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 پرونده.. میکرد کار دستانش حال این با.. بود افکارش در غرق همیشه مثل

... گردگیری را میز و میکرد مرتب را  شکوهی خانم های  

 

 اینجا به ها بچه به تدریس برای جدیدی دبیر هم امروز بود این بر قرار
 امتحانات در شدن قبول اما ، داشت دبیران برای خوبی حقوق گرچه.. بیاید

.. بود فرسا طاقت و سخت  گرفت، می آنان از شکوهی خانم که ای اولیه  

 

 و خشک گرچه هایش برگ.. نگریست اتاق ی گوشه کوچک سفالی گلدان به

 قابل وضوح به هایش ساقه شادابی و نشاط آن هنوز  پژمرده، هایش گل
... بود دیدن  

 

 هیچکس برای هم گلدان این گویا.. ریخت آن ی خسته های ریشه پای آبی

.. نداشت اهمیتی  

 

 مانند همشون و نیست مهم هیچکس برای اینجا فهمید تا کشید طول کمی
 از غیر به همه البته... دارند خشک رفتاری و سرد اخالقی شکوهی خانم

....بود استثنا اینجا کارکنان از که محمد عمو  

 

 نیمه کاری دانشگاه های درس کنار در بایستی و بود آمده تهران به تازه
 یک در شدن خدمتکار از بهتر کاری چه و میشد متقبل نیز را وقت

. بود زیبا و نوساز نسبتا ، شده بنا تازگی به که پرورشگاه  
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 و ببیند را نشاط پر کودکان میتوانست رسیده، ارزویش به اینجا حداقل
.. کند بازی نیز آنان با گهگاهی  

 

.. بزند لبخند شان کودکانه های زدن حرف به و بنشیند ها آن کنار  

 

 ها آن دل کردن شاد نیت به روز هر که هایی شکالت هم سر آخر
 خداحافظی ها آن از و بگذارد کوچکشان های مشت در  کرده، خریداری

... کند  

 

 به و خداوند لبخند ها بچه این لبخند که میگفت او به محمد عمو همیشه
 شاد اینگونه را کودک چند دل او که خوبست خیلی و آورد می ارمغان
... میکند  

 

 بیان خودرا شخصی نظرات ، نداشته خبر هم دل از ها آدم که افسوس اما
.. میکنند  

 

.. ندارد اهمیتی اش خانواده برای که است وقت خیلی او میدونست چه کسی  

 تواند نمی هرگز او فهمیدن اش خانواده که روزی از میدونست چه کسی
 اند شده ناامید او از شده، سرد بخششان امید های نگاه ، باشد داشته فرزندی

 مرد ترین پولدار از یکی ،که او به پدرش های توجه میدونست چه کسی...

.. گرایید تیرگی به ، شده کمتر یکباره به ، بود شیراز های  
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ه شب یک ، بود کرده انتخاب برایش او نوجوانی از مادرش که دخترانی تمام

.. نبود مشتاق او با ازدواج برای کسی دیگر ، رفتند بین از  

 همجنسگرا از بود وقت خیلی او نبوده، اهمیت دارای موضوع این گرچه
... داشت اطالع بودنش  

 

 حفظ را احتشام ی خانواده نسل نمیتوانست هرگز که بود او تقصیر مگر
... بچشد را پدری حس نمیتوانست حتی ، کرده  

 

... پرید جایش از شکوهی خانم آلود خشم صدای با  

 نشده حاضر سروقت و بود کرده دیر گویا که جدید دبیر از بود عصبانی
 بود

 دست توی که ای سینی در را آن و برداشت را میز ی گوشه خالیه استکان
  داد قرار بود گرفته

 

شکوهی؟ خانوم دارید میل چی_  

 

 ها آدم از بعضی ممکنه چطور.. کنه ارومم میتونه قهوه فقط االن.. قهوه_

... بره یادشون قرارشون که باشن نظم بی و مسعولیت بی اینقدر  

 

 اتاق از و نکرد شکوهی خانوم وار زمزمه های حرف به توجهی خیلی
... رفت بیرون  



قایق:گی           قلم:رمان اروتا         ژانر  

 

 

 قدم کمی حیاط توی تا رفت بیرون گذاشت میز روی رو قهوه اینکه از بعد
... کنه بازی ها بچه با و بزنه  

 

 ثروت اون از کمی االن اگه که پدر کران بی ثروت و افتاد تشیگذش ادی
.... نبود اینجا توی کار به نیازی شد می خانواده بزرگ پسر نصیب  

 

 برگشته خونش به که حاال و شد می تموم داشت روزا بقیه مثل هم امروز
...خوابید می کمی بعد و خوند می رو دانشگاه های درس باید بود  

 

 ، تهران های دانشگاه بهترین از یکی توی شدنش قبول خبر با رو خونه این
... بود کرده هدیه بهش عمویش  

... بود مراقبش و داشت هواشو بچگی از همیشه  

... بود کرده پر نداشتشو پسر جای مهرشاد و داشت دختر دوتا عموش  

 

 

 به رفتن برای تا رفت و شد بلند خواب از گوشیش آالرم صدای با صبح
... بشه آماده دانشگاه  

 

..بیاد جوش کتری تا بود ایستاده منتظر ابدارخونه توی  

 مرور دقت با جزوشو و بود کرده تکیه فلزی ی زده زنگ کابینت در به
.. میکرد  
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 تا بگیره خوبی نمرات حداقل که بود مهم براش و بود پایانی های امتحان
...کنند افتخار بهش کمی خانوادش  

 

 ، کرده سکوت ترس از همه ، پیچیده سالن در شکوهی خانم صدای
 اکنون که شکوهی خانم به چشمشان تا بودند انداخته پایین به را سرهایشان

.. . نیفتد ، بود شده سرخ عصبانیت از  

 

 بودند آورده اینجا به بود ماهی چند که گستاخی پسرک اون بجز همه البته
... 

 میداد آب به که هایی گل دست ، بوده کارها این تمام مقصر او هم باز گویا
.. دنداشتن تمامی  

 

 بود گفته حاال و بود گذشته شکوهی خانوم عصبانیت ی لحظه از ساعت سه
..ببره چایی براش مهرشاد تا  

.. شد اتاق وارد و زد در به ای تقه همیشگی متانت با و آروم  

 خانوم صدای که بره بیرون به خواست و گذاشت میز روی رو چایی
کرد متوقفش شکوهی  

 

بزنیم حرف باهم باید.. لطفا بشین_  

 

؟ اومده پیش مشکلی.. بفرمایید_  
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 که هایی خانواده اومده وقتی از که باریه سومین این که میدونی حتما_

...میگردونن برش میکنن قبولش  

 روز چند از بعد اما میخورن زیباشو ی چهره و ظاهر گول اول که البته
.. بگیریم پس اونو فقط که ببخشن ما به زندگیشونو کل حاضرن حتی  

 

  نیست کنترل قابل و شیطونیه ی بچه.. میدونم بله_

 

... میخوام کمکی یه ازت همین برای دقیقا_  

 که هستی کسی تنها تو چون.. ببری خونت به خودت با اونو میخوام ازت

 میتونی میشه تموم امتحاناتت که دیگه روز چند و داری مستقل ی خونه
.. باشی مراقبش کمی  

.. نمیشه طوالنی خیلی وضعیت این  

...فرستیم می دیگه ی موسسه یه به اونو بزودی  

 

 نداشت امکان.. بود کرده شک هایش گوش به ، شده متوقف زمان لحظه چند

 سکوتش که شکوهی ببره؟؟؟خانوم خونش به رو بچه اون میخواستند او از..

  داد ادامه سریع دید رو

 

.. نشه طوالنی خیلی میدم قول_  

.. میکنم خواهش  

.. بسپارم ای دیگه کس به اونو نمتونم  
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... و داره مسئولیت برام  

... بود نشسته حیاط توی شده خشک اون حاال و بود گذشته دوساعت  

... بود کرده امضا رو بچه یک حضانت ی برگه االن شد نمی باورش  

... کشید می بیرون زور به اونو ، گرفته رو آرشاویر دست حیدری خانوم  

 ماشین سمت به خودش همراه و گرفت رو آرشاویر درست و رفت جلو
...برد  

 نمی پلک شده، خیره مهرشاد به مرموزی لبخند با نشستن که ماشین توی
...زد  

 بود آمده ستوه به ، شده خسته نگاهش سنگینیه از که بود مهرشاد این نهایت
... 

 

شدی؟ خیره بهم چرا بگی میشه_  

 

 من انگار نه ؟؟انگار کنی سالم آیندت پسر گل به نمیخوای تو..ارع.. هم+

  میشما محسوب پسرت

 

 هم خودش) نیستم دوستی بچه آدم وگرنه شدم مجبور.. موقته.. نباش نگران_

.. میداد ها بچه برای رو جونش که چرا میگه دروغ داره میدونست  

.. بود متفاوت بچه این اما  

(میکرد بیمارستان راهیه اورا قطعا بعد روز دو که میداد رو بهش نباید  
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.. کرد روشن رو ماشین فقط و نداد رو جوابش  

... نبود هیچکدوم صالحه به که میکرد بحث بچه این با نباید  

 از آرشاویر نه و داشت خبر آرشاویر المنتهی های شیطنت از مهرشاد نه
.. مهرشاد ناگهانی های خشم و ها عصبانیت  

 

 در تا شد پیاده ، کرده پارک پارکینگ در رو ماشین.. رسیدن که خونه به

  کنه باز نداشت شدن پیاده قصد انگار که آرشاویر برای رو

 

.. نداشت رهایی قصد گرفته اورا دست گرانبهایی شی چون  

میبود او مراقب حواسش تکاتک و وجودش تمام با باید و بود امانت  

 

 بلند آرشاویر ی معترضانه صدای نهایت در که فشرد رو دستش سفت انقدر
.. شد  

.. کرد باز را در قفل  کرده، رها اورا دست  

.. شد داخل هم خودش سرش پشت و کرد هدایت خانه داخل به اورا  

 همیشه مثل باز آرشاویر که مبادا.. کرد قفل را در و برگشت لحظه آخرین

... بیاورد وجود به نگرانی و کند شیطنت  

 

 هوا در مرتب را پاهایش و بود شده خیره او به ، نشسته اپن روی آرشاویر
... میداد تکان  
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  میخوای ؟؟چیزی من به زدی زل دوباره که شده چیزی_

 

 به بگی.. ببوسی.. کنی بغل منو االن باید پدر عنوان به تو.. اره خو..عااام+

... پسرم اومدی خوش خونه  

 

هست؟؟ مجدد یاداوریه به الزم موقته، بودم گفته هم قبال_  

 

 اونو بیاد ننمون بگو حداقل.. نمیاد در خوبی بابای ک تو از... بابا بیخیال+

.. ببینیم  

 نکردم ازدواج اصال من واقع در.. نداری مامان دوما.. مامان و نه ننه اوال_
.. 

! ای؟ اضافه موجود هیچ بدون دوتا خودمون ینی... ما جان+  

... بود شده عصبی  آمده، ستوه به او کالم لحن از مهرشاد گویا  

.......برداشت قدم او سمت به و کرد خاموش رو تاوه زیر  

 

 را خودش کمی بود کرده تعجب مهرشاد ناگهانی حرکت از که آرشاویر
.. کشید عقب  

 مشت که درحالی  آرشاویر، پای های رون کنار در را دستش دو مهرشاد
... شود بیشتر کالمش تاثیر تا کشید جلو به خودرا کمی و گذاشت بودند شده  

.. کن گوش_  
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 دوم بار به زمانی هم اگر و بگم یکبار از بیشتر رو چیزی هر ندارم عادت
... نیست کردن صحبت با تنها دوم بار که باش مطمعن ، رسید  

.. داد ادامه و شد خیره آرشاویر ابیه های چشم درون  

 های بچه از اصال که بدون رو این کنیم زندگی باهم قراره که وقت چند این
...نمیاد خوشم میزنن حرف اینجوری که گستاخی  

فهمیدی؟؟؟،.. میگم بهت ای دیگه جور وگرنه نکن تکرار دیگه  

 درون ماکارونی... کرد دریافت او که بود جوابی تنها آرشاویر سر تکان

بود خوردن ی آماده و بود شده گرم تاوه  

 

... بود دهنده ازار مهرشاد برای  غذایش، با کردن بازی و آرشاویر سکوت  

 ی پیله این درون شد مجبور ولی امد نمی خوشش تنهایی از وقت هیچ
....  بره فرو تنهایی  

...شکست رو بینشان سکوت او و شد تمام قلبش و عقل بین جنگ عاقبت  

 

 قبلش از چیزی کرده؟ قبول پرورشگاه اولین که بوده ساعت پنج میگفتن_

کردن؟؟ فوت پدرت و مادر نمیاد؟ یادت  

 پشیمان خود سوال از را مهرشاد  نشسته، آرشاویر های چشم توی اشکی نم
...کرد  

... داد تعجب بع را خود جای پشیمانی این آرشاویر جواب با بعد کمی اما  

 کتاب برای دیگری و بود خواب برای یکی ک داشت اتاق دو فقط خانه این
... و ها  
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... بود کرده خود کار اتاق اورا مهرشاد که  

 رو شب خود و بخوابد او تخت روی بگه آرشاویر به شد مجبور ناچار به
...کند استراحت صبح فردا تا کاناپه روی  

 

... میکرد فکر آرشاویر های حرف به  

 که پدری و کرد ول اورا که بودند؟؟مادری گرفته طالق پدرش و مادر ینی
...؟ داشت اعتیاد  

!..نداشت؟ پدرش از نفرتی ترین کوچک صدایش در آرشاویر چرا پس  

... که ای بچه  

دیده؟ را آرشاویر قبال میکرد حس چرا  

 از خالی ای گوشه ،.افکارش پود و تار در داستان این میکرد حس چرا

  میشود؟؟ تداعی مدام مغزش

                         

"مهرشاد"                     "آرشاویر"        
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(((((( بک فلش))))))  
 

 

... دهد نشان  او به را خود ی کارنامه تا دوید پدرش سمت به حامد  

 پسر و بزرگتر برادر به ، نداشته اهمیتی هیچ برایش او همیشه مثل اما پدر
... میداد نشان توجه ارشدش  

 گرانقیمت هدایای برایش و میکرد تشویق عالیش نمرات بخاطر اورا مدام
.. میخرید  

... رسید نوجوانی سن به و شد بزرگ اش تنهایی در حامد  

.... و رسید بلوغ به مادرش و پدر های توجهی بی در  

 تمامی  شده، رعنا جوانی خودش برای  بزرگتر، برادر ک بود روزها حاال
....میطلبید خود سوی به هارا توجه و ها افکار  

 

 او به کنی و بدارد دوست مادر و پدر از بیش اورا برادر میکرد دعا دل در
... کند توجه  

 

.. برود برادر دیدار به تا خرید گلی شاخه مدرسه از بازگشت راه در  

 

 نگاه دوستان ک ای نقطه به توجهش که بود سرگرم دوستانش با حمید
... میزد کبودی روبه ، شده سرخ خشم از صورت ناگه شد جلب میکردند  
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 کیفش بند و بود دستش توی گل شاخه ک حالی در خاکی هایی لباس با حامد
... دوید او سمت به بود انداخته دوش یک روی بر را  

.. رساند خشم نهایت به  را حمید دوستانش آمیز تمسخر نگاه  

 خارج دانشگاه از که هنگامی و کشاند دنبال به را خود برادر ک آنچنان
.. زد اش گونه روی بر محکمی سیلیه شدند  

 

 این برای بسیاری تدارک پدر و بود حمید التحصیلی فارق جشن امروز
...بود دیده محفل  

 در و میکرد نگاه او به تحسین با میداشت بر قدم پسرش کنار در که درحالی
  ورزید می افتخار او به اشنایان پیش

 

 

((((((حال))))))  

 

(حال)  

... میکرد شیطنت گهگداری فقط ، بود شده آرامتر مدت این در آرشاویر  

 ی خانه به هفته این آخر بود قرار و بود پایانی امتحانات درگیر مهرشاد
.. برود پدریش  

 برای مراسمی...آن به جدیدی فرد ورود محض به ک خانواده در بود رسم

  . دهند تشکیل آشنایی
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 کردن امید نا تحمل اما بود مراسم این ب رفتن مخالف مهرشاد گرچه
... نداشت را مادر و پدر ی دوباره  

 او برای باید کم کم و بود اش خانه به آرشاویر ورود از پنجم روز امروز
..میکرد خرید  

... افتاد راه پرورشگاه سمت به ، آزمون ی جلسه از خروج از پس  

 داشته نگه دیوار کنار اورا کرده، تنبیه را آرشاویر بازهم شکوهی خانوم
.. بود  

...آسی را اینجا دبیران و بود کرده شیطنت باز پسرکش گویا  

..آمد بیرون به  ، موسسه کادر از خدافظی یک با تنها و گرفت را دستش  

...کرد آرشاویر به رو کشیده هم در را هایش اخم نشست ماشین در وقتی  

 

 راه جدید موضوع یه روز هر باید کردی؟؟حتما چیکار باز_

... دیگه کردی بندازی؟؟؟خستم  

 

  میشن خسته ازم همه.. طبیعیه... برم بزار شدی خسته اگه_

 

 به ناخواسته اورا شد باعث و لرزاند را قلبش از ای گوشه آرشاویر جواب
.. بکشد آغوش  

... میکرد نگاه او به ، ناگهانی رفتار تغییر این از متعجب آرشاویر  

 خود قبلیه جای ب اورا و بوسید رو آرشاویر ی گونه ، شد آرام ک بعد کمی
.. برگرداند  
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باشه؟؟.. کن مراعات یکم... پسرم ، جان آرشا_  

 

  باشه_

 

 بود دقیقه چند این  اتفاق از تعجب و شوک روی از بیشتر آرشاویر جواب
... 

 شده برگزار خانوادگی ی دیرینه رسم بخاطر شکوهی با و بزرگ مهمانی
.. بود  

 جلو سمت به رو آرشاویر ، خدمتکار به خود کت دادن از پس مهرشاد
.. کرد هدایت  

 آن به همه از زودتر ، مهرشاد قلوی دو برادر و خواهر ، مهرداد و لقا مه
... کردند سالم و رسیدند ها  

 در سفت هارا آن و گشود ها آن روی به خود آغوش سخاوتمندانه مهرشاد
.. گرفت آغوش  

 پرسی احوال او با  آمده، استقبال به نیز مادر و پدر ، چندی از پس
...میکردند  

 دست در را ارشاویر دست مادرش ، مهرشاد توسط آرشاویر معرفی از پس
..داد دست او با و گرفت  

... بود آرشاویر قفل چشمانش اما پدر  

..داشت بخاطر و دیده جایی را کودک این ی چهره  

... بیاورد یاد به اورا نتوانست کرد سعی هرچه اما  
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... نشستند میز سر بر ، بزرگ تاالر به ورود از پس آرشاویر و مهرشاد  

... رفت هم در یکباره به اما مهرشاد ی چهره  

 نمی نظر به آیند خوش چندان میهمانی این در اش خاله دختر  حضور
..رسید  

بودند مطلع هایش کنایه و نیش و او تند زبان از همه که چرا  

 را ظرف مادر  آرشاویر، توسط استیک خوردن پیشنهاد کردن رد از پس
... شد بلند رویا صدای که ، گذاشت میز روی به متقابال  

 

 تاحاال قطعا اخه.. نیست مناسب براش غذاها این که بنظر.. جان خاله_

.. دیده نه و چشیده نه رو غذاهایی همچین  

 

 بکن سرتو.. میخورم چی من که باشه داشته ربطی تو به اصال نمیکنم فکر_

.. خودت خشتک تو  

 

...جان مهرشاد میکنم تحسین رو انتخابت.. هه_  

 فکر ، دادی راه خانواده این به رو یتیم و گدا ی بچه یک اینکه بر عالوه
.. میزنه پا و دست فرهنگی بی توی و گستاخه بسیار پسرت کنم  

 

... ک خوبی تو کن فک مثال_  

...زد نمی حرفی کسی دیگه و کردند سکوت نفر هردو مهرشاد صدای با  

.. بگیرد آرام خشمش کمی تا میداد را رویا جواب باید اما آرشاویر  
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  کرد باز دهن دوباره که همین

 

 باش مطمعن بزنی حرف دیگه ی کلمه یک فقط اگه..آرشاویر شو خفه_

... نمیدم تذکر بهت جوری این دیگه  

.. نخورد هم غذا قاشق یک حتی ، کرده بغض آرشاویر  

 درحالی مهرشاد ، داد رو شام میز سر از شدن مرخص ی اجازه پدر وقتی
 اتاقش درون به اورا و رفت باال ها پله از بود گرفته رو ارشاویر دست که
...داد هل  

 

 ساکت ببندی رو دهنت تونستی نمی ؟؟؟ ببری جا همه ابرومو باید حتما_

! باشی  

 

 شدت به که مهرشاد به فقط ، شده پر اشک از که چشمانی با آرشاویر
... میکرد نگاه بود عصبی  

.. کند گریه او جلوی نمیخواست دلش  

.. هست و بوده محکمی پسر همیشه  

... بریزه اشک اون بشه باعث نمیتونه هیچکس  

 گفتن از پس و شد اتاق  وارد خدمتکار ، شده زده در به کوتاهی ی تقه
شد خارج اتاق از دارن امری باهاتون پدرتون اینکه  

 

... بود نزده حرف ای  کلمه حتی آرشاویر  گذشته، مهمونی اون از دوروز  
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.. بود منتظره غیر و عجیب بسیار موضوع این مهرشاد برای  

... بود دانشگاه ترم این امتحان آخرین و داشت مهمی امتحان امروز  

 خونه از ، وسایل مقداری خرید برای مناسب، های لباس پوشیدن از پس
... رفت بیرون  

.... بود دیده او برای خوابی چه آرشاویر اینکه از غافل  

 

  خورد مشامش به سوختگی بوی ، برگشته خانه به

 جلوی هارا خرید باشد آورده خودش سر بالیی آرشاویر مبادا اینکه ترس از
.. دوید خانه داخل به ، کرده رها در  

 مشکی های مردمک ، شده گرد خشم و تعجب شدت از اما هایش چشم
.. میشدند دیده تر واضح  

 ، شده کشیده آتیش به داشت امتحان آنها از فردا که هایی کتاب و ها جزوه
....میشدند خاکستر فلزی سینی روی بر  

 

.. بود کرده تالفی مثال خودش خیال در ک آرشاویر  

.... میکرد بازی آن با و میچرخاند انگشتش در را کلیدی جا  

 

 به میزد کبودی به که سرخ صورتی با مهرشاد و شد باز شدت به اتاق در
....کرد تند پا آرشاویر سمت  

 

..رفت عقب به آرام آرام  مهرشاد، خشمگین صورت از ترسیده آرشاویر  
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.. کرد پرت تخت روی به و گرفت اورا دست اما مهرشاد  

 و کردن فکر فرصت آنکه بدون و کشید بیرون شلوارش از را کمربندش
.. کوبید تنش بر و برد باال را کمربند بدهد، آرشاویر به  فرار حتی  

 حتی بدون مهرشاد و نداشت تمامی درد از آرشاویر های فریاد و ها جیغ
..میکوبید نحیفش بدن بر را کمربند مدام ، کردن صبر ای لحظه  

 هایی قسمت ، شده سرخ آرشاویر بدن تمام که برداشت زدن از دست وقتی
..بود خونی پوستش از  

 طرف به اش، تقریبی شدن آرام و مجتمع حیاط در زدن قدم کمی از پس
... افتاد راه به خانه  

 متوقف اورا همسایه خانوم صدای که کشید بیرون جیبش از را کلید دسته 
  کرد

 

 می زدن جیغ و فریاد صدای احتشام؟؟بنظر آقای بود اومده پیش مشکلی_

... اومد  

 

... دارم کار من میخوام معذرت.. نبوده مشکلی حتما_  

.. ریخت پارچه روی بر بتادین کمی  

... بست را هایش زخم  

.. کند صحبت او با نمیخواست دلش وجه هیچ به و بود عصبانی هنوز  

...بود برده خوابش شدید های گریه و درد شدت از آرشاویر  

.. میکرد هق هق خواب در هم گهگداری   
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 از کمی شاید بخواند را کتابش اف دی پی حداقل تا برداشت را تاپش لپ
.. دهد جواب بتواند را سواالت  

..میکرد درد شدت به اما سرش  

.. ریخت آب لیوانی خودش برای و آورد بیرون کشو از بخشی آرام  

.. شود بهتر سرش کمی صبح  تا حداقل که کرد استراحت کمی آن از پس  

...گذشت می کذائی امتحان اون دادن از دوروزی  

.. مهرشاد نه و بود زده حرفی آرشاویر نه مدت این توی  

... بودند مقابل طرف خواهی عذر منتظر کرده سکوت هردو  

.. شد بلند کاناپه روی از ، اش گوشی زنگ صدای با  

 که بود مانده گوشی ندادن یا دادن جواب بین مردد ناشناس ی شماره دیدن با
.. زد را تماس اتصال ی دکمه باالخره  

 

احتشام؟؟ آقای ، سالم_  

 

شما؟..بفرمائید.  هستم خودم_  

 

.. هستم عالمی_  

 

؟ افتاده اتفاقی..نیاوردم جا به میخوام عذر..استاد خوبین.. اها_  
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  میکنیم صحبت باهم.. دانشگاه بیاین میشه اگه_

 

  خب بسیار_

.. زده زنگ بهش امتحان اون بخاطر قطعا که میدونست  

.. میشد عصبانی شدت به افتاد می روز آن یاد هروقت  

.. شد خارج خانه از و پوشید را هایش لباس  

بنشیند که خواست او از استاد رسید که دانشگاه به  

 

 عالیه خیلی دارین من پیش شما که کالسی ی نمره حقیقتا.. احتشام آقای_

.. دادین بد رو امتحانتون این چرا نمیدونم ولی  

؟ بوده افتاده اتفاقی  

 

.. خورد زنگ گوشیش که بده رو استاد جواب خواست  

... کرد قطع رو تلفن او با کردن صحبت از بعد و بود شکوهی خانوم  

... بود مانده متعجب اما استاد  

 

؟ میشناسی منو خواهر تو_  

 

!بله؟_  
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.. بودی کرده سیوش شکوهی خانوم که همونی.. من خواهر_  

 

شماست؟ خواهر ایشون_  

.. ببینم کن صبر... بله_  

 وقت چند خواهرم که نیست پسری همون آرشاویر آرشاویر؟؟احیانا گفتی
..مراقبت ازش تا یکی دست داده  

میکرد؟ تعریف ازش خواهرم که هستی پسری اون تو  

 

  میکنه زندگی من با االن آرشاویر.. بله_

 

  شده؟ چی ببینم کن تعریف..باشه اومده پیش مشکلی میزدم حدس باید_

 

 خوردن کتک نگفتن البته و افتاده اتفاق ماجرای تمام دادن توضیح از بعد
...بزنه حرفشو استاد تا کرد سکوت.. او توسط آرشاویر  

 

 دوباره شما از من... احتشام آقای خب خیلی... بوده این قضیه پس.. اوه_

 و ها کتاب میتونم.. بدم تحویل باید رو نمرات دیگه ی هفته.. میگیرم آزمون

؟ بدی امتحان میتونی دیگه روز سه.. بخونی و بدم بهت هامو جزوه  

 

... نبود دادن جواب  به قادر  آمده، بند زبانش حالی خوش از مهرشاد  
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 از.. و ها کتاب گرفتن از پس و کرد اکتفا ممنونم خیلی ی کلمه به نهایت

شد خارج دانشگاه از ، استاد  

 

..آن از کامل ی نمره گرفتن و ، امتحان دادن از پس امروز  

... افتاد راه به اش خونه طرف به  

.. میکرد فکر شکوهی خانوم دیروز های حرف به راه توی  

 ی پرونده آن با هم آن  آرشاویر، کردن قبول به حاضر ای موسسه هیچ
... نبودند درخشان  

.. بماند مهرشاد پیش بود قرار فعال آرشاویر گویا  

 برای چندانی وسایل و دارد کمی های لباس آرشاویر کرد فکر خود با
... ندارد تابستان در سرگرمی  

 نقاشی آن در عجیبی و محو های چهره که کوچکی نقاشی دفتر همان جز
.. بود شده  

 مهمان هنوز آرشاویر ، چندوقت این گذشت بعد فعال اینکه موضوع باید
 اتاق در به ای تقه گذاشت می میان در آرشاویر خود با را اوست ی خانه
.. شد آن وارد و زد  

 شدن بزرگ سبب به ، کردن رفتار احترام با بود شده شب  و روز عادت
  بود آن میراث بزرگترین احترام که اصیل ای خانواده در

 

  کنم صحبت باهات میخوام بیرون بیا_
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..آمد بیرون اتاق از و شد بلند تخت روی از جوابی هیچ بدون آرشاویر  

... داد نشستن فرمان نیز آرشاویر به ، نشسته مبل روی مهرشاد  

 

...بمونی من پیش دیگه وقت چند یه باید_  

 جا هیچ هنوز ، هات بازی شلوغ همه این و داری تو که ای پرونده اون با
...بگیرن عهده به رو مسعولیتت که نکردن قبول  

.. بخرم برات ببرمت امروز مجبورم.. نداری که هم وسایل و لباس  

  بری اینجا از که کنن قبولت زودتر امیدوارم

 

 بود زده که هایی حرف از اورا آرشاویر های چشم توی اشک نم دیدن
 می خواهی عذر برای کلماتی دنبال افکارش تمام ، کرده پشیمان سخت
...گشت  

 قابل وضوح به دستانش لرزش بود انداخته پایین را سرش اما آرشاویر
... بود رویت  

 

... نشاند خود پای روی و کشید آغوش در اورا ، شده خم طرفش به مهرشاد  

... زد ای بوسه را سرش روی و کرد نوازش را موهایش  

.. شد بلند آرشاویر لرزش و بغض از پر  ی آهسته صدای  

 

 جز هیچکس.. میدونم خودمم.. نمیکنه قبولم هیچکس.. ام اضافی همیشه_

.. داشت نخواهد و نداشته دوست منو پدرم  
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 ازم هم اونو خدا که حرفاش با گرفتن آروم و پدرم وجود بود زیاد خیلی
.. پیشت از میرم.. نباش نگران ؟ گرفت  

  نداشتم برات هیچی ، شدنت شرمندگی باعث جز  اذیتت، و آزار جز میدونم

 

 فکر تو که نبود اونی منظورم.. دارم دوست من.. دلم عزیز حرفیه چه این_

.. باش آروم.. کردی  

.. ازت بودم عصبانی کمی فقط روز چند این  

 کار ، بودم خریده خودم های پول با که هایی کتاب و زحماتم سوزوندن
.. نبود درستی  

.. میکردیم حلش و گفتی می خودم به باید داشتی مشکلی اگه  

... نیست جایز امری  پشت، از زدن خنجر  

 

.. بدم رو جوابش نزاشتی.. کردی دعوا من با خانوادت جلوی_  

 کدوم خاطر به اون؟ یا بودم بحث ی کننده شروع من.. بگم هیچی نزاشتی

  کردی؟ متهم دادگاهت تو منو گناهم

 

... تو جز بودن خبر با خانواده تمام ، رویا تند زبون این_  

 نمی قائل هم ارزشی هایش حرف برای حتی نشده، کالم هم رویا با کسی
...شوند  

.. نداشت ای فایده خودت شخصیت آوردن پایین جز او با کردن دعوا  

..بدونند اون مثل هم رو پسرم نخواستم  
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؟ بود اشتباه کارم  

..نداشت گفتن برای حرفی  کرده، سکوت آرشاویر  

... بود نکرده اقناع اورا ، نگفته سخن او با زیبا انقدر کسی تابحال  

.. زد لبخندی ، بود دیده آرشاویر روی را خود های حرف تاثیر که مهرشاد  

کنیم خرید کمی بریم میخوایم.. بپوش لباس..عزیزم شو بلند_  

 

..گشتند می فروشگاه توی  

.. میشد مواجه مهرشاد مالیم اخم با ، کرده شیطنتی آرشاویر گاهی از هر  

.. بود زیبا تنش توی پوشید می که هایی لباس تمام  

 پسر و مرد  مانکن تن که بود لباسی ست آن دنبال به اما مهرشاد چشمان
..بود شده بچه  

..پوشید می ست او با یکبار کم دست اگر داشت مشکلی چه  

 با ماندن مهلت گرچه ، باشد داشته فرزندی نمیتوانست وقت هیچ گرچه
.. بود کوتاه آرشاویر  

.. طلبید می هارا لباس آن دلش اما  

 دلگرم که  آرشاویر، به حاضر حال در ها لباس آن دادن نشان نبود درست
 کودک یک قلب از فراتر ، او از جدایی سپس و ماندن به بچه یک کردن
.. بود  

 طرح جلدش روی که بود کوچکی نقاشی دفتر آن قفل اما آرشاویر نگاه
... داشت عجیب هایی  
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 جعبه و دفتر آن برداشتن از بعد نقاشیست عاشق آرشاویر میدانست  مهرشاد
.. افتاد راه به فروشگاه صندوق طرف به ، آبرنگ و مدادرنگی های  

 را کسی آن صدبار ذهنش توی میکرد نگاه مهرشاد به تعجب با اما آرشاویر
 از ها آن گرفتن کادو و نقاشی دفتر آن داشتن بخاطر شناخت نمی که

.. میکرد لعنت ، مهرشاد  

 ی گیرنده بلکه ، نخریده کسی برای هارا آن تنها نه مهرشاد که میدانست چه
..بود خودش ها آن  

 

( بک فلش)  

 

.. داشت سال نوزده اکنون حامد و بود گذشته سال دو  

.. بود حامی کوچکش برادر صحبتش هم و بازی هم تنها  

 و میکرد توجه او به خانواده ی همه از بیش ، نداشت سنی هنوز گرچه
.. داشت دوست نهایت بی را حامد  

 صحبت او برای مدرسه اتفاقات از ناپذیر، وصف ذوقی و شادی با حامی
 بودند کرده تقلب معلمشان فهمیدن بدون دوستانش با چگونه اینکه و میکرد

.. 

 ناراحت نیز را حامی ناراحتیش اوقات گاهی ، مهربان همیشه گرچه حامد
.. میکرد  

 اورا ، شده عمویش دختر عاشق تازگی به  بزرگتر برادر میدانست حامی
..  دارد دوست نهایت بی  
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 ها چنگال و قاشق برخورد صدای جز صدایی شده، حاضر غذا میز سر بر
...شد نمی شنیده  

 سر بر همه تا کرد امر ، نداده مرخصی ی اجازه  غذا، اتمام از بعد پدر
.. بنشینند خود جای  

.. کرد نگاه پدر به حامد ، شد مطرح که حمید خواستگاری موضوع  

 تن از جان ، بروند اش خواستگاری به بود قرار که دختری اسم شنیدن با
..   نماند باقی برایش نفسی ، شده ربوده حامد  

 

 ازدواج خواستار ، پدر اکنون و است مریم ی داده دل او میدانستند همه
..بود شده مریم و حمید  

 پس این از که فهماند او به اقتدار و خشم نهایت با و کرد حامد به رو پدر
.. کند بیرون سرش از را مریم فکر  

 تنها او گویا و میکرد نگاه شد بلند میز سر از که برادرش به غمگین حامی
بود لحظه این در ، حامد برای غمگین فرد  

 

  حال

 

... بعد ماه یک  
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 آلود خواب صدایش و خمار چشمانش ، شد بلند اش گوشی زنگ صدای با
.. بود  

 

  بفرمائید.  بله_

 

  دارم کارت.. اینجا بیای سر یه میتونی.. جان مهرشاد سالم_

؟ شکوهی خانوم افتاده اتفاقی_  

 

.. دارم برات خوب خبر یه_  

  پسرم اینجا بیا

 

 به ، ماشین کلید برداشتن برای و گرفت ای لقمه خودش برای شد که حاضر
...برگشت اتاق  

...میکرد نگاه او به مالید می را چشمانش که حالی در آرشاویر  

 کرده، تحسین بود شده هم خمار حاال که اورا آبی چشمان هزارم بار برای
  زد بوسه آنها روی و شد خم

 

  بیام زود تا عزیزم بخواب_

 

بابایی میری کجا_  
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 بخوابی دیگه یکم تا.. داره کار باهام شکوهی خانوم... عزیزم میام_

باشه؟.. برمیگردم  

 

میخری؟ ام بستنی برام اومدی.. باشه_  

 

عزیزم بخواب.. باباجون میخرم_  

 

.. نشست حیاط از ای گوشه ، شده منجمد  

 دقیقه چند های حرف پیش فکرش تمام  تپید، می شدت به سینه درون قلبش
..بود شکوهی خانوم پیش  

 خانه به او ورود اینکه نه مگر بکشد؟ نفس تواند نمی دیگر میکرد حس چرا
 به شدنش پدر ، ناخواسته وجودش اینکه نه مگر ؟ بود اتفاق یک فقط اش
  افتاد؟ اتفاق باره یک

  ؟ بدهد ها آن به را آرشاویر باید کند باور نمیتوانست چرا

  بود؟ کرده گیر در راهم قلبش داده، نشان واکنش تصمیم این از عقلش چرا

 

 تهیه برایش اگر ، کرده بستنی طلب پسرکش آمد یادش که بود خانه راه در
.. شد خواهد ناراحت قطعا نکند  

... ببیند اورا نیست قرار دیگر میگفت آرشاویر به چگونه  

..  میخورند هم کنار در که است بستنی آخرین این میگفت چگونه  
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 را اش خانه باید او ، رسیده پایان به میهمانی مهلت که میگفت او به چگونه
... کند ترک  

 

.. بود کرده قفل را در ، رفته اتاق داخل به آرشاویر  

..نبود ممکن برایش مهرشاد از جدایی  

 رها قصد ، کرده عادت مهرشاد وجود به هاست مدت میدانست هم خودش
..نداشت اورا کردن  

.. گرفت شدت آرشاویر های هق هق ، شد بلند خانه در صدای وقتی  

... بودند آمده او بردن برای اخالق بد مرد آن و شکوهی خانوم  

 ماندن وقت دیگر اما کند جمع را پسرکش وسایل نمیخواست دلش مهرشاد
.. میرفت اینجا از باید ، شده تمام او  

..داد مرد آن دست به را ها آن و کرد جمع را آرشاویر وسایل آرام  

 در قفل قطعا نکند باز را در اگر که کرد تهدید رو آرشاویر شکوهی خانوم
...شکنند می را  

 

 به  نشسته، تخت روی مهرشاد و بود رفته آرشاویر که میشد ساعتی دو
.. میکرد نگاه بود شده خیس او های اشک از که بالشی  

 ممکن برایش هم خواب حتی او بدون حال و بود کرده عادت پسرکش به
..نبود  

 برای اشتهایی حتی فهمید   غذا های بسته تحویل از پس آوردند، که رو غذا
... ندارد هم غذا خوردن  
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..گذشت روز  دو 

 ناممکن برایش خواب حتی بلکه ، بود نخورده غذایی و آب تنها نه دوروز
...بود  

... افتاد راه پرورشگاه سمت به..گرفت را خودش تصمیم عاقبت  

 ی اجازه و گرفت باال به را سرش ، اتاقش در صدای با شکوهی خانوم
..داد ورود  

  است خسته بسیار میداد نشان ، مهرشاد ی خسته صورت و سرخ چشمان

 

؟ خوبه حالت جان؟ مهرشاد شده چیزی_  

 

... میکنم خواهش فرستادین؟ مرکز کدوم به رو آرشاویر بگین میشه_  

 

افتاده؟ اتفاقی.. ایالم فرستادیمش.. نیست تهران میپرسی؟ چی برای_  

 

.. کنم قبولش فرزندی به میخوام.. راستش خب.. من_  

 

 هنوز عالوه به.. جوونی خیلی هنوز تو..خوبه ؟؟حالت تو میگی چی_

... و نکردی ازدواج  

 

گرفتم رو خودم تصمیم من... بدین رو آدرسش لطفا_  
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.. فشرد دست در رو بود موسسه آدرس حاوی که کوچکی سفید کاغذ  

.. برسونه پسرکش به رو خودش پرواز اولین با تا شد آماده  

.. بست را چشمانش و داد تکیه صندلی به را سرش  

 نیاز کوتاه گرچه ، خواب یک به و است خسته چقدر که آورد بخاطر تازه
.... مند  

 

... پرسید را آمدنش دلیل بود اونجا که نگهبانی ، موسسه به ورودش با  

 برای او سال و سن به جوانی که بود سخت نگهبان برای باورش گرچه
 داد ورود ی اجازه او به ، باشد آمده بچه یک سرپرستی قبولی و نگهداری

... 

 باهم ، کرده قبول سرپرستی به را هایی بچه که میکرد نگاه هایی زوج به
....    بودند شده خیره فرزندشان به عاشقانه و میکردند صحبت  

....بود بزرگ دنیای این کجای او راستی به  

. ..او  

...  مردم عامه از متفاوت گرایش یک با  

..... تر متفاوت گرایش یک با و  

.... گرفت باال را سرش ، افتاد رویش که ای سایه حضور با  

 

.... شماست نوبت بفرمائید....احتشام آقای_  

 

... ممنون_  
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.... کرد مزه آرام را چایش  

 به شکوهی خانوم که ای پرونده و بود هم در هایش سگرمه اخالق بد مرد
... میکرد مطالعه را بود داده او  

.... کرد نگاه او به و گرفت باال به سر ای دقیقه چند از پس سرانجام  

 

...آقا نمیشه_  

 

اونوقت؟؟؟ چی یعنی_  

 

 

...آقا بود واضح خیلی_  

...ندارید رو بچه یک از نگهداری دید صالح و مجردین شما  

 

 زندگی من پیش که وقته چند بچه همین کردین فراموش اینکه مثل جدا؟؟_

...میکرده  

 

... االن کرد فرقی چه مثال...خب_  

 

 این هستن اینکار توی که کسایی به اگه نباشه مشکلی شاید گفتم...هیچی_

نه؟؟ مگه... بگم رو موضوع  
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....جناب منو نکنین تهدید_  

 

 خیلی مثل... میخوام رو بچه اون سرپرستی من...آقا بود حرفم آخرین این_

....دارن خونده فرزند بودن مجرد وجود با که دیگه های  

 

 های بخش مدیران و شکوهی خانوم با موسسه مدیر های صحبت از پس
 و خودش رضایت صورت در رو آرشاویر که رسیدند توافق این به ، دیگر

 مهرشاد به اش زندگی محل و کودک سالمت از موسسات بازرسان نظارت
.... بدهند  

 

 مراقبش و کنی جمع حواستو که بهتره فقط... بیارم رو بچه اون میرم من_

... باشی  

 

 بد مرد دیدن با و چرخاند سر آن سمت به.. اتاق در شدن باز صدای با

.. کند نگاه اورا نمیخواست دلش ، انداخته زیر به را سرش اخالق  

 

 خودش با کن دعا ، اومده سرپرستیت کردن قبول برای کسی اینکه مثل_

 تورو بشه پیدا ای دیگه کس که موقعی تا خودم میشم مجبور وگرنه ببرتت
.. کنم تربیت  

 بابا هوای دلش ، شده کنده جا از قلبش ، مرد های حرف شنیدن با
.. کرد را مهرشادش  
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 بغل در زانوهای روی بر سر و فشرد دست در رو گردنش توی گردنبند
...گذاشت اش گرفته  

 

.. گرفت باال کمی را سرش سفید کتونی های کفش دیدن با  

 ، بگیرد را خودش پدر جای نمیتوانست هیچکس  . کند نگاه او به نمیخواست

... براش بود زمین روی مرد بهترین ، داشت اعتیاد گرچه  

 پدرش که حاال شاید میکرد فکر پیش روز چند...کشید درهم را هایش اخم

 ، باشد داشته دوست پدرش ی اندازه اورا کمی بتواند مهرشاد ، نیست
...بود کرده ترک اورا نیز مهرشاد نیاورده، دوام خیلی افکارش که افسوس  

.. گرفت باال یکباره به را سرش اما، مرد صدای شنیدن با  

  پیچید آن در کمی درد ، شده بلند گردنش صدای که سریع انقدر

نداشتی؟؟ رو دیدنم توقع.. من کوچولوی آقا چیشده_  

.. پیشته هنوز مهرشادت بابا دل رفت یادت نکنه بودی؟ جدید بابایی منتظر   

.. کرد رها مهرشاد آغوش در را خودش کرده بغض  

 ، بود اینجا اکنون او جز دیگری هرکس اگر یعنی اندیشید خود با مهرشاد
.. میداد نشان واکنشی چه آرشاویر  

 آن جلب ناگهان نگاهش ، کرد جدا خود ی سینه از را آرشاویر صورت
... شد اش گونه روی کوچک های خراش  

ییدگرا تیرگی به نگاهش ، شده خاموش چشمانش برق ناگه به  

 

.. انداخت زیر به سر ، نگاهش خشم و سردی از آرشاویر  
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.. بود کرده خشمگین اینگونه اورا ، کرده اشتباهی کار نکند  

 

شده؟ چی صورتت_  

 

  خب..راستش.. خب..ممم.. من_

 

  احمقی زیادی تو یا نبود واضح سوالم.. شده چی صورتت گفتم_

 

 کتک منو.. نزاشت ولی پیشت برگردم میخواستم.. زد منو مرده اون.. اون_

  بابایی زد

 

..شد بلند زمین روی از ، گرفته بغل در رو آرشاویر مهرشاد  

.. رفت مرد آن اتاق به بزند در آنکه بدون  

 

 اجازه خودتون به ؟؟چطور بزنین رو ساله ده ی بچه یه تونستین چطور_

  کنین بلند روش دست دادین

 

 قوانین با باید اینجان که هایی بچه.. احتشام آقای ماست تربیتی اصول این_

.. بدن انجام رو کارهاشون ما  

.. نیست فیزیکی تنبیهات جز ای چاره صورت این غیر در  
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.. زد بیرون موسسه از ، مرد آن با مفصلی نسبتا دعوای از پس  

.. نداشت بحث برای وقت و داشت پرواز دیگر ساعت یک  

 

  خودت؟ خود برای ینی میخوای؟ منو واقعا تو.. بابایی_

 

 نگاهت چپ کسی حتی بعد به این از نمیزارم..پسرکم خودمی خود برای_

  کنه

 

میریم؟ هواپیما با بابایی_  

 

  دلم عزیز اره_

 

..نگذاشت منتظر هارا آن خیلی ، نداشته تاخیر هواپیما خوشبختانه  
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"صورت آرشاویر"  
                                                             

 سینه بر سر شده، آرام مدتی از بعد ولی  ترسید، می اولش آرشاویر گرچه 
... بود رفته فرو عمیقی خواب به ، گذاشته مهرشاد ی  

.. رسیدند تهران به آرشاویر شدن بیدار با و کشید طول ساعتی دو پرواز  

 بیدار بودند شده بسته حیاط توی که هایی سگ بلند های پارس صدای با
...شد  

 از  گذاشته، زمین روی را کوچکش پاهای ، مهرشاد خالی جای دیدن با
...آمد پایین تخت  

.... رفت بیرون اتاق از سپس و کرد صاف ، نامرتب گرچه را روتختی  
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  بخیر شماهم ظهر... شده بیدار پسر گل... به به_

 

  بابا گشنمه...بخیر ظهر..سالم_

 

...بخوریم ناهار بشین بیا_  

کنی؟؟ درست ساالد بلدی  

 

  اصال نمخام...کنم کار که میدی غذا بهم_

 

...بشور صورتتو  و دست حداقل پاشو... اونم میکنم درست خودم_  

 

 خیار و گوجه کردن ریز به شروع و نشست صندلی روی آرشاویر رفتن با
... کرد  

 جوابی حاضر و لجبازی هم هنوز ، زودرنج و احساسی گرچه آرشاویر
...بود نکرده ترک هاشو  

 احساس بازهم بود آرشاویر گردن توی دیروز که گردنبندی یادآوری با
 راجبه کردن فکر به وادار اورا ، کرده رخنه وجودش تمام در ناراحتی
... کرد او ی خانواده  

 از که داد می حق مادرش به ، متنفر پدرش از باید آرشاویر او نظر از
  .. شده جدا پدرش
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... میداد نشان مهرشاد نظر عکس کامال آرشاویر اما  

 

 

....میریخت فرش روی بر را تخمه های پوست ، کشیده دراز مبل روی  

 کنار در هارا آن یکبار که کسانی برای حتی ، مهرشاد و او اخالقی تضاد
....بود مشاهده قابل دیدند می هم  

 برخورد مهرشاد شکم با سرش ، بکشد دراز مبل اونور تا چرخید که همین
....کرد  

... خورده تخمه حد از بیش که میداد نشان مهرشاد صورت  

... میخورد چشم به فرش روی تخمه های پوست حد از بیش کمی واقع در  

 

... کنی جمع رو اینجا تر سریع بزنی لبخند من به که این بجای چیه نظرت_  

 

  مهرییی نگیر سخت بیخیال_

 

... زد زل او به مهرشاد صورت در لبخند دیدن نیت به  

... میشد تر عصبی اش چهره رفته، درهم بیشتر هایش اخم اما رفته رفته  

... داد ترس از پریده رنگ صورت به را خود جای  آرشاویر، شوخ لحن  

 می کسی از که بود باری اولین ، مبهم و ناشناخته بدنش برای حالت این
...ترسید  
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.. شد ماشینش سوار و آمد بیرون امالکی از  

... شد کار این به ناچار بفروشد، را عمویش هدیه که آمد نمی دلش اینکه با  

.. بود راضی عمویش گرچه  

نخواهد؟؟ را عزیزش راحتی و آسایش که بود پشتیبانی کدام  

 لبخند ، کرده نگاه آن به ای لحظه چند ، کشید بیرون جیبش از که را کارت
.... نشست هایش لب بر شیرینی  

 دوری این ، نکشیده را پدرش مهربانی و محبت طعم هیچگاه که کسی برای
  .. بود آسان

.... داشت یادگار به وجودش در را پدر محبت و مهر تمام اما او  

... بود چشیده را اش مهربانانه های نوازش و پدر قلب  

..پدر از جدایی بود سخت  

 او مشکل بخاطر اش ناراحتی اگر حتی ، پدر بودن غمگین دیدن بود سخت
.... میبود  

.... میکشد دوش به را بزرگی غم هاست سال پدرش میدانست چه  

 میریزد اشک همچنان ، هایش گذشته عکس قاب تک دیدن با میدانست چه
... 

 شیرین جز دیگری دلیل ، پدرش مهربان چهره  دوباره برگشت میدانست چه
.... دارد آرشاویر های زبانی  

 با خوب اما آرشاویر ، بود یکبار تنها پدرش با آرشاویر کوتاه دیدار گرچه
... بود کرده باز او دل در خودرا راه هایش گفتن آقاجون  
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.... زد برق تمیزی همه آن دیدن از چشمانش ، شد که نوساز ساختمان وارد  

   .. کند ترک را اش گونه وسواس عادات میکرد سعی بود ها مدت

 تنگ روزشمارت های عادت برای دلت گاه ، نباشی و باشی هرچه اما
... شد خواهد  

 رفت حمام و بهداشتی سرویس سراغ به ، گذراند دید از که هارا اتاق تمام
... 

 او اتاق در آرشاویر نبود الزم و داشت اتاق سه که بود این خانه این خوبی
... بخوابد  

 شد متوجه کم کم میرسید، نظر به کننده خوشحال ابتدا موضوع این گرچه
... نیست خوب هم چندان  

...نمیبرد خوابش دنیا از جایی هیچ او کنار جز ، کرده عادت آرشاویر به او  

.... میکرد خرید باید امروز  

... داشت الزم زیادی وسایل خانه این  

..همینطور هم آرشاویر  

... بود خواب پذیرایی وسط آرشاویر ، کرد روشن که را اش خانه های برق  

 شده پسرکش خواب مزاحم کرده، دعوا همسرش با شان همسایه باز حتما
...بودند  

 شکه حدش از بیش داغی از ، اما گذاشت که آرشاویر صورت روی دست
... شد  

.... میگفت هزیون و میکرد ناله خواب توی پسرکش  

؟؟؟ بود مهم براش پدرش اینقدر چرا  
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 ، گرفته سرچشمه او از رویاهاش و خواب تمام که داشت اهمیت اینقدر چرا
...میشد ختم او به  

...داشت اعتیاد پدرش اینکه نه مگر  

... بود فرستاده پرورشگاه به اورا اینکه نه مگر  

  نبود؟؟ عادی آرشاویر حالت چرا

میکشید؟؟ زجر پدرش دوری از چرا  

؟؟؟ کند جدا او از را آرشاویر و برگردد روزی داشت امکان  

؟؟؟ میکشید نفس ها آن از دور به جایی و بود زنده اصال  

 

(((( بک فلش))))  

 

... کند کنترل را هایش زدن هق صدای  گذاشته، دهانش روی را دستش  

... بزند کتک هم اورا و بفهمد پدر مبادا  

...بود مریم و حمید ازدواج  روز امروز  

 در بود گفته که آن خاطر به حامد به پدر که سیلی از مانده جا به کبودی رد
 میکرد خودنمایی برادرش صورت روی ، بود زده نمیکند شرکت مجلس

.... 

  ؟؟ بود مرده حامد قلب داشت اهمیتی چه

 رسیده، اوج به افسردگیش بیماری ، ماه یک این توی داشت اهمیتی چه
؟؟ بود شده بخش آرام های قرص مصرف به مجبور  
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 آغوش در اورا که کسی تنها و میریخت اشک هرشب اگر داشت اهمیتی چه
.... بود خودش ، میکشید  

....آمد بیرون اتاقش از آرام ، شنید بیرون از که را در شدن کوبیده صدای  

...  آمد بیرون و کرد باز را اتاق در باالخره حامد  

... کند بغلش تا رفت برادرش طرف به  

..... کشید عقب ناخودآگاه ، اما اش زده یخ های چشم دیدن با  

... بود بد پیش از بیش حامد حال عروسی شب از بعد  

....ید میپر خواب از مدام و میدید وحشتناکی های کابوس ها شب  

....برد پناه اتاقش به همیشه مثل برگشت که دانشگاه از  

 پراند جا از اورا ، اما میشد کوبیده اتاقش در به که بلندی های تقه صدای
.... 

 

(((((حال)))))  

 

 میکردند مکان نقل جدید ی خانه به ، کرده تخلیه را خانه باید هفته آخر تا
.... 

 برای جدید وسایل دنبال به تا گرفت مرخصی شکوهی خانوم از امروز
.... باشد خانه  

 با هم اورا شد مجبور  آرشاویر، وار مسلسل و مجدد های اصرار خاطر به
.. ببرد خود  

... بود بهتر ماندنش خانه در از گرچه  
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... نداشت خوبی ی خاطره خانه در آرشاویر گذاشتن تنها از  

... کرد انتخاب سنگین و ساده خودرا تخت  

 عادت جلف های لباس حتی و وسایل به ، خانواده های تربیت لطف به
... نداشت  

 ی کننده تعیین افراد لباس و خانه دکور که بود پدر همیشگی ی جمله
....آنهاست شخصیت  

 خریده ای اضافه حتی یا و تزئینی ی وسیله هیچ بدون را خانه وسایل تمامی
... بودند  

 ی کننده خسته ی پروژه قسمت ترین سخت که غذایی مواد بود مانده اما تنها
.... بود کردن خرید  

 

  بردارم هم دیگه چیپس دوتا حاال... دیگه نیار در بازی خسیس...اه_

 

  دیگه بسه... خریدی خوراکی همه این_

 

 تو منو میخوای کار اول همین از ببین... خریدم چی انگار میگی جور یه_

بدنم داره الزم...رشدم سن تو االن من... کنی بزرگ بدبختی و فقر  

 

 تحریرم لوازم یکم باید که بریم... کردی پر رو سبد اون کل... دیگه بسه_

...بخرم برات  

...امسال بری مدرسه باید نرفته که یادت  
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 که وسایلی مدام و میرفت راه کتاب و دفتر همه اون بین ذوق با آرشاویر
 در را آنها ، او توسط تاییدش از بعد و میداد نشون مهرشاد به میخواست

....گذاشت می سبد  

...بودند فروشگاه صندوق به رفتن راه در  

... شد زیبا های نقاشی دفتر آن جلب یکباره به اما مهرشاد چشمان  

 

... کن انتخاب هارو نقاشی دفتر این از دونه یه بیا....آرشا_  

  نمیخوره بدرد دیگه... دور بنداز قبلیرو

 

... شد خاموش ، اما آرشاویر چشمان برق و شادی  

.... بود دلیل منتظر ، کرده تعجب رفتارش تغییر این از مهرشاد  

 سمت به و داد هول را خریدش سبد دوباره آرشاویر ای دقیقه چند از بعد
...رفت صندوق  

 

....زندگیت فرد ترین مهم از یادگاری مثل.... بهتره قدیمیش چیزا خیلی_  

 

 کارگران، توسط خانه چیدمان بر نظارت همچنین و گرفتن تحویل از پس
 در را شام اولین ، داده سفارش را آرشاویر ی عالقه مورد غذای مهرشاد

....خوردند جدیدشان ی خانه  

 در اینکه وجود با که بود شبی اولین.. ..کشید تشک روی بر آرام را دستش

....نخوابیدند اتاق یک در و هم پیش بودند خانه یک  
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 بود شده هرشب عادت اما او از پس گذشت، منوال همین به هم اوایل گرچه
....آرشاویر کشیدن آغوش در  

                           ,                      
 

"آرشاویر"                      .  
 شد باز شدت به اتاقش در که میکرد نرم پنجه و دست بیداری و خواب بین
... 

... نشست تخت روی و شد بلند جایش از  
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  ؟؟ بخوابم اینجا میشه....چیزه....امممم_

 

  ؟ نمیبره خوابت_

 

 حاال باشه روم پات و دست و بدی فشارم بغلت تو کردم عادت بسکه...نچ_

...بخوابم نمتونم آرامش تو  

 

 وجود بود فهمیده هم خودش که زمانی درست اونم...نه بگه نمیتونست

.....ارزشه با براش چقدر آرشاویر  

... کرد بغل رو آرشاویر و کرد باز دستشو  

 کمر روی دیگشو دست و کشید دوتاشون روی رو مسافرتی نازک پتوی
....انداخت آرشاویر  

 

جوجه؟؟ خندی می چی به_  

 

...  نمیاد باال نفسم که گرفتی منو محکم اونقد_  

 ترجیح راحتم و نرم تخت به شدنو له و فشار این که دیوونم کنم فکر ولی
...میدم  

 

 که آرشاویر زبان از کوچک هرچند اعتراف این شنیدن بود شیرین چقدر
... بود شده ترین محبوب وقت چند این  
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 بالش در را سرش که بود خسته قدری به اما حال این با ، بود شده صبح
 هایش پلک پشت به خورشید های اشعه نفوذ از میکرد سعی ، کرده فرو
.... کند گیری جلو  

 را سرش و کرد باز  چشم ، فردی توسط بدنش مکرروار های دادن تکون با
....آورد بیرون بالشش از  

 

...داره کارت زده زنگ چندبار باباجون پاشو... مهرشاد میخوابی چقدر_  

 

 مودب... نکن صدا اسم به منو نگفتم دفعه صد دوما سالمت؟ کو اوال_

 باش؟؟

 

...ماهت روی به سالم اوال_  

....پدرجان خیزید برپا...چشم ثانیا  

 

!!!!!آرشاویر_  

 

... اصال رفتم من.. بابا ای_  

 

....آمد بیرون سرویس از صورتش و دست شستن از بعد  

.... شد آشپزخانه راهیه گرفت می را پدرش ی شماره که طور همین  
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 را خوابش از گیج چشمان ، اما شده تزئین های صبحانه و چیده میز دیدن
.... کرد تر هوشیار  

 

....کدبانویی آرشاویر چه....اوه_  

 

....تو بر اُف... میکشی کار نجیب حیوان یه عین من از... دیگه کنیم چه_  

 

؟؟ شدی پررو دادم رو واز_  

!؟ دادی رو من به کی تو شدم؟؟ پررو من_  

 

...آرشا_  

 

  نگو نصفه اسممو....آرشاویر_

 

....میکنی خطاب مفرد منو که باریه آخرین این....آرشاویر_  

 

... شد بلند تلفن پشت از پدرش صدای دهد جواب آرشاویر اینکه از قبل  

 

...مهرشاد_  
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داشتین؟؟ کارم...زدین زنگ وقتی بودم خواب ببخشید... بابا سالم_  

 

 و مدرسه تا مونده روزی چند یه که حاال بگم میخواستم... عزیزم اره_

... اینجا بیا بشه باز دانشگاها  

 

؟؟ خوبه مامان.. خوبین شما...ایشاال میایم.. بابا چشم_  

 

... بود پدرش با صحبت درحال مهرشاد که میشد ساعتی نیم تقریبا  

 با بتواند شده هم دیگر یکبار برای کاش که میکرد فکر این به اما آرشاویر
.... کند صحبت پدرش  

......بگذارد کنار را اش گذشته افکار تا داد تکان آرام را سرش  

....نرود ای خانواده هیچ با بود داده قول پدرش به  

 او یافتن نیت به ، کرده ترک پدرش که بماند منتظر قدری به بود داده قول
....بازگردد  

.... کرد فراموش را عهدش که شد چه  

  میکند؟ صدا بابا لقب با اورا ، مهرشاد ی خانه در اکنون که شد چه

 

 کمی مقدار به آسمان ، کرده طلوع خورشید که میشد ای دقیقه چند هنوز
... بود شده روشن  

.... انداخت او روی به را مسافرتی نازک پتوی ، کرده بغل را آرشاویر  
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 به که خودش ماشین با بود قرار اینبار و بود برداشته رو الزم وسایل تغریبا
....برود شیراز به بود خریده پدر لطف  

 که جایی تا رو صندلی و گذاشت راننده کمک صندلی روی رو آرشاویر
...خواباند میتوانست  

 رو شکوهی خانوم پدر فوت خبر و گرفتند تماس او با که بود ظهر تقریبا
.... دادند بهش  

 در اش ناتوانی دلیل به خواهی عذر و شکوهی خانوم به گفتن تسلیت از پس
.... کرد قطع را تلفن ، پدرش مراسم شدن حاضر  

. .. کرد بلند طرف دو به را دستانش کشیده، ای خمیازه آرشاویر  

  میکردی؟؟ صحبت کی با

 

... بود شده فوت پدرش خدا بنده... شکوهی خانوم_  

 

...حتما بوده ننش شوهر... مرده وقته خیلی که خودش بابا_  

 

میدونی؟؟ کجا از تو_  

 

 اون فامیل نکردی دقت.. خب...شکوهیه خانوم داداش استادتون نگفتی مگه_

...شکوهی این فامیل عابدیه  

 

...بگذریم... نبود حواسم اصال... میگی راست_  
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نیست؟؟ گرسنت  

 

((((( بک فلش)))))  

 

... کرد باز رو در و شد بلند جاش از  

 اتاق باز در دیدن با...رسید می نظر به ناراحت و عصبی پدرش ی چهره

....کرد تند پا طرفش به حامد  

 

 بری باید شده بد حالش بزرگت مادر... بیمارستان بری باید شو حاضر_

  بجنب د.. باشی مراقبش

 

... امتحان فردا من.. من_  

 

... گفتم باش زود... نزن حرف من حرف رو اینقدر.... ببند دهنتو حامد_  

 

... چشم_  

 

.....گذشت می بیمارستان از مادربزرگش شدن مرخص از دوروزی  

.... افتاد راه بزرگ مادر خانه طرف به کالسش اتمام از پس  

... میکرد مراقبت او از باید که بود فردی تنها گویا حامد و میماند تنها نباید  
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 بطرفش انتظامی نیروی مامور دو ، در کردن باز و خانه به رسیدنش با
...آمدند  

 

خانوم؟؟ حاج خودشه_  

 

فطرتشه پست عوضی خود... خودشه اره_  

 

 

(((((حال)))))  

 

....داشت نگه خونه سفره یک در جلوی  

... کنه باز بود قهر باهاش که رو آرشاویر سمت در و شد پیاده  

.... میشد خسته گونش وسواس های رفتار دست از خودشم وقتا گاهی  

 عدم و ها مکان این بودن کثیف ی بهانه به رو آرشاویر صبح از اینقدر
 دیگه و کرد قهر عاقبت پسرکش که بود چرخونده غذاییشون مواد و بهداشت
....گشنشه نگفت  

 

... نیس گرسنت مگه....غذا اینم...اولیاحضرت شو پیاده_  
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 با رابطه در کاملتون توضیح و عالی جناب های رفتار وجود با...نخیر_

 چیزی رو روز سه دو این بهتره که شدم آگاه کامال بیرون غذایی مواد
....بمیرم سپس و نخورم  

 

!بیارمت؟ یا پایین میای آرشاویر_  

 

ببینم پایین بیارم منو؟؟ اونم میکنی؟؟ تحدید...اوهوک_  

 

.... بود ارادی غیر کامال آرشاویر جیغ و مهرشاد حرکت  

... بود دستش در پاهایش و گرفته قرار مهرشاد کمر گودی در سرش  

بود انداخته اش شانه روی اورا که حالی در مهرشاد  

 

...مهرشااد_  

 

مهرشاد؟؟_  

 

... ایجوری میره ابروم... پایین بزارم.... مهرشاد بابا... چیز... نه_  

 

 به ما) بود؟؟ همین میکردی پورت و هارت اینقدر.. بعدشم... راحتم که من_

(مشهدیا؟ فقط یا میگین شماهم..پورت و هارت میگیم الکی حرفای  
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  ؟؟ دارین میل چی...آقا اومدین خوش_

 

 داشته هم مخلفات و ساالد...لدفا کنید لطف ماهی با پلو سبزی.. خب.. من_

  باشه

 

  میخورن؟ برادرتونچی و ماهی با پلو سبزی پرس یه.. خب بسیار_

 

  ؟ میخوری چی... بابا آرشاویر_

 

دارین؟؟ دیزی_  

 

... داریم بله_  

 

...بیارین هم پیاز...عاها و دوغ و میخورم دیزی من.. خب_  

 

  اجازه با...بله_

 

  بخوری دیزی واقعا میخوای...آرشاویر_

 

کرده هوسم.. خب اره_  



قایق:گی           قلم:رمان اروتا         ژانر  

 

 

 از اومد کنارش از که ترقی صدای با قاشق که بود غذاش قاشق سومین
... افتاد دستش  

... انداخت سینی وسط ی شده تکه پیاز به سپس و آرشاویر به نگاه یه  

 

.... کنی تیکش سرش تو بکوبی مشت با اینکه لذتش اصال_  

 

  بچشم رو لذتش االن همین میخواد دلم چقدر_

 

... نداری پیاز که تو خب_  

 

...بیشتره لذتشم مطمعنم... هست که عالی جناب سر_  

 

.....گرفتمون خالت دختر نحسیه اینجا بیایم اومدیم ما واز...هوف_  

 میشه مرغی چیز اخالقت اطراف این میزاریم پامونو تا...خوبیما هم با اینقده
... 

 

... تو رفتارای یا مرغیه چیز من اخالق_  

 

  کابوووس کابوسه.. نیس که رویا... بهش لعنت_

.. بزنی الکی حرفای اینکه جای بخور تو غذا_  
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 کردم دعوات دفعه اون...کردیا کلکل باهاش نبینم اونجا رسیدیم..ضمن در

  میزنمت دفعه این..

 

.. برگردیم.. اصال نمیام من_  

 

... کرد غذا خوردن به شروع دوباره و داد تکان را سرش  

 هر با رو دیگران برانگیز تعجب های نگاه... نفهمید غذایش از هیچی گرچه

... میکرد حس آرشاویر توسط دیزی مواد کوبیدن بار  

 

.. دیگه بریم خب...شدم سیر....اخیش_  

 

...رفت ابروم کافی ی اندازه ب... همینه منم نظر اره_  

 

 اما آرشاویر...  بود خواب خمار تقریبا مهرشاد های چشم و بود شده شب

 ماشین و جاده وار روتین حرکت به چشمش تا بچه این... بود خوابیده راحت

...میبرد خوابش افتاد می  

....میگذراندند خانه مسافر در رو شب باید اجبار به ، نبود رضا دلش گرچه  

 

.. بخواب اتاق تو بریم پاشو.. پاشو..آرشاویر_  
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رسیدیم؟؟_  

 

 کنم پهن رو پتو این تا پاشو...  کنم بغلت نمیتونم.. واستا پاشو... نگا رو اقا_

..  تخت رو  

 

...بود برداشته رو اتاق نم بوی و بود شده صبح  

 راضی وجه هیچ به ، بود شده تنگ روزانش های حمام برای دلش اینکه با
.... نبود اینجا در کردن حمام به  

 چطور بچه این که میکرد تعجب وقتا گاهی و بود خواب هم هنوز آرشاویر
.... بخوابه اینقدر میتونه  

... پوشوند روشو پتو با و کرد بغلش دوباره  

.... روشن و تاریک نیمه هنوز هوا بودو صبح دمای دم  

 رو پدرانه های حس کرده درک خوبی به آرشاویر وجود با وقت چند این
.... 

....   . کرد توقف نانوایی کنار  

 آن میتوانست آسانی به رهگذری هر  پیچیده، هم خیابان در نان خوش بوی
... کند حس حس را  

.... گرفت بزرگ پیراشکی دوتا و نان یک صبحانه برای  

 ترجیح رو نانوایی های پیراشکی و نبود خوشایند برایش آماده غذاهای
....میداد  
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 کج پنجره شیشه کنار گردنش و بود زده غلت ماشین صندلی روی آرشاویر
... بود مونده شده  

 

... تو میخوابی چقد که اه.... بخور صبحونه پاشو.... آرشا...آرشا_  

 

...دیگه کن ولم....اووم_  

 

 باش راحت.. عسلم بخواب....  نیست مشکلی نمیخوای پیراشکی اگه... باشه_
.. 

 

  کجاست؟؟ کو؟؟!!! پیراشکی_

 

... که نمیخوای گفتی_  

 

 رو بمونه جنازم...بمیرم بیفتم... ها گشنمه دیگه بده... خوردم سس من_

...قبرا سنگ قیمت..دستت  

 

 

...نکشتی رو مردم کل تا بگیر بیا... بسه بسه_  

.... بود مونده شیراز به رسیدن تا ساعتی دو  
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.... پرید باال هاش شونه اهنگ ی کننده کر صدای شنیدن با  

 

.... میکنی رانندگی سکوت تو پیرمردا عینهو. . خو چیه_  

...دنیا زشتیای تو تف.....     دوروزه دنیا...آقا باش شاد  

 

....میزارم بیابون به سر تو دست از تهش_  

 

!...نداری خبر...بیابونیم تو االنم_  

 

... نیست که زبون_  

 

  ماشاال دیری دیری دیش..ماشاال زبونه شاه_

 

...ضعیفه اعصابم من...صداشوها کن کم_  

 

 اینجا پفکی...چیپسی... ای تخمه یه میگم...خدمتشون داریم ارادت... میدونم_

  نمیره؟ پیدا

 

... دارم زمستونی آجیل.. کن باز رو داشبورد در_  
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جووون اوف_  

 

  حافظیه؟ بریم اول رسیدیم میگم..آرشاویر_

 

بریم... دارم دوست که من...اوهوم_  

 

. میشد نزدیک آرامگاه به ، گرفته رو آرشاویر دست  

 بود کوچک وقتی... میداد آرامش او به که بود هایی مکان بهترین از یکی

....آمد می اینجا به پدر با هفته هر  

 

....پیس پیس_  

 

... چیه واز_  

 

 خوشگله خیلی...بکنم رو قرمزه گل اون برم بدی پوشش منو میتونی میگم_

  المصب

 

 از فکرشو...ارامگاهه این زیبایی اینجا گالی.. برات میخرم.... نکرده الزم_

... کن بیرون سرت  
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(((((بک فلش)))))  

 

.... کرد نگاه بود شده وصل جوانی سرباز به که فلزی سرد دستبند به  

 نتیجه به  کرده، مرور بود داده انجام که کارهایی بارها پاسگاه به رسیدن تا
......بود نرسیده ای  

 گرچه... زد لبخندی بود نشسته صندلی روی حمید کنار که پدرش دیدن با

 با ، داشت رو رفتار همین هم هنوز و بود کرده صحبت تند او با همیشه
 نگاه او به بکشه ناراحتی بچش نمیزاره و هست پدرش باالخره اینکه به امید

. .میکرد  

... شد مشت دستانش او دیدن با اما پدرش  

... . هست و بوده مصیبت اول از که بچه این به لعنت  

.... کرد تند پا سمتش به  

...پیچید پاسگاه در آورد پایین اش گونه روی که محکمی سیلی صدای  

 

 بفهمی بخوری خنک آب میندازمت.... ناموس بی ی پسره میکنم بیچارت_

  چی ینی

 

...بابا_  

 

...کنی صدام بابا نداری حق بعد به این از.. نیستم تو بابای من...ببند دهنتو_  

 



قایق:گی           قلم:رمان اروتا         ژانر  

 

 

.....ننداخت بهش نگاهی نیم حتی ، نشسته صندلی روی حمید  

.. کشید اهی  

... بود بریده حمید از پیش وقت خیلی  

... شد عوض یکباره به همچی  

... نبود بچگی دوران ی بزرگه برادر دیگه حمید  

....میکرد نوازشش اون میشستو پاش روی ها ساعت که همون  

 خوب تا میبوسیدش میافتاد زمین یا میخورد جایی به سرش تا که همون
  ..بشه

 

....فهمید نمی رو سرگرد های حرف دیگه  

....پیچید می هایش گوش در عجیبی زنگ صدای تهی، مغزش  

... نداشت خود از دفاع برای حرفی حتی  

... شد متهم راحتی به  

... او علیه بر همچی  

... میشد تکرار ذهنش توی مدام سرگرد ی جمله  

... میافتاد اتفاق سریع و وار روتین حرکتش  

... هستید برادرتون خانوم دزدیدن به متهم شما  

.... کنید اعتراف بهتره  

میدونیم رو چیز همه ما  

....کشید نفس  
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... بلعید رو اتاق داخل هوای توان تمام با  

.... بزنن بهش ناموسی بی انگ نمیزاشت  

... بود روحش تحمل فرای این ، دیده اذیت و ازار عمر تمام گرچه  

... میزد پا و دست دریا وسط که کسی مثل دقیقا  

.... ماندن زنده برای تالشش آخرین شاید  

 

  نکردم من... نبودم من_

 

.... کردم کار اینجا سال چندین من.... جون پسر ببین_  

.... دیدم داشتمو بخواد دلت تا هم تورو مال مثل هایی پرونده  

... میگن همینو اولش همشون  

.... کردی غلطی چه میفهمی بگذره که چندروز یه  

.....میاد یادت کم کم  

... اینبار کشید فریاد  

... کرد تکرار رو بود گفته که ای جمله  

... شد ساکت زد پدرش که ای دهنی تو با  

... کرد بغض دوباره  

.... میکرد طلب ازش بچگیاشو هوای و حال دلش دوباره  

... بود مرده که حسی  

... بفهمد کسی آنکه بی شد کشته آرام  
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... زندگی درست مسیر ی شده رها  

... میشد تر نزدیک تاریک پیچ در پیچ های راه به میداشت بر که قدمی هر  

 

(((((حال)))))  

 

... نشد مهرشاد منتظر  

...زد زنگ و دوید خونه بطرف  

... نکرد باز رو در کسی  

... نبودن خونه شاید  

 

... من چکاوک  میکنی چیکار_  

 

گرمی استقبال چه... ک نمیده جواب کسی_  

 

... کرد بغلش و خندید  

... میکشه رو انتظارش چی دونست نمی پسرکش  

... کشید بیرون خودش جیب از رو کلید و بوسید رو گلوش زیر  

 

... خودم دارما کلید....اصن نباشن....خب_  
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... کنم خالی رو آقاجون یخچال میخوام که تو بریم زودتر کن باز پس خب_  

  خیلی گشنمه

 

....چکاوک خوردی تو نصفشو که منم پیراشکی_  

 

... من رو میزاری هی چیه لقبا این درضمن.. بود بزرگ چقدر انگار حاال_  

ها نمیشه سرم هیچی گشنگی موقع...گشنمه  

 

...گذاشت زمین روی رو آرشاویر و کرد باز رو در  

.... بود رفته فرو محض تاریکی در خونه  

 

... واقعا کنم فکر...مهرشاد_  

 

 ، بلندی صدای با مبارک تولدت گفتن و ها برق یکباره شدن روشن با
... پرید مهرشاد بغل توی ترسیده  

 

...پرید پایین مهرشاد روی از ، موقعیت درک لحظه چند از بعد  

 

  باباجووون_
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قشنگم ی نوه مبارک تولدت...  دلم جون_  

 

...اومدا باال جونم ولی...مرسی_  

 

.... کرد بغلش و رفت جلو  

... نبود سخت خیلی شده پدر مهرشاد اینکه باور  

 و بودن کرده عادت بهش همه که بود گرم خون و شیرین قدری به بچه این
.....داشتن دوسش قلب صمیم از  

 

  ؟ کنیم باز رو آرشاویر آقا کادوهای بریم.. خب خب_

 

... اول بخوریم کیک میگم ولی...کنیما باز چرا خب.. نه_  

 

.. نه_  

 

... خب باباجون؟گشنمه چرا..عه_  

 

...دیگه میزنیم برش رو کیک بعد میکنی فوت شمعتو اول_  

 

...میکرد خودنمایی کیک روی یازده عدد شمع  
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... شد پدر دلتنگ باز  

... نیومد اما بیاد داد قول  

 یک صرفا برگشتنش و نخواسته اونو دیگه پدرش کنه فکر حتی بود حاضر
...بوده الکی حرف  

... نه مردنش اما  

... نیس زنده دیگه پدرش کنه فکر ای لحظه نبود حاضر  

... بگیره رو پدرش جای نمیتونست هیچوقت عالی، گرچه مهرشاد  

 

.... کرد فوت رو شمع  

... شد باز دیگری از پس یکی ها کادو و زدند برش رو کیک  

 

...نشست نشیمن توی سلطنتی مبل روی و زد لبخندی  

... بود خوشحال امروز پسرکش  

.... همیشه از تر حال خوش  

.... بود کرده تشکر برایش گرفتن تولد بخاطر او از بارها  

 بود شده تنگ خوابیدن کنارش و آرشاویر گرفتن بغل در برای دلش اینکه با
... نرفت اتاق به بازهم ،  

.. بود سنج نکته و بین ریز پدرش  

....بده نشون پدر به رو آرشاویر به خود زیاد وابستگی نمیخواست دلش  

... میکرد پیدا رو خود راه سختی به نفس کرده، عرق صورتش  
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... داشت شدن رها در سعی و میزد پا و دست گذشته دنیای در  

... نبود بیشتر سالش چهار  

.... بودند ها ثروتمندترین از یکی مادر ی خانواده  

... ها آدم خراب ذات از افسوس ولی  

... بود پدرش داشت دوستش لعنتی جمع اون توی که کسی تنها  

... کشیده سختی باباش میدونست خوب  

... داره غم  

....زخمه از پر بدنش و کرده تحمل رو زیادی درد حتی گاهی  

... اورد بیرون پاکتش از رو کوچک کیک  

....نشوند پاش روی رو آرشاویر و گذاشت کوچکی کبریت اون روی  

... بابا نفس کن فوت  

.. الهی باشی داشته خوبی زندگی  

... اگه حتی  

... نبودم من روز یه اگه حتی  

... پرید خواب از و کشید شهیق  

....    کرد باز رو اتاق در مهرشاد  

... شد نزدیکش نگران اشفتش ی چهره دیدن با  

 

 

دیدی؟؟ بد خواب... عزیزم خوبی... آرشا... عمرم چیه_  
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... کرد بغلش و دوید طرفش به مهرشاد دیدن با  

 حلقه مهرشاد های شونه دور هاشو دست باشه کارش متوجه اونکه بدون
.....گذاشت اون های لب روی لب و کرد  

... گشت می آرامش ای ذره دنبال به شاید  

.... ها گذشته از فراری فقط شاید  

... بود آرشاویر کار شوک توی اما مهرشاد  

...داره دوست اونو هم آرشاویر یعنی  

... عاشقشه یعنی  

.....فقط شاید یا  

... کرد دور ذهن از رو خیاالت و کشید عمیقی نفس  

... نیست عاشقش بچه اون که معلومه  

... داره دوسش پدر عنوان به فقط که معلومه  

....نیست خوب حالش االن  

.....ارادیه غیر رفتاراش  

... نزد حرفی حال این با  

.... کنه دور خودش از رو آرشاویر نکرد سعی حتی  

....  بچشه رو بود عاشقش که کسی های لب طعم یکم داشت ایرادی چه  

... نبود نظر مورد فرد آرشاویر گرچه  

.. میدونست مهرشاد احساسات از چیزی نه که  

... اون گرایش از چیزی نه و  
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.. فقط بود دیده کابوس آرشاویر..بابا نه_  

 

...خالت خونه بریم میخوای.. پایین بیاین پاشین...اوه_  

 

... بابا وای_  

 

... زشته...بریم گفتن.. اومده رویا برای خواستگار... مهرشاد نکن شروع_  

 

...چشم_  

 

.. کنه چیزش هرشب شوهرش الهی ای آقاجون؟؟ کنه ازدواج میخواد جدا_  

 

  کنه؟ چیزش_

 

... کنه اش ضایع...ضایع_  

 

...اوناس از خواهرشوهرش ولی...آرومیه پسر اینکه مثل شوهرش_  

  هوراااا_

 

...لحظه چند یه دارم کارتون بیرون بیارین تشریف شما... مهرشاد اقا_  
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..آرشاویر پاشو... میام االن_  

 

... بیا تنها خودت_  

 

...باشه ندیده رو بوسیدنشون صحنه پدرش میکرد دعا  

 رو اتاق در... میکرد دیوونش بده توضیح بخواد چطور اینکه به فکر حتی

  .. رفت بود نشسته صندلی روی که پدر سمت به و بست

... بشینه کرد اشاره  

 

!؟ گلم پسر میکردین چیکار داشتین بفرمائید میشه_  

 

 خب بود دیده بد خواب.. میکردم آروم رو ارشا داشتم بیاین اینکه قبل...من_
... 

 

! میکنی ارومش ازش گرفتن لب با میبینه بد خواب هرکی یعنی عااا_  

...کرد مشت هاشو دست و انداخت پایین رو سرش  

...بهش لعنت  

.. میداد باباش به جوابی چه حاال  

 

 نمیدونم ازت هیچی کردی فکر مهرشاد؟ بچم من....ببینم سرتو باال بگیر_

هان؟...  
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.. فقط کن باور.. بابا_  

 

... نداری دوست بچت جای اونو تو_  

.... نیست پدرانه نگاه صرفا اون به نگاهات حتی  

 

... بابا_  

 

 که نشناسم خودمو پسر... کردم بزرگت سال همه این... نکن بابا بابا اینقدر_

.. بمیرم برم باید  

 

...نکنه خدا_  

 

همجنسگرایی میدونم_  

 

  با...با_

 

 تورو پیش چندوقت تا... هوم؟... من راجبه کردی فکر چی....عزیزم_

 پدر و کنی ازدواج فقط بود مهم برام... نمیکردم درک احساساتتو...نمیدیدم

 برقرار ارتباط دختری با خواست نمی دلت هیچوقت چرا میفهمم االن...شی

... کنی  
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... میکنم درکت من..  عزیزم میکنه درکت بابا  

 

... بگه چی پدرش جواب در دونست نمی  

... بیاد کنار موضوع این با اون کرد نمی فکرشو هیچوقت  

... اما حاال  

 بازم باشی سخت و سفت دیگران جلوی هم هرچقدر... بود کرده بغض

... کنی تکیه بهش که باشه کسی گاهی الزمه  

... کرد بغلش او از قبل و فهمید حالشو پدرش  

...آرامش به داشت نیاز پسرش  

... بود کرده دریغ او از مدت این که آغوشی به داشت نیاز  

 

 

((((( بک فلش)))))  

 

... بود افراد از خالی دادگاه  

.... بودند نیومده هم پدرش و حمید حتی  

... ببینه مریمو میخواست دلش  

...باشه بار آخرین اگه حتی  

...نبوده اون کار که بده توضیح فقط  

... ریختند زمین کف اشکهاش  
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....  نشد داشته دوست هیچکس توسط هیچوقت  

... نبود مهم حال این با  

... نمونده تن توی جونی دیگه میکرد حس اما حاال  

... بود رفته دلیل بی که آبرویی  

... شد متهم نکرده کار به وقتی  

...میشه نزدیک پرتگاه به لحظه هر میکرد حس  

... میکردن بحث باهم وکیل دو فقط جلسه تمام توی  

... میکرد تالش دادگاه توی شدنش موفق برای هرکس  

... شد خسته که بود قاضی این عاقبت  

 

... کنه دفاع خودش از متهم بزارین..کافیه_  

 

.. نکردم کارو.. این من... کنید باور... نبودم من_  

 

 کجا هشت ساعت شنیده شمارو صدای معتقده شاکی که شبی... شب اون_

...بودین  

 

...خوابگاه_  

 

.. نمیره خوابگاه اصال این...قاضی آقای میگه دروغ_  
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 بودی اونجا چرا... خوابگاه گفتی... خب... میکنم صحبت من اینجا..ساکت_
.. 

 

 کادوی فقط رفتم سر یه منم بود بهتر حالش جون مامان... بود دوستم تولد_

... کنین باور.. بدم دوستمو  

 

... کنه تایید حرفتو این هست کسی... تولد گفتی_  

 

 دست برادرم ناموس به من...گم نمی دروغ من.. من... هستن دوستام_

...نزدم  

 

... بود گذشته دادگاه روز از دوروز  

...باشه کرده باور حرفشو قاضی بود امیدوار  

 

.. بیرون بیا.. هی_  

 

  منی؟ با_

 

  جلوتر افتاده دادگاه جلسه... بریم پاشو.. پس باشم باید کی با_
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... کرد بخشش طلب خدا از... شد بلند  

... باشه داده انجام بدی کار تابحال نمیداشت یاد به گرچه  

... زد لبخند بهش قاضی ، اتاق به ورودش با  

... او چهره از گرفت آرامش  

...  بود نداده نشون خوش روی بهش کسی تابحال  

 

بازکنین دستاشو... پسرم بشین_  

 

...اقا_   

 

 این فقط اما بودی اونجا گفتن... گفتی که دوستات پیش.. خوابگاه رفتیم_

 رو خروجت و ورود و نگهبانی دوربینای... میشد ثابت باید.. نبود کافی

... کردیم چک  

 دوستات از یکی که بود فیلمی کرد کمک ما به بیشتر همه از که چیزی اما
... بود گرفته تولد تو  

 

  فیلم؟_

 

 با کوتاه خیلی و خورد زنگ گوشیت تو میداد نشون فیلم اون توی... اره_

... میکردی صحبت کسی  
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 خانوم که بود همونایی دقیقا میزدی که هایی حرف و ها جمله که درحالی
... بود شنیده برادرت  

... کرده استفاده تو صدای از یکی حال این با  

؟ زد زنگ بهت کی.. شب اون  

 

.... شد خشک دهنش آب ، کرده قفل زبان  

!  نه کردند نمی باور حرفشو  

.... حامد و بود همه اعتماد مورد اون  

... نداشت رو هیچکس حامد  

... چرا اما  

... باشه اون کار که بود سخت خودشم برای باورش  

 

  ؟ نه مگه یادته تو ؟ بوده کی اون.....پسرم_

 

؟ نه نمیکنه....نمیکنه اینکارو اون... نیست اون کار_  

 

  فامیلتونه؟ اشناس؟_

 

...عمومه پسر_  
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... که خانومی همین برادر یعنی عموت؟ پسر_  

 

 تره نزدیک داداشم به برادر از....عمومه خان پسر....نداره برادر مریم..نه_

  ؟ نه مگه نیست اون کار...

 

...نباشه کدومتون هیچ کار امیدوارم_  

...کنیم صحبت ایشون با نیازه پس  

 گفته طبق و بودی اونجا ساعت اون میداد نشون مدارک چون آزادی ولی تو
... خونه رفتی هم شب نه ساعت بزرگت مادر  

 

  ندارین؟ کاری دیگه من با...یعنی_

 

 تو جانب از مشکلی.. داریم کار رو عموت پسر...بری میتونی.. پسرم نه_

.. نبوده  

 

...گرفت تحویل رو وسایلش  

... اما حال این با  

.... نداشت رو رفتن خونه به پای دیگه  

... شکسته که قلبی  

... بود شده له که غروری  
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... بود کشیده که هایی درد از مملو افکاری و  

.... میکرد صلب او از رو برگشتن اجازه  

 

... کرد نگاه داشت کیفش توی که تومنی دویست به  

... بود همین فقط ماهش این موجودی  

....افتاد راه ای وسیله و غذا حتی یا ای اضافه لباس هیچ بدون  

... میره کجا دونست نمی حتی  

... نبود مهم هیچی اما  

... میخواست رفتن فقط  

... بود شده زده او به که تهمتی از شدن دور فقط  

 پنجره شیشه به رو سرش و شد میرفت اهواز سمت به که اتوبوسی سوار
... داد تکیه  

... باشه محکم  میکرد سعی گرچه  

... همچی شد تموم بگه خودش با  

... باشی ناراحت دوریشون بابت بخوای که نداشتی ای خانواده  

... حامی فقط شاید  

... میشد تنگ حامی برای دلش فقط شاید  

....ریختند می اما ها اشک  

... دلتنگی برای شاید  

... بود کرده انتخاب که نامعلومی آینده برای شاید  
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...افتاد خودش به شیشه از نگاهش  

... زد لبخند بغض با  

... ها بدبختی پایان  

....نامعلوم شروع و  

...کیستم بپرسم تا کن بیشتر را حیرتم  

.... نیستم من مرا میبیند آیینه در آنکه  

...آتشم پشت دیوار بر رقصنده ای سایه  

..نیستم و هست نیست چیزی ، هست گمان   جز  

... ولی میبینم خواب چون را رفته خاطرات  

...میزیستم خود کابوس جز به جایی در کاش  

... نیست استدالل جای تحیر مقامات در  

... چیستم نفهمم هرگز من که میخواهد عقل  

.... کن صبر!عمرم رود مسیر در آسیابی  

... ایستم می بیهودگی این تکرار از روزی  

 

(((((حال)))))  

 

... کرد نگاه میکرد درست رو پیراهنش ی یقه که مهرشاد به  

... افتاد او به آینه از مهرشاد نگاه  

... برگشت سمتش به و زد لبخندی  
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... نکنیم معطل رو باباجون... دیگه بریم...من پسر خوشگل... به به_  

 

... کرد نگاه لبش به و برداشت مهرشاد های چشم از نگاهشو  

 و انداخت باال ابرویی که بود رفته پدر به هم مهرشاد بودن بین نکته احتماال
... کرد نگاه او به  

 

..آرشاویر_  

 

مهرشاد؟ میکنی بوسم..بوسم_  

 

... عزیزم میکنی طوری این چرا...آرشا_  

 

.. ببوس منو_  

 

... میشه دیر... بریم فعال_  

 

....کشید پایین اونو و زد چنگ رو مهرشاد ی یقه  

... کرد نگاه بهش و شد خیره چشماش توی  

.... کنه ناراحت رو آرشاویر نداشت طاقت  
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 یک کوچکی به چیزی اون از و زده زل بهش اینجوری وقتی نه حداقل
... میخواد بوسه  

 کوچک های لب به هاشو لب و گذاشت آرشاویر بدن طرف رو دستهاشو
....  چسبوند اون  

....  میکرد اش زنده که ای بوسه  

 حتی یا بقیه نظر از میرفت یادش که میشد عاشق اونقدر گاهی حتی
...خوندشه پدر فقط اون آرشاویر  

...شدن جدا هم از خورد در به که ای تقه با  

 

... شد دیر مامان...آرشاویر... مهرشاد_  

 

...باباجونه کردم فکر وای_  

 

... کاشت اش گونه روی کوتاهی بوسه و خندید آروم  

 

  یهو میکنه گیرت غافل....زنه نمی در بابا نه_

 

... باشیم مراقب بیشتر باید پس_  

 

... میکرد پذیرایی ازشون درهمی صورت با رویا  
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... نیست راضی وضعیت این از خیلی رسید می نظر به  

... میشد معلوم خوبی پسر اما داماد  

.... کرد نمی پرحرفی و میزد حرف کمتر حتی.. بود آروم و زیر به سر  

 حرص از بود شده خیره رویا به نمایی دندون لبخند با اما آرشاویر
.... میبرد لذت خوردنش  

 کرد نگاه بهش و گفت آخی آروم شد مهرشاد دست اسیر که پهلوش گوشت
... 

... کنه تموم رو رویا دادن حرص که زد اشاره ابرو با  

 کوچک جمع کم کم... و تاالر و عقد زمان انتخاب و جلسه شدن تموم از بعد

... رفتند خود خانه به کدام هر و شد تر  

 

  باباجون؟ نه مگه.. نداشت دوست رو پسره رویا_

 

.. عزیزم نداره دوست رو هیچکس اصوال رویا_  

... نیستم خسته که منم... خوردیم که رو شاممون... خب  

  بگردیم؟ یکم بریم چیه نظرتون

 

... باباجون عالیه هوراااا_  

 

...گردش سوی به پیش پس_  
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...میشدن رفتن آماده باید حال این با بود نشده صبح کامل هنوز  

 توی ، همه از خداحافظی از بعد و بود بیدار اینبار آرشاویر خداروشکر
... بود نشسته ماشین  

.... کرد باز خداحافظی قصد به رو پدرش اتاق در  

... داد تکون رو سرش دستانش توی همیشگی عکس قاب دیدن با  

...قدیمیش یار یاد به میریخت اشک و میدید کابوس پدر که ها شب چه  

...کرد صداش آروم  

... برگشت مهرشاد سمت به و کرد پاک صورتشو  

 

... بابا جانم_  

 

 مامان.. اینجوری نکن... بابا... نیست دیگه وقتی میدی  عذاب خودتو چرا_

....میشه ناراحت  

 

... برده خودش با دلمو وقتی کنم چیکار_  

 

.. دارم دوست... بیام زود به زود میدم قول...میریم داریم ما_  

 

. باش آرشاویر خودتو مراقب... عزیزم دارم دوست منم_  

((((( بک فلش)))))   
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... کنه هضم رو افتاده که اتفاقی نمیتونست هنوز  

... بودن گرفته عموشو پسر  

... بود تر نزدیک بهش برادر از که کسی  

... بود افتاده که اتفاقاتی گفتن موقع زد قهقهه  

..... بوده اون کار گفت و شد خیره همشون چشم توی  

.... میشد تکرار مدام حرفاش  

... میکرد حرکت وار روتین که آور زجر ملودی یک  

 

...بدزدنش دادم پول... بود من کار..اره_  

... نرفت اما... خواستگاری میره برام گفت بابا.. دارم دوسش من  

.... حمید به دادنش که موند منتظر اونقدر  

....دربیاره شب نون نمیتونه حتی کنه ولش عمو اگه که عوضی این به  

 نداره ناموسشم از نگهداری ی عرضه حتی کنم ثابت بهشون میخواستم
  ؟ حاال دیدین...

.... بوده احمق اون کار میکردن باور همه... حامد از بهتر کی  

... این لنگه یکی اونم  

.... نداره رو کاری هیچ عرضه اونم  

...میره در جونش بگیری بینیشو  

 

.... باشه محکم کرد سعی  
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....نمیتونست  

.... بودند زده تهمت برادرش به  

... کنه ساکتش تا شد بلند جاش از میزد داد سالن توی که حامی صدای با  

 هم حامی با نمیخواست دلش. . نبود خوب االن خانواده این وضعیت

...بشه بدرفتاری  

... زد پوزخند دیدنشون با حامی  

... میکرد خودنمایی سرش روی کوچکی زخم و بود شده گود چشماش زیر  

 

 حامد کار گفتم زدم داد چقدر ؟ نه خانواده گذاشتین رو خودتون اسم...هه_

... باشه بوده مریم عاشق اگه حتی نمیکنه اینکارو گفتم... نیست  

؟ زندان انداختیش یادته ؟ شم خفه گفتی زدی کتکم یادته... بابا یادته  

کردی؟ آبروش بی خانواده توی خودت یادته  

 

...بشنوه رو واقعیات این از بیش نداشت تحمل پدرش  

... نشست مبل روی و کشید فریاد  

 

... کن تمومش... حامی شو خفه_  

 

.... حامد قلب شکستن برات راحته اینقدر ؟ کنم تمومش_  

... بابا کردی نابودش  
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.... کردی نابود رو حامد تو  

.... دادی عذابش توجهیات بی با تو  

.... دادی زجرش عشقش گرفتن با تو  

....کشتیش کردنش آبرو بی و زدن تهمت توبا  

  ؟ کنم تمومش میگی حاال

... میکنم تمومش... باشه  

... دیگه میبینی کیو مگه حمید جز  

... دارن وجود هم حامی و حامد مگه اصال  

...پسراتیم ما مگه اصال  

 

... میگفت راست حامی  

....میدید رو اون فقط پدرش  

..  هاشو درخواست  

... هاشو موفقیت  

....حالیاشو خوش  

... چی خودش اما  

... شد متنفر اون از پدرشه دوم همسر از حامد بود فهمیده وقتی از  

 تغییر اش نوجوانی دوران تیره روزهای به کودکی دوران رنگی روزهای
.   داد حالت  

... شد بلند  
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... کنه صبر نمیتونست این از بیش  

.. شد بلند صندلی روی از و برداشت کتشو  

 

  ؟ مامان میری کجا....حمید_

 

 آزادش نبوده اون کار که حاال..دادگاهشونه امروز میگف سروانه اون_

 نتونه شاید...اخه همراهش نداره چیزی....بیارمش دنبالش برم .. حتما میکنن

... خونه برگرده راحت  

 

 

... بود مونده ترافیک توی که میشد ساعتی دو  

 کرده سوراخ رو سرش موریانه مثل اما بود کرده  حامد با که کارهایی فکر
....میکشید ،تیر  

....باشه نداشته دوستش دیگه حامد نکنه  

....نبخشه اونو نکنه  

.... داره هم بزرگتری برادر باشه رفته یادش دیگه نکنه  

... بگه قصه براش تا میزاشت اون پای روی سرشو هاش بچگی که همون  

 ناراحت نمیزاشت و بود مواظبش میکرد اذیتش کسی هروقت که همون
... باشه  

....زد لبخندی پاسگاه در دیدن با  

... آورد می بیرون اونجا از رو حامد  
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... کرده اشتباه میگفت بهش و بوسیدش می  

... باشه قبل حمید نمیخواد دلش دیگه میگفت بهش  

 نمی تنهاش هیچوقت دیگه ، کودکی دوران همون به برگشته میگفت بهش
.. ..زاره  

...افتاد زمین روی ، شده شل هاش زانو زد سرباز که حرفی با  

 

  ؟ نیست خوب حالتون... چیشد.. اقا_

 

.... گفتین ؟ شده آزاد کی... کی؟_  

 

... پیش دوروز گفتم_  

 

... که چی یعنی... بود امروز که دادگاه_  

 

 امضا رو ایشون گناهی بی حکم قاضی... جلوتر بود افتاده دوروز دادگاه_

...  کردیم آزاد رو ایشون روز همون هم ما.. کردن  

 

... خونه نیومده اون....نیومده خونه حامد اما_  

... رفته کجا بفهمم کجا از من... من... نیست همراهش هیچی  

... نمیدونم من اما..متاسفم_  
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...رسید خونه به و کرد رانندگی چطور نفهمید حتی  

... بود حامی کرد استقبال ازش که کسی اولین  

.... نمیداد اهمیت حمید به وقت هیچ  

... بود آمده حامد دیدن بخاطر اما اینبار  

...رفت ماشین سمت به و کرد اخم حمید به  

 حمید سمت به و کرد هاش جیب توی هاشو دست حامد نبودن دیدن با
...برگشت  

... اومدن بیرون هم مریم و پدر و مادر  

...رفتند طرفش به حمید دیدن با  

 

 بین از اون اومدن با محبوبیت ترسیدی ؟ نه نیاوردیش... احمقی اینقدر_

...بره  

... متاسفم برات واقعا... حمید متاسفم برات  

 

... نشست باغچه کنار  

... بگه نمیتونست  

.... کرد نمی یاری زبون  

.....نمیگرفت فرمان او از ذهن حتی  
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.... ترسید می  

... حامی واکنش از  

... مادرش های گریه از  

... پدر های سکوت از حتی  

 

  ؟ دانشگاه رفت ؟ داداشت کجاست...حمیدم...بابا_

 

... بابا نبودش...نبود_  

 

  ؟ کجاست حامد....باتوام.. حمید... چی یعنی_

 

 بوده افتاده جلوتر دوروز دادگاه گفتن..گفتن... پاسگاه رفتم من...من...رفتم_

 خبر کسی.. زدم زنگ دوستاش همه به... شده آزاد که دوروزه گفتن...

... بابا نداشت  

 

 مراقبش همیشه که کسی تنها اینکه فکر... بود شده دیوانه... اومد جلو حامی

....برد رو اون جنون حد سر تا زده غیبش حاال بود  

 

(((((حال)))))  

 میداد تکان هوا توی رو پاهایش ، داشته نگه سر روی دستش دو با رو پتو
... 
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 باقدرت رو پتو و نشست تخت روی کنارش بود شده خسته دیگه که مهرشاد
...انداخت زمین روی و کرد جدا دستانش از  

 

... برسی دیر که بده طولش اینقدر مدرسه روز اولین... ببینم شو بلند_  

 

..  خستم... برم نمیخوام_  

 

... میشم عصبی دارم...آرشاویر شو بلند... ای خسته همیشه تو_  

 

 روی محکمی نسبتا ضربه و برد باال رو دستش نمیکنه حرکتی دید وقتی
... زد آرشاویر های کپل از یکی  

 کرد سقوط پتو روی و افتاد پایین تخت از که پرید جاش از وحشت با چنان
... 

 کرد نگاه مهرشاد به حرصی افتاده، که اتفاقی درک و ای لحظه چند از بعد
.... پرید شکمش روی غافلگیرانه حرکت یه توی و  

 

... گرفت دردم چقدر میفهمی..زدی چرا_  

 

 مثل....میکنم بیدارت اینجوری بعد به این از.. بود خوبی خیلی روش اتفاقی_

... میده جواب خوب خیلی اینکه  
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 مثل شلوارک یه با فقط که داشتم می تموم چی همه و ناز پسر یه اگه من_

...بزنمش اینکه نه بخوابه میزاشتم بود خوابیده فرشته  

 

 مدرسه بریم پاشو حاال.. نمیبینم رو میگی تو که پسری این اینجا که من_

... شده دیرم منم که ات  

 از نگاهشو ، گرفته بغلش توی کیفشو که میکرد نگاه آرشاویر به زیرچشمی
... بود داده بیرون به پنجره  

.. اومد می ناراحت بنظر  

... نداشت دوست رو مدرسه واقعا شاید  

 

  دلم؟ عزیز چرا ناراحتی....آرشاویر_

  ؟ میدی قول ؟ میگی رو راستش بپرسم سوال یه_

 

...دلم عزیز بپرس ؟ گفتم بهت دروغ تاحاال من_  

 

  ؟ نداری دوست چهرمو... خب یعنی ؟ نیستم قشنگ من گفتی راست_

 

 کردم شوخی... نفسم دنیایی پسر ترین خوشگل که معلومه... حرفیه چه این_

... باهات  

 

  راسی؟ راس_
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آرشاویر آقا مدرسه اینم.. رسیدیم خب...معلومه_  

 

؟ خونه بیام خودم یا مدرسه بعد میای خودت..خدافظ_  

... مثال مدرسه بری قراره که سالی اولین.. بیام قراره منم... جناب کجا_  

 

... میکشید خمیازه گاهی گه و بود خسته هنوز آرشاویر  

... بود پسرک آن دست کوچک مشکی دوربین قفل اما مهرشاد نگاه  

... کشید خود دنبال به و گرفت رو آرشاویر دست  

... کنه جلب رو توجهش تا زد پسر سرشانه آروم  

 

  میگیرین؟ عکس هم پسرم و من از_

 

... البته بله! پسرتون_  

 

 

(((((بک فلش)))))  

 

... نداشت زدن حرف توان و جرات کسی  

.... بود شده تبدیل ای غمکده به ، شده ویران شکوه با عمارت  
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 اشک و بود شده خیره ، گرفتند بود کوچک وقتی که حامد یادگار عکس به
... میریخت  

 کوچک عکس قاب همان در دقیقا ، همانجا اش زندگی لبخند آخرین شاید
... بود شده خشک  

 رو حامد نبود تلخ حقیقت و میچکیدند عکس روی اشک خیس های قطره
.... میزدند فریاد  

.... رفت بین از همیشه برای بیجا قضاوت یک بخاطر تنها برادرش  

.... برداشت را تلفن او شدن پیدا خبر امید به که روز آن  

 گوش در را بود آن در حامد که اتوبوسی شدن واژگون خبر که روز آن
... زدند بانگ هایشان  

.... میشد  تکرار مدام درسرشان حامد مرگ ناقوس که روز آن  

... شد بستری بیمارستان در ناراحتی شدت از مادرش که روزی همان  

.... بود نیامده بیرون آن از ، شده حامد اتاق داخل پدر که روزی همان  

... میکرد شیون خواب در و میدید کابوس که حامی  

.... بود رفته پدرش خانه به شرم شدت از که مریمی حتی  

....میکشید دوش به هارو این همه  

.... بود بزرگتر اما خود غم  

.....میشکافت مغز افکار و میکرد پاره خونین های رگ که بزرگ انقدر  

... بود دیده برادر سوخته نیمه پیکر او جز کسی چه  

.... نهاد خاک در جان بی جسم خود دستان با او جز کسی چه  

...      بود کرده چنین برادرش با او جز کسی چه  
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! هیچکس  

... بود نکرده بد او به حمید اندازه به هیچکس  

.....بود نشکسته بیگانه و آشنا حضور در اورا  

.... نبود یوسف برادران از کم گناهش  

  .. میداد باید تاوان

.... چشید روحش اندک اندک با و کرد حس جسم ذره ذره با که تاوانی  

 

...شد عمارت داخل و داد خدمتکار دست رو کیفش  

 کرد تموم رو پیانو نواختن ، دخترش بلند پاشنه های کفش صدای شنیدن با
... شد بلند چرمی صندلی روی از و  

 

! خستم چقدر بزنی حدس نمیتونی....ددی اوه_  

 

  چیشد؟ معامله... نباشی خسته....ددی جانان کردی دیر_

 

 زنجیره توی بتونم اینکه برای... همیشگی شرط همون....خرفت پیر مردک_

... کنم ازدواج قبلش باید بشم وارد سازمان  

 

... عزیزم کن ازدواج خب_  
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 توکه.. میگی چی ای متوجه... شدی پیر میکنم فکر واقعا وقتا گاهی...ددی_

... میخوام زیرپایی سگ من ، نمیخوام شوهر من میدونی  

 

... نبود یادم اصال.. عزیزم میگی راست_  

 

 نگو... باشی آورده برام دیگه سگ نر چندتا اومدم که دفعه این بود قرار_

...ددی زدی قولت زیر که  

 

 ضعیف ها قبلی مثل نباش نگران... عزیزم خدمتن به آماده و انبار تو_

 بشه خالی اونها روی قراره که اربابشون خشم برای مشتاقن... نیستند

! منه دختر اربابشون که خصوصا...  

 

...بخورن بدرد امیدوارم_  

 

... برو بعد کن تازه گلویی... عزیزم بیا_  

 

...ددی و من سالمتی_  

 

... برگردوند رو روش افتاد صورتش تو که نور  

 شده بسته دختر و پسر زیادی تعداد کنار آویزان، سقف از و شده پیچ طناب
... بود  



قایق:گی           قلم:رمان اروتا         ژانر  

 

 

 با برداشت دیوار روی از رو شالقی چرمی های لباس که دختری دیدن با
.. بست رو چشمانش ترس  

... داد فشار دست با رو اش چانه و گرفت قرار او مقابل دقیقا شانا  

... زد پوزخند آبی چشمان آن در قفل  

 

  ؟ جدیده اسلیو.... فرهاد_

 

..خوبیه اسلیو... خانوم بله_  

 

... چیه اسمش_  

 

..آرشه اسمش... خانوم آرش_  

 

..ندارم همشون با بازی برای وقت..شلوغه خیلی سرم امروز...خوبه_  

 بدنشم  دربیار، هاشو لباس تمام... مخصوص اتاق تو ببر رو همین فقط

...بیام تا کن خیس  

 

.. کنه فرار مرد دست زیر از میکرد سعی مدام  

 صورتش توی که بود دردناکی سیلی شد نصیبش که چیزی تنها اما عاقبت
... خورد  
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 روی رو خود راه ها اشک شد بسته فلزی های میله اون به دستبند با وقتی
..کردن پیدا اش گونه  

  است، ارباب دختر ممالک جزو بودند گفته و بود اینجا ها ماه اینکه با
...جنگید می دردناک حقیقت این با بازهم  

 و کشید فریادی کرد برخورد پشتش به و شکافت رو هوا که شالق صدای
... داد تکون رو خودش  

.... زد آلتش روی آرومی نسبتا ضربه اومد جلو اما بانو  

...نبودن دار شدت و محکم زیادی هاش ضربه هربار عکس بر  

.... میکوبید بدنش به لذت با رو شالق و چرخید می جدید برده دور  

...  کرد پرت رو شالق و زد پوزخندی افتاد سرش توی که ناگهانی فکر با  

.... شد خیره چشمهاش به و گرفت باال رو آرش سر  

 

.... دارم الزم که هستی حیوونی همون دقیقا تو.... تو_  

... شد خواهی سازمان اون توی من برنده برگ تو  

 کوبید دیوار به رو بطری دخترش های حرف شنیدن با ، بود مست گرچه
... 

 

؟ جنسی برده یه با اونم ؟ ازدواج...شانا میگی چی_  

 

 من شوهر واقعا حیوون اون نیس قرار... بابا سوریه ازدواج یه این_

....باشه  
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...میکرد شروع رو خودش عملیات داشت سازمان و بود گذشته روز دچن  

 تمام بازهم بپذیره رو سوری ازدواج این پدرش نبود مطمعن که این با
... کرد مرور هاشو برنامه  

.. کرد استقبال پدرش از و شد بلند تخت روی از ، در صدای شنیدن با  

        

"آرش"                       "شانا"       .      
 

..شانا کردم فکر حرفات راجبه_  

 و بشی سازمان وارد میتونی کنی ازدواج اون با اگه ، میگی درست تو
... کنی پیدا هامونو رقیب  

.. دارم شرط سه ازدواج این برای من اما  

...کنین عقد هفته آخر تا میتونین اونا کردن قبول صورت در  

 



قایق:گی           قلم:رمان اروتا         ژانر  

 

 

  ؟ ددی چیه شرط سه اون و_

 دخترم تک بگن نمیخواد دلم هیچ...نیست درکار عروسی اینکه اول شرط_

... کرده ازدواج برده یه با  

 تا اون.. بدی بها بهش ارزشش از بیش نداری حق هیچوقت اینکه دوم شرط

...میمونه برده یه فقط همیشه  

 به ای بچه وسط این نباید اینکه تره مهم ها شرط باقی از که سوم شرط و
.. بیاد وجود  

 

قبوله...ددی باشه_  

 

... کوبید در به هاشو مشت و کشید عقب خودشو وحشت با  

... میداد تکون شدت به رو سرش مرد دو توسط دستهاش گرفتن با  

... بود اش همیشگی کابوس که شد مردی های دست قفل اما فکش  

 خوردش به رو آب در شده حل های قرص و کرد باز بزور رو دهانش
...    داد  

 روح و جسم تحمل فرای  گرفت، می آنها خوردن از بعد که دردی سر
...بود  

 

 من همسر شایسته رفتارتون میکنین؟این دارین چیکار... فرهاد....هی_

...نیست  
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(((((حال)))))  

 

... نشست کاناپه روی و کرد قطع رو تلفن  

 بلندش گرفت رو اون شد، حلقه گردنش دور پشت از که آرشاویر های دیت
... کرد  

 

  ؟ زد زنگ بود کی_

 

... تهران بیان مدت یه قراره...مزاحم دوتا_  

...منم هم تهرانه که کسی تنها بدبختی  

 

  بمونن؟ اینجا قراره یعنی_

 

..کنم خرید برم باید امروز..روز سه یا دو شاید..کم_  

 

...میشم حاضر االن...جون اخ_  

 

 دومت ترم... میخونی رو درسات میشینی...ببرم توروهم قراره نگفتم_

.. ها داره نمراتت همین به بستگی  

  نبودم راضی خیلی اول ترم از
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میام منم.. دیگه نکن اذیت.. مهرشاد...عه_  

 

  بابا؟ کلمه گفتن سخته انقدر..مهرشاد نگو من به نگفتم صدبار مگه_

 

میدونی خودتم... نمیتونم_  

 

.. کن صدام ددی...هوف_  

 

.. شد پشیمون حرف این گفتن از پس لحظه چند  

.. نده نشون خوبی واکنش و بفهمه رو گرایشش  آرشاویر نکنه  

... زد بوسه سرش روی و خندید دل ته از ، اما آرشاویر بعدی حرف با  

 

  کالس با چه ، مهرشاد ددی..خارجیا این عین وای..واقعا_

 

 حضور ی متوجه که کرد نگاه خودش به اینه از و پوشید رو تیشرتش
... شد در کنار آرشاویر  

 

  میکنی؟ نگاه اونجوری که میخوای چی واز...دلم جون_

...چکاوکم برات میخرم... نوشتی خریداتو لیست اینکه نه مگه  
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؟ مگه میشه چی... ببر منم خب_  

 

..بخونی درستو بشینی باید امروز.. میریم باهم روز یه فرصت سر_  

 

  میام... میام...میام منم_

 

!زودباش... اتاقت تو برو...آرشا میکنی عصبانیم داری_  

 

 دیوار به رو در و اومد بیرون اتاقش از در شدن بسته صدای شنیدن با
. . کوبید  

 

... خان ددی باشه_  

 خودت با هم منو خرید بری خواستی وقت هر میکنم کاری یه نمیبری؟ منو
...ببری  

 

 ، بود داغون باباش عموی پسر پسرای اومدن از کافی اندازه به اعصابش
... شد اضافه اونا به هم آرشاویر  

 بود خونه اون توی هم آرشاویر که حاال ،ولی نداشت مشکلی میبود تنها اگه
... نبود درست بدچشم های عوضی اون اومد ،  

 کسی که داخل بره خواست و برداشت ماشین صندلی روی از هاشو خرید
... زد صداش  
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  احتشام؟ اقای_

 

...بفرمایید هستم خودم_  

 

 و روحی سالمتی کردن چک برای.. میشم مزاحمتون یاالن بهزیستی از_

...اومدم جان آرشاویر جسمی  

 

... شد قایم دیوار پشت سریع ، دراومد توی که کلید پیچیدن صدای  

... بود درست نقشه همه  

 از و کرد ول رو آب سطل به شده بسته طناب خونه به شخصی ورود با
... پرید بیرون دیوار پشت  

 کشید بلندی شهیق ، بود شده نقشه این قربانی مهرشاد جای که ناشناس مرد
... 

... کرد نگاه بود خیس هاش لباس که بهزیستی مامور به تعجب با مهرشاد  

...بودند شده چروکیده همه و میچکید آب دستش توی های برگه از  

 به وحشی چشمان با و داد خشم به رو خودش جای تعجب این بعد کمی
...کشید نشون و خط برایش و کرد نگاه آرشاویر  

 

... میشه خطرناک شیطنتاش یکم وقتا گاهی پسرم... میخوام معذرت_  

...براتون بیارم لباس بدین اجازه  
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..دارم لباس ماشین توی.. نیست الزم..ممنون_  

.. ندارن مشکل روحی و جسمی لحاظ از واقعا پسرتون اینکه مثل  

 و شدم مزاحم ببخشید.. نیست من کار حیطه تو که شونم عقالنی مشکل

!خدافظ  

 

... کرد قفل رو در و رفت اتاقش توی سریع مرد رفتن با  

... شد متوقف سپس شنیده، اتاقش در پشت تا مهرشاد پای صدای  

 

..بیرون میارمت یا...  بیرون میای یا....آرشاویر_  

  کدومش؟

 

نمیام... بزنی منو میخوای_  

 

.. یا میای یا .  میگم خوش زبون با دارم ببین_  

 

... کرد باز ساعد و سعید برای رو در و کشید هوفی آیفون زنگ صدای با  

 ها میوه و شربت بردن بهانه به ، اونها با پرسی احوال و سالم از بعد
...کشید آشپزخونه به رو آرشاویر  

 

... آرشا میگم چی ببین کن گوش_  
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... نمیخوری تکون کنارم از  

...نمیری جایی تنهایی  

 

 

  ؟ بپوشم شلوارک تاپ برم... اینا گرمه...باشه_

 

...نمیگیریا گرم باهاشون هم خیلی...    خوبه همینا...نه_  

فهمیدی؟...نداریم هم اینا و ریختن مزه و زبونی بلبل  

 

... دیگه آرشاویر بمیر برو بگو یدفعه_  

... خب میشم پز اب لباسا این تو دارم من  

 

میارم رو سینی منم ببر رو میوه دیس بگیر...اینقدر نزن حرف_  

 

 کارهاشون راجبه گفتگو مشغول ، ناهار آن از بعد و میوه صرف از بعد
...شدن  

 چشم با ، شد آرشاویر روی ساعد آلود هوس و خیره نگاه متوجه که مهرشاد
...بره اتاقش به زد اشاره ابرو و  

 گرفت تصمیم ، ساعته چند موندن اتاق توی و خوندن درس از خسته عاقبت
...بره بیرون  
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... میکرد بیداد هوا گرمای ، بود خردادماه اوایل هنوز اینکه با  

...درآورد هاشو لباس و دوید طرفش به سریع سالن انتهای حمام دیدن با  

 و پوشید رو بود خودش مخصوص که کوچکی بچگانه حوله حمام از بعد
... رفت بیرون  

 که ریخت آب خودش برای میز روی پارچ از کمی و نشست مبل روی
.. کرد حس رو برادر دو نگاه سنگینی  

.. باشه تفاوت بی کرد سعی و داد قورت دهنشو آب  

 اون جلوی حوله یه با االن اون ولی نپوشه کوتاه لباس حتی بود گفته ددیش
.. بود نشسته ها  

...لرزید دستش توی لیوان کرد زمزمه گوشش کنارش و شد خم ساعد وقتی  

 

...چشمگیر سفیدی این به و پوست این به مرحبا_  

...بکنی بدن این با نمیتونی که کارها چه تو  

 جلوی لعبتی همچین گذاشته که احمقه اینقدر یا کاری روی مهرشاد با
!نکرده؟ هیچ و کنه خودنمایی چشماش  

 

... بگیره رو ساعد چشم که نبوده کسی تابحال... بچه کن افتخار خودت به_  

 امتحان میخواد دلت...میزنن بال بال خصوصیش اندام برای پسرا و دخترا

؟ کنی  
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 پس دستشو خواست کرد باز رو حوله بند و کرد پیشروی که ساعد دست
... بزنه  

...پیچوند انگشت دو بین کوچکشو سینه نوک و شد بلند جاش از اما سعید  

... کرد صدا رو مهرشاد و زد فریاد توانش تمام با  

 حال سمت به و کرد رها هارو جوجه سیخ آرشاویر، صدای شنیدن با
...دوید  

...میکردن نگاه آرشاویر به خشمگینی نگاه با سعید و ساعد  

 ، داشت تن به که کوچکی حمام حوله با هم اون مبل روی آرشاویر دیدن با
...کشید هم توی هاشو اخم  

... کرد بلندش مبل روی از و گرفت رو دستش  

 

  بکشین؟ رو شام زحمت شما میشه..پسرا_

...  کشیدم سیخ به هم هارو جوجه ، اس آماده ها زغال  

... دارم کار پسرم با یکم من  

 

 شلوارش کمربند دنبال اتاق توی و کرد پرت تخت روی رو آرشاویر
...گشت  

 

  ببخشید ددی...ببخشید_

.. نبود حواسم... نبود حواسم بخدا  
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 نازک و کوتاه لباس نیستن درستی ادمای میگم بهت برام؟ شدی هرزه_

!جلوشون؟ میشینی حمام حوله با بعد نپوش  

 

.. بود شده دیوانه  

 جنون روبه اون کردن که کار چه و زدن  آرشاویر به حرفا چه اینکه فکر
....میکشید  

 ترسیده ، کرد خمش خودش پاهای روی و گرفت رو آرشاویر دست وقتی
...بلندشه کرد سعی ناشناخته و جدید موقعیت این از  

 کرد سلب رو حرکتی هر اجازه و کرد قفلش پا و دست یک با اما مهرشاد
... 

 

..بیرون برم اینجوری نمیخواستم من... ببخشید_  

مهرشاد ددی... اینجان اونا رفت یادم  

 

  خفشو پس..عصبانیم ازت کافی اندازه به...آرشا بشمار فقط_

 

 و سفید باسن روی دورانی حالت به رو دستش و زد باال کمرش تا رو حوله
... چرخوند کوچکش  

... بود انکار قابل غیر میبرد آرشاویر لمس از که لذتی  

...میدادن میوه و میشدن باز قلب توی ، احساساتش صورتی های شکوفه  
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 به ذهن آسمون در خیال کوچک های پرنده ، کوبید که رو ضربه اولین
...دراومدن پرواز  

 میشد باعث ، افتاده اتفاق میخواست که چیزی اون باالخره که این به فکر
... کنه فراموش رو آرشاویر احساسات حتی  

... شد بلند ضربه سی بعد آرشاویر، های التماس و ها هق هق صدای  

 ، بود کرده قرمز رو باسن خوبی به داشت که سنگینی دست رد گرچه
... شد داشت برجستگی اون به کمربند کوبیدن که لذتی منکر نمیتونست  

 

... ببینم بایست دیوار کنار شو بلند_  

 

یگه..دی.. شدم..ش.. تنبیه.. من_  

 

زودباش...نمیکنی معلوم تو اینو_  

 

 اش گریه ، مهرشاد دستهای توی کمربند دیدن با ایستاد که دیوار گوشه
... گرفت شدت  

 آرشاویر دیده درد باسن روی کمی نسبتا شدت با و کرد دوال رو کمربند
.. کوبید  

 زیاد فهمید ، افتاد زمین به زانو با و لرزید پاهاش ضربه دهمین بعد وقتی
..گرفته سخت بچه یک به حد از  

...گذاشت تخت روی و کرد بغل رو آرشاویر کوچک جسم  
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 مخلوط باهم هارو اون دوتای و چید تخت روی رو درد تسکین های پماد
.. کرد  

 و کرد ای خنده ، شد براق آرشاویر شده سرخ باسن ، پماد زدن از بعد وقتی
.. زد پچ صورتش کنار  

 

...داشتی زیاد خطا امروز_  

.. کنی خالی سرم روی میخواستی که آب سطل از اول  

 ها عوضی اون جلوی لخت و کردی فرض غیرت بی منو اینکه هم دوم
... کنن بازی باهات گذاشتی و نشستی  

.. نکردم تنبیهت خیلی گرفتم ساده بهت داشتی امتحان فردا چون حال این با  

 با ساده اینقدر که وقته اون  کنی، تکرارشون دیگه یکبار کافیه فقط اما
..نمیام کنار مسائل  

 

  زدی کتکم اینقدر..این..نمیدم امتحان فردا.. من_

 

.. میگیری هم خوبی نمره... میدی امتحانتو فردا شما_  

.. تو و میدونم من باشه این از غیر اگه چون  

 

 و آرشاویر حضور بدون غذا فهمید خورد رو برنج قاشق اولین وقتی تازه
.. نداره ای مزه میز سر هاش شیطنت  
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 دلستر لیوان دوتا پارچ از و گذاشت سینی توی رو آرشاویر و خودش غذای
...ریخت  

 

مهرشاد؟ میری کجا_  

 

 بر زود میخورم شام آرشاویر با میرم من...بخورین رو شامتون شما_

..میگردم  

 

  میادا بار نفهم و تنبل بشه بزرگ.. نکن لوسش اینقدر_

 

..گذاشت تخت کنار عسلی روی رو غذا سینی و بست سرش پشت رو در  

.. میکرد هق هق و بود کرده فرو بالش توی رو سرش آرشاویر  

.. کرد نوازش آروم رو کمرش و کشید دراز کنارش  

 

...کردن گریه دیگه بسه_  

.. بخوریم رو شاممون بلندشو  

 

بخور عوضی.. دوتا همون..ه.. با برو.. خوام..نمی_  

 

..باش رفتارت مواظب گفتم بهت.  ان عوضی گفتم بهت که من_  
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  ؟ تو یا منم مقصر حاال

 

بخورم شام نمیخوام االنم.. منه تقصیر همش.. اره_  

 

... کرد بلندش و کشید رو آرشاویر دست و گذاشت تخت روی رو سینی  

...بشه راحت مهرشاد دست از تا میکشید خودشو  

 خودش های انگشت قفل هم هاشو دست حتی و کرد بغلش محکم اما مهرشاد
.. کرد  

... گرفت آرشاویر دهان جلوی رو چنگال و کرد جدا رو جوجه از ای تکه  

 از نیومد دلش هم باز ، باشه قهر وقتی چند بود داده قول خودش به اینکه با
...بگذره غذایی همچین  

 گذاشته تنها هاشو مهمون و میده غذا بهش داره شخصا ددیش وقتی نه اونم
... نمونه گرسنه پسرش تا  

... کشید خودش روی رو پتو و خوابید تخت روی دوباره شد تموم که شام  

 

  بخواب بعد بزن مسواک پاشو.. عزیزم پاشو_

 

.. میگیره درد بیشتر بشم بلند دارم درد.. نمیخوام_  

 

  ؟ کنیم چیکار حاال خب میگی راست..اوم_
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 بغل توی رو خودش و شد کنده جاش از ناگهانی که بده رو جوابش خواست
...دید مهرشاد  

 حلقه گردنش دور هاشو دست و گذاشت اش شونه روی رو سرش و خندید
.. کرد  

 

 نفس میتونست باالخره و بود گذشته سعید و ساعد رفتن از روزی چند
 کارهاشو باشه پسرکش روی ها اون نگاه نگران اینکه بدون و بکشه راحتی
... بده انجام  

 کفش داشت که آرشاویر به رو و شد بلند جاش از در شدن کوبیده صدای با
... کرد اخم میاورد در هاشو  

 

.. جونم مهرشاد ددی سالم_  

 

 همسایه مزاحم اینقدر کن بسته و باز درست رو در بگم باید دیگه بار چند_

... نباشی ها  

 

 بوسید رو اش گونه و بغلش پرید ، بزنه حرفشو ادامه مهرشاد نکرد صبر
... 

 

  چیدی؟ کردنمو خر برنامه که میخوای چی اینبار_

  برات؟ میمیرم ؟ عاشقتم ؟ دارم دوست من بده...بدی خیلی... مهرشاد ددی_
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؟ میخوای چی..پسرم گل...آرشاویر_  

 

... اردو هارو بچه ببرن شد تموم امتحانامون که بعد تیر اول قراره_  

  ددی؟ باشه...دیگه برم منم

 

 شیراز برگردیم باید روزی چند یه بده رو امتحانات... کنم فکر باید_

... نباشیم زشته رویاس عروسی...  

 

زندگیمون وسط افتاد کابوس ی دختره این واز...اه_  

 

 مودب ندادی قول مگه میکنی صحبت اینطور میشم ناراحت...آرشاویر_

! باشی  

 

؟ داریم چی ناهار حاال میگم... ببخشید باشه_  

 

 بیا بعد بشور روهم صورتت و دست کن عوض هاتو لباس برو..ماکارونی_

... بخوریم ناهار که  

 

((((( بک فلش)))))  
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... بود گذشته لعنتی ازدواج اون از یکسال  

 و اسم به که کارهایی مجازات ، هیچ نشده عوض که هیچی مدت این تو
...بود تر دردناک همه از میشد انجام او امضای  

.. بود نشسته میشد وصل همسرش اتاق به مخفیش در که کوچکی اتاق توی  

... کشید بیرون اونهارو از دوتا و برداشت هارو قرص بسته  

 که بود خووش...نمیدادن خوردش به بزور رو اونها دیگه بود وقت خیلی

... بود شده وابسته ها لعنتی اون به که بود خودش...  میخواست  

... کشید بلندی جیغ و کوبید دستشویی دیواره به رو چک بیبی  

... میکرد اش دیوانه ، شده شکسته حاال پدرش شرط ترین مهم اینکه به فکر  

... کنه آرومش نمیتونست االن آرش دادن عذاب جز چیز هیچ  

...بود کرده مست شب اون که نبود مهم  

 تن و بست صندلی های پایه به رو آرش های دست که نبود مهم حتی
 رابطه اون به وادار قبلشو روز های شالق از خورده زخم و رنجور
... کرد اجباری  

... میدونست مقصر رو اون فقط  

... بود لعنتی بچه این پدر اون  

.. انداخت پایین رو سرش همیشگی گر شکنجه دیدن با شد باز که اتاق در  

...میگرفتن ازش رو حرکتی کوچکترین اجازه اش شده بسته پاهای  

 که شالق های شکنجه زیر ،دوباره عصبیه شانا چرا بفهمه اینکه بدون
... گرفت قرار داشت مار پوست از روکشی  

.. انداخت آرش خون از خیس بدن روی رو شالق  
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...  زد تلخی پوزخند شد باز شدت به که اتاق در  

 االن تا پدرش و افته می اتفاق زود خیلی همچی عمارت این توی میدونست
... فهمیده رو موضوع  

 

 

... شانا دادی قول من به تو_  

 کسی ازدواجتو قضیه رفته یادت....کنم چیکار آبرویی بی این با حاال

...نمیدونه  

 

 االن این ددی نمیشه باورم...داشتیم رابطه بودم مست که شب اون...لعنت_

... ماهشه هفت تقریبا  

 

... ماه چند این توی نشدی متوجه چطور... نفهمیدی چطور_  

 

...بندازمش باید..نبوده منظم هیچوقت ام ماهیانه میدونی تو_  

 

 خودت برای..بندازیش بتونی که اونی از بزرگتر بچه اون..نمیتونی_

 خطرناکه

 

 خودشو شانا حرفای شنیدن با ، تحلیل به رو بدنش توان و بود گیج گرچه
... کرد نزدیک ها اون به و کشید زمین روی  
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 که نمیگم کسی به میکنم بزرگش خودم...بیارین دنیا به رو بچه اون... اون_

... کیه مادرش  

.. میکنم خواهش  

 

 میفته داره مسخره اتفاقات این شد باز دخترم زندگی به تو پای وقتی از_

.. میگیرم رو نفسش من ولی میاره دنیا به رو بچه اون..  

اوه.. شدم مجبور که خدمتکاری همین مثل  

 

... رو شخصیم خدمتکار تو ؟ کشتی اونو تو...اون...  ددی_  

 

! ؟ کنم چیکار داشتی توقع ازم... بود دیده رو چک بیبی اون_  

 

 میدونم.. میکنم امضا رو سازمان با قرارداد اون من... میکنم امضاش.. من_

 رو ام بچه فقط.. مهمه خیلی میدونم.. بده انجامش که میگردین کسی دنبال

همین فقط.. میخوام ازاش در  

 

 

... بود نزده حرفی هیچ بود ساعتی چند و میزد قدم اتاق توی  

 

 بهش رو بچه ما و میکنه امضا رو قرارداد اون.. خوبیه پیشنهاد این...ددی_

.. میدیم  
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  ؟ میکنه اذیتت اینقدر چی

 

...بمونه بدنت توی این از بیشتر بچه اون بزارم نمیتونم_  

 روز به روز که شکمی بعد به این از میتونی مگه.. بفهمن همه ممکنه

  ؟ کنی پنهون رو میشه بزرگتر

 

 اون.. من برای حتی...مهمه تو برای خیلی قرارداد اون... پس کنیم چیکار_

.. میاد حساب به خانواده از عضوی و میکنه امضاش که کسیه تنها  

 

 تا.. بیاری دنیا به رو بچه باید... دوستم پیش.. بیمارستان میریم فردا... باشه_

... کنه رشد میتونه دستگاه توی هم رو دوماه این شده کامل بدنش االن  

 

 فشار و بود کرده گره هم توی رو زنجیر دربند های دست استرس شدت از
... میداد  

 گرفته شکل وجودش از کسی و نیست تنها دیگه بعد به این از اینکه به فکر
...میکرد بارون ستاره چشمهاشو ،  

...گرفت می وجدان عذاب میکرد فکر بچه اون آینده به وقتی اما حال این با  

 پوشانده بلندش شنل با رو صورتش و سر که فردی ، شد باز که اتاق در
...داد بغلش به کوچکی پارچه بود  

... رفت بیرون و گذاشت اتاق توی رو دستگاه یک هم اون بعد  
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.. میکنه بهتر رو دخترم و تو روابط بچه این نکن فکر...ات بچه اینم_  

 اتاق همین توی و همینجا این و تو بعد به این از.. کن امضا هارو برگه این

...میدین ادامه سگیتون زندگی به ابد تا  

 

 بود عحیب...زد کنار بچه روی از رو پارچه داد شانا پدر به که هارو برگه

..کرد نمی گریه که  

 تنه پایین دیدن با.. بود شده خیره آرش به رنگش آبی و درشت چشمان با

...گذاشت اش گونه روی هاشو لب و خندید پسرش  

 

... من کوچولوی آرشاویر اومدی خوش_  

            .           .         
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کرد مرتب آیینه توی رو آرشاویر کروات    

... بودن رسیده شیراز به تازه هنوز اونها و بود شده شروع مراسم  

 

 صاحب جزو ما مثال ات خاله جلوی زشته.. مادر دیگه بیا.. مهرشاد_

..میشیم حساب مجلس  

 

  مامان؟ کجاست بابا اومدیم.. چشم_

 

  ماشین توی بیرون_

... رفت پایین ها پله از و کرد بغل رو اویررشآ  

... کرد قفل حالت همون توی هم رو در حتی  

 

... ات شونه سر انداختیم بز مثل چیه ؟ پایین بزاری رو من میشه_  

 

؟ چی یا اردو بدی نزارم... ها باشی خوبی پسر بود قرار_  

.. میشد برگذار باغ آزاد محوطه توی عروسی  

.. میگفت آمد خوش و میکرد سالم همه به آروم خیلی داماد  

 دستش توی گل دست ، ناراحتی و حرص از شده سرخ صورتی با اما رویا
..میفشرد رو  

... شدن ناپدید اش خاله هم و مادر هم بعد دقیقه چند  
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.. هست و بوده مهرشاد دلداده کودکی از رویا میدونستن فامیل توی همه  

 قبول پدرش و مادر ، میشد ازدواج این به راضی مهرشاد اگر حتی اما
..نمیکردن  

 به رویا نزارن داشتن حق ، نوه ترین عزیز او بچه قطعا و بود دختر تک
.. بشه نزدیک مهرشاد  

... کرد تند پا میز سمت به بلندی جیغ صدای شنیدن با  

.. میکشید و گرفته رو سونیا موهای آرشاویر  

دوباره؟ کردی شروع  گذاشتمت، تنها دقیقه دو.. کن ولش..آرشا_  

.. بگیره گردنبندمو میخواد.. نیست من تقصیر_  

 

 شدت به رو گردنبند زنجیر ، کرده استفاده اومده بدست فرصت از سونیا
  ... کشید

           .   

"آرشاویر و سونیا"                   
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 و پرید جلو ، بزنه رو سونیا و بده نشون واکنشی آرشاویر اینکه از قبل
... کرد بغل رو عموش دختر  

... میکشید رو مهرشاد پیراهن ی گوشه ، شده بلند صندلی روی از آرشاویر  

 

.. چی یعنی بدم نشون بهش تا پایین بزارش... پایین بزارش_  

... کرد نگاه مهرشاد و آرشاویر دعوای به و داد تکون سری  

...برداشت زمین روی از رو گردنبند و شد خم  

... بود گردنبند ی شده باز اصلی صفحه روی دستش  

.. نشست کنارش مهرشاد بغل از سونیا گرفتن از بعد برادرش  

.. خندید گردنبند روی عکس دیدن با  

 

 که داره دوست چقدر رو مهرشاد ببین..   بچه این شده وابسته زود چقدر_

...گردنبندشه روی هم عکسش  

 

.. بود نشده گردنبند روی عکس متوجه  

... گرفت صورتش جلوی زنجیر از رو اون و برداشت رو دستش  

 کویر چون دهان ، شده خشک صورتش روی لبخند اما مقابل عکس دیدن با
... شد لوت  

... لرزید عکسش دیدن با ها دست  

!نشناسه؟ میشد مگه  

!بده؟ یادش میشد مگه  
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!؟ کنه فراموش میشد مگه  

... بود زده زل بهش ها سال که عکسی  

... بود تنهاییهاش همدم ها سال  

... بود دردهاش مرهم ها سال  

 کنه تیمارش میتونست که کسی تنها ، بود اش شکسته قلب باعث خود گرچه
... بود او خود هم  

.. حامد.. کرد زمزمه آرام  

.. بود هویدا اما اشک های قطره  

... فهمید هم حامی که انقدر  

... داد تکانش گذاشته، اش شانه روی دست  

 

          .   

"    گردنبند"                       
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  میزد موج هایش چشم توی شادی برق
.. میداد نشان او به رو گردنبند ، گرفته رو حامی پیراهن آستین گوشه  

 

 عذر ازش باالخره گفتم که من..میکنم پیداش گفتم.. حامی ببینش.. ببین_

... میکنم خواهی  

.. حامی ببین  

...خواست خدا دیدی  

  نرم؟ دنیا از گناه سنگین بار با خواست خدا دیدی

؟ نباشه گردنم به الناس حق خواست خدا دیدی  

... میکرد اذیتش بدجور گلو توی بغض  

 خیلی رو حمید  مادرش، شدن مرگ دق اون از بعد و پدر سکته از بعد
... کرد اذیت  

 مریم و حمید با نشد حاضر و موند اش خاله خونه تمام دوماه که آنقدر
..  کنه زندگی  

.. کرد تغییر همچی اما مریم ناگهانی شدن حامله با  

 برادرش همراه کرد مجبور رو اون بود حامد شبیه حدودی تا که مهرشادی
.. بیاد اونها خونه به  

..نشد خوب هیچوقت اما حمید  

.. گشت حامد دنبال به سالها  

 داشت امید هم باز ، بود کرده شناسایی رو جانش بی جسم خودش گرچه
... باشه زنده حامد  
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 رد ها خیابان از که هایی رهگذر تا  گرفته، تلویزیون های هنرپیشه از
.. میدونست شبیه حامد به رو میشدن  

.. میکنم خواهش رویاس عروسی اینجا.. کن بس.. حمید_  

 

 من.. نمیگم دروغ... خودشه پرستی می که خدایی به... خودشه حامی_

 ببین..مهرشاده شبیه چقدر ببینش.. ببین... خوردم رو هام قرص

..صورتاشونو  

 

 قرص بگو.. ماشین توی میبرم رو بابات من.. بیاد بگو مریم به... مهرشاد_

.. بیاره هم رو هاش  

 

 رو حامد اسم و میریخت اشک همچنان... نشوند ماشین توی رو حمید بزور

...میکرد نجوا  

.. دوید سمتشون به دیدنشون با مریم  

... گرفت حامی طرف به رو قرص بسته و معدنی آب بطری  

 

... داد نشون مریم به رو گردنبند و زد کنار رو بطری  

... بفهمه رو حرفش حداقل اون بود امیدوار  

 

 یه توروخدا ؟ نه مگه منه حامد ؟ نه مگه خودشه... مریم ببینش...ببین_

... بگو چیزی  
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..میمیرم دوریش از دارم میدونی که تو مریم... نمیکنم اشتباه که بگو  

 

 همونه این که چی یعنی..آرشاویره پدر عکس این ؟ میگه چی بابا.. مامان_
.. 

 

....شبیهشه چقدر_  

 

؟ چی یعنی ؟ مامان کی شبیه_  

 

.. که همون...عموته شبیه_  

 

.. بعد... جاده توی که همون_  

 

 رو  آرشاویر فقط..پسرم میکنم خواهش... بیار رو آرشاویر....مهرشاد_

... اینجا بیارش  

 

 گشت می مهرشاد دنبال به ، اومده بیرون باغ از خودش آرشاویر
... بگیره پس گردنبندشو  

 بهش و داد سرعت هاش قدم به ، اومد می سمتش به که ددیش دیدن با
... شد نزدیک  
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کجاست؟ گردنبندم ؟ کو باباجون ؟ شد چی... مهرشاد ددی_  

 

... داره کار باهات باباجون بریم بیا_  

 

.. شد بلند صندلی روی از اومد می مهرشاد همراه که آرشاویر دیدن با  

 نگاه آبیش های چشم توی و گذاشت  آرشاویر صورت دوطرف هاشو دست
... کرد  

 

...پدرشه شبیه درست هاش چشم... مهرشاد ببین_  

...حامده شبیه درست اون من خدای  

 

 بیرون حمید های دست میان از رو صورتش کرد سعی شده گیج آرشاویر
 بکشه

... گرفت رو مهرشاد دست پشت از و رفت عقب  

... بود مهرشاد میشد دلگرمیش و آرامش باعث چندوقت این که کسی تنها  

 

  کیه؟ حامد..ددی_

 

 درسته پدرته عکس ، عکس اون گفتی..   کن گوش من به..عزیزم آرشاویر_

  ؟
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  اوهوم_

  میاد؟ یادت چیزی فامیلیش؟ یا ؟ بود چی پدرت اسم_

 

  میشناسه؟ رو بابام باباجون مگه ؟ چی برای... راد آرش..آرش_

 

...باشه تنها و عموم با میخواد باباجون بریم بیا...عزیزم نه_  

 

 باغ به دوباره مریم و آرشاویر همراه و گرفت پدرش دست از رو گردنبند
..  برگشتن  

 که امیدی چراغ و شکست دوباره که قلبی و موند حمید اما میان این
... بود شده خاموش  

... بود نگرانش  

... بود برگشته و بود رفته مرگ پرتگاه لبه تا بارها  

 که عذابی فهمید بعد خوشحاله، حامد مردن از حمید میکرد فکر گرچه اوایل
...اونهاست همه از بیش میکشه اون  

...اونهاست همه از بیش میکنه سنگینی اون دل روی که غمی  

 گردنش توی سر و کرد حلقه لرزید می که حمید های شونه دور هاشو دست
...برد فرو  

 مرد این پرورده دست سال چندین بعد اما شد بزرگ حامد دست زیر سال ده
... کنه آرومش چطور میدونست خوب ، بودن  
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         ."          حامد"                       "حمید"

                                                 
 

 

 

"حامی"       
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 پالتو جیب از رو همراهش تلفن و کرد باز بود کرده مشت که هاشو دست
... کشید بیرون  

 و خندید سرخوشانه ، بود  کرده سیو گوشیش توی او خود که اسمی دیدن با
.. کرد وصل رو تماس  

 

..سرورم دلم جون_  

 

بمون خونه توی نگفتم مگه ؟ دوباره رفتی قبرستونی کدوم_  

 

 تویی هیچی.. کنم خرید بیرون اومدم... عزیزم دوباره که شدی بداخالق_

.. کنین میل عالی حضرت که نبود یخچال  

 

 هم سیگار بسته یه میای داری ، میکنه درد سرم..رایان میزنی حرف خیلی_

.. بگیر برام  

 

 زهرماری اون تازه.. برات نیست خوب..بشم دردت همیشه سر اون فدای_

بشی؟ وابسته سیگار و دود به قراره حاال کردی ترک رو  

 

  بیا هم زودتر.. نیست مربوط تو به_

 

...ایستاد خیابون کنار ، تاکسی گرفتن برای و کرد قطع رو تلفن  
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.. زد قدم شد نمی که پاریس دلنشین سرمای و سال فصل این بود حیف  

 ماشینش هوا این توی زدن قدم نیت به ، اومد بیرون اش خانه از که صبح
.. زد قدم فروشگاه تا پیاده و برنداشت رو  

..  میکرد فرق اما برگشت  

 بشه عصبانی این از تر بیش مبادا رسید می خونه به تر سریع هرچه باید
 بود شکسته رو موجود ظروف نصف و رسید دیر که پیش دفعه خاطره که
.. داشت یاد به خوبی به  

             \ 

"رایان"                      
.. کرد باز رو در آروم و کشید بیرون در قفل داخل از رو کلید  

.. نداشت دوست رو سکوت آور خفقان فضای  

.. میداد مرگ بوی  
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.. تنهایی بوی  

 تکون آروم رو اون  نشسته، راک صندلی روی او به پشت که دیدنش با
...گذاشت میز روی رو خرید های پاکت و رفت سمتش به میداد  

 

  حامد... حامد_

 

_... 

 

  ؟ نمیدی رو جوابم_

 

.. بدم بهش جوابی بخوام که ات جمله تو نشنیدم رو خودم اسم_  

 

 نمیتونی که تو..کنی فراموش رو ات گذشته نمیتونی که تو..کن بس_

..خانوادتو  

 

...افتاد زمین روی صندلی که شد بلند صندلی روی از محکم چنان  

... چسبوند دیوار به رو اون و گرفت رو رایان پیراهن یقه و اومد جلو  

 

.. کن فرو هات گوش تو خوب...میگم بار یک فقط_  

..کشتنش اونا.. شد تموم.. مرد حامد  
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...کشتن رو خودش  

... کشتن رو عشقش  

.. کشتن رو آبروش  

 دفنش..  خودش برای مرده حتی.. خانوادش برای مرده.. نمونده ازش چیزی

نیار من جلوی رو اسمش دیگه پس کشور اون خاک تو کردن  

 بد بهت زنت خانواده از بیشتر ات خانواده ؟ اس زنده آرش ؟ چی آرش_

؟ کردن  

... میکشه نفس پسرش چون میکشه نفس.. اس زنده آرش_  

...اس زنده آرشاویرش چون اس زنده  

 زندگیش هستی تک بخاطر فقط جنگیده دنیا کل با.. کرده فرار.. کرده ترک

  !فهمیدی..

       . 
 

 

..آرشاویر به شد حسودیش  
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.. میداشت اوهم به ، داشت آرشاویر به حامد که احساسی از کمی کاش  

 که چیزی برعکس داشت امید بازهم چیه حامد جواب میدونست اینکه با
.. بگه میکنه فکر  

  میکوبید سینه قفسه به خودشو قلب

 

  ؟ نیست مهم برات آرشاویر جز هیچکس... کس هیچ_

 

..نیست مهم برام آرشاویر جز هیچکس.. فهمیدی درست_  

 

.. میکرد درد سرش  

... رفت حمام سمت به و برداشت خرید های پاکت توی از رو سیگار بسته  

 کردن دود و گرم آب وان یک از تر بخش آرامش چیز هیچ لحظه این در
.. کنه خوب رو حالش نمیتونست سیگار  

.. بود عصبانی خودش از بلکه ، نه رایان از  

..داره دوستش رایان میدونست  

.. گرفته شکل او وجود توی حسی چندسال این میدونست  

 داشتنش دوست از دست رایان اینکه امید به میزد هایی حرف هربار ولی
...برداره  

....  نداره امکان نمیدونست  

.. بود عاشقش رایان  
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 ازدواج بار یک ، شده عاشق بار یک اون نبود مهم براش حتی که آنقدر
... داره بچه یک اینکه حتی یا کرده  

... کرد باز آروم رو اتاق در  

... داد قورت دهنشو آب میاورد در رو لباسش او به پشت که حامد دیدن با  

...سوخت می و سوخته او با ساده آغوشی هم یک حسرت توی چندسال  

...زد نمی حرفی حال این با  

... بشکنه میخوره ترک هربار که قلبی نمیخواست  

... بود مدت این درد دوای تنها باشه داشته دوستش هم حامد اینکه به امیدش  

.. میمرد قطعا نداره بهش ای عالقه ترین کوچک حتی میگفت بهش اگه  

                 . 
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مداو بیرون عاقبت گرفته، بخار حمام توی استراحت ساعت چند از بعد  

 رو بود کرده درست رایان که غذایی خوش عطر و پوشید رو هاش لباس
.. کرد استشمام  

 حضورش متوجه رایان کشید رو ناهارخوری میز کنار صندلی وقتی تازه
.. شد  

.. زد غیبش انی در و داد تکون سری  

 دست از رو اون برد باال رو دستش ، گرفت قرار سرش روی که حوله
.. بگیره رایان  

 

.. میاد بدم میدونی خوبه اه.. نکن_  

..نمیدما بهت غذا وگرنه کنم خشکشون بزار.. شم فدات میخوری سرما_  

 

 بیرون از غذا! بخوره تورو افتضاح دستپخت خواست کی... درک به_

.. میگیرم  

 

..خوریم می هم ناهار بعد کنم خشک کن صبر.. دیگه نکن لجبازی_  

 

 روی رو ،حوله شده گرفته سرش رطوبت شد راحت خیالش کامال وقتی
..کرد آویز در دستگیره  

 های نگاه متوجه ، گذاشت او جلوی و کرد برنج از پر که رو حامد بشقاب
.. شد اش خیره  
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؟ شده چیزی_  

 

  کنی؟ خرید بودی رفته فقط صبح مطمعنی_

!کرده کبود گردنتو اونجا فروشنده احیانا  

...حامد ی جمله این با خورد تکون دلش توی چیزی  

.. میزد غلت رنگی و نرم بالش ها صد درون انگار  

 پنهونش میخواد و داره حسی بهش نکنه.. شده ناراحت موضوع این از چرا

.. کنه  

 

..شماست شاهکار که این... بشم غیرتت اون فدای_  

 

!نگو چرت_  

 

 و بودی شده بداخالق که امروزه صبح حاصل... نیست عشقبازی حاصل_

... دیوار به چسبوندیم و گرفتی رو گردنم  

 

..  هایش چشم توی نگاه از کشید خجالت  

.. بگیره رایان از رو خودش گذشته انتقام نداشت حق  

.. خندید ،رایان کرد زمزمه لب زیر که ببخشیدی  

.داد دستش به رو قاشق و گذاشت جلوش رو مرغ با پلو زرشک بشقاب  
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.. داری یاد هم ایرانی غذاهای سبک نمیدونستم_  

 

... براش باشم خوبی کدبانوی میخوام و شدم ایرانی مرد یه عاشق کن فکر_  

 

.. کنم پیدا رو آرشاویر باید... ایران برگردم میخوام_  

 

  میکشنت؟ کنن پیدات اگه رفته یادت...چی یعنی ایران برگردم! میگی چی_

 

... کنن پیدام میتونن جا همه باشه پدرش و شانا به اگه_  

... باشه برعلیهم مدارک اون تمام اگه حتی برم باید  

... دنبالش برم که دادم قول آرشاویر به من  

 

..کنه کمکت میتونه اون... دارم دوستی یه_  

باید توهم فقط اما.. اما  

 

؟ چی باید منم_  

 

  کنی همکاری باهاش باید..پلیسه اون_
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 ها کاغذ اون تمام زیر میکنن؟ ول رو من بیفتم پلیس دست اگه کردی فکر_

.. دادی دست از رو عقلت تو... خوابیده من امضای  

 

 دوربین اونجا گفتی نمی مگه...مطمعنم من کنه کمکت میتونه سیاوش_

 واقعا بفهمن و کنن پیدا دسترسی دوربینا اون به بتونن اگه خب ؟ داشته
نمیگیرنت که کردن کار این به مجبور تورو  

...باهات میام هم خودم  

 

 اگه نیست معلوم هم االنش همین ؟ کجا ببرم خودم با تورو.. نکرده الزم_

.. بفهمن خانوادت  

 

! میام باهات منم...آرش میام منم_  

 

..گذاشت میز روی رو مطالعه عینک و بست رو کتابش  

.. رفت بیرون آن از و کرد باز رو اتاق در آرام  

 جزوه که درحالی کاناپه روی اما دیدنش با باشه خواب آرشاویر میزد حدس
 رفت اش صدقه قربون دل در و خندید میخوند و درسیش نویس دست های

.. 

 

 اومده بیرون طرف کدوم از خورشید امروز.. شده درسخون چه ددی نفس_

  ؟
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 برای تشویقی قراره ، بهت گفتم که اردویی اون..دیگه نکن اذیتم ددی_

.. باشه ممتازا شاگرد  

... دیگه اخریشه برم، باهاشون منم میتونم بدم خوب خیلی رو امتحان این  

 

بخونی درس خودت نمیشینی الکی تو.. شده چیزی یه گفتم_  

  ؟ پسر گل حاال خوردی عصرانه

 

...نیست ام گشنه نخوردم هم ناهار.. نه_  

 

.. کرد نگاه مهرشاد به شاکی شدن کشیده دستش از که ها کاغذ  

..برگردونه هاشو کاغذ زد اشاره بهش ابرو با  

 کردن بغل اون از بعد و میز روی اونا کردن پرت اما مهرشاد واکنش تنها
.. بود آرشاویر  

 

.. خب میکنی اینطوری چرا میخوندم درس داشتم_  

 

.. میاد بدم نزن حرف من با اینجوری گفتم بهت صدبار_  

  ؟ میکنی هم افتخار مثال بعد نخوردی ناهارتو

.. بخون درس بشین خواست دلت هرچقدر بعد غذا اول  
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... ام گرسنه نمیخوام_  

 

 هم کامل نمرهات اگه حتی کنم لج.. نرو راه من اعصاب رو آرشا شو خفه_

  ..بری نمیدم اجازه باشه شده

 

                . 
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. بود برده گذاشته،خوابش حامد ی شونه روی سر  

 تحمل و کنه بیدارش نیومد دلش بازهم بچسبه بهش کسی میومد بدش اینکه با
.. کرد  

.. میکرد جمع رو وسایلشون و بود بیدار رو دیشب تمام رایان  

 اون و گذاشت رایان سینه قفسه روی رو دستش ناهار های بسته آوردن با
... کرد بیدار رو  

 

! رسیدیم چیشده؟_  

 

.. میکنیا ضعف نخوردی هیچی صبح از که بخور ناهار شو بلند.. نه_  

 

.. ایران برسیم زودتر کاش..خستمه_  

 

.. زد بیرون اتاق از و برداشت رو کتش  

 حوصله اصال اما حال این با بیاد براش مهمی مهمون بود قرار امروز
.. نداشت  

 میخورد بسته در به هربار و میکرد فکر اون روی چندسال که ای پرونده
.. بود میزش روی همچنان  

.. زد بیرون پاسگاه از و کرد زمزمه لب زیر ای لعنت  

 نگهبان با داشت و بود رسونده اونجا به رو خودش تازه که سروش دیدن با
.. کشید رو بازوش و رفت جلو میکرد بحث  
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! میکنی؟ دعوا هم خدا بنده این با داری...آقا حضرت اومدی که دیر_  

 

...نخوره بدرد مزخرف ی پسره اون تقصیر همش..نیومدم دیر من_  

.. زده غیبش قبرستونی کدوم نیست معلوم  

 مرغای که میارم سرش به بالیی چنان خونه بیاد فقط... بیاد بزار فقط

.. کنن گریه حالش به آسمون  

 

 اون مقصر... بود اتفاق یه فقط اون داره گناه.. نگیر سخت یارا به اینقدر_

.. نیست بچه  

  ؟ خونمون میای ظهر بعد.. دارم مهمون من

 

 نون با رو صبحونه.. نه یا میمونه برام اعصابی ظهر ببینم.. اومدم شاید_

  اه.. خوردم دیروز

 

 

.. کرده پیدا پرونده اون از سرنخی باالخره شد نمی باورش  

.. میداد گوش دقت با او و میزدن حرف رایان و آرش  

.. زد لبخند هانیه به و گفت بفرمائیدی در تقه صدای با  

 

  عزیزم؟ شده چیزی_
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.. اومده سروش_  

 

 تا گفت آرش به ، اون از ها پرونده گرفتن و جمعشون به سروش ورود با
.. کنه بازگو رو افتاده اتفاقات جزئیات تمام با دوباره  

 

...بودم شده بسته طناب با دخمه یه توی کردم باز که چشمامو_  

.. نفر چند نیست یادم دقیق ، بودن دیگه های خیلی شاید نبودم تنها  

.. نبود خاطرم بیشتر تصادف ی صحنه یه جز چیزی  

.. حتی بود تار هنوز دیدم ، سرم به بود خورده ضربه  

..کجا نمیدونم.. بردن هارو بعضی  

.. کردن چکمون همونجا موندیم که بقیه  

..جنسیتمون بین کرد نمی فرقی  

.. سال یه شایدم...بودم اونجا چندماه  

 یادم گذشتمم از چیزی... میدادن خوردمون به که داروهایی بخاطر بودم گیج

.. نمیومد  

.. اومد زن اون باالخره  

..اربابیم دختر به متعلق بودن گفته  

..آرش گفتن بهش ، خواست روکه اسمم  

..مناسبم کارشون برای کرد فکر که دید من توی چی نمیدونم  

.. شدیم سازمان وارد شد خونده بینمون که ای صیغه از بعد  
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.. میکردن معامله پدرش با اونجا بود چندسالی  

.. چی دقیقا نفهمیدم هیچوقت  

.. میکردن صحبت.. و مواد و بدن اعضای از  

  رو همشون.. کردم امضا من اما هارو قرارداد

..میکشتم وگرنه بودم مجبور  

..کنین رسمیش باید گفت نیست رسمی ما ازدواج فهمید سازمان مدیر وقتی  

 

..میکرد نگاهش متعجب که بود سروش اینبار  

 

  کردین؟ عقد_

 

.. کنه عقد باهام بمونه اونجا اینکه بخاطر بود مجبور شانا..اره_  

.. شد هم بدتر هیچ نکرد که تغییر رفتارش عقدمون بعد  

.. بود رفته اش شناسنامه توی اسمم  

..میداد ام شکنجه مرگ سرحد تا و میشدم بسته صندلی های پایه به هرروز  

..شناسنامشه توی نجسم اسم میگفت  

.. یکبار جز نداشتیم باهم ای رابطه  

.. نبود خودش دست حالش و بود کرده مست  

..همیشه مثل ، اتاق اون توی بودم زنجیر منم  
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 گیج که بود قرصا تاثیر.. نشد اما بزنم داد کردم سعی نشست که بدنم روی

.. بودم  

...  است حامله فهمید بعد چندماه  

..آوردنش یعنی.. اومد دنیا به موقع همون ام بچه  

.. داره نگه شکمش توی آرشاویرمو نبود حاضر  

  کوچیک خیلی.. هنوز بود کوچیک

.. ام بچه نداشت هیچی  

.. کردم بزرگش اما  

 تشنه بعدش روز تا خودم گرچه ام روزانه آب ظرف کردن نصف با
..میموندم  

...میلرزیدم سرما از خودم گرچه هام لباس کردن پاره با  

..بفروشنش میخوان شنیدم اتفاقی که بود سالش پنج  

 میکرد معامله باهاشون که اونایی از یکی ، بود چشمگیر پسرم زیبایی
.. بودش دیده اتفاقی  

... ببره اونو بزارم نمیتونستم  

...  داشتم که بود چیزی تنها آرشاویر  

 و بزنم رو آورد می غذا هرروز که اونی شدم مجبور اما نمیخواستم من
.. بردارم رو کلید  

.. بهزیستی یه به رسیدم بود بدبختی هر به  

..رفتم و گذاشتم رو آرشاویر  

.. زود خیلی.. برمیگردم دادم قول بهش  
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..نره جایی کسی با برگردم که روز اون تا گفتم  

.. بابا نگه کسی به  

.. ندارم رو هیچکس پسرم جز ؟ کنم پیداش میکنین کمکم  

 

 سخت برادر هردو که بود جدی کامال پرونده این موضوع اینکه مثل
.. بودن گفتگو و بحث مشغول  

 

 در اما کنیم پیدا میتونیم رو کجاست االن اینکه و پسرتون ما.. راد آقای_

.. میخوایم شما از هم دیگه کمک یک عوض  

 

..گفتم میدونستم هرچی من_  

 

.. اما.. میدونم_  

 نمیدونم.. است رتبه عالی های افسر جزو من برادر ، بگم واضح کنین صبر

.. مخفی پلیس همون اما میگین چی بهش شما  

 راهی.. بشه سازمان اون وارد کنه پیدا رو مدارک اینکه برای باید سروش

  داره؟ وجود کار این برای

  ؟ نه یا میکنه استخدام رو افرادی..سازمان اون

 برگذار آمریکا های کلوپ از یکی توی مهمونی یه وقتا گاهی..اره_

 بین ذره زیر میکنن شرکت مهمونی اون توی که کسایی ی همه.. میکردن
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 با کم کم شد معلوم بودنشون اعتماد مورد که وقت چند بعد و میگیرن قرار
...میکنن شون آشنا سازمان های فرآیند  

 

 ببینم و بگیرم تماس  تا کنین پذیرایی خودتون از... کمکت از ممنون.  خوبه_

؟ باشه باید سالش چند االن گفتی.. نه یا کنم پیدا چیزی پسرت از میتونم  

 

سالشه دوازده تقریبا... راد آرشاویر_  

 

 داد تکیه سلطنتی مبل به و زد پس بود گرفته روش جلوی رایان که بشقابی
.. 

 رو تمامش کرد مجبورش و زد چاقو سر هارو سیب.. نیومد کوتاه اما رایان

.. بخوره  

 

..کنن پیدا رو پسرتون تونستن ها بچه اینکه مثل..راد آقای_  

.. اینکه فقط  

 

  چی؟ اینکه فقط_

 

 به رو ایشون احتشام مهرشاد نام به آقایی گفتن.. شده قبول سرپرستی به_

... میکنن زندگی باهم که دوساله نزدیک تقریبا و کرده قبول سرپرستی  

 



قایق:گی           قلم:رمان اروتا         ژانر  

 

 

بود؟ چی فامیلش گفتین_  

 

  راد احتشام...احتشام_

 

.. زد ورق و درآورد کیفش توی از رو آرشاویر کتاب  

.. برداشت رو اون و خندید کتاب الی نامه رضایت  دیدن با  

..بود نداده نشون بهش رو اون همین برای احتماال و بود کرده قهر پسرکش  

.. کرد امضاش و برداشت رو خودکارش درپوش  

.. زد تا رو اون و گذاشت نامه رضایت الی بود شده نوشته که روهم مبلغی  

 باشه داشته دوست شاید ، بده آرشاویر به هم پول کمی اومد یادش آخر لحظه
... بخره خودش برای چیزی  

 دراز او به پشت تخت روی که دیدنش با و کرد باز رو آرشاویر اتاق در
.. رفت نزدیک بود کشیده  

 

..بچمو کردم لوسش چقدر ؟ کرده قهر ددی عشق_  

..  بزنی رو من و کنی بیداد و داد بلدی فقط نکردی لوسم هم بار یه حتی_

.. ندارم دوستت دیگه  

 حالت.. بخونه درس نمیشینه گرسنه شکم با آدم...آرشا میخوام صالحتو من_

بعدش؟ میکردم چیکار من میشد بد  

 

.. شد برطرف ناراحتیش  
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.. بوسید رو مهرشاد ی گونه ، نشست تخت روی و چرخید  

..برد خودش اتاق به و کرد بغل رو آرشاویر  

.. بخوابه خودش کنار از غیر به جایی اش بچه نمیداد رضا دلش  

.. شد پیاده و برداشت عقب صندلی از شو کوله  

.. گرفت مهرشاد از هم رو بود تنقالت و خوراکی از پر که پالستیکی  

 

.. بیام تا کن صبر برگشتین اردو از که بعد خب؟ دنبالت میام خودم..آرشا_  

 

ددی خداحافظ.. باشه_  

 

..هنوز چشمهاش تازه گرم خواب شده بود که تلفن زنگ خورد   

..از روی تخت بلند شد تا تلفن رو جواب بده   

..به محض زدن دکمه برقراری تماس ، صدای خسته ی مادرش بلند شد   

 

..الو مهرشاد مامان_  

 

ینقدر گرفته اس؟چیزی شده ؟ صداتون چرا ا..سالم مامان جان _  

 

فقط آدرس خونتون رو میدی؟ هستی خونه ...نه مامان، من خوبم پسرم _

 عزیزم؟
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دارین میاین اینجا؟..اره هستیم _  

 

..بابات اصرار داشت بیایم ، حاال رسیدیم حرف میزنیم.. اره عزیزم_  

 

آدرس رو گفت و بعد از قطع کردن تلفن به سمت آشپزخونه رفت ، میوه 

..هارو بشوره   

...چند دقیقه بعد صدای زنگ در بلند شد   

 

خوش اومدین ..سالم بابا ..سالم مامان _  

 

..قابلت رو نداره ..سالم پسرم ببخشید بی خبر اومدیم_  

 

مرسی_  

 

باورش نمیشد اون موضوع اینقدر جدی باشه ..با تعجب به پدرش نگاه کرد 

..که پدرش رو به این حال و روز بندازه   

 

یعنی این چندوقت مدام بهش فکر میکردی؟ اون فقط یک ...بابا چی میگی _

..شباهت ساده بود   

..دیدی که حتی اسم و فامیلش به عمو نمیخورد   
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تیکه وجود خودمه وگرنه چرا باید ..بخدا حامد خودمه ..خودشه مهرشاد_

مهرشاد فامیل پدرش ، فامیل پدرش دقیقا ادامه ..اینطوری قلبم آزرده بشه 

...حتی اخالقیات آرشاویر شبیه حامدمه ..ه ماست فامیلی  

 اصال کی قراره بری دنبال آرشاویر؟ 

 

..مدرسه تقریبا خالی شده بود   

..فقط خودش مونده بود و سبحان که داشت چیپس سرکه ایش رو میخورد   

...از مدرسه بیرون رفت ، کمی اطرافش قدم بزنه   

به دیوار تکیه زده بود ترسیده  با دیدن مردی که زیر سایه درخت ایستاده و

..قدمی به عقب برداشت   

..پشت مدرسه بود و تا رسیدن به در اصلی کمی طول میکشید   

...صدای قدم هایی که پشت سرش می اومد تند تر شد  

کوله اش که کشیده شد بدون اینکه به چیزی توجه کنه شروع کرد تهدید 

..کردن   

 

د میکشم بیاد چنان بالیی سرت بیاره که بابام اومده دنبالم، دا..ولم کن _

...دیگه اینورا پیدات نشه   

 

..دست های مرد ناشناس شل شد اما رهاش نکرد   

..صداش که تو گوشش پیچید حتی جرات نداشت برگرده   

..خواب بود مگه نه؟ امکان نداشت اون باشه   
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..مگه میتونست فراموش کنه ! اما پس صداش چی  

...صدایی که هرشب قصه میگفت و الالیی میخوند مگه میتونست یادش بره  

..خسته و خش دار بود صداش ، درست مثل چندسال پیش   

 

خیلی احمق ...قول داده بودی به جز من کس دیگه ای رو بابا صدا نکنی _

 بودم که رو قول یه بچه حساب کردم نه ؟ 

..کردم که فکر ..من فکر کردم !تو اینجا چیکار میکن ..تو اینجا ...بابا _  

زنده موندم به امید اینکه تورو ..فکر کردی که مرده ام ؟ اما زنده موندم_

..که پسرمو دوباره ببینم ..پیدا کنم   

..اشتباه کردم اومدم ، تو حاال دیگه خانواده داری   

به خدا راست میگم، من سر ..من به هیچکس بجز تو نگفتم بابایی ..بابا _

..قولم موندم   

باهام میای ..؟ با پدرت برمیگردی ؟ مگه نمیگی هنوز باباتم با من میای_

 مگه نه

از دستم ..اگه بیام اون تنها میمونه ..پس ،پس ددی مهرشاد چی ..نمیتونم _

 ناراحت میشه

 

..پوزخند زد مردی که خیلی وقت بود از زندگی خسته شده بود   

..از دیوار فاصله گرفت و به راه افتاد   

..ک خورده بود امروز شکست قلبی که سال ها تر  

..به لطف آرشاویر بود که تا به امروز جنگیده و زنده مانده بود   
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دلش اما طاقت نمی آورد بزاره ..چند لحظه ای به رفتن پدرش نگاه کرد 

..بره  

..زندگی خودش رو وقف دنیای آرشاویر کرد ..سالها بزرگش کرده بود   

..رفتاری نکرد درد داشت ، خسته بود اما حتی یکبار بد   

..حتی یکبار او رو از خودش دور نکرده بود   

..حتی یکبار بهش بی توجهی نکرده بود   

پیرهن پدرش رو چنگ زد و سرش رو به شانه های او ..دنبال آرش دوید 

..کوبید   

 

..دلخور نشو ازم ..قهر نکن بابا ..توروخدا ازم ناراحت نشو ...نرو بابا _  

نی تو این دنیا هیچ چیز و هیچ کس جز خودت تو بهتر از هرکسی میدو_

..نداشتم و ندارم   

حقم این نبود ..تمام زندگیم ، آرامشم، رویاهام توی تو خالصه میشد

..حقم این نبود تک هستی زندگیمو از دست بدم ..آرشاویر  

من ..تو کنار خانواده ی جدیدت خوشحالی ..اما بیخیال دل خودم، مهم تویی 

..تامینت کنم ، خودتم میدونی که هیچی ندارم نمیتونم اینطوری   

بابا ..اصال چند لحظه صبر کن من زودی میام ..نرو خواهش میکنم ..بابا _

..قول بده صبر میکنی   

..قول میدم ..باشه_  

 

..چند ساعتی میشد توی ترافیک مونده بود..ترافیک امروز عجیب بود   
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توی حیاط نبود ..اخل رفت با ندیدن آرشاویر جلوی در مدرسه پیاده شد و د

، زیر لب پسره ی احمقی زمزمه کرد و از مدرسه بیرون اومد دنبالش 

..بگرده   

شما بابای آرشاویرین؟ ... عمو _  

چطور مگه ؟ اتفاقی افتاده؟..اره عزیزم_  

..گفت هروقت اومدین اینو بدم بهتون..نمیدونم _  

 

مهرشاد وکاغذ مچاله شده مریم با دیدن ..حتی نفهمید چطور به خونه رسید 

..توی دستش هینی کشید و از جلوی در کنار رفت   

!چیشد بابا ؟ پس آرشاویر کو..مهرشاد _  

رفتش بابا..رفت _  

..روی زمین جلوی در نشست و سرش رو با دستهاش گرفت  

..نامه رو از دست مهرشاد گرفت و شروع به خوندن کرد   

من خیلی .پدرم اومده بود..بمونم من رو ببخش اما نتونستم ..ددی مهرشاد )

دوستت دارم اما نمیتونستم اون رو تنها بزارم اخه جز من کسی رو نداره 

(آرشاویر ..از دستم ناراحت نشو قول میدم یه روز بیام و ببینمت ..  
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 ای آنکه دوست دارمت اما ندارمت

 بر سینه میفشارمت اما ندارمت

 ای آسمان من که سراسر ستاره ای

 تا صبح میشمارمت اما ندارمت 

 در عالم خیال خودم چون چراغ اشک

رمت اما ندارمت ابر دیده میگذ  

 میخواهم ای درخت بهشتی ای درخت جان 

 در باغ دل بکارمت اما ندارمت 

 میخوام ای شکوفه ترین مثل چتر گل

..بر سر نگاه دارمت اما ندارمت  

"پایان فصل اول"                            

     . 


