 
ز غفاري و تمايلم به او همي 

 بود كه داشتند، همان



ي خودم را شناخته 
آزادياي كه از وقتر

 بودم از من دري    غ شده بود

 .و برايم عقدهاي الينحل مانده بود

يام بعدياش تمام باورهاي چند سالهام را پ

 ريخت

ي -
چه اشكالي داره يگي دوستت باشه وقتر

ز شده و  روابط تعيي 

ي ميكنه مرد 
ر
مشخص باشه ... چه فرف

ي يا زن ...االن چرا ما
 باسر

نبايد مثال راحت همديگه رو ببينيم يا 

 ...حرف بزنيم

 همچنان در حال تايپ بود

 .يا مثال كنار هم قدم بزنيم-



ي روي لبهايم نشست، اين ل
بخند غمگيتز

 مرد داشت عقده هايم را

ي كه از بس هميشه 
يادم ميآورد، ياد متز

 محدوديت داشتم شايد

   چتر هاي وارونه

روابط خيلي عادي هم برايم عقده شده 

 .بود

د و من به اين فكر ميكردم  ز او حرف مي 

 چرا اين مرد را كنار

يا برميخورد خودم نداشتم، به كجاي دن

 اگر طرف مقابل من هم

 .اين اخالق و رفتار را در قبال من داشت

ي باعث ميشد اين فكرها را بكنم   ز چه چي 



 كه حاال بايد كنارم بود

 .و اين حرفها را به خودم ميگفت

ي باعث اين افكار خبيث و بيمار  ز چه چي 

 در ذهن من ميشد، كمبود

ي كه داشتم؟ كم كاري محمد يا 
محبتر

 !زياده خواهي خودم؟

 .دنيا چه قدر به ما بدهكار بود

چشم بستم تا اشكهايم بريزد و راحتير 

 .ببينم

 برايش نوشتم

چون االن هر كدوم متعلق به كس -

 ديگهاي هستيم و هر نوع

 احساسي 



   چتر هاي وارونه

 .خطرناك و خيانت به طرف مقابلمونه

وا نوشت  بيي 

كدوم احساس؟ كي اين حد و مرز رو -

ي جسم
ز ميكنه، وقتر  تعيي 

براي دو طرف مهم نيست و يه خال 

ي مد نظره بدون
 روچي و عاطقز

يگي ... چرا نبايد بشه در  
ز هيچ برخورد في 

 .كنار هم بود

دقيقا حرف دل خودم بود، چه كسي اين 

 چارچوب را براي روابط

ز كرده بود  .برسر تعيي 

لهاي كه نبايد از آن غافل اما مسئ



 ميشديم ُبعد احساسي اين

رابطه بود كه برخالف نظر آقاي ميم 

 
ً
 غفاري و فرافكنياش مطمئنا

ي داشت چرا كه تكرار موجب  عواقت 

 عادت ميشد و عادت محبت و

 .اعتياد ميآورد

 چشمم به ساعت باالي صفحه افتاد

   چتر هاي وارونه

 .نزديك آمدن روشنا بود

ز غافل شده بودم  .چه از همه چي 

 رسي    ع تايپ كردم

 .من بايد برم، با اجازتون-

 جوابم را داد



 بهت برخورد؟-

 اشتباهي برداشت كرده بود

، برميگردم- ي  .نه واقعا بايد برم جايي

با خودم تعارف نداشتم از اينكه با او 

 حرف زده ، خوشحال

بودم، درست يا غلط به روياي چند 

 .سالهام دست يافته بودم

 همان لحظه نوشت

 كمك نمي خواي؟-

دلم نميخواست گزارش لحظه به 

ي ام را بدهم، نوشتم
 

 لحظهي زندك

   چتر هاي وارونه

 .ممنونم-



 نوشت

ي؟- ي مي 
ز
 كدوم طرف

ي دليل پرسيده بود ولي فكر كردم  شايد ي 

 شايد ميخواست بيايد

 .مرا ببيند

 گفتم

ز رسكوچه-  .همي 

خداحافظ كردم و با عجله آماده شدم تا 

 .دنبال روشنا بروم

ي داشتم ولي نه 
 

كلي پيام در گروه خانوادك

 حس جواب دادن و نه

 .فرصتش را داشتم

ي را خاموش كرده و روي اپن 
گوسر



خانه گذاشتم دلم مي خواست
ز  آشي 

ي برندارم
 .با خودم گوسر

ده و در ترافيك چند دقيقهاي دير كر 

ي به مدرسهي 
 ماندم وقتر

كم را تنها و تكيه داده  روشنا رسيدم دخير

 به ديوار مدرسه

   چتر هاي وارونه

 .ديدم كه منتظر من مانده بود

ز را  به محض ديدنم جلوتر آمده در ماشي 

 باز كرد

چرا دير كردي مامان! همهي بچه ها -

ز   .رفير

 لبخند زدم



- ، بب ي
ز مامايز ي رسم گرم شد بشي 

خسر

 .زمان از دستم در رفت

 .عذاب وجدان گرفته بودم

ز پيامد صحبت با جناب ميم  اين اولي 

 غفاري بود كه من به قدري

كم در رسما  مشغول شده بودم كه دخير

 .ايستاده بود

نگاهي به نوك بينياش كه قرمز شده بود 

 .انداختم

 بايد از دلش درميآوردم

مت يه جاي خوب-  .عوضش ميخوام بي 

لباس گرم تنش بود پس امكان نداشت 

 .نخواهد با من همراهي كند



 نگاهم كرد

   چتر هاي وارونه

يم پارك؟-  ميخواي بي 

ز شد  رسم باال و پايي 

 !اهوم-

 دستهايش را به هم كوبيد

يم پارك؟-  واي مامان واقع مي 

بس كه اين اواخر كم حوصله بودم 

لك زچه ام تعجب كرده بودطف . 

 دستش را در دست گرفتم

ي بعد برميگرديم-
 .يه كمي بازي ميكتز

ي 
راهم را به سمت پارك كج كردم، گوسر

 همراهم نبود تا به محمد



خي  بدهم ولي اشكالي نداشت احتماال تا 

ز محمد به خانه  برگشير

سيديم و موردي نبود  .مي 

ي دور از 
شايد بد هم نميشد يك ساعتر

ي باتمام ه
 

ياهوي زندك  

 .خودم فكر ميكردم

   چتر هاي وارونه

ز را كه نگه داشتم روشنا رسي    ع به  ماشي 

 سمت وسايل بازي و

ي دويد
 .ورزسر

 صدايش كردم

ز نخوري، - ي مواظب باش زمي 
مامايز

 مراقب لباسهاتم باش كثيف و



 .گلي نشن

ف به تاپ و  به نيمكت كنارم كه مرسر

رهمحل بازي روشنا بود اشا  

 كردم

ز جا نشستم يكم بازي كن بيا - منم همي 

 .بريم

تمام فكرم حول پيامهاي ميم غفاري 

 ميگشت، از پيامم استقبال

كرده و معلوم بود خوشش آمده بود كه 

 ادامه ميداد، من هم از

اينكه به فكرم بود خوشحال بودم از 

 اينكه برايش مهم بودم و

 .منتظر پيام و تلفنم بود



حوصلهام رس رفته بود، احتمال داشت 

د  هر لحظه محمد تماس بگي 

وع به  و نگران شود، نمنم باران كه رسر

 باريدن كرد، روشنا را

   چتر هاي وارونه

 صدا زدم

روشنا بيا مامان دير شد االن بابا -

 .برميگرده

خيلي وقت بود پارك يا مركز تفريجي 

 نيامده بوديم، دل كندن

خت بودبرايش س  

 يكم دور پارك پيادهروي كنيم باهم؟-

 بلند شدم



ديره مامان جون، ايشاال يه روز ديگه -

 .ميآييم ... قول ميدم

 نگاهم به آسمان افتاد

سم بارون بياد رسما بخوري-  .ميير

به زور دل از پارك كنديم و به خانه 

 .رسيديم

ي پر به استقبال ما آمد  محمد با توي 

- يدي ... هزار چرا تلفنت رو جواب نم

 .جور فكر و خيال كردم

ز نهارخوري گذاشتم  كليدها را روي مي 

   چتر هاي وارونه

م-  .يادم رفت بي 

 متعجب پرسيد



ي، - ون چرا تلفنت رو نميي  ي بي  مي 

ي نگران ميشم
 

 ...نميگ

ه ... يه تلفن  ي دلم هزار راه مي 
 

نميگ

ي ميكنه
 اينقدر سنگيتز

 برات؟

خانه كشيدمراهم را به سمت آ ز شي   

دم حاال چرا دعوا داري، حاال  - خب ني 

ي نيفتاده
ر
 .كه اتفاف

 پشت رسم راه افتاد

ي -
 

دقيقا يه ساعت دير كردين بعد ميگ

ي نيفتاده؟
ر
 !هيچ اتفاف

 شعلهي گاز را روشن كردم

محمد بسه ديگه، رفتيم پارك يه دوري -



 بزنيم ... چرا اينهمه

؟ ي
 قشقرق بپا ميكتز

 روي صندلي نشست

عزيز من چرا نميفهمي نگران شدم، نه -

ي بود نه از  از تو خي 

   چتر هاي وارونه

روشنا ... تلفنت خاموش بود و جواب 

 نميدادي ... گفتم خداي

ز به جاي خورده يا  ...نكرده شايد ماشي 

 به سمتش برگشتم

ي نيافتاده خدا رو شكر، -
ر
فعال كه اتفاف

نده
ُ
 االن رُس و ُمر و گ

ايساديم، ديگه تمومش كنجلوت و  . 



 روشنا جلوتر آمد

ز -  ...مامان دير كرده بود برا همي 

 محمد تند نگاهم كرد

ي افتاده رويا-
ر
 !اتفاف

ي كشيدم
 نفس عميقر

تو چرا به همه كار آدم كار داري محمد -

 .... يكم بيخيال شو

ز كارها و گي  دادن هاي الكياش  همي 

 .حرصم را در ميآورد

ي بزندخودم جوا
ز
بش را دادمتا حرف  

   چتر هاي وارونه

گوشيم شارژش تموم شده بود و -

ز همراه خودم  خاموش شد برا همي 



دمش، روشنا دلش پارك ميخواست   ني 

 گفتم بريم يه دوري بزنيم

ز ...  !همي 

 غذاي روي گاز را هم زدم

ديگه كف دستمو بو نكرده بودم كه -

يف مياري خونه  شما زود ترسر

ي 
 .و نگران ميسر

خم كردا  

ي اون تلفن بيصاحاب مونده - هر جا مي 

 .رو با خودت بي  

 دستم را به پيشانيام گرفتم

؟-  محمد شارژش تموم شده بود ميفهمي

 حق به جانب جواب داد



دي به برق ... كار - ز خب يكم قبلش مي 

ي نبود
 .زياد سختر

فت تا طرف  هميشه تمام راهها را مي 

 مقابل را خسته كند و

   چتر هاي وارونه

 .بفهماند حق با خودش است

ي كشيدم
 نفس عميقر

دم، ميدونستم شارژش كمه  - خودم ني 

 گفتم در هر حال خاموش

ه  .ميشه، بمونه خونه بهير

 روشنا را صدا كردم

 !بيا غذاتو بخور مامان-

 رو به محمد لب زدم



در واقع خواستم يه ساعت مال خودم -

 باشم به دور از هر دغدغه

يالي و فكر و خ ... 

 گردنم را باالتر گرفتم

عالي بود، از اين به بعد هر موقع برم -

ي 
ون با خودم گوسر  بي 

ون   م بي  م ...اصال چه كاريه من مي  نميي 

 كه بهم خوش بگذره نه

اينكه مدام بقيه رو چك كنم يا چك بشم  

 .كجام و چيكار ميكنم

از حرصم به محمد اينطوري گفتم وگرنه 

ي 
ي كه بدون گوسر

 لحظاير

   تر هاي وارونهچ



در پارك نشسته بودم مدام به اين فكر 

 ميكردم اگر كسي تلفن

بزند و كاري داشته باشد نگران ميشود 

 ...يا

 پوزخندي زد

ي برات مهم نيس -
خودخواهي ديگه! يعتز

 بقيه نگرانت بشن يا

ي داشته باشن  .باهات كار واجت 

 گردنم را كج كردم

- ي بزر 
ز
گ شدم كه فكر كنم به حد كاف

 ديگه كسي نگرانم نشه، هر

كسي هم كاري داشت برا مرگ كه نرفتم، 

 ميام خونه بهش زنگ



نم ز  .مي 

ي از ميم  يك هفته گذشته بود و خي 

 غفاري نبود، هميشه هم

آنالين بود و آخرين بازديدش اين را نشان 

 .مي داد

آخرين پيامم براي همان روز بود، ديگر 

 پيامي نداده بودم،

ي خجالت ميكشيدم برايش پيام 
يعتز

ي 
ز
 بگذارم موردي نبود كه حرف

   چتر هاي وارونه

 .در موردش بزنيم

محمد به خانهي مادرش رفته بود آنشب  

 كه دير از خانهي تهمينه



خانم برگشته و روشنا با آرزوي ديدنش 

 به خواب رفته بود، اين

بار روشنا را هم با خود برده بود تا اگر 

ر كرد احساسدي  

ي نكند  .تنهايي

ي نشستم 
شام را كه آماده كردم، رس گوسر

نتم را باز  و اينير

 .كردم

ز داشتم كه در مورد  چند پيام از مهي 

 رفتار بد سميه با پدر

 .حرف زده بود

ي قبل ساز مخالف با پدر و 
سميه از مدير

 مخصوصا مادر كوك كرده



بود، محسن خانهاي نزديك خانهي پدر 

هر روز بحثخريده و سميه   

و جدال راه ميانداخت تا خانه را فروخته 

 و خانهاي در منطقهي 

 .ديگر و باالي شهر بخرند

البته دليل اصلياش دور شدن از پدر و 

 مادرم بود چون بارها

   چتر هاي وارونه

علنا گفته بود كه پي  شدهاند و احتياج 

 به كسي دارند مراقبشان

سيد روي باشد و كارهايشان را ب كند، ميير

 .محسن حساب باز كنند

ز  ز كه درد و دل كرده بود و همي  به مهي 



 ها را نوشته بود تلفن

 .كردم

ي را كه برداشت از صدايش فهميدم 
گوسر

 .چقدر ناراحت است

تمام حرفهايش درست بود حق داشت 

 من هم نگران سيدكريم و مادر

 .بودم

 به او گفتم

، خدا رو شكر - ز ناراحت نباش مهي 

يدكريم رو پاي خودش وايسادهس  

و احتياج به كسي نداره ... اين محسن و 

ز كه محتاج  زنش هسير

 .بابا و مامانن



 اضافه كردم

دست مادر بيچارهمونم كه نمك نداره، -

ي كه  اون همه خوبيهايي

   چتر هاي وارونه

در حق سميه كرده هيچكدوم به چشم 

 نمك نشناس سميه نيومده

 .كه

ز ناراحت جواب داد  مهي 

ز دو تا بچه رو مامان - آره به خدا، همي 

 بزرگ كرد، به بهانهي 

كار صبح تا شب بچهها خونهي سيدكريم 

 بودن االن كه از آب و گل

ي شده  .دراومدن خانم هوايي



 حرفش را تاييد كردم

ي كه -  زنهايي
ز آره واال، طفلي مامان عي 

 بچه كوچيك دارن همش

ي بره خونهي  گرفتار بود و نميتونست 
حتر

 .كسي 

ز آهي كشيد  مهي 

دلم براش ميسوزه، طفلي پشت تلفن  -

 كم مونده بود گريه كنه،

ميگفت سميه بهش گفته دوس نداره 

 پدر و مادر محسن وبال گردنش

ي 
 

ي گرفتار كار و زندك
ز
بشن چون به حد كاف

 .خودش هست

   چتر هاي وارونه



 لبهايم كج شد

- خون خودمونه، حاال خوبه از پوست و 

 صد رحمت به بقيه كه

ي ميگن فاميل گوشت  غريبهان پس چ 

 آدمو بخورن استخوناشو دور

عموي  نميندازه، كو پس؟ اين دخير

زن  قدرنشناس ما چقدر اين پي 

مردو با حرفاش ميچزونه؟  !و پي 

ز آهي كشيد  مهي 

ي ها رو زود -  همينه خوي 
ذات برسر

 .فراموش ميكنه

 با حرص توپيدم

- سيدكريم يا مامان از پا حاال خوبه 



 نيفتادن و زمينگي  نشدن

كه اين سميه اينجوري دور برداشته، 

 واقعا مگه براشون چيكارا

 .قراره بكنه كه داره اينهمه منت ميذاره

ز پشت خطي داشت و مجبور شد  مهي 

 .تلفن را قطع كند

وع به تفسي  حرف  تلفن كه قطع شد رسر

ز كردم و در دلم  هاي مهي 

از قدر نشناسي سميه به كفر آمده، 

 هرچه اليقش بود را نثارش

   چتر هاي وارونه

 كردم

ك بيچشمورو چه ناسپاس بود كه  دخير



 ديشب به خانهي پدر رفته و

هر چه از دهانش درآمده به پدر و مادرم  

 .گفته بود

محسن بيشير از او عصبيام ميكرد، چرا 

 نميتوانست افسار زنش

د و نگذارد حرمت پدر و را در د ست بگي 

 .ماد را بشكند

ز  دلم براي پدر و مادرم سوخت كه چني 

 عروس ناسپاسي داشتند،

در حق سميه و محسن چه ها كه نكرده 

 بودند و اين قدرناشناسان

ان ميكردند ز جي   .اينچني 

بايد تلفن كرده و خپدم با سميه حرف 



دم شمارهاش را گرفتم، ز  مي 

د بود، هر چه بزخوردش برخالف قبل رس 

ميگفتم رسي    ع جبهه من  

 .ميگرفت

گفت دوست ندارد محسن زياد دنبال  

 كارهاي پدر و مادرش بيفتد

 مگر نوكر آنهاست. ناراحت شدم

   چتر هاي وارونه

اين چه حرفيه سميه، پدر و مادرشن، -

 .وظيفهشه كاراشونو بكنه

 گفت

اصالدوست دارم آزاد باشيم، بدون رس -

آقا باال رس كه خر! و   



 .امر و نهي كنه

 توپيدم

درست حرف بزن سميه، خدا قهرش -

ها ا و پي 
ه ... بزرگير  ميگي 

ي 
بركت خونه ان اگه يه كاري براشون بكتز

 خدا هزار برابرشو از

ي بهت برمي  
ي كه فكرشو نميكتز جايي

 .گردونه

 صداي پوزخندش بر اعصابم خط كشيد

ي بلدي چرا خودت - واقعا؟ شما كه الاليي

ي رويا خانم؟  نمي خواي 

ا بركت خونهان چرا اينهمه  اگه بزرگير

 خون آقا محمد رو تو



ي و تهمينه خانمو نمياري كه 
شيشه ميكتز

ي بياد تو  بركت بيشير

 .خونهات

ي كوتاهي تلفن را قطع كرده 
با خداحافطز

ز اين  بودم، به قول مهي 

   چتر هاي وارونه

دخير آدم بشو نبود. گر به جاي مادر با 

 تهمينه خانم طرف ميشد

 .چه ميكرد

بالفاصله مغزم فلش بك به اتفاقات اخي  

 خانهي خودمان زد. آه

از نهادم بلند شد حق با سميه بود، ، من 

 هم درست در جاي او



ايستاده بودم. فقط يك دليل داشت مثل 

 سميه پيش همه بد نشده

انزد بقيه نشده بود، بودم و اختالفمان زب

 آن هم به اقتدار و

سياست محمد برميگشت كه اجازه 

 نداده بود من علنا پيش همه

مخالفت خودم با مادرش را ابراز كنم يا 

 ..رس زبانها بيندازم

ز سميه  منده شدم، دقيقا عي  از خودم رسر

 بودم و خودم را فريب

داده، توجيه ميكردم كه اگر سميه به 

تهمينهجاي مادرم زير دست   

 .خانم بود چه ميكرد



زانوهايم را روي مبل جمع كرده و بغل  

ي 
 گرفتم اگر كالهم را قاصز

ميكردم وضع زندگيم خيلي بهير از سميه 

ز يا خيليهاي  و مهي 

   چتر هاي وارونه

ديگر بود. محمد را داشتم، روشنا را 

 داشتم، تهمينه خانم هم

ه برخالف اوايل اخالقش خيلي بهير شد

 بود،مخصوصا كه رس قضيهي 

ي مرا 
فوت حاجيداهللا كه بچهها زيرپوستر

 مقرص آن جريان و فوت

پدرشان ميدانستند تهمينه خانم جلوي 

 بچه ها ايستاد و گفت حاج



فت قرار بود  يداهللا اگر شمال هم نمي 

 مشهد بروند پس اين حادثهي 

ي ممكن بود  بد در هر جادهاي و جايي

 .اتفاق بيفتد

تصادف و جادهي شمال آهي ياد جريان 

 بر زبانم جاري ساخت، چه

روزهاي سخت و جانكاهي بود، درست 

ي كه حس مي كردم به
 زمايز

ي رسيدهام، سايهي 
آسايش و خوسر

ي را با تمام وجودم
 نحس بدبختر

 .حس كردم

ي به محل حادثه رسيده و روشنا را 
وقتر

ي خون
 نديده بودم، وقتر



كف آسفالت جاده چون خنجري به 

ي  چشمهايم
فرو رفته بود وقتر  

آژير آمبوالنسي كه عزيزانم را در خود 

 جاي داده بود برايم

ز جان از بدنم بود  ...تداغي رفير

   چتر هاي وارونه

ي ياد آن روزها هم به اندازهي خود 
حتر

 همان دوران عذاب آور

 .بود

برسر چه فراموشكار است همان لحظه با 

 خداي خودم عهد كرده بودم

ي براي روشنايم نيفتد تا آخر 
ر
اگر اتفاف

 عمر بندهي خوب خدا



ز بيهوده  شوم و با هيچ كس و هيچ چي 

س  نجنگم، آن روزهاي پراسير

كم در  ز تن نيمه جان دخير كه بر بالي 

 بيمارستان بودم با خدا

عهد بسته بودم تا جان در بدن دارم 

م  خودم را وقف شوهر و دخير

 .كنم

ن محمد و كابوس وحشتناك از دست داد

 روشنا از همان لحظه تا

مدتها در تك تك لحظه هايم تكرار 

 .ميشد

پس حاال چه شده بود كه با محمد بر رس 

 قضيهي مادرش لج افتاده



 .و هر روز بگومگو ميكردم

مگر قول نداده بودم زن خوب و بسازي 

ي با
 براي محمد باشم وقتر

   چتر هاي وارونه

قابل خانوادهاش تمام وجود از من در م

 دفاع كرده بود، عهد و

 پيمانم با خدا كجا رفته بود؟

هر چه بيشير فكر ميكردم كمير به نتيجه 

 مي رسيدم اين مسئلهي 

ي برايم بود
 

 .سميه و محسن تلنگر بزرك

بايد بيشير روي اين قضيه فكر ميكردم و 

 تمام جوانب را در نظر

ي كه اينقدراز رفتار سميه 
ميگرفتم متز



ردم محمد راحرصميخو   

تصور مي كردم كه در نظرش من چه 

 قدرنشناس بودم

چقدر حرص خورده بودم كه محمد تمام 

 وقت در اختيار خانواده و

مادرش بود اما حاال كه خودم را با سميه 

 مقايسه كردم عذاب

ز چند دقيقهي پيش،  وجدان گرفتم همي 

ز در مورد  اين همه با مهي 

سميه رفتار بد سميه حرف زده بوديم كه 

 بايد كالهش را هوا

بياندازد كه ماد مردي مثل محسن را به او 

ي من
 داده حتر



گفته بودم سميه بايد پاي مادر را هم 

 ببوسد كه پرس دسته گلي 

   چتر هاي وارونه

چون محسن كه مرد زنذگياست تربيت  

ي تقديم سميه
 كرده و دو دستر

 .كرده است

خود من  تمام اين حرفها را بايد كسي به

 .ميگفت

چشم بستم حق با محمد بود يك بار كه 

 بحث شديدي كرديم گفت

مادرش خيلي زحمت بچههايش را  

 كشيده، نه ماه توي شكمش حمل

كرده و بقيهي عمرش هم قدم به قدم 



ي هاي
ي و ناخوسر

 همراه خوسر

ي از آب و  
بچههايش بوده است و تازه وقتر

 گل در آمده و رس كار

اصل زحمات رفتهاند و قرار شده ح

 چندساله اش را ببيند، دست

بچههايش را در دست عروس و داماد  

ي خود
 

ي زندك  گذاشته و ي 

ين  رفتهاند. ميگفت در واقع كوچكير

ي براي خانواده و  خي 

مخصوصا مادرم نداشتهايم جز اينكه هر 

 سال عيد يا روز مادر

يا در مراسم گوناگون هديه ي كوچگي به 

 او دادهايم كه در قبال



 
ً
ي حد و اندازهي مادرانه اصال زحمتهاي ي 

 .قابل توجه نيست

بلند شده و سماور را روشن كردم، بايد 

 اين قضيه را با خودم

   چتر هاي وارونه

 .حل ميكردم

محمد بارها و بارها تاكيد كرده بود خانهي 

 طبقهي باالي

آپارتمانمان كه براي فروش گذاشته 

انمبودند را براي تهمينه خ  

بخرد تا نزديك خودمان بوده و خيالش 

 راحت شود كه وقت و بيوقت

ي برايش افتاد 
ر
اگر خداي نكرده اتفاف



دار شويم اما من سفت  خي 

و سخت ايستاده و مخالف اين همه 

 نزديگي بودم چون هميشه رفتار

كم مد  ي مشير
 

تهمينه خانم در اوايل زندك

ي 
ز تلجز  نظرم بود و همي 

داخته مانع از بر تمام لحظات سايه ان

 .ديدن خوبيهايش ميشد

نگاهم را به ساعت ديواري دوختم، يك 

ز محمد و  ساعت از رفير

 روشنا گذشته بود،

ي شمارهي محمد را  
طي تصميم ناگهايز

ي 
ز

 گرفتم تا از روشنا رساغ

م  .بگي 



 تلفن را آزاد كرد

   چتر هاي وارونه

ي -  .سالم خوي 

 جوابش را دادم

- ، چ ي ه خي  روشنا چيكار مرسي تو خوي 

 .ميكنه

 خنديد

سونه و حالتو - مامان هم سالم مي 

سه  .ميي 

منده شدم كه احوال تهمينه خانم  كمي رسر

سيده بودم  .را ني 

 لبهايم را بر هم دوختم

 حاج خانم چطوره، حالش خوبه؟-



 خوشحال شد

خدا رو شكر خوبه، روشنا رو ديده -

م شده حالش  .بهير

ز در مورد سميه  در ذهنم حرفهاي مهي 

 تكرار شد

مياد خونهي سيدكريم، بچه ها رو -

 نمياره با خودش، طفلي 

زن دلشون به نوههاشون  مرد و پي  پي 

 .خوشه

چرا تا به حال از اين ُبعد قضيه را نگاه 

 نكرده بودم. چرا در

   چتر هاي وارونه

چشم خودم درخت را نديده بودم ولي در 



 چشم ديگران كاه را هم

 .رصد ميكردم

محمد گفت كمي هم آنجا ميمانند و يگي 

 دو ساعت بعد برميگردند،

ي نكردم
 .مخالفتر

ي را به 
ي ريخته و گوسر براي خودم چايي

 دست گرفته مشغول پس و

 .پيش كردن ينم شدم

طبق معمول خودم را با ديدن تصاوير 

 .صفحات مجازي مشغول كردم

به ميم غفاري كه رسيدم، عكس جديد  

د تولد پرسگذاشته بو   

 كوچكش



بود و عكسش را با كيك و شمع گذاشته 

 .بود

خوشحال شدم كه موردي براي حرف 

 زدن پيدا كردهام

چند روزي بود دلم ميخواست برايش 

 پيام بدهم ولي نميتوانستم،

 .امروز اما فرصت پيش آمده بود

   چتر هاي وارونه

صفحهاش را باز كردم اما از ترسم كه 

براي قبل باشد ومبادا   

ي ندهم برايش 
مثل عكس مشهد سوير

 نوشتم

زير سايهي شما و مادرش به تموم -



 .آرزوهاش برسه

كمي منتظر ماندم تا جواب بدهد ولي 

 .پيامي دريافت نكردم

چاييام رسد شده بود، تعويض كرده 

 .دوباره گوشيام را دست گرفتم

به صفحهي دوست و دكير روانشناسم 

ا با اواستاد صفري رفتم ت  

ي و 
 

مشورت كنم، تقريبا در جريان زندك

 بيشير مشكالتم بود و با

كمك و راهنماييهاي او بود كه توانسته 

 بودم خيلي از مشكالتم

ي برسم  .را حل كنم و به آرامش نست 

ي ام با دكير صفري را مديون 
البته دوستر



 همان پرس روانشناسي 

بودم كه به واسطهي گروه پرسش و 

و آشنا شدهپاسخ پزشگي با ا  

و دكير صفري را به عنوان استادش به 

ي كرده بود
ز
 .من معرف

در حال صحبت با دكير صفري بودم كه 

 پيام ميم غفاري بر باالي

 .صفحه توجهم را جلب كرد

   چتر هاي وارونه

 از دوستم معذرت خواستم

ي پيش اومده - ببخشيد عزيزم كار واجت 

 من بايد برم برميگردم

منده فدات شم  .رسر



 رسي    ع به صفحهي ميم غفاري رفتم

 پيامش را باز كردم

ز بچههاي گل خودتو-  .ممنونم همچني 

ي روي لبم آمد
 لبخند غمگيتز

 .يه دخير دارم فقط-

 .پيامم را خواند

 ثانيهاي بعد جوابش رسيد

 .خدا همونو برات حفظ كنه-

 تشكر كردم

ز عزيزان شما رو-  .ممنونم همچني 

   هچتر هاي وارون

 دوباره برايم نوشت

ي شده؟ چرا حالت خوب نيست - ز چي 



 روياا

خوب نبودم از اينكه با پيامها هم حال 

 بدم را ميفهميد شور و

ي در من ايجاد ميكرد برخالف محمد  
ر
شوف

 كه هيچموقع حال بدم را

درك نميكرد و بايد آنقدر مقدمه ميچيدم 

 تا خودم به او ثابت

وش نيست ولي ميم مي كردم كه حالم خ

 غفاري حرف نزده از راه

 .دور هم درد مرا مي فهميد

 تايپ كردم

 .خوبم-

 جوابم رسي    ع رسيد



ي مشكلي نداري؟-
 مطمئتز

م شود  نخواستم زياد درگي 

 .خوبم موردي نيست-

   چتر هاي وارونه

ي مينوشت ولي پيامي نيامد ز  .چي 

 .دوباره در حال تايپ بود اما پيامي نرسيد

ي نوشته بود و دوباره پاك   شايد هم مطلت 

 .كرد

ي 
ز وقتر ي نوشتي  ز سم چي  نميتوانستم بي 

 پيامي نيامده بود فضولي 

 .بود

دلم نمي خواست صفحهاش را ترك كنم، 

ي پيامي نيامد
 ولي وقتر



مجبور بودم از صفحه خارج شوم تا ابد  

 كه نمي توانستم منتظر

 .پيامش بمانم

ي ب
ودم كه در حال تايپ كلمهي خداحافطز

 پيامش رسيد

ي رويا من شمارتو ندارم تو كه داري -
راستر

 چرا بهم زنگ نمي 

ي ... حرف زدن خيلي بهير از پيام دادنه 
زيز

 شايد بتونم اگه

 .مشكلي بود كمك كنم

خوشحالي تمام وجودم را پر كرد، از اين  

 كه برايش مهم بودم،

خودم، مشكالتم، زندگيم برايش مسئله 



م ولي بود واقعا خوشحال شد  

   چتر هاي وارونه

ز اول شاديام را بروز  نميتوانستم همي 

 .بدهم

اگر شماره تلفن را ميدادم البد فكر ميكرد 

 خيلي هول هستم كه

ي داشته 
دلم ميخواهد با هم ارتباط تلفتز

 باشيم كه رسي    ع شمارهام

ي اگر شماره همراهم را 
ز
را دادم از طرف

 حاال نميدادم ديگر به

ه اي ميتوانستم با او حرف بزنمچه بهان . 

ي برايش ننوشته بودم كه  هنوز جواي 

 دوباره پيام داد



ي صداي طرف مقابلتو -
قبول كن وقتر

 بشنوي راحت تر ارتباط

ي 
 .برقرار ميكتز

 پيام بعدياش هم رسيد

ي مشكلي داري ... -
حاال اگه فكر مي كتز

 شوهرت خوشش نياد
ً
 مثال

خوب اين مسئلهي ديگه است ولي اگه 

ي حالتو خوبف
كر مي كتز  

 .ميكنه شمارتو بده

فكر كردم شايد اين تنهاترين فرصت 

ي 
ز موقعيتر  است و ديگر چني 

   چتر هاي وارونه

پيش نمي آيد بدون فكر فقط شمارهام را 



 تايپ كردم بدون كلمهاي

 .حرف پس و پيش

ميدانستم كارم اشتباه است ولي شماره را 

 .داذم

بالفاصله تلفنم زنگ خورد و شمارش 

 .افتاد

دست هايم مي لرزيد و قلبم بسيار شديد 

 ميكوبيد، نگاهم به

تلفن بود كه صدايش قطع شد، چند 

 ثانيه بعد دوباره صداي تلفن

بلند شد و من همچنان نگاه ميكردم، 

 صداي زنگ را مي شمردم،

 ...يك، دو، سه، چهار



ز بودم جواب نمي دهم و آنقدر  به  مطمي 

 صفحه ي تلفن نگاه ميكنم

 .تا خاموش شود

مي دانستم تلفن قطع شود ديگر محال 

 .است زنگ بزند

اما من هم اهل اين روابط اشتباه نبودم 

 جواب نميدادم شماره

ي 
همراهم را شيطان گولم زد كه ناگهايز

 تصميم گرفتم برايش

 .بنويسم

   چتر هاي وارونه

ر جواب برخالف تصميم قطعي كه د

 ندادن به تماسش داشتم، ثانيهاي



 .بعد در حال مكالمه بوديم

يادم نيست چطور و چرا تلفن را آزاد  

 كردم ولي صدايش را كه

 .شنيدم انگار تمام غصه هايم پر كشيد

صدايش دقيقا من را به چندين سال 

 پيش برد به نوجوانيام به

ي كه همراه مرضيه از   همان روزهايي

زديككيوسك تلفن عمومي ن  

 .مدرسه تلفن مي كرد

چشم بستم و صداي روح نوازش در  

ز انداخت  گوشم طني 

ز .. مرضيه تلفن رو داد بهم گفت - خوبي 

 ...سالم كنم



 .اشكهايم بيصدا جاري شد

اين بار مرضيه اي در كار نبود كه بهانه  

 كند او تلفن را به

دستش داد بلكه خودش شماره را گرفته 

 .زنگ زده بود

د  ز يختماو حرف مي  و من اشك مي   

   چتر هاي وارونه

ي بزن رويا، حالت خوبه ... -
ز
يه حرف

ي كه زنگ زدم؟ اگه
 ناراحتر

 ...دوست نداري قطع كنم

ي از گلويم خارج  لبهايم باز شد ولي صدايي

 .نشد

د ز  همچنان حرف مي 



ي -
يز ز  ...چرا حرف نمي 

يزم  خيلي سعي كردم نفهمد دارم اشك مي 

 اما احتماال صداي گريه

 ام را شنيده بود كه گفت

كاش نزديكم بودي ... شايد ميتونستم -

 .آرومت كنم

اين مرد داشت با من چه ميكرد، 

 نميدانست من يك زن هستم و

ممكن است در قلبم هزار اتفاق خواسته 

 و ناخواسته بيفتد شايد

مرا به بازي گرفته هم ميدانست و عمدي 

 .بود

 به خودم توپيدم



ز دخير بچه هاي - ته رويا، عي  چه خي 

 چهارده، پونزده ساله

   چتر هاي وارونه

ي ... 
اينجوري تحت تاثي  قرار گرفتر

ل كن بدبخت،  خودت رو كنير

ه كه اينجوري  االن فكر ميكنه چه خي 

 ...دست و پاتو گم كردي

 !به خودت مسلط باش دخير 

ي به 
خودم را جمع و جور كرده، گوسر

خانه رفتم ز  .دست به سمت آشي 

ي را پر از آب كرده و روي صندلي 
ليوايز

خانه نشستم ز  .آشي 

يك قلپ از آب را كه نوشيدم و گلويم تر 



وع كردم  شد رسر

 .راستش غافلگي  شدم-

 خنديد

منم غافلگي  شدم، فكر ميكردم از -

ي 
 تلفنم خوشحال ميسر

ي در ذهنم رديف  
كرده بر زبان كلماير

 آوردم

 .شدم-

 دوباره خنديد

معلومه ... اول كه جواب ندادي -

 ....بعدشم كه

 من هم خنديدم

   چتر هاي وارونه



راستش بد موقع شد ... يه مشكلي -

 ...داشتم

 حرفم را بريد

 .پس درست حدس زدم-

 از اشتباه درش آوردم

مشكل خودم نبود، يگي از دوستان  -

 گرفتاري داره براش ناراحت

 .بودم

ي كشيد
 نفس راحتر

خوب خدا رو شكر ... حال خودت -

 .خوب باشه بقيهاش مهم نيست

نه تنها بلكه هر كس ديگري هم جاي من 

 بود با شنيدن اين حرف



 .ها شاد مي شد و دلش آرام ميگرفت

 هنوز ادامه ميداد

- ن و حرف زدن من اگه ارصار به ديد

 باهات داشتم به اين دليل

   چتر هاي وارونه

بود كه به عنوان دوست قديمي وظيفهي 

 خودم دونستم كه بهت

 كمك

ي هر دومون اگه مشكلي داريم 
كنم يعتز

 بايد به همديگه كمك كنيم

 آهي كشيدم

 .ممنونم-

 پرسيد



و داري؟ اسمش - ز يه دخير ي همي 
راستر

 چيه؟

نا لبخندي رويه لب هايم با يادآوري روش

 جاري شد

 .آره يگي يدونه ي من و باباش روشنا-

ي پيچيد
 صداي شادش در گوسر

، روشنا- ي
 

 .چه اسم قشنگ

 با همان لحن شاد ادامه داد

ز- وس و فريي   .منم دوتا پرس دارم ... سي 

 عكسشان را ديده بودم

   چتر هاي وارونه

 .خدا حفظشون كنه-

 پرسيد



، چطور مرديه؟- ي  شوهرت چ 

ي زد
 به شوچز

 اذيتت كه نميكنه؟-

 خنديدم

 .نه خب چرا اذيت كنه-

 آرام گفت

ي مثل تو - آره خداييش مگه خانم خوي 

 رو اصال ميشه اذيت كرد؟

خوب، ساكت، نجيب،و رسب  هزير، 

 ...بساز

 تشكر كردم

ز خوب - شما لطف داري ولي منم همچي 

 .نيستم



 ادامه داد

   چتر هاي وارونه

ي كه من ميشناسم فراتر از اين - رويايي

 حرفاست، بايد كالشو

ش  ي مثل تو گي  بندازه هوا كه زن خوي 

 .اومده

ي كند  نخواستم فرصت طلت 

اتفاقا من بايد خوشحال باشم كه مرد -

ي مثل محمد رس راهم  خوي 

اومده، درسته خودش اينجا نيست ولي 

 ...خداش كه هست

ي كه زد نطقم كور 
ز
شدبا حرف  

خب پس به جون من دعا كن و روح -



 مرضيه البته ... كه باعث و

ي اين ازدواج بوديم
 .بايز

قطعا مرضيه در مورد عشقم به او همه 

ز را گفته بود  فكرم .چي 

ي برگشت كه با سهراب قرار  به همان شت 

 .داشتيم

ي براي فهميدن ماجراي آن  فرصت خوي 

 شب بود

- ي 
ي افتاد.، يعتز

ر
ي اون شب چه اتفاف

 راستر

ي به شما  مرضيه چ 

 .گفت

   چتر هاي وارونه

 خيلي ريلكس جواب داد



مرضيه بهم زنگ زد گفت قراره با -

 خيلي 
ز  سهراب فرار كني 

نگران بود كه سهراب بهت كلك بزنه ... 

 ميگفت اين پرسه اهل

ي نيست و رويا رو بدبخت ميكنه
 

 .زندك

 مقتدرانه ادامه داد

يه شمارهاي بهم داد كه زنگ بزنم و به -

 نامزدت بگم قضيه از

 ...چه قراره

ي كرد
ي يادش آمده باشد، مكتر ز  انگار چي 

ي ... تو واقعا نامزد بودي و مي -
راستر

ي با اون يارو
 خواستر

ي 
 .سهراب فرار كتز



نبايد اجازه ميدادم در مورد سهراب كه به 

 نظرم خيلي مرد تر

ي بود كه مي ش
ناختم حرف از تمام مردايز

ي ربطي بزند  ي 

ي بود خي  -  سهراب خيلي پرس خوي 
ً
اتفاقا

 نداشت من براش نقشه

 .چيدم

   چتر هاي وارونه

 خنديد

 .نه بابا-

 آهي كشيدم

آره شايد االن احمقانه به نظر برسه -

 ولي در واقع سهراب



ي كه ميخواستم 
بهانهاي بود براي متز

ايطي از اون  تحت هر رسر

دواج فرار كنمخونه و از  . 

 متعجب پرسيد

 باورم نميشه-

 رسم را تكان دادم

ز واقعيته، قرار بود سهراب كمكم  - عي 

 كنه برم مشهد ... كه

نقشهام به لطف مرضيه و شما ناكام 

 .موند

در مورد سهراب واقعيت را گفته بودم، 

ي بود كه
 مردترين دوستر

ي دوسيم  
ي بعد از اينكه گوسر

داشتم، حتر



م كارتكارته خريده و سي  

   چتر هاي وارونه

ي انداختم يك 
قبلي ام را مجددا توي گوسر

 بار هم تلفن نكرده

بود، سهراب برخالف خيليها، مرد 

ي نبود  .فرصت طلت 

 چند ثانيه مكث كرد و بعد ادامه داد

چه ميدونستم ... مرضيه اونجوري بهم  -

 .گفته بود

ي گوشهي لبم جا خوش كرد
 

 پوزخند پررنگ

ي - خوش به حال مرضيه كه هر چ 

ي 
 .ميگفت شما قبولش داشتر

منظورم به شب فرارم با سهراب و 



ي بود كه كاخ  شت 
ز  همچني 

ز مرضيه در مورد  آرزوهايم با خي  دروغي 

 رفتنم به خانهي سهراب

ريخته بود، هر دو شب هم باعث و 

 بانياش مرضيهي خدابيامرز

 .بود

ين تاثي  را 
ين و بيشير  اين سه نفر عجيبير

 در جريان زندگيام

 .داشتند

 صداي شادش ناراحت شد

   چتر هاي وارونه

مرضيهي خدابيامرز كه دستش از دنيا  -

اف  كوتاهه ولي بايد اعير



ي كه بهت كرده 
كنم تو اون جريان تلفتز

ي كه  بودم ... همون شت 

فكر كرديم تو قراره فرداش بري خونهي 

 سهراب كوتاهي از خود

د نيتم رو كامل به تو من هم بود باي

 ميگفتم و سوءتفاهم پيش

ي 
 

نمياومد كه باعث بهم خوردن زندك

 .هممون نشه

ي نزدم
ز
 .حرف

احتماال حس كرد شايد من از حرف 

ز برداشت كنم كه  هايش چني 

 حاال

خوشبخت نيست و چون مرا از دست 



 داده ناراحت است كه رسي    ع

 حرفش

 را تصحيح كرد

- شكر  البته قسمت اين بوده و خدا رو 

ي هم
 حاال هم تو خوشبختر

 .من بينهايت خوشبختم

 پوزخند هنوز روي لب هايم بود

   چتر هاي وارونه

ز -  .خوشبخت تر از اين بشي 

 تشكر كرد

 .ممنون-

 حرفش را ادامه داذ

كجا بوديم ... آهان زنگ زدم به همون -



 شماره كه مرضيه داده

ي پرسيدم 
ي رو برداشت وقتر

بود، يگي گوسر

 محمده گفت نه دوستشه

و محمد نيست ... يكم بعد تلفن كنم ... 

ي   منم گفتم حرف واجت 

دارم و بايد باهاش حرف بزنم ... راجع به 

 ...نامزدش

 با كنگي كه بادش خالي شود، از هر 
ز عي 

 حسي خالي شدم

ي من -
مرضيه اگه نگرانم بود و خوشبختر

د چرا بهبراش مهم بو   

 خودم تلفن نكرد، به خونمون؟

ي نيامد كه ادامه دادم  صدايي



هيچ فكر نكرد اگه مراد اونجا نبود و -

 خود نامزدم ميفهميد

   چتر هاي وارونه

ي ممكن بود برام 
ر
جريان رو چه اتفاف

 بيفته؟

ي نداد  .جواي 

 فرصت را غنيمت شمردم

يا خود شما؟ هيچ به فكرتون نرسيد -

ز به خودم و درزنگ ب زني   

ز  سي   .مورد سهراب ازم بي 

برخالف دقايق پيش كه عجيب بلبل 

ي  ي مي كرد به طرز عجيت 
 زبايز

 .ساكت شده بود



ي 
چه زود خوشحالي جايش را به ناراحتر

 داده و با يادآوري گذشتهي 

 .تلخ كامم تلخير شده بود

 صدايش در تلفن پيچيد

ي  - ه گذشته رو رها كنيم رويا، هرچ  بهير

ه ديگه تمامكه بود  

شده، از حاال به بعد بدون سوءتفاهم در  

ي 
 كنار هم ميتونيم دوستر

 ...مون را ادامه بديم و

تلفن خانه زنگ مي خورد ولي دور از ادب 

 بود تلفن ميم غفاري

   چتر هاي وارونه

را قطع كنم، همانطور كه تلفنم را در 



 دست گرفته بودم جلوتر

حال تماس بود را  رفتم تا شمارهاي كه در 

 ببينم، چشمم كه به

تلفن افتاد آه از نهادم بلند شد، شمارهي 

 خانه ي تهمينه خانم

بود، احتماال محمد به همراهم تلفن  

 كرده و چون تلفنم اشغال

بود به خانه زنگ زده بود. البد باز نگرانم 

 .شده بودند

يك لحظه به خودم آمدم، من داشتم با 

 خودم و زندگيام چه

 ميكردم،

اين محمد همان محمد خواهرزادهي 



ي كه دست
 مرضيه بود. كسايز

در دست هم داده و سالها قبل با 

 سوءتفاهم طومار زندگيام را

در هم پيچيده بودند و اينگونه كه معلوم 

 بود بازي ام داده

 .بودند

قصهي رفاقت اينها با من عجيب مثل 

ي خاله خرسه بود كه
 دوستر

طن خانمان در ظاهر خوب ولي در با

 .برانداز بود

   چتر هاي وارونه

خودم و احساسم را ميشناختم اگر اين 

 رابطه ادامه دار ميشد،



 نها

 حا

فكر سادهلو ي بود اگر مثل ميم غقاري 

 فكر ميكردم كه از

اين به بعد بدون هيچ احساسي و فقط 

 چون دو دوست در كنار هم

 .خواهيم بود

ز شيوه افراد زيادي در فاميل  با همي 

ي خود را از هم
 

 زنذك

پاشيده و با نام دوستيهاي اجتماغي خود 

 و خانوادهشان را به

 .نابودي كشانده بودند

ي كه با هر حرف زدن او دلم ممكن بود 
متز



 بلرزد، احتماال او هم

ز احساس را تجربه ميكرد  .همي 

زنجي  پاره شدهي بينمان همان طور جدا 

 شده ميماند به نفع هر

ن بوددويما . 

 .من تجرب  هي سيدكريم را تكرار نميكردم

من نه سيدكريم را تاييد ميكردم نه مادرم 

 را نه تهمينه حانم،

نه سميه، نه مرضيه، نه ميم غفاري و نه 

 ...هيچ كس ديگر را

   چتر هاي وارونه

من فقط خودم بودم، خودم را قبول 

 داشتم و بايد به اين باور



سيدم كه اگر  ميخواهم موفق شوم و مي 

ي داشته باشم
 روزگار خوسر

 .اين كار تنها از خودم برميآمد و الغي  

دم ز  .نبايد زندگيام را به غريبه پيوند مي 

ز االن كه من با مرد غريبه در حال  همي 

 صحبت بودم، شوهرم در

خانهي مادرش نشسته و تنها دغدغهاش 

 اين بود چه كاري انجام

ي نگ
ه دارد و هم دهد تا هم مادرش را راصز

 همرسش را، طوري كه

به قول معروف نه سيخ بسوزد و نه  

 .كباب

خودم را به جاي محمد گذاشتم، اگر به 



 جاي من او با زنان

د آيا من قبول ميكردم آيا  ز غريبه حرف مي 

عا و عرفا  وجدانا، رسر

 كار خوب و قابل قبولي بود؟

اين مدت كه من غرق در افكارم بودم، 

 ميم غفاري در حال توجيه

 .كارهاي خودش و مرضيه بود

   چتر هاي وارونه

صدايش را مي شنيدم اما درك نمي كردم 

 چه مي گويند چون ديگر

برايم مهم نبود هر چه كه بود بايد 

ز لحظه تمام  همينجا و همي 

 .ميشد



ايش مهم نبايد بدش مي آمد اگر من بر 

 بودم او هم از اين كار

 .خوشحال ميشد

صداي زنگ تلفن خانه روي افكارم خش 

 انداخت نگاه مرا به تلفن

دوختم، هر كه بود مهم تر از اين غريبهي 

 پشت خطي بود كه با

 .او در حال صحبت بودم

 دل به دريا زدم

منده جناب غفاري من بايد تلفن - رسر

 .خونه رو جواب بدم

دمعمولي جواب دا  

خواهش ميكنم، باشه پس بعدا -



 .صحبت ميكنيم

ي حرف 
زورم را زدم تا قبل از خداحافطز

 آخرم را بزنم

 ...يه خواهش داشتم ازتون-

   چتر هاي وارونه

 شاد جواب داد

ي باشه به ديده منت-  !هر چ 

 عكسالعملش را نميتوانستم حدس بزنم

 بعد از قطع شدن تلفن، شمارهي -
ً
لطفا

از گوشيتون پاكمن رو   

ز   ...كني 

 متعجب پرسبد

ي افتاد؟ ما تازه -
ر
ي شد رويا! چه اتفاف چ 



 همديگه رو پيدا

 .كرديم

 آهي ناخواسته از گلويم خارج شد

ادامهي اين رابطه به صالح هيچ كس -

 ...نيست

 خيلي تالش كردم صدايم نلرزد

ين و اگه احيانا من - ديگه تماس نگي 

 باهاتون تماس گرفتم يا

 جوابمو ندين ... منم سعي 
ً
پيام دادم لطفا

 ميكنم شمارتونو از

   چتر هاي وارونه

 حافظهي لعنتيام پاك كنم

 معلوم بود غافلگي  شده است



ي شده؟-  !رويا چ 

چشمم به تلفن خانه خشك شده بود كه 

 همچنان زنگ ميخورد و

 گوشم

 به صداي ميم غفاري كه ميگفت

- بعد دوباره با هم  تلفنتون رو جواب بده

نيم ز  .حرف مي 

آهي كشيدم، اين مرد خوب يا بد، براي 

 من تمام شده بود و

وع ميشد كه قطعا  نبايد مجددا از اول رسر

ي ز  به جز بدنامي چي 

 .برايم نداشت

 آرام تر از قبل لب زدم



 !ديدار به قيامت-

د ز  اسمم را صدا مي 

   چتر هاي وارونه

 رويا! چت شد يهو؟-

فن را از گوشم فاصله دادمتل  

ما براي هم حكم باروت رو داريم جناب -

 !غفاري

دم  .دكمهي قرمز رنگ را با درد فرسر

اين بار خودم تمام كرده بودم و 

 خوشحال بودم كه خودم تصميمي 

ي پا در هوايم گرفتهام
 

 .براي زندك

تلفن همچنان در دستم ميلرزيد و من 

 خدا خدا ميكردم اين آخرين



د چون اگر در بار باشد   كه تماس ميگي 

 حضور محمد يا روشنا و

هر كسي تماس ميگرفت اوضاع بدي 

 .درست ميشد

دادن شمارهي تلفنم اشتباه محض بود و 

ي 
 نبايد شماره ميدادم حتر

اگر هيچ وقت ديگر تماس نميگرفت باز 

 .دلهره داشتم

ولي به هيچ وجه قصد تعويض سيم  

ي ام
 كارت يا خاموش كردن گوسر

را نداشتم، جواب نميدادم او هم ديگر 

 .تلفن نميكرد

دلم نميخواست صورت مسئله را پاك  



 كنم، دوست داشتم آنقدر قوي

   چتر هاي وارونه

باشم كه بتوانم در مقابل وسوسه هاي 

ز مقاومت كنم  .هيجان انگي 

نگاه اشك بارم به شمارهاي بود كه روي 

 تلفن همراهم افتاده

بايد تمام تالشم را ميكردم تا از بود و من 

 حافظهي قوي ام پاك

كنم هر چند سخت اما تصميم گرفته 

ي وجود
ممكتز  بودم برايم غي 

 .نداشته باشد

ي ام را تغيي  
اين بار سيم كارت يا گوسر

 نميدادم، كارت حافظهي 



ي كارخانه ميكردم، بايد به  خودم را بازياي 

 سال ها قبل

ي ام
 
ي   برميگشتم، به پانزده سالك

، كسايز

 كه به من تعلق نداشتند

را از حافظهام به كل پاك كرده و افراد 

 فعلي را جايگزين

 .ميكردم

ميمغفاري خوب بود يا بد خارقالعاده بود 

 يا جذاب ديگر متعلق

به شخص ديگري بود و محمد حاج 

 يداهللا كسي كه بايد با تمام خوب

يك  وبديهايش قبول ميكردم كه رسر

ظههايمزندگيام و همسفر لح  



   چتر هاي وارونه

 .است

شايد نميتوانستم او را تغيي  بدهم ولي 

ز آرامش  براي داشير

ايطش تطبيق  بايد خودم را با او و رسر

 ميدادم، اين طوري زجر

 .نميكشيدم

در مورد تهمينه خانم هر آنچه كه به 

 سميه گفته بودم بايد

خودم هم به كار ميبستم، خدا را چه 

اخالق و رفتار ديدي شايد   

محمد كه اين اواخر به علت جر و بحث 

 زياد، رسد شده بود، با



 .بودن مادرش در كنا بهير ميشد

 .تلفن خانه براي بار دوم زنگ ميخورد

ي را برداشتم، صداي نگران محمد 
گوسر

 از آنطرف خط پيچيد

ي رويا چرا جواب نميدي-  .كجايي

چند بار آب دهانم را قورت دادم تا  

خص نباشدگري  هام مش  

ز صحبت ميكنم، يكم بعد - دارم با مهي 

م  .خودم باهات تماس ميگي 

 خنديد

   چتر هاي وارونه

ي بهم -
يز ز هر چند تو هيچ وقت زنگ نمي 

 ولي گفتم بهت خي  بدم



ي اونقدر بازي كرده كه 
روشنا با گوسر

 شارژ گوشيم تموم شده اگه

ي 
 .زنگ زدي و ديدي خاموشه نگران نسر

 دلم برايش سوخت

ز االنشم به فكر تو بودم-  .نامرد همي 

دروغ نگفته بودم، در حال مقايسهي 

 رفتار هر دو محمد بودم،

مرد من هر چه كه بود هيچگاه به خود 

 اجازه نميداد پايش را

ز بودم به جز من زن  كج بگذارد، مطمي 

ي اش نيست
 

 ديگري در زندك

و تمام فكر و ذكرش آسايش خانوادهاش 

حاال سايد تماماست،   



كارهايش مورد تاييد من نبود اما در هر 

ي من بود
 

 حال اين زندك

ش بدهم  .و ديگر نمي توانستم تغيي 

ي 
ز
ي سالمي داشتم برايم كاف

 
ز كه زنذك همي 

 .بود

خانه به  ز تلفن كه قطع شد به سمت آشي 

 راه افتادم در حالي كه

   چتر هاي وارونه

ا كردمزير لب خالصانه خدا را صد  

ين راه رو نشونم - خدايا كمكم كن ... بهير

 بده، نذار دنيا

 و آخرتمو به باد بدم

 لبخندي زدم



ي برات باشم-  .قول ميدم بندهي خوي 

سماور را دوباره روشن كردم، قطعا يك 

ي گرم حالم  ليوان چايي

 را بهير ميكرد

صورتم را شسته و موهايم را مرتب شانه  

 كردم، شامم آماده بود

ت داشتم تا آمدن محمد و پس فرص

 روشنا كمي به خودم برسم و

 .آرايش مخترصي كنم

به سمت اتاق خواب مي رفتم كه زنگ در 

 آپارتمان زده شد، از

چشمي نگاه كردم، همسايهي طبقهي باال 

 .آقاي فقيه ود



 در را كه باز كردم با نهايت ادب گفت

   چتر هاي وارونه

- ! سالم خانم غفاري وقتتون بخي 

يف  ببخشيد جناب غفاري ترسر

 دارند؟

 چادرم را روي رسم مرتب كردم

، امرتون؟- ز  نه خي  نيسير

 با تاسف رس تكان داد

وري داشتم باهاشون ولي -
واال يهكار رصز

نم ز ي زنگ مي   هر چ 

تلفنشون خاموشه، مجبور شدم 

 .حضوري مزاحمتون بشم

ردمحمد گفته بود تلفنش شارژ ندا  



بله شارژ گوشيشون تموم شده، تا يگي -

 دو ساعت ديگه ميان

 .خونه، رسيدن ميگم بهتون رس بزنن

 روبرگرداند

ممنون ميشم پس من منتظرم، -

 .خداحافظتون

 قبل از اينكه برود پرسيدم

ي شد - ي جناب فقيه، خونتون چ 
راستر

؟ ز  فعال كه نفروختي 

   چتر هاي وارونه

 به سمتم برگشت

- ز موضوع بهشون ر  استش به خاطر همي 

ي  تلفن كرده بودم، يه مشير



پر و پا قرص پيدا شده، از مشاور امالك 

 زنگ زدن كه بيان خونه

، منم چون با آقاي غفاري حرف  ز رو ببييز

 زده بودم گفتم بهشون

 ...بگم ببينم

قبل از اين چه حرص ها كه از بابت 

 خانهي آقاي فقيه نخورده و

بودم كه اين خانه به چه قدر آرزو كرده 

 زودي فروش برود تا

دندان طمع تهمينه خانم و محمد كنده 

 .شود

 لبخند به لب جوابش را دادم

، ما ميخوايمش- ز  .لطفا كنسلش كني 



 خوشحال شد

تون بده، واال آدم نمي - واقعا؟ خدا خي 

ي كه مياد
 دونه اويز

ي هست يا نيست، باالخره  آدم خوي 

 خداي نكرده نااهل از آب در

   تر هاي وارونهچ

ي باشن 
بياد و همسايه ها ناراصز

مندگيش ميمونه برا آدم  .رسر

 خاطر جمعش كردم

نم. - ز ز االن زنگ مي  خيالتون راحت، همي 

 محمد تا نيم ساعت ديگه

 .خودش بياد باهاتون صحبت كنه

در كه بسته شد، به اين فكر كردم شايد  



 كار خدا بود كه تلفن

محمد شارژ تمام بكند تا نتواند با آقاي 

 فقيه صحبت كند تا

فقيه به امالك نرود تا خانه را به كس 

 ...ديگري نفروشد تا

بايد به محمد تلفن ميكردم و خي  ميدادم 

ز قرارداد  تا براي بسير

خودش را برساند و به تهمينه خانم هم 

 مژده بدهد كه باالخره

سد و به طبقهي باال ي به آرزويش مي 

ي ميكند
 .خانهي ما اسباب كسر

ي را 
تلفن كردم تهمينه خانم گوسر

 برداشت اول با خود او حرف



 .زدم و بعد با محمد

صداي شاد محمد كه در تلفن پيچيد 

ي كردم  ...حس سبگي عجيت 

   چتر هاي وارونه

 ...پايان


