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 رمان های عاشقانه  :آرایی صفحه و طراحی
 

   سایت آدرس

 

   : ROMANKADE_COM@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 از بزرگترین سایت فروش رمان های مجازی و چاپ شده هم دیدن فرمائید

/https://www.shop.romankade.com 

  

 

 ان فروشی میباشدرمین ا

 

 باران. سیرمان: چترخ

 :  عاشقانه.ژانر

 

 ش، دورش کرد یزندگ یچند سال از روال عاد یکه برا یقضاوت شد، قضاوت ریکه درگ ی: باران دخترخالصه

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
https://www.shop.romankade.com/
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 که زخم زبان ها و قضاوت ها اون رو رنجوند، یدختر

 رهیگیم میاما تصم شه،یخودش خالصه م یو تمام بودن هاش تو دهیش بر یکه از خانواده و عشق زندگ یدختر 

 برسه. یش رو عوض کنه و در آخر به خوشبخت یزندگ ریخودش مس

 .مانیبا عاشقانه ها دیما باش همراه

 

 از رمان:  یقسمت

 .دیبرخورد یبه مشکل فن دمی: شندیبه گوش رس یعل ریام یبه در اتاق خورد، صدا یا تقه

 بهار اومد: داداش برو داخل در باز. یصدا دم،یخند

 ...االی...االیگفت: باشه خواهر،  یبالحن بامزه ا ریام

 وارد اتاق شد. و،

 .دمینفهم دمینفهم یگفت: افتادم تو دام عاشق یعل ریبهش بود، در اتاق بسته شد و ام پشتم

 .دمیخند معذب

 .دنیهم م نامهیبعد بهتون گواه دیببند دیتونینم پیز هیگفت:  یسمتم اومد با لحن شوخ ریام

 داره؟ نامهیبه گواه یحرص گفتم: چه ربط با

 تر شد و دستش رو دور کمرم انداخت و... کینزد

 

 .یلیل کی یپاره ها، زندگ شیو مات، آت شیازدواج ممنوع، ک زه،یم زهیبنده: خانوم ر ی دهیبه اتمام رس یها رمان

 دیداشته باش یتا لحظات خوب دیهمراه ما باش دیخسته شد کنواختی یاز رمان ها اگر

 



 چتر خیس باران

4 
 

 

 توانا. یکتاینام  به

 باران. سیرمان: چتر خ نام

 

 ی: زهره دهنوسندهینو

شدم و با  رهی. به آسمون خخوردیسر م نیماش شهیش یقطرات بارون آروم آروم رو د،یبارون به مشامم رس یبو

 خودم غر زدم: اه لعنت، االن چه وقت بارون اومدن؟

 نا خودآگاه، ابرو هام در هم گره خورد. 

 باران. ییبایرو به روم، زل زدم: سالن ز یرو باال دادم، گوشه لبم رو به دندون گرفتم؛ و به تابلو نیماش شهیش

رو  نیسکوت ماش لمیزنگ موبا یفرستادم؛ صدا رونیبخورم، نفسم رو با حرص ب یرعد باعث شد، تکون یصدا

 شکست.

 کاریمونده رو دستم چ نیا ؟یایب یخواینم ؟ییاسم گالره وصل کردم و آروم گفتم: بله؟ با مکث گفت: کجا دنیبا د 

 کنم؟

 .ادیفرمون ضرب گرفتم: بارون م یبا دست رو 

 ؟یمسخره کرد-. ادیدو رگه از خنده گفت: گور پدرش که بارون م یبا صدا 

 .ادیکنم؟ عروس مردم مونده رو دستم تو هم بگو بارون م کاریبا خنده گفت: آخ من از دست تو چ 

  ؟یش کن یکار هیخودت  یتونیمکث گفتم: نم با

 ؟ییاالن کجا ،یرو تو انجام بد میکفش کرده که کار گر هی یپاش رو تو یچ یعنیبلند شد:  یکم صداش

 چتر ندارم. ی: دم سالن ولدمیرو جو لبم

 .امیرو از اول بگو، االن م نی: خدا ازت نگذره همدیچیپ یگوش یخنده اش دوباره تو یصدا
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 م، گذاشتم. بیج یرو تو لمیکردم و، موبا قطع

 

گفت: بانو،  ینیریدادم؛ گالره با اخم ش نییرو پا شهیخورد، به خودم اومدم ش نیکه به پنجره ماش ییتقه ها یصدا با

  ؟یش ادهیپ یدیافتخار نم

 زدم و گفتم: چتر رو بده. مهینصف ن لبخند

 تاسف تکون داد، چتر رو سمتم گرفت. یاز رو یسر

 

 یشد: سالم رعد و برق مون.  لبخند زونیشدم و چتر رو باز کردم، گالره اومد سمتم و از بازوم آو ادهیپ نیاز ماش 

 زدم: سالم.

 

چرخوندم،  دیسف یمشک یداخل نیزاید ینگاه م رو، رو آوردم،یم رو در م یکه بارون یدرحال م،یوارد سالن شد 

 سالن نصب بودن. واریگوناگون به د یاز مدل ها ییقرار داشت و عکس ها یکه گوشه ا یرنگ چرم یمشک یکاناپه 

 عروس خانوم کجاست؟  ؟یموهام برداشتم و روبه گالره گفتم: خوب یم رو از رو شال

خنده اش  یبهش زدم، جلو یبودن ش شدم، چشمک یکاسه چرخوند متوجه شاک یرنگش رو، تو یقهوه ا یها چشم

 برو. گهید میو گفت: اتاق گر رهیرو نتونست بگ

 رفتم. میتکون دادم و به طرف اتاق گر یسر

 

خودش رو به  یجا دش،یسف یمشک نیزاید ومدم؛یوقت ن یلیانداختم، خ میاتاق گر نیزایبه د یوارد اتاق شدم نگاه 

 داده بود. دیسف نیزاید

سرش  دیابرو هام  باال پر ،یصندل یرو زیبا جثه ر یدختر دنیباال انداختم و چند قدم جلو تر رفتم. با د یشونه ا 

 ش بود. یگوش یتو
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گالره گل کاشته بود. صدام رو صاف کردم:  شهیلبم نشست مثل هم یرو یرو به مدل مو هاش دوختم، لبخند نگاهم

 سالم.

 خندون شد. دنمیو تپلش با د دیصدام سرش و بلند کرد، صورت گرد، سف دنیبا شن 

 بچه دور گردنم حلقه شد. دختر یبه خودم اومدم که دست ها یلحظه ا 

 

 سالم باران جون. یذوق گفت: وا با

 به پشت ش زدم و گفتم: سالم جانم. یضربه آروم دنیابرو هام باال پر 

 .دمیخوش حالم که شما رو د یلیصورتش رو پوشانده بود گفت: خ یکه پهنا ،یاز آغوشم جدا شد با لبخند 

 تا کارت رو شروع کنم. ،یصندل یرو نیبش شهیاگه م زم،یعز یتکون دادم و گفتم: لطف دار یسر 

 رو خوابوندم که گفت: ینشست؛ صندل عانهیمط

جا  نیکال به خاطر شما ا میمن اصرار داشتم، خودتون رو من کار کن یول ادیم گهید یکیگالره جون گفت  یاومد رید 

 مییآقا یشما وقت یمنم عاشق کار ها کند،یم میرو گر یو کم تر کس دیدر خفا هست یلیرو انتخاب کردم؛ آخ شما خ

 شدم. وشحالخ یلیخ دیم کن شیتا شخصا آرا جا،نیا ارهیگفت من و م

 زم؟یلبخند زدم و گفتم: چند سالت عز 

 با مکث گفت: شونزده. 

 !؟یتعجب گفتم: چقدر کم سن و سال ازدواج کرد با

 بپرسم شما چند سالتون؟ نمتویو گفت: عاشق آرمان شدم، اون هم عاشق من من هم م دیخند 

 وشش. ستیب -

 .خورهیهاش رو باال داد: بهتون نم ابرو
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 سکوت گذشت. ینزدم، تمام مدت تو یو حرف دمیخند 

 

 نشیشده بود که ناخواسته چهره دلنش یعروس کوچولو انداختم، انقدر خواستن یشده  شیبه صورت آرا ینگاه 

 لب هام نشوند. یرو یلبخند

 .یچشم هات رو باز کن یتونیگفتم: م آروم

و  دیکش یغیج نهییآ یخودش تو دنیهم برداشت؛ با د یچشم هاش رو از رو دم،یدیاش مچهره یبا شوق که تو 

 باران جون چقدر خوشگل شدم ازتون متشکرم. یگفت: وا

 از خودت بود. یخوشگل زم،یکردم و گفتم: عز یخنده ا 

 باهاتون داشته باشم؟ یسلف هی تونمیاز جاش بلند شد گفت: م 

 .خوامیعذر م نهیزم نینه، سر تکون دادم و گفتم: در ا یبه معن 

 .نهیبیشما رو م یکم تر کس د،یم کرد میسر تکون داد: من واقعا خوشحال هستم شما گر 

 .دیبزار ادیمشغله ز یخم کردم: پا نییبه پا یسرم رو کم 

 دنیداخل کرد آروم گفت: آقا داماد رس یکه سرش رو کم یره در حالبه در اتاق خورد، در باز شد؛ گال یهمزمان تق 

 .اریب فیعروس خانم تشر

 .دیچشم هاش درخش یتو ،یخوش حال برق

 . نیبه روش زدم و گفتم: خوشبخت باش یلبخند

 خدانگهدار. دیلبخند زد: سالمت باش متقابال

 و از اتاق خارج شد. 
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هم گذاشتم؛  یرو هیچند ثان یدادم و پلک هام رو برا یم رو به صندل هیتک نهینفسم رو رها کردم، دست به س 

 چشم هام،   یبار جلو نیشماتت گرش که آخر ی لهیچشم هام نقش بست. اون دو ت یجلو رشیتصو

 فروغ شد و رفت... یب

 و چشم هام رو باز کردم. دمیرو گز لبم

 ؟یایم یدار چرا

 انداختم بابا بود. امکیبه پ یبلند شد، نگاه لمیموبا امکیپ یصدا

به ساعت انداختم  یم سر دادم؛ نگاه بیرو داخل ج ی.  گوشرسهیلب زمزمه کردم: ساعت نه م ریرو ز امیپ یمحتوا

 افته؟یم یچه اتفاق گهیساعت د کی

 کنه؟ کاریسرنوشت قرار با من چ 

 

 باران سیچتر خ2_پارت#

 به روش زدم و گفتم: جانم؟ یکرد، لبخند ینگاهم به گالره بود که موشکافانه نگاهم م دمیام رو پوش یبارون

 .یشده گفت: مشکوک زیر یهابا چشم 

 ؟ی: کارآگاهدمیخند 

 گفت:  کردیم رو مرتب م یبارون قهیکه  یسمتم برداشت؛ در حال یلبش رو به دندون گرفت، قدم 

 ؟یبر یخوایم کجا

 : فرودگاه.دمیرنگش دزد یهوه اق ینگاهم رو از چشم ها 

 کار؟یمکث کرد: فرودگاه چ یلحظه  

 از سرنوشت مبهم خودم بپرسم.  دیرو با نیا دونم،ینم قایزمزمه کردم: دق 

 چه؟ یعنیتعجب نگاهم کرد:  با



 چتر خیس باران

9 
 

 .گردهیرو برداشتم: کارن داره بر م فمیک

 ؟یچ ه،یبلند گفت:  یظاهر شد و با صدا مقابلم

 برم. دیبا گردهیباال انداختم: کارن داره بر م یا شونه

 مونده بودم. زدمیکه م ییبهت حرف ها یخودم هم، تو یحت

 بر گرده؟ دیهمه سال چرا با نیبعد از ا گرده؟یداره بر م واقعا

 ؟یبر یخوایباران؟ تو چرا م یگیم یگالره نگاه کردم از فرط تعجب چشم هاش درشت شد:چ به

 پوزخند زدم: مجبورم. 

 دست هاش گرفت نگران نگاهم کرد: باران. یهام رو تو دست

. دمیبرسم بهونه دستش م ریشده؛ االن اگه د یچ گمیلب زدم: خوبم نگران نباش، بادمجون بم آفت نداره بعدا م 

 .ادیچترش رو سمتم گرفت: بارون م

 به روش زدم: ممنون. یجون یلبخند ب 

 لب زد: مواظب خودت باش. 

 از سالن خارج شدم. یسر تکون دادم و چتر رو ازش گرفتم، بعد از خداحافظ 

 .آوردمیگل ها خار م نیا یلبم نشست؛ کاش به جا یو نرگس دستم زل زدم،  پوزخند رو میمر یهابه گل 

وضع رو  نیا دیبا یتا ک ؟یبه خاطر چ ؟یرو بکشم؟ به خاطر ک کیجرع اشتباه کوچ دیبا یبه اطرافم نگاه کردم، تا ک 

 بود. ختهیشدم تمام افکارم به هم ر رهیتحمل کنم؟ به رو به رو خ

 به سمتم ،یکه با اخم خاص یشخص دنیاما با د و

 حبس شد. نمیس ینفس تو اومد،یم 

 خودش بود، خود خودش. 

 لعنت بهت دل! د؟یکوبیبار براش م وانهیدلم د یکه روز یبود آدم نیا
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اش گذروندم و  دهیو اتوکش یرنگش گرفتم، از کت و شلوار رسم یمشک یورن ینگاهم رو از کفش ها ستاد،یمقابلم ا  

 من بودن. یخدا یچشم ها،  روز نیشدم؛ ا رهیرنگش خ یآب یهابه چشم

 

 .یگفتم: خوش اومد یبه خودم زدم و گل ها رو سمتش گرفتم با تلخ یفکر پوزخند نیا از

 ش کامم رو تلخ کرد، یکه تلخ یلبخند زد یلبخند کج 

 استقبال رو نداشتم. نیگل ها رو ازم گرفت: توقع ا 

 

 بغلم؟ یاینم م،یدیرو ند گهیسال همد ۶نزدم تلخ تر ادامه داد: دختر عمو  یحرف 

 دست هاش رو باز کرد. و

 یفردا تو خوامیعکس ازمون گرفتن دکتر، نم یاالن هم کل نینکن، هم عیزدم آروم گفتم: خودت رو ضا یتلخ لبخند

 ش و اون ممانعت کرد. یمیدر آغوش گرفتن عشق قد یراد برا مساریت یگوناگون بخونم اصرار نوه  یصفحه ها

 .گنیم هیباال انداختم: بق یشونه ا ؟یمی: عشق قددیو پر از خشم شد، غر زیچشم هاش ت 

 با حرص گفت: غلط کردن. 

 آغوشش پرت شدم، خواستم از آغوشش جدا بشم. یتو بایتقر دیدست م رو گرفت و به طرف خودش کش 

 مسارینرم کردن ت یبرا یزیچ دیندارم باالخره با تیموقع نیاز ا یلحظه، منم دل خوش هیآروم کنار گوشم گفت:  

 نه؟ ایباشه 

 نفسم رو آه مانند رها کردم لعنت به همتون. 

 

 .فتیوش ش، جدا کردم و گفتم: بسه راه بخودم رو از آغ  
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 یزیچ هیفرودگاه برداشتم؛ کارن هم قدم هاش رو با من هماهنگ کرد و گفت: انگار  یو قدم هام رو سمت خروج 

 تو رو تباه کردم، انگار... یبهت بدهکارم، انگار من زندگ

 

 .یخفه بش یخوایدندون هام رو بهم فشردم: انگار نم خورد،یبه قلبم م میبود، که مستق ییها غیهاش مثل ت حرف

 کلمه جا خورد، سکوت کرد و به راهش ادامه داد. یواقع یبه معنا 

 شده بود. شتریشُر شُر بارون ب م،یسالن فرودگاه خارج شد از

 باران باشم؟ چرا؟ دیلب به خودم و هوا و اسمم ناسزا گفتم و چترم رو باز کردم چرا با ریز 

اتفاق  یشب بارون هی یتو زیشروع شد، همه چ یشب بارون هیاز  زیکارن انداختم؛ همه چ یگرفته  یبه چهره  ینگاه 

 افتاد.

ش، قدم  یبارون ید ونفره روز ها یها یحق داشت، چون من بودم که گند زدم به خوش گمیباره که م نیاول نیا 

 لعنت به تو... ،یبارون یبرداشت لعنت بهت باران، لعنت به تو هوا

حالش از هر  خوره،یبه هم م یبارون یهوا یحتما کارن هم از اون شب به بعد حالش از هر چ م،یرفت نیبه طرف ماش 

 .خورهیحالش از من هم بهم م خوره،یبارون به هم م یچ

تمام خاطرات از همه بدتر حضور کارن  خورد،یسکوت مثل خوره روح و روانم رو م نیکردم ا ادیز یآهنگ رو کم 

 ها رو برام زنده کرده بود.افتضاح اون سال 

بامن قدم بزن دلم  ایب ره،یگوش دادم: بارون داره هدر م نیماش یفرمون ضرب گرفتم، به آهنگ پخش شده تو یرو 

هوا چشات چه  نیتو ا یدونیباز، نم شهیدلم برات تنگ م یهوا بارون یواسه تو و قدم زدن وقت کشهیداره پر م

 باز... شهیخوشرنگ م

 

گوش داد  شدیکه م یآهنگ نیتر ربطیاوضاع ب نیا یبردم پخش رو خاموش کردم، تو ستمیدستم رو سمت س 

 بود. نیهم
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خواسته  مساریمون شکست: ت نیم ادامه دادم با حرف کارن سکوت ب یدادم و به رانندگ هیرو به پنجره تک آرنجم

 .میخودش بر دنیاول از همه به د

 .نهیبب خوادیپس تو رو برسونم اون جا؟ نفسش رو رها کرد: هر دو مون رو م هیزدم و گفتم: عال یپوزخند  

 : من رو با خود جمع نزن.دمیرو به دندون گرفتم، پوستش رو جو لبم

گناه نکردم  یکه باعث شد یتو نبود ،یفرق کرد یلیخ  شیبا شش سال پ ه؟یبه سمتم برگشت و با خشم گفت: چ  

 ؟یاالن  زبون در آورد یاونجا که خفه خون بود ؟یکرد اهیکه روزگارم رو س یتو نبود رم؟یرو گردن بگ

 

 

 .نهیبب خوادیرو رها کرد: هر دو مون رو م نفسش

 : من رو با خود جمع نزن.دمیرو به دندون گرفتم، پوستش رو جو لبم

گناه نکردم رو  یکه باعث شد یتو نبود ،یفرق کرد یلیخ  شیبا شش سال پ ه؟یبه سمتم برگشت، با خشم گفت: چ  

 ؟یاالن  زبون در آورد یجا که خفه خون بوداون ؟یکرد اهیکه روزگارم رو س یتو نبود رم؟یگردن بگ

 ؟یکار رو بکن نیمن مجبورت کردم که ا یهام رو محکم تر دور فرمون چفت کردم و گفتم: عوض انگشت

 مجبورم کرد؟ ید و داد زد: پس کبه داشبورد ز یضربه محکم 

 

 .یدی: نگه دار به کشتن مون مدادیحس شده بود و اون ادامه م یتمام بدنم ب د،یلرزیتمام بدنم م 

گناه رو من واقعاً به خواست خودم  یکی نیهر دو مون رو بکشم تا حداقل بدونم ا خوامیداد زدم: به درک، م یعصب 

 انجام دادم.

 دار.نگه گمیزد: م داد

که از کنارمون  یمتعدد یها نیبوق ماش یو صدا نیماش یها کیالست غیج ینگه داشتم صدا یارو گوشه نیماش 

 گذشتن ب اعصابم خط انداخت.
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 کارن بود، نگاهش به جلو بود اما اخم هاش در هم گره خورده بود. یعصب مرخیبه ن نگاهم

 دادم. هیتک نیماش شهیرو به ش سرم

 ریواسه خودشون ز یطور هیکه هر کدوم  ییدوختم آدم ها رونیمن شد؟ نگاهم رو به ب یشد که وارد زندگ یچ

نم نم بارون آروم قدم  ریکه دست عشق شون رو گرفته بودن و ز ییهاداشتن؛ آدم یو شور خاص زدنیبارون قدم م

 .زدنیم

 ه با عشق با دوست هام.زدم ن یقدم م یطور نیا یروز هیگوشه لبم نشست، منم  پوزخند

 من گند زد. یو  به زندگ دیکه اون شب شوم رس یتا وقت 

با افکار گوناگون  ارهیو نفرت رو برام ب نهیکارن به خاطر من از هم بپاشه و حاال، ک ینبودم زندگ یوقت راض چیه 

 شد. یزمان سپر

 

وارد  نیباز شد و ماش اطیح یزد که درها یکرد، بوق متمدد یتوقف کوتاه مساریبزرگ ت اطیمقابل درب ح نیماش

 شد. اطیح

 رو ندارم. مساریکنار حوصله جواب پس دادن به ت یزاریرو م یزمزمه کرد: امشب باز کارن

 نگیپارک یرو تو نیرخم احساس کردم صورتم رو برگردوندم و نگاهش کردم ماش مین ینگاه ش رو، رو ینیسنگ 

 پارک کرد.

  ؟یصورتم خم شد: متوجه شد یرو

 یبذار زنمیدارم حرف م یوقت ادیدر، مچ دستم رو گرفت: خوشم نم رهیازش رو گرفتم، دست بردم سمت دستگ 

 .یبر

 

 ذهنت بسپار چون دوست ندارم تکرار کنم. یحرف رو تو نیبرگشتم و با اخم بهش زل زدم که ادامه داد: ا 
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 .ستیبه تکرار کردن ن یکاسه چرخوندم: لزوم یچشم هام رو تو 

 .کنهیداره نگاه م مساریشروع شد ت یتا من برات در رو باز کنم چون از االن باز نیاالن هم بش دوارمیزد: ام پوزخند

 

 بزرگ عمارت نگاه کنم که گفت: نگاه نکن. یبه پنجره ها خواستم

 لب به دندون گرفتم، خم شد کمربندم رو باز کرد. 

هم راه به راه به من  قدرنیبا حرص گفت: ا شدیم ادهیپ نیکه از ماش یلبم نشست، کارن در حال یرو یپوزخند

 نده. لیپوزخند تحو

 بسته شد. نیخواستم حرف بزنم که در ماش 

 مرد بودم؟ نیعاشق ا یفرستادم، چطور روز رونینفسم رو ب 

شدم؛ دست انداخت دور کمرم  ادهیو گرفتم و پباز شد، کارن دستش رو سمتم دراز کرد با اکراه دستش ر نیماش در

 .میمن رو به خودش چسبوند و  قدم هامون رو هماهنگ کرد

بود و راه رفتن رو سخت  زهیپر از سنگ ر ریچرخوندم، مس اتیح دهیسر به فلک کش یدرخت ها نیرو ب نگاهم

 .میستادینفس گرفتم و مقابل در عمارت ا میدیسنگ فرش که رس ریبه مس کرد،یم

 

 دو، سه. ک،یباال انداخت و گفت:  ییابرو کارن

 

 یلی: سالم آقا، سالم خانم خدیچیسالن پ ینرگس تو یداد و صدا لمیتحو مهینعمارت باز شد، کارن لبخند نصفه  در

 .دیخوش آمد

 د؟یزدم و گفتم: سالم نرگس خانم احوال شما؟ لبخندش پر رنگ شد: خوبم خانم جان شما خوب یلبخند
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 .دین دادم: بله ممنون خدا رو شکر که خوبتکو یسر 

 

 وقت منتظر شما هستند. یلیدم در بده خ دییدر سالن  رو چهار طاق باز کرد: بفرما 

 باال هستند؟ مساریو کارن گفت: ت میوارد سالن بزرگ عمارت شد 

 .دیینرگس خانم سر تکون داد: بله بفرما 

فکر  طیشرا نیبه ا خواستیدلم نم یلحظه ا م،یکمرم رو محکم تر گرفت، قدم هامون رو سمت پله ها برداشت کارن

 و حاال... یعاشقش بود یکه روز یهست یآغوش مرد یکه رسما تو یطیکنم شرا

 لوستر بزرگ وسط سالن چشم هام رو زد،  درخشش

 هم گذاشتم و آروم باز کردم. یپلک هام رو رو یا لحظه

 از سالن بود. یاافتاد که گوشه ینگاهم به گرامافون بزرگ 

 .رهیگیتجمالت آرامشم رو م نیفرستادم ا رونینفسم رو ب 

 داخل. نیای: بدیبه گوش رس مساریت یبه در زد و صدا یتقه ا م،یستادیا مساریدر اتاق بزرگ ت 

 .میوارد اتاق شد 

 بود. ستادهیانداختم ا  مساریبه ت ینگاه

 .شدیدرش مشخص م یبود آثار فرسودگ دهیخم یخوش اندام و درشت ش، کم قامت

 رو شکست:سالم. یا هیسکوت چند ثان کارن

 تر بشم. کیرنگش باعث شد به کارن نزد یبرگشت، برق نگاه خاکستر  مساریت

باال رفتن آغوشش رو باز کرد و  دشیسف وندیپ یرنگش مشخص شد، ابروها دیزد از پشت محاسن سف یلبخند 

 آغوش پدر بزرگ؟ یایب یخواینم دمتیوقت ند یلیگفت: دخترم خ
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وقت به  یلیشدم خ ریو همه جا تحق دمیو زمان حرف شن نیکه از، زم نیحرف خجالت زده شدم، بعد از ا نیاز ا 

 سر نزدم در واقع پدربزرگم. مساریت

 گم شدم.  مساریآغوش ت یتو یقدم برداشتم و لحظه ا مساریت سمت

 .یسر بهم نزد هیکه  یاز پدربزرگ ناراحت قدرنیو گفت: ا دیبه پشتم کش یدست 

 

 شش سال. ینیبه سنگ یبه گلوم چنگ انداخت، بغض یبغض

و از کارن کمک   مردمیهست که آش نخورد و دهنش سوخت، کاش اون شب م یاون آدم تیمن، حکا تیحکا

نگاهم را به سقف سوختم تا  دیکش ریام ت ینیب غهیچشم هام احساس کردم ت یسوزش اشک رو تو خواستمینم

 نشد بغضم را قورت دادم و گفتم... ریاشکام سراز

 

 نه.-

 ام زد و از یشونیبه پ یتک خنده کرد و بوسه ا 

 آغوش ش جدا شدم. 

 یرو یبه چشم هام انداخت، اخم کمرنگ ینگاه

 که انقدر غم دارن؟ ؟یکرد کاریچ یکه از من  به ارث برد ییاش افتاد: با چشم ها یشونیپ 

 کردن. هیزدم: بق یلبخند تلخ 

 هم فشرد: غلط کردن. یلب هاش رو، رو 

 

 از همون ها بود. یهم جزو مساریگفتن نداشتم چون ت یبرا ینزدم حرف یحرف

 ؟یایرو به کارن کرد: سالم پسرم، تو چرا جلو نم مساریت
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دستش فشرد و ادامه داد:  یدست کارن رو تو مساریبرداشت، ت مساریس رو سمت ت نیمحکم و سنگ یقدم ها کارن

 .دیپسرم خوش اومد یمرد شد

 کارن لبخند زد: ممنون. 

 دستم رو گرفت و رو به کارن ادامه داد: دست دخترم رو هرگز رها نکن. مساریت

 هات.چشم  یآب نیمطمئن کارن نگاه کردم، لعنت به ا یچشم ها به

 

 .میبود نشست مساریکار بزرگ ت زیم یکه رو به رو یمبل دو نفره ا یدستم رو گرفت و رو 

 فاصله ام رو، باهاش حفظ کنم. یکردم کم یسع 

نشسته بود، دست هاش رو در هم گره  یصندل یدوختم؛ رو مساریاتاق گرفتم و به ت یمشک دیرو از دکور سف نگاهم

برنامه  د،یخوریامشب با من شام م زیکرده بود و نگاهش رو به ما دوخته بود، نگاهم رو شکار کرد و گفت: قبل از هرچ

 د؟یکه ندار یا گهید

 

 : نه پدر بزرگ.کارن

 

 رخ کارن دوختم. پدربزرگ!؟ میبه ن ینگاهم رو لحظه ا 

 بم نشست.ل یناخواسته گوشه  یپوزخند 

 تون رو مشخص کنم. فیامشب تکل نیتا هم جانیا دیایب دنیگفتم به محض رس نی: به خاطر امساریت
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تون  یعروس یبحث مسخره رو کش داد:  تا وقت مساریما مشخص هست. ت فیگفت: تکل یکارن با لبخند مسخره ا 

 مشخص نشده. یفیتکل نمیرو نب

 

 زننیمن حرف م ندهیراجع به آ دم،یرو دور لبم کش زبونم

  رن؟یبگ میتصم نایا چرا

 

 .خوامیرو صاف کردم:  عذر م صدام

 

 با  کارن ازدواج کنم. خوامیباعث نشد خودم رو ببازم و ادامه دادم: من نم مساریت زیت نگاه

 حرف کارن، مچ دستم رو محکم فشرد. نیا با

 

 سرد و خشک شد: من از تو نظر خواستم؟ مسارینگاه ت 

 

 باشم: یقو دیآب دهنم رو قورت دادم، با 

 .رمیبگ میتصم دیمن خودم با یزندگ -

 

خودت رو  یخودت زندگ یگرفتیم میتصم دیاما رنگ نباختم و زخم زد: اون زمان که با دمیترس د،یاز جا پر مساریت

 .یپسر فروخت نیبه ا

پسر نفروختم،  نیرو به ا میوقت زندگ چیگفتم: من ه یکنترل شده ا یبا صدا هیاز جام بلند شدم تحمل کردن کاف 

درباره من فکر  خوادیهر کس هر طور که دلش م دونستمیپسر پناه بردم اما نم نیبه ا میزندگ یفاجعه تو هیمن از 



 چتر خیس باران

19 
 

و خودم رو کشتن شرف داشت به   بهیاون غر ریبه دار و ندار من وگرنه دست و پا زدن ز زنهیو چوب حراج م کنهیم

 که من االن واسه خودم درست کردم. یسگ یندگز

 

گونه ام گذاشتم و نگاه کردم له  یشد، دستم رو رو ریکه به صورتم خورد، اشک هام خود به خود سراز یا دهیکش با

 من رو نه. یحرف ها یمردم رو باور داشت ول یکه حرف ها یپدربزرگ

 

 هان؟ یاون شب اومد یرو به کارن گفتم: اصال تو به چه حق کرد،یکه داشت خفه ام م یبغض با

 ؟یکن یفداکار یایزدم: من ازت خواستم ب داد

کاش رگ  یآره ول یدیم رو شن غیج یکمکم کن؟ صدا ایدِ بگو من گفتم ب ،ی: چرا الل شددادیکارن زجرم م سکوت

  کرد،یهمون جا گل م ،یات که االن دار یرتیغ یب

به خدا از االن  کشتمیوضع نبودم خودم رو درجا م نیا یبزار آبروش بره، فقط من تو رهیزار بمبه درک ب یگفتیم

 .کنهیمن فقط داره شکنجه ام م یسگ یزندگ نیراحت تر بودم، ا

سرخ بهم  یکه با چشم ها کردمینگاه م یام نابود شدن و من به مرد یصوت یصدام تار ها یکردم از شدت بلند حس

 ...زدینم یبود و حرف رهیخ

 

 

 

 

 نکنم. هیلبم احساس کردم، لبم رو گاز گرفتم تا گر یخون رو گوشه  یداغ 

 چشم هام دو دو، زد. یتو مسارینگاه ت 

 افتاد. نیزم یش و رو نهیدست برد سمت قفسه س یا لحظه
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رو به من با تشر گفت: ادب و نزاکت بهت  دادیآب بهش م یوانیکه ل یکاناپه خوابوند، در حال یرو رو مساریت کارن،

 آره؟ یرو بکش مساریت یخوایم ؟یخواستیرو م نیندادن؟ هم ادی

 .ستنیهمه مثل شما دکتر ن -رو گوشه لبم گذاشتم:  یدستمال 

 دکتر. یادامه دادم: آقا ظیغل و

 دستش رو گرفت: سر به سرش نذار. مساریش نشست، ت یشونیپ یرو یاخم

 

 هام گرفتم.دست  یمبل انداختم و سرم رو تو یرو، رو خودم

  ؟یرفت یتو به ک ؟یرو بهم گفت: تو چرا انقدر لجباز مساریت 

چشم ها رو از شما ارث نبردم؟ شما چرا انقدر  نیچشم هاش زل زدم:به شما رفتم، مگه ا یرو بلند کردم وتو سرم

 د؟یکنیم یپافشار

 یاالن هم کل عکس ها نیهم ن؛یکن یعمل میرو که داد یو قول دیکن هستن ازدواج نی:  همه مردم منتظر امساریت 

 گوناگون یها تیسا یبرگشت ش رو یکارن از لحظه 

 د؟یمن و ببر یآبرو یخوایم ؟یکنیدرکم نم چرا

قول دادم؟ اگه من فردا خودم رو از ده طبقه پرت کنم  یک یهم فشردم: من قول دادم؟ من لعنت یهام رو، رو پلک

 شه؟یم یچ

 

نکردم که  یشما رو درک کنم؟ چرا شما نه؟ من کار دیچرا من با -اخم کردن از جام بلند شدم:  مسار،یو ت کارن

 رو هم نداره. دنمیتحمل د یکه حت یتن بدم، با مرد یبخوام به خاطرش به ازدواج زور

 ؟یرو ندار دنمیچشم د یگیچرا نم ؟یازم متنفر یگیبه کارن ادامه دادم: چرا نم رو

 درکش کنم. تونستمیکه نم یحس داشت، حس هیهم چنان ساکت بود، ته نگاه ش  کارن

 شما که... یبا ابهام گفت: ول مساریت
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 .لمیبود، ف لمیهوا تکون دادم: همه اش ف یتو یدست

 مجبورم کرد تظاهر به خوشحال بودن کنم. زتونیعز ی نوه

 

 ؟یگیخ شده بود انداخت، کارن رو بهم گفت: چرا مزخرف مبه کارن که سر یبهم گره خورد و نگاه مساریت یها اخم

 نیچن دیثابت کن نیخوایشما چطور م رهیازدواج سر نگ نیکه ا رمیسکوت باال برد: گ یدستش رو به معن مساریت

 فتاده؟ین یاتفاق

 

 نیا دینکن زنن،یکه راجع به ما م ییبه حرف ها زنمیم دییمن اگه با کارن ازدواج کنم، مهر تا مسار،یت-شدم:  کالفه

 یگ...خوردم به اون مهمون هینکردم ، من فقط  یکار چیمن ه د،یمن نکن یکارو با زندگ نیکار رو، شما رو به خدا ا

 رفتم.

 افتادم. نیزم یکرد، زانو هام تا شد و رو سیصورتم رو خ اشک

 و قراره جهنم بشه. اهیکه س یزندگ یدادم و زار زدم، برا هیتک نیهام رو به زم دست

 

 

 

 پاهاش نشست . یو رو ستادیسرم ا یباال کارن،

 .دمیکش رونیشونه م گذاشت، سرم رو بلند کردم با بغض بهش نگاه کردم؛ شونه م رو از دستش ب یرو، رو دستش

 خسته است، لب زد: آروم باش. اونم

 بخند بهم بخند. ،ییمن لذت ببره تو تیوضع نیاز ا دیکه با یتنها کس ؟یکنیترحم م یدار ه؟یزدم: چ پوزخند
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 برداشت. مساریهاش در هم گره خورد، بلند شد قدم هاش رو سمت ت اخم

 .کنهیرو برام دوا نم یغم نگاهش، درد کرد،یبا غم نگاهم م مساریآروم از جام بلند شدم، ت 

 برداشتم. یچنگ زدم و قدم هام رو سمت خروج فمیبه ک 

 

پدرت از ارث  کنم،یمحروم االرث تون م دیمن عمل نکن یکردم: اگه به خواسته  یکث کوتاهم مساریت یبا صدا 

و چند ساله خاندان مون  نیچند یعالوه بر اون آبرو بره،یاز مال و اموال پدرش نم یکارن هم سهم شه،یمحروم م

 .رهیم

 حرف از اتاق خارج شدم. بدون

 یکه با شخص رفتمیسالن م یرفتم به طرف در خروج نییاز پله ها پا شدن،یم دهیکش نیزم یآرومم رو یقدم ها 

 برخورد کردم.

 ؟یسرم رو بلند کردم و داد زدم: حواست کجاست؟ مگه کور یعصب

 

 شخص رو به روم، مات زده شدم. دنیو با د 

 ؟یهست ی! سالم چرا انقدر عصبیچقدر بزرگ شد ؟یی: تودیچیگوشم پ یآشناش تو یصدا 

 

 ر؟یزل زدم و با لکنت گفتم: ام یعل ریام یم، به چشم هانگاش کرد 

 یرنگش در هم گره خورد، چشم ها یمشک دهیکش یصورتم چرخوند؛ ابروها یاجزا یتکون داد، نگاهش رو، رو سر

 ؟یکرد هیاش درشت شد:  گر دهیکش یمشک

 .گذرهیوقت م یلیخ یچه خوب که اومد ؟یانداختم: خوب نییبغض به  گلوم چنگ انداخت، سرم رو پا 
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 .نیچشم هام نگاه کرد: من رو بب یرو آروم با دست باال آورد، تو چونم

 ؟یکرد هیچشم هاش نگاه کردم، نگران بود: خوبم، چرا گر به

 من نابود شدم. یتو نبود ،یلیخ ر،یخسته ام ام یلیخ- 

 

دادم، اجازه  هیش تک نهیرو چنگ زدم و سرم رو به س راهنشیپ د،یآغوشش کش یسمتم برداشت و من و تو یقدم  

 گفتن داره... یها برابغض شش سال تازه دهن باز کرده و حرف نیدادم اشک هام آروم راه باز کنن ا

 

 ؟یگفت: بهتر دادیهم فشار م یش رو، رو یصورت یکه لب ها یآغوشش جدا شدم، به چشم هام زل زد؛ در حال از

 آره.-

 م؟یخورده با هم حرف بزن هیاالن  دستم رو گرفت: 

 .جانیباشه، فقط هر جا به جز ا-

 ...ای شرفتیپ یرو بذارم پا نیبا لبخند گفت: دختر سرتق ما آروم شده ا 

 ؟یکنیفکر م یزدم: تو چ یتلخ لبخند

 فرستاد. رونینفسش رو صدا دار ب 

  ؟یینجایا یخاله رعنا از جا پروندتمون: عه پسرم از ک یصدا

 دست هامون یخاله رعنا به من افتاد، و رو نگاه

 من رو هم بزرگ کرد. یبه نوع مساریت یخونه  یخدمتکار ها نیتر یمیاز قد یکیقفل شد، خاله رعنا  

مامان نگفته  شه،یم قهیرو ول کنم، که محکم دست م رو گرفت و رو به مادرش گفت: چند دق یرعلیدست ام خواستم

 .کنهیم یزندگ جانیدختر خوشگل ا هی یبود

 .یدزدیدخترم رو م یایدونستم م ی: نگفتم چون مدیبلند خند  
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 ناخواسته لبخند زدم: سالم خاله. 

 .یزدیآب به صورتت م هیبشم،  تیبادوم یمهربون گفت: سالم مادر، قربون چشم ها  

 ه؟یچ یمادر من، بادوم یبا خنده گفت: خاکستر یعل ریام 

 .یخاله دستش رو به کمرش زد و حق به جانب گفت: بادوم 

شد و بعد با اخم، روبه خاله کرد: بهتره  رهیچشم هام خ یتو یصورتم رو سمت خودش چرخوند، لحظه ا یرعلیام

 کاسه خون.  میبگ

 

 بگو مگو خنده م گرفته بود. نیا از

منو  شهیاخالقش همون پسر شاد و شوخ که هم دمشیهشت سال تموم ند کهنیفرق نکرده بود، با وجود ا یعل ریام

 خوب مون گذشت. یافسوس که روز ها یآوردم ول یخندوند، البته اون زمان کم نم یو م کردیم تیاذ

 

 پسرم؟ یگفت: شام خورد یرعلیخاله، رو به ام 

 

 .میبا هم شام بخور رونیرو، رو ببرم ب بایدختر ز نیمن ا شهینه باال انداخت: اگه م یبه معن یسر 

 خاله: باش مواظب دخترم باش صاحب داره . 

 

 که من دارم. یرو، به دندون گرفتم لعنت به صاحب لبم

 ؟یمگه ازدواج کرد نمیکه نشست گفت: بب نیهم ریام م،یشد نیسوار ماش 

 م؟یگفتم: کجا بر میکه خارج شد اطیرفتم از ح یرو روشن کردم بدون حرف، سمت خروج نیماش 
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 .یدستم گذاشت: هر جا دوست دار یدستش رو رو 

 بام؟ میبر-

 .میگفت: بر آروم

 

 .یدوست داشتن ،یسرد بود و به طرز وحشتناک یدادم، بعد از اون بارون هوا حساب یچوب یام رو به صندل هیتک

 یگفت: بعد از اون بارون چه هوا یعل ریبه آسمون پر ستاره انداختم؛ ام یام گره زدم و نگاه نهیس یرو، رو دستام

 م؟یدیدویبارون م یچقدر با هم تو ادتهیشد،  یخوب

 بود. ییچه روز ها ادمیآره -

 ؟یکرد، : هنوز هم عاشق بارون مکث

 

بلند تهران  یبود و به ساختمون ها دهیپوش شیته ر هیکه با  یرخ میرو سمتش چرخوندم و نگاش کردم، به ن صورتم

 زل زده بود.

جواب  یمن و ب یباشه، سوال ها ادتینگاهم رو احساس کرد و سمتم برگشت و شماتت گرانه گفت:  ینیسنگ

 خانوم دماغو. ،یزاریم

 تق گفتم: دماغو بودن، به از غرغرو بودن. سر

 زبونم رو موش خورده؟ یفکر کرد ه؟یباال انداختم: چ ییهاش رو درشت کرد، ابرو چشم

 

 شرفتینه، زبونت که پ ایشده  ادیاستقامتت ز نمیم، منو محکم فشار داد: بزار ببو دست انداخت دور شونه ها دیخند

 کرده.

 و تقال کردم خودم رو از دستش نجات بدم، اونقدر محکم فشارو داد که آخم بلند شد. دمیخند
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 .ینون خودم فیولم کرد: نه هنوز هم همون ح دیخندیکه م یحال در

 نونم؟ فیمن ح ،یلبم رو به دندون گرفتم و رها کردم: تو مثل هرکول ینگاهش کردم، گوشه  یشاک

 

 تو؟ یبود یک یگفت: حرص خورو زدیام م ینیبه نوک ب یکه با انگشت اشاره اش ضربه ا یو در حال دیخند

 به بازوش زدم، صورتش از درد جمع شد: آخ. یحرص مشت با

 .دمیدستش گرفت، بلند خند یرو تو بازوش

: مگه دستم بهت دیبلندش که سکوت شب رو در یسمت من همانا و صدا ریبرداشتن ام زیمن همانا و خ دنیخند

 نرسه باران.

 

 گشنه شدم. دمیبس دو نینفسم گرفت، بب وانهینشستم: د یصندل یرو زدم،یکه نفس نفس م یحال در

 

 ها. فتادهیرت ناز س متیقد یشکمو، هنوز عادت ها ایم  رو سمتم گرفت: ب چیلبخند ساندو با

باال سرش برد، سرش رو سمتم کج کرد و گفت: گردن من از  میتسل یچپ نگاش کردم، دست هاش رو به نشونه  چپ

 تر، بزن. کیمو بار

 ها. زنمیندارم م یشوخ ر،یام نیبب-

 اد؟یهمون حالت گفت: دلت م در

 .ادیرو ازش گرفتم: نه خب، دلم نم چمیساندو

 زدم. چیبه ساندو یبراش باال انداختم و گاز گنده ا ییزد، ابرو لبخند

چند ساعت  نیهم یتا خوشحال باشم، کاش زمان تو زارمیکنار م قهیچند دق یشده برا یافکار بدم رو حت ی همه

 .ستهیبا
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 .میفکر بود یهر دو کنار هم تو م،یمون رو خورد شام

 ؟یبهش گفتم: هشت سال کجا رفت رو

 بهم زد: واقعا هشت سال کجا رفتم؟ یلبخند

 ؟یپرسی: از من مدمیخند

 شدم کانادا. هیبورس یدونیپررنگ شد: خودت که م لبخندش

 چشم و گوشت باز شده. یهشت سال، حساب نیهوم، پس تو ا-

دل  و من رو هشت سال آرزو به نمشیبب ومدیسال که ن جدهیدختر ه هی: نه بابا، تمام هوش و حواسم رو سمت دیخند

 گذاشت بود.

 باال انداختم: اوهو. ییابرو

 ؟یومدیگفت: چرا ن یجد

 : من...دمیرو جو لبم

 ،یحتما مشکل داشت ،یدیکه نشون م یهست یزیحرفم رو بزنم: ولش کن، تو با معرفت تر از اون چ یادامه  نزاشت

 یریتصو ،یبهم زنگ بزن ینکرد یوقت سع چیتو ه یول د،یت عکس هات به دستم رس یسالگ ستیمن فقط تا ب

 .یا گهید زیهر چ ای یحرف بزن

 

از تو هم دلخور بودم تو  یاز مشکالت بودم، از طرف یلیخ ریفرستادم: من اون زمان، درگ رونیرو محکم ب نفسم

داشتم، نه  یمن نه پدر و مادر درست حساب ؟یداشت یچه توقع یو رفت یرو که مثل خواهرت بود، ول کرد یدختر

 .یدلم موند، تو همدرد بود یدرد هام تو یبا رفتنت همه  ،یکه داشتم تو بود یتنها کس یخواهر و برادر

 

 ؟یفهمیبعد از تو شد درد، چون همدرد نداشت م یلعنت نی: ادمیمشت به قلبم کوب با

 دستم رو محکم گرفت: نزن. مچ
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 .دیگفت: ببخش انهیدستش قفل کرد و دلجو یکردم، دستم رو تو سکوت

 دکتر شدم. یگیگفت:حاال نم یزیآم طنتیبا لحن ش و

 هام رو باال فرستادم: واقعا؟ ابرو

 متخصص قلب و عروق. ،یساالر یرعلیجانب ام نیا کنم،یم یخنده گفت: بله،معرف با

 .یبه درد خورد دیحاال شا-

 .کردیچهار زانو زدم، با تعجب نگاهم م یصندل یکه رو یطور دم،یسمتش چرخ کامل

زود تر  دیکن یام؟ اگه کار یرفتن گهیبه نظرتون چند وقت د تپه،یتپه، به زور م یدکتر، چند وقت قلبم نم یآقا-

 .شمیخالص بشم ممنون م

 یخوایم ای ؟یکنیدست هاش گرفت، شمر ه شمرده گفت: بس م یهاش در هم گره خورد، هر دو دستم رو تو اخم

 ؟یعذابم بد

 .کنمیبه چشم هاش گفتم: بس م رهیخ

 ؟یندار یا گهیخواهر برادر د ؟یکرد کاریچند وقت چ نیگفت: ا آروم

سال  زدهیخواهر س هی مرم،یگر هینشد سرکار برم، االن  یلیعمران خوندم، به دال یباال انداختم: مهندس یا شونه

 دارم.

 باال انداخت:حتما خواهرت به خودت رفته. ییابرو

 نه، بچه ها االن فرق دارن.-

 ؟یکار کن یچطوره؟ چرا نتونست یمریتکون داد: گر سر

 سالن دارم. هیخوبه، من  یمریگر-

 کنم،یم میگر یات رو مجان ندهیمنم خانوم آ یکن تمیزیو یمجان یکه حرف رو عوض کنم گفتم: اگه قول بد نیا یبرا

 ام من ها نه، همه عاشق منن. یکم کس یفکر نکن
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 پررنگ شد: همه غلط کردن. اخمش

 ؟یچ گهیهام رو درشت کردم: خب، د چشم

 ؟یکنیم یکه گفت: احساس خوشبخت دمیچپ چپ نگاهم کرد، خند یعل ریام

 .یبه جز خوشبخت یزانو هام رو بغل کردم و گفتم: هر حس د،یلبخند از لبم پر ناخودآگاه

 گذشته؟ یبهت چ یگید: چرا نمام رو فشر شونه

 

 نیشد؟ چطور زم ریشاد چطور نابود شد؟ چطور گوشه گ شهیهم یساله  ستیدختر ب هی نکهیبهش بگم؟ از ا یچ

 نبود بلندش کنه؟ یخورد و کس

 کجا معلوم قضاوتم نکنه؟ از

 کرد: بهم اعتماد کن. شتریدستش رو ب فشار

 قضاوت شم. ترسمیم ر،یام ترسمیم-

 جام تا حرف هات رو بشنوم باران. نی:من ا

 همدرد؟ ای یدرد -

 زد: همدرد. لب

 نفر هم گوش بده و درکم کنه... هیشده  یحرف هام رو حت دیباز کردم، با لب

 

 بودم. ابونیخ یبارون تو ریعاشق بارون و قدم زدن ز شهیبود، مثل هم یشب بارون هی

 یمضطربش تو گوش یدانشگاهم بود، جواب دادم صدا یاز دوستا یکیزنگ خورد  لمیحال خودم بودم که موبا یتو

 : باران.دیچیپ

 شده؟ یشدم: ستاره چ نگران
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 زد: من... هیگر ریز

 ؟یزنیچرا حرف نم ؟یهام رو تند کردم: تو چ قدم

 

 ؟ییشدم تو کجا چارهیزار زد: باران آبروم رفت، باران ب 

 ؟ییتو کجا ابونمیگفتم: من تو خ یبا نگران 

 فرستم،یم شنیکه گفت برات لوک دمیواضح نباشه، فقط شن ادیباعث شد صداش ز کیو دست وموز غیج یداص 

 خودت رو برسون.

 .دیپشتم لرز شنیلوک دنیبا د دیبرام رس دینکش قهیکه به دق امشیشدم، منتظر پ نمیبا استرس سوار ماش 

 

 بره؟ ییجا نیهمچ تونستیدختر تنها چطور م هی 

عاشقش بودم و سهم دخترعمه ام  یکه روز ییاسم کارن پسر عمو دنیبلند شد، با د لمیزنگ موبا یهمزمان صدا 

 .زدمیبارون قدم م ریز  ادشیها به  وونهیاحساس نبودم مثل د یشده بود متعجب شدم؛ هنوزم نسبت بهش ب

 داشت؟ کاریاون با من چ یول 

 تر برسم. عیرو راه انداختم تا به مقصد سر نیماش 

 د؟ییجواب دادم: بفرما و

 : سالم.دیچیپ یگوش یصداش تو 

 

 د؟یداشت یامر دیی: بفرماختیصداش ر یدلم برا 

 زنگ زدم تلفنش خاموش همه جا هم سر زدم نبود. د؟یخبر ندار میکارن با مکث گفت: خواستم بپرسم شما از مر 
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 و گفتم: نه. دیابرو هام باال پر 

 خونشون بهت زنگ زدم. یبر یخوایخوب چون گفت امروز م یلیفرستاد:خ رونینفسش رو ب 

 .دیلرز رهیگیکه سراغ  عشقش رو از من م یعشق یدلم برا د،یدلم لرز 

 تموم شده. لشیموبا یباتر رونینشد برم نگران نباش حتما رفته ب ی: آره، ولدیصدامم از بغض لرز یحت

 هیبه  رمیچوبش رو بخورم: راستش من دارم م دیشش سال با دونستمیزدم که نم یاحمقانه، حرف میتصم هی یتو و

 ترسمیتنهام م یاومده به من زنگ زد خودم رو برسونم؛ ول شیدوستم مشکل پ یچه خبره برا دونمینم ،یمهمون

 نباشه. یمناسب یجا

 برگرد. ،یرفت یگفت: تو غلط کرد یحرص یبا صدا 

 یا دهیفا گهیشدم د ادهیپارک کردم و پ نگیپارک یرو تو نمیاشم زنه؟یطور باهام جرف م نیبر خورد چرا ا بهم

خبر  سیاگه جواب ندادم، به پل دیریتماس بگ گهید قهیدق ۲۰شما  فرستمینداشت، آروم گفتم: آدرس رو براتون م

 ممنون. نیبد

 بزنه قطع کردم. یبزارم حرف نکهیو بدون ا 

 .دمیترس لرزوندیچهار ستونش رو م کیموز یعمارت روبروم که صدا دنیآدرس رو براش فرستادم، با د عیسر 

 دیاون خونه من رو تهد یتو یبودم که فکر کردم خطر یبهتره بگم از خود راض ایانقدر از خودم مطمئن بودم،  یول 

 .کنهینم

باال اتاق دوم سمت  ایوارد عمارت شدم، شماره ستاره رو گرفتم بعد از چند بار زنگ زدن، باالخره جواب داد: باران ب 

 چپ.

 قطع کرد. و

 .دنیلولیهم م یخود که تو یمشت، مست و از خود ب هی کردمیبا ترس به اطراف نگاه م 

اسم کارن  دنیبلند شد، با د لمیزنگ موبا یصدا مستادیخودم رو به باال رسوندم، پشت در اتاق که ا عیسر یلیخ

 جواب دادم تا نگران نشه.
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 همانا.  دمیکه کش یبلند غیاما جواب دادن من همانا، باز شدن در اتاق، پرت شدن من به داخل و ج 

دستم رو نوازش کرد،  یپشت یرعلیبعد از شش سال سخت بود، نه کشنده بود. ام عیوقا یادآوری دم،یکش قیعم نفس

 شدم آروم گفت: ادامه بده. رهیسرخش خ  یبه چشم ها

دانشگاه مدام  یکه تو یپسر دنیکرده بود با د انتیاون خونه پا گذاشتم، بهم خ یکه به خاطرش تو یدوست م،ینس-

کنم اما  خواستم بازش دمیدلم رخنه کرد به طرف در دو یترس تو داد،یمزخرف م یشنهادهایو پ شدیمزاحمم م

 قفل بود.

 ؟یخوایاز جونم م یسرخ آرش انداختم: چ یبه چشم ها یترس نگاه با

 .یخوام مال من بش یم خوام،یدهنش حالم رو بهم زد، با  پشت دست صورتم رو نوازش کرد: تو رو م یاومد جلو بو 

 ؟یگیچرا مزخرف م ست،یها نحرف نیا یجا جانیبا ترس به عقب هلش دادم:  ا 

 

زدم، مقابلم  یفیخف غیبه موهام زد، ج یموهام برداشت؛ چنگ یشالم رو از رو دیچرخیکه دورم م یاومد جلو در حال 

 .یشیتر م یخواستن یترسیم یشد: وقت رهیبه چشمام خ ستادیا

 .دادیرو به باد م میدست گذاشتن زندگ ینداشت دست رو یادهیفا سکوت

 تر شد. یدادش بلند شد و وحش یصدا  دم،یبه دستش زدم و موهاش رو کش یچنگ

 بود. شتریب یلیدختر تنها خ هینامرد، زورش از  اون

 اون خراب شده نبود. یکس تو چیانگار ه زدم،یم غیتنم پاره کرد، هر چقدر ج یتمام لباسام رو تو انهیوحش 

 اشکم رو پس زدم 

 من...من... یلیسخت بود خ یلیخ -

 یدستم نشست، برگشتم نگاهش کردم صورتش کبود بود و اخم هاش در هم و گفت: عوض یرو یرعلیام دست

 کرد؟ کاریچ
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 یاتاق، در با صدا یمن تو یها نتونست بکنه، چون درست لحظه دست و پا زدن یرو برگردوندم و گفتم: کار صورتم

 برد. نیاز برو با اومدنش  میانگار زندگ یباز شد و کار ن ظاهر شد و نجاتم داد؛ ول یبد

 

و تا  نییمن پرت کرد پا یشد، آرش رو از رو گهیآدم د هیمنو رام کنه، انگار  کردیلخت تقال م مهیآرش که ن دنید با

 شد. هوشیکه ب نیکتکش زد، تا ا خوردیم

 نداشت. دهیبپوشم، اما فا خواستمیرو به زور م مهینصف و ن یهمون لباس ها 

که در  یکبود و رگ یبد شد با چهره ا یلیوضعم، حالش خ دنیکارن با د کرد،یاز درد ناله م یهوش یب یآرش تو 

 .یایمگه نگفتم ن ؟یکنیم یچه غلط نجایمعرض انفجار بود داد زد: تو ا

 یشد یتموم صورتم رو پوشوند، کارن  به طرفم خم شد خودم رو جمع کردم، نگران گفت: حالت خوبه؟ چ اشک

 .نمتیباران؟ بزار بب

 به بدنم انداخت احساس حقارت تموم وجودم رو گرفته بود. یپسش زدم، اما کنارم زد و نگاهبا دست  

 .میبپوش بر یزیچ هیصورتش رو برگردوند:  یلحظه ا  

 گفتم: هم...شون پار...ه...شدن. کردمیکه سکسکه م یبودم در حال دهیترس 

 فرستاد. رونینفسش رو صدا دار ب 

کرده؟ باران بگو  کارتیچ  ی: عوضدیداشت کش یدیچشمم که درد شد یپا یشد،دست لیبود به سمتم متما کالفه

 .می: بردمیجمع کردم و نال شتریکرد؟ خودم رو ب کارتیچ

 

 .دیزد، که چهار ستون تن من و عمارت رسما لرز یموهاش چنگ زد و نعره ا به

 .نهیمارو بب ادین یشلوارم رو سمتم گرفت: باران، حداقل شلوارت رو بپوش، بپوش کس 

 تموم بدنم کرخت شده بود. د،یلرزیدست هام م 

 به شلوارم زد و کمک کرد بپوشم. یچنگ خوردمیم نیزم یتالش کردم بپوشم، اما هر بار، به نوع 
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 یپاهام بغلم کرد و از اون مهمون ریدست انداخت ز د،یچیدر آخر مالفه رو دورم پ گفت،یم راهیو زمان بد و ب نیبه زم 

 .میخالص شد یلعنت

 فتاد؟ین یاون شب که اتفاق ه؟یبا مکث گفت: پس مشکل تو چ یعل ریام 

 شد؟ یچ یدونیبعد از دو روز م یفرستادم: اون شب نه، ول رونیرو ب نفسم

 

 شد؟ یصورتم احساس کردم: چ یرو، رو یرعلینگاه ام ینیسنگ

از  یعکس یاش، ول هیبه ثان هیتا تونسته بود ازمون پ عکس گرفته بود ثان یخبریکدوم کدوم از خدا ب دونمینم -

جا به بعد من از اون یخانواده  یحت م،یو نامزد کارن مر دیرس مساریعکس ها دست ت نینبود؛ همه ا  یآرش عوض

 بود و از جمله شهردار سابق تهران. شناسسر سیپل مساریچون ت م،یروزنامه من و کارن شد یهمه  تریت

 

در  یرعلی. امکردنیهمه مارو قضاوت م یاجتماع یها، شبکه ها تیسا ینتونستن سر و صدا کنن ول ادیها ز روزنامه

 خبر رو پخش کرد؟ نیا یگفت: ک فشردیهم م یکه دندون هاش رو، رو یحال

هر چقدر  دم،یشنیو زمان حرف م نیزهر شد، از زمبرام  یبعد از اون زندگ یول مساریحتما دشمن ت دونمینم- 

چرا همون شب  گفتنیکس باور نکرد م چیه دادمیم حیهرچقدر موضوع رو براشون توض مینکرد یما کار گفتمیم

 هیموضوع رو جمع کنه اما  خواستیم مسارینابود شدم، ت یرعلیکاسه تون هست؛ ام مین ریکاسه ز هی نینگفت یزیچ

 زارهیقرار م ینترنتیا یها تیسا یازدواج من و کارم فراهم نشه تمام عکس هامون رو نهیاهرم فشار  گفته بود، زم

که  نیتا ا کرد،یم دیتهد گهینفر د هینفر  هی یریبه هم متصل بودن با دستگ ریزنج هیانگار  یکردن ول داشونیپ

چون مردم داخل شبکه  یاجتماع یشبکه ها یتو امیپ هی یکه ط نیا مسار،یمشکل ت یشدن ول ریگهمشون دست

قول ازدواج من و کارن رو داد، شش سال کارن به بهانه درس از کشور خارج  کردن،یم یریگیپ یلیخ یاجتماع یها

االن به خاطر ارث و  یهاش، ول یالبته اگرچه با سخت کردمیم یبرگشت منم زندگ یکم کم به روال عاد یشد، همه چ

 یریگیو پ مساریو قول ت شهیاشخاص فضول دوباره داره شروع م یبرگشته با برگشتن کارن سر و صدا راثشیم

 .کننیفرودگاه،  پخش م یفردا عکس من و کارن رو تو یحت کنن،یم
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 شد؟ یو گفت: نامزد کارن چ دیلب هاش رو داخل دهنش کش یرعلیام 

 

رو بهم  زیماجرا همه چ نیبعد از ا میاز من متنفر شد چون مربشه؟ ولش کرد، کارن  یچ یزدم: توقع داشت یپوزخند 

 و از کشور خارج شد. ختیر

 

 شد؟  یچ ی:اون  پسر عوضیرعلیام 

 م؟یمارو باور داشت که اقدام کن یبشه؟ مگه کس یچ خواستیم ،یچیه-

 د؟ینکرد یکه تو رو اونجا کشوند کار یدختر قی: چرا از طریرعلیام

 باال انداختم: اونم از کشور خارج شد. یا شونه

 .کنمیمن کمک م کنم،یشد: من باورت م رهیبه صورتم خ 

 . یکنیزدم: ممنون که باورم م یدستش گرفت، لبخند تلخ یدستم رو تو 

 بود؟ یسر شب چ هیش نشست: علت گر یشونیپ یرو یزیاخم ر یزد و لحطه ا لبخند

هم پدر من رو هم کارن رو از  م،یبا کارن ازدواج کنم چون آبروش در خطر اگه ازدواج نکن دیداده با ریگ مساریت -

 .کنهیارث محروم م

 

 ؟یباهاش ازدواج کن یخوایبه خودش چسبوند: فکرش رو هم نکن، م منو

 و کارن شروع کنن مجبورم. مساریمجبورم، اگه ت ادیاگه به پدرم فشار ب ینه، ول-

 .زازمین نماش گرفته شد: م چهره

 شدم:نزار. رهیچشم هاش خ یتو
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 .دمیکش یکوتاه ی ازهیبه بدنم دادم، خم یشدم، کش و قوس داریاز خواب ب لمیآالرم موبا یصدا با

 خوش گذشت. یلیخ یرعلیبا ام شبیجام بلند شدم، د از

 به صورتم زدم. یرفتم و آب یبهداشت سیسرو به

سرخ شده  یدارم که کم یدیبلندم دوباره فر شدن، پوست سف یمشک یانداختم، مو ها نهییآ یبه خودم تو ینگاه

که همه فکر  ییو گونه ها دهیکش ینیکبود شده بود، ب یچشم هام گود وکم ریز کنمیکه م ییها هیبود به خاطر گر

 نداره. یا دهیبه سمتم جذب نکرد پس فا وکارن ر ییبایز نیباال انداختم، ا یان، شونه ا یکیپالست کننیم

 زدم، از اتاق خارج شدم. رهیسرم جمع کردم و گ یموهام رو باال دم،یبلندم کش نیبلوز آست یرو یدست

بهار، کل خونه رو برداشته  یاومدم؛ طبق معمول سر و صدا نییپا شد،یو آشپزخونه ختم م ییرایکه به پذ ییها ازپله

 وقت جذبم نکرد. چیرنگش ه یمشک نیزایبود وارد آشپزخونه شدم، د

 .ریمن لبخند زد: سالم صبح به خ دنیبود، با د زیم دنیبه خدمتکار افتاد که مشغول چ نگاهم

 گرسنه ام، کمک کنم؟ یلیمن خ شه؟یآماده م یک زیم ر،یزدم: سالم صبح شما هم به خ لبخند

تون رو نوش  ییتا موقع چا د،ینیخانوم جان بش دییسمتم برگشت: بفرما ختیریم یخوش رنگ ییکه چا یحال در

 صبحونه آماده ست. دیجان کن

 چهار نفره مون نشستم. یناهار خور زیم یصندل یتکون دادم و رو یسر

به کارم ندارن اونم  یثابت موند، نفسم رو رها کردم، حداقل روزنامه ها کار زیم یتا شده رو یروزنامه ها یرو نگاهم

 .یکاغذ باز یو کل تیشکا یط

 

 .دییو گفتم: ممنون فروغ خانوم شما هم بفرما کامل شد، لبخند زدم زیم

 باال انداخت: دست شما درد نکنه نوش جانتون. یسر

اومد و بعد  یبگم مامان تا شونه اش م تونمیقامت بلند بابا، که به جرات م یبابا وارد آشپزخونه شد، نگاهم رو همزمان

 به من و بابا ست. مساریارث ت نیرنگش ثابت بود، ا یخاکستر یهم چشم ها
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 لبخند زد. دنمیجام بلند شدم، بابا با د از

 .ریسالم بابا، سالم مامان صبح به خ-

 .ریاز بهار نبود، بابا جوابم رو داد: سالم دخترم صبح تو هم به خ یخبر

و انقدر کله دختر ر نیچون پشت سر  بابا وارد شد، بابا رو بهش گفت: پونه، تو ا دیو صدام رو نشن دیمن رو ند مامان

 .کنمینم تیطور بچه ترب نیمن ا یشق بار آورد

 به سرمون زد؟ یچه گل ،یکرد تیرو هم تو ترب یکیبا حرص گفت: اون  مامان

  ؟یینجایو گفت: عه باران تو ا دیلبش رو گز دنمیمامان با د دم،یرو گز لبم

 تکون دادم: هوم، سالم. یسر

 سالم. کیبراندازم کرد: عل مامان

 .زمیعز نیکرد: بش یبه صندل یاشاره ا بابا

 صبحانه بخوره. ومدین نیمامان هم نشست و بابا رو بهش گفت: بب نشستم،

 .ادیم گه،ید ادیم ؟یدیم ری: تو چرا انقدر بهش گمامان

 : به به سالم، باران خانوم خواهر گلم.دیچیبهار پ یصدا همزمان

 زدم: سالم. یلبخند

داشت و  یدخترونه ا شیش گرفتم آرا یو شال زرشک یمشک نیرنگش، شلوار ج یرواز مانتو کوتاه زرشک نگاهم

 بود. ختهیر رونیکرده بود و از شالش ب یموهاش رو  صورت

 ؟ینشست، ابرو هام رو باال دادم: موهات رو رنگ کرد کنارم

چرا  ؟یکرد شیچرا آرا ؟یدهنش گذاشت و با دهن پر گفت: بفرما شروع شد، موهات رو رنگ کرد یتو یا لقمه

 .یایم یبا ک یریم یبا ک یریمانتوت کوتاه؟ کجا م

 دم؟یهمه سوال ازت پرس نیهام درشت شد: من ا چشم
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 شروع نکن. یول ،ییتو دهینم ریکه بهم گ یخونه تنها کس نیاش رو قورت داد: نه تو ا لقمه

 بچه ها برام سخته. نیاومدم، واقعا درک کردن ا کوتاه

 با تحکم رو به بهار گفت: درست حرف بزن. بابا،

 شد؟ یاستقبال کارن؟ چ یرفت شبیرو به من ادامه داد: د و

 یقورتش دادم و ب دم،یگرفتم و آروم لقمه ام رو جو کردیدهنم گذاشتم و نگام رو ازبهار که کنجکاو نگام م یا لقمه

 .فتادین یعالقه به بحث گفتم: آره رفتم، اتفاق خاص

 فرودگاه؟ یتو بغلش، تو یریداشت جو رو عوض کنه با خنده گفت: خوب م یکه سع یدر حال مامان

 دونست؟یم ینگاهش کردم چ فقط

 صبح زنگ زد. مساریادامه داد: ت بابا

 جا. نیا ادی: با کارن مخوردمیچنان ساکت بودم و صبحونه ام رو م هم

 مبارک صاحب خونه اش. ،ی: به سالمتدمیکوب زیم یاراده رو یام رو ب ییچا وانیل

 خب آروم. یلیبا لحن آمرانه گفت: خ بابا

 شد. رتید ؟یبر یخوایبه بهار ادامه داد: شما نم رو

 .یبا وی یس اه،یبا غر غر ازجاش بلند شد: باشه من رفتم نخود س بهار

 .میحرف بزن دینرو، با ییناهار جا یرو بهم گفت: برا بابا

 ...میدوباره حرف بزن دونمینم یلزوم الزم رو زدم، یحرف ها شبیمن د-

 

 م؟یتهران آواره بش یتو یریسر پ یخوایدخترم؟ م میبش چارهیب یخوایبه صورتش زد: م یاضربه مامان

دخترتون بدبخت بشه؟  دیخوایم ؟یدادم: شما چ یصندل یرو به پشت هیم گره زدم، تک نهیس یرو، رو دستام

 کنه؟ یکه دوسش نداره بره زندگ یبا آدم دیخوایم
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 خوادیانتقام و ارثش م یاون فقط برا خواد،یمردن من تموم شدن من، کارن منو نم یعنیمامان؛ ازدواج من با کارن  

 با من ازدواج کنه.

عاشقت بشه، تو هم  دمیتو ازدواج کن قول م ست،یعشق ها قبل از ازدواج ن یدستش گرفت: همه  یرو تو دستم

از هم ندارن،  یبد یاز هم ندارن، خاطره  یکه شناخت ییآدما  یحرف ها برا نی. پوزخند زدم: مامان ایشیعاشقش م

رو ازش گرفتم، من باعث شدم عشقش  امزدشمزخرف و دردناک من ن یمشت خاطره  هیتمام ذهن کارن و من از هم 

 ولش کنه.

 اون دلش... ریبود؟ نه خ میمر یدل خسته  کارن از اول عاشق یتو فکر کرد گه؟یم یبا غرغر گفت: ک مامان

 بگه که بابا نزاشت؟ خواستیم یشدم چ جیبه مامان کرد، گ یموند، بابا اخم مهیبابا حرف مامان نصف و ن یصدا با

 کنه؟یدر ضمن چرا کارن مخالفت نم نجان،یو کارت ا مسلرهیرو بهم گفت: در هر صورت امروز ناهار ت بابا

 .دیشیاز ارث محروم م د،چونیکنیکه شما مخالفت نم لیبه همون دل-

 .مساریکنم دخترم؟ تمام دار و ندارمون دست ت کاریکنم؟ من چ کاریفرستاد: چ رونینفسش رو صدا دار ب بابا

 نکردم که... یجام بلند شدم: من کار از

 پس اون عکس ها... ؟ینکرد یدرشت گفت: کار یبا چشم ها مامان

 یبکنه و مادر تونهینم یکه کار یحرف هاش رو بشنوم، سمت اتاقم راه افتادم؛ حرف زدن با پدر ی هیبق نکهیا بدون

 هم نداره . یا دهیکه باورت نداره فا

اسم  دنیخوردم و برداشتمش، با د یتکون لمیزنگ موبا یبود، با صدا ریتمام افکارم درگ دم،یتختم تاق باز خواب یرو

 جواب دادم: سالم. یرعلیام

 .یمتعال یگفت: سالم خانوم، صبح عال روزیتر از د بشاش

 ؟یخوب ر،یلبم نشست: صبح شما هم به خ یرو یلبخند

 ؟یمکث گفت: خوبم تو چطور با

 منم خوبم شکر.-
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 ساکت شد که گفتم: خب؟ یلحظه ا چند

 ؟یا کارهی: خب که خب، امروز چدیخند

 خونه ام. ،یچی: هچوندمیرو دور انگشتم پ موهام

 .نمیمطبم رو بب خوامیمن امروز م: یعل ریام

 ؟ی: اوه، مطب گرفتدمیخند

 ؟یکنیشد: مسخره م یشاک

 کنم؟ کاریمن برات چ ،ی: خب به سالمتدمیتر خند بلند

 ؟یندار یکار یچیشد: ه دلخور

 .کننیمرد ها که قهر نم ؟ی: قهر کرددمیرو گز لبم

 : قهر؟دیخند

 ؟یکن یکنم آشت کاریبله قهر، حاال چ-

 تو هم. رهیکه کالهمون م یایبرو برگشت ب یب فرستمیآدرس م هی: دیخند بلند

 

 بفرست اومدم. یکردم: اوک یخنده ا تک

 قطع کردم. و

 دیبد بود، با یلیوضعم خ دارمون،ید نیاول یبرا روزیجام بلند شدم و به طرف کمدم رفتم، درش رو باز کردم، د از

 بپوشم. یمناسب تر یلباس ها

 بلند شد، بازش کردم و آدرس رو خوندم، و مشغول آماده شدن شدم. میگوش جیمس یصدا همزمان
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نداشت و  پیاش ز رهیخوشبختانه ز دمیبود انتخاب کردم و پوش یمشک رشیرنگ که ز یزرشک یمانتو سارافون هی

و  دمیام رو هم پوش یو شال زرشک یمشک نیشلوار ج دم،یقشنگش کش ی نهیسنجاق س یرو یدم،دستیراحت پوش

دادم و  میپر و مشک یبه مژه ها یپهنم و مرتب کردم، فر یمشک ییزدم و ابروها ییکردم، رژ لب آلبالو شیآرا یکم

 زدم. ملیر یکم

 محشر شدم. یهم پام کردم، به عبارت یرو برداشتم و کفش پاشنه بلند مشک میدست فیک

 برم. رونیب زارنیبابا بفهمن نم ای به اطراف انداختم، اگه مامان  یاز اتاقم خارج شدم و نگاه آروم

رسوندم،  نگیهام رو در آوردم و دستم گرفتم تا تق تقش باعث جلب توجه نشه و هرطور بود خودم رو به پارک کفش

 شدم و گازش رو گرفتم. دمیسف یسوار پژو

متخصص قلب و عروق تخصص از  ،یساالر یعل ریانداختم و زمزمه کردم: دکتر ام یرو به روم نگاه کیکوچ یتابلو به

 کانادا.

 .دیابرو هام باال پر یاتاق خال دنیبه در اتاق که باز بود انداختم و وارد شدم، با د ینگاه

 اتاق پزشک بود. ش،یکه گوشه ا ینود متر سالن

 :چطوره؟

 ...یقلبم گذاشتم: ه یدستم رو رو دم،یاز جا پر ریام یصدا با

 ؟یدی: ترسستادیخنده اش بلند شد و رو به روم ا یصدا

 گفت: به به، چه کردن. زدیم یکه سوت متمدد یبراندازم کرد و در حال دنمید با

 .شیدر ضمن چشم ها درو دم،یترس وونه،یبهش رفتم: د یغره ا چشم

 .شی: چشم از ما درودیخند

و  یسورمه ا نیشلوار ج ،یجذب مشک راهنیپ هیبود، زده  یاسپرت مشک پیباال انداختم و براندازش کردم، ت ییابرو

 .یکفش ها اسپرت مشک
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 من نکنم؟ د،یگفت: شما نگاه کن طنتیش با

 ه؟یخال نجایرو به اون راه زدم: هوم، حاال چرا ا خودم

 .مینیچیما م دینظر بد نیشما لطف کن رسن،یم لیاالن وسا یول م،یچوندیکرد: خب حاال پ زیهاش رو، ر چشم

 .نیزایمهندس عمران م، نه دمن -

 خب، خانوم مهندس. یلیمشخص شد: خ دشیسف یدندون ها فیرد د،یخند

 ؟یمن چ یحق الزحمه  ،یسر تکون دادم: اوک طنتیش با

 .میکنیام زد: بعدا حساب م ینیبه نوک ب یضربه ا د،یش درخش یمشک یصورتم خم شد، چشم ها یرو

داد و گفت: برو اتاق  لمیتحو یلبخند د،یعقب کش ریزنگ مطب بلند شد، ام یهمزمان صدا دم،یرو عقب کش سرم

 .ننتیبب ادیهمه مردن خوشم نم نایپزشک ، ا

 اتاق رو گرفته بود. یادیز یتکون دادم و به اتاق رفتم، سر و صدا یسر د،یهام باال پر ابرو

 برم. رونینشسته بودم و منتظر که برن و منم ب یصندل یرو

 کردم. جکتیو ر دمیاسم بابا گوشه لبم رو جو دنیبلند شد، با د لمیزنگ موبا یصدا

 گذاشتم. بمیج یرو، خاموش کردم و تو میگوش

 

 زدم و گفتم: رفتن؟ یلبخند ریام دنیاتاق باز شد، با د در

 .رونیب ایتکون داد: آره ب یسر

 نی:ادمیکل سالن رو گرفته بود با چشم ها درشت سمتش چرخ بایکه تقر یادیز لیوسا دنیاتاق خارج شدم، با د از

 نه؟یبچ خوادیم یهمه رو ک

 .گهیگفت: من و تو د یجد

 ...ریگفتم: ام ناباور
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 شد: جانم؟ رهیچشم هام خ یتو

فمر اخم هام در هم گره  نیهم مرد شده؛ از ا ریو ام ستمیسال ن جدهیاون دختر ه گهیرو به دندون گرفتم، من د لبم

 خورد.

شما نظر بده اون ها هم  انیکردم دُردونه، االن چند تا کارگر خانوم م یاومد گفت: شوخ یکه سمتم م یدر حال ریام

 .ننیچیم

اخم  یخوایخب نم یلیشلوارش فرو برد و سمتم خم شد: خ یها بیج یهم اخم داشتم، دست هاش رو تو هنوز

 ؟یهات رو باز کن

  ان؟یم یو صدا دار رها کردم: کر نفسم

 ؟ی: عجله داردیباال پر ابروهاش

 حوصله ام سر رفت.-

 به در کرد: اومدن. و به طرف در رفت. یاشاره ا ریزنگ اومد، ام یصدا

 

 

 

داخل سالن انتظار  کردم،یشد که فکر م یتر از اون کیمطب انداختم، ش ،یکرم یشکالت نیزایبه د ینگاه

کرم رنگش،  یچوب زیبود و م یکه شکالت یمنش یشده بودن، صندل دهیچ فیکرم رنگ که در چهار رد یهایصندل

تخت  هی مار،یب یبود برا ریام زیم کنارکه  یو صندل یشکالت یدو نفره کرم یکاناپه  هی دم،یکش ریبه اتاق ام یسرک

 از اتاق... یگوشه ا

 وقتمون رو گرفت. یکل لیوسا نیهم

 : چطور شد؟

 کردن من. تیرو مود اذ یبرگشتم و با حرص گفتم: تو امروز افتاد ریترس سمت ام با
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 تو؟ یبود  یک یهاش کش اومد: ترسو لب

 .زننیطور، حرف م نیشونزده هفده سال ا یاالن بچه ها ن،یچپ نگاهش کردم: دکتر مارو بب چپ

 م؟یهاش تو هم رفت: مگه ما دل ندار اخم

 شد؟ زونیات آو: حاال چرا لب و لوچه دمیخند

 چطور شد؟ یخب، نگفت یلیهاش باز شد: خ اخم

 بگم؟ یخودم چ قهیراجع به سل یتوقع دار-

 ماستم ترشه. گهینم یبقال چیه یگفت: حق دار یجد

 بازوش کردم... یحواله   یمشت

 شده ها. ادیگفت و بازوش رو گرفت: آخ آخ، زورت ز یکوتاه آخ

 شد؟ یمن چ یباال انداختم: حقته، حاال حق الزحمه  ییابرو

از من حق الزحمه هم  ،ی: خجالت نکشدیش درخش یمشک یصورتم خم شد، چشم ها یکرد، رو زیهاش رو ر چشم

 ؟یخوایم

 بود. نیتکون دادم: قرارمون هم دیانگشت اشاره ام رو به نشانه تهد 

 اگر چه ساعت چهار شده. : باشه، پس ناهار مهمون مندیکش ششیبه ته ر یدست 

 فهم. زی: قربون آدم چدمیخند 

 .زیکرد: زبون نر تمیهدا رونیکمرم گذاشت و به ب یگود یو دستش رو، رو دیخند یرعلیام

 

 .مییایب یگرون یجا نینبود همچ ازیمنو انداختم: ن یغذاها ستیبه ل ینگاه

 گفت: انتخاب کن. دیباریکه حرص ازش م یلحن با
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 ؟یخوریکردم: تو چرا حرص م ینگاه کردم تک خنده ا شیآوردم و به چهره حرص نییرو پا منو

 ؟یخندیم یتو به ک خورم؟ی: من حرص مریام 

 .خندمیتو م ست؟بهیگذاشتم: خوب معلوم ن زیم یمنو رو بستم و رو 

 ؟یرو رها کرد: انتخاب نکرد نفسش

 باال انداختم، منو  رو مقابلش گذاشتم: خودت انتخاب کن. ییابرو 

 ؟یدیباال انداختم و گفتم خوشگل ند ییچونه اش زد و نگاهم کرد، ابرو ریز دستش

 . دمیند یسرتق نیداد: خوشگل به ا شیاش رو به صندل هیاش گره زد تک نهیس یدستاش رو، رو 

 :دینگاهش کردم و لب به دندون گرفتم؛ خند یشاک

 حرص خوردنت تنگ شده بود. یدلم برا آها،

 ؟یخوریم یچ یادامه داد: گفت و

 کوفت -

 انتخاب کن. گهید زیچ هی ستیمنو ن ی: شرمنده، تودیخند

 سفارش داد. کیشلیدو پرس ش رینزدم ام یحرف

 و کارن چه خبر؟ مساریبهم گفت: از ت رو

 امروز ناهار خونه ما هستن. -

 ناهار خونه شمان.  ستیحتما چون مادرم اونجا ن: دیکش ششیبه ته ر یدست 

 : پس کجاست؟دیابروها م باال پر 

مادرم رو  یروز هیو درس خوندم تا بتونم  دمیبزارم مادرم اونجا کار کنه؟ انقدر زحمت کش یصاف نشست: توقع دار 

که خودم هستم، راحت  یآپارتمان یواحد جمع و جور براش گرفتم تو هیمردم راحت کنم؛  یاز بشور و بساب ها

 کنه و من نوکرشم. یزندگ
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 .یخوب یلیدستش گذاشتم: تو خ یدستم رو، رو 

 : باران.دیچشم هاش درخش 

 هوم؟-

 بعد از مادرم براش ارزش قائل شدم. میکه تو زندگ یهست یتنها دختر ،یهست یخواستن یلی: هنوز هم، تو خ

 ییتنها یوگرنه من تو یخوب شد که برگشت ،یتا حاال مواظبم بود یکه از بچگ یهست یزدم: تو هم تنها کس لبخند

 .شدمیهام غرق م

 

 شهیکه ش یخودش دنبالم اومده بود زدم، در حال نیکه تا در خونه با ماش ریام یبرا ینگه داشتم، بوق اطیح مقابل

 .نشیخوشحال م ننتیما، مامان بابا بب یخونه  دییگفتم: بفرما دادمیم نییرو پا نیماش

 پدر مادرت تنگ شده. یدلم برا ام،یآورد: باشه تو برو، منم پشت سرت م رونیش ب نیماش شهیرو از ش سرش

 چه زود قبول کرد. د،یکردم و ابرو هام باال پر تعجب

 داره. ومدینگاه نکن، تعارف اومد ن ی: اونطوردیخند

 

 اومد و پارک کرد. نگیهم پشت سرم تا پارک یرعلیشدم ام اطیرو زدم، وارد ح موتیکردم و ر یخنده ا تک

 و کارن نرفتن. مساریبود که نظرم رو جلب کرد، حتما ت نگیپارک یرنگب تو یبنز مشک 

 

 .دییگفتم: بفرما ریرو به ام رفتیم یکیهوا کم کم رو به تار م،یشد ادهیدو باهم پ هر

تون  اتیگفت: ح کردیکه اطرافش رو نگاه م یدر حال ریام م؛یهم به طرف خونه رفت یزد و شونه به شونه  یلبخند 

 نکرده. یفرق چیه

 .ستین میقد ینکرده، فقط حال و هواش اون حال و هوا یانداختم: آره فرق اطیکوتاه و بلند ح یبه درخت ها ینگاه 
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 .مینداشت نجایفرستاد: چه خاطره ها که ا رونیرو ب نفسش

 هوم.-

 بنز از شماست؟ یرو بهم گفت: اول تو برو داخل، راست ریام م،یستادیپشت در خونه ا 

 و کارن نرفتن. مساریباال انداختم: نه، احتماالً ت یسر

 

 م؟ینر یخوایم نطور،یدر هم گره خورد: که ا ریام یاخم ها 

 م؟ی: کجا بردمیخند 

 .میکنی: فرار مریام  

 داخل، نترس پوست کلفت شدم. میبر س،یکردم: ه سیهام رو با زبونم خ لب

 .میتکون داد و وارد خونه شد یسر 

 

 .اومدیم ییرایحرف زدن از پذ ینبود؛ صدا یبه هال انداختم، کس ینگاه

 استرس دارم. یوا ،یوا یتی: چه موقعیرعلیام 

 رو گاز گرفتم، از لحن زنونه اش خندم گرفت. لبم

 

 .دینگاه ها سمت ما چرخ یرسا، سالم کردم، همه  یم و با صداکرد یرو ط شدیختم م ییرایکه به پذ یدو پله ا 

و بابا با  کرد،یاز جاشون بلند شدن، مامان به ما نگاه م یعل ریام دنیپشت سر من وارد شد، همن با د یعل ریام 

 ...ریزده گفت: ام جانیلبخند اومد جلو ه
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دلمون تنگ  یبابا گفت: پسرم چقدر بزرگ شد دن،یکه هم رو در آغوش کش یزودتر خودش رو رسوند، در حال ریام

 شده بود.

 گذشت. ریبا ام یبا احوال پرس یا قهیدق چند

 .کردیجلز و ولز م یوسط فکر کنم کارن بدجور نیخوشحال بودن البته ا یعل ریهمه از برگشتن ام 

 جان برگشته. ریام یمبل دونفره نشست، بابا گفت: دخترم نگفته بود یرو ریام 

 .زیباال انداختم: سوپرا ییابرو 

 .نیبش ایمامان رو بهم گفت: ب دنیخند همه

 با اجازه. امیلباس عوض کنم م -

 قدم هام رو سمت اتاقم برداشتم. 

 

باسن و شلوار  ریتا ز شیبلند دمیرنگ پوش یبلند چهارخونه آب نیبلوز آست هیانداختم،  نهیآ یبه ظاهرم تو ینگاه 

از اتاق خارج  یرو فرش یها ییدمپا دنیموهام انداختم؛ با پوش ینگم رو آزادانه رور یشال سورمه ا یسورمه ا نیج

 شدم.

 شدم همه گرم حرف زدن بودن. ییرایپذ وارد

 نشستم. ریمبل تک نفره کنار مبل ام یشونه باال انداختم، رو زدیافتاد که با بهار حرف م ریبه ام نگاهم

چونه ام زدم و به  ریدادم و دستم رو ز هیپا انداختم، آرنجم رو به دسته مبل تک ینشسته بود، پا رو ریبهار کنار ام 

امروز ناهار قرار بود با  ،یبابا خودم اومدم: دخترم تماس گرفتم جواب نداد یبا صدا  دادم،یگوش م هیبق یحرف ها

 .میهم باش

 داختم.نن نیمنم روشون زم م،یگفتن امروز با هم ناهار بخور ریشرمنده، آقا ام-

 کرد، نگاش نکردم. ینینگاه کارن روم سنگ د،یباال پر ابروهاش

 گفت:درسته پسرم؟ یعل ریرو به ام مامان
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 : بله من اصرار کردم.ریام

 بهم رفت، خندم گرفت، چون آقا خطابش کردم ناراحت شد. ینگاه کردم،  چشم غره ا بهش

 .میحرف بزن یدر مورد موضوع مهم م،یگفت: ما جمع شد مساریبار ت نیا

 شروع شد... 

 خر گازت زده؟ ؟یبا کارن ازدواج کن یخوایشد: م لیبه سمتم متما  یبهار کم 

 کارن رو نخور. یپیبهتره گول خوشت ریباال انداخت: ام ییبدون حرف نگاهش کردم، ابرو 

 به بهار برم. بابا ادامه داد: بله. یباعث شد چشم غره ا ریام زیخنده ر یصدا 

 ازدواج کنه؟ خوادیباران م شهیباورت م گذره،یکرد: زمان زود م ریرو به ام 

 ازدواج کنه؟ خوادیم یباران جان با ک کنه،یرو عوض م زیبه من انداخت: بله، گذشت زمان همه چ ینگاه ریام

 : پسر عموش کارن.بابا

 .یدر هم شد: به سالمت یکم ریام یها اخم

 مشخص بشه. یعقد و عروس خیتا تار می: امشب هم، دور هم هستمساریت

 خورد و صاف نشست: بله. یتکون ریام

 .یبه من کرد: نگفته بود رو

 .دونستمیزدم: خودم هم نم یپوزخند 

 فضا رو در بر گرفت. یحرف من سکوت نیبا ا 

 

 

 .میموضوع حرف زد نیگفت: ما راجع به ا مساریت
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 .میدیلبم رو به دندون گرفتم: اما به توافق نرس 

 در هم گره خورد. مسار،یت یاخم ها 

 من باهات تنها حرف بزنم؟ شهیرو بهم گفت: م کارن

 .شهینظرت عوض م یمن رو بشنو یهازد و ادامه داد: حرف  ینگاهش کردم، لبخند مصنوع 

 

حرف بزنم و سنگ  دیو دو سال که تا االن مثل بچه آدم باهاش حرف نزدم، با یمرد س نیبا ا زدم،یحرف م دیبا 

 هامون رو وا بکنم.

 .دییاز جام بلند شدم: باشه بفرما 

 .میگفت و از جاش بلند شد، به طرف اتاقم رفت یاجازه ا با

 دست هام رو در هم گره زدم، منتظر به کارن چشم دوختم. 

 .ضیمر مساریمکث شروع کرد: ت یکم با

 ؟یباالرفته گفتم: چ یبا ابرو ها 

دو ماه  یکی رهیاگه تحت درمان هم قرار بگ یبه کانادا بره؛ حت دیدرمان با یکارن: سرطان داره، سرطان خون برا 

 .ارهیدوام نم شتریب

 د؟یدروغ جد هینگاهش کردم:  دیشوک و ترد با

 .ینیهاش رو  بب شیآزما یتونی: مدیگردن ش کش شتیبه پ یدست 

 ناراحت؟ ایخوشحال باشم  خت،یدلم فرو ر ته

 ؟یموضوع رو چرا اول گفت نیهوا تکون دادم: ا یتو یدست 

از ارث و  یخبر م،یکه اگه قبل از فوت ش ازدواج نکن یدونیبلند شد و عرض اتاق رو قدم رو رفت: م یصندل یرو از

 .رسهیم هیریش، به مراکز خ لیش توسط وک ییتمام امالک و دارا ست؛ین راثیم
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 .یشیم ریخ یپس بان یش کنم گفتم: چه عال یحرص کهنیا یزدم و برا یلبخند 

 .رهیدار و ندار پدرت هم بر باد م ؟یفهمیچشم هام دوخت: چرا نم یچشم هاش رو تو یشد، آب یعصبان 

 ؟یازدواج کن یکه ازش متنفر یبا کس یخوایچرا م کنم؛یبا تو ازدواج نم یچشم هاش زل زدم: من لعنت یتو 

عمر  هیازت ندارم که  یچون دل خوش م،یکنیم یازدواج صور هینفسش رو صدا دار رها کرد: گوش کن، من و تو  

 هی یچند ماه تو شه؛یم میمال و امالک تقس یازدواج صور هیبا  ستم،یکنم، عاشق دل خسته ات هم ن یباهات زندگ

ش راحت بشه بعد از اون،  الیخ مساریتا ت یمن ندار به یبه تو ندارم تو کار یمن کار تهیفرمال م،یکنیم یخونه زندگ

 و کارم. میزندگ یپِ رمیمنم م ت،یزندگ یپِ  یریرفته؛ تو م یاومده نه خان ینه خان میشیاز هم جدا م

 رش؟یز یرو کرده، آروم گفتم: اگه زد زیلبم نشست، چه خوب فکر همه چ یگوشه  یپوزخند

 .کنهیبفهمه موافقت نم مسارید نه چون تروز عق دم،ی: حق طالق رو بهت مکارن

 یمرد هست قدرنیچشم هاش نگاه کردم: ا یتو ستادم،یاش ا نهیبه س نهیسمتش رفتم و س یاز جام بلند شدم، قدم 

 ؟یحرفت بمون یکه پا

 : اگه مرد نبودم... حرفش رو ادامه نداد.دیچشم هاش سرخ شد و غر یلحظه ا  

 .دمیعقب گرد کردم: باشه، فردا خبرش رو بهت م 

 از اتاق خارج شدم. و

 

 

 جا کردم.دستم، جا به  یم رو تو یگوش

 : جانم؟دیچیپ یگوش یتو یعل ریخسته ام یصدا 

 .یسالم خسته نباش- 

 از تنم در رفت. یخستگ دم،یتو رو شن ی: االن که صدایعل ریام 
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 ...ری: امدمیگوشه لبم رو جو 

 کرد: جون دلم؟ یمکث  

 ؟ینا خود آگاه اخم کردم: امروز مطب بود 

 ،یرو صاف کرد: آره به عنوان روز اول کار صداش

 خسته شدم. یلیخ

 تیزیبال، چند تا دختر ترگل ورگل و نمیتو حاال بگو بب شیپ انیهمه هم م دن؛یند پیدکتر خوشت گه،یبله د -

 : تا دلت بخواددیچیپ یگوش یخندش تو یصدا ؟یکرد

 .خوامیباهات حرف بزنم معذرت م ادینتونستم ز شبیبچه پررو، د-

 ؟یرو گرفت متی: نه بابا عب نداره، حاال تصمریام 

بگم، چون کارن  تونمینم گهیبگم؟ االن زنگ زدم باهات مشورت کنم؛ جز تو به کس د یرو، رها کردم: چ نفسم

 بهم زد. ییحرف ها هی شبید

 .شنومی: باشه بگو میرعلیام

 یعنیگفت: خب،  یرعلیدادم تموم که شد، ام حیرو که کارن بهم زده بود، مو به مو براش توض ییحرف ها مومت

 ؟یباهاش ازدواج کن یخوایم

 نگران پدرم هستم. گه،یاز طرف د کنهیبهمون فشار وارد م مساریطرف ت هیکالفه ام از  یلیمن خ دونم،ینم-

 .ریفقط حتما حق طالق رو ازش بگ ،یدونیرو رها کرد: هر طور خودت م نفسش

 باشه.-

 .نمتیبب خوامیگفت: م آروم

 ؟یریمگه مطب نم-به ساعت انداختم، چهار بود:  ینگاه

 بهت بگم. خوامیرو م یموضوع مهم نم؛یکه تو رو، تا قبل ازدواجت نب یگفت: نه تا وقت کالفه
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 نمت؟یباشه، کجا بب-

 .کنمیم امکی: آدرس رو برات پریام

 پس فعال. باشه -

 یطور نیچرا سرنوشت ا رم؟یو به سقف زل زدم، واقعا من دارم کجا م دمیتخت م، تاق باز خواب یقطع کردم، رو و

 د؟یوقت نفهم چیو اون ه مردمیبراش م یبزاره که، روز یدست مرد یدستم رو تو دیبا

و  ارمیکه ته قلبم روش نشستن، در ب ییغبار ها نیکنم؟ از فرصت استفاده کنم و عشق کارن رو از ب کاریچ دیبا من

 بهش دوباره بال و پر بدم؟

بسه، برام  دمیشن یزیهر چ گهیو عاشقم بشه؛ بسه د ادیکه خودش سمتم ب کنمیم ینه مثل سابق، کار یول د،یشا

 .ستیمهم ن

 که از دستش دادم و حاال خودش برگشته نجنگم؟ یعشق یهمه سر کوفت و قضاوت چرا برا نیاز ا بعد

 

باز و سر  یفضا هی یشاپ دنج که تو یکاف هیبه اطراف انداختم؛  یفنجون نسکافه ام چرخوندم، نگاه یرو تو قاشق

 .کردیاش، حال آدم رو خوب م یسنت یش و نما یچوب یها یسبز بود. صندل

 .کردینگاهم م رهیش داده بود، خ یصندل یاش رو به پشت هیتک یعل ریام

 

 .یکنیاست بدون حرف، نگام م قهیباال انداختم: االن ده دق ییابرو

مو هام  یدستش گرفت و ال به ال یکوتاه فرم رو، تو یشد، دستش رو جلو آورد تار مو لیزد و سمتم متما یلبخند

 .نهیبب یمو ها رو نزار کس نیفرستاد، با اخم گفت: ا

 .یکه سرم غُر بزن ستمیاون دختر هجده سال ن گهیت تموم شده، من د یدوران مستبد باز -

 .زنمیگفت: غُر م کالفه

 .یکنیم تیگذاشتم: غُر بزن، فقط بگم خودت رو اذ ینعلبک یو فنجون رو، رو دمیخند
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 ونیمشکل ساز بشه باهات در م ندهیدر آ د،یمسئله که شا هیداد: باشه، امروز اومدم  هیش تک یبه صندل یشاک

 بزارم.

 ؟یاه ش کردم: چتعجب نگ با

 

کانادا بود،  ینفس ش رو صدا دار رها کرد: ترم هفتم هشتم درس خوندن م تو د،یبه پشت گردنش کش یدست کالفه

 نگاه ها، سمت من بود. یهمه  ینداشتم ول یبه کار کس یبودم؛ کار ریپسر سر به ز هیمن 

 ها نبودم. زیچ نیبشن؛ من تو خط ا کیداشتن بهم نزد یم، توجه دختر ها به من بود، همه سع ییخاطر تنها به

 وسط عاشق من شده بود. نیکانادا بود؛ ا یاز سر شناس ها یکیدانشگاه، که  سیرئ دختر

 هر چه قدر  کردم،یم یمحل یبهش رو ندادم و ب اصال

 نشدم. ریگیکرده، برام مهم نبود و پ یخودکش دیروز خبر رس هی کردم؛یمن توجه نم دیپلکیو برم م دور

 نشدم... یزیمتوجه چ گهیهوش م کردن و د یروز بعد کالس چند نفر بهم حمله کردن ب هی

 

 

 همون اتاق بودن. یو پدرش آلبرت هم تو زابتیاتاق بزرگ بودم که ال هی یکه باز کردم، تو چشم

 شده بودم. زابتیال یتک زدن؛ چرا چون باعث خودکشباران، چند تا لندهور تا خوردم من رو ک نهیروز بد نب چشمت

و  شمیازدواج نکنم، هم از دانشگاه اخراج م زابتیماتومم دادن که اگه با ال یالت یاون روز حساب ارم،یرو درد ن سرت

 تحت فشار بودم. یلیکانادا بمونم و بپوسم، خ یزندان ها یتا ابد تو کننیم یهم کار

 ؟یتو باهاش ازدواج کرد ؟یدرشت گفتم: چ یو با چشم ها ناباور

 تکون داد: مجبور بودم. سر
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کرد من هم کم کم بهش  یبا محبت بود و کار یلیخ م،یکرد یادامه داد: دو سال با هم زندگ ریام د،یهام باال پر ابرو

و هزار جور  ییکانادا یبغل مرد ها یتو رهیکار، م یبه بهانه  دمیبعد از چند وقت فهم یکنم، ول دایپ یاحساسات

منم  م،یخودش در خواست طالق داد و جدا شد نشد، یتالش کردم که نجات ش بدم ول یلیمن خ ؛یکثافت کار

 برگشتم.

 ن؟یباز گفتم: بچه دار نشد مهیدهن ن با

 .فتهیب کلیباال انداخت: نه، دوست نداشت از ه یسر کالفه

 ؟یداشت دوسش یلیفرستادم و نگاهش کردم: خ رونیرو ب نفسم

 که عاشق ش باشم. یدوست بود تا زن هیبرام  شتری: نه، بریام

 ؟یخوریم کیبا حرص گفت: ک ریدهنم گذاشتم، ام یم رو تو یشکالت کیاز ک یا تکه

 گفتم: نخورم؟ متعجب

 ؟یگفتن ندار یبرا یرو به چپ و راست تکون داد: حرف سرش

 متاسفم. ،ینداشت یخوب یبگم؟ تو هم مثل من، روز ها یچ-

 زد: باران؟ لبخند

 هوم؟-

 ...میازدواج کن ،یکه از کارن جدا شد نیبعد از ا ایمکث گفت: ب با

 

 ؟یزده نگاهش کردم: چ...چ شوک

کنار هم، هم  میتونیم م،یهر دو ضربه خورد م؛یدیدستش گرفت: باران، من و تو هر دو درد کش یم رو، تو دست

 .میرو درک کن گهید

 من... ر،ی: امدمیکش رونیم رو آروم از دستش ب دست
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 چند روز فکر کردن رو هم ندارم؟ اقتیفکر کن بعد جواب بده، ل س،یلب هاش گذاشت: ه یاشاره اش رو، رو انگشت

 مسرش باشم.باهاش به عنوات ه تونمیوقت نم چیکنم؟ اون مثل برادر من ه کاریچ ریبا ام دم؛یم رو، از داخل جو لب

 به خودم اومدم: باران... ریام یصدا با

 ش کردم: هوم؟ نگاه

 .ینیبیروز بد نم یرو بدون، به شرافتم قسم اگه با من باش نیچشم هام دوخت: فقط ا یش رو، تو یمشک یها چشم

..... 

ش کار شده بود  نییقسمت پا یآب زیر یکه گل ها دمیبلوز سف یرو یبرانداز کردم، دست نهییآ یرو تو خودم

سرم مرتب کردم؛ امشب مراسم  یرو رو دمیرنگ، شال سف یزانوم بود و آب یش تا باال یدامن آب دم،یکش

 م هست. یخواستگار

 .شهیهم باورم نم خودم

خودشون رو  شتریچشم هام ب یخاکستر دم،یپشت پلک م کش یکیبه لب م زدم و خط چشم بار یلب صورت رژ

 نشون دادن.

 و ظاهرم رو مرتب کردم. دمیرنگ م رو پوش یمشک ساپورت

 به خودم زدم. یلبخند مطمئن ،یتونیتو م ،یبجنگ دیشدم و زمزمه کردم: باران، با رهیخودم خ به

 اتاق م برداشتم و از اتاق خارج شدم. یهام رو سمت خروج قدم

 کارن گرفتم. ی دهیو اتو کش یرو از کت و شلوار رسم نگاهم

 چشم هاش گفتم: سالم. یبه آب رهیخ

 ش کش اومد، دسته گل رو سمتم گرفت: ناقابل. یصورت یها لب

 داشت. قتیحق متت،یمال نیلبخندت، ا نیهم فشردم، کاش ا یرو یهام رو لحظه ا پلک
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: عروس دوماد انقدر محو هم هستن، دل شون میبه خودمون اومد مساریت یصدا م،بایبود رهیچقدر بهم خ دونمینم

 .ننیبش خوادینم

 پا انداختم. ینشستم، پا رو یمبل تک نفره ا یلبم نشست و رو یگوشه  یپوزخند

 مقابل م نشست، اخم هام نا خواسته در هم گره خورد. کارن

 .شهیرو بهم گفت: اخم هات رو باز کن، عروس که انقدر بد خلق نم مساریت

 تیسمت من خم شد: تسل ینشسته بود، کم یمبل تک نفره ا یفرستادم، بهار کنارم رو رونینفسم رو ب کالفه

 .گمیم

 رنگ ش، گفتم: دعا کن غم آخرم باشه. یمش یبه چشم ها رهیخ

 .یتو حق انتخاب دار ،یستیگرفته شد: مجبور ن حالش

 داشتم، االن نه نگران من نباش. یروز هیآره  -

 هاش پر رنگ شد، سکوت کرد. اخم

 برام خنده دار بود. زیهمه چ ن،یخونه، ماش ه،یشد، حرف از مهر شروع

 .زدینم یبود و حرف نییکارن نگاه کردم، سرش پا به

 نیا خواستیوقت دلم نم چیه یچشم هام حلقه زد درسته دوسش داشتم، ول یکردم؟ اشک تو کاریباهاش چ من

 .میطور بهم برس

 به پا بود. ییچشم هاش، غوغا یایم رو، شکار کرد. تَهِ در نگاه

 

 .رمیاعث شد نگاه م رو ازش بگم، ب لیموبا جیمس یصدا

انصاف دلم برات لک زده فکرات  یب ؟ی: سالم، باران خوبدمیلبم رو جو یگوشه  ر،یاسم ام دنیکردم و با د بازش

 تموم نشد؟
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 من؟ یامتحان و بالست برا یچرا هر چ ایبهش بگم؟ دلش رو بشکنم؟ خدا یچ

 خون رو احساس کردم. یدست پوست لب م رو کندم، سوزش و داغ با

 .ادیخون م نیبب ؟یریچرا همه ش با لبات ور م ؟یکنیم کاریخوردم: چ یکارن، تکون یحرص یصدا با

 باال رفته براندازش کردم، به خاطر حرف کارن همه سکوت کرده بودن. یابرو ها با

 من شد؟ نگران

 پوزخند بزنم؟ ای بخندم

 دکتر. نیخودتون باش یها ضیبرداشتم و رو بهش گفتم: شما نگران مر یدستمال

 تر کرد. یحرف من سکوت رو طوالن نیا و

 فعال. زنم،یمن بعدا بهت زنگ م یکردم: امشب مراسم خاستگار پیتا ریام یتوجه به جمع، برا یب

 باشه فعال. ،یسند کردم، بال فاصله جواب داد: چقدر زود گفت و

 م سُر دادم. بیم رو داخل ج یو، گوش میرو گزد لبم

 

 ؟یبابا به خودم اومدم: دخترم، با دو هزار تا سکه موافق یصدا با

 انداختم: نه. کردینگاه به بابا که منتظر نگاه م 

 .دیها سمت من چرخنگاه همه

به نام  زنمیرو م امرزتیخدا ب یجواب داد: خونه عمو مساریت م؟یکنیم یبه کارن گفتم: بعد از ازدواج کجا زندگ رو

شش سال دوباره  نیا یکارن، که ط یخونه پدر یتو دیتونیشما م رسه،یکارن، تمام سهم ارث پدرش به کارن م

 .دیکن یکردن زندگ یبازساز

 ؟یباال انداختم: چرا خونه پدر ییابرو 

 برام با ارزش. یلیجواب داد: اون جا خ کارن
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 نصف خونه عمو جان رو، روز عقد به نام من بشه. خوامینم هیباشه، مهر - 

 

 .یزنیها پول رو م اردیلیرو بهم گفت: دخترم حرف م مساریاخم کرد، ت کارن

 صورت... نیا ریدر غ د،یباال انداختم: اگه ارزش دارم به نامم کن یا شونه

 .زنمی: باشه، من خودم نصف خونه رو به نامت مدیوسط حرفم پر مساریت

خودم رو محکم کنم اگه کارن  یپا یجور هی دیشد. باالخره با مونیپش یبزنه ول یت دهن باز کنه تا حرفخواس کارن

که به خاطرش، خودش  یبا ارزش زیچون تنها چ ارم؛یبه قولش عمل نکنه و درست رفتار نکنه، دمار از روزگارش در م

 پدرش بوده و هست. یخونه  زدیو آسمون م نیرو زم

 بار با باران حرف بزنم. نیآخر یبرا خوامیاومدم: م رونیکارن، از فکر ب یصدا با

 .دیحرف بزن دیرو بهم گفت: بلند شو دخترم با مامان

گربه  یایبازه ح یزیاتاق اومد. به محض بسته شدن در اتاق گفت: در د یاز جام بلند شدم، کارن به دنبال من تو 

 کجاست؟

بهش گفتم: خب  رهیام گره زدم و خ نهیس یم دادم، دست هام رو، رو شیآرا زیمام رو به  هیخودم نگرفتم، تک به

 بعدش؟

 

 

 سمتم برداشت. یش رو، رها کرد قدم نفس

 و تو. دونمیمن م یکن یم، با من باز یپدر یسر خونه  یهوا تکون داد: اگه بخوا یوار تو دیانگشت اشاره ش رو تهد 

 یدَبه کن یاگه خواست خوام،یرو م تیراد من نصف خونه پدر یجناب آقا نیبب ؟یکردم: آها، مخالف یتک خنده ا 

 کنم. اهیروزگارت رو س

 ش دادم. لیتحو یلبخند 
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 پهن ش، در هم گره خورد: چطور بهت اعتماد کنم؟ یمشک یابروها

 .یاعتماد کن یتو هم مجبور کنم،یباال انداختم: ساده ست، من به تو اعتماد م یا شونه

 : باشه.دیموهاش کش یتو یکرد، دست یطول و عرض اتاق رو ط کالفه

 رسما نفسم رفت. نه،یبه س نهیس ستاد،یبلند مقابل م ا یو با قدم دیپا چرخ یپاشنه  یرو 

رو برات زهر  یزندگ یاریدر ب یباز یتالش کردم خودم رو نبازم و کلمات رو بفهمم: باشه فقط باران، اگه بخوا یلیخ

 .کنمیم

 براق شدم: راحت باش. یآب یچشم ها یپلک زدم و تو 

 رفت. رونیگرد کرد، از اتاق ب عقب

 

 من انقدر سرتقم؟ یفرستادم، چطور رونیرو محکم ب نفسم

 زنم؟یو حرف م شمیم رهیمرد خ نیا یچشم ها یتو یچجور

 به خودم بگم دمت گرم باران. دیبا واقعا

 

 جالب و جذاب باشه. تونهیلب م نشست، حرص دادن کارن م یرو یلبخند

 و جواب دادم: سالم. دیابروهام باال پر یرعلیاسم ام دنیبلند شد، با د لمیزنگ موبا یصدا 

 ؟یدلخور بود: سالم خوب صداش

 .زنمیممنون خوبم، من گفتم زنگ م-

 .زدینفسش رو فوت کرد: منم خوبم دلم شور م 

 ؟یخوب د،یرو از داخل به دندون گرفتم: ببخش لبم
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 .دهیصدات بهم آرامش م یول ،یکرد: هر چند بد اخالق یخسته و کوتاه یخنده  

 ...ریاعتراض گفتم: ام با

 سکوت کرد: جانم؟ یا لحظه

 .ختهیاعصابم بهم ر جنگم،یمدام با کارن م ست،یخوب ن ادیمن  ز طیشرا- 

 کاسه کوزه اش رو بشکون. خته،یبا حرص گفت: غلط کرده اعصاب تو رو بهم ر 

 م؟یکن کاری: باشه بعد چدمیخند

 .یشیآروم گفت: خانوم خودم م 

 .شهی: نمدمیگوشه ناخن م رو جو 

 .میکنیگفت: چرا نشه؟ تو فقط بخواه فرار م یعصب

 گن،یم یحرف ها رو بزنه، دختر بچه ها چ نیمثل تو ا یمرد دهیاز تو بع ،یزنیکه تو م یچه حرف نیا ؟یبچه شد -

 باش. یمنطق گن؟یم یپسر بچه ها چ

 ش رو صدا دار رها کرد: باران؟ نفس

 فرستادم: بله؟ رونیرو ب نفسم

 .دزدمتیوگرنه خودم م نمت،یبیم یایفردا م نیمن دلم برات تنگ شده، واسه من فلسفه نچ نی: ببیعل ریام

 ؟یمن رو بدزد یخوایتو م ،یزنی: باشه، حاال چرا انقدر تند حرف مدیهام باال پر ابرو

 درصد دروغ گفته باشم. هیحرص گفت: فکر کن  با

 .نمتیکجا بب ،یرو نکرد یهم بود وونهی: باشه، پس ددمیصدا خند با

دنبالت، حرف هم نباشه ساعت ش  امیبار آخرت باشه خودم م یگرفتم، ول دهیرو نشن وونهید ی: من کلمه یعل ریام

 خدانگهدار. یمواظب خودت باش گم،یرو بهت م
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 گفتم: خداحافظ. متعجب

 بود؟ یزل زدم، جد یخاموش گوش یبه صفحه  و

 حرف زد؟ یطور نیشد؟ چرا اصال ا یبود، چرا انقدر شاک یجد یلیش که خ لحن

 واسه من شاخ بشه. ادیب یرعلیرو کم دارم که آقا ام نیهم دم،یصورتم کش یرو یدست

 بس که باره،یمن م یو هوا برا نی... از زماستغفر

 باران. یخوش شانس 

 فرستادم و از اتاق خارج شدم. رونیرو ب نفسم

 

 متوجه بشه. یکس دیخونه برداشتم، نبا یآرومم رو، سمت خروج یها قدم

 باران...: دمیبهار از جا پر یبا صدا دم،یکش یقینفس عم دم،یکه رس رونیب به

 .نیقلب م گذاشتم: ه... یترس دستم رو، رو با

 بودن. رونیرنگ ش رو بافته بود و ب یصورت یطبق معمول مو ها ستاد،یا مقابلم

 ؟یرینگاهم کرد: کجا م زیر یچشم ها با

 .دمیفرستادم: ترس رونیم رو صدا دار ب نفس

 کجا؟ یگفت: نگفت متفکر

 ؟یریباال انداختم: تو کجا م یا شونه

 .رمیلباس بگ رمیتوئه خانوم، م یباال انداخت: پس فردا عروس ییابرو

 ؟یریهوم، چرا با مامان نم -

 .رنی: مگه اُملم؟ اون خودش رفته با بابا لباس بگدیخند
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 خونه ان. کردمیمن فکر م ؟یاُمل باش دیهام باال رفت: مگه با ابرو

 ال،یخ یبست گفت: ب یخم شد و بند هاش رو م که یانداخت در حال نیزم یش رو، رو یاسپرت مشک یها کفش

 .ستنیبشم فروغ گفت ن میج خواستمیمنم فکر کردم هستن، م

 ن؟یریلباس بگ نیدنبالت بر ادیکارن ب ستیبال، مگه قرار ن یشیم میج یشد و با خنده گفت: معلوم تو هم دار صاف

 .امیتا ظهر م رم،یخودم لباسم رو بگ خوامیخب، م یلیهام در هم گره خورد: خ اخم

 .یچه خوشگل کرد ؟یریم رینگه که گفت: نترس دهن من قرص با داداش ام یزیچ یباز کردم به کس دهن

 خانوم. ستمیتو ن یبه خوشگل ،یدیاز کُپنت سوال پرس شتری: بدمیو لپ ش رو کش دمیخند

 د؟یرسونیسرخ رنگش باز شدن: آخ، منم م یغنچه  یرو کج کرد و گونه اش رو مالوند، لب ها سرش

 .رمیبعد با دوستم و دوست پسرش م گه،ید نیبرسون ییجا هیهام درشت شد، با التماس گفت: تا  چشم

 ؟یدرشت شد:چ شتریهام ب چشم

 .یدیچرا لفتش م گه،ید برمیبگو نم یبریباال انداخت: نم یا شونه

 .میشد ی. و با هم راهمتیرسونیم ستا،یبازوش گذاشتم: وا یاز کنارم رد بشه، دست م رو، رو خواست

 

 

 

 .ولیبا لبخند رو بهم گفت: ا ریرنگ ام یمشک یمزدا دنیبهار با د م،یخارج شد اطیح از

 ارزه. ینگاه ش کردم که گفت: از دست ش نده، سگ ش  به کارن م یسوال

 چه طرز حرف زدن؟ نیا -

 .گهید یکرد: اُمل لیمتما نییهاش رو به پا لب
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سال ازش غافل  زدهیدختر از کنترل خارج شده، چطور س نیرفت، کالفه نفس م رو، رها کردم ا نیبه طرف ماش و

 بودم؟

 

 جلو رو، باز کردم و نشستم، بهار عقب نشست: سالم. در

 ؟ی: سالم خوبدیباال رفته سمت بهار چرخ یو با ابروها  دیدوباره سمت من چرخ د،یسمت بهار چرخ ریام

 د؟ی: ممنون داداش، شما چطوربهار

 با ذوق گفت: قربانت، خوبم. یعل ریام

 رو به من گفت: سالم خانوم. ریام گرفته بود، ام خنده

 ش دادم: سالم. لیتحو یلبخند

 ؟یگفت: شما چطور شدیخارج م النیکه از م یرو راه اندخت، در حال نیماش

 خوبم.-

 م؟یدست ش گرفت: خواهر خانومم رو کجا برسون یکرد، دست م رو، تو یخنده ا تک

 یکار یخواینم کنه،یرو از دست ش جدا کردم، بهار سمت مون خم شد: خانوم ت پس فردا داره ازدواج م دستم

 ؟یکن

 برام حکم دوست م رو داره. کنه،یم یشوخ ریام ستم،ین یمن خانم کس نیگرفته شد، رو به بهار گفتم: بب ریام

 نیبرات بِبُره، بدوزه و تنت کنه، من ا دیکه هر کس رس نیخواسته هاش بجنگه، نه ا یبرا دیفت: آدم بابا حرص گ بهار

 ؟یفهمیتو جرا نم دمیسال سن م فهم زدهیرو با س

 

 نیا یخود سر باشم، تو خوامینم یول فهمم،یو شش سال سن خودم م ستیم بهار جان، اندازه ب فهمیمن م -

 ؟یتوجه باشم و خود خواه باشم، پس خانواده ام چ یخودم ب انیبه اطراف تونمینم ستم،یفقط من مهم ن یلعنت یزندگ
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روز برام وقت  هیکه  یخودم رو، به خاطر خانواده ا یوقت زندگ چیصورت ش رو، سمت پنجره چرخوند: من ه بهار

 یگوناگون دستم رو نگرفت؛ تو خواهرم بود یجز پرستار ها یتونستم راه برم کس یاز وقت کنم،ینزاشت، خراب نم

 من هستم، کنارتم. یگفت یاومد یک ؟یدست من رو گرفت یک یول

 ؟یکم داشت یچ ؟یگیم یدار یگفتم: چ یعصب

که بخوام،  زیگوناگون، با داشتن هر چ یبا فرستادن من سر کالس ها دیکنیکه فکر م نیبغض گفت: مشکل شما ا با

تو بغل پرستار؟  یاومد بزار ایبچه رو دن هی یعنی ؟یچ یعنیاز نظر تو محبت  اد،ینم شین پم یبرا یکمبود محبت چیه

 موهاش؟ یرو یدست نکش یول یخرخواست براش ب یگوناگون؟ هر چ یش کالس ها یبفرست یعنی

 یپسرشون کج رفتن، سمت جنس مخالف به خاطر ذره ا ایبعد که دختر  نیمثل ما ا ییخانواده ها یهمه  مشکل

 ؟یکم داشت یچرا؟ چ گنیمحبت جذب شدن م

کار  نیبا ا دیبا دم،یکه محبت ند نیکه امروز من لجبازم، من خود خواهم فقط به خاطر ا نیرو بدون باران، ا نیا بدون

 هام جلب توجه کنم.

گوناگون ت و فرار  یبا سفر ها ای ،یکِز کرد تیاون اتاق لعنت یتو ای شهیمنم هستم؟ هم یدیفهم یتو خودت ک 

 .یکردن هات من رو از خودت محروم کرد

 

 هق هق ش بلند شد. و

 دست هام گرفتم و هق هق من هم بلند شد. نیسرم فرود اومد، سرم رو ب یمثل پُتک تو قتیحق

 هم مثل تو بزرگ شدم. یوقت کنار من بودن؟ نه من لعنت چیمامان بابا ه یتو فکر کرد -

 دست م گذاشت: آروم باش. یدست ش رو، رو ریام

 : بهار جان آروم.دیبهار چرخ سمت

 ؟یکر...دم؟ من چرا من رو به حالِ حالِ خودم ول کرد یگفت: من...چ، گ...گ...ناه دهیبر یهق هق کنان با صدا بهار
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 گردم. یگفت: من بر م شدیم ادهیکه پ یپارک کرد، کمربندش رو باز کرد، در حال یگوشه ا ،یعصب ریام

بغض مون  میو هر دو گذاشت دمشیبغلم کش یشدم و در عقب رو باز کردم، کنار بهار نشستم و تو ادهیپ نیماش از

 .میبترکه، تا آروم بش

 

 بود، محشر شد. دهیکه پوش یبلند قرمز رنگ یبهار چشم دوختم، با ماکس به

 .شهیاش کامل سنگ کار شده و از کمر تنگ م نهیدار، قسمت س نیتا آرنج هم آست یقیقا قهی 

 بود؟ زشیاومد: سا یرعلیام یصدا د،ی. خندیمحشر شد قه،یسل نیبه ا نیباال انداختم: آفر ییابرو

 بهار در اتاق رو کامل باز کرد: داداش قشنگه؟ 

فروشنده رو  نیک و پُز ادر رو ببند،  کم مونده برم دَ نیبهش انداخت و لبخند زد: آره قشنگ فقط ا ینگاه یرعلیام 

 .ارمیب نییپا

 بهار در رو بست. 

 .دیپشت گردن ش کش یبا حرص دست  دم،یچرخ ریام سمت

 شده؟ یشونه اش گذاشتم: چ یدست م، رو رو 

زده بود داخل فرستاد:  رونیکوتاه فر که از شال م ب یش نشست و مو یشونیپ یرو یزیرو رها کرد،  اخم ر نفسش

 اد؟یم رونیالمصب چرا همش ب نیا

 .یشیجذاب م یخوری: حرص مدمیخند 

 .زینگاه ش مهربون شد، لبخند زد: زبون نر 

 .میمزون شد یلباس عروس راه یبهار از اتاق پرو خارج شد و برا دم،یخند 
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 ینزده بودم که بهار با ذوق اشاره ا یبود، هنوز حرف کیساده بودن ش نیدوختم که در ع یم رو به لباس عروس نگاه

 محشر. نیبه لباس کرد: ا

 .ی: آره فکر من رو خونددمیخند

 کنجکاو گفت: کدوم؟ یعل ریام

 به لباس کرد: اون داداش. یاشاره ا بهار

 شد، اخم هاش در هم گره خورد. رهیبه لباس خ یلحظه ا یعل ریام

 گفتم: زشت؟ متعجب

 باز. یلیباال انداخت: نه، خ یسر یعل ریام

 : باشه تو بگو کدوم؟دمیناخون م رو جو ی گوشه

 مچ دست م رو گرفت: نکن. 

 م رو به دندون گرفتم، کالفه شد: باران. لب

 خودم اومدم: چشم. به

 بلند بشه. یباران، حاال فکر نکنم از شوهرت بخار یبا خنده گفت: چه دوست خوب بهار

و  نیبله به من بگه زم هیواهلل که  زنه،یار گفت: من باران رو دوست دارم، اون من رو پس مرو به به ریکردم، ام اخم

 .دوزمیزمان رو به هم م

دوسش  یکه ذره ا یداره با کس یچه اصرار دونمیسرخ شده از خشم ش نگاه کردم و اون ادامه داد: نم یچهره  به

و عشق  یتو دوست من گهیبه من م ادیحاال م اد،یکه بدش نم نیها، خانوم مثل ا گمینداره ازدواج کنه، اون رو م

 زارم. یکارن م لداغ ش رو به د دزدمشیدست و بالم بسته است وگرنه م ،یستین

من درک  یو برا زدیحرف م یعاد ریغ یلیخ م،یکردینگاه م ریباز از فرط تعجب به ام مهیو بهار هر دو با دهن ن من

 حرف هاش سخت بود.

 .میو هر دو سکوت کرد میحرف بزن ریکلمه با ام هی میکدوم جرأت نکرد چیار همن و به و
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 چقدر فرق کردم. دیلباس عروس سف نیا یاتاق پرو انداختم، تو یقد نهیآ یبه خودم تو ینگاه

 قبرستون برم. نهیس خوامیو م دمیبد انگار کفن  پوش یلیاحساس من نسبت به لباس خ یول 

 .ضمیاحساسات ضد و نق نیلبم نشست، لعنت به ا یرو یپوزخند 

 باشه؟ جانیکارن ا خوادیاالن دلم م 

 نداره. ینباشه؟ فرق 

قسمت   دم،یکش دنیدرخش ینور المپ م ریکه ز رشیحر یها نیآست یرو یش رو مرتب کردم، دست یقیقا ی قهی

شون سنگ کار شده بود ، دامن ساده و پف دار، لباس رو با دست نگه  نیو ب دیسف یاش کامل پر از شکوفه ها نهیس

 زدم. یداشتم و چرخ

 ؟یدیبه در اتاق زد: باران پوش یتقه ا بهار

 ببند برام. ایببندم، ب تونمیش نم پیز نیتو، ا ایباز کردم: ب مهیاتاق رو ن در

 .یرو بردار نیفکر کنم داداش نزاره ا ،یبهار وارد اتاق شد: واو محشر شد 

 رو ببنده. پیکرد ز یسع و

 ؟یخنده گفتم: بست با

 .شهی: نه بسته نمبهار

 .انیرو رها کردم: برو بگو خودشون ب نفسم

 ببنده. ادیب ریام گمیبا کدوم... اوف اعصاب نزاشتن برام ها م دونمینم یشاگردش هست ول ستنیحرص گفت: ن با

 .ارمیدرش م خوادینم - 

 ؟یشیبازوم کرد: باران جان بگم ببند ناراحت م یحواله  یمشت

 : آره شدم.دمیخند
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 .ادیب ریبگم ام ستایپس وا یتکون داد: اوک یسر

 از اتاق خارج شد. و

 

 .دیبر خورد یبه مشکل فن دمیگفت: شن یبا لحن با مزه ا ریبه در اتاق خورد و ام یا تقه

 بهار گفت: داداش برو در بازِ. دم،یخند

 ..االلی...االلی: باشه خواهر، پروندیهم چنان مزه م ریام

 وارد اتاق شد. و

 .دمینفهم یرو بهم گفت: افتادم تو دام عاشق یرعلیم بهش بود، در اتاق بسته شد و ام پشت

هم  نامهیاون وقت بهتون گواه دیببند دیتونینم پیز هیسمت م برداشت:  یقدم ریمعذب بودن. ام یکم دم،یخند

 .دنیم

 داره؟ یحرص گفتم: چه ربط با

 .گمیتا ببندم، ربطش رو بعدا بهت م ستایش رو دور کمرم انداخت: صاف وا دست

اما من حس  کردم،یدست ش رو احساس م فیلرزش خف د،یآروم باال کش نییلباس م رو از پا پیز ستادم،یا صاف

 نداشتم. یخاص

 نمت؟یبب یگردیبا نگاه م گره خورد: برم نهییآ یتو ریام نگاه

 خودتِ غُر نزن. ی قهیبلند فرم رو پشت م فرستادم و گفتم: سل یموها دمیتکون دادم، سمت ش چرخ سر

 اد؟یبهت م یپوشیم یچرا هر چ ،یشاخه گل شد هیدهن ش گذاشت و براندازم کرد: مثل  یش رو، رو دست

 کارن من رو دوست نداره. ریدوسم نداره ام دونمیکه م کنمیازدواج م یداره؟ من دارم با مرد تیزدم: اهم یپوزخند

من دوست دارم و دوست خواهم داشت، منتظرم تا   یتو دل نداد س،یلبش گذاشت: ه یاشاره اش رو رو انگشت

 .یبه ازدواج با من بش یراض دیشا
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 صورت ش دو دو زد: من... یم رو نگاه

لباس رو من انتخاب کردم  نیا ،یستیمن ن یبرا یول نمتیبیلباس م نیبا ا کشمیدارم زجر م یدونیگفت: م کالفه

 .یدیمن نپوش یبرا یول

 منتظرتم. رونیگفت: من ب دیلرزیکه م ییو با صدا دیموهاش کش نیب یدست

 رفت. روتیب و

 بزنم. تونستمیپلک هم نم یشدم، حت رهیو واج به در بسته خ هاج

 کنم؟ کاریرو چ یدل لعنت نیکنم؟ ا کاریچ

 یچون قرار سرکوفت ها یندار اقتیل ،یندار اقتیباران ل دم؛یشدم، لب م رو گز رهیو خودم خ دمیچرخ نهییآ سمت

 .یجور پس بزن نیطور عاشق ته ا نیمرد رو که ا نیا یول یکارن رو به خاطر عشق بهش به جون بخر

رو دوست دارم،  یکنم؟ اون لعنت کاریشد، چ یو قطره اشک م جار دیکش ریام ت ینیب ی غهیهام سوخت، ت پلک

 .تپهیاون م یهنوز برا یدل لعنت نیکنم؟ ا کاریچ

 اتاق پرو چمپاتمه زدم و گذاشتم اشک هام راه خودشون رو باز کنن. یتو

 

صورت ش رو خودش انجام  میباشم که گر یعروس نیانداختم، فکر کنم اول شگاهیآرا یقد نهیآ یبه خودم تو ینگاه

 رده.داده و موهاش رو هم دوستش درست ک

 نشده. ریبار هزارم غر زد: باران هنوز د یبرا  گالره

 .یزنیغر م یلیرو رها کردم: خ نفسم

 یخوردیدوست دارم وگرنه تا م یلیکه خ فیشونه اهم گذاشت: ح یسمت من برداشت، دست هاش رو رو یقدم 

 .زدمتیم

 .ی: لطف داردمیخند 

 .یچقدر محشر شد نیداد: بب شیآرا زیاش رو به م هیتک نهیدست به س 
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نکنم.  رییتغ ادیکردم تا ز یداشتم،  هر کار یساده ا تیال شیبه خودم انداختم، آرا یزدم و دوباره نگاه یپوزخند 

 روش بود. یاشده بود و تاج ساده ونینیمو هام ش

 

 .میش رو قبول نکرد شیگِله کرد که چرا آرا یرو بهم گفت: بهار کل گالره

 رو به راه؟ جانیا یکار ها یراست یشدیم یجا عاص نیا اومدیم ده،یم ریگ یلی: خدمیخند

 .یایکم م یلیتو خ ی: آره ولدیخند

 .امیم شتریبه بعد ب نیاز ا یبودم ول ریباال انداختم: درگ یا شونه

 زده گفت: واقعا؟ ذوق

 آره چرا که نه. -

 

 .دیبه گوش رس فونیآ یصدا 

 با غر غر گفت:دوماد اومد. بستیکه بند کت م رو م یگالره در حال دم،یم رو پوش کت

 رو ندارم. لمبرداریف یها یباز یحوصله لودگ رم،یتکون دادم: در رو باز نکن خودم م سر

 : باشه مواظب خودت باش.گالره

 .ینکن رید ،یاوک-

سالن باشم، هه  نیعروس ا یخودم روز کردمیوقت فکر نم چیسالن رفتم، در رو باز کردم ه یو به سمت خروج 

 .یعروس اجبار
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اومد،  نفس م رفت. با اون  یسمت م م یکه آروم با دسته گل رز قرمز یاون  کت و شلوار مشک یکارن تو دنید با

گذاشته بودن،  شیخودشون رو به نما یا گهیاز هر وقت د شتریکه ب یآب یلب هاش، و چشم ها یلبخند خوشگل رو

 ام با بوسه اش رسما شوکه شدم. یشونیپ دنو با داغ ش رمیاه م رو ازش بگکردم نگ یسع یلیخ ستادیمقابل م ا

 خانومم. دییشدم، با همون لبخند دسته گل رو سمت من گرفت: بفرما رهیچشم هاش خ یتو

 اش. یدوست داشتن یو حت یلحن ساختگ نیا یبرا دیلرز دلم

 و راه افتاد. میشد نیگل رو ازش گرفتم، کارن دست م رو گرفت و سوار ماش دسته

 م؟یریرو به کارن آروم گفتم: کجا م اومد،یکنارمون م لمبرداریف

 .هیآتل م؟یریگفت: ماه عسل، به نظرت کجا م یسمتم چرخوند و با لحن خشک یش رو لحظه ا صورت

  ه؟یآتل میعقب دادم و رو بهش گفتم: من گفتم بر یهام در هم گره خورد، کاله کت م رو کم اخم

 ؟یبد مساریبهونه دست ت یخوایم یول نیگفت: شما نگفت یحرص

 : آره؟دیاش نگاه کردم و سکوت کردم، سمتم چرخ یرخ حرص میبه ن 

 حواس ش رو به جاده داد. عیسر ینیصورت م ثابت موند، که با بوق ماش ینگاه ش رو یا لحظه

 من شد؟  یزدم و ازش رو گرفتم، محو تماشا یپوزخند

 پوئن مثبت. هیهم  نیا

 

 

 

 یو دست بود که کل سالن رو گرفته بود، من و کارن با با همه احوال پرس غیج یصدا م،یسالن بزرگ تاالر شد وارد

 .میکرد
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 شتریتاپ تاپ قلب من ب میشدیتر م کیعمه نزد یهر چه به خانواده  یاز طرف کرد،یم م تیدار اذ یمعن یها نگاه

 .شدیم

 ان قدم برداشتن رو هم نداشتم.زده بود و تو خیهام  دست

 باران؟ چرا انقدر دست هات سرد؟ هیدست ش فشرد: چ یدست م رو تو کارن

 چشم هاش دو دو زد، نگران منِ؟ یدهن م رو قورت دادم نگاهم تو آب

 .یچیهم فشردم: ه یهام رو رو پلک

 م. شتیکارن در هم گره خورد و آروم گفت: من پ یاخم ها دیلرز صدام

 شده. شهیامشب مهربون تر از هم دمیرو گز لبم

 م؟یکن یطور احوال پرس نیا کیدرجه  یاصرار کرد با خانواده  لمبرداریف نیچرا ا میستادیعمه ا یخانواده  مقابل

 .دیکردم صدام نلرزه: سالم خوش اومد یسع یلیعمه پر از خشم و نفرت شد، خ نگاه

 .دیدنبال حرف من گفت: عمه جان خوش اومد کارن

 خواست دهن بازکرد. میمر پدر

 .نی: سالم انشا...خوشبخت بشکردیتر از عمه بر خورد م یبه دل نداشت و عاد یا نهیک اون

 عمه ساکت شد. یچشم غره  با

 .میخب بسه بر یلی: خدیدست م رو کش کارن

شد کمرم رو  شد، کارن متوجه حال بدم یپاهام خال ریکردم و ز یش رسما غالب ته دنیو د یشخص یآشنا یصدا با

 :دیچیگوش م پ یمحکم گرفت و صداش تو

 .دیبش ریهم پ یمبارک باشه به پا ییسالم دختر دا ،یمیبه به سالم عشق قد 

 یکوتاه قرمزش گرفتم و به چشم ها راهنیو پ دشیلخت سف یاش، پاها یپاشنه بلند مشک یرو از کفش ها نگاه

 شدم. رهیش خ یدرشت عسل
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 حرف بزنم . تونستمیم خشک شده بود و نم دهن

 کنه؟یم کاریچ جانیا میاومده؟ مر چرا

 .میبر دیما با ن،یمحکم گفت: خوش اومد یبشن کارن با صدا یمونده اشک هام جار کم

 و به سِن برد. دیمنو با خودش کش یبه نوع و

 

من  یلعنت یاشک ها نیفرستادم. چرا ا رونیعقد، نفسم رو محکم ب یو مقابل سفره  یصندل ینشستن مون رو با

 چرا خشک شدم؟ چرا ماتم برده؟ شن؟ینم یجار

 کار؟یاومده چ میقورت دادم مر یدهنم رو به سخت آب

 ها دوباره سراغ من اومدن؟ یهمه سال تمام بدبخت نیرو ثابت کنه؟ چرا بعد از ا یچ خوادیم

و پدر و مادرم  مساریکه کارن به دستم آورد به خودم اومدم، نگاه م رو با بغض از ت یفیبلند عاقد و فشار خف یصدا با

 دوست داشته شدن توسط اون رو ندارم. اقتیدوختم که ل یکه رو به روم بود گرفتم، به مرد

 کنم؟ کاریمن با شما چ ؟یکنیو رنگ عوض م یستادیطور مقابل من وا نیتو چرا ا ر،یام

 .خوادیم یلفظ رین باعث شد بهار بلند بگه: عروس خانوم زم یا هیچند ثان سکوت

 رو از جعبه اش در آورد و رو بهم گفت: ببندم؟ یدیدستبند طال سف کارن

 دستم بست. یحرف نگاه ش کردم، دستم رو سمتش بردم و کارن دستبند رو رو بدون

 به دستبند نگاه کنم، بغضم رو قورت دادم و گفتم: بله. خواستیدلم نم یحت

م رو عوض کنم  یزندگ ریبهم اجازه نداد چطور مس یبله رو گفتم، چون کس رمیاجازه بگ یبخوام از کس کهنیا بدون

 جماعت شد. نیدست ا ی چهیمن باز یو زندگ

 

  یتو یابله رو گفت و کتم رو دراورد، لحظه کارن
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 بلند شد  تیجمع یشد. صدا رهیهام خ چشم

 : دوماد عروس رو ببوس.

 . دی. قطره اشک من چکدیم رو بوس یشونیکارن نشست، خم شد پ یابرو ها نیلبم رو به دندون گرفتم، اخم ب 

 دست ملت؟ یآتو بد یخوایها سمت ماست مهمه نگاه یبغض کرد یطورنیا ستیبا حرص گفت: عزا ن کارن

 با حرص نگاهش کردم: چرا، تو فکر کن هست.  

 .یبه روم زد، اومد جلو و آروم در گوشم گفت: خوشگل شد یلبخند 

 نزد. یباال انداخت و حرف ییجا خوردم و متعجب نگاهش کردم، ابرو 

 .رفتنیگفتن و م یم کیاومدن تبر یم یخداحافظ یهرطور بود تموم شد همه برا یباالخره مراسم لعنت  

 .اومدیکه خودش سمت مون م دمیرو د میدور مر از

 کارن رو محکم تر گرفتم که باعث شد نگاهم کنه، رد نگاه م رو دنبال کرد و گفت: باران. یبازو ناخودآگاه

 فشرد: من رو نگاه کن.  یش نکردم، بازوم رو کم نگاه

تکون خوردن:  شیقلوه ا یصورت یچشم هاش دو دو زد، لب ها یایدر یتو یچشم ها یخاکستر دم،یش چرخ سمت

 چشم هات رو ببند.

 چرا؟ -

 درشت کرد: حرف گوش کن. یهاش رو کم چشم

 ...خوایباال انداختم: نم ییابرو

 تموم موند و من مات و مبهوت شدم. مهیلب هام حرف م ن یکارن رو یقرار گرفتن لب ها با

 رو عقب برد. لب هام بدون حرکت بود و صورت ش یکارن رو یلب ها هیثان چند

 رفت. نیکه اخم کرد: خودت رو نجات دادم، بب کردمیدرشت نگاهش م یچشم ها با
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 نگاه کردم. میمر یخال یمن مبهوت تر به جا و

 

 

 شد. تیهدا نگیو سمت پارک دیچیپ اطیداخل ح نیماش

 و زیچ چیه یدادم حوصله  هیتک شهیرو به ش سرم

پر از دار و  اطیو ح دیدرخشینور المپ م ریکه ز یعمارت ینگاه م رو میشد ادهیپ نیکس رو ندارم، از ماش چیه 

 .فتیو گفت: راه ب ستادی. کارن کنارم ادیدرخت ش چرخ

راه  تونستمینم یپاشنه دار لعنت ینگاه ش کنم قدم هام رو تند سمت عمارت برداشتم اما با کفش ها کهنیا بدون

 پات پاره بشن یو تاندوم ها یبخور نیزم یخوایسوند: اگه مبرم. کارن با چند قدم بلند خودش رو به من ر

 ندارم. یدار ضیمر یحوصله  خورمتیبدو؛ نم یطور نیا 

 یچشم هاش به طرز وحشتناک ینور ماه، آب ریز میهم شد ی نهیبه س نهیس دم،یشد، سمت ش چرخ زیلبر صبرم

 و رو شد. ریدلم ز دیدرخشیم

 

 ه؟یباال رفته گفت: چ یابروها با

 اعصاب من راه نرو وگرنه... یهوا تکون دادم: رو یوار تو دیاشاره ام رو تهد انگشت

دست هام  د،یکه صدام سکوت شب رو در دمیکش یبلند غیو هوا معلق شدم، با ترس ج نیزم یشد رو یچ دمینفهم

 .یتو من رو بردار خوامیرو دور گردن کارن حلقه کردم و داد زدم: ولم کن، ولم کن نم

 و داد نکن. غیحرص گفت: ساکت باش، انقدر ج با

 شدم. نیولم کرد و پخش زم یبه طرز وحشتناک میکه وارد عمارت شد نیهم

 نزنم. غیخودم رو کنترل کردم که از درد ج یلیخ دیچیکمرم پ یتو یبد درد
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 .دمینفهم د،ی: اوه ببخشستادیسرم ا یباال کارن

 ...یدیفهمیاگه م ینفرت نگاهش کردم: آره نفهم با

 زدیخاص موج م زیچ هیدو تا انگشت هاش گرفت تَه نگاه ش  نیپاهاش نشست، سمت من خم شد چونه ام رو ب یرو

 ؟یچ دمیفهمی: اگه مکنمیاما درک نم

 ابرو هاش نشست: نکن. نیب یزیاخم ر دم،یم رو گز لب

 : راحت م بزار.دمیکش رونیسرم رو کج کردم و چونه ام رو از دست ش ب د،یچشم هام دو یتو اشک

 کرد، از جاش بلند شد: باشه، اتاق ت باالست. نگاهم

 کارن چشم دوختم و یخال یکارن دور شد و به جا دیکش ریام ت ینیب ی غهیبه گلوم چنگ انداخت، ت بغض

 بغض م رو قورت دادم. 

 

 

 خوادیحال م دلم م نیدارم و به خاطر ا یچشم دوختم، حال بد یبهداشت سیسرو نهییآ یسرخ م تو یچشم ها به

 افسرده شدم خبر ندارم. دیو هق بزنم، شا نمیآب سرد بش ریز

خراب من افسرده  گمیخراب، بگن خوابت چطور بوده م گمیچطور بوده م ریماه اخ کی یاز من بپرسن حالت تو اگه

 سگ جونم و خبر ندارم. یلیخ دیشا کنمیم یدارم زندگ یول ستمیام؟ نه ن

آب سرد ولو کردم، سرما به بدنم نفوذ کرد مهم  ریو خودم رو ز دیکش ریسرد رو باز کردم، کمرم از شدت درد ت آب

 .ادیهرگز کارن با من کنار ن دیکه شا نِیمهم ا خورمیسرما م ستیمهم ن شه،یلباس عروس م خراب م ستین

هم  وانهید دیخنده ام گرفت شا نهییآ یام تو افهیق دنیگرفتم، دوش رو بستم و از جام بلند شدم، با د یدیشد لرز

 شدم.

 .دیچکیاتاق اومد، از حموم خارج شدم  آب از سر و کوله ام م یم از تو لیزنگ موبا یصدا
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 یاحد چیه یتخت انداختم حوصله  یام رو خاموش کردم و رو یگوش یعل ریاسم ام دنیم رو برداشتم با د لیموبا

 چرا برگشته؟ میرو ندارم؛ مر

 .دمیلرزیشدت سرما م از

 نشد. ارمیانداختم، هر چقدر تالش کردم لباس م رو درب شیآرا زیم یباز کردم و رو یکی یکیسر ها رو  سنجاق

 .اومدیاز دست من بر نم یش از پشت بود و کار پیز

 .دیبار، ده بار تالش کردم نشد، طاقتم تاق شد و بغض م ترک هی

 اتاق کز کردم و هق هق م بلند شد. ی گوشه

 باشه؟ چرا انقدر  طورنیا دیام با یشب عروس چرا

 ام؟ چارهیب

باال و  رهیبه خودم اومدم، در اتاق رو قفل کرده بودم و دستگ خوردیکه به در اتاق م یدر پ یپ یتقه ها یصدا با

 کارن اومد: باران، باران در اتاق رو باز کن چِت شده؟ در رو باز کن. یو صدا رفتیم نییپا

 زدم: دست از سرم بردار. داد

 در المصب رو نشکستم. نی: باز کن تا اکارن

کارن که دور شد اومد و در اتاق ش بسته شد، اتاق ش درست کنار اتاق من و حتما  یقدم ها ینزدم. صدا حرف

 .دهیمن رو شن یها هیگر یصدا

 .دمیلرزیو م دیچکیم م کلیچمپاتمه زدم و زانو هام رو بغل گرفتم، هم چنان آب از سر و صورت و ه وارید کنار

قفل در و باز شدن ش نگاهم رو به چهارچوب در دوختم که کارن  یتو دیبود، با چرخش کل واریاز د یم به نقطه ا نگاه

 دَرِش ظاهر شد...
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پوشونده بود و دکمه  راهنیلخت ش که با پ یمن چشم هاش درشت شد و سمت م اومد، نگاه م رو از باال تنه  دنید با

 هاش رو باز گذاشته بود گرفتم.

 ؟یخودت درست کرد یبرا یشده؟ چه سر و وضع یشونه هام نشست و نگران گفت: چ یرو دستاش

 شدم، رهیش خ یآب یچشم ها یکردم، تو نگاهش

 ؟یخوایم ی: از جون من چدمیکش رونیازدستش ب شونه هام رو 

 .یخوریرو چنگ زد و کالفه گفت: پاشو، پاشو سرما م موهاش

 خوام. ینم -

 .نمتیپاهاش نشست، چونه ام رو گرفت: سرت رو باال کن بب یرو

 رو کج کردم: دست از سرم بردار. سرم

 ؟ینیسگ من رو بب یرو یخوای: باران مکارن

 دیپلن جد هیمگه  دمیند یا گهید زیسگ تا االن چ یاز رو ریام گرفت، سرم رو بلند کردم و پوزخند زدم: غ خنده

 .یداشته باش

 یگفت: لعنت یکنترل شده ا یموهاش رو چنگ انداخت چشم هاش سرخ شد و با صدا د،یصورت ش دست کش یرو

 ؟یریبم یخوایم

 ؟یشیناراحت م -

کرد و به موهاش چنگ  یو رها کرد، از جاش بلند شد، طول و عرض اتاق رو ط دیش رو داخل دهنش کش نییپا لب

 کنم؟ کاریمن چ ادیسرت ب ییاگه بال ؟یفهمیکنم؟ چرا حرف نم کاریانداخت: باران با تو چ

اگه مردم مقصر خودم بودم،  سمینویباشه تو برو من نامه م ؟یفکر کنه تو من رو به کشتن داد مساریت ینگران هیچ -

 راحت شد؟ التیخ

 یزخم زبوت بزن ی: فقط بلددیبلند خودش رو به من رسوند، بازوهام رو چنگ انداخت و از جا کندم و غر یقدم با

 آره؟
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و به  فتهیتنم ب یتو یبازو هام باعث لرزه ا یدست هاش رو یچشم هاش دوختم گرما یرو تو یچشم ها یخاکستر

 و پاهام سست شد. دمیوضوح لرز

 

 وحشت زده نگاه م کرد: باران. کارن

ات رو ازت گرفت؟عشقت رو ازت گرفت؟ برو بزار  یکه زندگ ینگران یچرا واسه کس رونی: کارن برو بستادمیا صاف

 مهم نباشم...

 یزنیحرف م یجور هیگفت:  یکرد، سمت تخت رفت و پتو رو از روش چنگ زد و سمتم اومد، دلخور و عصب ولم

 .یکه غرور من رو له کرد یتو بود انگار من تو رو پس زدم

 . شدمیحرف هاش نم متوجه

 ؟یگیم یدار یگفتم: چ جیگ

 کنه؟ینگاه م کرد، بغض داشت؟ مگه مرد هم بغض م یبیحالت عج هی

وگرنه انقدر طلبکار  یدینفهم ،یفهمیآره تو نم گم؟یدارم م یداشت: چ فیلرزش خف هیتهش  یمحکم بود ول صداش

من چه کار به تو دارم؟ طالقت  یول یمنو تحمل کن یتونینم دونمیم ؟یدار یاز من چه توقع ایبعد از اون قضا ینبود

خونه با  هی یتو یستیام که حاضر ن ینده من انقدر عوض رانقدر خودت رو زج یات ول یباران، برو دنبال زندگ دمیم

 ؟یکن یمن زندگ

 

 ارم؟یچرا از حرف هاش سر در نم دم،یم رو جو لب

 ؟یگیم یزدم: چ لب

 .ارمیچشم هات ب یرو جلو یبراش ارزش قائل نبود یرو که ذره ا یگذشته ا خوامیسمتم برداشت: نم یقدم

 ؟یزاریتو درست چرا تنهام نم یحرف ها ینفسم رو رها کردم: باشه همه  کالفه



 چتر خیس باران

81 
 

 .یلرزینم یطور نیمطمئن شدم ا ،یراحت شد یلباس لعنت نیمطمئن بشم از شر ا یاما وقت زارم،ی: تنهات مکارن

 برو. ارمیدرش م -

 .یتونیم نمیامتحان کن بب ؟ی: چطورستادیم ا مقابل

 

ش رو باز کن  پیز تونم،ینم یبدون یاصرار دار یلیبکوبم، پشت م رو بهش کردم: خ واریسرم رو به د خواستیم دلم

 اگه... ست،یاگه رو اعصاب ت ن شه،یوارد نم یالبته اگه به غرور ت لطمه ا

 کارن دور کمرم رسما نفسم رفت. یلباس م و حلقه شدن دست ها پیباز شدن ز با

کارن و خودم  ضیقلبم به عقلم غلبه کنه و به خاطر احساسات ضد و نق ترسمیتکون بخورم، م تونستمینم یا ذره

 دست خودم بدم.کار 

 : برو.دمیبغض به گلوم چنگ انداخت و نال فته،یم رو محکم گرفتم تا ن لباس

 .دیبسته شدن در به گوش رس یکلمه باعث شد کارن ازم دور بشه و صدا کی نیهم و

 و همه بگن لباس گرم بپوش. یریاز شدت بغض گلو درد بگ سخته

 

 

 نیا یمن بخره و تو یدست لباس برا هیکارن شعور نداره  یعنیانداختم،  زدیتنم زار م یبه لباس هام که تو ینگاه

 بزاره؟ یکمد لعنت

تاسف تکون دادم و  یاز رو یخندم گرفته بود سر زدیتنم زار م ینگاه کردم، رسما لباس ها تو نهیآ یبه خودم تو 

 سرم بستم و از اتاق خارج شدم. یموهام رو باال

 

جالب که کارن از خواب  ۸که درست روبه روم نصب شده بود، ساعت  یاد به سرعت بزرگرفتم و نگاهم افت نییپا به

شده بودن گرفتم و به  دهیهال چ یکه تو یرنگ ینسکافه ا ینگاهم رو از مبلمان ها ره،ینشده حتما سر کار نم داریب
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 هیروح دشیسف یمشک نیزایو به آشپزخونه رفتم د اختمباال اند یدوختم شونه ا ییرایپذ یو سلطنت ییمبلمان طال

که خود آدم کاراش را انجام بده به نظر من  یساز رفتم و آب کردم و به برق زدم خونه ا یام رو عوض کرد؛ سمت چا

 که خدمتکار داره. یتو خونه ا مونهیبه خونه م شتریب

 رو به برق زدم. یریگ وهیرو باز کردم و چند تا پرتقال برداشتم و آبم خچالی در

 

 ؟یک یهمه هنر دارم اما برا نیا دونستمیکه خلق کرده بودم چشم دوختم خودم هم نم یه کمر به شاهکاردست ب 

 کارن؟

 لب گفتم: کوفت بخوره. ریهام رو جمع کردم و ز لب

 

 ؟یک 

 

 درشت به کارن نگاه کردم . یهاباز و چشم مهیو برگشتم، با دهن ن دمیبا ترس از جا پر 

 امروز. یزد و با طعنه گفت: چه خوشگل شد یو براندازم کرد لبخند کج دیبه چونش کش یدست

باشه، البته  یکوفتِ خوشمزه ا دیگفت: با دادیکه سر تکون م یبودم انداخت در حال دهیکه چ یزیبه م ینگاه

 .یایخودت از پس کارها بر م کهنیمثل ا یول رمیگفته بود خدمتکار بگ مساریت

 من خدمتکارتم؟ ینکنه فکر کرد هی: چدمیرو جو لبم

گذاشت و  زیم ینشست، دست هاش رو در هم گره زد و رو دیرو عقب کش یبه حرفم جواب بده صندل کهنیبدون ا 

 .خورمیگفت؛ قهوه م

 مِنو نبود. ینشستم: شرمنده قهوه تو زیباال انداختم و پشت م یشونه ا 

 به بعد قهوه برام درست کن. نیگفت: از ا دینوش یکه جرعه ا یآب پرتقال رو برداشت و در حال وانیل 

 .یخدمتکار نگرفت - 
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 - ؟یرو از رو ببند ریشمش یخوایدادم، اخم هاش در هم گره خورد: م لشیتحو یشدم و لبخند رهیصورت ش خ به

 کنم. یش م یکار هیلطفاً برام صبح ها قهوه درست کن  نیاگه بگ یندارم ول یباز رینه من حوصله شمش

 

 ؟یلحن چطور نیباال انداخت: آهان پس با ا ییابرو 

 و کش دار گفت: خانومم صبح ها برام قهوه درست کن لطفاً . 

 

 نزدم. یاز طرز حرف زدن ش مور مورم شد و حرف دمیلبم رو جدو گوشه

 .میسکوت خورد یصبحونه رو تو هیبق 

 

 .دمیچ ییظرف شو نیرفت ظرف ها رو جمع کردم و داخل ماش ییرایاز صرف صبحانه کارن به پذ بعد

 درست یش گفت: بارونم ناهار چ شیپ قهیاومد که با همان لحن مزخرف چند دق ییرایکارن از پذ یصدا 

 ؟یکنیم 

حق به جانب  افهیخانواده نشسته بود و با ق یینمایس یرفتم روبرو ییرایاز آشپزخونه خارج شدم و به پذ یعصب 

 ؟یدوست دار میم گره زدم و گفتم: کوفت دار نهیس یدست هام رو رو کرد،ینگاهم م

 دوست دارم. شتریتو رو ب کنمیکرد: نه، االن که فکر م یمسخره ا یخنده  

 کتک ش بزنم. ریدل س هی خوادیحرص نگاش کردم دلم م با

 پوزخند زدم: به جهنم.. ستمیاخم کرد: جنبه داشته باش، ناهارم من خونه ن 

 و به آشپزخونه رفتم. 

 

 بار گذاشتم و از آشپزخونه خارج شدم یخودم قورمه سبز یکارام رو انجام دادم و برا 
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ستبرش  ی نهیپ س یجذب مشک راهنیپ یدلم برا ومد،یکه حاضر و آماده است و م دمیراه پله د نیکارن رو ب  

 یول ستادمیکارن سر جام ا یقدم برداشتم که با صدا ییرایذو به طرف پ دمیضعف رفت نگاه م رو ازش دزد

 برنگشتم.

 .رمی:  من دارم م

 

 هوا تکون دادم: به سالمت. یتو یدست

 شدم. لمیف یرو روشن کردم و مشغول تماشا یو یمبلمان انداختم و ت یبسته شدن در سالن خودم رو رو یبا صدا 

لب زمزمه کردم:  ریرو ز امیلبم نشست و متن پ یرو یاسم کارن لبخند دنیبلند شد و با د لمیاس ام اس موبا یصدا 

 کمد اتاقم برات گذاشتم، بردار.. یچند دست لباس تو

 

 عکس بزرگ کارن که درست یاتاق کارن رو آروم باز کردم و وارد شدم، چراغ رو روشن کردم نگاه م رو در

 .زدیهم لبخند مش ب یآب یرو به روم بود ثابت موندکه با   اون چشم ها 

 .یبه چشم هاش لب زدم: از خود راض رهیتر رفتم و خ جلو

 .دمیکش شونشیپر یموها یتر رفتم، و دست م رو رو جلو

 شدم. وونهیلبم نشست د یگوشه  یپوزخند

 اتاق ش رو از نظر گذروندم حاال چرا تخت دو نفره داره؟ یمشک نیزاید

 باال انداختم و سمت کمد لباس رفتم و درش رو باز کردم. یا شونه

 گوناگون رنگارنگ یمانتو و لباس ها فیرد دنید با

 که کم داشت لباس های خصوصی تر بود. یزیتنها چ د،یابرو هام باال پر 

 خجالت بکش. ره؟یبرات بگ شهیمگه م یلب م رو به دندون گرفتم، باران تو چقدر خُل ی گوشه
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 یباز  کردم و با خوندن محتوا عیاسم کارن سر دنیم بلند شد با د لیموبا امکیپ یفکر خنده ام گرفت، صدا نیا از

 د.یبخشی: یه سری لباس ها رو برات نگرفتم، مدیخون به صورت م دو امیپ

  

 .شهیهام درشت شد، خجالت سرش نم چشم

کردم، هر طور شد لباس هارو به اتاق خودم بردم تخت پرت کردم و لباس ها رو از کمد جمع  یرو با حرص رو یگوش

 .دمیکمدم چ یو تو

 .کنمیچه فکر ها که نم دونه؟یکمرم رو م زیکمد نگاه کردم، به مانتو هام چطور سا یتو یلباس ها به

 خودم دادم و از اتاق خارج شدم. لیتحو یگشنه شدم، لبخند یبرم ناهار بخورم که حساب الیخ یب

 

 

 نگیپرس دم،یناف بود کش یرنگ م که تا باال یزرشک نیتاپ ج یرو یدست ستادم،یا یقد ی نهییآ مقابل

 رو مرتب کردم. میسورمه ا نیچشم بود، شلوار ج یتو یادیناف م ز 

 شلوار کارن بود دست بردم تا برش دارم اما نبود. بیج یم که تو لیموبا یآور ادی با

مو هام زدم ساعت هفت شده حتما  نیب یاومد چنگ ادمیتخت کارن؟   یبه کمر شدم، کجا گذاشتم ش؟ رو دست

 زنگ نزده باشه. یعل ریبه اتاق کارن برم؟ ام یبرگشته؛ چجور

و چشم  دمیتخت خواب بود لبم رو جو یکارنرو دمیرفتم و در اتاق کارن رو آروم باز کردم، سرک کش رونیاتاق م ب از

 چرخوندم دنبال

پا وارد اتاق شدم، آروم  یپنجه  یفرستادم و رو رونینفسم رو آرون ب ده؟یند یعنیود م درست کنارش ب لیموبا 

 دم،یو چرخ ستادمیو صاف ا دمیخورد لبم رو گز یفیرو برداشتم، تکون خف یسمت تخت ش رفتم و خم شدم گوش

 بغل کارن پرت شدم ... یشد و تو دهیاما مچ دست محکم کش
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 و چشم هام رو که از ترس بسته شدن باز کردم، نگاه م به نگاه کارن گره خورد دمیکش یفیخف غیترس ج با

 بغل کارن م. یچشم هام درشت شد رسما تو 

 ؟یبغل شوهرت بخواب یتو یومدیخوردن تا از جام بلند بشم محکم تر من رو بغل کرد و گفت: مگه ن تکون

 ش کردم: ولم کن. نگاه

 د.نش یکردم از بغل ش جدا بشم ول تقال

 زنه؟یابرو هاش نشست: اون پسر چرا به تو زنگ م  نیب یاخم

 ؟یگفتم:ک نگران

 .یعل رینگاه م کرد: ام یجد

 نداره. یو غر زدم: به تو ربط دمیرو جو لبم

 دور و بر تو بپلکه. ادی: خوشم نمکارن

 برات مهم شدم؟ ه؟یچشم هاش براق شدم: چ یتو

 .ستمین رتیغ یهم فشرد: ب یهاش رو رو دندون

 باشه قبول ولم کن. -

 ؟ی: چرا اومدکارن

 .نمتیبب امیب ستمیم رو جا گذاشتم، عاشق چشم و ابروت ن لیکه موبا ینیبیم-
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 زد: واقعا؟ لبخند

 .یگونه ام و لب هام، لب زد: خوشگل کرد نیب ییش رو جلو آورد، سرم رو عقب بردم که جلو تر اومد و جا صورت

مرد فرار  نیاز دست ا یکنم؟ چطور کاریهم نشست، نفس هاش صورتم رو قلقلک داد چ یهام ناخود آگاه رو پلک

 کنم؟

 کنم؟ کاریکم رو چ یفاصله  نیهام رو باز کردم، ا چشم

 .کنمیاز نعمت پدر شدن محرومت م یقلبم غلبه کردم: اگه ولم نکن به

 عه؟ مگه قرار بوده پدر هم بشم؟ مردونه اش غنج رفت: یو خنده  دشیسف یدندون ها فیرد یدلم برا د،یخند

 لبم ثابت موند:  صد دفعه گفتم نکن. ینگاه ش رو دم،یم رو گز نییپا لب

 لبم رو رها کردم: کارن ولم کن. 

 ...دمیاتاق دو یو به طرف خروج دمیاز جا پر عیرفت و ولم کرد، سر عقب

 است. وونهینشستم، کارن د نییاتاق شدم و در رو بستم و سر خوردم پا وارد

 جواب دادم:  الو یعل ریاسم ام دنیم بلند شد با د لیزنگ موبا یصدا

 ؟ی: الو سالم باران خوبدیچیپ یگوش ینگران ش تو یصدا

 رو رها کردم: سالم خوبم. نفسم

 .ارهیسرت ن ییبال هیش رو رها کرد:زنگ زدم بهت کارن جواب داد نگران شدم گفتم  نفس

 : نه نگران نباش.دمیخند

 ها. یسر تق شد: دیخند

 ...امیتخت انداختم: اگه نباشم از پس ش بر نم یرو رو خودم
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خسته شدم و  یحساب میامروز با گالره سالن رو چرخوند کهنیشده، بعد از ا رهیخ یعل ریم رو رها کردم و به ام نفس

 .میبه رستوران اومد ریناهار به همراه ام یبرا

 که سکوت رو شکست: دلم برات تنگ شده بود. کردیم م تیاذ یعل ریام ی رهیخ نگاه

 : منم.دمیلبم رو جو ی گوشه

 ن؟یدار لیم یچ دیخوش اومد یلیجلو اومد: سالم خ گارسون

 ؟یدار لیم ی: چریام

 .چهیپلو با ماه -

 سفارش داد رو بهم گفت: اشتهات باز شده. کهنیزد و بعد از ا یلبخند

 ؟یانجام داد حق طالق رو ی: کارادیهوا پرس یب دم،یخند

 گذره؟ینه هنوز فرصت نشده، کار چطور م-

 ؟یکرد: االن بحث رو عوض کرد زیهاش رو ر چشم

از کارن و هزار جور  کهنیمن اومدم با تو ناهار بخورم نه ا ؟یکنیطور برداشت م نیم رو فوت کردم: چرا ا نفس

 .میحرف بزن گهیمشکل د

 .زنمیاز کارت حرف نم گهید ؟یخوریسرش برد: باشه چرا حرص م یباال میتسل یهاش رو به نشانه  دست

 رو ندارم. یعل ریام یدادن ها ریگ یاصال حوصله  میسکوت غذا رو خورد یمون رو آوردن، تو سفارش

 

 

باال رفتم، وارد اتاق شدم و لباس هام رو در آوردم و خودم رو  یکیبه اتاق رو دو تا  یمنته یخونه شدم و پله ها وارد

 داخل حموم انداختم.
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  کردمیکه مو هام رو خشک م یحال در

تو و  یدعوت مساریت یدلم برات تنگ شده شام خونه  ؟یلب زمزمه کردم: سالم باران خوب ریاس ام اس بهار رو ز 

 ن؟یایم نیکارن هم هست

 م؟ شا د،یهام باال پر ابرو

مونده بعد  یلیتا شب خ جانیا ایپاشو ب دمی؟من از تو شن یکردم: سالم دل من هم تنگ شده خوبم، تو چطور پیتا

 .میرسونیتو رو هم م

 جواب داد: باشه. عیسر

 م بلند شد. لیزنگ موبا یکه صدا دمیموهام کش نیب یرو داخل کشو گذاشتم و دست یگوش

 و جواب دادم: الو. دمیلب م رو جو یاسم کارن گوشه  دنیداشتم و با د برش

 .یآماده باش امیساعت نه م م،یهست مساریت ی: سالم شام خونه کارن

 ؟یسالم باشه کار -

 ؟ی: خوبکارن

 ؟ی: دکتردمیخند

 ستم؟یشد: ن یشاک

 خداحافظ. ستمیمن برات مهم ن یول یچرا هست -

 .یکنیفرق م یدار کهنیلب م نشست مثل ا یرو ینگاه کردم و لبخند یگوش یقطع کردم، به صفحه  و

 

کار ها خونه  نیاز ا ؟یدرست کرد کیباران ک یرو برداشت و گفت: وا یا شهیبهار نگاه کردم که با ذوق در ظرف ش به

 ها. یکردیخودمون نم ی
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 ؟یختیبا کارن رو هم ر یراست یبهم زد و ادامه داد: نکنه راست یچشمک

 م نکن. مونیباال انداختم: نوچ، واسه تو درست کردم، پش ییابرو

 دلم برات تنگ شده بود. یامروزبوس نداد نی: ببدیزد و دست انداخت دور گردن م و گونه ام رو بوس یلبخند

رو گونه اش گذاشتم و  یبوسه ا دم،یرنگ ش که بر خالف من لخت بود کش یمشک یموها یرو یزدم و دست لبخند

 .نییپا ایلباس هات رو تو اتاق من عوض کن ب م،یدار یبرنامه شاد مجرد هی ادیکارن ب یخب خوشگلم تا وقتگفتم: 

 د؟یخوابیگفت: مگه تو و کارن جدا م متعجب

 .میریگیبره کانادا ما طالق م مساریت م،یبه هم ندار ی: آره، کارختمیقهوه ر یقهوه جوش رفتم و فنجون سمت

 ؟یدرشت گفت:چ یبا چشم ها دم،یبهار چرخ سمت

 برو. فته،یبه قهوه ها کردم: از دهن م یا اشاره

 سر تکون داد و رفت. جیگ

 باران سیچتر خ_49پارت#

 .یشد پیبهار گرفتم و گفتم: خوشت دیسف نیرنگ و شلوار ج یسرخاب شرتیم رو از ت نگاه

 .یبدنساز رمیمبل کنارم نشست: واقعا؟ دو سال م یهاش کش اومد و رو لب

 ات. ندهی: پس خوش به حال شوهر آدمیخند

 ؟یشوهرم بد یخوایچپ نگاه م کرد: از االن م چپ

 .زمی: نه عزدمیرو خوردم و لپ ش رو کش کیاز ک یا کهیت

ازدواج کن  ریبا ام یطالق گرفت ،یخال یعل ریام یشده، جا یرو خورد و با ذوق گفت: عال کیاز ک یا کهیخنده ت با

 .کنمیش م تیشماره اش رو گرفتم اذ یراست

ام  یرو به زندگ گهیکس د هی یکه بخوام پا ومدهیو گفتم: نه بهار، من حساب دلم دست م ن دیلب م ماس یرو لبخند

 مثل برادر من. ریباز کنم، ام
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 .یعاشق ش باش کردمیگفت: من فکر م متعجب

 .ستین یطورنینه ا -

 .یباهاش باش یتونینباشه، نم یقلب ت با کس یبگم؟ وقت ی: چبهار

 خوردن ش رو تماشا کردم. کیزدم و ک لبخند

 

 

صداش زدم: بهار کجا  ستیاز بهار ن یبه اطراف انداختم خبر ینگاه دم،یکردم و به هال رس یط یکی یکیها رو  پله

 ؟یرفت

 .زمیریکارت قهوه م یمن آشپزخونه ام دارم برا یاز آشپزخونه اومد: آبج صداش

 یدست زه؟یریسر به تن کارن باشه براش قهوه م خوادیبشر دل ش نم نیکردم، ا یهام باال رفت و تک خنده ا ابرو

 و موهام رو داخل شال م فرستادم، پس مرد جذاب من اومده. دمیبلندم کش یمشک یمانتو یرو

 بود. زیدر هم نگاه ش به م ینشسته بود و با چهره ا زیکارن پشت م ستادم،یدرگاه آشپزخونه ا یتو

 

 سالم. -

 

 لب گفت: سالم. ریبه زور نگاه ش رو ازم گرفت و ز بایرو بلند کرد، براندازم کرد و تقر سرش

 

 و قهوه رو مقابل کارن گذاشت. کیک ینیس بهار

 باال انداختم. یدست اشاره کرد که چِشِه؟ شونه ا با

 رو به بهار گفت: دستت درد نکنه. کارن
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 کرد خنده ام گرفت. لیمتما نییهاش رو به پا لب بهار

 .کنمی: خواهش مبهار

 .یمن اومد و دست ش رو دور بازوم حلقه کرد: چه خوشگل شد سمت

 بهم زد. یچشمک و

 .میریقهوه رو بخورم م نینگاه م کرد: ا کارن

 هم بخور، باران درست کرده. کیتکون دادم، بهار گفت: ک سر

 ندارم... کیبه ک ینگاه م کنه گفت: عالقه ا کهنیکارن نشست، بدون ا یشونیپ یرو یزیر اخم

 

از حرف ش از آشپزخونه خارج شدم،  ری. دلگیخوایداد بزنم به جهنم که نم خوادیدلم م دم،یلب م رو جو ی گوشه

 .میرفت ییرایبهار دنبالم اومد و به پذ

 

 ؟یکرد؟ ناراحت شد یجورنیش رو برداشت و با غر غر گفت: چرا ا فیک بهار

 .ستیباال انداختم: ولش کن مهم ن یا شونه

 ؟یکنیتحمل ش م ی: چجوردیصورت ش کش یرو یدست

 دست پخت من واسه کارن. فیاصال ح ست،ینداره، خب دوست نداره زور که ن تی: اهمدمیزور خند به

 .میکارن باعث شد سمت ش بچرخم: بر یصدا

 .میراه افتاد، من و بهار هم ناچار راه افتاد و

 

دست کارن مانع شد و در بسته شد، با  هویکه  نمیرو باز کردم و خواستم بش نیکارِ کارن دلخور بودم، در عقب ماش از

 اخم نگاه ش کردم و گفتم: چته؟



 چتر خیس باران

93 
 

صبح تا بعدازظهر کجا  هم گذاشت و باز کرد شمرده شمرده گفت: من چِمه؟ تو چته؟ یپلک هاش رو، رو یا لحظه

 ؟یبود

 

 مینداشته باش یبه هم کار میقرار گذاشت یچرا وقت ؟ییکجا پرسمیهام درشت شد: کجا بودم؟ مگه من از تو م چشم

 ؟یکنیم یطورنیا

 

 دوباره بگم؟ ای یدیبه من مربوطِ، فهم زتیمنِ، همه چ یاسم ت تو شناسنامه  یهم فشرد: تا وقت یهاش رو رو لب

 .دمیباال انداختم و گفتم: نُچ نفهم ییهاش غِنج رفت، سر تق ابرو یباز یرتیغ یبرا دلم

 یصورت م خم شد و زمزمه کرد: دوست دار یحصار دست هاش بودم، رو یداد، رسما تو هیش رو به در تک دست

 بهت بگم؟ یچجور

به  یکه عالقه ا ی: با کسبه چشم هاش گفتم رهیرسما باختم؛ خ ارمیمرد کم ب نیا یگرفت، اگه جلو تمیم ر قلب

 حرف نزن. یخوردن دست پخت ش ندار

 

که انگشت اشاره اش رو  یو در حال دیشد وبعد بلند خند رهیصورتم خ یرو ینگاه م کرد، لحظه ا جیگ هیچند ثان یبرا

نخوردم، نه خانومم من از دستپخت شما  کیکه ک یآورد و گونه ام رو لمس کرد گفت: آهان، بگو ناراحت کینزد

 که برات مهم ِ نمیبیم نم،یخواستم واکنش ت رو بب گذرمینم

 

خنده ها و چشم هاش غرق شدم و  نیب ییو من جا نمیو جلو رو باز کرد و اشاره کرد بش دینگاه ش کردم، خند جیگ

 فرو رفتم. یا گهید یایدن یتو

 

زد، بابا و مامان با  یمن و کارن لبخند دنیبود، با د شهیتر از هم مارینگاه کردم که چهره اش خسته تر و ب مساریت به

 ینشسته بود و سرش تو الیخیمون از جاشون بلند شدن؛ بهار ب دنید
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 اش بود. یگوش 

 کشوند. شیدست ش دلم رو به آت یدست ش فشرد، گرما یدست م رو تو کارن

 .نیایبهم م یلیدخترم، خ میدر آغوش م گرفت و گفت: به آرزوم رسوند مساریم،تیکرد یحوال پرسمامان و بابا ا با

مال من بشه، نه  یا گهیکارن طور د خواستیمن دلم م ؟یمن چ یبه گلوم چنگ انداخت، پس آرزو ها بغض

 نزدم. یفرستادم و حرف رونیو... نفسم رو ب یالک یمحبت ها یجورنیا

 رو فشرد. مساریجلو اومد و دست ت کارن

 .نیسر پا نباش دینیبش د،ی: خوش اومدمساریت

پا انداختم کارن کنارم نشست و دست هاش رو دور بازو هام حلقه کرد؛ خواستم  یمبل دو نفره نشستم و پا رو یرو

 کم دمار از روزگارم در آورد. یفاصله  نیا رمیازش فاصله بگ یکم

 

 ؟یکم بشه: دخترم خوب تمیبابا باعث شد حساس یصدا

 رنگ بابا نگاه کردم و گفتم: ممنون هنوز زنده ام. یمش یچشم ها به

 ن؟ینوه دارم کن دیخوایم ی: خدا رو شکر، کمامان

 لب م نشست، مامان و نوه خواستن؟ یرو یپوزخند

  نم؟یبیهام رو م رهیمن نب یبابا جان، ک گهیحرف مامان رو گرفت: راست م یپِ  مساریت

 لب گفتم: تو خواب شب تون. ریز

 .سیبازو هام رو فشرد و آروم گفت: ه کارن

 د؟ینگاه ش کردم، شن متعجب

 تکون داد، هیچ یبه معن یسر

 که اخم کرد: نکن. دمیلب م رو گز 
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 یدوختم، چرا دروغ بگم دوست ش ندارم، قبال داشتم االن نه، چون باعث شد کار مساریم رو ازش گرفتم و به ت نگاه

 بشه. یطورنیم ا یو زندگ رمیرو که نکردم گردن بگ

 نیانحصار وراثت حرف زدن و من از ا یاش رو اعالم کرد و ساعت ها برا یماریرسما ب مساریگذشت، ت یساعت چند

 همه حرف کسل شده بودم.

 

 اشتن و بساط شام آماده شد و صرف شد.دست برد باالخره

کارن به خاطر محروم نشدن از ارث ش باهام ازدواج  کهنیها تحمل احرف نیواقعا تحمل ا کردیدرد م یلیسرم خ 

 ام رو ماساژ دادم و لب م رو به دندون گرفتم. قهیکرده حالم رو بد کرده؛ شق

 شده؟ یزیکنار گوش م گفت: چ کارن

 .یچیکرد، ازش رو گرفتم و گفتم: ه ینیپشت پلک م سنگ اشک

 که  یباش یسخته، سخته عاشق کس یلیخ د،یاز بغض لرز صدام

 مال تو نباشه. یعشق ت کنارت باشه ول ست،یت ن عاشق

 .دیمونیم جانیا زم،امشبیعز یبخورم: نوه ها یباعث شد تکون مساریت یصدا

 تنم رو لرزوند. دشیو تاک یدستور لحن

 .میخودمون راحت تر یما خونه  دیبخشیاز من نداشت و گفت: م یباز به کارن نگاه کردم که کم مهیدهن ن با

 یتا حاال رو ینگاه کردم که گفت: از ک مساریت یباال انداختم و به اخم ها یچشم هاش رو برام درشت کرد، سر بهار

 د؟یزنیحرف من حرف م

 مونه. ینم یگفتن باق یبرا یحرف کهنیآروم گفت: مثل ا و نگاه م کرد و دیمو هاش کش نیب یکالفه دست کارن

 نزد.، یو حرف دمیصورت ش د ی. خنده رو رودمیچشم هاش رو درشت کرد؛ رهاش کردم و لب ورچ دم،یم رو جو لب
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 یبهداشت سیخودم رو به سرو داشت؛یدست از سرم برنم یلعنت نیو مادر به همراه بهار رفتن، بغض سنگ پدر

 رسوندم و اشک هام 

 به خود راه افتاد. خود

  یبودم که با تقه ها یبهداشت سیچقدر داخل سرو دونمینم

 از جام بلند شدم و آروم گفتم: بله؟ خوردیکه به در م یدر پ یپ

 ؟یخوب یکنیم کاری: چدیکارن به گوش رس یصدا

شدم،  رهیخ نهییآ یسرخ م تو یمرد مهمِ؟ به چشم ها نیا ینبودن من برا ایلبم نشست، خوب بودن  یرو یپوزخند

 کردم. هیکامال مشخصِ که گر یبه صورت م زدم ول یچشم هام به خون نشستن آب یدیسف

 ومده؟ین رونیشده؟ باران ب یهم اضافه شد: چ مساریت یبار صدا نیا

 

 .دارنیهم دست از سرم برنم جانیفرستادم ا رونیرو ب نفسم

 

 ؟یباران خوبنگران گفت:  کارن

 .امیرو صاف کردم: خوبم االن م صدام

 

دور نموند:  مساریت زیت یچشم هام مشخص نشه، اما از چشم ها یانداختم تا سرخ نییرو باز کردم و سرم رو پا در

 ؟یکرد هیدخترم، چرا گر

و نگران بودن گفت:  جیکه گ ییبه چشم هام، با چشم ها رهیچونه ام نشست و چونه ام رو باال آورد خ ریکارن ز دست

 ؟یکرد هیعشقم چرا گر
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 خوردم. زیبود ل سیخ سیرو کج کردم: کف سرو سرم

 ؟ینشد خوب تیزیگفت: چ نگران

 م؟یبر مارستانیبه ب یخوای: ممساریت

 نه خوبم. -

 ؟ی: درد ندارکارن

 به چشم هاش گفتم: نه. رهیخ

 .ریشب به خ د،یاستراحت کن دیسالن بر نییراحت شد اتاق تون پا المی: خداروشکر، من خمساریت

 گفتم. ریلب شب به خ ریز

 ؟یخورد نیبهم گفت: باران واقعا زم رهیخ کارن

 از جام بلند بشم. تونمیکه نم یجور هیخوردم  نیآره کارن، زم -

 بلند سمت اتاق رفتم. یبا قدم ها و

 

 

فِرِش رو  دم؛یموهام که صاف شون کرده بودم کش نیب یموهام برداشتم، دست یاتاق شدم و شال م رو از رو وارد

 دوست دارم. شتریب

 

 یرو یدر هم وارد اتاق شد و نگاه ش لحظه ا یبه کارن نگاه کردم با چهره ا نهییآ یباز شدن در اومد، از تو یصدا

 نگاه ازم گرفت. عیمن ثابت موند و سر

 تاپ اسپرت یرو یگذاشتم، دست یجالباس یمانتوم رو باز کردم و رو یباال انداختم و دکمه ها یا شونه

 معذب شدم. ینافمِ و کم یطبق معمول تا رو دم،یام کش یمشک 
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 در کجاست؟ نیقفل ا دیبا غر غر گفت: کل کارن

 د،یناف م چرخ نگیصورت م و پرس نینگاه ش ب یلحظه ا دیشد و سمتم چرخ دیبه اطراف ش نگاه کرد، نا ام و

 .دمیکش نیی،معذب تاپ م رو پا

 

 زده. یدست هی مساریکالفه گفت: ت 

 گفتم: چطور؟ متعجب

 .یاضافه ا ینه تشک و پتو م،یجدا بخواب میکه بتون ینگاه به اطراف ت بنداز، نه کاناپه ا هی: کارن

در  دیلب م رو به دندون گرفتم تا نخندم و گفتم: حاال چرا کل یبود؛ گوشه  یدنیکارن د ی افهیام گرفت، ق خنده

 ست؟ین

 ما رو چوب بزنن. اهیزاق س خوانیمو هاش زد: م نیب یچنگ

 

 ؟یستیاالن نارحت ن ه؟یگفت: چ یعصب دم،یخنده ام رو کنترل کنم و خند نتونستم

 .فتهیب یاتفاق ستیقرار ن م،یخوب بخواب یمثل دو تا بچه  ایب الیخیباال انداختم: ب یا شونه

 ؟یزاریکرد: تو م زیهاش رو ر چشم

 کنم؟ کاریچ خوامیمن م ؟یگیم یدار یدرشت گفتم: چ یچشم ها با

 به یبراندازم کرد و اشاره ا 

 دنِ؟یچه طرز لباس پوش نیپوشش م کرد: ا 

 یبرا م،یبمون جانیقرارِ ا دونستمیکه من نم دیهام گُر گرفتن، خودم رو نباختم و حق به جانب گفتم: ببخش گونه

  رم؟یازت اجازه بگ دیم هم با دنیلباس پوش
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 ؟یتاپ باش نیقرار با ا ،یراحت باش کننیکه اصرار م میدوستانه ا یمهمون هی یکرد: فکر کن االن تو اخم

 .ادیخورده حرص ش بدم حالم جا ب هیبزار  ده؟یم ریگ یهام تا حد ممکن باال رفت، چرا الک ابرو

  اد؟یم شیپ یبراش باال انداختم و دست به کمر گفتم: هوم، مگه مشکل ییابرو

 .شمیانگار دارم براش مهم م دمیپتو خز ریباال انداختم و سمت تخت رفتم و ز یاتاق رژه رفت، شونه ا یتو کالفه

 لب هام نشست و... یفکر رو نیاز ا یلبخند

 

 : تهیه نسخه کامل این رمان به لینک زیر مراجعه فرمائیدبرای 

/www.shop.romankade.com/productباران/-سیخ-چتر-رمان 

 

 

 از بزرگترین سایت فروش رمان های مجازی و چاپ شده هم دیدن فرمائید

/https://www.shop.romankade.com 

 

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .

 

 مراجعه کنین . سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 
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