
 یها لیم کرد، مرتب یریسبدحص داخل را ها کالف

 چنددست بافت باالخره. داد جا کنارشان هم را یبافتن

 دیشا د،یرس اتمام به هم بود داده قول که یکاله و شال

 هم گرید یسر کی فردا پس تا و کردیم وقت

 .بافتیم

 .خداقوت-

 تشکر خواهرش درجواب و داد تنش به یقوس و کش

 .گشود اعتراض به لب یناراحت با روژان. کرد

 یبذار کاش یدینخواب شبه چند شهینم که ینجوریا-

 !کنم؟ کمکت منم

 .دیکش درهم را شیها اخم

 و من به و کمک نیشتریب یبخون درستو که نیتوهم-

 .یکرد مامان

 نفس ذارهینم دهیچسب گلومو خیب وجدان عذاب واال-

 دیبا خبندونی و برف تو که مامان از اون. بکشم راحت

 بذارن اسکناس چندتا تهش و باشه خونه مرد جورکش  

 یذاریم چشم تاشب صبح از که تو از نمیا دستش کف

 خونه خرج کمک بلکم که ها لهیم اون و کاموا رو

 دانشگاهم من میبزن گول میتونینم که خودمونو. یباش

 .برم تونمینم پوال نیا با شم قبول
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 یخرج که یمل دانشگاه ینتون چرا نزن حرف خودیب-

 مامان منو که نیهم. ستین اریزان اون مگه. نداره

 که برو تو. بسه مون همه واسه یبدبخت نیا تو میموند

 .یببر هم دوتارو نیا پشتت

 به یکنار دراتاق که کوچکترشان دوبرادر به یا اشاره

 .کرد بودند رفته خواب

 درک را گریهمد هردو ظاهرا. دیکش یآه روژان

 و کنند یفداکار خواستندیم مادرش و انیب. کردندینم

 اجازه ذهنش به وجدانش غذاب احساس و  روژان

 .دادینم تمرکز

 بگم؟ یچ-

 داخلش زمیه رفت، یبخار سمت و نداد یجواب انیب

 بودند شده ذغال

 باز را اطیح ی گوشه یانبار در و رفت اطیح سمت به

 زم  یه یحدکاف به اریزان لطف به خداروشکرو. کرد

 . بود یانبار داخل شکسته

 کرد منتقل انبار داخل یکیپالست جعبه به را ها زمیه

 دیبا. افتاد راه به خانه سمت دوباره بعد یکمو
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 کرد،یم اضافه زمیه ها ذغال شدن خاکستر از قبل تا

 عذاب متحمل آتش دوباره کردن روشن یبرا واال

 .شدندیم یادیز

 یبرا و گذاشت یبخار داخل درشت زمیه چند باعجله

 قیعم فوت چند از بعد. شد خم هاب چو ُگرگرفتن

 .گرفتند اتش هم دیجد یها زمیه

 .بست را یبخار در و دیکش یراحت نفس

 .ومدین مامان امشبم-

 است، نگران دانست یم. دیچرخ رژان سمت سرش

 یتو دل مادر آمدن و رفتن تا شهیهم که خودش مثل

. بشنود بد خبر کی دیترسیم هربار و نبود دلش

 داشت عادت اما داشت هم را ش تجربه نبود که یشوخ

 با آمدیم زبانش یرو انچه ها وقت یلیخ دهد، یدلدار

 .داشت تفاوت گذشتیم دردلش انچه

 کوهستان یها بچه هاآن مادرش قول به بود اومحکم

 .استقامت باهمان و یسخت همان به بودند،

 ای  ده،یبار یادیز برف یباش کرده عادت دیبا گهید-

 .ومدهین رشیگ یزیچ ای ست بسته کوها ریمس

 .ارومترم باز همراهشه عمو که هربار-
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. انداخت شیها عقربه و وارید یرو ساعت به ینگاه

 :داد ادامه آمد،یم نظر به کند ها عقربه حرکت

 عمو؟ یبزن زنگ هی کاش-

 مامان سراغ ادیب بازو شه رمونیدرگ عمو خوامینم-

 طلوع از قبل ومدین م؛یکن صبر فعال. کردن حتینص به

 دریخالوح خونه دم رمیم افتاب

 .امیم منم پس-

 نگاه ساعت به بار نیچندم یبرا قبل از تر کالفه انیب

 .کرد

 شن داریب. ندارن یسن هنوز آران و انیدا بمون تو-

 االنم. دارهیم برشون ترس ستین خونه یکس ننیبب

 .نیبخواب بنداز ها بچه شیپ جاتو برو پاشو

 من بخواب تو یا خسته بود تو با کارا همه امروز-

 .نشن تموم زمایه هست حواسم

 

 

  اول_پست#

 برف_یپا_رد#
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 رتوندیا_رایسم#

 

 به و بود کرده کار یلیخ امروز. دیکش یا ازهیخم انیب

 با و ندانست زیجا را تعارف ،داشت ازین استراحت

 .کرد عوض روژان با را شیجا لیم کمال

 ُگرگرفته حاال که شیها زمیه و یبخار به یگرید نگاه

 .انداخت بودن

 ینفت یبخار داشت قصد مادرشان بود وقت یلیخ 

 تا بودند مهم علت دو نفت کمبود و پول نبود اما بخرد

 .نشود محقق خواسته نیا هربار

 که یاتاق سمت به و ویکش یا ازهیخم نیچندم یبر 

 .رفت بودند خواببده آنجا آران و انیدا

 اما بخوابد کرد تالشو دیکش نهیس تا را لحاف

 کی حاصلش و بود گرفته ازش را قرار ینگراندل

 .شد یطوالن یخوابیب

 شغال یگاه نبود امن رونیب کرد نگاه ساعت به

 و امده نییپا یگرسنگ رفع دیام به ها کوه از گرگو

 تحمل هم گرید ساعت کی شدند،یم روستا وارد

 هم تیامن شدیم شیم و گرگ هواکه بود بهتر کردیم
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 یا ازهیخم روژان شد حال وارد.  رفتیم باالتر

 .دیکش

 نبرد؟ خوابت-

 ازهیخم اوهم روژان پشت و سرداد تکان با را جوابش

 ساعت ای و گریهمد نیب ای نگاهشان مدام هردو. دیکش

 .بود درگردش وارید یرو

 یرو ساعت دنیرس و یکش وقت یمقدار از بعد

 جابرخاست از بودند منتظرش که یعدد

 از بود بافته خودش دستان با قبل سال که را یبلند شال

 برداشت در پشت شده نصب یرخت چوب

 به هم را ش یپشم یها دستکش دیچیپ دورگردنش و

 .کرد دست

 .دریخالوح خونه یریم-

 نایعموا رمیم صدا و سر یب باش، ها بچه مراقب-

 .بزن صدا و اریزان یدیترس اگه یول نفهمن

 خودت مراقب امنه، جامون خونه تو مانباش نگران-

 .یکردیم خبر ارمیزان کاش باش

 وقت نیهم وقتام یلیخ رفتم و ریمس نیا چندبار یسال-

 نشده؟ عادت برات هنوز که نگو بوده؛ روز
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 فیضع خودمونو نجاستیا اریزان یوقت چرا دونمینم-

 .قرصشه دلم و نمیبیم

 .باشه قرص خودت به فقط دلت یکنیم اشتباه-

 و مکث یدبیچیپ دوردهانشو آورد باالتر را شال

 برف بارش. رفت اطیح سمت به بلند ییها قدم با و 

 هوا یسرما بود شده باعث نیهم و بود امده بند

 .شود سوز استخوان

 شیم و گرگ هوا انداخت سرش یرو آسمان به ینگاه

 چیه شک بدون آمدینم بند ها گرگ ی زوزه و بود

 رونیب پابه روز از وقت نیا و هوا نیا در یا بهیغر

 عادت زهایچ یلیخ ده نیا یاهال یبرا اما گذاشتینم

 .بود شده

 کند کم لشیتعج از شد باعث برف بارش طول

 بلند یبرا هربار و داشتیبرم آهسته را شیها قدم

 برف داخل پا مچ یباال وجب کی تا که شیپا کردن

 چکمه خداروشکر. افتادیم زحمت به بود فرورفته

 .بود بلند یکاف حد به شیها

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 دریح خالو خانه. افتاد راه به کوه ی دامنه سمت به 

 استراحتگاه درواقع و بود کوه دامنه از باالتر یکم

 .شدیم حساب هم کولبران

 شد روشن چراغدو متوجه افرا جنگل به دنیرس از قبل

 .باشد نینورماش زدیم حدس

 دانست ینم چون رفت جلو اطیاحت با و کرد زیت گوش

 .ده یاهال ای هاست بهیغر به متعلق نینورماش

 گوشش به تر واضح شنود و گفت یصدا

 .ستادیا ییافرا تنومند تنه پشت درست همانجا.دیرسیم

 کنه؟ینم داشیپ یکس نجایا یمطمئن-

. هیبرف و سال یروزا اکثر منطقه نیا. تخت التیخ نه-

 خوبرو جا همه برف با میکرد چالش نکهیا از بعد

 .پوشونمیم

 نگران بود پرواضح انداخت اطراف به ینگاه مرد

 !ناشناس یمکان به بود آمده کارگرش اعتماد به است

 کرد یسع دهانش اب دادن قورت با  منگ و جیگ انیب 

 یخوب به کند، حفظ را شیخونسرد و راکم ترسش

 روستا یاهال به متعلق نااشنا ی لهجه نیا دانستیم
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 گوش به همچنان ها گرگ زوزه یصدا! ستین

 .برگردد زودتر نشدند ش متوجه تا دید بهتر دیرسیم

 هوشه؟یب هنوز یشد مطمئن خاک ختنیر از قبل-

 ترس شدت ازو ختیر نییپا یُهر قلبش مرد سوال با 

 ستاد،یا شیسرجا همانجا. بردارد قدم از قدم نتوانست

 .کرد آزاد را ششده حبس نفس

 راحت المونیخ یاونجور مشیکشتیم کاش اقا یول-

 .بود تر

 !اد؟ینم اطراف نیا یکس یگینم مگه-

 تو حیتفر و گردش مرز ادیم یک مرزه یناسالمت-

 گاز مغزشونو سگ. ستین شتریب چندخانواده روستاهم

 .ورا نیا انیب برف نیتوا و صبح وقت نیا نگرفته

 

 دوم_پست#

  برف_یپا_رد#

 رتوندیا_رایسم#
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 آزاد و حبس سرهم پشت را نفسش. زدیم تند تند قلبش

 .کردیم

 زجر شتریب ینجوریا ، رهیبم راحت بود فیح خوبه-

 .برمیم لذت شتریب من و کشهیم

 امدیم رونیب بهیغر زبان از که وار جنون کلمات نیا

 !کند لیتحل درست توانستینم را

. قرارداد قلبش یرو و کرد مشت را لرزانش دستان

 مشت در را قلبش حرکت نیا با خواستیم انگار

 .نکوبد محکم و تند نینچنیا تا ردیبگ

 .داد انجام را بود خواسته سشیر که ییکارها تمام مرد

 روشنه نیماش چراغ م،یبر شو سوار شده تموم کارت-

 .میکن توجه جلب ممکنه

 .میبر اقا تمومه-

 تنهو خودش تن ابعاد به ناباور و زده وحشت انیب

 ی اندازه به درخت شود مطمئن تا کرد نگاه درخت

 باهمان هردونفر. پوشاندیم را بدنش و است پهن یکاف

 که یوحشت و ماند او و دورشدند انجا از نیماش

 و بود شیشانیپ یرو عرق درشت یها دانه حاصلش

 داد قورت یسخت به را دهانش اب کنم؟ چه کی
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 انسان کی جان یپا کند یپوش چشم توانستینم

 .بود انیدرم

 یپوشش و رخاکیز که یکس بود دهیفهم شانیحرفا از

 !ست زنده شده دفن برف از

 درگوشش و کرده عبور شال یال البه از سرد باد

 دیشنینم را ها گرگ یصدا گرید. دیچیپیم

 یخانه سمت افرا جنگل به پشت یآن میتصم کیدر

 .گرفتیم کمک دزودتریبا. کرد حرکت شیعمو

 

  سوم_پست#

  برف_یپا_رد#

 رتوندیا_رایسم#

 

 متعجب روز وقت درآن دنشید از اریزان و اریعموداد

 زن سمت رفت بالفاصله اریداد ذهن. شدند نگران و

 .منیچ لجوجش برادر

 برگشته؟ منیچ ؟یاومد صبح وقت نیا شده یچ-

 .داد تکان نه یمعن به را سرش زنان نفس
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 ؟یدیشن یبد خبر برخدا پناه-

 اریزان و کرد ینف اشاره زبان با بازهم انیب

 :گفت پدرش یصبور عدم به دراعتراض

 ادیب جا نفسش کن صبر کمی ده،یترس انیب باباجان-

 .زنهیم حرف

 .اومده بند من نفس  ادیجاب دختر نیا نفس تا-

 کف آرام زدیم حرف پدرش با کهیدرحال اریزان

 .کرد دعوتش آرامش به و گذاشت انیب پشت را دستش

 .بکش قیعم نفس چندتا-

 و آمد جا حالش که بعد هیثان چند و کرد اطاعت انیب

 و عمو یبرا را بود دهیشن و دهید انچه کار؛ به زبانش

 متوجه وضوح به اریزان. کرد فیتعر ش عموزاده

 . بود شده شینگران و ترس

 تلف را وقت بود روزگار دهیچش گرم و سرد که اریداد

 یهمگ و رفت ها هیهمسا از نفر چند سراغ به و نکرد

 شیراهنما انیب که یریمس دنبال الزم لیوسا به مجهز

 کمک با سرعت به برف پوشش.  افتادند راه بود شده

 لیب ی دهانه که هربار و شدیم ختهیر کنار به  یاهال
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 و باال اوهم قلب شدیم یخال پرو خاک و برف از

 .شدیم نییپا

 یا بهیغر که نقطه همان به و شده چشم وجودش تمام

 .ماند رهیخ بود شده دفن زنده آن در

 جان مهین تن شدند موفق ها هیهمسا که نگذشت یلیخ

 یرشته ی واسطه به اریزان و بکشند رونیب را بهیغر

 .کند شنهیمعا تا رفت بهیغر سر یرو شیلیتحص

 مرد آن یبرا یاتفاق چه بفهمد تا نبود انیب دل یتو دل

 بود کرده فراموش راهم مادرش لحظات آن در افتاده،

 .بماند زنده شناسدینم که یکس خواستیم فقط و

 قیعم ینفس با اریزان. شد تمام ش نهیمعا باالخره

 آورد باال را سرش

 .زنهیم کند نبضش-

 .سرماست از یحتم-

 از حتما واال ومدهین هوش به ریز نیا آورده شانس-

 .کردیم سنکوب شدیم وارد بهش که یشوک

 مثل همه. خونه مشیببر فتادهین براش یاتفاق تا بهتره-

 .ستنین مقاوم سرما به ما

 اریزان حرف با
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 یخانه به مرد بردن یبرا و گفتند یمدد یاعلی همه

 .کردند لیتعج اریداد

 یبخار یپا را بهیغر ناریزا دندیرس خانه به یوقت

 جوشانده عتریسر هرچه خواست مادرش از و گذاشت

 رونیب تا یهوشیب از بود دایپ ایقضا از. اوردیب

 .ستنگذشته یادیز زمان اوردنش

 

 

 

 چهارم_پست#

  برف_یپا_رد#

 رتوندیا_رایسم#

 

 اما کرد رفتن قصد دید مرتب را اوضاع که انیب

 .شد مانعش اریعموداد

 یخبربد برنگشت منیچ اگه نبود قرار شبید مگه-

 .شتونیپ ادیب اریزان

 .انداخت نییپا را سرش یدستپاچگ با

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 .ستین شتریب که فاصله وارید هی-

 شده یطوفان هوا ان،ینم امروزم دمیشن دریح خالو از-

 که مرز ور   اون موندن ومدهین رشونیبارگ کهییاونا

 .برگردن پر دست امشب

 ادامه کوتاه یمکث از بعد اریداد اما بدهد نداشت یجواب

 .داد

 رمیم من بمون ای بمونه شتونیپ که برو اریزان با ای-

 که اومده بهیغر هی. نجایا ارمشونیمو ها بچه ی  پ

 میباش هم شیپ برسه سیپل تا! ست کارهیچ میدونینم

 !وارهید هی هامون خونه ی فاصله نکهیا با بهتره؛

 د؟یپرس دهیپر رنگ

 چرا؟ سیپل-

 مامور و سیپل اسم تا ده نیا یاهال تمام مثل هم او

 جان و تیامن حافظ سیپل. باختیم را خودش امدیم

 با داشت تناقص بیعج نیسرزم نیا در اما بود مردم

 تمام ادیم که سیپل اسم اما نداشت یربط! اشفهیوظ

 .افتادندیم یمرز یروهاین ادی یاهال

 لیتحو رو پسره نیا فقط ندارن، کار ماها با نترس-

 .میدیم
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 خواستیم دلش کهییانجا از گذاشت، کنار را ینگران

 آمده سرش چرا بال نیا و ستیک بهیغر نیا بفهمد

 دلش اریزان دانستیم نکهیا با کرد انتخاب را ماندن

 یعاشق را یشتریب یروزها برگشته که حاال خواهدیم

 .بود خوب ی  ارتباط پل کی او و کند

 یها اشپزخانه یهیبق مثل هم شیعمو منزل اشپزخانه

 اشپزخانه رونیب. داشت قرار اطیح ی درگوشه ده

 کاهگل و چوب جنس از یبانیوسا ساخته یتنور

 یبلند مقاش با داشت زنعمو. بودند کرده درست شیبرا

 جابه را تنور داخل یها چوب بود گرفته دست در که

 گفت یخداقوت شود متوجهش نکهیا یبرا. کردیم

 :داد وادامه

  بدم؟ انجام من هست یکار-

 :زد شیرو به یلبخند کژال

 .اریزان بده ببر کردم دم یکوه ییچا دستت قربون-

 که یبزرگ دستکش کرد؛ قبول خواسته خدا از

 ازکنار را یقور. کرد دست را بود تنور مخصوص

 ینیس داخل  استکان کی گذاشتن بعداز برداشت تنور

 مکث کی از بعد و اتاق پشت. برگشت خانه سمت به

 از شتریب نفت یبو. شد داخل و داد هول را باز مهیدرن
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 خاطر به اریزان بود مشخص دیرسیم مشام به شهیهم

 یصدا. برده باال را یبخار یدما شانناخوانده مهمان

 .کند بلند سر تند شد درباعث ریرجیج

 چطوره؟ حالش-

 .انداخت بهیغر به ینگاه مجدد اریزان

 االن یول گفت،یم ونیهذ داشت شیپ قهیدق چند تا-

 .دهیخواب

 اریزان. گذاشت نیزم را ینیس و نشست اریزان کنار

 :داد ادامه متفکر

 کنن؟ گورش به زنده خواستنیم چرا یکنیم فکر-

 دهید که آنچه ی همه افتاد، لرزه به جمله نیا از تنَش

 در اتفاق کی تا داشت کابوس حکم شیبرا شتریب بود

 :گفت زیر ییصدا با! تیواقع

 !داشتن مشکل باهم احتماال-

 شدن؟ مرگش به یراض که بوده یمشکل چه نشونیب-

 !ترسناک انقدر اونم

 :داد ادامه ازقبل متفکرتر

 گنج؟ دنبال اومدن نکنه-
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 .آورد لب بر یتلخ یخنده انیب

 کجا گنج پوشونده؛ رنج نجارویا خاک وجب هی وجب-

 پسرعمو؟ بود

 ازسال ماه شش از شتریب.  نداشت جواب حق حرف

 از دادینم اجازه سرد یهوا و اب و دندیدیم برف

 ببرند یچندان یبهره یکشاورز قصد به نیزم خاک

 شدینم و اوردندینم دوام هوا نیا در هم ها دام یحت

 به دست ده زنان. بود هم یدامپرور به دلخوش

 درقبال دورگردها که یپول اما بود خوب هنرشان

 خرج کفاف که بود زیناچ آنقدر دادندیم رنجشاندست

 . دادینم را

 راه غیت یلبه بر مردمش و بود سرما فصل نجایا

 . باشد بند ییمو به یزندگ و مرگ ی فاصله تا رفتندیم

 توانستندیم یکولبر با فقط اطرافش و ده نیا یاهال

 .کنند معاش امرار

 

 

 

 پنجم_پست#
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  برف_یپا_رد#

 رتوندیا_رایسم#

 

 کند کمک خواست انیب از و داد تکان تاسف از یسر

 .دهند بهیغر خورد   به را جوشانده شدن سرد از قبل تا

 را پر استکان انیب. باالآورد را بهیسرغر اریزان

 سن لیتحل و هیتجز مشغول کهیدرحال و گرفت دردست

 دهانش وارد ذره ذره قاشق با را یچا بود سالش و

 هم دیشا پنج و ستیب نیب نداشت یسال و سن. کرد

 از قبل شیمشک یموها و یگندم پوست! کمتر

 به هم انگشتانش. کردیم راجلب هاتوجه یزیهرچ

 مردان در که یمیضخ انگشتان با و بود فیظر نظر

 آسمان تا نیزم شناخت یم زنانشان یحت و اطراف

 .داشت ریتوف

 دهشان وزنان مردان دردست نهیهرپ گفتیم عمو

 .است میعظ یرنج تیحکا

 یرگیخ از دست زد بهیغر که یدیشد یها سرفه با

 از را قاشق قراردادو نیزم یرو را استکان برداشت،

 .دیکوب پشتش به آرام اریزان گرفت، اریزان دست
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 ؟یخوب-

 رصد را اطراف نگاهش با منگ و جیگ مردجوان

 .کرد

 امنه؟ جات نباش نگران-

 م؟زنده-

 .داشت یطوالن یجواب انگار اما بود کوتاه سوال

 بله-

 ریدرگ ذهنش دندیفهمیم. رفت فکر در قایعم بهیغر

 انیب باالخره. است سرگذرانده؛ از انچه لیتحل و عیوقا

 اوردین طاقت

 ن؟یینجایا چرا دیدونیم-

 :گفت ناباورانه مرد

 !موندم زنده پس! برزخ نه بهشتم تو نه-

 .ادتونهی که خوبه-

 :گفت اریزان درجواب و دیکش یاه

 .نبود کاش-

 .ردیبگ را شیکنجکاو یجلو نتوانست انیب

 شماروبکشه؟ خواستیم یک-
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 یرو از یسر انیب و کرد یاسرفه معترض اریزان

 .داد تکان تاسف

 :داد قرار مخاطب را اریزان ان؛یب به اعتنا یب بهیغر

 .بزنم زنگ دیبا نیبد بهم یگوش هی-

 .دنینم آنتن لیموبا خط رفته برق-

 چه خواند نگاهش از انیب. شد گرد بهیغر چشم

 .گذردیم درذهنش

 که وطن از میافتاد دور انقدر مرزه، نجایا یناسالمت -

! میستین یرانیا کننیم فکر دمیشا کردن فراموشمون

 میندازیم کالهمونم دنیم انتن یگاه خطامون که نیهم

 .هوا

 بود آمده رونیب عیوقا شوک از یکم انگار که بهیغر

 :داد تکان یسر

 ه؟یچ قصه نکردم هضم هنوز-

 کند فیتعر را ماجرا خودش داد اشاره انیب به اریزان

 حرف کرد فیتعر را زیچ همه تعلل بدون انیب و

 :گفت دوستانه یبالبخند اریزان دیرس انیپا به که شیها

 .شما نجات فرشته شد من یدخترعمو درواقع-
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. چرخاند سر انیب سمت به دوباره بهیغر مرد

 :گفت بهیغر بودند تشکر منتظر هاآن کهیدرحال

 ه؟یبرق اونم ای نیدار کهنیماش-

 و دکل مخترع دخترعموم و من نرو، تند برادرمن-

 فقط نمیماش دارن موتور یچندنفر. میستین الیموبا آنتن

 مجبور بود مشکوک موردتون چون یول میدار پیج

 میکن خبر سیپل میشد

 یآهان فقط اما کند فرار یحت ای بترسد داشتند انتظار

 :دیپرس ستین خالفکار نکهیا از خوشحال اریزان. گفت

 ه؟یچ اسمت ینگفت-

 :زد زل ببان درچشمان باشد متوجه نکهیا بدون

 .آوش-

 ؟ییکجا اهل-

 آمده، کجا از دیبگو خواستینم دلش نداد، جواب آوش

 ! شناختیرانم هاآدم نیا کردیم یبگیغر احساس

 اششهیر خواهدیم بود گفته یکی بودنش دهیدزد یوقت

 ییادعا که او بود کجا اششهیر مگر اما کند قطع را

 بود معتقد چون نداشت
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 و پاک شیهاقطره دیباریم روستا نیا در اگر باران

 باران شدیم نامش او درشهر باران نیهم بودند زالل

 !بود ابر و اب هردو شهیر کهیدرحال یدیاس

 

 

 ششم_پست#

  برف_یپا_رد#

 رتوندیا_رایسم#

 

 پنحره پشت بود، کرده دنیبار به شروع برف دوباره

 را اسمش حاال که بهیغر مرد زد کنار را پرده

 .شد پیج سوار اریزان همراه دانستیم

 به که ییپاها یرد یرو نگاهش افتاد راه که پیج

 کاش. ماند ثابت پرشدند برف با هیچندثان در و سرعت

 با پاها نیا رد   مثل هم را روقلب یزخما رد   شدیم

 قلبش یرو درد همه نیا گرید انوقت پرکرد یزیچ

 .کردینم ینیسنگ
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 دارد که دید را خودش گذاشت هم یرو را شیهاچشم

 باز چشم تند. کندیم دنبال را هابرف یرو خون رد

 .کند فکر گذشته اتفاقات به خواستینم کرد

 حرکت به پشت و گذاشت قلبش یرو آرام را دستش

 .شد خانه وارد پیج

* 

. رفتند استقبالش به ها بچه اتفاق به برگشت که منیچ

 .دیباریم زن یرو سرو از یخستگ

 مامان؟ یخوب-

 بالفاصله و کرد رها را شیها بچه اغوش منیچ

 بلندش و شده بافته یتاموها برداشت سر از را کالهش

 هم را شیشلوارکورد و میضخ یپالتو. شوند رها

 برابر در تا گربودید لباس چنددست رشانیز. دراورد

 .اوردیب طاقت هوا یسرما

 .کنهیم درد بدنم کن گرم اببرو-

 .برداشت را شیها لباس انیب

 روژان بود قرارداده رامخاطب انیب منیچ کهیدرحال

 یبرا خودش و دیقاپ بایتقر انیب بغل از را ها لباس

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 بتواند مادرشان نکهیا برا. شد قدم شیپ اب کردن گرم

 .برد خود همراه راهم دوقلوها بکشد یراحت نفس

 :کرد مادرش سمت رو دید مرتب را اوضاع که انیب

 .بدم خبر عمو به رمیم من پس-

 اگه گفت دریخالوح شن،یم یراه باز شب بگو-

 .بده خبر یعصر تا ادیب خوادیم

 .ادیب بخواد ارمیزان دیشا گمیم باشه-

 سرخونه نیبر که گهید یدوفردا بره؛ دیبا ه؟یچ دیشا-

 انه؟ی باشه بشیچ تو دیبا پول دوقرون تونیزندگ

 یلیخ از مادر گرفت دندان به را نشییپا لب انیب

 بودند، گرفته بزرگترها که یمیتصم. خبرنداشت مسائل

 را نیا انیب فقط و آمدینم خوش شیپسرعمو مذاق به

 .دانستیم

 روشه اسمش که ندهیآ میموند امروزمون نیهم تو ما-

 ه؟یچ قسمت و شهیم یچ دونهیم یک

 گهید سال چندسال که اریزان مدرک به یبست دل اگه-

 قسمت دونه یم یک خودت قول به ره؟یانگی رهیبگ ایا

  اونم ستین ادتی رزگارو کاک پسر روشیه مگه ه؟یچ

 کی بود بهتر ارمیزان از شرتبه یحت شد قبول یپزشک
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 عموت دورازجون ، دانشگاه بره نتونست شتریب ماه

 خرج واسه شد مجبور مرد و افتاد کوه از که باباش

 .یکولبر بره خودش خونه

. گفتیمو توانستیم باالخره کاش د،یلرز درخود 

 :دیکش یآه

 .نره تلخ فکرمون بهتره-

 :داد تکان یسر منیچ

 سخت یرایمس نیا دیبا مون همه کنمیم فکر وقتا هی-

 رومون مرگ انگار میبرگرد و میبر و کوهستان

 یکولبر دیبا عمرمون به مونده روز هی یحت قماربسته

 .میکن تجربه رو

 !یتلخ قمار چه-

 اسی هیآ هم گوش تو نینشست دوتا شما نیگیم یچ-

 دیکن فیتعر یندار خوش خاطره هی بابا د،یخونیم

 شه؟ وا دلمون

  روژان اعتراض با

 .بزند یلبخند دخترش دل خاطر به کرد یسع منیچ
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 ه،یچ واسه ایباز نیا دونم یم که من خانم مامان-

 هی خارج یریم خودت واسه یشیپام هرروز هرروز

 .مینخواست یسوغات بابا باشه ؛یارینم برامون میسوغات

 را مادر و دیپر روژان. دیخند تر قیعم نباریا منیچ

 را تالشش تمام گشتیبرم مادر که هربار. کرد بغل

 .باشند یپرانرژ و شاد تاکردیم

 از توانیم شک بدون را سرد برف و سخت کوه

 هاانسان یها خون انیم که یمحبت مهرو قیطر

 .کرد آب ستیجار

 

 

 

 

 

  هفتم_پست#

  برف_یپا_رد#

 رتوندیا_رایسم#
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 یجواب اما داشت خاطر به را روز چند نیا اتفاقات

 قتیدرحق نداشت، هیبق و خودش یذهن یها سوال یبرا

 . باشد داشته خواستینم

 زیم یرو را دستش دوکف رفت، زیم پشت کالفه

 .شد خم یکم و گذاشت

 د؟یکن تموم جوابتونو سوال زودتر شهیم-

 نیا و داشت کار هزار ،داد لشیتحو یاخم سرباز

 نداشت زدن حرف به یلیم که ناخوانده مهمان

 بود شده یدردسر

 .بدم انجام موفهیوظ دیبا متاسفم-

 و خط شیبرا دردل و گرفت رو تیعصبان با آوش

 شآلودچهره اخم حالت رییتغ بدون سرباز. دیکش نشان

 :گفت

 .نیبذار انیدرجر بستگانتونو باتلفن دیتونیم-

 گفتیم زودتر که اعتراض و زدیم تشر بهش دیبا

 ی  انرژ یبرا یجان نه و داشت بحث یبرا یحال امانه

 .گذاشتن شتریب
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 کند کم خشمش شدت از تا فشرد هم رابه شیهادندان

 نگاه زیم یرو تلفن دستگاه به قیعم نفس کی از بعد

 زد؟یم زنگ یکس چه به دیبا االن. کرد

 از شتریب دهمیشا هفته کی دانستیم که ییجا تا 

 خبریب اطراف یایدن از و شده ون آن سوار که یروز

 .گذردیم مانده

 اسم. برداشت را یگوش اطیاحت با کردو لمس را تلفن

 مرور ذهن در را شناختیم که یکسان ی وچهره

 گربهو موش نیا داشت شک که یطیدرشرا. کرد

 یکس چه زدیم حدس بایتقر باشدو بهیغر کار یباز

 .کردیم انتخاب دیبا شده پنهان نهیک نیا پشت

 تلفن بالفاصله اما نشست ها دکمه از یکی یرو دستش

 به که یکسان نیبهتر تیوضع نیا در. کرد قطع را

 که یدوستان همان بودند؛ دوستانش دندیرسیم دادش

 بود معتقد پدرش چون شدیم سرزنش بابتشان شهیهم

 فقط یباز قیرف عاقبت و اندینیریش دور مگسان هاان

 یکیآن و بود در یکی آوش گوش اما. است بتیمص

 وقتش توانستیم تا دادینم یتیاهم وقت چیه. دروازه

 .گذشتیم حیتفر به وداده قرار دوستانش اریدراخت را
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. آمدندیم سراغش داشتند یمشکل دوستانش از هرکدام

 جبران وقت االن که بود برداشته قدم شانیبرا انقدر

 .باشد

 بود گرفته را مشیتصم

 درامدند حرکت به هادکمه یرو سرعت به انگشتانش

 .شد داده پاسخ شهاب توسط تماس زود یلیخ و

 بود دهیچیپ همه نیب آوش بتیغ خبر شد، شوکه شهاب

 کرد متقاعدش که آوش. نداشت را تماس نیا انتظار و

 .برساند زود را خودش داد قول و کرده یشادمان ابراز

 از یکی به یگرید سرباز توسط کرد قطع که را تلفن

 دادینم اجازه شخسته یپاها. شد ییراهنما ها اتاق

 کی دورکه یایدوصندل از یکی یرو بماند منتظر

چوبیم  .نشست داشت قرار یزگرد 

 ماندهیباق یصندل و شد اتاق داخل یسیافسرپل بعد یکم

 .زد راکنار

 !اد؟ینم ادتی یزیچ گنیم همکارا-

 را اشتنه آوش. بود تند لحنش و مقدمه یب سوالش

 .کرد تکرار را شیهاحرف مجددا و دیکش باالتر
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  هشتم_پست#

  برف_یپا_رد#

 رتوندیا_رایسم#

 

 ؟یکن شک یکس به شه باعث که یزیچ ای نشونه هی-

 خسته و نیسنگ نفس کی با و گرفت باال را سرش

 :گفت

 وارد زور به منو نفر هی بودم ابانیختو فقط نه-

 .ستین ادمی یزیچ بعدش کردن؛ نشیماش

. بود شر پشتش راست حرف چون گفت دروغ

 را بال نیا کردینم باور اوردیب را اسمش خواستینم

 در بود؟ چه نفرت و نهیک نیا لیدل! ندآورده سرش

 .بود بسته نقش بزرگ سوال عالمت کی مغزش

 برم؟ تونمیم یک-

 بود یبردار ادداشتی مشغول کهیحال در سیافسرپل

 .آورد باال را سرش
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 شعبه میدیم ارجاعت اومدن، تخونواده هروقت-

 .شهرتون

 رمیدرگ فعال پس-

 داخل را زیم یرو ختهیر برگه چند نداد یجواب افسر

 روبه خروج از قبل. شد بلند جا از و داد قرار پرونده

 :کرد آوش

 برات پتوو چراغ گمیم. بخواب اتاق نیهم وتو شب-

 .ارنیب

*** 

 ییجا نیچن در نداشت عادت کردیم درد بدنش تمان 

 نجایا از شیجا هم گذشته روز چند در یحت بخوابد

. شیهوشیب زمان از گرفتن فاکتور با البته بود بهتر

 درطول زدن قدم به کرد شروع و دیکش یا ازهیخم

 بود گذشته هم گرید روز کی! اتاق

 که شهاب. دهد سامان را رشیدرگ فکر داشت تالش

 ای گفتیم مادرش به کردیم چه دیبا بعدش آمدیم

 رفت؟یم پدرش سراغ
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 و بود خون رهام روز و حال یبرا دلش یبچگ از 

 اعتماد تواندینم هم رهام به دادیم نشان شواهد همه

 .کند

 !آوش-

 را راحتش نفس. آورد باال تند شهاب یآشنا یصدا با

 باالخره کند آرام را شزده جانیه قلب تا داد رونیب

 . کرد خوب را حالش شهاب حضور. دید یدینورام

 توانستینم دوست همه آن نیب داشت یادیز دوستان

 حسش اما است شیمیصم دوست شهاب کند ادعا

 در شد نیهم و ندارد لهیپ لهیش شهاب گفتیم شهیهم

 .ردیبگ کمک او از خواست یزمان نیچن

 باورم یزد زنگ یوقت ؟یکنیم کاریچ نجایا پسر یه-

 .شهینم باورم هنوزم نشد

 .بود خوشحال و دیخندیم دل ته از شهاب

 ؟ینگفت که یکس به-

 مقابلش و زد کنار را شیرو روبه یصندل شهاب-

 .نشست

 خرابه حالش مامانت اما دادم قول چون نگفتم-

 .بگم بهش بذار ،یپسرش دونه هی یناسالمت
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 شده؟ یچ بگو-

 فکر همه که یطیشرا تو شده؟ یچ یبگ دیبا تو-

! مرز کینزد نحایا اونم ؟یازنده چطور یمرد کننیم

 ؟یرفتیم یداشت نکنه

 .داد فشار هم یرو را شیهالب

 ؟یبگ یخواینم-

 بزند حرف دید بهتر شهاب. داد تکان یسر نه یمعن به

 .نکند یباز دوستش روان با تا

 اتش و دره تو شده پرت نتیماش! یکرد تصادف گفتن-

 .گرفته

 مدرک؟ باکدوم-

 مراحل گهید! پالکش! مدلش. بود شده پرت نتیماش-

 .بود رشیگیپ رهام ندارم خبر من شو یادار

 شده؟ پخش خبر نیا روزه چند-

 !ینبود انگار قبلشم اما روز سه-

 . زد یتلخ ی خنده

 .نگو یزیچ یکس به فعلنم کنن ولم کن شونیراض-
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 شه،ینم دایپ برمن و دور اشناماشنا یدونیم خودت-

 یلیخ ییدا هی نیام. میریبگ کمک ها بچه از بهتره

 .داره کلفت

 نبود یا چاره. زد چنگ را ش اشفته یموها آوش

 بزنم؟ زنگ-

  مگه؟ یدار یگوش-

 :داد ادامه شهاب دستان در یگوش دنیباد

 ندادن؟ ریگ بهت-

 .بدن ریگ بخوان که نگشتن اصال-

 .انداخت باال یا شانه شهاب کرد، تعجب آوش

 بهتر-

 .یریگ شماره به کرد شروع و

 ذوق یلیخ نده خبر بهش هوی فقط کر،یاسپ رو بزن-

 .شه زده

 سرداد یا خنده شهاب

 روزید از البد. بشنون شنیم مرگ ذوق پیاک کل-

 .شده گرفته حالشون

 .کردمیم تشونیاذ یکل داشتم حال-
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 پیاک همه یدونیم خوب ؟یبد دقشون یدار دوست-

 .دارن دوست و بودن توابسته

 

 

 

 نهم_پست#

  برف_یپا_رد#

 رتوندیا_رایسم#

 

 از بعد. زد یلبخند گذشته یروزها یاداوری با آوش

 ،شده خوب حالش کرد احساس سخت روز چند

 شودیم بهتر زیچ همه دیایب شهاب دانستیم

 تماس باالخره که بود خوردن بوق درحال همچنان تلفن

 یاحوالپرس از بعد. شد داده پاسخ نیام سمت از

 :گفت نیام یمعمول

 ؟یزنیم زنگ رید ربهید شهاب یخوب-

 .داداش میریدرگ-

 ؟ییجا یسفر یرفت دیشا گفتم رباشه،یخ-
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 که؟ یدیشن خبرو ختم،یر بهم بابا نه-

 دیپر کالمش انیم نیام

 آوش؟ مرگ-

 ؟یشیم شوکه بدم خبر هی بهت اگه نیبب همون؛ اره-

 مغرور ی پسره دستش، از میشد راحت بابا کم ول-

 تونهیم پول با جنسن ادما کردیم فکر پرمدعا

 .بخرشون

 ابتدا شهاب. زد زل یگوش به گرد یچشمان با آوش

 به توجه بدون نیام اما گرفته شیشوخ نیام کرد فکر

 یراهایبدوب تمام داشت یجد کامال شهاب یهاحرف

 .کردیم آوش نثار را عالم

 یگوش و برد دست آوش کند راقطع تلفن نکهیا از قبل

 گرفت چنگ به را

 از نکن شک نشدم، ناراحت مرگش از اصال که من-

 گذرهیم خوش شتریب یلیخ امونیدورهم بعد به نیا

 باال از رو همه که افتاده لیف ازدماغ آدم هی بدون

 .نهیبیم
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 را یگوش که بود شهاب نباریا شدند سست آوش دستان

 و جیگ اما آوش. کرد قطع بالفاصله و دیقاپ دستش از

 بود فرورفته دربهت منگ

 اهل شهیهمتو چون بود حسود کال پسره نیا نیبب-

 زدیم ملق بشیج تو شپش خودشو یبود زبپاشیبر

 قرون هی بود پولدار باباش نکهیا با ادیم زورش حاال

 .یمصطف زنمیم زنگ بذار ذاشتینم دستش کف

 :گفت تیباعصبان دادو تکان یسر آوش

 .میبر بزن حرف باهاشون برو-

 دیکش ییصدایب نفس آمدهشیپ وضع از ناراحت شهاب

 امد ادشی خصوصا. بود مردد گفت انچه برخالف

 فقط دوستانشان انیم از رفته آوش یخانه به که روزید

 !بودند آنجا رضا و سهند

 ...اما زنمیم حرف رمیم-

 .بود یعصب نیام یهاحرف از هنوز آوش

 !بگو یندار شو عرضه ؟یاماچ-

 .ندارم آدمشو اما دارم عرضه-

 بمونم تونمینم برم خوامیم من-

 شد بلند جا از تند
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 کننیم فکر یش یعصب نکن بدترش. آوش صبرکن-

 ه؟یچ گندت خبره؟ چه

 .نبود بدهکار آوش گوش اما

 .یمصطف زنمیم زنگ-

 آوش تیعصبان تا چسباند گوشش به را تلفن شهاب

 . شود هم شتریب

 گرفت دستش از را یگوش یزدن برهم درچشم آوش

 را یگوش باشد داشته رفتارش یرو یکنترل نکهیا بدون

  دیکوب وارید به محکم

 با آوش. شد رهیخ شیگوش الشه به ریمتح شهاب

 و بود زده گند. آمد خودم به تازه یگوش شکستن یصدا

 :گفت جبران درصد. دانستیم را نیا یخوب به

 .خرمیم بهترشو-

 .دلخورن ازت هابچه که حرفاته کاراو نیهم-

 سیپل افسر موقع همان شد حرفش یمعنا مات آوش

  شد وارد

 بهتون یک!  کنهیم چه نجایا یگوش نیا خبره؟ چه-

 داخل؟ نیاریب باخودتون داد اجازه
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 دهم_پست#

  برف_یپا_رد#

 رتوندیا_رایسم#

 

 یکم و جورکردن واسطه با توانست باالخره شهاب

 دادن یبرا.ردیبگ را پاسگاه از خروج مجوز قاتیتحق

 داشت حضور دران آوش که یاتاق وارد خبرخوب نیا

 .شد

 .میشد خالص که کن جمع داداش-

. بود داده وارید به را شهیتک و نشسته اتاق کنج آوش

 خوشحال بودنش زنده از شک بدون مادرش پدرو

 !باشد متنفر ازش توانستینم...رهام اما شدندیم

 ؟یکردیم کاریچ یبود من یجا-

 .ستادیا سرش یرو شهاب

 .ت خونواده شیپ برو-
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 .برم ذارهینم ذهنمه تو یزیچ هی-

 ؟یچ-

 !شده کمرنگ اعتمادم یول دونمینم-

 هر ،شهینم آدم یخونواده ایدن تو یک چیه نظرم به-

 توننیم که دارن ستون حکم خونواده یاعضا از کدوم

 .دارن نگهت محکم

 ؟یچ باشه کج ستونا اون از یکی اگه-

 !یکن راستش کن تالش-

 یرو ادداشتی به نگاهش. دیکش ینیسنگ نفس آوش

 «یآزاد» بود اونوشته از قبل یکی بود، وارید

 .رهامه کار کنم فکر-

 .کرد شک بود دهیشن که انچه به. ماند باز شهاب دهان

 ؟یچ-

 .رمیبم من خواستیم کهیاون-

 عقل به داشت داد، تکان را سرش ناباور شهاب

 .کردیم شک دوستش

 من؟ برادر   خورده کجا سرت-
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 یکی مادرمون پدرو. میستین یتن یبردارا رهام و من-

 از! پدرومادرمنن فقط منوچهر و یلیل ست،ین

 واسه عالم یخوبا همه ذاشتنیم ضیتبع نمونیبیبچگ

 حالم خودمم وقتای. اون واسه ایبدبخت و درد و بود من

 بابا مخصوصا. شدیم بد گذاشتناشون فرق همه نیا از

 دلش مامان وقتا هی کرد،ینم حساب آدم و رهام اصال

 گهید یوقتا هی اما کردیم اعتراض و سوختیم

 .کردیم رفتار باهاش بدتر بابا از خودش

 نه را آوش یزندگ از بُعد نیا. بود شده ریمتح شهاب

 ...رهام ببچاره زد،یم حدس نه و بود دهید

 شدن؟ نهیک رفتارا اون همه یکنیم فکر-

 شهاب نکهیا از قبل و سرتکان آره یمعن به آوش

 . شد بلند اتاق در یصدا بزند یحرف

 .شهینم لیدل بازم-

 نطوراسمیهم و دمیشن ییزایچ هی بودم یزندون یوقت-

 ! اومد رهام

 !یدیشن رهامم یصدا-

 دونمینم یعنی نکنم فکر-

 ؟یشمطمئن یخوایم-
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 .داد سرتکان آره یمعن به آوش

 دارم ییفکرا هی-

 . گرفت فاصله متفکر و گفت را نیا

 که آوش. شدند اتاق وارد انیب و اریزان بعد یکم 

 .کرد نگاهشان کنجکاو نداشت را آمدنشان انتظار

 :رفت جلوتر لبخند با اریزان

 کاره؛چه و یهست یک نکهیا از فارغ گنیم خونه اهل-

 .میآورد غذا تواسه ،ییما مهمون فعال

 بهانه دنبال اریزان اصوال. کرد نگاهش پوزخند با انیب

 .زد هوا یرو او بود کرده تعارف زنعمو تا و گشتیم

 باال را بود دهیچیپ یروسر با که یا قابلمه اریزان

 قبل شب از. است گرسنه دایشد کرد احساس. آورد

 .دیچرخ اریزان سمت به شهاب ،بود نخورده یزیچ

 راه تو دمیترس میرفتیم میداشت اتفاقا دردنکنه دستتون-

 .میش تلف گرسنه

 رلبیز و کرد کج ینیب شهاب یجمله برابر در آوش

 .نثارش یا مزه یب
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 گرده انیب. شدند بلند آوش و شهاب اریزان دعوت با

 و امدنش از بود یناراض. کرد باز را یروسر یها

 .دیفهم حرکاتش از شدیم را نیا

 .میاوردین شتریب بشقاب هی د،یدار مهمون میخبرنداشت-

 :گفت باخنده و دیکش شیموها به یدست شهاب

 .خورمیم دست با قابلمه همون تو من نداره اشکال-

 .شرمنده-

 با آوش خورمیم چنگال با اصال! هیحرف چه نیا-

 .قاشق

 .کرد گرد چشم آوش

 .بخورم غذا تونمینم چنگال بدون من یدونیم که تو-

 داد قشیرف لیتحو یمصنوع یاخم شهاب

 یهرچ خوره،یم چنگال با گوشتماب یحتبشر نیا-

 .داره ابهت گوشتآب گمیم بهش

 داد ادامه شهاب و دیخند بلند اریزان

 کاسه با دیبا آبشو داره، اداب خوردن گوشتآب-

 یدولپ نون و بادست دیبا گوشتشو نخود دویسرکش

 نه؟ مگه خورد
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 نهیهم واال-

 با معترض  بود، شهاب کنار و بلندشده حاال که آوش

 رد شهاب یپهلو به یاضربه آرنج

 امدهین بند شخنده هنوز اریزان و گفت یبلند آخ شهاب

 اریزان یهمراه اجبار از همچنان که انیب. بود

 .گشود اعتراض به لب بود یناراض

 .میبرگرد زود بود قرار-

 ینگاه انیب به و کرد راجمع ششده باز شین اریزان

 .انداخت

 . باشه-

 خوب حالش کردیم حس. گرفت فاصله زیم از انیب

 .ستین

 .برمشونیم امیم جانیهم نیبذار و لیوسا-

 .دیصبرکن-

 .کرد توقف خود یدرجا اریزان شهاب یصدا با

 .دیکن برامون یکار هی دیتونیم-

 پشت یمعطل بدون شهاب شد باعث آوش یسوال نگاه

 .ندیبنش زیم
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 .بده بهش خبرتو رهام سراغ میبفرست رو یکی-

 ؟یچ که-

 ه؟یچ واکنش مینیبب-

 .کنمیم یغلط هی خودم شه اروم فکرم بابا، ولکن-

 االن رهام بده گوش حرفم به کنم کمکت خوامیم-

 یحت ،یکن حلش دیبا پس هیچندمجهول معادله نی برات

 .کن حل شو یبخش هی حداقل یبر اخرش تا ینتون اگه

 

 

 

  ازدهمی_پست#

  برف_یپا_رد#

 رتوندیا_رایسم#

 

 و انیب وسط نیا بودند بحث درحال آوش و شهاب

 که اریزان برخالف شدند،ینم منظورشان متوجه اریزان

 .سرآمد صبرش انیب بود یصبور ادم
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 که نیریگیم یمیتصم چه نیدار شما خوامیعذرم-

 ن؟یذارینم انشیدرجرمارو و ماست به مربوط

 .داد راتکانسرش متاسف شهاب

 .خوامیم معذرت-

 .کرد مداخله اریزان

 ه؟یچ قصه نیبگ-

 نیدرا و بود کالفه آوش. کرد نگاه آوش به شهاب

 :دادینم صیتشخ غلط از را درست طیشرا

 .دستت دمیم عقلمو هنگم که خودم-

 تخونواده به بودنتو زنده غامیپ بره یکی دیبا باالخره-

 زحمتشو کردن داتیپ که دوستامون نیا بهتره. بده

 .بکشن

 م؟یکارکنیچ-

 . دیچرخ سمتش شهاب سر اریزان سوال با

 گهید گفتن بهمون چون میبخور ناهارمونو نیبد اجازه-

 .میزنیم حرف بعد میبر دیبا

 ...راستش-

 .انداخت انیب به ینگاه
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 .ندارم یمشکل من-

 چند ی عجله به کرد یا اشاره گرد یچشم با اریزان

 .اوردین خودش یرو به اصال انیب اما قبلش ی قهیدق

 .منتظرم رونیب من-

 محض به. شدند خارج اریزان همراه و گفت را نیا

 .دیکش را دستش معترض اریزان خروج

 ؟یدیم کمک قول یشناسیم نارویا تومگه-

 .بشنوم خوامیم فقط ندادم قول-

 .نجاستیا االن که داشته یگند هی نیا نیبب-

 به حرفا نیازا تربچه نکن، قضاوت یدونینم-

 !ادینظرم

 ؟یدار یاگهید هیتوج-

 .میبشنو حرفاشونو بذار-

 .شره تهش قصه نیا. انیب الیخ یب-

 .رباشهیخ دیشا-

 .بود ترسناک شروعش یول-

 نذارم کهداد قرار سرراهش منو بوده سرنوشت نیا-

 قرار سرراهش منو بمونه، ترسناک شقصه یادامه
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 قانع میبشنو حرفاشو بذار. بود نیا مصلحت چون داد

 مجبور که مونیشونیروپ نذاشتن تفنگ. میریم مینشد

 .میش

 .شد یحرص اریزان

 .ندارم یخوب حس-

 ...من برعکس-

 ان؟یب-

 یهمکار باهات و موندم تیباز تو وقت چند یدونیم-

 کردم؟

 به نداشت، هم نیا جز یا چاره کرد، سکوت اریزان

 باعجله آوش و شهاب د؛یچرخ یورود در سمت

 شد خم یکم اریزان مقابل شهاب. آمدند سمتشان

 یلیخ درسته دینکن بحث مادوتا خاطر به دوستان خب-

 ...میدار ارزششو و میماه

 دیپر کالمش انیم یعصب آوش

 معطلشون نخواستن بگو کارتو ار،ین در یباز مسخره-

 .نکن

 مطمئن خوادیم آوش. مطلب اصل سر رمیم باشه-

 انه؟ی درسته حدسش شه
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 ؟یحدس چه-

  دمیم حیتوض-

 نیبر دیبا شما بکشش؟ خواسته یک بدونه خوادیم اون

 یچ دینیبب و ست زنده آوش نیبگ بهش داداشش؛ سراغ

 گه؟یم

 .ستمین من دردسره-

 را مخالفتش صراحت با اریزان اما بود ساکت انیب

 .کرد اعالم

 بود؟ یچ واکنششون بگو بهمون فقط نداره یدردسر-

 .میهست خودمون بعدش

 .نداشتم درد سر   به ببندم دستمال دیبا چرا-

 زنمیم حاالحدس و داداش گفتم یکی به عمر هی-

 .راثهیم و ارث احتماال لشمیدل بکشه، منو خوادیم

 بود؛ زده ماتم نگاهش بود، دوخته چشم آوش به انیب

 بغضش کردن پنهان یبرا تالشش و داشت غم شیصدا

 .بود محسوس

 ...هستم من-

 سوخته دلش. کرد نگاه انیب به ترازقبلیعصب اریزان

 اریزان به بود هامدت یدلسوز به داشت عادت بود،
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 هم بهیغر نیا به خواستیم دلش حاال کردیم کمک

 کند کمک

 .ستین یسخت کار کنم؛ کمکشون خوامیم-

 !شونیشناسینم-

 .نکن شدهیچیپ-

 :گفت مصرانه آوش و شهاب سمت برگشت

   کارکنم؟یچ دیبگ-

 

 

 

 

 دوازدهم_پست#

  برف_یپا_رد#

 رتوندیا_رایسم#

 

 دست ان دیبا شد دراز سمتت یدست هرجا گفتیم عمو

 یکسان به کردن کمک داشت اعتقاد مادر. یریبگ را

 بود معتقد و است واجبات از اندکرده گم را راهشان که
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 یفرق کرده گم را راهش که یبامسافر آوش طیشرا

 یهاآدم اما دانستیرام راهش که است درست ندارد

 شک برادرش به غلط ای اشتباه! کرده گم را شیزندگ

 یوقت. انداخت ینگاه اریزان به و گرفت ینفس. دارد

 را آوش خواستهیم خون هم کی دندیفهم خانه اهل

 مهمان نیا به کردند جزم را عزمشان جوره همه بکشد

 هم برادرش بود نگفته آوش البته کنند کمک ناخوانده

 !ستین خونشان

 زنعمو باباو تو از بدتر دنبالت افتادم شهینم باورم-

 .میکن کمکش دیبا کردنیم اصرار که بودن

 تا روستا خم و جیپرپ یجاده بود، یعصب اریزان

. بود کننده کسل بودن یطوالن از شتریب شهر به دنیرس

 که او یبرا! یزدیم دور را کوه دیبا ییجورها کی

 هم ترکننده خسته یحت رفتیم شهیهم را  ریمس نیا

 .بود

 ؟یاخسته االن وتوام بود بد راه-

 دکتر؛ و دیخر واسه قبال! برم و امینم وکم راه نیا من-

 نیهم یدانشجو کاش گمیم وقتا هی. دانشگاه واسه االن

 نالیترم برم تازه نکهیا نه بودم خودمون کینزد شهر

 .اتوبوس و طیبل دنبال
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 چته؟ پس-

 ...حسم-

 کم اَزمون یزیچ بده؟ حالش چقدر ینیبینم...اریزان-

 !نظرت؟ به شهیم

 !میاومد گهید-

 دستش و دهد ادامه اعتراضاتش به اریزان نداد اجازه 

 .گذاشت زنگ یرو را

 ه؟یک-

 یناراض اریزان و کند صحبت داد اشاره اریزان به

 فونیکرایاسپ کینزد دهانش تا برد جلوتر را سرش

 .ردیبگ قرار

 میزد زنگ بهشون شیپ چندساعت میدار کار باآقارهام-

 .میایم دوننیم

 باز در از هردو نگاه. شد باز در نشده تمام شجمله

 . شدند خانه وارد انیب دییتا وبا افتاد بهم شده

 در. ظاهرشد مقابلشان یمردجوان که دینکش طول یلیخ

 با داشت ییها تفاوت. گشتند ییردآشنا دنبال صورتش

 یترازو یکفه ودرمجموع! بود هم شباهت اما برادرش

 .بود شتریب شیها تفاوت
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 ابتدا کرد جلب را انیب توجه شتریب که یزیچ انیم نیا

 ریزنج هم وبعد داشت دست به که بود یاهیبندس مچ

 ریزنج مردها معموال. بود بسته گردن به که یفیظر

 ریزنج ظرافت نیوا انداختندیم گردن به یتر کلفت

 بود شده پنهان شرتیرتیز پالکش متاسفانه! بود زنانه

 ستبر نهیس از نگاه تیموقع یادآوری با. دشید شدیونم

 .گرفت رهام

 :دیپرس بالفاصله رهام 

 ن؟یدار خبر آوش از نیگفت-

. داشت ینگران یبو و رنگ لحنش اما بود یعا لحنش

 و آوش با یتماس در اریزان یگوش آوش خواسته طبق

 . بود پخش یرو رهام ازچشم دور به

 .ماست شیپ-

 .شد تر جمع انیب حواس اریزان حرف با

 !واقعا؟-

 یلمیف و یعکس و آورد رونیراب خودش یگوش اریزان

 از چطور کردند فیتعر هم بعد و داد نشانش آوش از

 حرف اریزان که یمدت درتمام. دادند نجاتش مرگ

 .بود گرفته رنظریز را حرکاتش انیب زدیم
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 یرفتار حاالت نیمشهودتر از ینگران و تیعصبان

 بود یسوال چه؟ از یعصب و بود چه نگران. بود رهام

 درحال همچنان! دهند جواب تیباقطع شدینم که

 گرفت فاصله خورد زنگ رهام یگوش کهبودند صحبت

 .کرد برقرار را تماس و

 .شد زیت انیب گوش

 «بهت زنمیم زنگ اومدن آره»

 انیب و اریزان سمت کرد، قطع را تماس زود یلیخ

 .برگشت

 چطوره؟ حالش-_

 .دیلرزیم هم شیصدا تلفن بعداز

 !کرده یقاط کمی-

 ؟یچ یعنی-

 گفتیم دکتر نداره، خاطر به یلیخ و مکان و زمان-

 .شده وارد بهش یبد شوک و دهیترس

 داخل را شیگوش. جلوبرداشت به یقدم کالفه رهام

 . داد ُسر بشیج

 کجاست؟االن-
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 !مشیاوردین-

 از اریزان کندیم فکر دارد دادیم نشان رهام سکوت

 گفت و کرد استفاده فرصت

 .ادیم کباب یبو بگم دیبا کنه کار درست مشامم اگه-

 داد، تکان سر دنینفهم یمعن به و کرد زیر چشم رهام

 انداخت وسط را خودش انیب

 .میا معامله اهل-

 از همچنان نگاهش و شد کج رهام لب انیب یجمله با

 .گفتیم دنینفهم

 ؟یا معامله جور چه-

 میدیشن برادرت از ختهیگر جسته که ییحرفا با-

 هوش ازبه قبل. باشه زنده نیندار دوست شما میدیفهم

 لشیدل عمارت نیا دنیباد. گفتیم ونیهذ اومدن

 .شد مشخص

 :زد یپوزخند کردو نگاهشان مشکوک رهام

 .نیگرفت اشتباه-

 .میخواینم یادیز پول-

 .نیگرفت اشتباه که گفتم-
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 کرد، نگاه اریزان به انیب. شد تندتر شیصدا لحن

 .کند حس تنهاتر را خودش انیب تا دیدزد نگاه اریزان

 رهام یگوش که کردیم متقاعد را خودش داشت انیب

 را تماس یناراض رهام. خورد زنگ دوباره

 انیب هم نحالیا باگرفت فاصله یچندقدم و کردبرقرار

 .دندیشنیم را شیصدا اریزان هم و

 !زنمیم زنگ گفتم تو؟ چته»

 !خب-

 .باشه یدرست کار کنمینم فکر-

. بوده خودت دست یچیق و شیر که نجایا تا بگم، یچ-

 !یتوبگ یهرچ االنشم

 « یاوک-

 چشمانش د،یچرخ دو ان سمت شیگوش کردن قطع با

 :بود شده سرخ تیعصبان شدت از

 شه؟ داشیپ طرفا نیا نیند اجازه فعال بدم چقدر-

 یبرا!  نامنظم تندو زد،یم بد قلبش. جاخورد انیب

 انتظار نکهیا با کنند معامله مثال که بودند آمده نیهم

 شد، مستاصل دیرس که عمل یپا دیشن خواهد چه داشت

 .باشد یبد آدم خوردینم رهام یچهره به
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 زدهمیس_پست#

  برف_یپا_رد#

 رتوندیا_رایسم#

 

 اشنا رنگ و حس کی درنگاهش. باشد ادم امدیم بهش

 اعتماد خودش با که ییها حس جنس ان از زدیم موج

 ذهنش ردویبگ آرام قلبش تا گرفت ینفس. آوردیم

 اشاره و کرد نگاه اریزان به. بگذارد راکنار هاقضاوت

 کنند؟ چهطیشرانیا در داد

 :گرفت جلو و کرد باز را شیگوش قفل اریزان

 .میزنیم زنگ نیبد تونو شماره-

 .انداخت ینگاه هردو به رهام

 دورو ادم. نیبذار کاله سرم ای نیبد میباز دینکن یسع-

 ! بده میباز یکس نذارم که ادهیز برم

 آورد زبان به دیتشد با را شجمله یانیپا کلمات

 .ردیبگ دیتهد یبو و رنگ وتالحنش
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 هردو تا. کردیم صحبت زیآم نیتوه عمدا رهام

 چون بود شده موفق که حقد دویکن یعصب را مخاطبش

 :گفت پرخاشگر یلحن با و یعصب اریزان

 .مبلغ و میفرستیم حساب شماره براتون-

 !داره سقف تونیدرخواست مبلغ ،یمنطق دیبا معالمه-

 .میکنیم نییتع ماو سقف-

 جواب یتند به. بود رهام اعصاب یرو انیب پورخند

 داد؟

 چرا؟ انوقت-

 .کرد حفظ را شخندشین انیب

 .میکالهبردار چون-

 عادت انیب اما نداشت را انتظارش. جاخورد رهام

 را پوزخندش بذارد جواب بدون را یحرف نداشت

 .داد ادامه رهام به پشت و کرد ترپررنگ

 به که یادم توخونه میاومد شجاعت با اگه-

 و میدار ادیز ادم نهیا لشیدل کنهینم رحم برادرخودش

 .ارزشه یب برامون ادمام جون

 کرد وقضاوت نکند قضاوت خواست
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 سمت بلند ییهاقدم با و بزند حرف رهام تا نماند

 . دررفت

 چشمان رهام دیند و سوختیم آوش یبرا دلش

 .گذاشت هم یرو آرام را اشخسته

 رونیب که خانه از. افتاد راه انیسرب پشت هم اریزان

 نباریا حرف؛ بدون دند،یکش یراحت نفس هردونفر آمدند

 .کردند یسپر را رکوچهیمس تر آرام

 داخل آوش و شهاب ابانیخ از تر انطرف یکم

 را آوش دندیرس که نیماش به. بودند نشسته دشهابیپرا

 .زدینم یحرف و بود درفکر غرق. کرد نگاه

 حیتوض به یازین و بود دهیشن را زیچ همه شک بدون

 .گرفتند جا نیماش عقب اریزان همراه نداشت ها ان

 به کامل دو ان شدن باسوار و بود نشسته جلو شهاب

 .دیچرخ عقب

 .شد زحمتتون ها، بچه یمرس-

. داد را جوابش اریزان فقط و نگاه آوش به همچنان انیب

 به را نیماش دنده کردن عوض با شهاب زود یلیخ

 .دراورد حرکت
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 یریم ؟یکن چه یخوایم ،یشد مطمئن که حاال-

 !سیپل سراغ

 دادگاه واسه شد زده ما نیب که ییحرفا نیا اقاشهاب-

 هی اون و میبد شهادت میبر ما تهش. ستین مدرک

 .کنه فیرد گهید لیدل یسر

 .کرد دییتا را اریزان حرف هم خودشهاب

 یگیم که میمادرت ی خونواده ستن،ین که مادرت پدرو-

 تصادف تو بچه و زن با تولدت قبل یداشت ییدا هی فقط

 .تیپدر یخونواده سراغ برو کردن فوت

 اخر راتا نیماش ی شهیش سوزهوا به تیاهم یب آوش

 . دیکش نییپا

 زد؟یم زنگ وسط نیا بود یک-

 مهمه؟-

 ...یلیخ-

 خودشون نبر اسم کن، میتنظ تیشکا برو حداقل-

 ه؟یچ به یچ فهنیم کننیم قیتحق

 ه؟یک ادم اون بفهمم دیبا-

 ؟یچطور-
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 .بابام مامان یحت مزنده بدونه یکس فعال خوامینم-

 که شده بد انقدر مامانت حال گنیم دمیپرس من نیبب-

 شه عوض ش هیروح کمی ازتهران خارج بردتش بابات

 اد؟یم دلت چطور! تو انوقت

 چرخاند عقب به کامل را سرش آوش

 .دیکنیم کمک بهم بازم-

 :گفت بالفاصله دیبگو را نظرش اریزان نداد اجازه انیب

 ...ممکنه برادرتون میستین مطمئن هنوز-

 دلش ته نحالیا با بود کرده محکوم را رهام خودش

 .داشت یگرید حس

  زد یجانیب لبخند آوش

 .شم مهمونتون نیبذار مدت هی پس-

 

 

  چهاردهم_پست#

  برف_یپا_رد#

 رتوندیا_رایسم#
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 نگه را نیماش رستوران کی کنار و راه یانهیم شهاب

 خواستیم مداوم و یطوالن یرانندگ از خسته. داشت

 یدنینوش شد قرار هم هیبق. بزند صورتش و سر به یاب

 .دهند سفارش تنقالت و گرم

 رستوران یزهایم از یکی یرو انیب و اریزان

 بعد یکم بودند یچا خوردن ودرحال شستند یسرراه

 بهشان سرد چیساندو چهارعدد همراه وشهاب آوش

 .شدند اضافه

 گذاشت زیم وسط را چیساندو یحاو ینیس شهاب

 :گفت زدیم بهم را دودستش کف کهیودرحال

 .دادیم حال شتریب یلیخ فروختنیم آش سرما نیتوا-

 .سرده واقعا اوهوم-

 :زد یلبخند اریزان

 .میدید نشمیا از مابدتر اما سرده-

 .میسوسول بچه ما نیکرد عادت شما-

 :گرفت نشانه را شیپهلو ارنج با آوش

 .بذار هیما ییتنها خودت از-

 میشیم کینزد تتونیوال به یهرچ مگه؟ گمیم دروغ-

 .شهیم سردتر هواو اب
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 سرد یادم چیه دل کاش ستین مهم هوا و آب یسرد-

 .نشه

 کند فروکش شهاب لبخند شد باعث دیکش که یدردناک آه

 .بست پلک نباریا و دیکش آه دوباره آوش و

 ؟یخوب-

 .ستمین-

 !یریگیم سخت یدار-

 .بازکرد را شیها ولب

 . کنمیم رو رویز موگذشته دارم-

 !بابات سراغ رمیم خودم-

 .بابام یحت مشکوکم همه به االن من نیبب-

 بابات؟-

 زد یلبخند آوش

 فکر که اونا ،یبفهم رو فاجعه عمق خوامیم فقط-

. کنن فکر یجورنیهم گهید مدت هی بذار ُمردم کننیم

. هست اونام دشمن قطعا من دشمن خودشونه نفع به

 بهشون. باش داشته توهواشونو مدت نیا تو فقط

 . بده خبرشو و سربزن
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 .نباش نگران حتما-

 .رهام میبد کن جور برام حسابم شماره هی-

 .دمیم حسابمو شماره من-

 حاال بودند گرنظاره فقط لحظه ان تا که انیب و اریزان

 انیب و بود دهنده شنهادیپ اریزان البته شدند، بحث وارد

 نگاه شیپسرعمو به ناباورانه شنهادیپ نیا از شوکه

 باال ییابرو گردش نگاه برابر در اریزان. کردیم

  انداخت

 .هستم تهش تا پس اومدم که نجایا تا-

 اقا شهیم شاعر داره که آوش شد حل نمیا خب-

 که میبر دیکن جمع زودتر فقط دلباز و دست ارمیزان

 .باز برگردم دیبا من. شب به مینخور

 نکهیا بدون شهاب و کرد یمصنوع یاخم آوش

 و اریزان. رفت یدرورد سمت به کند جمع را لبخندش

 و عجله بدون اما آوش. افتادند راه سرش پشت هم انیب

 که افتاد انیب شال به چشمش همزمان شد، بلند تعلل با

 داشت قرار یصندل یدسته یرو و شده چندتا

 .یطوس نوار با یآسمان یآب بافت شال کی

 .برداشت را شال
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 ...دیببخش-

 . کرد سربلند انیب یصدا با

 .دستش یتو شال به کرد اشاره انیب

 .بودم گذاشته جاش-

 :گفت دوباره انیب کرد، نگاه شال به دوباره آوش

 نش؟یبد شهیم-

 سرعت به انیب. داد او به را شال و گفت یآهان آوش

 شال رهیخ همچنان آوش. انداخت دوگردنش را شال

 :گفت یآرام به و بود

 .بلنده یلیخ-

 .نشد منظورش متوجه انیب

 ؟یچ-

 !کنهیم گرم یلیخ کنم فکر شالتون؛-

 یچشمان با و کرد نگاه آوش سپس و شال به انیب

 :دیپرس زشدهیر

 ؟یترسیم سرما از-

 .ندارم عادت بهش-
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 از بود انداخته دوزگردنش را شال که سرعت همان به

 :گرفت آوش سمت و کرد جدا گردنش

 .کنهیم گرمت-

 یوقت اما ستساده تعارف کی نیا کرد فکر ابتدا آوش

 :گفت دید را شیپافشار

 .نیدار الزمش خودتون-

 .دارم عادت سرما نیا به من-

 .گرفت را شال دیترد با و کرد دراز دست آوش

 .رمیم زود یلیخ کنم عادت سرما به خوامینم-

 .دستتون بمونه امانت فعال ن؛یبد پسش رفتن قبل  -

 شیبرا دلش بیعج و داشت آوش به یابرادرانه حس

 .سوختیم

 حرکت یدرخروج سمت به او به پشت گفت را نیا

 اما بود سرد همچنان هوا دیباریم یزیر برف. کرد

 .نداشت را قبل لحظات سوز

 

 

  پانزدهم_پست#
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  برف_یپا_رد#

 رتوندیا_رایسم#

 

 انیب. بود شده کوفته بدنشان شدند ادهیپ که نیماش از

 دانستیم چون برود خانه به زودتر داشت عجله

 حتما عصر تا که بود سپرده و رفته صبح مادرش

 برگردد شهرش به خواستیم هم شهاب. برگردند

 . اریزان و آوش ماندیم

 پشت را دستش یگرم به دوان رفتن از بعد اریزان

 :گفت و داد قرار آوش

 .دتیجد یزندگ محل نمیا-

 .گرفت دوربرش از را نگاهش آوش

 .برفه جا همه-

 .گرفت فاصله قدم چند و برداشت را دستش اریزان

 دیبا کنم فکر یول یکن چه یخوایم میدینفهم که ما-

 ؟یکن یزندگ قراره کجا میبدون

 .زد یمیلبخندمال آوش

 !ومدیم نظر به بزرگ تونخونه-
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 .هست جا مهموناش یاندازه باشه کوچکم-

 گرفت روبه به را دستش اریزان کرد، نگاهش قددران

 .داد نشانش را شانخانه ریمس و

 .یبست لیقند یبمون رونیب شتریب کنم فکر که تو میبر-

 بود دردستش همچنانراکه انیب شال و زد یلبخند آوش

 .انداخت گردن دور

 .شدیم قیتزر گردنش و صورت به داشت آهسته گرما

 اتاق رفت شانخانه راست دست اتاق سمت به اریزان

 به و جدا درش یمنته بود گرید یاتاقها به دهیچسب

 .شدیم باز اطیح

 درس دانشگاه واسه خواستمیم یوقت منه، اتاق نجایا-

 سواش خونه هیبق از و انداخت براش در هی بابام بخونم

 و بودم من اتاق نیا تو. باشم نداسته مزاحم که کرد

 .من

 ه؟یچ ترشته-

 .خونمیم یپزشک-

 اما دانشجوست دانستیم. دیپر باال آوش یابرو

 . باشد یپزشک یدانشجو کردینم راهم فکرش

 ؟یخوند یچ تو-
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 او دانستیم که حاال کرد؛ درنگ دادن جواب در آوش

 سخت شیبرا لیتحص ترک از گفتن خواندیم یپزشک

 .بود تر

 ؟یکرد یخداحافظ اوج تو و یگرفت پلمید البد-

 ؟ینگ یبگ یا-

 !ینگرفت پلمید نگو-

 . ستمیون نبودم درس اهل-

 :داد ادامه دویکش یآه

 خواستیم دلش بخونم وکالت داشت اصرار بابام -

 تا بود یبد یروزا یلیخ بذاره؛ خودش یجا منو

 توپ مثل ممچارهیب مامان زدینم حرف باهام چندماه

 روزا اون مامان. خوردیم ق ل بابا منو یدعوا وسط

 اون بابا؛ برخالف موند پشتم و داشت یلیخ هوامو

 .کردیم درکم

 .یداشت ییروزا-

 مامان اما رهیگ سخت کمی اما منه عاشق من یبابا-

 یکارا یهیپا مامان کال ،کنهیم کمک یلیخ جبهه پشت

 .منه

 .کنهیم یمال ماست رو یچ همه بگو هوی-
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 :زد یتلخ یلبخند آوش

 .شدهتنگ براشون دلم-

 .داشت بغض شیصدا

 تا مرز اونور رهیم بابام هروقت منم ،یدار حق-

 .شهیم تنگ براش دلم گردهیبرم

 کولبره؟ بابات-

 .عمومزن یحت ده؛ یاهال از یلیخ هم بابام هم-

 شد متوجه یسرانگشت حساب کی با و کرد یمکث آوش

 .است انیب مادر اریزان منظور

 .میدار زنم کولبر دونستمینم-

 سفره. نونه درد دردما ه؟یچ تتیجنس داره یفرق چه-

 . شناسهینم زن و مرد یخال ی

 داشت بهت هنوز أوش

 خاک از یا درگوشه کردینم فکر هرگز درگذشته

 ادم باشد داشته وجود هم یزندگ از سبک نیا وطنش

 دستشان کف را جانشان بودن زنده یبرا که ییها

 .گذاشتندیم
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 یها راه و نداشت ارزش هم انقدرها نان ذهنش در

 شدیم چه اصال بود دراوردن پول یبرا یتر ساده

 خوردند؟یم کمتر

 بدون کردیم قضاوت را رفتنشان راه داشت دل در

 تیخاص نیا و باشد رفته راه شانیهاکفش با نکهیا

 .بود هاآدم شتریب

 

 

 

  شانزدهم_پست#

  برف_یپا_رد#

 رتوندیا_رایسم#

 

 رفتهباعجله اما امده او دنید یبهانه به بازهم اریزان

 و وانیا یرو را شیگوش که داشت عجله آنقدر. بود

 یگوش یدبرایترس. بود گذاشته جا یچوب ستون کنار

 وارد نکهیا از قبل و برداشت را یگوش افتدیب یاتفاف

 .خورد زنگ دستانش در یگوش شود خانه
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 دلش یلیخ. بود دهید اریزان یگوش یرو رهام اسم

 دیترد یاذره بدون شود کالمهم بارهام خواستیم

 .کرد برقرار را تماس

 زنگ اریزان به جابخورد رهام شد باعث انیب یصدا

 را خودش وادارکرد را انیب متعجبش لحن و بود زده

 حال از یمعطل بدون و گفت یاهان رهام. کند یمعرف

 :دیپرس برادرش

  چطوره؟ آوش-

 اطیح سمت به نگران لحن نیا ریتعب دنبال به

 .گردعقب

 !د؟ینگران-

 .دمیترس-

 شدت امروز. کمترکرد را شیهاقدم سرعت جاخوردو

 .بود ادیز یبیطرزعج بادبه

 !نیباش نگران دیبا فقط االن-

 ستین ساخته دستت از یکار که هیوقت واسه ینگران-

 نتونم اگه نشه اگه و تونمیم چون دمیترس من اما

 .بخشمینم خودمو

 ...باشه زنده برادرتون خوادینم دلتون کردمیم فکر-
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 دیشن را پوزخندصدادارش

 .ادشهی پس-

 زنده و مرد بایتقر بود کرده که یاشتباه خاطر به انیب

 که بود گرفته استرس و زدیم تند انقدر قلبش. شد

 .داد دست از راهم تعادلش

 یرو وانیکنارا یخال دبه و گرفت شدت دوباره باد

 نیزم یرو ناارام شترشدیب که وحشتش. افتاد نیزم

 خطوط. شد قطع تماس بزند یحرف تاخواست و نشست

 سمت از تماس گفتیم صفحه یباال یهاانتن رنگیب

 !شده قطع  اپراتور

 ٭٭٭

 سوال جواب یبرا و شده ساکن نجایا بود یا هفته کی

 شیها

 از خودش اما کند قیتحق بود کرده مامور را شهاب

. بگذارد رونیب روستا از پا نداشت جرات مرگ ترس

 درخواستش به

 ان دوبرابر رهام و کرده تقاضا پول رهام از اریزان

 .بود کرده زیوار شیبرا سرعت به را پول
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 کردیم شتریب را نفرتش رهام سخاوت ظاهر به نیهم

 سکوت و صبر جز یا چاره حاضر درحال اما

 .نداشت

 کرده هیته پول باهمان را حتاجشیما ریسا و یگوش

 . ندهیا به بود سپرده ودل

 مادرش پدرو شماره یگاه دشیجد خط با که نیهم

 دلگرمش بشنود را شانیصدا فقط تا گرفتیرام

 .کردیم

 متوجه زود یلیخ اما خورد یاکهی زنگ یصدا با

 تماس ارام نفس کی با و شد ومکانش و تیموقع

 .کرد وصل را شهاب

 !جانم-

 .دارم یجالب یخبرا برات پسر؟ یخوب-

 زدن حرف مهلت او به نکهیا بدون و جانیه با شهاب

 :داد ادامه بدهد

 از یا بچه تو یبابا مامان اصال دم؛یپرس رفتم من-

 کجا از  و رهام ستین معلوم درواقع نگرفتن پروشگاه

 .اوردنین پرورشگاه از مشخصا یول اوردن
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 تا امدیدرنم شیصدا و مانده خط پشت شوکه اوش

 جواب یب گفتیم شهاب که یسرهم پشت یالوها

 .بماند

 .شد قطع شهاب دست به ارتباط دراخر 

 دهیچیپ درهم شیگوش بوق و قلب ضربان تند یصدا

 !بود

 نطوریا که امده کجا از رهام پس فکرکرد خودش با

 نیا در استرس با کرده مجبورش و شده جانش قاتل

 .شود میقا جانش ترس از و شده خراب

 ازاد یهوا تا جابلند از تند آورده کم نفس کرد احساس

 .بخورد سرش به

**** 

 جانش و درروح ترس. بود ختهیر هم به اعصابش

 هم یکس به نداشت جرات نکهیا بدتر دوانده، شهیر

 یسوقصد هیابقی آوش جان به دیترسیم هرآن. دیبگو

 موقعیب که کرد لعنت را خودش بارها بارهاو. شود

 !بازکرده زبان

 جلب را توجهش یچوب یبخار رو یکتر غلغل یصدا

 یکتر بخار یرو را سردش دستان. دیکش یاه کرد
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 مادرش حداقل کاش. شوند گرم زودتر تا گذاشت

 محتاج داشت حضورش از که یتیامن به آمدیم زودتر

 .بود

 از دیناام و دیکش سرک رونیب به بار نیدوم بار یبرا

 شیپ قهیدق ده! گشتیبرم داخل به دوباره مادرش امدن

 یچا بساط بود خواسته و اندکینزد اورد خبر اریزان

 .کند آماده را

 .شد خانه وارد زنان نفس روژان

 ؟یبود رفته کجا-

 .کردم روشن رشمیز بشکه تو ختمیر برف-

 .انداخت اششده سرخ و سیخ دستان به ینگاه

 !بازم؟-

 .انیب نده ریگ-

 .داد تکان یسر تاسف با

 ...تو با بحث جرو-

 ادامه را اشجمله خنده با و دیپر حرفش یتو روژان

 :داد

 .دنهیکوب درهاون اب مثل-
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 یکتر بخار یرو را دستش او نباریا و امد جلو

 .گذاشت

 را خودش ترراحت روژان تا گرفت فاصله یبخار از

 .درآمد صدا به در زنگ موقع همان و کند گرم

 اشوب دلش و گرفتند شدت قلبش ضربان ناخوداگاه

 را تشیعصبان و استرس دردوباره زنگ یصدا. شد

 به را بلندخودش چندگام با و نکرد تعلل.  برگرداند

 .دررساند

 

 

  هفدهم_پست#

  برف_یپا_رد#

 رتوندیا_رایسم#

 

 .شد جاکنده از قبلش شد باز که در

 و گرفته را منیچ دوکتف ریز هردو اریوزان اریداد 

 .کنند تیهدا خانه داخل به را او داشتن قصد
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 هردو کف محکم مادر روز حال دنیباد آمد که خود به

 .دیکوب گونه به را دستش

 شده؟ یچ-

 چه شبرادرزاده درذهن زدیم حدس که اریداد

 :گفت فورا گذردیم

 .فقط شکسته پاش-

 یعضو شکستن. رفت کنارو دیکش یراحت نفس انیب

 کوه از دردها که ییدرجا اما داشت یادیز درد بدن از

 مردمش و او! آمدیم حساب به کوچک ترند میعظ هم

 ظاهر به یدردها نیا نگرفتن یجد به داشتند عادت

 .کوچک

*** 

 یگاه و. یگوش با یباز بود شده شیسرگرم تمام

. باشد امده ده به کهیدرصورت اریزان با رفتن رونیب

 .کرد سربلند خورد در به که یباضربات

 .جانم-

 ها دانشگاه و اسفند اواخر شناخت، را اریزان یصدا

 .بودند لیتعط هم

 .کرد باز را در گوشه اریزان
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 ؟یایب دیشا گفتم زنعموم خونه برم خوامیم-

. کرد قبول لیم کمال با ینینش خانه از بود خسته

 به اریزان با قدم هم و برداشت یرخت جا از را کاپشنش

 .افتاد راه

 ش یکنجکاو یجلو توانستینم خواستیم هرچقدرهم

 بپرسد را سوالش داد حیترج. ردیبگ را

 !نجا؟یا یاینم یادیز-

 .داره لیدل-

 :داد ادامه

 ؟یعاشق-

 باز مهیدرن به ضربه چند. بودند دهیرس اطشانیدرح به

 که را در. شدند داخل هردو در دادن هول با و زد

 :وگفت آوش سمت برگشت گذاشت هم یرو

 .عاشقم زنهیم داد مافهیق گهیم انیب-

 :انداخت باال ییابرو اوش

 .ییجورا هی-

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 همراه انیب بعد یکم. کرد سکوت آوش و دیخند اریزان

 ارهمراهیداد. شدند اضافه جمعشان به یگریدخترد

 .بودند برده شهر به نهیمعا راجهت منیچ همسرش؛

 به را دختر بالفاصله اریزان کردند که کیعل سالم

 .کرد یمعرف آوش

 .عشقم نیالو-

 تعجب شدت از بود یگرید االتیخ درسرش که آوش

 .کرد سکوت

 الک؟ تو یرفت هیچ-

 :گفت و گرفت ینفس آوش

 رفتار یجور هی هاتون خونواده یعنی کردم فکر-

 .نینامزد انگار نیکردیم

 یچا یفالکس با روژان دهد جواب اریزان نکهیا از قبل

 :گفت دو ان روبه و آمد اطیح به

 .ندارن عادت هوا نیا به خان آوش سرده رونیب-

 . کرد یاخم اریزان

 .برگرده بابا ممکنه لحظه هر اومدم تازه من واال-

 .انداخت باال یا شانه انیب
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 !ماچه به یفتیم دردسر تو خودت-

 وانیل کی روژان. رفت و دیراکش نیالو دست اریزان

 :داد دستش و ختیر اوش یبرا یچا

 :دیپرس بود جیگ هنوز که آوش

 ه؟یچ انیجر نیبگ نیخواینم-

 

 

  جدهمیه_پست#

  برف_یپا_رد#

 رتوندیا_رایسم#

 

 یچشم ریز که روژان یوبرا گرفت یآرام نفس انیب

 :کرد یاخم دییپایم را آوش

 ...دارن عالقه بهم وقته یلیخ دخترخالمه، نیالو-

 !پس-

 الشیخ به. میش نامزد خواست عموم مرد بابام یوقت-

 یخوشبحت و رهیگیم رو ثایحد و حرف جلو ینجوریا
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 هیرتیغ یب گفتنیم مردم اخه. نهیتضم دوتامونم

 .رهاکنه برادرشو ناموس

 :دیپر کالمش انیم روژان

 .یکی زنم یکیخدا گهیم که مرداست اون از عموم اما-

 :داد ادامه آوش و دیخند انیب

 ؟ینشد بسته دل-

 .خوادیم و نیالو گفت اولش همون چون نه-

 نگفت؟ هیبق به چرا-

 .بزنه حرف باباش روحرف نداره عادت-

 . دهیترس نظرم به-

 «فهممیم حسشو» داد ادامه وار زمزمه

 .دیپرس کند عوض را بحث نکهیا یبرا

 چطوره؟ مادرتون-

 :داد جواب روژان اما بود انیب مخاطبش نکهیا با

 .ارنیب در پاشو گچ قراره امروز بهتره یلیخ-

 .بده ادامه رو یکولبر نخواد گهید دوارمیام-

 :گفت دلخور و کرد کج را ینیب روژان
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 مامان یجا کفش هی تو کرده پاشو خانم انیب که فعال-

 .بره

 :کرد نگاه انیب متعجب آوش

 د؟یکنینم که نکارویا-

  رفت روژان به یا غره چشم انیب

 .باشه داشته ربط یکس به ما یشخص مسائل نکنم فکر-

 یمردا بودم دهیشن اما کنم نیتوه خوامینم راستش-

 !دارن تعصب کورد

 دارد آوش بود پرواضح کرد، نگاهش یسوال انیب

 .کندیم مزه مزه را حرفش

 کنمینم درک من اما نونه نجایا مردم درد گهیم اریزان-

 !شمینم متوجه-

 دیکش یمیسنگ نفس

 کنه؟ یکولبر زن هی دنیم اجازه چطور-

 نده؟ اجازه دیبا یک--
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  نوزدهم_پست#

  برف_یپا_رد#

 رتوندیا_رایسم#

 

 اوردین کم نحالیا با بود انیب با حق. کرد سکوت آوش

 :گفتو

 .عموت مثال-

 .زد یپوزخند ببان

 وطنش و ناموس واسه یکی یروز هی خاک نیا تو-

 امروز تا گذشت! داد جون و جنگ رفت

 جونشو تا ناموس همون روصورت دیپاش دیاس یکی 

 کرد؟ عوضرو آدما یچ یدون یم! رهیبگ

 کن نگاه برادرت به یکن درکش برات سخته اگه! فقر 

 . پول واسه انداخته راه یبرادرکش

 شهیم تهش و فرهنگ یکیاون و پوله فقر نیا شهیر

 ...وطن هم مرگ

 آوش کندو درک یکم آوش تا کرد سکوت انیب

 .دیکش یمتاثرپوف
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 داد ادامه دوباره انیب

 مادرم به هربار ما جون به بنده جونش من یعمو-

 هزارتا عموهم میدونیم همه اما بکش دست نرو گهیم

 یکی پسرداره تا سه ستین کم شیزندگ خرج. داره درد

 ستنین کم ده نیا تو. ستین کم خرجش و شد نخاع قطع

. شدن تباه شغل نیسرهم ایلیخ رستگار، پسرعموم مثل

 نیا بود؛ نخواهدو نبوده روستا زن کولبر تنها منم مادر

 نگاه گهید...برامون شده عادت یتکرار چرخه

 رهیس شکم نیا میگیم فقط مرد اون زنه نیا میکنینم

 .گرسنه یکیاون

 نییپا و باال دردرونش یزیچ.بود شده بد آوش حال

 بود بسته را دنشیکش نفس درست راه و شدیم

 نخاعست؟ قطع اریزان برادر-

 .بود دهینفهم اما کردیم یزندگ انها با بود یادیز مدت

 داد تکان را سرش

 افتاد؟ براش یاتفاق چه-

 .تلخ اما یتکرار اتفاق هی شده، پرت کوه از-

 :گرفت فاصله انیب
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 اما هوا نیا به میدار عادت ما سردته یلیخ معلومه-

 .داخل میبر ینشد ضیتامر بهتره! تونه

*** 

 یزندگ گذران و خرج یبرا آمده شیپ تیوضع با

 منیچ هم بزنند؛ لیم یبافتن قبل از شتریب بودند مجبور

 با بودند مشغول یبافتن کار به هردو حاال انیب هم و

 .بزنند لنگ که بود کم انقدر درامدشان نحالیا

 تعارف وسخت سفت هربار زنعمو و اریعموداو 

 و خود دهن از دو ان آمد ینم دلشان اما کردندیم

 .کنند یدگیرس آنها به و بزند شانیهابچه

 شود روانه مادرش یجا او داشت اصرار همچنان انیب

 را ریمس نیا.کردیم مخالفت سخت همچنان منیچ و

 از تر فیظر دخترش یهاشانه دانستیم و بود رفته

 ش هیروح و کند حمل نیسنگ لیوسا بتواند که است ان

 .ندارد را اتفاقات تاب

 مدام ذهنش در و شدینم رها رفتن فکر از اما انیب

 همراه را خودش چطور که بود نقشه و فکر درحال

 .کند هیبق
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 اما رفت نخواهد هیبق با نباریا عمو دیشن قبل شب

 دهیرس ممکن زمان نیبهتر نظرش به رودیم اریزان

 .بود

 مرز کینزد  کردویم حرکت سرشان وپشت انهیمخف

 .شدیم اضافه جمعشان به

 یکولبر وقت مادر که یامردانه یها لباس زود صبح

 .کرد تن به دیپوش یم

 خانه از سرعت به و برداشت یخوراک مواد یمقدار

 دور شوند بنشیغ متوجه نکهیا از قبل تا دیبا شد خارج

 . شدیم

 .دبو یرمشخصیدرمس و تند شیها قدم

 تک درکنار درست جاده کنار کوه دامنه کینزد

 کرد توقف دنشیباد ینیماش منطقه، ان سرو درخت

 که نیماش اما دهد ادامه راهش به خواست توجه یب 

 یدرجا درامد حرکت به سرش پشت و خورد استارت

 ندامایبب را راننده تا چرخاند عقب سربه و ستادیا خود

 و نشسته فرمان پشت یعاد یژست با که رهام دنید از

 شگفت بود دهیکش جلو پنجره از را وگردنش سر یکم

 .شد زده
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 ...دآقایببخش-

 .کرد گردچشم شود آقاخطاب انتظارنداشت که انیب

 رهام به دهیپوش که ییهالباس و تیموقع یاداوری امابا

 یمهین که یبلند شال و جلوتررفت نیبنابرا. داد حق

 .زد کنار بود راپوشانده صورتش شتریب

 .سالم-

 شگفت رهام نباریا شد باعث اشنا یاوچهره زنانه لحن

 کرد یبررس تر قیدق و دوباره را اشچهره. شود زده

 :کرد اداد وارد زمزمه ییباصدا دختربود همان

 !انیب-

 .انمیب من-

 بیغر و بیعج لیاستا نیا اما نبود دیترد یجا کرید

 یحت بود کرده خطابش که یالحظه آمد؟یکجام از

 که یدختر مردانه لیاستا آن پشت دادینم احتمال

 جلب را توجهش هیاول برخورد همان در شییبایز

 .باشد کرده بوداستتار کرده

 خودش به اما بود بسته نقش سوال یکل درذهنش

 یسع ذهنش کردن ارام با و نداد کردن دخالت یاجازه
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. نکند فراموش آمده نجایا تا خطرش به که یهدف کرد

 :دیپرس و گرفت ینفس پس داشت کار باآوش هنوز او

 

  ستمیب_پست#

  برف_یپا_رد#

 رتوندیا_رایسم#

 

 کجاست؟ آوش-

 .داد قورت را دهانش آب انیب

 .دنبالش دیاومد-

 !فعال نه-

 ؟یدار کارشیچ بپرسم شهیم پس-

 دختر یریگ موضع. کرد راجمع شیها لب نباریا رهام

 از تیحکا طلبکارش و یعصب لحن. بود جالب شیبرا

 :گفت یابامزه لحن با خونسردو. داشت ذهنش

 .بکشمش اومدم-

 یشوخ بفهمد مخاطبش تا زد هم یشخندین ادامه در

 به و داشت او به نسبت یبد دید که انیب اما کندیم
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 باور را یشوخ نیا داد حیترج شمکالمه نیآخر خاطر

 :گفت تیباعصبان و گرفت یجد یاچهره پس کند

 !کنم؟یم اشتباه من ای نیاینم نظر به یبد آدم-

 غد که انجا از اما بخندد بلند بلند خواستیم دلش رهام

 به را لبش گوشه پرغرور یژست با لجوج یتاحد و بود

 شود مطمئن نکهیا یبرا یمکث بعداز و گرفت دندان

 .زد هم سرفه چند شده کنترل اشخنده

 برم؟ خودم ای ششیپ یبریم منو-

 سوخت،یم شیبرا دلش و بود آوش نگران قایعم انیب

 شیزندگ دوباره دادینم واجازه داشت یزندگ حق او

 . فتدیب خطر به

 هدفش کال که بود آوش به کمک ریدرگ فکرش انقدر

. برداشت جلو به قدم چند و کرد فراموش را امدن از

 .کرد توقف نیدرماش کنار

 شم؟ سوار تونمیم-

 را جلو در و دیکش جلو را بدنش گفت، یا البته رهام

 .کرد باز

 جهینت به ذهنش در کهیدرحال شد سوار نهیطمان با انیب

 .سرکند به دست را رهام چطور بود دهیرس
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  انداخت دوطرفش به ینگاه رهام

 م؟یبر یسمت کدوم خب-

 نشان دست با را شدیم یمنته کوه به که یراه انیب

 :داد

 .برو اونور از-

 رانگاه انیب ی اشاره جهت شده زیر یچشم با رهام

 .کرد

 ؟یمطمئن-

 کف مثل و اطراف نیا یهمه من مطمئنم که معلومه-

 .شناسمیم دستم

 بگم؟ یچ-

 زمان. افتاد راه به و کرد روشن را نیماش همزمان

 :دیپرس کالفه رهام. بود گذشته یادیز

 م؟یرسیم گهید چقدر-

 ن؟یدار عجله انقدر چرا میرس یم-

 .چرخمیم خودم دور دارم کنمیم حس-
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 یبرا شود، شیباز متوجه رهام نکند دیترس انیب

 وقت دیبا برسد دستش به وتا بود فرستاده امیپ اریزان

 .کردیم یکش

 .بربم ادهیپ دیبا نجایا از--

 .سرچرخاند انیب سمت به شده گرد چشمان بارهام

 !سرما؟ نیا تو ادهیپ ؟یکنیم یشوخ-

 خرج جرات داشت لشیتحو یزیتمسخرام ی خنده انیب

 به را کردیم ینیسنگ دلش یرو که یحرف و کرد

 .اورد زبان

 خودتون شما نداره، کار باشما لییعزرا دینترس-

 ...شاگرد  

 مفهوم اما خورد را حرفش و یهست شاگردش نگفت

 .بود پرواضح ناقص ی جمله نیهم

 و برداشته عقب یصندل از را اورکتش کهیدرحال رهام

 :گفت و انیب سمت روکرد داشت کردن کرد تن قصد

 دمینم قول یباش چشمم جلو ادیز ،یشینم ادهیپ چرا-

 .لمییعزرا شاگرد من اخه بذارم تزنده

 کردن نگاه بدون و کرد انیراب اشجمله سخت و سرد

 را کاپشنش پیز داشت یبد سوز هوا. شد ادهیپ انیب به
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 بست، محکم راهم شالش و کاله. دیکش باال چانه تا

 هم را ش یپشت کوله. کرد دست راهم شیها دستکش

 نمد یپالتو کی فقط انیب که بود یدرحال نیا برداشت؛

 چطور بود سوال رهام یبرا و داشت تن مردانه

 .شودینم سردش

 م؟یبر یسمت کدوم-

 شیها قدم هرچند افتاد، جلو دادن جواب بدون انیب

 باال که را کوه از قسمت نیا ی دامنه. بود مردد

 کرد دعا. شدیم نااشنا شیبابرایتقر ریمس رفتیم

 قدم نهیطمان با بازهم و برسد اریزان به امشیپ زودتر

 .برداشت

 ریمس کرد حرکت سرش پشت جا همه از خبریب رهام

 داشتند سرما احساس هردو و بودند رفته یا یطوالن

 .ستادیا طیشرا از درمانده رهام

 م؟یدینرس شد یچ-

 کی شیبرا طیمح. انداخت اطراف به ینگاه انیب

 شناختیم راهم برف از دهیپوش کوهستان بود، یجور

 انقدر.. هستن کجا االن نبود مطمئن درواقع! نه هم و

 ریمس که بود اریزان یاحتمال جواب و تلفن یپ حواسش

 .بود راههیب هیشب راهش و داده دست از
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 م؟یاومد کجا یدونیم خودت! توام با-

 :گفت نیسنگ یبانفس و بست چشم انیب

 .مونده فعال دونم یم-

 .دونمیم دیبع-

 !یدیترس که بکشمت خوامینم-

 !یندار جراتشو-

 .ستین راحت برام کشتن ادم ایبعض مثل-

 ریمس و سرما، گاه،یب و گاه یهاهیکنا از کالفه رهام

 زیام دیتهد یلحن با دویکش یپوف شیرو شیپ ناشناس

 :گفت

 مخ رو انقدر پس راحته من واسه کشتن ادم یدونیم-

 !کیتحر اعصابمو هم یکنیبدم حالمو هم نباش

 :داد ادامه وپرخاشگرد دیکش باالتر را ششده جمع ینیب

 .کشتم نجایهم توام یدید هوی-

 

 

  رتوندیا_رایسم#

 کمیوستیب_پست#
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 برف_یپا_رد#

 

 دنیبار به شروع یزیر برف. بود رهام به انیب پشت

 .نبود دادن جواب وقت. کرد

 فشار از بعد و گذاشت هم یرو محکم را شیها چشم

 سخت دیکش قیعم نفس کی هم یرو شیها دندان دادن

 دچار ذهنش کردیم اعتراف رهام شیپ دیبا اما بود

 به آشنا یرد کردن دایپ یبرا ذهنش! شده یسردرگم

 .داشت ازین تمرکز

 .کرد یعصب را رهام سکوتش

 .توام با-

 به امشیپ. کرد نگاه را شیگوش رهام به توجه یب

 .بود رفته هم شیگوش انتن حاال و دهینرس اریزان

 !آره؟ مییکجا یدونینم-

 زده بهت رهام. کرد دییسرتا تکان با پس نبود یا چاره

 آمدینم نظر به خوردیم را خونش خون کرد نگاهش

 حفظ یبرا. باشد داشته گذاشتنش سر سربه قصد

 .دیکش قیعم نفس چند یخونسرد

 ؟یستین نجایا اهل مگه-
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 .کرد ازاد را ش شده حبس نفس

 .ستمین مطمئن فقط مییکجا ندونم نکهیا نه خب-

 !فهممینم-

 پاشت قصد و بود گرفته یباز به را لبش پوست انیب

 .بسنجد را تیموقع زودتر

 .کن بس اومد خون-

 که بود لبانش پوست رهام منظور. کرد نگاهش جیگ

 ذهن اما شدیم کنده شیها دندان فشار ریز داشت

 گرید هم رهام دادینم کردن تمرکز اجازه انیب ریدرگ

 نیا از را خودش زودتر کرد فکر نیا به و نشد چیپ پا

 .کند خالص راههیب

 اومدم که یریمس از یول کجا یاورد منو دونم ینم-

 .گردمیبرم

 م؟یاومد کجا از دیدون یم مگه-

 .کنمیم دنبال برف تو پامونو رد-

 محو رو ردپاها تمام بارهیم که یزیر برف نیا-

 .کنهیم
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 یرو نگاهش برگرداند سر عقب به مهیسراس رهام

 یدیسف جز دیند یزیچ و بود ردپاها دنبال به و نیزم

 .برف یها دانه آرام فرود و مطلق

 .فشارداد شتریب را اششده مشت دستان

 .شهیم شب داره-

 ییها حدس توانستیم حال نیا با بود یخال ذهنش

 :گفت پس بزند

 .میبر نوریا از بهتره کنم فکر خب-

 یبگ یهرچ و ندم گوش تو حرف به دمیم حیترج-

 . برم برعکس

 ی قهی انداخت، شیها شانه دوطرف را شکوله

 یقدم هنوز اما افتاد راه و دیکش باالتر را آورکتش

 یعصب و تند دیرس ذهنش به یفکر که بود برنداشته

 .برگشت عقب به دوباره

 سر ییبال اومدم من یکرد فکر یجد یجد تو نکنه-

 ؟میینجایا االن که یچونیبپ منو یخواست و ارمیب داداشم

 با یسر. بود سوالش جواب در یدییمهرتا انیب سکوت

 .افتاد راه به دوباره و داد تکان تاسف
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 برف ارتفاع. کرد حرکت دنبالش عجله با انیب

 صدا را اسمش ناچارا انیب. بود کرده کند را حرکتشان

 زد

 .رهام اقا-

 برنگشت اما ستادیا رهام

 نیبر نییپا نیبنداز سرتونو دیتونینم ینجوریهم

 ریت با سربازا و میش مرز کینزد یاشتباه ممکنه

 .بزننمون

 گوش بود یعصب تفکرش و انیب دست از که رهام

 .داد ادامه راهش به دوباره و نکرد

 نیبد زمان بهم کمی گفتم که من...دیکن صبر اقارهام-

 .کنمیم دایپ و راه

 من م؟یشد گم نیستین متوجه واقعا محترم خانم-

 !شم دفن برفا نیا یال و کوه نیا تو خوامینم

 .اشتباهه نیریم نیدار که یراه-

 ستین مهم-

 را رهام دادینم اجازه وجدان عذاب و بود نگران انیب

 شتریب هرچه. افتاد راه به دنبالش به ناچارا کند رها
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 روند یم که یریمس شدیم تر مطمئن رفتند یم جلو

 .نیماش پارک محل نه است مرز سمت به

 

 

 

  برف_یپا_رد#

 ودومستیب_پست#

 رتوندیا_رایسم#

 

 تمام و فروبرد شیپالتو بیج در را دوستش دو رهام

  .ببخشد سرعت شیهاقدم تابه کرد را تالشش

 شیها دهیشن اما بود نکرده یراط ریمس نیا گذشته در 

 ترکینزد مرز به هرلحظه دادیم نیا از تیحکا

 کرد نگاه را اطراف دقت با و کرد باز چشم.  شوندیم

 رموردیمس کند ثابت رهام به تا کردیم دایپ یرد دیبا

 .است اشتباه نظرش

 سرش پشت انیوب رفت تندتر را کوه یبیسراش رهام

 سطح یرو و داد دست از را تعادلش لحظه کیدر اما

 .شد نیبرزم نقش یبرف
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 سربرگرداند و شد رهام توقف باعث دادش یصدا

 .سمتش

 سخت برسد نظر به خورده شکست خواستینم انیب

 .شد بلند جا از

 شد؟ یچ-

 .نشست شیپا مچ یر انیب دست آمد، سمتش به رهام

 یخطر چه یستین متوجه ؟یکن تمومش شهیم-

 !درانتظارمونه

 .نشست کنارش رهام کرد، لمس را شیپا مچ آرام

 .کنم دایپ نجات جهنم نیا ار زودتر خوامیم-

 .دینکن یلجباز کنمیم خواش-

 دیبع شه کیتار بخورم، شب به خوامینم تنگه وقت-

 .نمیبب و دینورخورش گهید دونمیم

 :داد تکان یسر متاسف انیب

 یسربازا سمت هی ران،یمرزا و مییما کوه نییپا-

 دارن دستور ،یرخودیغ یسربازا سمت هی نیخود

 . شناسنینم بهیغر و یخود کنن کیشل

 ؟یمطمئن کجا از-
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 سرما شدت کرد، باز را اششده چفت یها لب انیب

 یحت و بلرزد صحبت موقع فکش بود شده باعث

 :بشنود را شیها دندان برخورد یصدا

 !ینیبیم رو ینگهبان یبرجکا یکن دقت-

 یشتریب دقت اطراف دنید یبرا و کرد زیت چشم رهام

 .داد خرج

 دهید اما سخت هرچند بود کرده اشاره انیب که یبرجک

 .شدیم

 .کرد یمکث

 ؟یمطمئن-

 .کننیم کیشل ننمونیبب اسلحه، و دارن نیدورب-

 کنن؟ کیشل ما به دیبا چرا! رانهیا پرچم سربرجک-

 .میکولبر کننیم فکر-

 بود رفته باال شیصدا تن کرد، گرد چشم رهام

 کنن؟ یفکر نیهمچ دیبا چرا-

 . داره خودشو قانون مرزه نجایا-

 از یقرار یب د،یچرخ دورخودش ناباور و جیگ رهام

 .بود دایپ رفتارش
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 ما میبگ بهشون میبر چطوره م؟یکن یغلط چه دیبا قایدق-

 .میستین کنبنیم فکر که یزیچ

 کیشل یکن دایپ زدن حرف فرصت نکهیا از قبل-

 .باشه کجا هدفشون دونهیم خدا و کننیم

 :داد ادامه سرش به اشاره با

 !پاهامون ای قلبمون! مغزمون-

 و ور نیا مدام که یا سرکنده مرغ مثل بود شده رهام

 :زد داد تیعصبان با چرخبدیم ور ان

 .ستمین کولبر کنم ثابت بهشون دیبا یچطور من -

 .شهینم داده بهت یشانس عمال-

 .شد یکفر دوباره رهام

 ینجوریا یخوایم و قاتلم من یکرد فکر واقعا-

 ؟یکن قصاصم

 حیتوض تریمنطق دیبا گرفت نفس یارام به انیب

 .دادیم

 باهم تهیفیب برامون یاتفاق هر! تو و منم قصه نیا ته-

 ادیب خوشمون چه ادیب بدمون هم از چه افته،یم

 یایدن تو! موندن زنده یبرا میکن تالش دیبا تیدرنها
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 درست االن تو و دیجنگ دیبا موندن زنده یبرا من

 . بجنگ کنارم پس! یمن یایدن وسط

 نداشت یاچاره انداخت، نیزم یرو را ش کوله رهام

 برف از دهیپوش نیزم یرو هم خودش صالیاست با پس

 . نشست

 م؟یکن چه بگو-

 نجایا کولبرا خبردارم. ادهیز غار بر و دور نیا-

 ترس از رنیگیم نیکم یگاه و کننیم استراحت

 دایپ رو غارا از یکی میبگرد دیبا ؛یمرز یمامورا

 .میکن

 ان؟یم یمطمئن-

 سرپناه اگه ما اما گردنیم بر رنیم تا خوبه هوا اره-

 .میشیم تلف یگرسنگ و سرما از مینکن دایپ

 ؟یهست یچ معطل پس-

 مچ هنوز اما شود بلند کرد قصد هم انیب و شد بلند تند

 سمتش به رهام گفت که یآخ با کردیم درد شیپا

 رهام سر. کند نگاه را شیپا مچ تا شد خم و برگشت

 گردنش سرو یرو تندش یها نفس و بود گردنش نییپا

 .شهیم خوب االن زد لب یکندن جان به آمدیم فرود
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 .دراورد را دستکشش دیشن انچه به توجه بدون رهام

 .گرمن هنوز دستام-

. داد ماساژ را انیب یپا مچ وار نوازش و یآرام به

 تمام که گرم انقدر بودند گرم دستاش گفتیم درست

 . شدیم لیتبد آتش یکوره به داشت تنش

 ؟یبهتر-

 بست پلک اره یمعن به. بود نشده رامتوجه زمان رییتغ

 را دستش اما کند کمکش شدن بلند یبرا خواست رهام

 .بلندشد باتعلل کردو رد

 یرو رشیزنج افتاد رهام گردن به چشمش یالحظه

 بهش ییطال حلقه دو پالک یجا و افتاده راهنشیپ

 .بود شده وصل

 .میکن حرکت-

 جمع را خودش بالفاصله دادو قورت را دهانش آب

 کرد

 

 

  برف_یپا_رد#
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  وسومستیب_پست#

 رتوندیا_رایسم#

 

 امن مکان کی در زودتر دیبا نداشتن یادیز فرصت

 به بالفاصله نیهم یبرا کردندیم گرم را خودشان

 که یریمس نیب داشت خاطر به رهام. پرداختند جستجو

 یخوب یبصر ی حافظه کهییانجا از دهید هم غار امدند

 غار ی دامنه به زود یلیخ و کرد حرکت جلوتر داشت

 .کرد توقف همانجا اما دندیرس

 شانیجستجو زودهنگام دنیرس جهینت به از که انیب

 :دیپرس بود خوشحال

 تو؟ یرینم چرا-

 بود مردد رهام

 نباشه؟ یزیچ یخرس امنه؟ یمطمئن-

 نباش، نگران ینیبیم کولبرارو لیوسا داخل یبر-

 چشم با تهشون سرو ستنین قیعم غارا نیا تازه

 . معلومه

 نقدریهم رمیمس درمورد کاش فقط خوبه اطالعاتت-

 !یداشت اطالعات

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 راهت گفتم بهت اول ازهمون واال ینداد وقت-

 .خطاست

 یقوه چراغ کردن باروشن و نداد یجواب رهام

 یرو پتو چند. بود انیب با حق شد غار وارد شیگوش

 .داشت قرار هم

 اعتراض حرکتش دنید با انیب. نشست پتوها یرو

 .کرد

 روشون بزنن نهیا واسه اونا ؟یکنیم کاریچ یدار-

 . شنیم فیکث

 ریز که یمیگل به انیب و شد بلند جا از ضیغ با رهام

 کرد اشاره داشت قرار پتوها

 میگل ی لبه نباریا و کرد پهن نیزم یرو را میگل رهام

 .نکند فیکث را میگل کفشش تا نشست

 .میزن یم خی میبمون نجایا ساکن ینجوریا سرده یلیخ-

 .خودت دور بنداز بردار پتوها اون از-

 انداخت داشت قرار غار ته که یتیپ به ینگاه رهام

 م؟یکن روشن شیات شهیم-
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 اونام میبزن حرف کمی نباش نگران اصال یول حتما،-

 سال از فصل نیا تو برگشتشون و رفت رسن،یم

 .راحته یلیخ

 هم انیب. برداشت را یروغن یحلب تیپ و شد بلند رهام

 یها چوب یرو بود همانجا که یا دبه از نفت یمقدار

 .ختیر تیپ داخل

 .گرفت دردست را کبربت رهام

 .رهینگ گر هوی عقب برو-

 به اتش یها شعله. کرد روشن را تیکبر هم بعد و

 هردو و کرد قرمز را غارکوچک یفضا سرعت

 .نشستند تیپ کینزد

 شد بلند چوب سوختن ولز و جلز یصدا

 !کنن؟ قاچاق دیبا چرا فهممینم-

 رهام چشمان از شیعصب نگاه آمد، باال تند انیسرب

 .نماند دور

 یچرخه به یضرر چه یدون یم اما کنمینم قضاوت-

 زنن؟یم اقتصاد

 خرج واسه نظرت به نه،یهم میدار که یشغل تنها-

 م؟یکن چه دیبا یزندگ
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 .هست یراه هی باالخره-

 .کردینم یباز جونش با یکس بود اگه راحت التیخ-

 .کند عوض را بحث داد حیترج رهام

 .ترسهیم یبرف یکوها سکوت از ادم-

 جذب صدارو امواج که برفه تیخاص از نمیا اوهوم،-

 که یسکوت یفهمیم تازه بارهیم برف یوقت کنه،

 بهت ییجورا هی ست،ین قشنگ اصال یدنبالش شهیهم

 !داره یترس چه ییتنها کنهیم یحال

 .ستین رونیب سکوت اون غار نیا تو که خوبه-

 .بست لب و گفت یاوهوم انیب

 هم از که بهیدوغر بود، دهیکش ته شانیها حرف

 تیدرنها کردندیم تالش هم هرچقدر نداشتند یشناخت

. کردندینم دایپ گفتن یبرا یادیز مشترک یها حرف

 التهاب از که یاتش یها شعله به شدند رهیخ هردو پس

 رهام شدندیم لیتبد زغال به داشتند و شده کم شانهیاول

 به انیب و کردیم فکر مخمصه نیا از شدن خالص به

 ادی هم یگاه بودش پوشانده رهام دوباره که یادوحلقه

 داده رخ شیپ یلحظات که افتادیم نشانیب کینزد فاصله
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 یخال را ذهنش شود یاحساسات نکهیا از وقبل بود

 .کردیم

 ظاهرا. دیرس گوششان به ییصدا که نگذشت یلیخ

 بلند جا از سرعت به هردو بودند برگشته کولبران

 .شوند راحت تیوضع نیا از بود قرار باالخره شدند

 

 

 

  برف_یپا_رد#

 وچهارمستیب_پست#

 

 . شدند بلند جا از تند

 اومدن؟-

 را رهام و گذاشت ینیب یرو را شاشاره انگشت انیب

 ودر دیکش یراحت نفس بعد یکم. کرد سکوت به دعوت

 :کرد باز لب رهام پرسوال نگاه به پاسخ

 .بودن سرباز-

 ران؟یا-
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 داد سرتکان آره یمعن به انیب

 :گفت شده گرد یچشمان با رهام

 ؟ینزد صداشون چرا پس-

 .میبازداشگاه چندشب میستین کولبر میکن ثابت میایتاب-

 !کنن شک بهم ستمین یینجایا کهمن-

 .درچشمانش زد زل انیب

 و کس همه و عموم پدرم،مادرم م؛یینجایا من یول-

 .دادن تعهد پاسگاه تو بخواد دلت تا کارم

 با را خودش توانستیم که البته نزد یحرف رهام

 به. نکرد را نکاریا اما دهد نجات سربازها همان کمک

 حلب همان داخل آورد یچوب تکه و رفت شیجا

 شعله یرو فاصله با و برده جلو را دستش دو انداخت

 . گرفت آتش یها

 !ومدنین غار داخل که خوبه-

 نحالیباا بود رهام دستان حرکت خیم نگاهش انیب

 .داد جواب

 سرک یهرسوراخ تو اما بزنن گشت دارن فهیوظ-

 !هست وچرنده درنده جانور خطر که کشنینم
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 مچ یرو زخم. کرد جا جابه یکم را دستش دو رهام

 داد پوستش یشدگ جمع. بود تر واضح حاال دستش

 .ستیاثرسوختگ زدیم

 کام به زبان. شد شرمش اما بپرسد کرد باز دهان

 وزرد ینارنج به زد زل رهام مثل اوهم و گرفت

 نگذشت یلیخ. زدندیم هم یاجرقه یگاه که هاشعله

 هالهجه کرد زیت گوش انیب آمد، ییصدا هم باز که

 .شد بلند دوباره پس آشنابود

 شود گامشهم بود اماده که رهام به رو خروج از قبل

 :کرد

 ندن، نشون یخوب واکنش و میابهیغر کنن فکر ممکنه-

 ! بمون تو رونیب رمیم من

 :زد ادیفر درغار همان از شد خارج نکرد معطل

 .انمیب ساالر کاک-

 از جلوتر که ساالر کاک. دیرس هیبق گوش به شیصدا

 .آمد سمتش رفتیم راه همه

 !دختر؟ یکنیم چه نجایا-

 .کرد اشاره غار یورد به انیب
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 هم رهام موقع همان. میکرد گم و راه میداشت مهمون-

 چند که یگروه یسوال نگاه برابر در. امد رونیب

 دیدزد چشم روستا نیهم اهل و بودند اشنا نفرشان

 اما دهد ادامه داشت قصد کرد سالم و آمد جلوتر رهام

 :زد ادیفر یکی

 شونیکی دنمونید سربازا اخر چیپ! زدن و اریزان-

 مونهمه عقب که اریزان به خورد ریت و کرد کیشل

 .ومدیم

 ادشی کرد، مرور را شیذهن اتفافت زده وحشت

 تازه انه؟ی برود هیبق همراه بوده قرار ارهمیزان امدینم

. دینرس اریزان به بود فرستاده که یامکیپ چرا دیفهمیم

 لحظه کی باالخره اما بود بد ده یاپراتورها تیموقع

 بود؟ دهینرس امکشیپ نیهم یبرا پس داد،یم انتن راکه

 افتاده یاتفاق چه ندیبب و برود تا کرد تند قدم زده وحشت

 .کرد توقف ساالر کاک داد با اما

راه تو-  بارتونو عثمان و میسل! جلو یفتیم که یستین بلد 

 .اریزان کمک نیبر نیزم نیبذار

 یبارها بندازدو افراد به ینگاه کرد فرصت تازه رهام

 کرد فکر باخودش بود شانیها شانه یرو که یمیحج
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 چطور باشند داشته وزن حجمشان اندازه به اگر

 !کرد؟ حملشان شودیم

 سرما شدت از صورتشان پوست بودند خسته همه

 .بود دایپ دستانشان ی  ضمخت و بود شده قرمز

 به رو عثمان رفت، جلوتر مثل آوردند که را اریزان

 :گفت جمع

 ذارمیم نجایهم تره، سبک همه از بارم من- 

 .گردمیبرم

 لیتحو بارارو همزمان دیبا منتظره فرامرز که شهینم-

 .میبد

 شیپسرعمو کنار شانیهاحرف یب توجه یب انیب

 بود دهیترس شدت به. ختیر اشک صدایب و نشست

 شیپا به خوشبختانه گلوله اما فتندیب اریزان یبرا یاتفاق

 .بود خورده

 اریزان یرو و رنگ یب ی چهره به ینگاه رهام

 .بود هوشیب گلوله ضرب شدت از احتماال ؛انداخت

 :کرد باز لب مکث یب

 .ارمشیم من-

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 و جلورفت تند رهام برگشت رهام سمت به هانگاه همه

 .امدیبرم پسش از اما بود نیسنگ کرد بلند را اریزان

 .برمشیم نیماش با میبرس ست جاده رو نمیماش-

 زدیم نفس نفس و شده سخت کردنش صحبت

 صورتش سرو از درشت زویر یها قطره کهیدرحال

 .دندیچکیم

 .دنبالمون نفرستادن تا میبر زودتر پس-

 انیب ذهن از و دیرسیم پرتالش و مهربان لحظه درآن

 بکشد؟ را برادرش توانسته چطور آدم نیا گذشت

 کی فقط که اریزان یبرا دلش و جان از چطور دید

 در برساندش مارستانیب به سالم تا گذاشت بود بهیغر

 نداشت؟ یانتظار او از کسچیه کهیحال

 

 

 

  برف_یپا_رد#

  وپنجمستیب_پست#

 رتوندیا_رایسم#
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 بودند دراورده شیپا از را گلوله. بود خوب اریزان حال

 .آورده دست به راهم شیاریهوش دانستندیم و

 وانیل دو همراه رهام بود نشسته یمکتین یرو انیب

 .رفت سمتش یچا

 و سرما از دارم که من دختر، تو یدار یجون چه-

 .شمیم تلف یخستگ

 سمتش را ها وانیل از یکی رهام. امد باال انیب سر

 .گرفت

 .یش گرم کمی بخور-

 فکرش. گرفت دستش از را وانیل تعارف بدون انیب

 خوب دانستیم که اریزان حال خاطر به نه بود ریدرگ

. بود شده رهام ریدرگ ناخواسته خواسته است سالمت و

 قلبش اما نزد یحرف و کند سکوت تا زد کلنجار یلیخ

 :دیپرس پس دهنش زبان بود شده

 ؟یدار نهیک-

 :دهد ادامه شد باعث رهام یسوال نگاه

 .آوش از-

 .ستمین یانهیک-
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 ؟یانتقام دنبال چرا پس-

 فکر با پس نداره وجود گهید گذشته ستم،ین انتقام اهل-

 .بره نیب از مندهیآ تا کنمینم خراب حالمو بهش کردن

 !دمید من که یزیچ اما-

 یخوب اریمع اشتباه قضاوت ریتاث تحت دید یخطا-

 .ستین ادما سنجش واسه

 درحد یگاه باده انیجر مثل درست یزندگ یدون یم-

 افتادیم اریزان واسه یاتفاف اگه. یطوفان وقتا هی و مینس

 !شدیم ینشدن تموم یطوفانا اون از

 .خوبه حالش خداروشکر -

 میدونینم یحت آدما ما نباشه، تونستیم اما خوبه-

 .کنه شامدیپ یچ برامون یزندگ گهید یلحظه هی قراره

 !؟یکنیم حتمینص یدار-

 را شیلبها رهام سوال نیا به دادن جواب بدون انیب

 :کرد باز مجددا و داد فشار هم یرو محکم

 ...نیبب-

  متنفرم حتینص از-
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 یلیخ یزندگ کنم حتینص خوامیم من یول-

 !نداره ارزششو ست،واقعامسخره

 نوع از بردیم لذت هم یکم. کرد نگاهش یسوال رهام

 .انیب کردن صحبت

 و باال را وانیل داخل یاسهیک یچا کهیحال در انیب

 :داد ادامه کردیم نییپا

 .باش دوست برادرت با-

 .زد یامرموزانه لبخند رهام

 از یکی شهیهم نداره، ازین پادشاه دوتا ییقلمرو چیه-

 زنده فقط باشن شانس خوش هیبق و شهیم پادشاه برادرا

 . موننیم

 !؟یکنیم اعتراف-

 !کنم امتحانش خواستم فقط کن فکر-

 ...سیپل سراغ بره اگه-

 !دونهیم خوب خودشم نره بهتره-

 ش؟یبکش قراره دوباره-

 .یبخور تو ییچا بهتره-

 :شد جابلند از و دیکش یاکالفه نفس
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 بگو اریزان به برم بهتره من انیم دارن تخونواده-

 بزنه؟ زنگ بهم دارم کارش

 :گفت شک دوبه و کرد یمکث رهام

 .بزنم موشماره بده تویگوش کردم عوض خطمو-

 یها دست سرعت به داد، انجام را گفت که یکار انیب

 درامدند حرکت به شیگوش یصفحه یرو رهام

 یآرام یباصدا کردیم وارد را شماره داشت کهیدرحال

 : گفت

 آوش جون به جونم. دختر رینگ یجد انقدر حرفامو-

 .بنده

 همچنان کهیدرحال و داد انیب به را یگوش دوباره

 :زدیم حرف داشت

 .نگو من از فعال آوش شیپ-

 نه و داشت دنیشن یبرا یاحوصله نه چون نماند گرید

 .شد دور انجا از سرعت به و دادن جواب برا یینا

 و یدوراه کی به بود دهیرس یزندگ ریمس در

. ستیتباه شیانتها کند انتخاب یراه هر دانستیم

 کردن یکی با شدیم دیشا سوم راه دنبال گشتیم دیبا

 .گرفت شتررایب اشتباهات یجلو ریمس هردو
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  برف_یپا_رد#

  وششمستیب_پست#

 رتوندیا_رایسم#

 

 مدت نیا اتفاقات به و گذاشت هم یرو را شیهاچشم

 آوش و رهام یزندگ کردیم اعتراف دیبا! کرد فکر

 آن ادی. بودند شده مهم شیبرا ناخواسته ای خواسته

 بهم را شیها زدن نبض تمیر کوه یرو یکینزد

 سرش یتو قصه هزار دوحلقه آن و ختیریم

 بدون پس نبود یکنجکاو اگر حسش اسم. نوشتیم

 !نداشت ییمعنا حاضر حال در شک

 چه دوبرادر نیا نیب بداند خواستیم دلش یلیخ

 و است رهام داستان نیا آگاه فرد نداشت شک! گذشته

 .حوادث به ناآگاه کامال آوش

 نیا چرا پس! بود هم قصه بد ادم قصه آگاه ظاهرا

 گرفتینم یبد حس کردیم فکر بهش هروقت روزها
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 پر انتن انداخت ینگاه شیگوش به... قبل برخالف

 رهیذخ را ششماره رهام خود زدیم چشمک یگوش

 او از قبل داشت اجازه پس رفتن؛ از قبل بود کرده

 و فکر فرصت خودش به نکهیا بدون. ردیبگ تماس

 هم اصال «ن؟یدیرس» کرد پیتا بدهد یریگ میتصم

 سوال کی روز چند از بعد نیدیرس نیا نبود مهم

 یسود یشمانیپ گرید رفت که امیپ!. است مضحک

 آزار را ذهنش جواب دنیرس تا داد حیترج پس نداشت

 دایش رفتیم شیپ ینجوریا دیکش یاکالفه نفس. ندهد

 .شدیم

 ...انیب-

 قرارش مخاطب هم پشت چندبار که مادرش یصدا با

 .شد هال وارد عجله با و کرد باز چشم تند بود داده

 .جانم-

 و فکر بود پرواضح انداخت، دخترش به ینگاه منیچ

 حدس دلش از خبر یب. است ریدرگ دخترش احوال

 مخارجش و خانه نگران آمده شیپ اوضاع با زدیم

 !شده

 ؟یبر هیبق با خوادیم دلت هنوزم-
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 و کرد گرد چشم نداشت را سوال نیا انتظار که انیب

 :داد ادامه یآه با منیچ

 !رتویدرگ ذهن و فکر نمیبیم-

 ذهنش یریدرگ ی  قیحق علت به اعتراف یجا انیب

 :دهد ادامه دوباره منیچ تا کرد سکوت

 .میبزن حرف بعد تا کن گرم برام و حمام آب-

 سمت تندو کرد اطاعت بود شده زده جانیه که انیب

 .رفت اطیح

 گذاشته یا بشکه تنور؛ از باالتر یکم و اطیح ی گوشه

 با تا بود شده دهیچ بلوک فیرد کی بشکه ریز بودند،

 ی گوشه بزرگ یها دبه. باشد داشته فاصله نیزم

 بود روژان کار شک بدون. پربودند یهمگ اطیح

 سمت به و دادیم قرار فرقان داخل را ها دبه هرصبح

 یاب کم مشکل به روز تمام تا رفتیم ده یابتدا سراب

 بشکه داخل و برداشت را دبه نیبزرگتر. نخورند

 زمیه کند یخال را یبعد یها دبه نکهیا از قبل. ختیر

 اب که یطیشرا در. کرد روشن را بشکه ریز یها

 نیا به شدیم فقط نبود هم گاز و نشده یکش لوله

 .کرد حمام صورت
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 و پرکردند را حمام داخل یروه تشت روژان همراه

 .شد حمام اماده منیچ بعد یکم

 کردن من من از نشست انیب کنار روژان دیایب منیچ تا

 حرف دیفهم انیب کردیم درهم که یدست انگشتان و

 .دارد

 :دیپرس و کرد کج یلب

 چته؟-

 ییبال باز ترسهینم رفت؟ اریزان با آوش چرا گمیم-

 !ارنیب سرش

 بود شده اوش. دیکش اشخسته چشمان به یدست انیب

 یحت شدیم دهیکش دنبالش به جا همه و اریزان هیسا

 .بود رفته ترم انیم امتحانات یبرا که حاال

 !دهید صالح البد-

  نگرانشم یلیخ من-

 .فتهیب براش یاتفاق ندارم دوست منم-

 شدبا مجبور انیب افتادو کردن من من به دوباره روژان

 .کند دعوتش صحبت یادامه به یتذکر

 بود؟ چطور شافهیق ؟یدینترس یبود داداشش با گمیم-
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 چشمان درمردمک. گرفت کمک ازذهنش! شافهیق

 شینیب حالت. شدیم دهید یسیدلواپ شیاقهوه ودهیکش

 و بودند یگوشت شیاقهوه یهالب بود و جذاب

 اما آوش دیسف پوست با بود درتضاد شیگندم صورت

 .بود اهیس مجعدو آوش مثل درست شیموها

 .بود خسته بیعج د،یکش ازهیخم نباریا انیب

 ازش انداختم، دردسر به هردومونو که انقدر دمیترس-

 نظرم به یبد یادم چندساعت اون تو اما بودم متنفر

 !کرد قضاوت راحت رو ادما شهینم یدونیم ومد،ین

 سربرادرخودش یچ ادینم ادتی هیبد ادم واقعا اون اما-

 .آورد

 .دیکش یپوف

 .کنم فکر بهش خوامینم-

 بهش دیبا بزنم حرف باهاش داشتم دوست من یول-

 باشه؟ رحم یب انقدر اومده دلش چطور گفتمیم

 .چوندیپ اون و دمیپرس ازش من-

 !کنه؟ دییتا که ینداشت انتظار-

 دروغ تونستیم کهیدرصورت کردینم کتمانم اما-

 !بگه
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 !ستین بلد گفتن دروغ دیشا-

 درچشمان را اششده درشت نگاه و کرد کج یلب انیب

 :گفت آرام ییصدا با و انداخت روژان

 نیا ممکنه! کشتنه ادم از ترراحت یلیخ گفتن دروغ-

 .میخبریب ازش تو منو که باشه یزیچ وسط

 هم یجواب اما بود نشده قانع. نزد یحرف گرید روژان

 . بدهد نداشت

 .بود نجایا داداشش نفهمه آوش روژان-

 :داد تکان یسر متاسف روژان

 !؟یُرهام طرف ادیم نظر به-

 یآدم کی! کند مشخص طرف بخواهد که نبود جنگ

 احساسش و ذهن وحاال خورده نجایا به رشیمس

 . بود رشدهیدرگ ناخواسته ای خواسته

 یگرید هربحث دادن ادامه یبرا یعنی انیب سکوت

 .ندارد لیتما

 

 

  برف_یپا_رد#

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 وهفتمستیب_پست#

 رتوندیا_رایسم#

 

 اماده یبرا بالفاصله روژان نشست کنارشان که منیچ

 جلو را شیموها کهیحال در منیچ. شد بلند ییچا کردن

 رفتن ریمس از نگاه بافتیم داشت عادت به و آورده

 .گرفت روژان

 گفتم اما آورد پول مقدار هی برامون امروز عموت-

 وسط داره الزم خودش دونمیم دادم پس بهش و میدار

 خرجاشون به ارمیزان مارستانیب خرج ریو رویه نیا

 .شد اضافه

 پول اما میدار الزم پول مام مامان یول اوهوم-

 .هیبق نه! خودمون

 !خرنینم امونمیبافتن گهید-

 هست برف نیزم رو هنوز نینب رو نجایا شده، گرم-

 .شهیم گرم داره گهید یشهرا

 .دیکش یآه منیچ

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 گمیم. نره دوشت رو بار اخرش تا خواستیم دلم-

 کجا عمرمن دونهیم یک اما عمرم تااخر یعنی آخرش

 !شه تموم قراره

 .مامان خدانکنه-

 دل تو یبر دمیم اجازه بهت دارم که میبد ادم من-

 .خطر

 .بزد یلبخند کرد یسع انیب

 ن؟یدیم اجازه واقعا-

 !یش یراه هیبق با یخواستیم روز اون دمیفهم-

 :داد ادامه منیچ و کرد خم گردن شرمنده

 نجات مهلکه نیا از و یشیم اریزان زن کردم فکر-

 !تورو اون نه یخوایم اونو تو نه اما یکنیم دایپ

 و نشست عرق به حرف نیا دنیشن از یآن به انیب تن

خم شوکه  . آورد باال را ششده سر 

 !مامان-

 ثابت بهم ایدن فقط دمیفهم کجا از گمینم که نپرس-

 سهینویم داره من دست رو از هم تورو قصه کرده

 چه اشتباه و تلخ قصه نیا تکرار ستین مهم براشم

 !داره یدرد
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 یکوها نیهم مثل منوتو یزندگ راه گفتم قبلنم بهت-

 اما کنهیم خسته زنهیم زخم داره، خم و چیپ زاگرس

 میش یخم بذار. نیزم به دهیم یزندگ و جون

 .کنن یزندگ مونهیبق اما میش بذارخسته

 !نیبب و اریزان اد؛یب سرت ییبال دارم ترس-

 از رونیب اما شمینم خوشبخت نمیبش خونهتو من-

 بجنگم برادرام خواهر یخوشبخت واسه تونمیم خونه

 میباش تا سه نیا فکر به دیبا تو منو گفتم بهتون شهیهم

 عوض نقشامون یشد خوب کامال یوقت تا امروز از

 .بخوره من یکله به میباد هی ستین بدم شه؛یم

 .زد اجبار به یتلخ ی خنده منیچ

 .شم آروم بگو یزیچ هی-

 .برگردم سالم و پر دست هربار دمیم قول بهت-

 تو که حاال کردم قبول اما دارم یعنی ندارم چاره فیح-

 ازودی رید و نهیهم توام راه نیخواینم همو اریوزان

 دارم خودخواهانه من و یبر و ریمس نیا دیبا

 .ریمس نیتوا دمیم زودترهولت

 لرزانش یصدا و زانیگر نگاه از را مادرش ینگران

 یبرا یترس کردیم گمان لحظه ان اما کردیم درک

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 مادرش کنار. ندارد شندهیآ از قسمت نیا با مواجهه

 بودن سرد گرفت دستش یتو را دستانش و زد زانو

 نکهیا بدون و کرد وارد سرانگشتانش به یارام فشار

 ینفس لرزدیم بدنش تمام مثل دستانش اوردیب شیرو به

 :دیکش

 ینم مونتونیپش وقت چیه نکهیا دمیم مگهید قول هی-

 .کنم

 ...بده بهم قولم نیسوم اما دونمیم-

 .کرد نگاهش منتظر انیب

 یبد اجازه دوباره و کنار یبکش شدم خوب که من-

 .بدم ادامه خودم

 عمل وقتش به تا گفت یمحکم چشم و بست پلک انیب

 .نشده نوشته یوعده نیا به کند

 

 

 

  برف_یپا_رد#

  وهشتمستیب_پست#
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 رتوندیا_رایسم#

 

 نییپا و باال مدام شیگوش ی صفحه یرو نگاهش

 آشوبه دل شدیم محو یگوش انتن که هربار شد،یم

 با دیرسیم یایغاتیتبل امیپ که هربار و گرفتیم

 یرو ششده زیر نگاه کردامایم باز را امیپ جانیه

 او قتیدرحق! شده دیناام زدیم ادیفر یگوش یصفحه

 و بود فرستاده که یامیپ انتظار دیکشیم انتظار داشت

 و نداشتند باهم یصنم. دهد جواب خواستینم رندهیگ

 .بود کرده دیتاک را نیا ندادن جواب با رهام

 ار قبل رهام نداشت یدیام گریدو شدیم یراه فردا

 .بدهد جواب رفتن

** 

 اما نبود حیتفر یبرا که یسفر رفت،یم سفر به داشت

 نان متیق یکار یسفرها در. شدینم حساب هم یکار

 زخم مسافرانش یکار یسفرها در نبود مرگ که

 شهیهم یکار یسفرها در نبودند روزگار یخورده

 جان که ینان و بود اسی سفر نیا در اما بود هم دیام

 .گرفتیم
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 خاطر به عموهم نباریا داشت یبیعج اضطراب

 نکرد وقال لیق بودند گرفته دختر مادرو که یمیتصم

 یزندگ نیا به محکومند شانهمه بود دهیفهم هم او

 یاجبار کار به دیبا زندان در که یانیزندان مثل درست

 .دهند تن

 از قبل تا بود دهیشن رفتیم یکیتار روبه داشت هوا

 یها قدم کردندیم رد را مرز دیبا هوا شدن روشن

 !دهیترس زدندیم ادیفر زدهخی سرد نیزم یرو سستش

 ترس نیا پس آمدینم هرگز دیشا فردا و بود گنگ ندهیآ

 .نبود بیعج دلهره و

 یوالهایه درمورد دوستانش از بود بچه یوقت

 یگهگاه هم خودش بعدتر یکم بود دهیشن یترستاک

 که بود دهیترس انقدر باراخر دید یم ترسناک یهالمیف

 امروز اما. ندینب ترسناک لمیف هرگز گرید خورد قسم

 خاطرات و ها لمیف ان با اصال که داشت یحال و حس

 کی نه داشد قرار شیرو شیپ انچه. نبود سهیمقا یبچگ

 .ژانروحشت با لمیف کی نه و بود ترسناک قصه

 را ممکن تیواقع نیترسناکتر داشت لحظه نیا در او

 .کردیم یزندگ
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 کی چشم به باشد نجایا خواستیم خودش لحظه نیتاا

 کرد تالش قبل بار یحت بود کرده نگاه بهش مسافرت

 ماجرا بطن در که حاال اما شود اضافه اعضا به یپنهان

 ان به یزیچ چیه کردیم فرق زیچ همه بود ستادهیا

 .نبود کردیم را تصورش که یسادگ

 یکی قلبش کردیم احساس و شده خشک دهانش بزاق

 . زندیم انیدرم

 را صورتش سرو تمام سرما باوجود نکهیا تر بیعج

 .بود پوشانده عرق یها دانه

 ست؟ین خوب حالت انگار-

 هیچپ دختر. برگشت عقب به یدختر ینااشنا یصدا با

. زد شیرو به یلبخند و بازکرده را صورتش یرو

 .گذاشت دهانش مقابل را اب یبطر

 !کمی بخور-

 .بود امده مجاور یروستاها از البد شناختشینم

 اولته؟ بار-

 .کرد دییسرتا تکان با

 .یکنیم عادت بعدش سخته اولش بار همون-
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 نیب اب اما دهد قورت را اب از یا جرعه کرد یسع

 .رفت ینم نییپا و کرده ریگ دهانش و گلو

 .نییپا رهیم بکش نفس-

 .بود حفظ را حرکاتش انگار دختر

 چون یشد شوکه فقط بودم، خودت نیع اول بار-

 یچ یدونیم یبعد یبارا اما یداشت یا گهید انتظار

 !منتظرته

 اب بود کرده ییراهنما دختر که همانطورو یسخت به

 :گفت وارزمزمه دادو قورت را

 .نکرد عادت شدیم کاش-

 زد یلبخند جوابش در دخترجوان

 .باشم بزرگتر ازت یسال چند کنم فکر ژوانه اسمم-

 قورتش راحت نباریا. خورد اب یا جرعه دوباره انیب

 .داد

 .انمیب منم-

 .فشرد ارام را ژوان امده جلو دست

 .حرفام نیا از تریقو کردمیم فکر-
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 اریداد موقع همان. زد شیرو به یلبخند ژوان

 .ستادیا کنارشان

 .برگشتم یجاموند دمید عمو؟ یچطور-

 . گرفت ینفس انیب

 .امیم دارم-

 .کنم یدار نگه ازتون تونمینم که من به لعنت-

 .اولمه بار نینباش نگران-

 کرد زمزمه ارامتر

 ! کنم عادت دیبا-

 .کنم عادت مجبورم کنم،یم عادت:داد ادامه ودوباره

 داد ادامه و کرد یسالم شد بحثشان وارد ژوان

 .امیم باهاش من-

 و انداخت ینگاه دخترجوان چهره به کوتاه عمو

 کرد یتشکر قدردان

 خودش کنندو حرکت دخترها ابتدا تا ستادیا عقب نباریا

 .باشد مراقب سرشان پشت

 و است بد شبرادرزاده حال بود متوجه وضوح به

 .است دردناک سفر نیاول شهیهم دانستیم
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 برد باال را دستش ساالر کاک دندیرس که مرز کینزد

 گرید بود داده اخطار قبل یکم. کنند توقف همه تا

 و بود کیتار کامال هوا. ندارند صحبت ی اجازه

 نیدرا. بود نیزم هم و آسمان هم چراغ تنها نورماه

 یبرا تیکبر کی یحت کردن روشن اجازه طیشرا

 .نداشتند هم یاهیثان

 نیوا داد رانشان دو عدد دستش با باالخره ساالر کاک

 چون. کنند حرکت توانندیم دونفر دونفر یعنی عالمت

 همه اخر و کردیم صبر دیبا بود اولش بار انیب

 .شود تاهمراهش ماند اریداد رفتیم

 نانیاطم یحت نبود دلش یتو دل دیرس که نوبتشان

 همه نیا رفشاریز و اوردیب دوام دنیرس تا قلبش نداشت

 !ستدینا استرس

 دست یتو محکم را دستش عمو ساالر کاک عالمت با

 به یدرخت از سرعت به کوتاه نفس کیبا. گرفت

 هیبق که دندیرس یا دره به اخر تا رفتند یم جلو یدرخت

 . دندیکشیم را انتظارشان
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  برف_یپا_رد#

  ونهمستیب_پست#

 رتوندیا_رایسم#

 

 چطور بود دهینفهم اصال. ستادیا دره یلبه زنان نفس

 هر گوشش دانستیم فقط کرده یراسپر زمانو دهیدو

 را یا گلوله کیشل یصدا دنیشن انتظار لحظه

 ازین بودند دهیرس سالمت ظاهرا که وحاال دیکشیم

 .ادیجاب حالش تا کند توقف یکم داشت

 یرو دست وار نوازش و آمد کنارش دوباره ژوان

 :گذاشت ششانه

 .مونده قسمت هی فقط-

 .انداختند شانیپا ریز قیعم دره به ینگاه هردو

 ! تمام بعدم و کهیبار راه هی تر نییپا میبر -

 به دوباره انیب. افتاد اتفاق همزمان شانیهردو تلخ خنده

 تعادلش است ممکن هربار نکهیا توهم. کرد نگاه دره

 با. کردیم شوانهید شود پرت و داده دست از را

 رفتند نییپا یکوچک بیسراش از اریدادو ژوان تیهدا

 .ستادندیا پرتگاه ی لبه و
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 دست به دست یزیچ هی توام واسه من این یخوایم اگه-

 .اونور فرستمیم

 شه؟یم-

 !شهینم-

 :برگشت عقب به ژوان یباصدا

 قدرت و زور جنگ شهیم اونوقت باشه کم بار ممکنه-

 غفلت یهرک و شهیم بشینص بار باشه زرنگتر یهرک

 دست که یخواینم. برگرده یخال دست مجبوره کنه

 ؟یبرگرد یخال

 یحت گرید. داد قورت را دهانش آب سخت انیب

 و بود مبارزه دانیم نجایا کردینم هم سرما احساس

 او انیدرپا تا شدندیم زدن مشت یآماده دیبا دستانش

 .باشد مسابقه راند نیا یبرنده

 .اریداد درچشمان زد زل

 .عمو امیم خودم-

 متاسف و فرستاد رونیب را اشخسته نفس عمو

 پس باشد راهنما بود بهتر طیشرا نیا در داد سرتکان

 :گفت

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 هیتک بدنتو کل و باال ببر دستتو دوتا نکن، نگاهو نییپا-

 درد پشتت. کن حرکت اروم اروم بعدش وارید به بده

 .کن حرکت فقط نده تیاهم سوخت ای گرفت

 که همانطور کردند حرکت ساالر کاک دستور با

 را پشتش و کردینم نگاه را نییپا بود گفته شیعمو

 .بود چسبانده وارید به کامال

 

 

 

  برف_یپا_رد#

 امیس_پست#

 رتوندیا_رایسم#

 

 افتاد سوزش به پشتش که نگذشت یلیخ

 خاکو ها زهیسنگر فرورفتن و نبود هموار پشت وارید

 خوشبختانه. کردیم احساس پشتش در را سفت

 زود و بود کوتاه ریمس بود گفته شیعمو که همانطور

 .دندیرس مقصد به
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 یاعده دندیرس که نیهم بودند منتظرشان نفر چند انجا

 نیب ساالر کاک کمک با را بارها. امدند هم یگرید

 بار برداشتن برسر جنگ هرچند کردند میتقس همه

 همهمه بارها میتقس از بعد یحت و نداشت یتمام نیسنگ

 !بود برقرار همچنان

 شد بشینص یسبک بار بود کار تازه انیب کهییانجا از

. دادندیم یکمتر دستمزد سبک یبارها برا که البته

 حرف از برداشت نیزم یرو از را کارتون انیب

 لیموبا شارژ کارتون یمحتوا بود شده متوجه شانیها

 . است

 رد را پرتگاه قسمت آن چطور که بود سوال شیبرا

 .کنندیم

 گذاشتند نیزم را شانیبارها همه ساالر کاک دستور به

 را قسمت نیا. ستادندیا پرتگاه لبه بار بدون هرکدام و

 که یبار مقدار تا بودند امده کردندیم کمک هم به دیبا

 دوباره حاال و کنند مشخص را کنند حمل توانندیم

 .ستاندندیا لبه در بار بدون

 .امد انیب ساالرسمت کاک

 ؟یکن دست به دست یتونیم نیسنگ بار-
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 .بتونم احنماال داد تکان یسر

 نفرات البته زبونه؟یتلو بارمون نیتر نیسنگ امروز-

 .ستین سخت کنمیم کمک تمیکنار

 :داد ترجواب مطمئن نباریا

 .تونمیم-

 یکی را بارها بودند داده هیتک وارید به که همانطور

 دیبا که ییجا دندیرس تا کردند دست به دست یکی

 .زدندیم دور را یمرزبان

 کولش یرو و برداشت را خودش بار هرکس دقت با

 که بودند یا حرفه انقدر هاشانیبعض. دادیم قرار

 خود پشت و بار دور را طناب یکس کمک بدون

 نکاریا یگرید شخص کمک با اکثرا نحالیا با بستندیم

 .دادندیم راانجام

. دندیدویم یکی یکی را ها درخت ی دونفره دوباره

 از یکی وارد استراحت یبرا که بود شده روشن هوا

 زدهیس حدود یزیچ اما بود یباورنکردن شدند غارها

 بودند رفته شیپ استراحت بدون و رفته راه ساعت
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 و شد اغاز حرکت مجددا کوتاه توقف کی از بعد

 شد زنده و مرد ساالر کاک یکلبه به دنیتارس

 .کردیم تشیاذ راه یابتدا بغض هنوز کهیدرحال

 مقدار و نوع به توجه با را هرکس پول ساالر کاک

 انیب ارویداد از فقط کرد شانیراه و داد بارش

 :گفت انیب به رو رفتند که هیبق. بمانند خواست

! مادرت دنید از قبل یش اروم کمی بذار کلبهتو برو-

 خراب نحالیا با مادرت نذار نمونده روت به رنگ

 .ندتیبب

 عادت بعدش نباش نگران: داد ادامه کوتاه یمکث از بعد

 .یکنیم

 نیا به نسبت کردیم حساو و گفتندیم عادت از همه

 .شده تیحساس دچار کلمه

 .عموجان برو-

 از کرد دییتا را ساالر یها حرف که هم اریداد

 کرد حرکت ساالر کام کلبه سمت به خداخواسته

 بود الزم داشت ازین خلوت مکان نیا به گرفت، ینفس

 نکهیا از قبل کند هیتخل زدن ادیفر با را شیگلو بغض

 . کردیم مسدود را شیها زدن نبض راه بغض نیا
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 و شدند خم شیپاها نداشت نا گرید شد که کلبه داخل

 سرعت به هم بغضش نشست زانو یرو زود یلیخ

 بند نفسش تا بزد ادیفر انقدر خواستیم دلش دیترک

 بودند شده درد هم و ترس هم. نبود درتوانش اما دیایب

 .تنش یهاسلول تمام به بودند دهیچسب و گریکدی اری

 زنگ با شد همزمان اشافتاده شماره به یها نفس

 اسم. دیکش رونیب بشیج از را یگوش. یگوش خوردن

 نیا اما دهد جواب خواست. بود بولد صفحه یرو رهام

 یگوش بعد یکم. نبود دادن جواب مناسب روزو حال

 .دیرس شیبرا یامیپ وبالفاصله شد قطع

 «یخوب»

 نیتر یواقع تا و درامد حرکت به کلمات یرو دستش

 «نه» بدهد سوال نیا به را ممکن جواب

 "چرا"  آمد امیپ

 :نوشت و ستم؟ین خوب چرا کرد زمزمه رلبیز

 "یکرد تجربه ومرگ تیزندگ تو وقتچیه"

 "کردم تجربه" داد جواب

 شصفحه یرو کلمات مات هرچند رفت شیگوش آنتن

 و دردبودشهمه آدم نیا از امان! بدهد نداشت همیجواب

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 شدویم شناخته سخت! گناهیب هم بود خطاکار هم! غم

 !عوض زود

 .اشتباهش و غلط یرفتارها تمام یبرا نداشت یانیپا و

 

 

  برف_یپا_رد#

  کمیویس_پست#

 رتوندیا_رایسم#

 

 درد رانش ییباال قسمت هردو و بود شده جمام بدنش

 .کردندیم

 زخم درشت زویر یهاتاول. زد باال را شیپاها

 که بود شده هیانقدرتخل نحالیا با دلش یرو زدندیم

. نکند هیگر درد شدت از یحت خانواده یجلو حاال

 .کردیم یا ناله و گفتیم یاخ تاینها

 دادیم ماشاژ شیپاها پوست یرو آرام را پماد روژان

 غیج مانع شیهادندان یال زبان فشردن با انیب و

 .شدیم دنشیکش
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 .برو بعد شه خوب بذار-

 .دیکش باال یکم را راستش یپا

 کار نیا تو. عادت اسم به هست یقانون هی یدونیم-

 میراحت دور. یبدبخت و یسخت به یکن عادت دیبا فقط

 شه پررنگ عادت   که رمیم. یبکش گنده خط هی دیبا

 .دردنکشم و نزنم تاول گهید که پررنگ انقدر

 .کرد یخال پماد یشتریب مقدار روژان

 .انیب دارم وجدان عذاب من-

 .کن جبران پس-

 قرار دانستیم. دیکش یسرکالفگ از ینفس روژان

 که حرف خواهرش داد اجازه هم باز و بشنود چه است

 .کند حتینص درواقع نه

 عادت ی  توپ داره بد و خوب عادت نرو، و راه نیا تو-

 رو ،یسخت نه یکن عادت یراحت به بذار برو، خوب

 یبار نه باشه؛ وکتاب فیک و یپشت کوله بذار تشونه

 کشورت توقانون و بزن یقاچاقچ انگ بهت تهش که

 یباش کشورت قانون دهیمف ادم بذار. خالفکار یبش تو

 ه؟یچ قانون اون بد و ارخوبیمع ستین مهم

 ...انیب-
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 تو اما میندار چاره چون اشتباهه و سخت راهمون-

 که شهیم ینیهم راهت صورت هی در فقط یدار چاره

 ...که هیوقت اونم کردم انتخابش االن من

 :داد ادامه یا فرورفته یصدا با و کرد یمکث

 . مینباش مامان منو-

 ...انیب-

 هرروز بس از شدم خسته خودم خدا به حرفم تو نپر-

 .خوندم گوشت تو

 :گفت بلند روژان

 گمیم وجدانم عذاب از من نه گهید پس ان،یب دمیم قول-

 .دنبالتون امیم بعد و شمیم موفق. باش نگران تو نه

 ؟یدار کنکور گهید چهارماه از کمتر-

 . ماماده یاماده-

**** 

 رهام از امیپ کی. انداخت شیگوش یصفحه به ینگاه

 بهت ممکنه مادرم» کرد باز را متن بالفاصله داشت

 دیتاک ن،یند تونخونه از نشونه و ادرس بزنه زنگ

 توام چرا گمینم. نگو ازخودتون اصال انیب کنمیم

 «نپرس
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 «!داره؟ منو شماره» کرد پیتا

 « برداشته میگوش از رو تو شماره»

 «بگم؟ اریزان به»

 «بودم نکرده رهیذخ اونو یشماره»

 ماند حرکت یب یگوش یرو دستش و دیپر یگوش آنتن

 اسمش. بود صفحه به فقط که چشمانش مثل درست

  بد؟ ای بود خوب نیا! بود رهیذخ رهام یدرگوش

 دیبا چرا کرد بسته و باز سرعت به را چشمانش پلک

 گشت؟یم بد و خوب دنبال

 یبرا. شد بلند جا از سخت و گذاشت راکنار یگوش

 با کردندیم درد هنوز شیپاها. ختیر ییچا خودش

 استراحت حق امروز نیهم فقط شدیم آماده دیبا نحالیا

 اتاقش به ییچا وانیل با. بود عازم دوباره فردا و داشت

 است رهام کرد فکر خورد زنگ شیگوش که برگشت

 شدیم وصل و قطع آنتن چون و داشته یکار البد

 پشت شخص گفتیم صفحه یرو اعداد اما زده زنگ

 .است ناشناس خط

 آوش مادر خط پشت نکهیا حدس دیکش قیعم نفس کی

 و دیکش نفس چندباره و دوباره. نبود سخت باشد ورهام
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 را تماس آماده؛ البته و است آرام شد مطمئن یوقت

 .کرد برقرار

 سالم-

 یجور کی کرد، مورمور را تنش زن هق هق یصدا

 داد جواب را سالمش دهان آب دادن قورت با بود، شده

 .دهد ادامه زن شد منتظر و

 .آوشم مادر-

 .کرد آزاد سرعت به و راحبس نفسش

  خوبه؟ پسرم حال-

 بود مادر کی تلفن پشت زن کند، باز لب داشت دیترد

 ...اما افتادیم پس ینگران از داشت که

 .ادیدرم براش جونم داره نمیبب مو بچه امیب من نییکجا-

 !ندهد ادرس بود گفته رهام

 اشتباه یبفهم یوقت یدیناام و غم اوج تو یدونینم-

 ؟یچ یعنی خوبه حالش تجگرگوشه و شده

 در سوال کی بازهم نبود رهام نفع به دادنش آدرس

 قصه بد ادم همان قصه اگاه آدم نیا شد پررنگ ذهنش

 .رفتندیم رژه چشمانش یجلو رهام جمالت! بود؟
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 .شمیم وونهید دارم خدا به حالمو بفهم دخترجون-

 .ندهد ینشان بود کرده دیتاک

 ؟یدینم جواب چرا-

 چرا؟ دیپرسیم رهام از و کردیم سماجت کاش

 ؟یدینم جواب چرا پس ستین قطع که تلفن-

 ! کنند؟ یم رهیذخ را یکسان چه شماره هاادم

 ...دخترم-

 رساندن بیآس قصد اگر رهام گذاشت، راکنار دیترد

 از را تلفن بالفاصله. بود کرده را نکاریا تاحاال داشت

 .کرد خارج دسترس

 و میکنیم انتخاب که ییهاراه است نیهم یزندگ

 انتخابمان غلط   ای درست. میگذاریم قدم که ییرهایمس

 یروزها به یوا و کندیم مشخص زمان گذر تنها را

 .میباش کرده انتخاب غلط را امروزمان اگرندهیا

 

 

 

  برف_یپا_رد#
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  ودومیس_پست#

 رتوندیا_رایسم#

 

 بندمچ یرو نگاهش. کرد متوقف جاده یابتدا را نیماش

 .افتاد بود پوشانده را زخمش که یاهیس

 .کرد لمس را مچش گرید یدست با

 زهایچ یلیخ روز ازهمان و منوچهربود یادگاری

 .شترکردیب را فشاردستش. ادگرفتی

 یبرا که ییروزها ان زد جرقه گذشته به وذهنش

 و داشت دوستش یلیل. شد عمه یخانه ساکن بار نیاول

 ییروزها چقدر و کردیم برخورد سرد منوچهر

 که ییندرالیس شدیم بود دختر اگر. گذراند را یسخت

 .گرفته قرار شیناپدر ظلم مورد

 را نیماش بالفاصله کردو یتلخ یخنده فکر نیا از

 .کرد روشن

 یهامحبت پا به و بزند حرف انیب با زودتر بهتربود

 شده بزرگ دران که یاخانه حال رفتن از تاقبل یلیل

 .کند راخوب بود

*** 
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 روزها نیا. شد خشک یگوش صفحه یرو نگاهش

 داشت ایدن و شده عوض شیزندگ. نبود خودش

 شیرو شیپ را یزندگ از یگرید یهاچهیدر

 حرف بارهام زودتر خواستیم دلش یلیخ. کردیبازم

 ثابت خودش به زودتر دیبا و نبود غلط مشیتصم بزند،

 باتمام بودکه یسوال طراح دست جوابش کرد؛امایم

 .بود کرده اعتماد بهش وجود

 باالرفت هم قلبش تپش شد بلند که اشیگوش امیپ یصدا

 .کرد باز را امیپ یمعطل یب و

 را جواب بود قرار که یسوال طراح بود خودش

 هنوز قلبش. بود حقش تقلب نیا. دهد قرار ارشیدراخت

 زدیم تند

 " سرو درخت کنارهمون سرجاده یایب یتونیم"

 "اره"نوشت کردن دستدست بدون

 خانواده سمت و کرد تن را کالهش و شال سرعت به

 .بودندرفت نشسته دورهم که

 "نیالو شیپ برم خوامیم"

 بود نگفته راست برداشت گام تندتر و دیشن یسالمت به

 .دیترسیم هیبق ازواکنش چون
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. کنند اعتماد هم هیبق نبود مطمئن و بود کرده اعتماد

 از بدهم و خوب یحت داشت فرق باهم هاادم دگاهید

 .کردیم فرق باهم هاآدم نگاه

  نکند، یخرابکار تا کرد هماهنگ هم نیالو با

 شدویم اریوزان نیالو عشق محرم شدیم یچندسال

 .کند یرازدار شدخترخاله شد قرار هم امروز

 یبرا که ییهمانجا یمیسروقد کناردرخت جاده یرو

 کنار برف وداشت بود ستادهیا دید را رهام باردو

 .زد یم کنار پا با را درخت

 دیباریوم یکمتر برف شدیم یچندروز. کرد تند قدم

 .بود قبل از کمتر نیزم یرو برف تراکم و

 عقب به دیرس رهام گوش به که شیها نفس یصدا

 حاال اما بود پوشانده باشال را صورتش بازهم د،یچرخ

 .شناختیرام جستجوگرش نگاه نوع وچشمان

 ؟یخوب-

 .پرازسواله ذهنم-

 واضح شیصدا و بود گرفته را دهانش یرو شال

 .گفته چه دیفهم حال نیا با شدینم دهیشن
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 فکر شه یم قطع مدام که تلفنم. کینزد و بودم توراه-

 .میبزن حرف یحضور بهتره کردم

 شم مطمئن کهییجا به برسه حرفامون ته دوارمیام-

 .بوده درست اعتمادم

 اراده یب بود اعصابش یرو انیب ناواضح یصدا

 انیب. دیکش نییپا انیب یگلو یرو تا را وشال برد دست

 را سرش دهیترس نداشت را یحرکت نیچن انتظار که

 رهام انگشت نوک شد باعث کار نیا و دیکش عقب

 .بخورد اشینیب نوک به باشدت

 رهام. گذاشت شینیب یرو دست و گفت یآخ انیب

 :ترشد کینزد آمده شیپ ازاتفاق هول

 ؟یبهتر خوام،یم معذرت-

 .ستادیکردوسرپاا جمع را خودش زود انیب

 .نشده یزیچ-

 

 

  برف_یپا_رد#

  وسومیس_پست#
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 رتوندیا_رایسم#

 

 .ستدیتربامحکم کرد مصممش رهام نگران لحن

 درد  کرده کلفت یپوست که او یبرا دردها نیا درواقع

 . بود شده ریغافلگ فقط شدند، ینم محسوب

 .متاسفم-

 .نشده یزیواالچ نداشتم انتظارو راستش-

 :برآمد حیتوض درصدد رهام

 و بود گرفته دهنتو یجلو شال سردته یلیخ کنم فکر-

 .دمیشنینم درست حرفاتو متاسفانه

 :گفت درادامه و داد تکان را سرش متاسف

 خوامیم معذرت بازم بودم یرارادیغ واکنشم-

 .کردم یروادهیز

 شده نیوا دیچیپیم دورهنمون و شال مامان یبچگ از-

 که کوهستان یبچه! سرما خاطر به نه عادتمون

 اما! هیطوالن شقصه کنم فیتعر بخوام شهینم ییسرما

 . میادگرفتی و شدن یمخف یبچگ از ما کنم؛ خالصه
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 کند سوال نکهیا از نشدقبل شیهاحرف متوجه رهام

 :کرد یدستشیپ انیب

 .مطلب اصل سر میبر گهید شهیم-

 یوبرا نداشت دهیفا رفتن طفره بود انیب با حق

 سراغ به ابتدا داشت ازینفرن کی به آوش از محفاطت

 حضور شهیهم و دانشجوست دیفهم اما بود رفته اریزان

 به اعتماد با و یقو. دیرس انیب به ذهنش بعد ندارد

 شیرو شدیم نداشت شک و دیرسیم نظر به نفس

 .کرد حساب

 ن؟یتوماش مینیبش هواسرد، و هیطوالن من یقصه-

 رد را درخواستش شدینم که بود گفته مودبانه انقدر

 .شدند نیماش داخل هردو و کرد دییتا سر تکان با. کرد

 پشت زدیم هم به را دستاتش کف کهیدرحال رهام

 :نشست فرمان

 نبودم یکس من گفتم مدت نیا یهرچ و یازشوخ جدا-

 میستین برادر آوش و من برسونم، یبیآس آوش به که

 ...اما

 :دیپر کالمش انیم زده شگفت انیب

 !نگفت؟ آوش-
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 مشوش ذهنش کهیدرحال داد سرتکان نه یمعن به انیب

 نخواست نشود کمرنگ اعتمادش نکهیا یبرا و شده

 و است ممکن یهراتفاق ستندیبرادرن چون کنند فکر

 درست اعتمادش و نکرده اشتباه داشت اصرار هنوز

 . بوده

 به یکنیم متهم منو انقدر و یدونیم کردم فکر-

 !یبرادرکش

 بدهد که نداشت یجواب انیب. گفت گرمندوسرزنش گله

 .دهد ادامه کرد وادار را رهام نیهم و

 

 

  برف_یپا_رد#

  وچهارمیس_پست#

 رتوندیا_رایسم#

 

 هی تو دادم دست از مادرمو پدرو که بود سالم دوازده-

 که نبودم بچه انقدر اما نداشتم یسن!شدن کشته تصادف

 و دمیفهمیم دادنو ازدست یمعن شده، یچ نفهمم

 .نداره برگشتن گهید رهیبم یکی اگه دونستمیم
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 کردیم صحبت یآرام به وداشت بود فرورفته درفکر

 که بود یبغض کنترل درجهت دارشخش یصدا

 زیت را شیها گوش انیب اگر و دادیم آزار را شیگلو

 متوجه راهم شیها صحبت از یبخش نبود دیبع کردینم

 .نشود

 ییتنها دلم من! سوختیم برام همه دل لیاوا-

 ممکنه بذارن تنهام اگه کردنیم فکر هیبق و خواستیم

 بردیم منو یکی. سرم دعوابود فته؛یب برام یاتفاق

 شخونه برم اصرارداشت یکیاون! پارک و رونیب

 برام اونا و خواستیم بغل دلم من. کنم یزندگ وبااونا

 .دنیخریم یباز اسباب

 بهم داشت حالم که دمید محبت اون و نیا از انقدر

 من و! شناختمشونینم  که آدم یسر هی یحت خوردیم

 هیوتخل بزنم داد یکل تابتونم باشم خودم خواستیم دلم

 !بشه که نذاشتن نشد. شم

 سرد همه دیخواب وآشنا لیفام تب گذشت که چهلم اما

 بارنیا! شد دعوا دوباره! بو و رنگ یب شعارا و شدن

 نداشت، حرمت مرده گهید. سرنخواستنم

! نداشت یتیاهم رفته ازدست زیعز یادگاری حفظ گهید

. ومدمیم حساب سربار و نبودم یطفلک یآخ من گهید
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 بحث اونا دم،یشن زایچ یلیوخ گفتن حرفا یلیخ

 قلب به زدیم زخم گفتنیم که یاهرکلمه و کردنیم

 ی کلمه به کلمه یمعن و بود سالم دوازده. من

 و مادرم پدرو دلم لحظه اون و دمیفهمیم حرفاشونو

 همه به و بزنن داد کنن، بغلم و انیب که خواستیم

 .بزنن حرف کننیم رمیتحق ینجوریا دارن که ییکسا

 :دادزد یکی که مردمیم توخودم داشتم

 تنها از قراره ینجوریا د،یکن تمومش گهید بسه-

 یدار نگه ازش خودم د؟یکن یدارنگه برادرم یادگاری

 .پسرمنه رهام ازامروز کنمیم

 گفت بهش یکی ادمهی دیشن نیتوه عمه شد همهمه

 کالهبرداره، و ستین یخوب ادم شوهرش چون شهینم

 .کنه محبت تونهینم و نداره وجدان اون گفتن

 بغلم سفت  سمتم اومد یهرحرف به توجه یب عمه اما

 .بغل اون به داشتم ازیچقدرن من کردو

 باالخره

 معمه پسر   شدم من روز همون از و شد تموم دعواها

 !مامان بگم بهش دادیم عادتم داشت که
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 باشد نیغمگ که نیا از شتریب شیصدا گرفت ینفس

 .بود کرده عادت شیدردها به هم داویشا. بود خسته

 و میناج شد یلیلعمه من؛ خراب  حال   و لحظه اون تو-

 .یلیل مامان بگم بهش گرفتم ادی من

 عمق نافذش نگاه و انیب سمت گرداند رو بست که لب

 از راتریگ یحت یبالحن تا گرفت نشانه را انیب چشمان

 :دیبگو نگاهش

 از حالم روز همون از. بسوزه برام دلت نگفتم نارویا-

 آدما یدلسوز دونمیم چون خورهیم بهم هاادم یدلسوز

 سوزهیم برات دلشون گرمن یتاوقت داغه؛تب   هی فقط

 نکهیا واسه قضاوتت، به کننیم شروع شنیم سردکه

 که یاتفاق مقصر یشیتوم کنن خودشونواروم وجدان

 .نداشته یربط چیه بهت

 را شیهاصحبت یابتدا خش و شده نرم شیصدا

 .کرد هم یمصلحت یاسرفه نداشت،

 و زهیعز برام چقدر معمه یتابدون گفتم نارویا-

 وقتچیه. میزندگ تیاولو شخانواده از محافظت

 خرابمو حال چطور خواستنش با عمه کنمینم فراموش

 کابوس که موندیم کنارم هامدت تا هرشب و کرد بهتر

 .نمینب
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 ان کردیم ادعا و دهیکش که یدرد از بود گفته رهام

 !کرده فراموش را روزها

 انقدر اما بخواند را قتیحق نگاهش از کرد یسع

 !نفهمد یزیچ که بود خونسرد

 یدرد چیبوده معتقد و داشت سوال هزاران ذهنش 

 از یانشانه ابد تا دردها تمام شدینم فراموش آسان

 .گذاشتندیجام به خود

 شد؛ دهیکش رهام دستان سمت به نگاهش ناخودآگاه

 هم شیها لباس کرد که دقت بود، دیسف بندشمچ نباریا

 درست اه،یس یبند مچ که قبل بار برخالف بودند دیسف

 دانستیم حاال بود؛ کرده تن به شیها لباس رنگ

 هم نیا دیشا داردو قرار یسوختگ بند مچ رآنیز

 دخالت زد بینه عقلش. بود گذشته در درد کی ینشانه
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 تقابل نیدرا کرد؛یم یکنجکاو یادیز احساسش و نکند

 .شد فکرش زبان روزمندانهیپ احساس احساس، و عقل

 ...دستتون-

 با دیترس نگاهش برق از کرد، نگاهش زیت رهام

 :داد وادامه کرد جرات حالنیا

 .دمشید روز اون-

 کمک ازذهنش اما بود شده ریغافلگ نکهیا با رهام

 کرده راگم ریمس ارتفاعات نیا در که یروز گرفت

 انیب یپا مچ کردن گرم یبرا شد مجبور بودند

 کرد فراموش کال که هم بعد اوردویدرب را کششدست

 بار نیاول دیشا نیا و بپوشد دستکش دیوبا نبسته بندمچ

 را زخمش دیبا نبود ادشی که بود اتفاق ان از بعد

 .بپوشاند

 شیرو به حداقل انیب کاش خت،یر بهم گذشته فکر از

 تشیعصبان تا کرد را تالشش تمام حالنیا با آوردینم

 .کند کنترل را

 !یشد متوجه اشتباه کنم فکر-

 .شدیم یعصبان دینبا گرفت، بازدم ودم
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 نیهم واسه. دارم ازین بهت آوش تیحما واسه من-

 مصلحت رویخ دنبال یبدون که گفتم مگذشته از بهت

 یهیبق بخوام حاال که نبود دل دردو هدفم واال ممخانواده

 .بگم حرفامو

 تالشش تمام با و حدبود از شیب رهام یریگ موضع

 . بود دایپ رفتارش از تیعصبان و یدستپاچگ

 ...فقط متوجهم-

 :دیپر کالمش انیم رهام

 اد؟ینم خوشم یدلسوز از بودم گفته-

 سوخته؟ دلم اومد نظر به-

 .اَره-

 قانع هیتوج نتوانست جاخوردو انیب که گفت قاطع انقدر

 زدو شیشانیپ به را دستش کف رهام اورد،یب یاکننده

 .فرودآورد فرمان یرو آرام هم بعد

 خوامیم معذرت-

 بدون کرد یسع پس. شد انیب آرامش باعث   نرمش لحن

 بزنند حرف آوش درمورد رهامی  شخص مسائل به توجه

 :دیپرس بارنیا پس

 کنم؟ کاریچ زد زنگ مادرتون دوباره اگه-
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 .نگم یزیچ و ندم ادرس گفته رهام نیبگ-

 وضوح به دندیچرخیم ذهنش در یسواالت بازهم

 را شتریب ماندن. فروخورده را خشمش رهام بود دهیفهم

 .رهیدستگ سمت برد ودست ندانست زیجا

 .رمیم من پس-

 .شد ادهیپ تند

 .یاومد که ممنون-

 تا داد جسارت بهش رهام زیتشکرآم یجمله نیهم

 .بپرسد را سوالش نیترمهم حداقل

 ؟ینیبیم کابوس هنوزم-

. کرد سرزنش را وخود رابست چشمانش رهام

 خاطر به بودوحاال نگفته یکس به خودش از وقتچیه

 معلوم اما اعتمادکند نفر کی به مجبوربود وآوش یلیل

 .دارد حق شد

 آرام اورندیدرن زسریچ ازهمه تا هاستآدم خصلت نیا

 .شوندینم

 باز مهین ازدر بودو شده دور انیکردب باز که پلک

 .آمدیم یبد سوز نیماش
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 سامان که را اوضاع فروخورد؛ را خشمش هم باز

 که یدختر نبود مهم پس رفتیم شهیهم یبرا دادیم

 .بداند ازش چقدر دید نخواهد بعدها
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 وششمیس_پست#

 رتوندیا_رایسم#

 

 رهام از بودند جداشده یخداحافظ بدون که روزیازد

 بهش حاال کرده، ناراحتش بود مشخص نداشت یخبر

 .سوخته شیبرا دلش کند فکر دادیم حق کردیم فکر

 که یآدم یدربرابر بود زده حرف دهینسنج و بدموقع

 .است متنفر هاآدم یدلسوز از گفته

 دست از کارش یرو را تمرکزش بود بهتر دیکش یآه

 .ندهد
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 بودو شده کولبران هیبق همراه بار نیدوم یبرا امروز

 .بودند برگشت درراه حاال

 امشب هاستاره و بود و سوز استخوان هوا یسرما

 نورشان ابرها ریخودز کردن پنهان با و کرده خساست

 کولبران یبرا را کار نیهم و بودند کرده غیدر را

 . بود کرده ترسخت

سبک امروز  ظاهرا. نیسنگ بارها شتریب وزن نبود بار 

 عادت آن به دیبا که ستیموارد از گرید یکی همنیا

 کی ن،یسنگ روز کی و سبک بار روز کی.کردیم

 حاصل نباشدو یبار اصال داشت امکان روز

 !یخال یدستان بشود یخستگ و استرس چندساعت

 کرد احساس لحظه کی رفتیم داشت که همانطور

 جمع را خودش سرعت به اما شده یخال شیرپایز

 . کرد

 ازچشم دور دیبا که یریمس به بودند دهیرس بازهم

 چند یبرا و کردهیم یکیدوتا را یها درخت ماموران

  نیوهم کردندیم مکث هردرخت پشت هیثان

 بود شده باعث یدرپیپ یهاکردن توقف و دنیدو

 به یحت یسرنیا و بود شده خسته. اوردیب کم هم شتریب

 .شده تریطوالن ریمس آمد نظرش
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 وتا رفت جیگ سرش لحظه کی که بود آورده کم انقدر

 به عمو و ژوان دوباره اما رفت شیپ سقوط آستانه

 به است مراقبش ژوان دید که اریدادا. دندیرس دادش

 .شد دور انیخودب خواست

 ؟یخوب-

 با کهیدرحال ژوان. داد تکان یسر اره یمعن به

 :گفت کرد حرکت به شروع یکم سرعت

 خوامیم معذرت برسن سالم دیبا بارا نیا دخترجون-

 ستین مهم ینرس خودت باشم رک بذار اما گمیم که

 .برسه مقصد به دیبا بارت اما

 سرمازده ادم به که بود یلیس کی هیشب درست حرفش

 . نبرد خوابش تا زدندیم

 نیرازایغ یزیچ مگر قتیحق اما تلخ؛ و بود گفته رک

 :گفت زنان نفس بود؟

 .نهیسنگ-

 .دونمیم-

 هاتشونه شهیم تر نیسنگ بارت که هردفعه-

 .شتریب وزن تحمل به محکومن رنیگیادمی

 .دونمیم نمیا-
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 بهش که ییلبخندها جنس از زدند یلبخند هردو

 پشتش بود لبخندهاو تمام هیشب ظاهر. تلخ گفتندیم

 .بود شده پنهان درد هزاران

 بغض بار نیدوم داشت، فرق زیچ همه بار نیدوم

 که داشت درد قدرهمان روحش نکرد، هیگر نداشت،

 شیها شانه بود؛ شترشدهیب دردجسمش اما بود اول بار

 و شده حال و حس یب کمرش و سوختیم شتریب

 .نداشتند بلند ییهاقدم توان شیپاها

 کند تظاهر نتوانست خانه اهل نیب کرد که یتوان تمام با

 .برد پناه یاتاق به استراحت یبرا و

 را اشبسته یها پلک بلندشد که شیگوش امیپ یصدا

 دید که را رهام اسم. برداشت را یگوش بازکردو

 .باالرفت قلبش ضربان ارادهیب

 .بازکرد را امیپ متن باعجله

 .زدیم تند همچنان قلبش

 " نمیبیم کابوس ییوقتا هی هنوزم"
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 پشتش به محکم یضربه چند یسخت به دست کف با

 قتیدرحق اما کند کم اشیکوفتگ از یناش تادرد زندیم

 .شودیم بشینص اعصاب آرامش یکم تنها

 نهیا ازکنار را شیوگوش شد بلند بودن بهتر احساس با

 .برداشت طاقچه رو

 میتصم ازسرخواند را رهام امیپ بار نیچندم یبرا

 دلش. نسوخته دلش شود تاثابت کند یکار بود گرفته

 .شیدردها یرو شود یمرهم خواستیم

 تا کند یکار خواستیم دلش و دیدیم کابوس هم هنوز

 .کند لیتبد نیریش ییایرو به را تلخش یهاکابوس

 بلند یخوشحال با زد یاجرقه ذهنش که بود درفکر

 شده تلنبار یها چوب نیماب و رفت چوب انبار به شدو

 . کرد درست یاحلقه آن تابا و کرده جدا را یدیب شاخه
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 با داشت یادیز شوق. زد یلبخند حلقه حلقه دنید با

 یحت نزندو ذوقش یتو رهام دادیم احتمال نکهیا

 . بود کنترل رقابلیغ جانشیه همچنان. کند هم استقبال

 درواقع که یکرو حلقه نیا داشتند اعتقاد سرخپوستان

 و دیخورش عنصر سه نماد ست؛یزندگ چرخه همان

 که یمثبت یانرژ به بستدل پس باشدیم ماه و نیزم

 .اوردیب دستبه تارنخ چند و چوب نیهم از بود قرار

 بهم حلقه وسط از تارعنکبوت هیشب درست را هانخ

 که یدقت عدم و شیها کتف درد خاطر به و کرد وصل

 .فرورفت دستش داخل قالب سوزن بارنیچند داشت

 .زدیم تند جانیه ازشدت قلبش

 دام به هارا کابوس تمام بود قرار عنکبوت یتارها نیا

 . بروند نیب از دینورخوش نیاول دنیتاب با تا ندازندیب

 و گرفت دردست را کچرمیدر کار جهینت از خرسند

 دیایب خوشش هم رهام دواربودیام شد شرهیخ

 دستش دو انیم را کچرمیدر بالفاصله در یباصدا

 هر که یخطاکار انسان هیشب درست. کرد پنهان سفت

 .بود گرفته استرس برود لو بود ممکن لحظه
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 به. شدند وارد آوش آن پشت و اریزان ابتدا

 اریزان چشم از شیصدا لرزش و کرد یهردوسالم

 :وگفت زکردیر یچشم نماند دور

 .داره کارمون باز آوش نیبب ان،یب-

 :داد تکان یسر شرمنده آوش

 .رهام درمورد دمیفهم ییزایچ هی راستش-

 میدر کریم تالش کهیدرحال دیپر کالمش نیب ناخواسته

 محفوظ دستانش انیم ارزش با یش کی چون کچررا

 .دارد نگه

 شده؟ یزیچ-

 انتخاب نشستن یبرا را پنجره یلبه کهیحال در اریزان 

 :گفت کردیم

 .گهیم داره-

 ادامه وآوش رفتارنادرستش خاطر به دیگز لب انیب

 :داد

 پدرو یوقت م،یستین برادر باهم رهام ومن راستش-

 رهام گرفتن میتصم شن داربچه توننینم دنیفهم مادرم

 .اومدم ایدن به من بعد و ارنیب ازپرورشگاه و

 !دارند یلیفام نسبت رهام با دانستینم آوش
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 بود نوجوان نکهیا با کردیم تیرواذ رهام یلیخ پدرم-

 .زدیم کتکش چقدر ادمهی

 و باال شنهیس یقفسه و دیرکشیت حرفا نیا درد از قبلش

 .شدند نییپا

 .گرفته دل به رو بابا ینهیک رهام زنمیم حدس-

 .نکند دفاع نتوانست دوید رحمانهیب را قضاوتش

 .هیمزخر لیدل نیا-

 .رسهیم ذهنم به که هیلیدل تنها یاهرچی مزخرف-

 یکس ورهام یکنیم اشتباه یدار کن فکر لحظه هی-

 .برسونه بیآس بهت خواستهیم که نبوده

 !نکرد دییتا مگه ن؟ینزد حرف باهاش مگه-

 .نکرد دییتا رو یزیچ-

 ه؟یچ شیکندمعن یمخف منو خواست نکهیا-

 .کنه تیحما ازت خواسته دیشا-

 ...انیب-

 .بست لب اریزان داد با

 !چته؟ هست معلوم-
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 نیا از. داد فشار هم یرو ازقبل شتریب را شیهالب

 .خوردیم را خونش خون قضاوت

 چهیدر از را رهام او گفتندیم چه هیبق نبود مهم

 .کردیم نگاه خودش چشمان

 

 

 

  برف_یپا_رد#

 وهشتمیس_پست#

 رتوندیا_رایسم#

 

 .کرد استفاده فرصت از دید ترآرام راکه جو

 حاضره یامسخره لیدل نیهمچ واسه یک چتونه؟ شما-

 یآدم چیه ه؟یخود قاتلت یکنیم فکر چرا بکشه؟ آدم

 بهتره! بکشه رو یکی راحت که شهینم پست انقدر

 آدم هی شک بدون و یبگرد یبزرگتر یالیدل دنبال

 !گهید

 .آمد سمتش شدو بلند پنجره لبه از اریزان

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 ؟ینداشت مارو نظر قبال توام-

 دردستش که یهاسوزن یجا کرد؛یدردم بدنش تمام 

 شده باعث عوامل مجموع و سوختیم بودند فرورفته

 . زدیبر بهم کامال شیروح حال بود

 یپ در یپ یهابازدم و َدم با کردیم یسع کهیدرحال

 کند، آرام را اشختهیر بهم روان

 :گفت آنیجا به و رفت طفره دادن جواب از 

 م،یبزن یبزرگ تهمت نیهمچ آدم هی به راحت میتونینم-

 ؟یدار یمدرک چه

 !باشه راثیم و ارث واسه تونهیم-

 :کرد گرد چشم انیب

 ؟یبکش آدم راثیم و ارث واسه یحاضر تو-

 اما بود خسته یلیخ ذهنم خاطرترس به لحظه اون-

 یالک داشت؛ ربط رهام به که دمیشن یحرف هی دونمیم

 شه؟ینم ریدرگ ادم ذهن که

 هیشب زیچ همه. کردند سکوت هرسه هیچندثان یبرا

 لیوک کی با متهم حضور بدون بود دادگاه جلسه کی

 .متعصب شدت به مدافع

 بود؟ یچ برات رهام ساال نیا تمام تو-
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 .شمینم متوجه-

 ؟یکرد نگاه بهش برادر چشم به وقتچیه-

 ...خب-

 برادرخودت و رهام اگه ،یبد جواب ستین الزم-

 شهیهم اون یدادیم جواب محکم االن یدونستیم

 مجمله دونمیم بود، خواهد و هست و بوده برادرم

 وعشق اعتماد هیمعن چون قشنگه؛ شعارشم اما! هیشعار

 دمیفهم که و ؟اعتمادیبرادرت عاشق چقدر تو. دهیم

 باهم چندسال که یآدم عنوان به ؟یچ عالقه ،یندار

 ؟یدار عالقه بهش نیکرد یزندگ

 .معلومه-

 .نکن قضاوتش راحت عالقه اون حرمت به پس-

 نیرفت و دیکن کمکم شد قرار کنم؟ کاریچ دیبا من پس-

 منو خواست یحت و نکرد کتمان که نیدیرهام،د سراغ

 کنم؟ ثابت چطور دیبا گهید. دیکن یمخف

 دات و بود گرفته دندان به را شگوشه که یبالب

 نکهیا بدون فرورفت؛ فکر به کندیرام باگوشتیتقر

 نظر از را حرکاتش نانهیزبیت ازیزان باشد متوجه

 چندساعت از بعد شیدخترعمو دهیترس چون گذراندیم
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 یاشتباه میتصم باشدو شده یاحساسات حاال یگردکوه

 .ردیبگ

 رفتارشو اما کردم قضاوت اونو اولش خودم من نیبب-

 ...کنه بد یکس به تونهینم ادم اون شدم مطمئن دمید که

 :اریزان سمت روکرد

 کرد؟ کمک بهت چطور که یدید-

 رهام به یلیخ انیب برخالف داد سرتکان متاسف اریزان

 .اعتمادنداشت

 م؟یکن کاریچ یگیم-

. کنه قاتیتحق یسر هی قراره شهاب خبرم؛ منتظر من-

 .میریبگ میتصم ترراحت میتونیم بعدش مطمئنم

 .انداخت ینگاه آوش به اریزان

 نکهیا از قبل دیبکن تالشتونو بهتره انیب هم تو هم-

 نکهیا لیدل فهممینم هنوز که من واال فتهیب یبد اتفاق

 !توچته میترسیم سیپل از ما! هیچ یگینم سیپل به
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  برف_یپا_رد#

 ونهمیس_پست#

 رتوندیا_رایسم#

 

بهشت نیزم دیرسیم که بهشتیارد  عطر. شدیم خود 

 بود پرندگان یصدا زار،چمن یبو و بود شکوفه

آب، . قاصدک رقص و بود بادم  ینس وشرشر 

 یرو هنوز کرد،یم فرق زیچ همه برف نیامادرسرزم

 خواب درختان هنوز سرد، نیزم و بود هابرفکوه

 بهشت یبو از یخبر نجایا. زدهخی رودها وبستر بودند

 امرارمعاش کارو یتکاپو در همچنان مردمش و نبود

 .برعکس و رساندندیم روز به را شب

 مدام انیب بودو شده ادیز کار فشار شدیم یچندروز

 دیدیم را شیخستگ اریداد. شدیم یراه هیبق همراه

 راه در و بود خورده نیزم هم بار کی که بخصوص

 .داشت مشکل رفتن

 خواست انیب واز کرد بهانه عمو اریزان امدن با

 اریزان همراه الشیخ به تا کند استراحت  را یچندروز

 . نو یداریود کنند یگردش
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 .خواستندینم را نیا دوعموزاده اما

 از شهیهم مثل بود نیالو دلتنگ که اریزان

 .کرد استفاده او دنید یبرا شیهافرصت

 ییودرجا رونیب بودند مجبور بود خانه زنعمو چون

 .ندیبب را گریهمد مردم چشم از دور

 تالش نیالو دنیتارس و آورد رونیراب شیگوش اریزان

خودش کرد  که دینکش طول یلیخ. کند گرم را سر 

 .دیسررس هم نیالو

 راهنیپ. بودند انداخته گل شیهالپ و بود بدوکرده بدو

 معموال نیالو د،یخندیم شیهالب و بود دهیپوش یگلگل

 .باشد ناراحت دختر نیا آمدینم ادشی یلیخ و دیخندیم

 !یاومد زود-

 .شهر رفته بابا-

 !بازم-

 هوی شیپ چندماه که اون شده؛ مشکوک یلیخ مدته هی-

 نمیا شد نینش وخونه کنمینم یکولبر گهید گفت اومد

 .شهر رهیم هرروزداره که حاال از

 ؟ینگران-

 .دارم دلشوره روزا نیا چرا دونمینم-
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 :گرفت اریزان راسمت دستش و تندشد دفعه کی

 یک توئه؛ یکردنا دست دست خاطر به شهمه-

 ؟یکن یخواستگار یخوایم

  تب. گرفت بود درهوا هنوز که را دستش اریزان

 .گرم تنش و شد سرد تشیعصبان

 .امیم کنم جور و جمع خودمو کمی-

 گرفتم، ینیریش و گل ینیبیم هوی یبد لفتش یلیخ_

 .تیخواستگار امیم خودم

 .دیخند بلند اریزان

 !ستین دیبع تو از-

 .کرد لمس بودند ریاس دردستش که را سرانگشتانش

 .درسام هم بزنم حرف بابا با دیبا هم-

 و شب که افتاد گذشته یروزها ادی و زد یلبخند نیالو

 وعاقبت سوختیم شطرفه کی عشق تب در روز

 عشقش از اریزان به تا بود کردهیراض را خودش

 اورا هم اریزان بود دهیشن ینابار درکمال و دیبگو

 .دارد دوست هاستمدت
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  برف_یپا_رد#

 چهلم_پست#

 رتوندیا_رایسم#

 

 بود کرده استفاده فرصت از هم انیب گرید یریمس در

 مطرح را شیتقاضا تا و ندیبب را رهام خواستیم و

 وقت چندساعت فقط رهام انتظار برخالف بود کرده

 درست که یکچرمیدر. برساند را خودش بود خواسته

 سه حلقه یدرانتها کرد؛ نگاه دوباره را بود کرده

رنگ  هم شییبایز تا بود کرده اضافه هم شده پَر 

 زد شیهاران پشت پماد یکم نکهیا از بعد رشودیگچشم

 باال را هاکوه سرهم پشت روز چند. شد خارج ازخانه

 نیزم یبد شدت با هم کباری و کردندیم نییپا و

 رندیدردبگ شدت به شیپاها شد باعث نیهم بود خورده

 .زد یم لنگ بازهم تالشش تمام با و

 .کند رافراموش شیپا درد کرد یسع

 خوب حس آمدیم داشت رهام نکهیا از ناخوداگاه

 لیتحل خودش یبرا را آمدن نیا داشت یحت و گرفت

 دویرس احساسش ادیفر به عقل سرعت به اما کردیم

 .شد یااضافه فکر هر مانع  
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 پارک را نشیماش سرو درخت کنار دوباره

 ! انیب رآمدنیمس به بود دوخته چشم کهیکردهدرحال

 مکث بدون و داد را جوابش لبخند با کرد که سالم

 :گفت

 !یکنیم پارک جانیهم و نیماش هربار-

 به ترقشنگ یلیخ سبز ی نقطه هی یدیسف همه نیا نیب-

 .شهیم جلب توجهم هربار و ادیم چشم

 وحاال بود نکرده دقت راستش زد؛ لبخند دوباره انیب

 حس یادیز دهشان از قسمت نیا کردیم فکر داشت

 .دهدیم خوب

 یزد زنگ که امروز خبرمیب ازت وقته یلیخ-

 .شدم ریغافلگ

 رهیم هم تقاضا شهیم که تابستان شده، ادیز کارمون-

 .باال

 ؟یزدیم لنگ نیهم واسه-

 :داد ادامه و کرد شیپاها به یااشاره

 هیکولبر نجایا مردم اکثر شغل دمیفهم کردم قیتحق کمی-

 و زدم زنگ اریزان به زدنت زنگ از قبل امروز و

 ...مرز ور  اون یریم هیبق همراه توام که گفت اون
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 هم را لحن نیترتفاوت یب. نبود زیچ چیه رهام درنگاه

 .داشت

 .رمیم مادرم یجا-

 :گفت یکوتاه مکث از بعد

 !یبود نگفته-

 شده مندگله لحنش اما نداشت یحس هم هنوز نگاهش

 .بود

 

  برف_یپا_رد#

 کمیوچهل_پست#

 رتوندیا_رایسم#

 

 کردم اشاره دیشا ای! ومدهین شیپ بحثش دیشا دونمینم-

 .میشد رد ازکنارش نبوده مهم چون و

 بهم نبود قرار وقتچیه دمیشنینم اریزان از یعنی-

 ؟یبگ

 .گفتمیم حتما ومدیم شیپ تشیموقع-

 !دونمینم ازت یزیچ کنمیم فکر که االن-
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 مهمه؟-

 سکوت بدهدو نداشت یجواب چون کرد سکوت رهام

 .شکست خودش دوباره را نشانیب یطوالن

 !امیب یخواستیم چرا ؟یداشت کارم-

 کرد، رالمس دستش یتو پاکت ناخوداگاه رهام سوال با

 ذوق شد شتریب جانشیه گرفت اوج که قبلش ضربان

 .رهام واکنش دنید یبرا داشت

 خوبه؟ آوش حال-

 هم گر،ید ییدرجا ذهنش و بود برادرش نگران نکهیا

 .کردینم کم جانشیه شدت از

  ؟ینیبیم کابوس هنوز یبود گفته-

 شب آن. کرد اخم ابروانش یگره دیکش درهم با رهام

 بد انقدرحالش منوچهر با یطوالن یدعوا کی از بعد

 و بدهد امیپ انیب به دیرس ذهنش به فقط که بود شده

 و دهید را امیپ نکهیا از بعد بود شده خوب حالش چقدر

 . بود نکرده یجواب و سوال

 ؟ینداد جواب که ممنون-

 :گفت یشرمندگ با بود نشده شجمله متوجه که انیب

 .خوامیم معذرت-
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 نشه چمیپاپ یکس نکهیا ،یبخوا معذرت که نگفتم-

 جایب یدلسوز از حالم که بودم گفته کنه؛یم ارومترم

 .خورهیم بهم

 از رهام دیترسیم. شد دودل حرف نیا دنیباشن

 دادشقلم ترحم غلط به یوحت کند یبد برداشت اشهیهد

 را مشیتصم بالخره تا شد ریدرگ باخودش انقدر. کند

 از را کچرمیدر شود مانیپش نکهیا از قبل و گرفت

 .دیکش رونیب پاکت

 به هم عتیطب گرفت، رهام سمت و باالبرد را دستش

 ی  رنگ یپرها رقص باعث باد وزش و آمده کمکش

 .بود شده درهوا آن به متصل

 . خوردیم تکان هم قلبش هرتکانشان با

 ه؟یچ نیا-

 

 

 

  برف_یپا_رد#

 ودومچهل_پست#

 رتوندیا_رایسم#
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 .کچر میدر-

 تر کینزد زدو یلبخند! دهیند حال دتابهیفهم ازنگاهش

 هردو نگاه جهت و بودند ستادهیا هم شانه به شانه. شد

 .بود درهوا رقصان کچر  میدر به

 کابوس هنوزم یبود گفته ر؛یگکابوس شهیم شیفارس-

 .ینیبیم

 :داد ادامه و گرفت فاصله

 بد خواب ذارهینم گهید چون کردم درست برات نویا-

 . نیبب خوب یایرو فقط بعد به نیازا پس ینیبب

 یعصبان. دینیبب را واکنشش شدتا رهیخ بهش قیعم

 :زد لب نیغمگ و سرد.نبود هم خوشحال. نبود

 ه؟یچ ایرو هیریتعب دونهیم یک-

 بود خوب حالت و یشد داریب خواب از که هربار اگه-

 .داشته قشنگ ریتعب هی اتیرو بدون

 !نمینب بد خواب که هیدرصورت اون-

 .ینیبب بد خواب ذارهینم من کچرمیدر-
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 و گرفت را کچرمیدر آورد باال را دستش رهام

 :زد لب یآرام به داشتیبرنم ازش نگاه کهیدرحال

 .قشنگه-

 که انقدر ردیگیم اوج ییبایز یهرکلمه با آدم احساس

 منطق گرید دیرس که اوج به. رسدینم بهش عقل دست

 .ستین بندیپا یکتاب و حساب چیه به و ندارد

 بهش یخودیب است خودش یرو اسمش اصال

 ....احساس ندیگوینم

 

 

  برف_یپا_رد#

 وسومچهل_پست#

 رتوندیا_رایسم#

 

 سمت کرد رو و کرد اطیح وارد را نفت بشکه اریزان

 :منیچ

 شده کم یلیخ زییپا تا نفت یهیسهم گفت اریده-

 .باشه حواستون
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 یراست. نباش نگران هست پسرم،حواسمون یرشیپ-

 هم رو آوش ظهر کردم درست ناهار ارجانیزان

 .اریب باخودت

 تکاندیم را شیشلوارخاک دودست با کهیدرحال اریزان

 .شد درخارج از و گفت یچشم

رفتن از نگاهش منیچ شد بسته درکه   رد 

 آب یدبه داشت که یانیب سمت کرد رو گرفت اریزان

 .آوردیم شیبرا را

 .کن استراحت کمی کنهیم درد پات هنوز تو-

 .کنهیم درد پام مچ کمی فقط شده خوب رانم پشت-

 ! یرینم راه خوب هنوز یول-

 .شهیم خوب-

 بند جا هی که تو واال. استراحت با اما شهیم خوب آره-

 و اریزان واسه کردن جور قرار ی  پ هم مدام ؛یشینم

 .یرینم مرز فعال خوبه باز. ینیالو

 زمیه بودو خوردن ُغل درحال کنارتنور خورشت

 .شدیم تمام داشت رشیز
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 شعله وبا انداخت تنور داخل را زمیه یمقدار

 سمت که یآهن یهیپا سه یرو را گید ورشدنشان

 .گذاشت داشت قرار تنور یرو و خورشت قابلمه گرید

 را انیب دوباره و نشست تنور کنار شد تمام که کارش

 :داد قرار مخاطب

 .میبزن حرف یسیرودروا یب کلمه چند ایب-

 دل کهیدرحال گفت یآرام چشم زدو یحیلبخندمل انیب

 .ستیچ مادرش حرف بفهمد نبود دلش یتو

 ؟ینشد وابسته مدت نیا ؟یستین ناراحت اریزان از-

 دوباره چرا رشد؛یدرگ شتریب وذهنش فکرکرد انیب

 .کردیم را اریزان بحث

 بهم آدما کردن محبت مثل   خواد،یم لیدل شدن وابسته-

 .یوابستگ یالیدل از یکی شهیم که

 .کنهیم محبت شهیهم که اریزان-

 یحرمت یب که کنهیم اجرا عمورو یدستورا فقط اون-

 نیالو اونو! نهیالو ی  پ نشید و دل وقت یلیخ واال نشه؛

 .شن خوشبخت باهم توننیم

 که برسه ازدواج به کارشون فکرنکنم واال بگم یچ-

 .شن خوشبخت
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 . نزن و حرف نیا-

 عکس   و داره فرق دلتون حال شم مطمئن خواستم فقط-

 ..اما ادینم بدت اریزان از تو اون

 :داد وادامه کرد یکوتاه مکث

 داره میابراه که ییفکرا با یبخوا و اریزان اگه چون- 

 .یاریب دست به و اریزان دل یتونیم

 .آرام ظاهر در یمرد و بود ششوهرخاله میابراه

 شده؟ یزیچ ؛یکرد نگرانم-

 !ستین مهم-

 شدیم متوجه مادرش کاش و بود شده ریدرگ ذهنش

 مهم انیب ذهن در مسئله پس انداخته حرف که حاال

 .شده

. شدند خانه وارد آوش و اریزان کند التماس خواست تا

 سوال یجا آمدنشان زودتر و بود مانده ناهار تا هنوز

 ! داشت

 :دهد حیتوض دید الزم اریزان

 .میکاردار انیب با زنعمو شرمنده-
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 گفته قبال که همانطور دیبا زد یتصنع یلبخند منیچ

 بعد کاش ستین همبه عموزاده دو دل کردیم قبول بود

دل از  یساز قصه درذهنش خواهرش یها درد 

 .کردینم

 

 

  برف_یپا_رد#

 وچهارمچهل_پست#

 رتوندیا_رایسم#

 

 آوش  شدند؛ جمع اتاق داخل یهمگ آوش درخواست به

 :داد قرار مخاطب را انیب مایمستق ینیچ مقدمه بدون

 منم و نکرده ییخطا رهام فکرکنم شد باعث حرفاتون-

 تونمینم کرده ییکارا رهام اما کنمیم اشتباه که

 .باورکنم

 اومده؟ شیپ یمشکل-

 .زکردیت گوش انیب و دیپرس سوال اریزان
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 رهام درمورد یقاتیتحق هی داره شهاب بووم گفته-

 !کنهیم

 ...خب-

 خواستیم فعال انیب و بود داده جواب اریزان بازهم

 .باشد شنونده

 نیداد رهام به خبرسالمتمو که یروز همون درست-

 .شدهیم خارج رانیا از داشته

 سکوتش شکستن قصد انیب و گفت یبلند یوا اریزان

 .نداشت را

 نظرتون؟ خب-

 .قرارداد مخاطب را انیب مایمستق دوباره آوش

 آب یسخت به شد،یم اماده رهام هیبرعل داشت مدارک

 از رهام منظور دیفهمیم تازه. داد قورت را دهانش

 شچانه به یدست اریزان! ستیچ برود خواستهیم نکهیا

 :دیکش

 !بوده فرار قصدش میکن فرض اگه-

 ؟یچ از فرار میبفهم دیبا-
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 اون نکهیبعدازا خواسته هست، مشترک حدس هی-

 و ارث شزهیانگ اگه اما! کنه فرار آورد سرتو بالرو

 .دونمیم دیبع بوده راثیم

 بابا دونستهیم احتماال. داشته یانقشه البد اما درسته-

 یاگهید یهانقشه دهینم بهش اموالشو و مال یراحت به

 !داشته

 ؟ یکن کاریچ یخوایم حاال هست؛ نمیا-

 شماهم الزمه دوباره اما مونخونه برگردم خوامیم-

 .نیایب باهام

 .کرد باز زبان انیب باالخره

 و رهام شده هرجور نیخوایم نهیا دوتا شما مشکل-

 مظنون بهش بدتر که بره دیبا چرا اخه د؛یکن مقصر

 شن؟

 خشک یجورنیهم اونم! نداره رفتن واسه یلیدل رهام-

 کنه؟ کاریچ اونجا که ،یخال و

 جانیا که یزیچ کنه یزندگ رفته دیشا ؛یزندگ-

 . نشد بشینص

 . داد سرتکان متاسف اریزان و کرد سکوت آوش
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 تبرئه و رهام شده هرطور یخوایم نهیا توام مشکل-

 !یکن

 

  برف_یپا_رد#

 وپنجمچهل_پست#

 رتوندیا_رایسم#

 

 را در زنگ بودند؛ آمده خانه نیا به بار نیدوم یبرا

 تا امدین استقبالشان به یکس بارنیا بازشد، در زدند که

 .شدند که خانه وارد

 یورود. باغچه ودورتادورش بود کوچک خانه اطیح

 .خوردیم هال به میمستق که بود کوتاه یپله چهار هم

 حدس شدیم خوردندیم نییپا به که ییهاپله از والبته

 .دارد قرار نیرزمیز رخانهیز زد

 سمت به سالم از بعد و بود منتظر یورود در دم رهام

 .دیکش آغوشش در سخت و رفت آوش

 .پسر بود شده تنگ برات دلم-
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 گفته دل ته ار را شجمله دادیم نشان ورفتارش کالم

 .ردیبپذ خواستینم آوش اما

 !نمتیبب یایب یتونستیم کجام؛ یدونستیم-

 به یااشاره نکهیا بدون و زد یلبخند دوستانه رهام

 زد آوش پشت به آرام دست کف با کند شیهاآمدن

 .صالحته به یچ دونستمینم یول ییکجا دونستم یم-

 :دیپرس پس ندهد ادامه حیترج آوش

 کجاست؟ بابا-

 :داد نشان را رونیب سر یاشاره با رهام

 .گلخونه تو-

 .مامان و-

 .ستین-

 معوج و کج با عادت به کهیدرحال گفت یآهان آوش

 . فکرد شیهالب کردن

 .نشه شوکه که یجور هی بگو؛ بابادرموردم به برو-

 بعداز و کرد کج یلب رهام گرفتیم فاصله که همزمان

 :گفت کوتاه مکث کی
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 هنوز! ییکجا دونست یم یحت خوبه؛ حالت دونهیم-

 .داره وراون و ورنیا داره آدم چقدر که ینشاخت پدرتو

 نهیک یچاشن با نفرت رهام لحن در یبفهم نبود سخت

 :دیچرخ عقب به.دارد وجود

 زدم صدات که ایب خودتم یاومد گمیم بابات به رمیم-

 .ششیپ یایب

 را خانه از خروج قصد انیب و اریزان همراه آوش

 روکرد ورهام ستادندیا هرسه رهام توقف با اما داشتند

 :گفت تیعصبان با و انیب سمت

 رو تو رسهینم عقلش که آوش پاهات؟ نیا با کجا تو-

 .خودش دنبال انداخته

 :گفت سردرگم نبود متوجه که آوش

 !ستین خوب حالت انگار توچته؟-

 نیا با! بره راه درست تونهینم یدیند پاهاشو-

 .نیماش تو نشسته ساعت سه تیوضع

 شد منظورش متوجه تازه آوش

 اونور؛ و نوریا یفتیب دوره نمینب نیبش مبل رو برو-

 بشو خوب که ینداد بهش استراحت اصال معلومه

 .ستین
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 و خسته یپا برمچ عالوه کرد قبول خداخواسته از انیب

 دست شدیم یوقت چند. بود هم حوصله یب البته

 .بود رهام ریدرگ تماما فکرش و بود دهینخواب

 بحث وارد بود امدهین خوشش رهام لحن از ارکهیزان

 .شد

 .ست حواسش خودش انیب-

 بعداز. رفت اطیح سمت و داد لشیتحو یپوزخند رهام

 به دوباره گذاشت هم دردست را پسر پدرو دست نکهیا

 هم کنار یمبل یرو انیب و اریزان. برگشت خانه داخل

 .بودند نشسته

 سمت بالفاصله و انداخت بهشان یکوتاه نگاه

 پماد ییچندتا هیاول یهاکمک جعبه از و رفت آشپزخانه

 .آورد رونیب

 

 

 

 

  برف_یپا_رد#

 وششمچهل_پست#
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 رتوندیا_رایسم#

 

 مقابل درست و رساند هال به را خودش بلند قدم چند با

 .نشست نیزم یرو انیب یپا

 .باال بزن پاتو مچ-

 و کرد نگاهش گرد یباچشم بود شده ریغافلگ که انیب

 .شد بلند تند و شده یعصب بود دهیشن چهآن از اریزان

 ؟یکنیم کاریچ-

 بود شوک در هنوز داد قورت را دهانش آب انیب

 :گفت یخونسرد با ورهام

 .بشه خوب زودتر که پاش بزنم پماد خوامیم-

 .زنهیم شهیهم خودش نکرده الزم-

 روپاش هنوزم که زده بنجل جنس هی معلومه-

 کمی کنه باد من برا رگت نکهیا یجا ست،توامین

 .دخترعموت واسه کن یدلسوز

 .بکشد رهام دست از را پمادها تا برد دست اریزان

 .کنمیم نکارویا خودم-

 .نداد اجازه و کرد مقامت رهام
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 به را زبانش باالخره بود ساکت لحظه آن تا که انیب

 .دراورد حرکت

 خودم هیضرور یکنیم فکر اگه بازم خوبم واقعا من-

 .زنمیم

 .داد تکان یسر متاسف رهام

 دارم لیدل کنمیم نکارویا دارم اگه فهممینم-

 :داد قرارش مخاطب و انیب درچشمان شد رهیخ

 بدم ماساژ چطور رو خورده چیپ یپا مچ دونمیم من-

 .شه خوب زودتر

 و گاه که یقلب پوشاندن یبرا نهیس قفسه بود خوب وچه

 خارج شیعیطب تمیر از خارج جابه و جایب گاه،یب

 .دیتپ یم تندتر و شدیم

 میتسل درظاهر نکهیا با نشست، شیسرجا دوباره اریزان

 .نداشت یخوب حس اصال اما بود شده

 به تاخواست و ختیر دستش کف پماد سه هر از رهام

 .آورد جلو را دستش انیب بزند انیب یپا مچ

 .تونمیم خودم-

 را قلبش ضربان یصدا  کم یفاصله نیا با بود دهیترس

 به و برداشت رهام دست کف وسط بیازترک بشنود
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 بلندشدن و نداشت یخوش حال اصال. زد شیپا مچ

 .دیشن خدا و گفت رلبیز که بود ییدعا رهام

 انتخاب نشستن یبرا را اریزان یرو روبه مبل رهام

 .کرد

 .ادینم خوشت من از انگار-

 .دوخت چشم رهام به رهیخ و بلند سر ریغافلگ اریزان

 کردیم تشیاذ رهام یخونسرد

 م؟هیچ من نظرت به خب-

 ن؟یبگ یچ نیخوایم االن-

 فکر چرا زنمیم حدس اومده بار نازپرورده آوش-

 درواقع. باهاش ندارم یومشکل دشمنشم من کنهیم

 زمان دونمیم چون! شه عوض شیذهن کنمینم یتالش

 هی شماها و من نیب اما کنه؛ حل رو زیچ همه قراره

 درک  شهیم ش،الزمه که هست مشترک نقطه

 .گهیهمد
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  برف_یپا_رد#

 وهفتمچهل_پست#

 رتوندیا_رایسم#

 

 با نداشت دوست اریزان و بود شنونده درسکوت انیب

 .شود مرتکب یاشتباه جایب قضاوت کی

 گه؟ید هیکولبر شغلتون-

 .ظاهرشد شنونده نقش در هم اریزان بارنیا

 حساب مجرم و دیکنیم قاچاق نیدار شما قانون طبق-

 .نیشیم

 .شد یعصبان اریوزان کرد نگاهش شوکه انیب

 ؟یگیم یچ-

 :انداخت پا یپارو یخونسرد با رهام

 !نظرمنه نیا نگفتم قانون طبق گفتم-

 یخونسرد با رهام و نشست شیسرجا دوباره اریزان

 :داد قرارش مخاطب

 !یزودجوش معلومه-

 :بدهد ادامه تارهام نداد یجواب اریزان
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 یآدما با حق شهیهم و ستین درست شهیهم قانون-

 .ستین مدار قاتون و ریپذ تیمسئول

 یریپذ تیمسئول آدم ان،ینوایب داستان ژاور مثل درست

 متنفر ازش داستان تااخر خواننده و قانون مرد و بود

 .بود کرده یدزد که یژانوارژان برعکس بود

 ما اما نکنه دییتا رو ما تونهیم قانون دینیبیم

 و میدیم خودمون به رو حق چون میزنیم رقانونیز

 !ستیمان با حق کنه ادعا تونهیم یک

 خب-

 دهانش به یالحظه اریزان منتظر نگاه دربرابر

 باز لب یعصب که بود انیب بارنیا اما داد استراحت

 :کرد

 .میبشنو قصه نجایا مینشست-

 :بود خونسرد هم هنوز رهام

 !ستمین یخوب یگو قصه-

 هنوز که یانیب همان بود شده د،یکش درهم ابرو انیب

 . بود نشده ریدرگ احساسش

 یگیم که یزیچ ات،یچرند از پرشده گوشمون ما -

 شهیم باورم یند حیتوض درست اگه نامفهومه، یلیخ
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 ییآدما یباز وارد دو خودمون که بوده اشتباه ازاولم

 .میشناختینم که میکن

 یبرادرکش نیا یپرونده تو من بگم خواستمیم-

 برسونم، رهام به یبیآس نکهیا خاطر به نه. مقصرم

 از مجبورم اما نکردم ییخطا نیکوچکتر خورمیم قسم

 .کنه تیحام زده بیآس بهش که یآدم

 به رو ردرستیمس رودادتا هانقره که میهمون من

 یژاور چیه دمینم اجازه  پس بده نشون ژانوارژان

 .بشه یزندگ نیا کینزد
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 .نامفهوم حرف   مشت هی و قصه شد که بازم-

 .سربردم و تونحوصله انگار-
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 قایدق-

 تا میکن اعتماد هم به نیایب بگم که کردم ینیچ مقدمه-

 شما واسه من و آوش مسلما فته؛ین آوش واسه یاتفاق

 اما دیکن کمک ما به بخوام ازتون دینبا من و میابهیغر

 آدم دوتا جون   نجات یبرا کنم خواهش ازتون خوامیم

  شه؟یم دیبکن نکارویا

 کوتاه زدیم داد که ینگاه و ملتمس لحن دربرابر

 :گفت دییایب

 االن میکرد قبول ما و خواست کمک ازمون قبال آوش-

 داره؟ یلیدل چه یتکرار درخواست نیا

 .انیب چشمان در زد زل میمستق رهام

 بهم من؛ بارنیا اما خواسته ازتون آوش قبل بار-

  بمونه شتونیپ گهید مدت هی نیبذار و دیکن اعتماد

 :داد ادامه کوتاه یمکث با

 !کجاست بفهمه مادرش نیند اجازه هم وقت چیه-

 .دیبزن حرف مادرش با یجور هی بود قرار یول-

 صالحه طیشرا نیا تو گمیم دارم زدم حرف چون-

 !کجاست ندونه

 .شهیم تاب یب ست زنده پسرش دونهیم که حاال-
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 به رو آوش و خودش اشتباه میتصم هی با نهیا از بهتر-

 !بده کشتن

 .بزنه بیآس آوش به قراره یک خب-

 یدشمنا دمیشا ای همکار دیشا دوست، شهیم قشیدق-

 انتقام پدرش از خوانیم مشخصه لشمیدل! پدرش

 .رسهیم چارهیب پسر   به زورشون رنیبگ

 رن؟یبگ انتقام خوانیم چرا-

 .دونمینم منم نویا-

 درجواب توانستیم که بود یراست نیتر دروغ نیا و

 .بدهد ایدن یمسئله نیترجوابیب

 خودت قول به میدار دردسر خودمون یاندازه به ما-

 .میدار یبدبخت یکل شمیجورنیهم و میهست یقاچاقچ

 :زد یم حرف دلخور که افتاد یاریزان به رهام نگاه

 .دمیم قول ادینم شیپ یدردسر-

 ن؟یبد قول نیخوایم یچطور-

 .میکن فکر بهش بهتره-

 :دیتوپ بهش یعصب اریزان انیب حرف با
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 میکردیم مونویزندگ میداشت بود تو ریتقص اولشم از-

 .زده یگند چه باباهه ستین معلوم

 نگاهشان و کردند سکوت هرسه در شدن با یصدا با

 خانه وارد پدرش همراه آوش. دیچرخ یورود سمت به

 :گفت مقدمه یب منوچهر یمعرف از بعد و شدند

 ازشما اومدم و اشتباهه اومدنش نجایا گفتم آوش به-

 کنم؛ یخواهش

 نیهم واسه رنیبگ انتقام من از خوانیم آدم یسر هی

 .گرفتن نشون و آوش

 انیم باز بفهمن اگه ستزنده خبرندارن حاضرم درحال

 رفتنشو یتاکارا کنه یزندگ شما با مدت هی سراغش

  کنم درست

 رن؟یبگ انتقام ازتون خوانیم چرا-

 .دیپرس یشگفت با اریزان که بود یسوال

 موکلم اگه و قانونه؛ برام تیاولو توکارم و لمویوک من-

 .کنم دفاع ازش ستمین حاضر باشه گناهکار

 :کرد نگاه پدرش به زده بهت آوش

 و شمامرگ یهاپرونده از یکی خاطر به من یعنی-

 .کردم تجربه
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 :داد تکان یسر منوچهر

 یلیخ دمیم قول بده ادامه فعال تییپنها یزندگ به-

 دوستات خجالت از جوره همه و اونور بفرستمت زود

 .امیدرب

 بود مات هنوز آوش

 .نشدند رهام معنادار پوزخند متوجه کدام چیه و

 

 

  برف_یپا_رد#

 ونهمچهل_پست#
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 ازین یالهیوس اگر و بود یکنار خانه مهمان هنوز آوش

 رهام یهاآمدن از. کردیم هیته شیبرا رهام داشت

 اعتراف شدیم روراست که خودش با آمدینم بدش

 دایپ ازین یزیچ به هرروز آوش خواهدیم دلش کردیم

 .کند یط راه لومتریک نیچند هروز رهام و کند

 .کرد تندسربلند عمو یصدا با

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 کاک به دکتر میبریم رو زنداداش اریزان همراه فردا-

 .مرز یرینم همراهشون گفتم ساالر

 فرار یبرا که یطیشرا در بود ممکن اتفاق نیبدتر نیا

 نیا به دیچرخیم همزمان قلبش و ذهن در که آنچه از

 .داشت ازین رفتن

 نرم؟ چرا-

 . رسهیم راه هزار فکرم نباشم که خودم-

 رفتن ییتنها به دیبا! نیستین شما که شهیهم باالخره-

 .کنم عادت

 حرفا نیباهم زنداداشم ن؛یهم نیع ودختر مادر که حقا-

 .کرد یراض منو

 هم ستمین که کولبر دختر تنها عمو؟ گمیم بد مگه-

 .هستن هم گهید یایلیخ و ژوان م؛یمر

 .ممیتسل یکی من دختر و مادر شما دربرابر-

 بود مشخص آمد؛ کوتاه زود اریداد بار نیاول یبرا

 قبول به مجبور تینها در چون ندارد بحث یحوصله

 .است شانخواسته
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  برف_یپا_رد#

 پنجاه_پست#

 رتوندیا_رایسم#

 

 ریمس اما بود سرد هم هنوز هوا شب از ساعت نیا

. نبود ریپاگ و دست برف و نداشت را گذشته یناهموار

 یبرا که نیهم اما و بود کنارش مدت تمام ژوان

 .شدند جدا هم از رفتند بار گرفتن

 یبرا یشتریب افراد بود شده باعث هوا شدن خوب

 شده آماده بار از شتریب افراد تعداد و ندیایب بار حمل

 بود شده مرج و هرج و ینظمیب باعث همن و بود

 بلد که او اما بردیم را بار بود شتریب زورش هرکس

 همان بکشد راجلو خودش چطور تیجمع انیم نبود

 صدا به صدا که بود ادیفر و داد انقدر ستادیا عقب

 تا" دیگویم یکی دیشنیم یگاه فقط و دیرسینم

 "نینش دور نخورده کیت اسمتون

 شدت به یکی اما رفت جلو و داد خرج همت باالخره

 نیزم نقش تعادل دادن دست دراثراز و دیکوب اشتنه به
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 به تازه شد؛ بلند هم باز داشت که یدرد وجود با شد

 همه و مبارزه دانیم شدیم نجایا یگاه بود آمده خودش

 دنیجنگ و داشت بها نان کردندیم فراموش را گریکدی

 . نبود یشوخ

 خورد که ییهاتنه تمام درمقابل نباریا و جلورفت بازهم

 .جلورفت یکندن جان به و ستادیا مقاوم

 بمونه نداره یهرک بره اومده رشیگ بار یهرک"

 "برسه دیجد تابار اردوگاه

. شدند ساکت زود یلیاماخ شد بلند اعتراض و همهه

 یکم بارشان همراه خوشحال داشتند بار کهیکسان

 سرهمان پشت هیبق و ستادندیا کنارهم و گرفته فاصله

 .کردند حرکت مخالف یدرجهت بدست دفتر مرد

 شیگلو بغض یپ در یوپ وتند ستادهیا وسط آن اما انیب

 با رقابت در مصرانه که ییهااشک تا دادیم قورت را

 را فرارکنند چشمانش یحلقه از داشتند یسع گریکدی

 داردنگه شیهامردمک اسارت در همچنان

 : آمد خودش دربهیح کاک یصدا با

 ومد؟ین رتیگ بار-
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 سر تکان با پس شدیم ریسراز اشکش زدیم حرف

 .کرد دییتا

 بلندش شیر به یدست و گفت لب ریز یالله یال اله ال

 :دیکش

 تجربه که تو واسه موندن شب ؛یبمون بذارم تونمینم-

 .ستین امن یندار

 مراتب به یدرد یحت روحش کردیم درد تنش تمام

 در هرز علف کی چون یدیناام و داشت شتریب

 روحش به که ییبافشارها داشت و کرده رشد وجودش

 .انداختیم پا از را وجودش کل آوردیم

 یلبه همه افتاد راه به دنبالشان کند باز لب نکهیا یب

 دست به دست که یهربار و بودند ستادهیا پرتگاه

 باور خواستینم و کردیم نگاهش حسرت با شدیم

 !برگشته درازتر پا از دست کند
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 رتوندیا_رایسم#

 

 بهشان هم ساالر کاک شدند که آخر اردوگاه کینزد

 لیتحو را بارها داشت که یطیدرشرا و شد اضافه

 :گفت گرفتیم

 گهید جلوتر انیم یمرز یمامورا و شده خوب هوا-

 به اما بود یسخت ریمس م؛یربریمس نیا از میتونینم

 جنگل از وریشهر تا امروز از. دیارزیم شیکوتاه

 صعب قسمت اون یجاده هی دیدونیم و میریم شیب

 تو یهرک. میدار الزم االغ هرسال مثل و العبوره

 دیدونیم میبد راهش م  یتعل که ارهیب داره االغ شخونه

 نیگزیجا مدام دیبا و ادهیز االغ تلفات راه طول تو که

 .میکن

 که هرروز شد؛ بدتر حرفا نیا دنیشن با بدش حال

 و کردیم تجربه یترترسناک یزهایچ گذشتیم

 همه اول روز که یعادت آن گفتیم خودش با هربار

 روز و کردیم حسش روز کی چرا گفتندیم ازش

 ! نه گرید

 خانه سمت تند ییهاقدم با و نبود زیجا ماندن گرید

 مدرسه دوقلوها نبود درخانه یکس خداروشکر رفت
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 به که هم مادرش داشت کالس خواهرش و رفتندیم

 .بود رفته دکتر

 شیبرا ییگرناید که یتن با خانه به ورود محض به

 هردودستش کهیودرحال زد زانو نیزم یرو بود نمانده

 . ختیر اشک بودند شده مشت شیهاران یرو

 دوندگان مثل و شده رها اسارت از هااشک بالخره

 تا داشتند گریکدی از سبقت در یسع ماراتون یدو کی

 .رمیبگ آرام یکم اششده نیسنگ قلب

 .خوامیم معذرت-

 زده وحشت و تند ییآشنا اما معذب یصدا با

 سردرگم ینگاه با که رهام دنید با و سربرگرداند

 .خورد یاکهی بود ستادهیا مقابلش

 .بزند یحرف توانستیونم آمده بند زبانش

 .بترسونمت خواستمینم متاسفم-

 از دیکشیم خجالت درواقع دیبگو چه دانستینم اصال

 .بزند حرف کشدیم که یرنج

 داد دیکل ادرس عموت زدم زنگ بود یخال خونه تا دو-

 .نجایا امیب که

 :گفت بود شده دهیکش هردوطرف از ییهالب با
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 اشکتو چطور نیبب نکش کار پات اون از گفتم بهت-

 .زونهیآو دماغت هم داره مشکل پات هم االن درآورد؛

 یریغافلگ کی در و درآورد را شیگوش بالفاصله

 .انداخت صورتش از یعکس

 بغض هنوز که ییصدا با کردو نگاهش زده بهت انیب

 :گفت داشت

 ؟یکرد کاریچ-

 تمرکزش تمام و کرد فراموش را شیدردها کامال انیب

 .گرفته رهام که بود یعکس به

 دشوار افتاده وحشتناک چقدر عکس در نکهیا حدس  

 .نبود

 .شد رهیخ شیگوش یصفحه به شده کج یلب با رهام

 کنم؟ کاریچ یهنر شاهکار نیا با نظرت به-
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 ودومپنجاه_پست#

 رتوندیا_رایسم#

 

 ؟یکن پاکش شهیم-

 باال ییابرو خونسرد رهام بود؛ شده ترصاف شیصدا

 :انداخت

 رو؟ یچ-

 :گفت و انداخت دستش داخل یگوش به یااشاره

 .نکن تیاذ-

 یصفحه به تا کرد دنبال را شاشاره جهت رهام

 :داد عمق لبخندش به و برسد شیگوش

 .دارم شرط انداختمه که یعکس منظورت اگه-

 :گفت بالفاصله انیب

 .قبوله-

 :گفت نما دندان یلبخند با و انداخت باال یاشانه رهام

 !یکرد قبول زود یلیخ-

 بَده؟-
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 .ینکن هیگر وقتچیه گهید بده قول-

 شد؛ انیب یریغافلگ باعث دلش ته از و آرام یجمله

 :شیهالب به زد زل فقط حرف یب

 کننیم هیگر درداشون واسه کننینم هیگر درد از آدما-

 دردامون جا هی باالخره و ستین یابد یدرد چیه اما

 .شنیم تموم

 انقدر سخته، انقدر یزندگ چرا گمیم خودم به وقتا هی-

 یزندگ یباز تو. نداره قشنگ روز هی یحت و زشته

 .باخته طرف دو ما شانس سکه

 خودت به اما ما؛ سمت فتهیم شهیهم بد یرو دمیشا ای-

 باالخره که بچرخه و بچرخه قراره انقدر سکه نیا بگو

 .سمتمون فتهیب خوشش یرو

 شه؟یم-

 .هیرحم یب یلیخ که نشه اگه! بشه دوارمیام-

 و جون کنمیم فکر که ترسمیم یزندگ از انقدر یگاه-

 .گرفته تنم کل از رو یانرژ

رهام  به شده بد انیب یهوا و حال دوباره دید که ِ 

 :کرد عوض را فضا سرعت

 کنم؟ کاریچ و عکس خب-
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 دنید با انیب. گرفت انیب سمت را شیگوش وهمزمان

 عکس دنید از اما کرد زیت چشم روشنش یصفحه

 یهاگل از یکی از شده گرفته عکس. شد زده بهت

 .بود یقال

 .رمیبگ عکس ازش یکس اجازه بدون نگرفتم ادی-

 ؟یگرفت ادی رو ادما کردن تیاذ اما-

 یبعض دل حال یگاه خوادیم دلم فقط نگرفتم ادی اونم-

 .کنم خوب رو آدما

 حالش رهام یکننده دلگرم لبخند و کرد نگاهش قدردان

 .کرد قبل از بهتر یلیخ را

 نوشته اشیشانیپ یرو که ستین نطوریا خوب آدم  

 یکالم و چشمان نفوذ در توانیم را خوب آدم باشد؛

 دروغ به آدم بدن زبان  . شناخت آوردیم برلب که

 .دارد صادق یرو کی و چرخدینم

 

 

 

  برف_یپا_رد#

 وسومپنجاه_پست#
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 رتوندیا_رایسم#

 

 منیچ و بود منیچ یپاها دادن ماساژ درحال روژان

 .بودند بحث درحال انیب با همچنان

 بود داده را شیسالمت خبر دکتر و برگشته یوقت از

 .نکند یکولبر گرید انیب داشت اصرار

 !مامان نگرانتم خدا به-

 بود؟ نیا قرارمون ما-

 یلیخ به هنوز د،یترسیم هنوز د؛یکش ینفس انیب

 داشت بغض یگاه همچنان و بود نکرده عادت زهایچ

 .سوختیم هم مادرش یبرا دلش حالنیا با

 پا ادیب فشار بهش یلیخ اگه پا نیا اما! ادمهی قرارمون-

 ریت استخونت مغز تا بهش بخوره سرما. شهینم

 .کشهیم

 .شدم خوب گفت دکتر-

 .فتهیب برات یاتفاق بذارم تونمینم-

 بود یکی دخترش د؛یکش یسرکالفک از بلند ینفس منیچ

 .خودش مثل
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 من روز هی برو تو روز هی اریزان عموتو مثل پس-

 .بره جاش یکیاون شد بد حالش مونمیکی هروقت

 یبرا که بستند یعهد دوباره دخترش و مادر

 .بودند یقبل یعهدنامه مفاد رییتغ به مجبور شیبندیپا

 ٭٭٭٭

 سرحال بدنش هنوز و بود شده داریب خواب از تازه

 هارختخواب یرو و کرده تا را شیپتو و بالشت. نبود

 باشدت در شود هال وارد خواست که نیهم و گذاشت

 نظر به ناراحت و نگران که نیالو دنید از. شد باز

 :گفت بالفاصله و کرد تعجب دیرسیم

 !ستین نجایا که اریزان-

 و دیایب سر لشیتکم تیظرف تا شد باعث جمله نیهم

 .بشکند بغضش

 ؟ افتاده یاتفاق شده؟ یچ نیالو-

 .رفت جا هزار انیب فکر و زد هق نیالو

 شده؟ شیزیچ یکس-

 .دیکش ینفس و کرد راحت را الشیخ نیالو ینه

 !شده یچ بگو آدم نیع-
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 ما یدانیم که تو دیبگو و بزند داد خواستیم دلش

 یب قلبمان یکاف یاندازه به و میشنویم بد خبر هرروز

 آرامشش حالنیا با نامرد؛ روزگار نیا از است تحمل

 که یآب با و بعد یکم. شود آرام نیالو تا کرد حفظ را

 :کرد زدن حرف به شروع شد داده خوردش به زور به

 از یقاچاق قراره هفته آخر تا زده حرف یکی با بابا-

 .میبر مرز

 :دیپرس زده شگفت

 ن؟یبر رانیا از-

 از مادرش دیفهم تازه انیب و کرد دییتا سر تکان با

 دارد؛ یمنظور چه بود گفته روزآن که ییهاحرف

 :زد لب وارزمزمه

 اریزان چارهیب-

 

 

 

  برف_یپا_رد#

 وچهارمپنجاه_پست#
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 رتوندیا_رایسم#

 

 کنم؟ کاریچ-

 شک. بود اریزان نگران شتریب و شده ریدرگ افکارش

 .زدیریم بهم بفهمد نداشت

 .ادیب کوتاه بابا دیشا میخواستگار ادیب االن اگه-

 کرد؛ نگاه نیالو یدهیپر رنگ و زار یچهره به

 و زندیم حرف دارد کردن فکر بدون بود پرواضح

 !شده خارج دستش از افکارش کنترل

 .کردیم یحسود نیالو به شهیهم کرد یم اعتراف دیبا

 زن و  بود پدرش یهاشانه یرو شانیزندگ تیمسئول

 سالکی باوجود یحت دادینم دخالت را شیهابچه و

 او به نسبت نیالو! بکشند یسخت بود نذاشته ینینشخانه

 هم یشادتر یهالباس یحت و بود شادتر شهیهم

 کمرش و کرده تن یمشک یراهنیپ امروز اما دیپوشیم

 پوشش امروز! بود داده نتیز یبادمجان یباشال هم را

 .دیرسیم نظر به نیغمگ یحت هم

 ...انیب-

 .آمد خودش به نیالو داد با
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 هست؟ من به حواست اصال-

 از پربود هم هنوز نیالو لحن و داد تکان یسر انیب

 .بغض

 .شدم ریغافلگ-

 شما کننیم فکر هامونخانواده ؛یکن کمکمون دیبا-

 و اریزان که یبگ یبر دیبا تو دیکن ازدواج باهم قراره

 .یندار دوست

 .دیترک بغضش دوباره

 اریزان با دیبا مورد نیا تو کنم فکر جان نیالو-

 تو طرف. ستمین من اصال االن موضوع! یکن مشورت

 !ارهیزان

 :زد هق

 .ستین نجایا-

 ادیب قراره کهیاون بجنگه، برات قراره کهیاون-

 !من نه ارهیزان کنه، خوشبختت و یخواستگار

 اما کنمیم تیحما ازتون و کنارتونم خودم حد در من 

 داشتنت دوست و تو پشت کوه مثل دیبا که ازهیزان

 داشنتون دوست نیا نکنه آوار یطوفان چیه که بمونه

 .رو
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 بگم؟ اریزان به نظرت به-

 .گمیم منم بگو، تخانواده به بعدش بگو-

 م؟ینر کنهیم قبول مونه؟یم بابا یعنی-

 .بود گرفته دلشوره لیدل یب اما نزد یحرف انیب

 

 

 

  برف_یپا_رد#

 وپنجمپنجاه_پست#

 رتوندیا_رایسم#

 

 رهام همراه امتحاش نیآخر از بعد بود قرار اریزان

 .دیایب

 بازهم و بود پسرش تنها نگران معمول طبق منوچهر

 کامل اعتماد رهام به منوچهر. بود کرده یراه را رهام

 مردد بهش نسبت هم هنوز که آوش برعکس داشت

 !بود

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 فکر آوش بودند، نشسته اطیح در روژان و آوش

 مضطرب روژان و است نگران یخودیب نیالو کردیم

 که یایسادگ به زیچ چیه دادیم حیتوض بهش داشت

 یایدن نیا از فارغ دوقلوها یب نیا. ستین کندیم فکر

 گاها و ها خنده یصدا و کردندیم یباز رحمیب

 .دیچیپیم خانه اطیح در شانیجرزن

 و دهد شیدلدار تا بود ستادهیا نیالو کنار هم انیب

 .کند ترشآرام

 دنید با اریزان و دیدرچرخ سمت هانگاه شد باز که در

 را زارش حال که نیهم اما شکفت گلش از گل نیالو

 .کرد تند قدم نگران دید

 !نیالو-

 شکست نیالو بغض آورد زبان به را اسمش که نیهم

 .کرد نگاه هیبق به زده وحشت اریزان و

 .فتادهین یاتفاق یکس واسه نباش نگران-

 یبد شامدیپ چیه به اریزان تا داد را نانیاطم نیا انیب

 :گفت ترمتعجب اریزان. نکند فکر

 پس؟ چشه-

 .گهیم خودش داخل نیبر -
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 روژان. شدند خانه وارد و کرد کمک نیالو به اریزان

 آوش و بود فکر در حرف یب اتفاقات و بحث از خسته

 یفوتبال توپ با و وستیپ بهشان دوقلوها خواست به

 با دغدغهیب داشت هم آوش حاال کرد؛ شانییهمرا

 .دیخندیم دوقلوها

 فرستاد سمتشان دست با افتاد انیب یپا یجلو که توپ

 سمتش به رهام دیدیم کهیدرحال نشست رژوان کنار و

 .دیآیم

 باالتر را نگاهش شیرو روبه درست رهام ستادنیا با

 .آورد

 .دارم کارت م؟یبزن حرف شهیم-

 شدت قلبش ضربان دیشن که را وارشزمزمه یصدا

 و فرستاد رونیب ر ششده حبس نفس یسخت به. گرفتند

 ینگاه کردیم نگاهشان کنجکاو حاال که روژان به

 .انداخت

 .کن یباز هابچه با برو-

 البته و مشکوک بود منظورش یمتوجه که روژان

 .رفت هیبق سمت و شد دور یناراض
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 از انیب نگاه و بود گرفته اوج دوقلوها یصدا سرو

 .شد جدا هابچه

 ؟یخوب-

 :زد یلبخند رهام

 دارید مشتاق-

 

 

 

  برف_یپا_رد#

 وششمپنجاه_پست#

 رتوندیا_رایسم#

 

 چه دانستینم درواقع کرد؛ سکوت دادن درجواب

 دهیفهم هم رهام انگار است؟ مناسب و جا به یا کلمه

 :داد ادامه خوش که بود

 .متاسفانه! کمه هاشخواسته آوش-

 یریرپذیتاث تا کرد انیب کشدار را اخر یکلمه چقدر و

 .شود شتریب شجمله
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 اتفاقات از ستین قرار شهیهم که یخبر یجمله کی

 با فشیتکل که باشد یاحساس زبان تواندیم یگاه دیبگو

 .ستین معلوم خودش

 با و گذاشت قلبش یرو را دستش یرارادیغ انیب

 به را قبلش خواستیم انگار داد که یارام یفشار

 .کند دعوت آرامش

 با که شد یباکس یمتوجه انیب تازه آمد جلوتر رهام

 .بود داشته نگه اشاره انگشت

 اون شر از منو تو موثره؛ یلیخ کچرتمیدر بودم گفته-

 بدت حال به خوامیم من بارنیا و یکرد راحت کابوسا

 خوامیم اما بدم انیپا بهش تونمینم مسلمه کنم؛ کمک

 .کنم ترش تحمل قابل برات

 را جعبه داخل و آورد رونیب یاجعبه پاکت داخل از

 بهش را ساعت صفحه بود یمچ ساعت کی کرد؛ باز

 .داد نشان

 رو؟ ش صفحه وسط ینیبیم-

 بود شده حک صفحه وسط که ییبایز چتر به انیب نگاه

 .افتاد
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 از یدختر واسه مناسب   چقدر چتر نیا کردم فکر-

 .برف نیسرزم

 گسل کی چون تنش و بود شده تروانهید شوانهید قلب

 .دنیلرز یآماده و بود فعال

 بدون کن نگاه هاشعقربه به بود بد دلت حال هروقت-

 گذراست؛  کرده داغونت رویاس االن که یزمان اون

 باالخره سخت یلحظه اون و کننیم حرکت ها عقربه

 .شهیم تموم

 است آرام شیصدا چقدر که بود نکرده دقت حال به تا

 .دهدیم هم آرامش و

 کی در اما ردیبگ را ساعت تا برد جلو را دستش

 و گرفت را دستش مچ رهام رکنندهیغافلگ حرکت

 .آورد باالتر

 زیچ چیه که دیشد انقدر زدیم تندتر و تند انیب قلب 

 و جوش به فعال گسل آن حاال کند، آرامش توانستینم

 که ییهالرزه شیپ بود شده حاصلش و افتاده خروش

 .شود لیتبد گررانیو یازلزله به بود ممکن هرآن

 میتنظ مچش یرو هم را ساعت و بست را ساعت قفل

 .کرد
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 .مضطرب انیب و بود آرام رهام

 .دارم گهید زیچ هی تواسه اما-

 و باشد داشته یانیپا نبود قرار هایخوب از حجم نیا و

 .شده ازین از پر دارد که یطیشرا در کرد احساس

 

 

 

 

  برف_یپا_رد#

 وهفتمپنجاه_پست#

 رتوندیا_رایسم#

 

 دنید با انیب و کرد باز را اششده مشت دست رهام

 منتظر کردیم ییخودنما دستش کف که یزیر صدف

 .ماند حیتوض

 شهیهم اگه مثبته؛ یانرژ منبع صدف یدونستیم-

 ازت و بد حال و دهیم خوب حس بهت باشه همراهت

 .کنهیم دور
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 گهید که من مثل. دارنگه خودت شیپ شهیهم نویا

 بد الیخ وقت چیه توام دارم دوست نمیبینم بد خواب

 .یباش نداشته

 ژنیاکس یسخت به و آورده کم یرسانخون در قلبش ای

 و گذاشته یسانازگار سر هوا ای و کردیم افتیدر

 فضا نیا در بود هرچه! کردیم غیدر را ژنشیاکس

 .بود شده تنگ نفسش

 دیبا کرد؛ لمس را صدف لرزانش سرانگشتان با

 یتو کوتاه لمس نیهم از خوب حال کردیم اعتراف

 :زد لب آرام ییباصدا. نشت تنش و جان

 هم خوب یایرو وقت چیه اما نمیبینم بد خواب من-

 یفرصت گهید تلخه، یتیواقع ست یهرچ امیدن! دمیند

 .ستین دنید ایرو یبرا

 یباز به انیب انگشتان نیماب حاال راکه صدف رهام

 !گرفت دوباره بود شده گرفته

 :گفت آرام ییصدا با و

 دهید شیپ وقت یلیخ که هییایرو ریتعب امروز دیشا-

 االن اگه گه؟یم یچ قلبت نیبب و ببند چشماتو. میبود

 دیام خوب یروزا به شهیم بدون خوبه دلت حال

 .داشت

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 اما نبود مطمئن بود؟ روزشانید خوب یایرو امروز

 کرد باز لب. بود خوب دلش حال لحظه نیا در قتایحق

 آخ خورد سرش به که یاضربه با اما بزند یحرف تا

 .گفت یمحکم

 انیب و رساند خواهرش به را خودش نگران آران

 :دوخت چشم بهش یعصب

 .سرم تو یدیکوب میمستق که یدیند یگندگ نیا به منو-

 .کرد مداخله هم رهام

 ؟یخوب-

 ایجو را حالش داشتند و شده کینزد بهش هم هیبق

 .شدندیم

 .داد ماساژ را سرش  دست کف با انیب

 .نشده یزیچ واال شدم ریغافلگ-

 اما بود شده زهایچ یلیخ گفت؛ دروغ را آخرش قسمت

 به بلکه بود؛ خورده سرش به که یاضربه خاطر به نه

 را قلبش وسط درست و دهیشن که بود ییهاحرف خاطر

 قلبش به داشت سخاوتمندانه او و بودند گرفته نشانه

 .کند برخورد یاحساس دادیم اجازه
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  برف_یپا_رد#

 وهشتمپنجاه_پست#

 رتوندیا_رایسم#

 

 نیالو ارویزان به که گذشتیم پردغدغه انقدر یزندگ

 روزها نیا یحت بزند یحرف خودشان از دادینم اجازه

 .نندیبب را گریهمد آشنا چشم دوجفت بدون نبود فرصت

 ییدرجا گرفتند میتصم حوصله یب و خسته هردو

 را آخرشان میتصم هم تا بزنند حرف ده از رونیب

 .کنند عوض هوا حال یکم هم و رندیبگ

 منوچهر یقبل یهشدارها و اریزان یتینارضا وجود با

 .بود آمده همراهشان هم آوش

 یادیز مردم و بود شلوغ شهر وسط بزرگ پارک

 .بودند وقت گذراندن و حیتفر درحال

 .نشستند هم کنار مکتین دو یرو

 نیهم چطور که بودند بحث درحال نیالو و اریزان

 داشت آوش و کنند مطرح خانواده با را هیقض امروز
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 نیهم پدرش کار دفتر که دادیم حیتوض انیب به

 .ستیکینزد

 نیکمتر با که ییهاامیپ بود اشیگوش به انیب حواس اما

 .دیرسیم جوابش از فاصله

 از را نیا و بود یعصب شدت به آمدنشان از رهام

 .دیدیم شیهاامیپ نگارش ینحوه

 .کرد بلند سر آوش یصدا با

 !بله-

 :داد تکان یسر بود رو به رو به نگاهش که آوش

 .شده تنگ براش دلم بابا؛ دفتر برم خوامیم-

 داشتند که یمشترک بحث و اریزان و نیالو ینظرخواه

 یهاصحبت و کردن پچ پچ درحال و شده تمام

  بودند یدرگوش

 پس  داشت بودن معذب احساس آوش مثل هم انیب

 .کند یهمراه را آوش داد حیترج

 نگاه را اطراف دقت با داشت که یجانیه خاطر به 

 ون کی به چشمش شدند که دفتر کینزد کرد،یم

 افتاد یانقره
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 سمتشان به شدند ادهیپ ون از که یدونفر کرد احساس

 .ندیایم

 یالک دیشا. دیرسیم نظر به راحت کرد نگاه آوش به

 دو بعد یکم. داد ادامه راهش به پس بود شده مشکوک

  ستادندیا شانیرو روبه ناشناس مرد

 !انیدیحم یاقا د،یببخش-

 .کرد نگاه بهشان متعجب آوش

 .دییبفرما-

 . داشتم سوال چندتا-

 آوش نظر به شانیصدا و بود مشکوک مرد دو رفتار

 .آمد آشنا

 .درخدمتم-

 ...پدرتون درمورد-

 جلب را توجهش تا زد انیب یپهلو به یاسقلمه آوش

 :زد داد کند لیتکم را شجمله مرد نکهیا از قبل و کند

 .کن فرار-
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  برف_یپا_رد#

 ونهمپنجاه_پست#

 رتوندیا_رایسم#

 

 آوش فرارکردن با اما نشد منظورش یمتوجه ابتدا انیب

 آمدیم نظرش به که همانطور هیقض دیفهم بالفاصله

 مخالف یدرجهت هم او یمعطل بدون و است بودار

 .کرد فرار آوش

 دستش دنیکش با یکس دیدویم داشت که طور نیهم 

 بایتقر تعادل عدم خاطر به و گشت حرکتش ادامه مانع

 .شد پرت بغلش یتو

 ؟یریم یدار کجا-

 بود، رهام یصدا واقعا. آورد باال را سرش مردد

 یبرا یلیتما نکهیا بدون و دیکش یراحت سر از ینفس

 .ماند همانجا باشد داشته دنیکش عقب

 خوبه؟ حالت شده؟ یچ-

  انیب نداشت؛ جداکردنش یبرا یتالش چیه هم رهام

 تند قلبش و امدهین جا نفسش هنوز داد تکان یسر

 !شده چه دانستینم هم خودش قتیحق در زد؛یم
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  شد؟ یچ دمینفهم میکن فرار گفت آوش-

 خارج دهانش از منقطع کلمات و زدیم نفس نفس

 .شدندیم

 و خورد چرخ اطراف در رهام یسوال و کنجکاو نگاه

 !دهیترس زدیم داد نگاهش. افتاد انیب به دوباره

 ؟یکنیم کاریچ نجایا تو رهام-

 تازه رهام شد؛ جلب بهش هردو توجه آوش یباصدا

 با. ستیعصب آوش ی  خودسر از چقدر آمد ادشی

 آوش سمت یقدم و کرد جدا خودش از را انیب متیمال

 .برداشت

 جمعت دستمون یبد شر نکهیا از قبل دنبالت اومدم-

 ؟یبر کنم

 ؟یگیم یچ-

 نفهمن که کرده میتوروقا بابات ست؟ین کلت تو عقل-

 راست راست دفترش جلو یایم وقتاون یازنده

 !؟یگردیم

 دهید که یکسان رساند نیقی به را آش هاحرف نیا

 .بودند کشده را قتل نقشه که بودتد ییهاهمان

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 عرق به تنش و افتاد نفس نفس به ترس شدت از قبلش

 نفس راه تا زد شیگلو به یچنگ دست با. نشست

 :گفت وار زمزمه و شود باز دنشیکش

 !بودن همونا پس-

 ا؟یک-

 :داد جواب بود شده ترمسلط خودش به که انیب

 آوش از و سمتمون اومدن نفر دو دفتر کینزد-ِ  

 !انهیدیحم دنیپرس

 .آشنابود صداشون-

 .شدیم دهیشن یسخت به آوش خشدار و گرفته یصدا

 لیتحل و هیتجز را اتفاقات داشت و بود فکر یتو رهام

 :گفت کتاب و حساب یکم از بعد و کردیم

 !میبمون نجایا میتونینم نیسوارش بهتره-

 یمعطل بدون و بود کرده پارک باالتر را نشیماش

 .شدند نیماش سوار

 :دیپرس آوش به رو و دیکش رونیب بشیج از را یگوش

 کجان؟ اریزان-

 .موندن پارک تو-
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 ن؟یباهم دنیفهم-

 .میشد جدا ازشون ما نه-

 :گفت وار زمزمه و داد تکان یسر متاسف

 "دادم قسمش همه نیا داده؛ خبر بهشون احتماال پس"

 د،یکوب فرمان یرو محکم خشم سر از و یعصب

 اطراف و نیماش یفضا در بوقش ی آزاردهنده یصدا

 .دیچیپ

 .بودند شده رهیخ بهش متعجب هردو آوش و انیب

 ؟یخوب-

 او که بد چه و دیپرسیم را احوالش که بود آوش

 .کردیم یدار انهیم دیبا همچنان
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 یخودخواه از ستم؛ین خوب گفتیم دیبا صادقانه

 حرف همه نیا خورد؛یم بهم حالش داشت انیاطراف

 فکر که یزیهرچ منطق و احساس یپا بود زده

 بود دهیکش وسط را بگذارد یریتاث است ممکن کردیم

 . دیدیم که ینیا بود شده اشجهینت و

 .توام با رهام-

 : گفت کالفه و داد رونیب را نفسش

 .نباش نگران خوبم،-

 .گهینم نویا تافهیق-

 .کنم مرتب رو اوضاع دیبا-

 ی شماره دادیم فشار گاز یرو را شیپا که همزمان

 وقت فوت بدون تماس یبرقرار با گرفت؛ راهم اریزان

 کرد اضافه دراخر و گفت امده شیپ اتفاقات از بهش

 مام نکنه بتونیتعق یکس که دیکن اطیاحت بازم بهتره"

 میایب بعدش که گهید یجا هی میبر و امشب احتماال

 "ادینم دنبالمون یکس شم مطمئن دیبا سمتتون؛

 :گفت زدهوحشت انیب کرد که قطع

 !خونه برم دیبا من ؟یچ یعنی-

 .کنم سکیر تونم ینم ستین یخوب طیشرا االن-
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 که حاال بود، دهیپر شیرو و رنگ کرد نگاهش نهیآ از

 ازشان و ماندیم آخر تا دیب بود کرده رشانیدرگ

 .کردیم تیحما

 تنها خونه برادرام خواهر ست؛ین مامانم امشب -

 !شنیم

 :داد رییتغ جاده سمت به را نگاهش جهت

 .داره هواشونو اریزان-

 مامان هم و من هم ندارن عادت شم؛یم نگرانشون دل-

 .رهیم راه هزار فکرم ینجوریا م،ینباش

 نیا شه،یم دهیچیپ یلیخ اوضاع بزنن ردمونو اگه-

 دارن؛ نهیک بخواد دلت تا جاش به و ندارن رحم آدما

 یهرک به و طرف هر از ستلبه دو یچاقو هی نهیک

 یکی یکار کثافت واسه خوامینم. زنهیم زخم بخوره

 !نیفتیب خطر تو هیبق گهید

 .میبگ بابام به بهتره-

 تریعصب و انداخت آوش دست یتو یگوش به ینگاه

 :گفت قبل از

 خوامینم که یزیچ تنها ره؛ینم تیگوش سمت دستت-

 ما فقط االن گهید! باباته یوهیش به مشکالت کردن حل
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 مونیخودخواه با م،یستین بابات یکار کثافت ریدرگ

 .میکرد ریدرگ هم رو گهید آدم یکل

 . باشه زدنت حرف به حواست-

 آخر میس به بود زده رهام

 خودمونو خوادیم و باتالق هی تو انداخته مونوهمه-

 بدتر میبزن پا و دست یهرچ گهینم و رونیب میبکش

 .میش غرق ممکنه

 ...رهام-

 و نگران یچهره به زد زل نهیآ از گفت و یهوم

 :داد ادامه لرزان ییصدا با ؛ آوش یبرافروخته

 ه؟یبد آدم بابا-
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 به منتظر که بود آوش به فقط جاده یجا به رهام نگاه

 التماس چشمانش بود، دوخته چشم چشم شیهالب

 اما بگو شیهایخوب از ادامه در و نه بگو کردندیم

 .بود دهید یبد فقط منوچهر در رهام

 بزنم حرف کنهیم مجبور منو و هستم که یانقطه نیا-

 و زیچ همه از مخسته چون خطه؛ ته برام ییجورا هی

 .طیشرا از

 ییتنها گهید. شدم خسته زمیبر دلم تو نکهیا از

 تو کممی توئه، نوبت کممی. بسمه کردن یخودخور

 !بشناس باباتو

 .بکشن منو خوانیم آدما اون که کرده کاریچ-

 تا کرده کمک خالفکار چندتا به پرونده هی تو بابات-

 نبودن یخوب یآدما مقابلم طرف کنن، یساز پرونده

 .رنیگیم انتقام دارن که نهیا

 نه نگفت؛ کامل یواقع تیشخص مورد در را قتیحق

 زمانش قطعا گفت،یم ترآرام یکم دیبا فقط نتواند نکهیا

 تمام مسئول پدرش فهمدیم آوش خود برسد که

 گناه که ییهاپرونده شود،یم رممکنیغ یهاپرونده

 دست را دیآیم نظر به محال یروزیپ و شده ثابت

 رو رویز را جهینت دارد که ینفوذ تمام با و ردیگیم
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  اعدام گناه یب وقتآن کند اراده تا ستیکاف فقط کند؛یم

 درشت و زیر یهاخالف نیهم و شودیم آزاد قاتل و

 چه و باشند داشته نهیک ازش یادیز افراد شده باعث

 !فرزند از باالتر یضعف نقطه

 و بود نیسنگ جو

 .شکستیم هم در باد یصدا تنها را نشانیب سکوت

 آورد رونیب را شیگوش انیب شدند خارج که شهر از

 .کرد کوتاه ییگفتگو روژان با هم بعد و اریزان با ابتدا

 را تلفن کهیدرحال شد راحت خانه از یتاحد که الشیخ

 :داد قرار مخاطب را رهام گذاشتیم فشیک داخل

 کجا؟ میریم-

 .دوستام از یکی یخونه-

 منطقه؟ کدوم نهیا منظورم-

 کردیم کم را سرعنش کهیدرحال و گفت یآهان رهام

 .داد جواب

 بگم، قشویدق زاگرس، ارتفاعات تو داره کلبه هی-

 .بلوطه جنگل نگهبان دوستم

 زودتر که جا هی ؛یکنینم انتخاب کترینزد راه هی چرا-

 .میبرس
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 هی اگه یحت باشه، خلوت که کردم انتخاب ریمس هی-

 تیجمع یشلوغ تو نکهیا نه م،یبفهم ادیب دنبالمون پشه

 .مینفهم ماهم و شن پنهون راحت
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 ودومشصت_پست#
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 با بود یچوب یاکلبه ذهنش در کوچک یکلبه کی

 و زندیم رونیب دود دودکشش، از که یروانیش یسقف

 از یاکلبه نجایا اما ستیچوب همه شیهاپنجره درو

 کلبه یجلو داشت، ساده یسقف و بود شده ساخته آجر

 ریز و بودند پوشانده تیرانیا ازجنس یبانهیسا با را

 یهامکتین هیشب درست یمکتین و یصندل بان هیسا

 .داشت قرار یامدرسه
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 مدرسه دوران ادی و مکتین یبرا رفت ضعف دلش

 زدهجانیه و رفت مکتین سمت بلند قدم چند با افتاد

 .نشست شیرو

 : گفت سرش پشت دکهیشن را رهام یصدا

 .ایب یخواست توام داخل میریم ما-

 .بود شده فکر در غرق چون نداد هم جواب یحت اما

 سمت از شهیهم داشت؛ دوست را مدرسه دوران

 و بود مدرسه زرنگ شاگرد شد،یم قیتشو شیهامعلم

 .بودند یراض ازش شهیهم هامعلم

 دارد استعداد انقدر بود معتقد شییراهنما دوران معلم

 اما شودیم قبول یعال یرشته کی اول سال همان که

 را استعداد شهیر ا،یجغراف جبر بود کرده فراموش

 اوج تازه روح ییشکوفا و رشد از قبل و خشکاندیم

 .راندیمیم  را گرفته

 تو؟ یومدین-

 هردو کف کهیدرحال اورد باال را سرش رهام یباصدا

 .داشت قرار مکتین یرو دستش

 بمونم؟ نجایا تونمیم-
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 کردیم کار تاچشم. انداخت اطراف به ینگاه رهام

 .بلوط درشت و زیر یهادرخت و بود یسرسبز

 با نشست، کنارش و رفت هم خودش دادن جواب بدون

 :گفت خنده

 .افتادم مدرسه ادی-

 .بود مکتین یرو حاال هم رهام دست

 دستشان یاتفاق یلیخ اما رهام سمت برگشت زدهجانیه

 را دستش و داده نشان واکنش زود نکهیا با خورد بهم

 بدنش یدما و گرفت اوج قلبش ضربان اما بود دهیکش

 چند یخاطره نکهیا خصوصا رفت؛ باال سرعت به

 .شد دیتجد ذهنش در هم شیپ ساعت

 به ترس شدت از که کردیم تصور را خودش مدام

 .بود برده پناه رهام آغوش

 را نگاهش جهت یهرفکر از فرار یبرا و دیگز لب

 .کند منحرف را شیذهن ریمس تا چرخاند اطراف به

 .کنند صحبت یگرید موضوع درمورد دید بهتر اصال
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 بپرسم؟ سوال هی-

 بزند حرف تا ماند منتظر و گفت یهوم رهام

 ! منوچهرخان درمورد-

 .دیفهم را منظورش

 .ملت خالف   به دهیم یقانون یوجهه قاچاقه، کار تو-

 گرفتیم جبهه مقابلش شهیهم که بود یاکلمه قاچاق

 :گفت تند نیهم یبرا

 کردن کمک هدفش فقط دیشا اما قاچاق یگیم بهش تو-

 .نونن دنبال که هییآدما به

 از هاسال. بود شیریگ موضع علت متوجه رهام

 قرار سرزنش مورد و شده رانده جامعه و قانون سمت

 .بودند گرفته
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 خودتون با یخوایم اگه داره؛ اندازه آدما نون اما اره-

. جونتونه اندازه نونتون شما بگم، بهت بذار یکن سهیمقا

 نیکشیم یسخت ن،یدیم جون نیدار نون اون واسه

 منوچهر امثال نون اما ن؛ینیبیم چشم به رو ومرگ

 هیما هیبق جون از اونا. آدماست یهیبق جون اندازه

 .شن ترگنده خودشون که ذارنیم

 دولت اگه ندارم شک نه؛ اونا اما نیمجبور شما

 کار بستر و کردیم یزیر برنامه اگه داشت، تیریمد

 کار هی نیدادیم حیترج هم شماها کردیم فراهم رو

 .مرگ ترس و استرس از بدور. نیباش داشته ترراحت

 .کردیم گوش دقت با انیب و زدیم حرف آرام رهام

 یمل دیتول تو میدار مام که کنمینم فکر بهش نکن فکر-

 به و قاچاقه کارمون دونمیم م؛یکنیم جادیا اختالل

 مملکت همون که ینیبیم خودت اما مملکت ضرر

 .نکرده برامون یکار چیه

 متشیق اگه باال، بره تشیفیک اگه یداخل جنس یدونیم-

 در کنن؛ینم همنگاه یخارج جنس به مردم باشه، بهتر

 شنیم وارد قاچاق که ییکاالها نیا یکرد فکر ضمن

 نفوذشو و قدرت که یکی ؟یک دست رسنیم تیدرنها

 .امثالهم و منوچهر از ترگنده یحت یکی داره؛
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 .دونمیم آره-

 قضاوت رو شما من راحتن یزندگ دنبال آدما همه-

 از دنیکش رونیب امکان واقعا نمیببیم چون کنمینم

 و پول دنبال که منوچهر مورد در اما نیندار و طیشرا

 .کنهیم فرق زیچ همه قدرته

 !نه دونه؟ینم آوش-

 چرا که باشه دهیفهم دیبا تاحاال اما دونستینم-

 دادم کد حاالشم نیهم چون کنن، شیقربان خواستنیم

 .شده رشیدستگ زایچ یلیخ واحتماال بهش

 .شده یکس مرگ   باعث منوچهر -

 .کرد دییتا سر تکان با

 رن؟یبگ انتقام ازش خوانیم اونا و-

 .داد سرتکان آره یمعن به هم باز

 ه؟یچ تو به ربطش وسط نیا-

 .کرد نگاهش رهیخ و خورد جا رهام

 داره؟ ربط من به یکنیم فکر چرا-

 !نداره؟-

 ندم؟ جواب شهیم-
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 .یستین قصه نیا بد   آدم تو مطمئنم چون البته،-

 یفیظر لبخند و داد قرار هم یرو را شیهالب رهام

 اطرافش یهاآدم به یجورکی داشت یسع فقط او. زد

 .نندیبب را بیآس نیکمتر همه که کند کمک

 

 

 

  برف_یپا_رد#

 وچهارمشصت_پست#

 رتوندیا_رایسم#

 

 د؛یکاو را اطرف کنجکاوش نگاه شدند کلبه وارد

 کلبه داخل. نگرفته ارتباط اسمش با هنوز کرد اعتراف

 یپشت ییتا سه دورش و بود پهن قرمز یقال کی

 .بودند گذاشته

 زیم کی یرو که بود هم کوچک ونیزیتلو کی

 یچوب کانتر با کلبه یباال گوشه. داشت قرار  یاشهیش

 .بود آشپزخانه ظاهرا و جداشده
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 .بود آنجا هم گرید یلهیوس نیچند و گاز

 ؟یبهتر-

 که آوش به و گرفت چشم آشپرخانه از رهام یباصدا

 .کرد نگاه بود زده هیتک هایپشت از یکی به

 و داد برادرش لیتحو یامهین و نصف لبخند آوش

 :دیپرس یسوال درجواب

 ست؟ین معلوم-

 .شد بحث وارد انیب

 طیشرا کنم فکر. میدیترس منم راستش ؛یدیترس-

 که دارم وجدان عذاب یکی من تازه ه،یکی مونهمه

 .شدن ریدرگ یالک ممخونواده

 .کرد کج یلب آوش

 .متاسفم-

 :رفت کنارش رهام

 یبدون که گفت یکن تاسف ابراز که نگفت نویا-

 تو االن مونهمه م،یدار دردمشترک االن مونهمه

 که فعاله کنارمون یساعت بمب هی بگم رک م،یدردسر

 !شه منفجر قراره یک دونهیم خدا
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 :داد ادامه تحکم با رهام و داد تکان یسر آوش

 خودش فقط و گند نیا انیپا بزن، حرف منوچهر با-

 .کنه جمع تونهیم

 .بابا شیپ میرفتیم اومدن نجایا یجا نبود بهتر-

 شناسم؟ینم که ییآدما دست بدم رو تو یدست دو که-

. سراغت ادیم خودش یحتم شده، یچ دمیم خبر بهش

 .ادهیز پا به االن منوچهر بر رو دو

  آوش چشمان در زد زل

 که ییآدما از المونیخ که باهاش کن حجت اتمام-

 .میبر میکن جمع باهم ییدوتا و شه راحت میکرد ریدرگ

 شنهیس یقفسه وسط درست یریت چون رهام یجمله

 .افتاد سوزش به بالفاصله شنهیوس گرفت نشانه را

 فشار بهم انقدر را شیهاناخن و کرد مشت را دستش

 .فتدیب سوزش به هم دستش کف تا داد

 .کند کم را قلبش درد تا داشت ازین یجسم یدرد نیا به

 عقلش تا کردیم کوتاه را احساسش یپا دیبا دوباره

 احساسش کلمات با مرد کی. دهد نشان یخود بتواند

 را قلبش بود داده که ییهاهیهد با و کرده ریدرگ را
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 از یراحت به و تفاوت یب داشت حاال و بود کرده ریاس

 .گفتیم رفتن

 و شوند ریتعب درست شهیهم ستین قرار اهایرو

 .باشد یخوب ی  قاض تواندینم منطقا احساس

 

 

 

 

  برف_یپا_رد#

 وپنجمشصت_پست#

 رتوندیا_رایسم#

 

 در سمت به تند یسرهمگ کلبه یناگهان شدن باز با

 رهام به رو شده وارد زده شتاب جوان یمرد د،یچرخ

 :کرد

 .داشتن نگه نیماش چندتا جاده نییپا-
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 که یمرد به منگ و جیگ هردو انیب و آوش

 نیهم از کهیدرحال. بودند دوخته چشم شناختندینم

 .گرفت شدت قلبشان ضربان خبرکوتاه

 .بود خونسرد دوآن برعکس اما رهام

 نکرد بمونیتعق یکس که جاده تو-

 .دیکوب شیشانیپ به دست کف با وبعد

 .نجایا امیم خرابه حالم هروقت من دونهیم-

 :داد تکان یسر جوان مرد

 .ستین حواست چرا تو-

 .کنهیم دهیچیپ رویچ همه داره-

 .بودند جیگ هنوز آوش و انیب

 :آمد کالمشان انیم انیب

 ن؟یزنیم حرف یک از نیدار شده؟ یچ-

 .آوشن دنبال که همونا-

 آوش اما گفت یبلند یوا و شد شتریب انیب ترس شدت

 .بود مات هنوز

 روهمه  رهام و داره یفرع جاده نجاین،اینش نگران-

 .بلده دستش کف مثل
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 :داد تکان یسر متاسف رهام

 .گهید یجا هی میریم نیش نیماش سوار نیبر-

 به را یفرع یهاجاده بود گفته دوستش که همانطور

 مضطرب نه انیب و آوش برخالف شناختیم یخوب

 .بود یعصب فقط داشت ترس نه و بود

 تند یبیسراش کی وارد نیماش شدند رد که کوه چیپ از

 شانیرو شیپ صاف و یخاک جاده دوباره بعد و شد

 .داشت قرار

 .داشت نگه را نیماش دندیرس که روستا نیاول  به

 دست با کردوو باز را خودش سمت در نیماش توقف با

 :داد یااشاره جاده نییپا به

 دیبزن یآب هی بهتره ت،یم نیع شده دوتاتون یافهیق-

 تخته اون ریز گردو درخت کنار صورتتون؛ و دست

 .ستچشمه هی سنگ

 یلیخ و برداشت را یگوش بالفاصله شدنشان ادهیپ با

 .شد برقرار تماس زود

 بود زده صورت به لحظه نیا تا که یایخونسرد نقاب

 .زد کنار
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. شدیم نییپا و باال اشنهیس یقفسه خشم شدت از

 مخاطبش گوش به شک بدون شیهانفس یصدا

 :دیرسیم

 مهم برات گهید منم انگار ه؟یچ یباز مسخره نیا-

 .ستنین

 بیآس گوشش به بلندش یصدا تا داد فاصله را یگوش

 بازهم اما بود نشده تیرعا انصاف حقش در. نرساند

 تالش کردنش آرام یبرا همچنان  داد؛ینم حق بهش

 .گذاشتیم هیما خودش از دیبا و بود الزم

. ادین سرم ییبال دهیبع یدیم یدار تو که یآمار نیا با-

 روز چند نکن، دخالت یکی تو شده که منم خاطر به

 .بکن خواست دلت یهرکار  رفتم من کن، صبر

 کوتاه خاطرش به حداقل و دیبترس تا کرد دشیتهد

 .دیایب
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  برف_یپا_رد#

 وششمشصت_پست#

 رتوندیا_رایسم#

 

 خاموش یصفحه به شد رهیخ و دیکش شچانه به یدست

 .یگوش

 یاریآب شده ایدن نیا در تشیمسئول کردیم حس

 !دهیفایب و یمعن یب همانقدر رودخانه، کنار یزارهاین

 شد نیسنگ آنقدر شیهاپلک گذاشت، کنار را یگوش

 میتسل. نداشت را بازماندنشان ییتوانا گرید که بودند

 نیماش فرمان مهمان را سرش ها،پلک بستن با و شد

 االن شدینم یعصبان انقدر رفتنش میتصم با اگر. کرد

 .کردیم را شیزندگ داشت ایدن از یگرید یگوشه

 .ختیر بهم کامال اوضاع و بود کرده شیعصب اما

 تلخ دادیم یتلخ یمزه بیعج دهانش طعم بود؛ دهیبر

 و پدر گرید دیفهم که شیبچگ یروزها تمام مثل

 یهازدنپس و دید که ییهاترحم مثل تلخ ندارد، یمادر

 ساکن که ییروزها تمام مثل بدتر همه از و انیاطراف

 .شد شعمه یخانه
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 کباری داد،یم آزارش منوچهر بهانه کی به و هربار 

 مرگ سرحد تا هیهمسا به کردن سالم رید خاطر به

 که یمین و نوزده خاطر به گرید کباری زد،یم کتش

 دیایب بدش ییغذا از نداشت جرات! بود گرفته امال در

 به شمدرسه لیوسا یحت کند، اعتراض یلباس به ای

 جز که خانه آن یممنوعه بود شده. نبودند شقهیسل

 .نداشت یااجازه چیه دنیکش نفس

 کردن بغل با شدیم وانهید منوچهر که هربار یلیل و

 آخر تا را ضبط یصدا بردیم پناه اتاقش به آوش

 نه و بشنوند را منوچهر یادهایفر نه تا زدیم

 .رهام یهاهیگر

 زدن از دست منوچهر که ماندیم دراتاق آنقدر 

 کردیم جرات منوچهر رفتن از بعد تازه بردارد؛

 ییدلجو شبرادرزاده از هیثان چند یبرا و دیایب رونیب

 .کند

 شود نیسنگ شنهیس در نفس شد باعث خاطرات مرور

 به هوا و شده بسته شیگلو راه کرد احساس که انقدر

 به محکم چنگ با کند؛یم خروج و ورود یسخت

 جا،نیهم دیشا کردینم یکار اگر آورد فشار شیگلو

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 نفسش شهیهم یبرا لشیاتومب یبسته یفضا در

 .رفتیم

 لحظه به لحظه دنیکش نفش و بود دهیفایب شیتقال

 .شدیم تر سخت داشت

 شماره به نفس   کرد فکر که یزمان در درست و

  است شدن قطع حال در شافتاده

 نگران نگاه چرخاند چشم. زد صدا را اسمش یکس

 نگرانش یکس بود سال یلیخ. بود صورتش به انیب

 .بود کرده فراموش را نگاه نوع نیا و شدینم

 باالخره هم؛ شیگلو بکیس و خورد یتکان قبلش

 شهیهم از یحت بکشد نفس تواندیم راحت کرد احساس

 .بهتر

 

 

 

 

  برف_یپا_رد#

 وهفتمشصت_پست#
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 رتوندیا_رایسم#

 

 .نشست رهام ی  شانیپ یرو انیب دست

 ؟یخوب-

 چند با و کرد جور و جمع را خودش زود یلیخ رهام

 تا که انیب. شد ترصاف هم شیصدا یمصلحت یسرفه

 .دیکش عقب یکم بود شده ترآسوده یحد

 .خوبم-

 ...اما-

 .میکن حرکت نیش سوار-

 :گفت تحکم با و ستادیا مقابلش لجوجانه انیب

 .شو ادهیپ-

 شک شدهیشن به شک بدون و شد گرد رهام نگاه

 .داشت

 شده؛ تیم نیع صورتمون یگیم آوش و من به-

 !یترداغون یلیخ که خودت
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 یزدن برهم درچشم و نداد کردنش صحبت به یمجال

 به شده رام اما واج و هاج رهام. دیکش را دستش

 .رفت دنبالش

 .خنکه یلیخ آبش-

. نشستند هم کنار یسنگ یتخت یرو چشمه کینزد

 وارنوازش چشمه خنک   مینس و امدیم اب یصدا

 .کردیم لمس را پوستشان

 .بود ساکت هنوز رهام

 !ینیبینم کابوس گهید کردمیم فکر-

نگران نیا  .همراه بیعج و بود قیدق یادیز دختر 

 .کردم رو و ریز رو گذشته فقط نبود کابوس-

 دراومد؟ رشیز از یچ-

 اد؟یب در آوار ریز از قراره یچ-

 .نداشت ارزششو پس-

 کرد نظر صرف ادامه از هم انیب و نداد یجواب رهام

 :داد نشان را چشمه دست با و

 ؟یبزن آب صورتتو یخواینم-

 .زنمیم-
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 به دستانش نکهیا از قبل اما برد آب سمت را دستش

 .آورد باالتر و گرفت را دستش انیب برسند آب

 .رهام نگاه به دیچسب نگاهش

 اما ادیب در ارزش با زیچ هی ممکنه آوارم، ریز از-

 از کنه،یم آرومت ییجا هی تا گذشته کردن رو رویز

 گه،ید درد هی رو نهیشیم و شهیم درد بعد به ییجا هی

 و ریز تورو که ستگذشته بعد به ییجا هی از درواقع

 .کنهیم رو

 و بخر خودت واسه من ساعت نیع ساعت هی نباریا

. بگو خودت به و یزد من به که ییحرفا تمام هربار

 یخوب روز اون ادیم باالخره و گذرهیم زمان مطمئنم

 خاطرش به که یخوب روز همون م؛یمنتظرش که

 .میایب ایدن نیا به میکرد انتخاب

 . داد فشار را دستش آرام و دیلرز رهام چشم مردمک

 داشت اصرار که بود یبعد تک یادیز یپزشک علم

 یلیخ کهیحال در است خون پمپاژ عامل ییتنها به قلب

 تواستندیم هم خورده گره دست دو جمله از زهایچ

 .ببرند باالتر را خون گردن شدت
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  برف_یپا_رد#

 وهشتمشصت_پست#

 رتوندیا_رایسم#

 

 خودش، یایدن یتو شده پرت انگار شدند که ده وارد

 امدیم نظر به دیسف اوقات اکثر و ظاهر در که ییایدن

 .بود شده پنهان رشیز یاهیس اما

 حس چون نداشت دوستش که عقب به برگشت کی

 قلبش و بود ترگرم دلش شتریب یافاصله در کردیم

 . دیلرز شتریب

 فکر چرا! بود رهام یخداحافظ زمان همه از بدتر و

 شده رهام همراه وجودش از تکه کی نباریا کردیم

 رفته؟ شهیهم یوبرا

 !آمد؟یم کجا از آشوبهدل و یقرار یب نیا اصال

 ٭٭٭ 
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 وجود با و بودند دهیرس هاآن از قبل نیالو و اریزان

 و ایدر به بود زده دل اریزان ن،یالو یدودل و ترس

 .برسند وصل به دیشا تا بود گفته را زیچ همه

 را گریهمد اریزان و نیالو دانستندیم همه حاال 

 خواهند؛یم

 .بود یقاط و هم در خانه اوضاع

 کرد؛یم یعذرخواه منیچ و انیب از مدام اریداد 

 درد االن از هیبق و آمدینم کوتاه مشیتصم از خسرو

 . داشتند یدلتنگ

 یکیآن و زدیم داد شتریب یکی شد،ینم کم صدا و سر

 .دادیم جواب بلندتر

 پاکی مرغش. نبود میمستق یصراط چیه به خسرو

 .بود گرفته باال رفتنشان سر بحث و داشت

 خواهرش نبود دلش  کند یدارانهیم داشت یسع منیچ

 تمام و ندشینب گرید نکهیا فکر شود، نینش غربت

 ترشتاب یب شود یتلفن یهاتماس به محدود ارتباطاتش

 .کردیم

 .کند تالش خودش یاندازه به داد حیترج پس
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 شیدوم شما که رفته یخال دست با یک اخه خسروخان-

 ن؟یباش

 .انیب بندم پشت مهیبق که باشم شیاول من بذار-

 د؟یبکن دیتونیم کاریچ اونجا-

 تو برم مطمئنا. کنمیم فکر بعدش به میدیرس کهنیهم-

 .کمتره نجایا از عذابم و درد کنم کار معدنم

 اما نیریم میدیشن هیبق از قبل شه؛ینم آروم دلم واال-

 .جونمه تو شورهدل شهیم یواقع رفتنتون داره که حاال

 .کند دخالت دید خودش حق هم منیچ خواهر آسو

 دونمیم. رفتن به ندارم یخوب حس منم ده،یبر خسرو-

 .میراض هابچه خاطر به اما سخته غربت

 از دیکش درد منیچ و گفت درد و بغض با تشیرضا از

 .دردش

 طیبل براتون رفتمیم خودم نیرفتیم یعاد اگه واال-

 رو بدنم و تن رفتن، یقاچاق نیا اما گرفتمیم

 .لرزونهیم

 یکمر با بود شده ساکت کوتاه یزمان یبرا که خسرو

 .سادیا جلوشان دهیخم

  دمیبر واال-
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 شانیضمخت و هاترک به و آورد جلو را دستانش

 .کرد اشاره

 کشمینم روحم، نیع قلبم، نیع. بسته نهیپ شهمه ندیبب-

 ریپ درد نیهم با دارن هاممبچه نمیبب و بمونم

 جسمشون و بندهیم نهیپ روحشون مرو به...شنیم

 بار هی. بار هی ونمیش بار هی مرگ... شهیم خسته

 بعدش نمن،یزتریعز که مخانواده با خطر دل تو زنمیم

 !ستین حاال از بدتر بشه یهرچ

 نداشت؛ شتریب پنجم کالس تا بود نخوانده یادیز درس

 کتاب شهیهم هایگرفتار تمام با. بود مطالعه عاشق اما

. گفتیم شعر البداههیف صورت به یگاه و خواندیم

 لنگ شهیقاف و فیرد که دل از برآمده ییشعرها

 . زدندیم

 

 

 

  برف_یپا_رد#

 ونهمشصت_پست#

 رتوندیا_رایسم#
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 ؟یچ نیالو-

 در ٫یکیتار در بود یریت واقع در منیچ سوال

 نیالو دل از داد حیترج نبود هم اریزان که یطیشرا

 .دیبگو

 که بود کرده هوار و داد انقدر اریزان شیپ لحظه چند

 .کند رونشیب داد حیترج اریداد

 در اتاق پنجره پشت از انیب و روژان همراه نیالو اما

 .بود شنونده و گرنظاره سکوت،

 . ادیب ما با دیبا نمیالو-

 .خورد یسخت تکان نیالو قلب

" یاالالله الاله"  رلبیز و دیکش شچانه به دست اریداد

 .باشد ریگیپ بود داده قول اریزان به گفت

  ؟یچ پسرم و دخترت فیتکل-

 وجود با یحت بود شرمنده هنوز نگاهش و کالم

 . بودند داده انیب و منیچ که ینانیاطم

 ینگاه با که دخترها کردن اریهوش یبرا اریداد سوال

 داشتندینم بر چشم پنجره از استرس و ترس از مملو

 .بود یکاف
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 از دیشا تا رانش به زد یچنگ زدن پلک بدون نیالو

 . کند کم شیدرماندگ حجم

 از کندن دل و نباشد خانواده همراه بود سخت شیبرا

 .خواستینم هم را اریزان

 کند لشیم باب را اوضاع توانستیم که یزیچ تنها

 دانستندیم همه اما بود پدرش کامل یمانیپش

 و است سمج چقدر روزها نیا کالفه یخسرو

 التماس خدا به دل ته از اما شودینم عوض مشیتصم

 .فتدیب خوب اتفاق کی کرد

 :دیرسیم گوش به واضح و بلند خسرو یصدا

 هست، یزیچ نیهمچ نداشتم خبر شبید تا که من-

 قسم مهاجرت، به گرفتم میتصم که یروز همون

  میبر باهم چهارتامون خوردم

. کنمیم فکر دلشون به دارم شبید از امینم کوتاه االنم

 و درست یندهیآ نه دارن یچندان سن نه دوتاشون،

 درسش که اریزان. کنن صبر مجبورن پس. یحساب

 خواستن هرکجا بعد ن،یالو ی  پ ادیب تونهیم شد تموم

 .کنن یزندگ
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 یقراریب شدت از داشت نیالو و آمدینم کوتاه خسرو

 .رفتیم در جانش

 قبول همه طیشرا به توجه با و بزرگترها وساطت با

 هروقت و شوند نامزد رسما نیالو و اریزان کردند

 بودنشان باهم یادامه یبرا شد تمام اریزان درس

 .رندیبگ میتصم

 با هاآدم یکینزد و گفتند ارتباطات یایدن از همه

 .یریتصو یهاتماس

 شخانواده همراه به نیالو رماهیت یجمعه نیاخر ودر

 قاچاق صورت به تا کردند حرکت هیاروم سمت به

 اریزان دانستیم خدا فقط. شوند هیترک خاک وارد

 .است دلواپس و نگران چقدر

 

 

 

  برف_یپا_رد#
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 که زنعمو. بودند شده دعوت عمو خانه را ناهار

 دیام به داد انجام را دعوت نیا بود دهید را حالشان

 . شدنشان تر آرام

 دل یتو دل کنند، اعالم را کنکور جهینت فردا بود قرار

 یروز از یحت جینتا اعالم استرس. نبود کدامشان چیه

 رهام با. بود دتریشد هم بود رفته کنکور یبرا که

 خبر هاآن به و کند چک را جینتا بودن کرده هماهنگ

 نییپا سرعت و یده آنتن تیوضع نیا با چون دهد

 سفره. کنند دایپ دست جینتا به بتوانند بود دیبع نترنتیا

 که بودند هاظرف شستن حال در و کردند جمع را

 آمد لبش بر یلبخند ناخوداگاه خورد؛ زنگ اریزان تلفن

 :گفت جمع به رو زده ذوق و

 .نهیالو-

 شاندونفره یهاصحبت و رفتن رونیب برا انقدر اریزان

 .دینشن را جمع برسان سالم که کرد عجله

 آن در که یلحن با و یچوب رکیت به داد هیتک اطیح کنج

 اما نیالو. کرد احوال و حال زدیم موج یتنگدل

 ادامه در جانیه همان با و داشت جانیه یلیخ بارنیا

 :گفت شیهاصحبت

 .فرانسه میدیرس ما یراست اریزان-
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 باشند ایتالیا هنوز کردیم فکر شد، زده شگفت اریزان

 .گرفتن اقامت انتظار در و

 ن؟یستین ایتالیا-

 گرم را دلش تلفن پشت نیالو بلند یخنده یصدا

 .کردیم

 از ایتالیا میرفت هیترک از. یشیم نگران بگم بهت گفتم-

 .فرانسه میاومد اونجام

 .نبود نگران و دلواپس کم هم حاال نیهم

 ن؟ینشد تیاذ-

 یکی کاش گفتم بابا به میبکش هاچه قراره میدونستیم-

 با و مایهواپ تو مینشستیم. بود یقانون رامونیمس از

 و راه کل اما میدیخوابیم نیدیرس وقت تا راحت الیخ

 ...ایودر کوه و جنگل تو

 :گفت ادامه در و دیکش یآه

 .یش تیاذ خوادینم دلم ا،یب یقانون تو اریزان یول -

 م؟ینیب رو گهیهمد شهیم یعنی-

 ؟یایم توام شه قرص ما یجا تا نشه؟ چرا-

 .برات شده تنگ دلم یلیخ-
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 فکر بهت ستین لحظه هی. شتهیپ قلبم خدا، به منم-

 .نکنم

 .شم فدات من یاله-

 چه هر یاله کن دعا جاش به نگو ینجوریا نکنه، خدا-

 .مینیبب رو هم زودتر

 دهیچسب جانش به نیالو یدعا د،یخند دل ته از اریزان

 کرد قطع که را یگوش. داشت یبهتر احساس و بود

 یهاعکس نیآخر یلبخند با و بود داده هیتک همانطور

 .کرد نگاه بار نیچندم را را الون

 خندانش شهیهم نگاه و دستان یگرم یبرا دلش

 .رفتیم

 دیرس گوشش به خانه داخل از که یَکل و غیج یصدا با

 دینو اهوهایه و دنیکش َکل نیا آمد؛ رونیب الیخ از

 شده؟ چه زدینم حدس اما بود خوب یخبر

 

 

 

  برف_یپا_رد#

 کمیهفتادو_پست#
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 رتوندیا_رایسم#

 

 مادرش کند باز دهن نکهیا از قبل شد که خانه وارد

 :گفت

 .شده قبول روژان بده مژده-

  بود بهت در هنوز

 اومد؟ جینتا مگه-

 .زدن امکیپ بهش-

 نیالو الیخ از تا گذارندیم سرش به سر کرد فکر

 دیایب رونیب

 بدن؟ خبر قبل از که شده یرقم تک مگه-

 یشکر گفتن وبا باالبرد را دستش دو زده ذوق اریداد

 :داد ادامه

 .بهش ماشاهللا ست،نابغه دخترم-

 بودند، خوشحال و زدهجانیه خاتواده یاعضا ی همه

 که اریزان. کردندیم یشاد هیبق همراه هم دوقلوها یحت

 ستیجد هم هیقض و افتاده یاتفاق چه شد متوجه تازه

 :گفت زده ذوق

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 روژان؟ یشد چند-

 بود، امدهین جا نفسش و دیلرزیم بدش هنوز روژان

 :گفت شانداخته گل یهالپ با و زد یلبخند

 .یکشور دوم منطقه، اول-

 بود نابغه واقعا شیدخترعمو د،یکش یبلند سوت اریزان

 همه. بود آورده یارتبه نیچن امکانات نیکمتر با که

 نکهیا اما است استعداد با و باهوش روژان دانستندیم

 همچنان. بود تصورشان از خارج شود یرقم تک

 خانه نیا و دیرس یم گوش به خانه اهل یخنده یصدا

 احساس از یتاکم داشت ازین هایشاد نیا به چقدر

 .شود کم شیکیتار و سرما

 ٭٭٭

 

 .بودند روژان یقبول تاب و تب در خانه یهمه

 انتخاب نت یکاف از تا شهر بود برده را روژان اریزان 

 .نخورند نترنتیا یقطع دردسر به و کند رشته

 دادینم اجازه مختلف یهابهانه به بود یمدت که منیچ

 تا مدت نیا گرفت میتصم شود مرزها مسافر انیب

 انیب بگذارند؛ آمد و رفت به کمتر وقتش روژان رفتن
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 چون بگذارد کرد خواهش ازش فرصت از استفاده با

 به مادرش کردن یراض و کند کمک هم او گذشته

 .نبود یسخت کار روژان مخارج و خرج یبهانه

  

 

 

  برف_یپا_رد#

 هفتادودوم_پست#

 رتوندیا_رایسم#

 

 رهام زدیم حدس دیشن که را شیگوش امیپ یصدا

 صورتش مهمان یک دینفهم یحت که لبخند کی با باشد

 .کرد باز را امیپ شد

 ؟یخوب-

 و یمعمول قدرنیهم را امشیپ نیاول بود وقت یلیخ

 .دادیم جواب تریمعمول انیوب فرستادیم یتکرار

 ؟یخوب تو خوبم،-

 .گرید ی  تکرار امیپ بعد و
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 .خوبم االن-

 خوب ستین معلوم هم بعد نبوده، خوب قبل یعنی نیا و

 و کردیم فرق دادنشان امیپ رنگ نجایا از و باشد

 .داشت یریتعب و دادیم ییمعنا هربار

 .خواهرت قبول بابت گمیم کیتبر-

 دیام به مادرش و خودش عمر کل   شد ترقیعم لبخندش

 .بود شده یسپر روژان یقبول

 :داد ادامه و کرد یتشکر

 .شدم سبک شدم، موفق خودم کنمیم حس-

 د تید از ،یکنیم نگاه رو در راه چشم به بهش چون-

 و برف و کوه ازشر شهیم که توکنکوره یقبول با تنها

 .رفت در مرز و سیپل

دل انقدر  .دشانیفهمیم خوب که بودند کرده درد 

 .نهیهم-

 خونه از خواستمیم داشتم و فکر نیهم یزمان هی منم-

 .اونجا برنگردم گهید که برم

 بودن سبزپوش. ستادیا پنجره یلبه و شد بلند شیجا از

 .داشت دوست را مردادماه ن  یزم
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 ؟ینتونست-

 برگردم، خواست مامان چون برگشتم اما تونستم-

 از یهرک نیخواینم شما م؟یدار فرق باهم ینیبیم

 .برگرده گهید رهیم روستاتون

 ؟یخوند یچ-

 :بدهد جواب تا دیکش طول

 نداشتم دوستش وقتچیه اما وکالت گفتم قبال کنم فکر-

 .داشتم یدسترس راحت کتاباش به چون خوندم فقط

 ام،یپ نوشتن موقع مغمومش یچهره هم تلفن پشت از

 .بود تصور قابل

 .برم مامان یجا خوامیم غروب-

 متاسف. شد قطع کامال لشیموبا آنتن و شد ارسال امیپ

 سدیبنو شیبرا خواستیم کرد نگاه یگوش یصفحه به

 .نداشت یمجال اما و بردیم هم را ساعتش

  شد اتاق وارد منیچ

 رسن؟یم یک روژان و اریزان نظرت به-

 .انداخت مچش رو ساعت به ینگاه انیب
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 میدوساعت کشهیم طول شهر برسن تا دوساعت-

 .باشن داشته یمعطل دوساعتم یکی تاینها برگشت؛

 نون کمکم ادیب بزن صدا زنعموتو برو دارم وقت پس-

 .میکن پخت

 .رفت یکنار اطیح به و گفت یاباشه

 

 

 

 

  برف_یپا_رد#

 هفتادوسوم_پست#

 رتوندیا_رایسم#

 

 وارد یمحل روغن یدبه با زنعمو دینکش طول یلیخ

 .شد اطیح

 .بود کرده ایمه را پز و پخت بساط منیچ

 ؟یآورد روغن ده؟یحم هیچ نیا-
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 مثل م،یکن درست کالنه کممی گفتم دارم تازه ازچهیپ-

 .دارن دوست هابچه نمیهم یول شهینم یکوه چکیپ

 . شدند کار به دست زود یلیخ و کرد استقبال منیچ

 .بود گرفته پر را اطیح تمام نان یبو

 نوبت چون و گذاشتند سفره داخل را آماده یهانان

 بهشان کمک یبرا هم انیب بود کالنه کردن درست

 .شد اضافه

 سرعت به دهیحم و نداختیم ساج یرو را نان منیچ

 از بعد و ختیریم نان یرو را شده خورد یهاازچهیپ

 را کالنه کل انیب نان طرف دو قراردادن هم یرو

 .زدیم روغن

 را آران منیچ. زدند در بودند مشغول که طورنیهم

 .کند باز را در تا زد صدا

 گفتن اهللای یصدا. شد داخل روژان ابتدا شد باز که در

 و رهام زود یلیوخ دارند مهمان فهماند بهشان اریزان

 .آمدند داخل اریزان سر پشت اریزان و

 .شد اضافه بهشان هم آوش بعد یکم

 استقبال تازه و داغ یهاکالنه از هردو آوش و رهام

 شیسنت ازشکل داشت شهرها داخل در یزندگ. کردند
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 کردیم درست کالنه نان یکس کمتر و شدیم خارج

 کنار یسنت یچادرها از بهار فصل در یگاه وتنها

 نان نیا طعم عاشق یبچگ از اما دیخردیم ابانیخ

 بود گفته هم مادرش به یچندبار آوش یحت بودند یسنت

 .بود دهیشن بهانه هربار اما کند درست تا

 و رفت رهام شد تمام که زدنشان حرف و خوردن نان

 .آورد داشت الزم آوش که را یلیوسا

 کنم؟ یخواهش شهیم-

 و شود جمع توجه مرکز شد باعث رهام یجمله نیا

 . بزند را حرفش تا کردند دییتا سر باتکان همه

 انجام رو آوش رفتن یکارا تونست منوچهر باالخره-

 کامال خداروشکر و داره پرواز گهید روز ده بده،

 .شهیم خارج رانیا از داره مشکل بدون و یقانون

 که جو. داشتند تیموفق یآرزو و گفتند کیتبر همه

 داد ادامه رهام شد ترآرام

 .باشم کنارش دیبا منم-

 .نیتحملم به مجبور یمدت: داد ادامه ترآرام

 که تعارفات و کردند استتقبال یگرم به بودنش از همه

 :داشت حرف هم باز شد تمام
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 دارم ازتون یاگهید خواهش هی-

 :گفت و زد یلبخند دوختند چشم بهش که ییهانگاه در

 برم؟ کولبرا با منم بارنیا نیبد اجازه شهیم-

 از بودند؛ خورده جا همه که بود ملتمسانه انقدر لحنش

 چرخش و برگشت سمتش شوکه که بود انیب بدتر همه

 خوردن بهم یصدا که بود ادیز یحد به گردنش

 .دندیشن همه را شیهااستخوان

 

 

 

  برف_یپا_رد#

 هفتادوچهارم_پست#

 رتوندیا_رایسم#

 

. کردیم معذبش نیهم و بود زیر رهام یرو هانگاه

 لیدل دنبال دیشا و مشکوکند بهش همه که دیفهمیم

 .گردندیم
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 چشم به بهش. کند هیتوج و دهد حیتوض نداشت دوست

 شدیم وقت یلیخ که یهمسفر با بود کرده نگاه سفر

 .بود کرده اشغال را ذهنش از یاگوشه

. کند یریگجهینت شر و ریخ انیم آخر در بود قرار و

 ینفس! ستادهیا کجا شر و ستیک ریخ دیفهمیم دیبا

 :دیرس دادش به موقع به اریزان که بزند یحرف تا گرفت

 !یگرفت یجد کردم یشوخ بابا، گرم دمت-

 و بود نشده اریزان یمال ماست متوجه هنوز رهام

. است قرار چه از هیقض فهماند بهش زشیر چشمک

 در همچنان تا نماند دور هم انیب نگاه از که یچشمک

 .بداند یهمسفر نیا علت را خودش ذهن

 .ادیب باهام گفتم من-

 .دارم دوست خودمم-

 .در سمت رفت و شد بلند تند و گفت را نیا

 .بزنم قدم رونیب برم نینکرد مونمیپش تا-

 یب از که دیشنیم خوب را هیبق اعتراض یصدا اما

 .گفتندیم شدنش شر و یتجربگ
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 را خود و است عاشق رهام کردیم گمان که اریزان

 همه و ستادیا رهام پشت قد تمام دانستیم انیب ونیمد

 .کند جبران یکم الشیخ به تا کرد قانع و یراض را

 ٭٭٭

 باد شیب و کم و رفتیم یخنک روبه هوا مرداد اواسط

 یهالباس دنیپوش یبرا را برف نیسرزم تا آمدیم هم

 .کند آماده دشیسف

 برسد رهام به تا داد سرعت شیهاقدم به اریزان کنار

 .کرد توقف اریزان درخواست به اما

 .بله-

 هاآن از جلوتر همچنان رهام شد رهیخ جلو به اریزان

 .کردیم حرکت داشت

 ؟یدار دوستش-

 زدن پلک بدون که بود رکنندهیغافلگ آنقدر سوالش

 .کرد نگاهش

 .ستین ریتقص یب آدم نیا من ذهن تو هنوز-

 دستش  آخر تا پسرشو باباش نبود اگه که! رهیتقصیب-

 .سپردینم
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 وسط نیا یزیچ هی اما یگیم درست کنمیم اعتراف-

 !مشکوکه

 اما ستین یبد آدم رهام زنمیم حدس یعنی دونم،یم-

 تیحما باشه تونهینم یخوب آدم اتفاقا که نفر هی از داره

 .کنهیم

 ؟یک-

 .زنمیم حدس فقط که گفتم-

 شیهاقدم سرعت از و کرد نگاهش مشکوک اریزان

 .کاست

 .امیم سرتون پشت من بزن؛ حرف باهاش برو-

 مزاحم خواستینم نکهیا بود دهیفهم را منظورش انیب

 یقدردان سر از یلبخند. باشد شاندونفره یهاصحبت

 .شد رهام قدم   هم سرعت به و زد

 

 

 

  برف_یپا_رد#

 هفتادوپنجم_پست#
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 رتوندیا_رایسم#

 

 منتظر بود کرده حس را شدنش کینزد که رهام

 .کند شیصدا کردیم دل دل بود وقت یلیخ. ستادیا

 ؟یخوب-

 هم نجایا یحت. آورد لبش یرو خنده شیها امکیپ ادی

 .بود کرده شروع یتکرار

 !یکولبر یایم با یدار شهینم باورم-

 سرو درخت به داشتند. شد رهیخ جلو به فکر در غرق

 .شدندیم کینزد جاده نییپا

 .گردمیم سوال کی درست جواب دنبال-

 .است ناراحت کرد حس انیب

 شده؟ یزیچ-

 .برم آوش با قراره منم-

 که بود انتظارش از دور انقدر بود دهیشن که یاجمله

 نفوذ روحش و جان به یدلواپس و یقرار یب شد باعث

 .کند

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 و گذرهیم دمتید که یروز از ماه هشت هفت-

 و ترآروم برام تو دنید از بعد روز   هر کنمیم اعتراف

 .گذشت ترقشنگ

 در نیسنگ فشار کی ریز قلبش و بود مات نگاهش

 و بغض حجم از داشت یسع چشمانش با کشمکش

 . کند کم دردش

 :ستادیا سرو درخت کار درست رهام

 ...انیب-

 رهام و بود افتاده ریز به انیب درمانده و مات نگاه

 نشد غرق بایز نگاه نیا در بود سخت. کرد شکر خدارا

 .زد حرف رفتن از راحت و

 میتونیم م،یباش دوست باهم بازم میتونیم رفتم که من-

 .میبگ امونیخستگ و یزندگ از. میبزن حرف هم با بازم

 دوست که حاال و رفتیم دستش از داشت زمان

 یاشک یهاقطره. سوختیم نگاهش بود شده خطاب

 دند،یرس یم نظر به سمج بودند شده چشماش مهمان که

 را احساسش ترمز چشمانش ی  زیآبرور از قبل دیبا

. بود ممنوع نیا از شتریب جلو به رو حرکت. دیکشیم

 گرفته ادی و کند له را غرورش خواستینم دلش هرگز

 . ستین او به متعلق قشنگ یایدن بود
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نگاه . رفت باال را تپه چیپ و گرفت سرو درخت از ُِ

 .شد قدمش هم سرعت به رهام

 :گفت خنده با و زد یقیعم لبخند

 .یبزن زنگ یتونیم نکردم عوض موشماره یوقت تا-

 که است خوب انقدر حالش کند تظاهر خواستیم

 به بود شده ریدرگ رهام ذهن اما کند،یم هم یشوخ

 عادت...یشگیهم یهاامیپ و وقت یب یهازدن تلفن

 قطع رابطه نیا کند تصور توانستینم و بود کرده

 !شود

 تا داد سرعت شیهاقدم به اریزان شدند که هیبق کینزد

 .شوند اضافه جمع به ینفر سه

 کند روشن  راه اگر شود سفر کی آغاز تواندیم مقصد

 .را رفتن ریمس

 

 

  برف_یپا_رد#

 هفتادوششم_پست#
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 یکلنجارها از بعد و مدت نیا. بود او ینظر دریح پس

 نجات برا! بود گرفته یبزرگ میتصم خودش با متعدد

 بکند توانستیم کار کی فقط خانواه یهمه و آوش

 فشار تحت انقدر دیبا بود منوچهر انداختن ریگ همآن

 .شود آچمز جوره همه تا ذاشتشیم

 دنبال هابرف یرو دیبا را منوچهر خالف رد   اما

 !ینظر دریح به برسد تا کردیم

 ...شخانواده و انیب یعنی ینظر دریح و

 دیبا و شده آچمز که بود او خود تصورش برخالف

پاها نداشت یادیز زمان. گرفتیم یبهتر میتصم  رد 

 .کردیم یکار زودتر دیبا او و شدندیم محو داشتند

 کرد یسع ینفس گرفتن با و کرد بسته و باز را پلکش

 .باشد آرام

 به دیبا اریزان گفته به و آمدیم دریح یصدا

 .سپردیم گوش راهنما عنوان به شیهاحرف

 :زد رهام یشانه به آرام اریزان

 .نباش نگران ترهراحت کارمون فصل نیا-
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 نیا به را شینگران که دهیچ چه نگاهش در دانستینم

 . بود داده میتعم مورد

 دایپ یراه تا بود کردن کشف دنبال شتریب نزد، یحرف

 بودند دهیکش چادر شیرو که ونیکام کی. کند

 .شدند ادهیپ یچندنفر یکم و شد کشانینزد

 اطراف از که هستند یکولبران هانیا داد حیتوض انیب

 مخصوص یهاونیکام با را ریمس یجانیا تا و ندیآیم

 .کندیم یط

 روستا نیترکینزد هاآن یروستا داد حیتوض ادامه در

 .معافند یسوار نیماش قسمت از و بوده مرز به

 به صاحبانشان همراه هم االغ و قاطر یتعداد بعد یکم

 نیا که داد حیتوض اریزان بارنیا و شدند اضافه جمع

 چند توانندیم یحت و هستند یخوب یهاکمک واناتیح

 در یشتریب پول و کرده حمل بار انسان کی برابر

 .اورندیب

 .گذراندیم نظر از را اطراف یشگفت با رهام

 داشت، فرق هادهیشن با و بود دیجد شیبرا زیچ همه

 :کند سوال ناخودآگاه شدیم باعث بودن تازه نیهم

 دن؟یم یشتریب پول باشه شتریب بار یعنی-
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 یهرچ بار دن،یم وزن اساس بر پولو گه،ید آره-

 .شتریب پولش تر نیسنگ

 :داد ادامه و گفت یهوم

 د؟یکنینم استفاده وونیح از چرا شما خب-

 کردن یگناه چه هابسته زبون نیا اد،ینم دلمون چون-

 .بکشن زجر ما یبدبخت سر که

 با را کلمات که انیب به داشت و گرفته اریزان از چشم

 متوجه. کردیم نگاه آوردیم زبان بر حرص

 نبود؟ یبارکش واناتیح نیکارا مگر! شدینم منظورش

 !باشد نازکدل اتقدر آمدینم بهش

 .ردیبگ اطالعات اطرافش از همچنان تا نزد یحرف

 بودند ختهیر آب و ونجهی راه نیب ما بود جالب شیبرا

 .شد سوال شیبرا هم باز و کنند هیتغذ واناتیح تا

 خته؟یر رو هاعلوفه یک-

 با بار تیمسئول تمام و اونه مونواسطه در؛یح خالو-

 .اونه با ضررش فتهیب بار واسه یاتفاق هر. خودش

 ؟یچطور-

 سفته و چک ارتباطن در دارهیسرما با هاواسطه نیبب-

 زنن،یم دیخر پوال همون از و رنیگیم پول ذارنیم
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. کنن دیخر اونا دنیم دارن آدم مرز وراون درواقع

 .ستواسطه گردن یچهمه تیمسئول گهید

 دنیم که یکم پول نیا با ؟یچ بدزده  بار یکی اگه-

 .هست احتمالش

 یبذار کج پا هست نگهبان راه کل تو...که ستنین خر-

 .کننیم کجت

 .آوردیم دست به یجالبتر اطالعات داشت لحظه هر

 !بود دریح کاک دارهیسرما منوچهر پس

 

 

 

 

  برف_یپا_رد#

 هفتادوهفتم_پست#

 رتوندیا_رایسم#

 

 یطوالن یروادهیپ و بود تصورش از ترسخت ریمس

 تصورش حرکت از قبل. بود کرده کم را شیپاها توان
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 بود مانده و باشد یطوالن انقدر ریمس کردینم هم را

 .شوندینم خسته چطور هیبق

 :گرفت سمتش را آب قمقمه انیب

 ست؟ین سخت-

 .وحشتناکه-

 :گرفت انیب از را آب و گفت صادقانه

 گفتنیم بهم همه و شمیم وونهید داشتم بار نیاول-

 .یکنیم عادت

 ؟یکرد عادت-

. یکن عادت ستین الزم داره، مافرق با تو طیشرا-

 یم چون هیجسم درد یکنیم احساس تو که یزیچ

 .ستین نجایا تو یندهیآ یدون

 یرو ادهیپ انقدر هم برگشت نمیبینم خودم تو راستش-

 .کنم

 .داداش یمجبور-

 :کرد نگاه شد بحثشان وارد یناگهان که اریزان به 

 .پام به نبسته وزنه انگار کن باور-
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 بار بهتره فاتیتوص نیا با نمونده شتریب متر چند-

 .یارین

 و داد توقف دستور ساالر کاک دندیرس که چیپ کینزد

 .دندیرسیم بارها یزود به کرد اعالم

 از.دارن آدم مرز اونور یلیخ ساال کاک و دریخالوح-

 یلیخ. برسه تعدادمون به بار که کننیم هماهنگ قبل

 گهید یگروها اما میبرگرد بار بدون ادیم شیپ کم

 بار بدون   اشونیلیخ معموال ستنین ینجوریا

 .گردنیبرم

 .داشت یوحشتناک تجربه مورد نیا در. دیکش یآه انیب

 به ییزهایچ و کردند فیرد را واناتیح بعد یکم 

 . دادند خوردشان

 حل یجا ابهامات و بود سوال از پر کنجکاوش نگاه

 .شدنیم شتریب فقط شدن

 ه؟یچ هابسته نیا-

 حمل یشتریب بار که واناتیح به دنیم... ترامادون-

 .دنیم مشروبم بشه که سردتر. کنن

 .زدینم هم پلک که بود شوکه انقدر

  بود؟ ایدن یکجا نجایا
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 یلیخ هابسته زبون نیا. دارن گناه گفتم نیهم واسه-

 تو زدن خی از.  شنیم تلف کوها نیا نیب آدما از شتریب

 نیا...گلوله زخم و کار ازشدت شدن تلف تا ریبگ برف

 .درمون یب درد   و عذابن که قرصام

 

 

 

 

  برف_یپا_رد#

 هفتادوهشتم_پست#

 رتوندیا_رایسم#

 

 داشت هرلحظه اتفاقات بست، را شیهاپلک رهام

 .گرفتیم تیجنا یبو و رنگ و شدیم تروحشتناک

 برسه؟ تیوضع نیا داد به ستین یکی یعنی-

 .ادهیز حرف حد در-

 :داد ادامه اریزان و گفت انیب
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 پشت که کولبر چندتا مرگ خاطر به و شیپ وقت چند-

 به اومدن که شد بولد هیقض انقدر ، افتاد اتفاق هم

 .کردن یسازمانده رو کولبرا اصطالح

 مخصوص کارت نوشته روش که دادن کارت هی

 .کولبران و ورانلهیپ

 ...خب-

 .رفت رانیا از خارج یمرزا به شهیم کارت او با-

 .یکشینم هم استرس همه نیا.هیعال که نیا-

 یوقت کارت نیا ست،بسته مرز نجاستیا مشکل-

 و رفت راحت میبتون و باشه باز مرز که داره ارزش

 .میکن آمد

 نباشد استیس و عقل اگر پشتشان یجنجال ماتیتصم

 مردم یبرا که یایباز. ستیباز کی هیشب شتریب

 منفعت به ماتیتصم نیا تینها در و است دوسرباخت

 از یباز نیا یقاعده شک بدون. شدیم ختم یاعده

 !شده یبردار الگو مت و پت یرفتارها

 شدیم چطور شدیم رتریدرگ داشت لحظه هر ذهنش

 .کند دایپ تیوضع نیا از ییرها یبرا یراه

 ؟یاریم بار ؟یکنیم کاریچ تو-
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 یبرا هیبق مثل د؛یکش دست افکارش از رهام یصدا با

 امتحان را خودش داشت بود؛ رفته بار برداشتن

 .کند لمس را شانیدردها شتریب تا کردیم

 .نبود نیا از ترسبک اوردم، گاریس کارتون هی-

 که ییهاآدم نیب نگاهش و کرد کج را ششده باد لپ

 :انداخت دندیکشیم دوش به را نیسنگ یبارها

 . کنهیم یپوچ احساس آدم نجایا-

 شدند بلند حرکت قصد به و ندادند یجواب انیب و اریزان

 و رفت ساالر سمت عجله با هانگهبان از یکی اما

 و بمانند خود یسرجا فعال خواست کولبران از ساالر

 :گفت جمع به رو کرد که ییگو و گفت از بعد

 جانیهم میمجبور. دارن یبازرس گشت روز دو-

 . شه تموم گشت تا میبمون

 روز دو. بودند ناراحت همه. شد بلند جمع یهمهمه

 .کردندیم یسپر ارتفاعات نیب ما دیبا را حاصلیب

 شه؟یم یچ حاال-

 .یینجایا روزشو دو! رفتن واسه یدار وقت روز ده-

 داد،یم غم یبو و رنگ لحنش و گفته مندگله انیب

 هیکنا با را کلمات و شده نیسرسنگ رفتارش دیفهمیم
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 احساس و شد فشرده رهام قلب. آوردیم زبان یرو

 .زدندیم نبض انیم در یکی ضربانش کرد

 توانستینم چرا. بودند دیجد شیبرا هاحالت نیا

 شنهیس یرو که یدرد نیا و کند؟ تحمل را شیناراحت

 بود؟ چه حاصل کردیم ینیسنگ

 

 

 

  برف_یپا_رد#

 هفتادونهم_پست#

 رتوندیا_رایسم#

 

 کولبران استراحتگاه به تا رفتند ترنییپا را یمتر چند

 .برسند

 یط دیام به بارش کنار یهرکس نظر مورد مکان در

 .بود نشسته زمان زودتر هرچه شدن

 مسائل مورد در و داده لیتشک گروه هم یچندنفر و

 کردندیم صحبت مختلف
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 یسپر یبرا دادند حیترج هم رهام و اریزان ان،یب

 .کردند گریدهم با کردن صحبت به شروع زمان کردن

 زد، صدا را اریزان کولبران از یکی بعد یکم

 ازین اریزان اطالعات به و داشت درد دل شیپسرعمو

 و کرده سکوت رهام و انیب رفت که اریزان. داشتن

 .دادندینم نشان زدن حرف به یلیتما کی چیه

 یرو نگاهش و بود کرده بغل را شیزانو دو انیب

 کنجکاو آدم همچنان رهام و بود مانده ثابت هاسنگالخ

 .گشتیم حل راه دنبال نگاهش با و بود ماجرا

 اد؟ینم نجایا گشت دیمطمئن کجا از-

 با.  شکست را سکوت و اوردین طاقت رهام بالخره

 بدون و شد جا به جا خود یدرجا یکم انیب سوالش

 :گفت بردارد نگاه نکهیا

 دهید یکن نگاه هرسمت از کوره، ینقطه نجایا-

 .شهینم

 .دیکش ینفس یکالفگ سر از

 که کردم تجربه بیعج و دیجد یزایچ امروز انقدر-

 !نشه خوب حالم رفتن از بعد هامدت تا کنم فکر
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 قلبش یرو که بود یپتک حکم قایدق رفتن یکلمه نیا

 در لرزه به را وجودش تمام و بود گرفته ضرب

 .اوردیم

 یعصب ستیجد رفتن یبرا مشیتصم دیدیم نکهیا

 حداقل دیبا رفتن از قبل تا گذشت ذهنش از. شدیم

 را چشمانش پلک. بشوند را سوالش نیترمهم جواب

 :دیپرس دیترد و شک یاذره بدون و گذاشت هم یرو

 آوشه؟ مادر دهیم آمار منوچهر یدشمنا به کهیاون-

 یدرست به را بازش مهین دهان و رهام یزده بهت نگاه

 :داد ادامه پس کرد ریتعب حدسش

 از چون اونم گرفته نهیک خودش  پسر از شه؟یم مگه-

 !متنفره شوهرش

  اد؟یم بدش شوهرش از یدیفهم کجا از-

 ...حرفات از-

 !ینکرد گوش خوب نظرم به یول-

 !یچ یعنی-

 ؟یبدن یخوایم-
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  برف_یپا_رد# 

 هشتادم_پست#

 رتوندیا_رایسم#

 

  دوم فصل

 بعد دوسال

 

 اشپوشه داخل و کرد مرتب را زیم یرو یهابرگه

 و داد قرار جلدش داخل هم را نکشیع. گذاشت

 به ینگاه لشیوسا یباق کردن جمع با همزمان

 پرونده نیا در بود پرواضح. انداخت یقاض یزخالیم

 کرد انتخاب که روز همان از اما خوردیم شکست هم

 پا وقت چیه بود خورده قسم بجنگد و بماند رفتن یجا

 .نکشد پس

 اسم خورد زنگ شیگوش شد که دادگاه سالن وارد

 فرستاد امیپ و زد ردتماس دید که را اریزان

 .زنمیم زنگ خودم-
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 اثر در و شیپ سال سه که ییهاآدم با ییآشنا ر  یتاث تحت

 شده دگرگون شیزندگ بود کرده مالقاتشان اتفاق کی

 .بود کرده عوض را شیزندگ ریمس و

 تمام یجا بودند آمده انگار که داشت دوست سه حاال

 هدف شیزندگ به و پرکنند را اشگذشته یهاآدم

 .بدهند یگرید

 از بعد و گرفت را اریزان یشماره شد که نیماش سوار

 استارت قرارداد گوشش داخل را یهندزفر نکهیا

 .زد را نیماش

 ...اریزان الو-

 سالم-

 بلکه شیصدا فقط نه. شد حبس نهیس در کوتاه نفسش

 که بود یکس او شناختیم هم را دنشیکش نفس یحت

 و هدف نیترمهم و بود خوب باهاش شهیهم دلش حال

 .ماندن یبرا اشزهیانگ

 ست؟ین اریزان-

 رونیب رفته-

 .شود آرام بتواند تا شد یفرصت انیب مکث

 شد؟ یچ دادگاه جهینت-
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 نمیبب بزن جمع و فروش سود شد، صادر براش قرار-

 کرد؟ شهیم کاریچ و میدار پول یچقدر

 قانون یازوقت که ماهم سود نهیسنگ مبلغش کمی-

 .شده کم ممنوعه قاطر و االغ با بار یگذاشت

 قد قراره فقط ما میستین سود و باال فروش دنبال که ما-

 .میکن خوب رو عده هی حال میتونیم تا توانمون

 و کنند نییتع قانون تا بودند مسئول نه بود رهام با حق

 یبرا را ییجا کی کی بتوانند که پولدار انقدر نه

 بود نیهم حل راه تنها پس کنند انتخاب یگذار هیسرما

 مقابل در و شوند کولبرها گذار هیسرما خودشان که

 .کنند تیحما هاآن از قانون

 

  برف_یپا_رد#

 کمیهشتادو_پست#

 رتوندیا_رایسم#

 

 اما بود کرده رفتن قصد باردوم یبرا شیپ دوسال

. شدند رفتنش مانع و شده ریزنج شیپا به اتفاقات

 ییدرجا بود کرده ریدرگ را فکرش کولبران تیوضع
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 چطور آوردیسردرم قانون از و خوانده وکالت که

 هاآدم حال که کند یهنجارشکن قانون مخالف شدیم

  شود؟ خوب

 یریگ میتصم به شروع یبعد اتفاق با رشیدرگ ذهن

 درست همآن کرد

 گرفتار مانش درکانال  نیالو خانواده آمد خبر یوقت 

 یهاآب در سیانگل به دنیرس از قبل شانهمه و شده

 !ندشده غرق مانش

 شناختشانیم که یاخانواده اوضاع و حال روزها آن

 انیب و کردیم یتابیب واروانهید اریزان نبود، خوب

 .زدیم زار شخاله یخانواده یاعضا مرگ یبرا

 را غمش و ندارد انیب یناراحت تحمل دیفهم زمان همان

 .کردیم احساس وضوح به

 احساسات و دردها یرو بست چشم باالخره و

 .بود قلبش انتخاب که یاندهیآ به بستدل و شگذشته

 بشود تا ماند خودش و کرد یراه ییتنها به را آوش

 کولبران گذارهیسرما بودند شده هردو. منوچهر بیرق

 .ریخ یکی و شر دنبال یکی. متفاوت تین دو با
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 نام به آوش از اجازه با نخورد دردسر به نکهیا یبرا

 .بود شده گذارهیسرما او

در  در کردیم تیحما کولبران از شغلش قالب ُِ

 همرا تا بود کرده پا به ییصدا سرو یاجتماع صفحات

 .کنند حل را مشکالتشان از یکم دشیجد دوستان با

. بودند گذاشته جلسه اریزان اتاق داخل شهیهم مثل

 .چهارنفره یگاه و شدیم برگزار نفره سه که یاجلسه

 .بود دانشگاه ریدرگ روژان هم بارنیا

 سود چقدر یسر نیا نیبب کن حساب هی اریزان-

 .میکنیم

 انیب و بود اریزان با انیز و سود کتاب و حساب

 . خرج و دخل مسئول

 را اعداد و گذاشت شیپا یرو را حساب نیماش اریزان

 درحال هرروز اهشیس یموها. کرد وارد سرعت به

 اضافه دشانیسف رنگ به هربار و بودند رنگ رییتغ

 تمام که یروز همان نکرد فراموش کس چیه و شدیم

 کام به که یاخانواده و گفتند مهاجرت درد از هارسانه

 .شد ریپ بارهکی به اریزان بود رفته فرو مرگ

 و دیکش ییصدا یب نفس رهام
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 و کرد مزه مزه بود ختهیر شیبرا اریزان که را ییچا

 .کرد رییتغ نگاهش جهت انیب گفتن خب با

 به البته بوده شهیهم از بهتر تامونیمحدود وجود با-

 .دریح کاک لطف

 ادیز آدم مرز اونور میکن آزادش شده هرطور دیبا -

 .داره

 !گرفتنش شد یچ-

 و اومد دریح کاک یوقت از منوچهره، کار یحتم-

 نگران اما اومد، فشار بهش یلیخ شد ما یواسطه

 .کنمیم آزادش نینباش

  ؟یچطور-

 .منوچهره آدم یقاض کنم ثابت خوامیم-

 ؟یتونیم-

 از انیب نگاه. داد تکان سر نانیاطم با و زد یلبخند

 .بود شده عوض چقدر. بود بهش ورود یلحظه

 حیترج ماندن به را رفتن و نبود مبارزه اهل که یآدم 

 برسد چه کردینم خودش خرج شجاعت یحت دادیم

 .شجاع و بود مصمم حاال اما! گرانید

 .بگو بود الزم ما کمک هرجا-

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


  انگشت نیب ما و برداشت را نیزم یرو خودکار

 .داد یباز شسبابه و اشاره

 پول دیجد دردسر نیا واسه نیبگ و ماه نیا سود فقط-

 .خوامیم

 

 

  برف_یپا_رد#

 هفتادودوم_پست#

 رتوندیا_رایسم#

 

 .منهیه عمل خرج تمونیاولو ماه نیا-

 شد بلند جا از و داد قرار ینیس داخل را یخال استکان

 را یمطالب هم پشت و تند داشت که یانیب کنار ندیبنش تا

 .کردیم ادداشتی شیرو شیپ دفتر داخل

 دفتر و داد قرار دفتر داخل را خودکار انیب نشستنش با

 .گرفت باالتر را

 .نهیا مبلغ جمع-
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 یروزها تمام. انداخت انیب به کوتاه ینگاه رهام

 نگاه با که ییدهایام و بود او چون دینکش پس پا گذشته

 .دادیم زبانش و

 و اریزان چشمان از که یلبخند زد، یلبخند یرارادیغ

 .نماند دور انیب

 :داد ادامه بحث به و اوردهین خودش یرو به اریزان

 .باالست یلیخ منیه خرج-

 .رسهیم ماه نیا سود به-

 .کرد نگاه ترقیدق را دفتر یتو ارقام رهام

 نیکرد هیتسو که مارستانمیب ن،یبد رو ها واسطه پول-

 بعد   یهانهیهز. منیه پدر حساب دیبزن پول مقدار هی

 مخارج تو بعدش که نداره عمل خود از کم عمل

 .نمونن

 کاک واسه پول یگیم خصوصا بده جواب نکنم فکر-

 .الزمه درمیح

 .ریخ دنبال بگردم خوامیم دارم؛ دهیا هی-

ا  رهام چشمان تا بزند لبخند که بود انیب نوبت نباریُِ

 .بزند برق
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 قلب که بار هر و ستین لیدل بدون هاآدم نگاه برق 

 واکنش قبل از شتریب هم هاچشم لرزدیم دل و تپدیم

 خوب حال که ینگاه شود حاصلش تا دهندیم نشان

 .دارد

 ییروزها در. بود رهام یهامحبت قدردان قایعم انیب

 به را زانشانیعز رحمانهیب مانش بودند دهیشن که

 درمان و شوند بهتر تا بود مانده رهام دهیکش آغوش

 .باشد یدرد

 مهم شیبرا که ییهاآدم حال تا ماند هم آن از بعد و

 .کند خوب را بودند

 

 

 

 

 

  برف_یپا_رد#

 هفتادوسوم_پست#

 رتوندیا_رایسم#
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 نیاول در و بود کرده دنیبار به شروع یزیر برف

 تمام در. بودند شده پوش دیسف نیزم زییپا یروزها

 اما ها؛برگ خش خش و بود رنگا فصل زییپا کشورش

 انعکاس صدا، یب برف   و دیسف زییپا برف نیسرزم در

 .بود ییتنها

 مثل دانستیم آورد، باالتر را گردنش دور شال

 .مانده رونیب چشمانش تنها شهیهم

 درمورد اما کردیم یکوتاه چتر آوردن یبرا هرچقدر

 .افتادینم اتفاق نیا شالش

 و خورده برگشت شال با برخورد در نفسش یگرما

 .کردیم گرم را صورتش

 چتر به ینگاه و کرد مرتب را دستش مچ یرو ساعت

 تمام مثل. انداخت ساعت یصفحه یرو شده حک

  و شد مانیپش اوردینم چتر سهوا و عمدا که یدفعات

 که همانطور. ردیبگ دستش چتر شدیم کاش کرد آرزو

 سرش پشت یکس کرد احساس دادیم ادامه رفتت به

 برف قطرات بارش بعد یکم و است حرکت درحال

 لیدل  نکهیا دنیفهم. شد متوقف صورتش و سر یرو
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 گرفته قرار سرش یرو که ستیچتر برف توقف

 و سرچرخاند تند. نبود سخت

 یقرار امروز یبرا. شد ریغافلگ چتر صاحب دنیازد

 !نداشتند

 ؟یخوب-

 اندساده هاعادت یسر کی اما بود گذر حال در زمان

 .کرد تالش رشانییتغ یبرا ستین الزم قشنگ، و

 گفت آهسته و داد تکان یسر

 .نشود احساس شیصدا لرزش تا^ خوبم^

 نیا دنید هربار با چون شده موفق نبود مطمئن هرچند

 واکنش به کردندیم شروع تنش یهاسلول تمام مرد

 .شوند آرام تا بردیم زمان و دادن نشان

 . کند توقف هم انیب شد باعث رهام توقف

 م؟یبزن حرف شهیم-

 قرار کردیم احساس. بود گرفته استرس ناخودآگاه

 است خوب اتفاق نیا دانستینم اما افتدیب یاتفاق است

 !بد؟ ای
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  برف_یپا_رد#

 هفتادوچهارم_پست#

 رتوندیا_رایسم#

 

 .کرد شروع وقفهیب رهام و داد تکان را سرش

 که یکی بود یعاد زیچ همه دمتید که بار نیاول-

 نیا گفتیم نگاهش و ماجرا قتیحق دنبال بود اومده

 چشمات فقط دمتید که باردوم. کنه درکت تونهیم آدم

 بازم و جذابن چقدر چشما نیا کردم فکر. شدیم دهید

 و یشد سمج هوی اما کنهیم درکت نگاه نیا گفتم

 هم نگاهت. یندار اعتماد بهم یکن ثابت یخواست

 .بود شده عوض

... خاص و یبرف روز هی داشتم متفاوت روز هی کنارت

 بهش. اولش روز نگاه دنبال بگرد گفتم خودم به بعدش

 از یلیخ شد باعث نیهم و یاعتماد قابل کن ثابت

 .باشه تو با میزندگ یروزا

 .یبود تو بگم بهش مگذشته از تونستم که یکس تنها
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 یرو و رنگ. انداخت انیب به ینگاه و کرد سکوت

 پا به درونش در یانقالب چه دادیم نشان صورتش

 :داد ادامه و گرفت نفس. شده

 باعث کدومچیه اما نبودن یادیز یآدما میزندگ تو-

! کرد وابسته منو نیهم و باشم راحت انقدر بودند نشده

 از سهمم که یمن واسه و ستین قشنگ شهیهم یوابستگ

. بود زشتم یحت درد، بود شده مادرم و پدر به یوابستگ

 تموم واسه داشتم عادت کن تمومش گفتم خودم به

 چون نشد اما برم گرفتم میتصم دوباره و برم کردن

 و کرد وآروم قلب شهیم فقط یدور و رفتن با دمیفهم

 بدون کرد؛ شهینم یکار رهیدرگ که یروح واسه

 ه؟یچ من مورد در نظرت: پرسمیم رک و مقدمه

 در شد پا به چشمانش عمق به یازلزله وجودش در

 .نبود شترشیر دنیسنج یبرا یاسیمق چیه کهیحال

 با. دیکش نفس سخت و داد یفشار را جانش یب یهالب

 تیفعال لیم کمال با شیهاگوش شیریغافلگ وجود

 .بودند سپرده جان گوش به را هرکلمه و کرده

 م؟یبساز یاندهیآ هم با میتونیم یکنیم فکر-

 وجود نیا با کردیم احساس را زلزله یهالرزه پس

 .نماند جوابیب رهام سوال تا ستادیا استوار
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 از یلیخ دیشا و میشناسیم گرویهمد شهیم یمدت-

 میبدون رو هم یاخالقا

 :دیپر کالمش انیم

 ست؟ین یکاف نظرت به-

 :داد تکان یسر

 !نشده فیتعر هم واسه احساسمون اما-

 .میریبگ سخت خودمون به دینبا-

 مشترک زبان هی با و قوم هی از میآدم دوتام تو منو -

 گذشته بایتقر که یآدم دوتا. میارتباط در هم با هیمدت که

 ستین قرار اما هیعال زیچ همه نجایا تا... حفظن رو هم

 .گنگه یلیخ تو منو یندهیآ چون باشه؛ یکاف

 دونمیم. مان مثل همه معلومه؟ آدم کدوم یندهیآ-

 هیکاف فقط م،یکن شروعش ایب اما ستین معلوم رمونیمس

 .باشه کجا مقصدمون کنم اراده یکن اراده

 دهیشن آنچه جانیه از رهام و کرد قبول آرام ییصدا با

 سرو برف یهابوسه تا آورد نییپا را چتر بود

 .کند نوازش را صورتشان

 همبه جز نداشت یمقصد هاخواستن تمام یانتها و

 .دنیرس
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 داشتیبرم که قدم هر و بود شده متوقف برف بارش

 قلبش داشت، یخوب حس. ماندیم شیردپا سرش پشت

 کرده خوش جا لبش یرو لبخند و زدیم منظم و آرام

 که افتاد مادرش به نگاهش دیرس که خانه در به بود؛

 و گرفت جواب و کرد سالم امدیم عمو خانه از داشت

 و بود سرد خانه داخل شدند؛ خانه وارد یتعارف از بعد

 منیچ. انداخت یبخار داخل زمیه چند بالفاصله انیب

 که هم کنار. داد قرار یبخار یرو را آب پر یکتر هم

. شد مادرش یکالفگ یمتوجه وضوح به نشستند

 هم معذب حال نیع ودر دارد ییهاحرف کرد احساس

 .هست

 حرف رهام از خواستیم و داشت حرف هم خودش

 !باشد شنونده ابتدا ای کند شروع ابتدا بود مانده بزند

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 :گفت مادرش به رو و دیکش قیعم نفس کی

 شده؟ یزیچ-

 بود دهیشن حرف که حاال اما بود معذب همچنان منیچ

 هم اریدا که خصوصا شد،ینم آرام زدینم حرف تا

 هرصورت در و ستیدخترعاقل انیب بود کرده دیتاک

 لب بالخره! هیبق نه است دختر و مادر نیب مسئله نیا

 :وگفت کرد باز

 هست؟ یزیچ رهام و تو نیب...راستش-

 مادرش یبرا یموضوع نیچن کردن مطرح بود متوجه

 خصوصا گرانید دیترسیم شهیهم است؟ سخت چقدر

 محتاط نیهم یبرا شوند دلخور دستش از شیهابچه

 .بود دهیپرس

 پروا یب کند، آرامش داشت تالش زد که یلبخند با

. نبود هم معذب و یخجالت مادرش مثل اما نبود

 :گفت آرام ییباصدا

 .ادیم خوشم ازش یعنی هیخوب پسر-

 خوشش حرف نیا از دادیم نشان مادرش لرزان نگاه

 :گفت بالفاصله نیهم یبرا امدهین

 .ادیم خوشش من از اونم-
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 دختر که زننیم حرف سرمون پشت دارن مردم -

 یوقت. میدیم راه بهیغر پسر و میدار خونه تو مجرد

 باهات خواستم ازش دهیشن رو حرفا نیا عموتم دمیفهم

 نه کرده یاشتباه تاحاال نه انیب گفت اما بزنه حرف

 ییراهنما بزرگترش حد در بخوام که بوده کج راهش

 من راستش اما میکن اعتماد بهت دیبا گهیم عموت کنم،

 شخانواده اما کمکمونه هیخوب پسر رهام... دمیترس

 .بنیغر بیعج

 کردیم درک را مادرش ینگران

 ای ادهیز گمینم سال، سه نیهم یاندازه مش؛یشناسیم-

 دونمینم یحت و اومده خوشم ازش دونمیم فقط...کمه

 !بد ای خوبه اومدن خوش نیا

 .ستین بد احساس به بستن دل دونمیم اما

 .ینخور صدمه اگه اما -

 رسهینم آخر به برام ایدن خوردم صدمه اگه یحت-

 ادیم خوب روز هی باالخره یگیم شهیهم خودت

 انتخاب رو ایدن نیتوا یزندگ خاطرش به که یروز

 .دارم باورش یلیخ من و میکرد

 یخوشبخت یآرزو برات نکهیا جز بگم تونمیمیچ-

 .دخترم یباش خوشبخت خوامیم دلم ته کنم؟از
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 همان ای مادر همراه رهام شد اعالم که خانواده موافقت

 از یخبر داشتند انتظار که همانطور و آمدند شعمه

 او و رهام دانستندیم قبل از همه. نبود منوچهر

 .گرفتند قرار هم یرو به رو هاستمدت

 .گرفت یتریرسم شکل مجلس نشستند که هامهمان

 فقط هیبق که یزن. ستیلیل با ارشانید نیاول نیا

 کنار همسرش و برادر مرگ از بعد دانستندیم

 او از یشتریب اتییجز انیب اما مانده شبرادرزاده

 رنج از و خوانده را شیزندگ دفتر واقل در دانستیم

 .بود خبر با دلش یهاعذاب و
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 ینگاه و دهیپر رنگ یاچهره با بود آرام زن کی یلیل

 به یحال و حس چیه بدون چشمانش مردمک...یخال

 یابتدا از که ستیاکلمه تنها سالم و بود رهیخ هاآدم

 از یکالم نکهیا بدون و نشسته گوشه کی ؛ زد ورود

 .کردیم نگاه رو هیبق فقط شود خارج زبانش

 نکهیا با شد؛ اجرا هاسنت و شد زده معمول یهاحرف

 فاصله خاطر به اما شهر یکیآن بود روستا اهل یکی

 و فرهنگ مانند بایتقر هم هاسنت اندکشان، یمکان

 از یپوش چشم با و بود مشابه منطقه آن در  زبانشان

 و امدین شیپ نشانیماب یمشکل و بحث یموارد اندک

 .رفت شیپ یخوب به زیچ همه

 از بود، یلیل مورد در همه سوال شد تمام که مراسم

 بود ازدواج با مخالفتش یلیل رفتار لیدل خانه اهل نظر

 چه منوچهر و گذشته دانستندیم انیب و رهام فقط و

 .شده مرتکب مظلوم زن نیا حق در ییهاظلم

 و بودند گرفته را وحالش حس فقط نبود مخالف نگاهش

 .بسازد تازه یدردسر و کند باز لب دیترسیم زبانش

 ادی و گرفت دست در را بود داده بهش رهام که یصدف

 یلیل از دارد رهام بود زده حدس که افتاد یروز
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 یرازها از شیبرا رهام روز همان و کندیم تیحما

 !بود گفته یلیل
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 و شکست درخود شودینم داربچه دیفهم یوقت

 ییکجورهای. شدیم تیاذ دیشنیم که یاهیهرکنا

 شبرادرزاده یبرا که یاتفاقات با. کردیم یخودخور

 تا کند بزرگ را برادرش پسر گرفت میتصم افتاد

 برادرش پسر تنها خرج وجودش یهامادرانه از یبخش

 او از تنها نه منوچهر بد اخالق و یزندگ چرخ اما شود

 قالب در روز به روز او بلکه نساخت دلسوز یمادر

 .رفت فرو احساس یب و افسرده زن کی

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


 منوچهر بود بهتر اوضاع رهام ورود لیاوا در البته

 منوچهر که بعد سالکی اما نداشت رهام به یکار

 .کرد فرق اوضاع آمد خانه به ماههکی ینوزاد همراه

 روز هر است، منوچهر ی  واقع پسر نوزاد دیفهم

 همچنان منوچهر شد،یک بدتر رهام با منوچهر یرابطه

 آرامش هم شده ختهیر خون یحت و داشت نهیک رهام از

 .بود نکرده

 از نفرتش هرروز و ردیبگ نهیک ازمنوچهر هم یلیل تا

 .شدیم شتریب و شتریب پسرش و منوچهر

 شیواقع مادر اوردین آوش یرو به وقتچیه نکهیا با

 که یروز تا داد ادامه شنهیک پرورش به اما ستین

 را شخانواده و منوچهر انتقام قصد به یکسان دیفهم

 .دارند نظر ریز

 جمع را شجاهتش تمام یلیل و بود گفته منوچهر خود

 تمام ترس بدون و تعمدا که برود یون سراغ به تا کرد

 .دادیم کیکش شان خانه یجلو روز شبانه

 و بود گفته منوچهر نام به یکابوس از وحشت بدون

 و محبوب فرزند که را آوش شر اگر بود  داده شنهادیپ

 تمام کنند کم شیزندگ از بود منوچهر یعالقه مورد

 .گذاردیم ارشانیاخت در دارد منوچهر از که یاطالعات
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 آمدیم ادشی یوقت بود، کرده فکر یلیخ یلیل زمان آن

 یبرا شدیم ترمصمم اورده رهام ندهیآ سر بر چه

 .انتقام

 کرد انتخاب رفتن یجا و دیفهم که یروز آن اصال

 بود انتقام نیهم تین به بماند

 نه و داشت روح نه سنگ، قلبش  بود شده سرد

 .تیانسان

 کننده گرم دل کالم انقدر شد مانعش دیفهم که رهام اما

 .شود نرم تا کرد محبت انقدر شود گرم تا گفت

 و است قصه نیا آدم نیترگناهیب آوش فهماند بهش

 به سال همه نیا اما آمد کوتاه آوش از یلیل باالخره

 منوچهر از که بود نداده یروح یشکنجه خودش

 .بگذرد

 و کند رو را منوچهر دست خواستیم هم هنوز او

 .شناختیم را ون آن صاحبان هنوز
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. کردیم تماشا را برف بارش و نشسته پنجره پشت

 روزمندانهیپ  برف و شده پوش دیسف جاهمه دوباره

 اگر. بود دهیکش آغوش به را نشیسرزم تمام

 نیا کردیم اعتراف باشد صادق خودش با خواستیم

 لهیپ از تازه که ستیاپروانه  مثل احساسش روزها

 سرعت به دیجد یایدن کی به ورود ذوق از و درآمده

 .کندیم پرواز و زدن بال به شروع

 دنید با و دیچرخ عقب به دیشن که را شیهاقدم یصدا

 :زد یلبخند دستش تو یچا ینیس

 .بودم خواسته گهید زیچ هی خدا از کاش-

 :گفت منظوردار و دهیکش رهام

 .ومدمیم زودتر یخوایم منو دونستمیم اگه-

 :کرد نازک شیبرا یچشم پشت

 .بود یچا به منظورم-

 .خاراند را گوشش پشت تخس یهابچه مثل
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 کرده؟ دم یک رو یچا اون وقتاون-

 مشام به را خوشش یبو و برداشت را یچا همزمان

 .گرفت آرامش دیچیپ شینیب ریز که هل یبو. دیکش

 نبود؟ سخت ما یوهیش به کردن دم یچا-

 .داشتم دوست اما بود سخت-

 خودش داشت یسع ادا بدون و بود راحت رهام نکهیا

 .کردیم بهتر را حالش دهد وفق دیجد طیشرا با را

 .دیپر باال انیب یابرو

 ؟یداشت دوست شویچ-

 هر با دارم دوستش که یکس واسه کردن دم یچا-

 .قشنگه یطیهرشرا تو و امکانات

 که نداشت سرما امروز برف ای بود یچا یگرما

 با روزها نیا قلبش و گرفت ُگر سرعت به صورتش

 جواب در. دادیم واکنش زود چقدر فشیخف یهالرزش

 :گفت

 نیا تو یزندگ یبرا یمن انتخاب لیدل قایدق تو کنم فکر-

 .ایدن

 .دیخند بلند بود دهیشن چهآن یسرخوش از رهام
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 تا یباش یموس یعصا ستین الزم کردن معجزه یبرا

 مرهم و یبفهم را یکی که نیهم ،یبشکاف را ایدر

 یهابغض تمام یجا که نیهم ،یشو شیدردها

 معجزه یبکار لبش یرو لبخند شیزندگ

 ایدن اتفاق رممکنیغ دینبا شهیهم که معجزه...یکرد

 یمعجزه نیترقشنگ هاآدم دل حال کردن خوب! باشد

 .استیدن
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 یاصل ابانیخ وارد و آمدند نییپا ابانیخ یبیسراش از

 کوچک و شلوغ بازار به مایمستق که یریمس شدند،

 .بود  ترخلوت شهیهم از خوردیم شهر
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 انیب یاحوالپرس از بعد و داشتند مالقات قرا یلیل با

 .کنند صحبت تریخصوص  پسر و مادر تا ستادیا عقب

 که هم  یحاتیتوض و داد یلیل به را شنود دستگاه رهام

 یکم شدند جدا یلیل از از نکهیا از بعد. گفت بود الزم

 .دندیچرخ شهر یهاابانیخ در

 داشتند میتصم روزشان، کی کوتاه سفر مشتاق دو هر

 .کنند یگذرانخوش

 اد؟یب بر شازعهده مادرت یکنیم فکر-

 ٫آمد خودش به رهام انیب یصدا با

 .داشت اصرار خودش اما نبودم یراض اصال-

 بخواد که باشه یکس اون از ترمصمم نکنم فکر-

 .کنه نابود رو منوچهر

 .درسته-

 تو منو که داره ییرازا هی هنوز اون کنمیم فکر من-

 یعیطب شوهرش از زن کی نهیک یهمه نیا. میدونینم

 .ستین

 !گفتیم من به بود اگه-

 دیشا دیبگو آمد زبانش به و کرد نگاهش قیعم انیب

 دهن به زبان زود یلیخ اما است ندانستن در صالحت
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 خواسته دینبا کردنش آرام یجا طیشرا نیا در گرفت؛

 .شدیم شیتشو باعث ناخواسته ای

 ذهنم خورنیم مشکل به باهم شوهر و زن هی هربار-

 افتهیم ییاتفاقا چه گمیم خودم به... شهیم ریدرگ

 نفرت به کننیم یزندگ سقف هی ریز که ییآدما محبت

 کنه؟ لیتبد

 .نکردم فکر بهش-

 خواستن سر و کننیم ازدواج باهم باعشق که ییآدما-

 هم چقدر رهیم ادشونی جنگنیم زمان و نیزم با هم

 روگهیهمد لحظه هی توننینم یحت و خواستنیم رو

 .کنن تحمل

 .نکن فکر زایچ نیا به-

 هی که علتشم دنبال ییجورا هی ست؛ین خودم دست-

 .نشه کج یسمت اون میزندگ ریمس وقت

 نبودن هم هیشب همه از تر مهم زاستیچ یلیخ علتش-

 هم دلخواه به مینخوا نکهیا. بودن متفاوت به اصرار و

 واسه نهیگز نیبهتر یکتیم فکر و هیعیطب میبر شیپ

 ؟ییجدا از ریغ باشه تونهیم یچ آرامش به دنیرس
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 توئه؟ تفکر نیا-

 و میبذار احترام هم دیعقا به ما الزمه گمیم من-

 .میبگرد هم شناختن دنبال نهیا کار نیبهتر

 :گفت یسرشوق با و زد یبانمک لبخند انیب

 .میکن خوب رو هم حال شهیهم ایب-

 ما یدونفره نیاول نیا شه،یم خوب چطور حالت االن-

 .مونهینامز از بعد

 تا کرد فرصت رهام و گرفت یامتفکرانه ژست انیب

 درست شیرو به رو نمک با دختر. کند نگاهش قیدق
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 هربار و کردیم جذبش ینقاش شاهکار یتابلو کی مثل

 .ختیانگیم بر را نشیتحس

 تا داشت که یمشکالت برابر در و بود جسور و بایز

 شکستن از قبل اما رفتیم شیپ شدن خم آستانه

 .ستادیایم محکم و کرده راست قامت شجاعانه

 .کرد کج لب انیب بعد یکم

 کجاست؟ تر جذاب همه از شهرتون تو یکنیم فکر-

 تیجد با و ردیبگ متفکرانه ژست بود رهام نوبت حاال

 :گفت

 .ستین شهرمون تو تو از ترجذاب حاضر حال در-

 بود شده سرخ سرعت به حشیصر فیتعر از که انیب

 .دیگز لب

 .باش یجد-

 .یاوک-

 :داد ادامه و زد یینما دندان لبخند

 شهیم مهمونش جز به شهرمون قسمت نیترجذاب-

 .چنارستان
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 عاشقانه از بود زن کدام و زد دل ته از لبخند کی انیب

 عاشقانه یهاترانه یسمفون یوقت همآن نشود شاد دنیشن

 .شدندیم زده قلب یرو

 به خورد چشمش شهیهم مثل شدند که نیماش سوار

 .بود زانیآو نهییآ از که یکچر میدر

 همراهش جا همه که دارد دوستش انقدر بود گفته رهام

 و داشت جا تختش پشت رودیم خانه به یوقت شده؛

 .دیچسب یم نیماش نهییآ به خانه از رونیب
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 و بود کوچک سراب کی واقع در شهرشان چنارستان

 کرد،یم ییخودنما آب یچشمه اشگوشه گوشه در

 جا را آدم حال اشنخورده دست و بکر عتیطب

 یهمگ که یچنار یهادرخت و یخاک نیزم. آوردیم
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 خود دنبال به را نگاهش بودند دهیکش فلک سربه

 .کشاند

 و بود زییپا رساند هادرخت یکینزد به را خود انیب

 .بودند شده نیزم فرش یرنگ یهابرگ

 :بود زده جانیه

 و نیزم برف لومتریک چند فاصله تو شهینم باورم-

 .قشنگه و یرنگ انقدر نجایا نیزم و کرده دیسف

 حجم. کرد جمع را شده ختهیر یهابرگ و شد خم رهام

 یپ در یپ که بود ادیز انقدر دستش یتو یهابرگ

 کی در دیرس که انیب کینزد. افتادندیم نیزم یرو

 و سر یرو را هابرگ تمام رانهیغافلگ حرکت

 .ختیر صورتش

 بود شده ریغافلگ نکهیا وبا زد یغیج شوکه انیب

 .داد سر یبلند یقهقهه اتفاقات سرمست

 در یباز برف یقاعده رییتغ یبرا د،یرس یتالف نوبت

 نیگزیجا را کلمات دیبا دهینبار برف هنوز که ییجا

 .کرد

 انیم هابرگ خش خش برداشت، برگ یمقدار هم او

. بود هم ترقشنگ پا ریز شانیصدا از یحت انگشتانش
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 بلند همزمان هردو یخنده ختیر رهام که را هابرگ

 .شد

 .شوند خسته تا دادند ادامه یباز به انقدر

 .نشستند نیزم کف خندان ییهالب با همانجا دو هر

 .خوبه یلیخ نجایا-

 .هیواقع بهشت تره،قشنگ بهشتشیارد-

 برگ از دهیپوش درختان و سبز نیزم تصور از

 .دیخند ترمستانه

 تالش کهیحال در بود آمده جا نفسش حاال که رهام

 بلند کند پاک دست با را شیخاک یرو و سر داشت

 .شد

 .شهیزمیتم بهتر آب با چشمه، کنار میبر-

 شده مستاصل یخستگ از نداشت شدن بلند ینا که انیب

 دستش افتد،یب زحمت به یلیخ نداد اجازه رهام اما بود

 دستش یتو دست مشتاقانه ایب و درازکرد سمتش به را

 .دندیرس چشمه نیاول به تا گذاشت

 هم یرو به رو. دیجوشیم نیزم از روان و زالل آب

 و شست را شیهادست انیب ابتدا و نشستند چشمه کنار

 .دیرس رهام نوبت بعد یکم
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 !سرده یلیخ-

 . باشه سرد دمیبا ادیم نیزم ریز از-

 .میبخور بده آب مشت هی م،یندار که وانیل: داد ادامه

 و گفت کرده کلفت را شیصدا کهیحال در و خنده با

 .دیخند بلندتر بندش پشت

 .خاک به زدم دست-

 !گهید میشست-

 رهام سمت و برداشت آب یمشت شده میتسل انیب

 . گرفت

 انیب دست کف و آب به یابوسه دن؛ینوش یجا رهام 

 شدن باز با و شده انیب یریغافلگ باعث حرکتش زد،

 .گرفت شیپ را چشمه ریمس دوباره آب هم؛ از دستانش
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 قلبش ضربان و شده سرخ جانیه شدت از شیهاگونه

 .بودند وصل کریاسپ به انگار زدندیم بلند یجور کی

 را التهابش حجم نکهیا یبرا و گرفت فاصله حرف یب

 انتظار شد؛ینم باورش. انداخت نگاه ساعت به کند کم

 لجباز چه و. باشند کرده یسپر یشتریب زمان داشت

 ممکن سرعت نیکمتر با! ساعت یهاعقربه بودند

 و نبود خودش دست. کنند لبش به جان تا کرده حرکت

 .زدیم را شیپسرعمو شور دلش

 :زد لب مند گله آمد، سر که صبرش

 زنه؟ینم زنگ چرا-

 .ستادیا شیقدم کی در رهام

 تونه؟ینم که سرعت نیا به-

 .دوارمیام-

 .نباش نگران-

 پسش از نداره امکان کنه اراده شناسمیم  اریزان-

 رهیم ادشی دلشوره وقت به دله، باز یول ادیبرن

 .بده یدلدا خودشو چطور

 م؟یبخور یزیچ هی میبر یخوایم-
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 اعالم را موافقتش سر تکان   با نحالیا با نبود گرسنه

 بدون. کنند یسپر یشتریب زمان که دیام نیا به کرد

 استارت با همزمان. رفتند نیماش سمت به یمعطل

 بود اریزان فرستنده. دیرس رهام یگوش به یامیپ نیماش

 .بمانند منتظر گرید یکمی بود خواسته متن در و

 ه؟یک-

 .کرد شتریب را سرعتش انیب سوال با

 .ارهیزان-

 دست یگوش یمطمئن! امکیپ یجا نزده زنگ چرا-

 خودشه؟

 .بود نوشته متن اخر نمونویب رمز آره-

 کنه؟ وصل تونسته یعنی-

 .دمینفهم واال-

 .میبمون منتظر فعال پس-

 :زد یلبخند رهام

 .انتظارا نیا از باشه تا-

 .گرفت شخنده هم انیب

 !میکن کاریچ قراره انگار یخوشحال یجور هی-
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 و کرده گل طنتشیش رهام اما گفت منظور یب انیب

 .کردیم تیاذ را انیب داشت استرس کاهش یبرا

 .کنم ییکارا هی خواستم دیشا-

 .کنمیم فرار-

 .نیماش سقف رو یبپر مگه-

 .ستمین باند مزیج واال-

 .نباش نگران کنمیم کمکت خودم-

 .دیخند بلندتر انیب

 !کنم فرار تو دست از خوامیم-

 :گفت کرد پارک را نیماش که همزمان

 !شهینم هوم-
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 رتوندیا_رایسم#

 

 :گفت اطراف دنید با انیب و شدند ادهیپ هردو

 .حله نیماش سقف و مزباندیج مشکل-

 .میبکن کارمونو میتونیم پس عه-

 یغیج معترضانه انیب تا گفت بامزه و دار ادا 

 .بکشد یمصلحت

 .رهام-

 .جانم-

 نگاهش قدردان د،یچسب دلش و روح به به گفتنش جانم

 .کرد

 .بگذره زمان یکنیم کمک یدار که ممنون-

 سرگرم با داشت یسع رهام که بود نیهم تیواقع

 که یکار که دانستیم. کند یسپر را زمان انیب کردن

 تر ساده ریتعب به و است دشوار کرده انتخاب اریزان

 کهیحال در غیت ی لبه یرو رفتن راه شدیم اریزان کار

 اشتباه کی تنها و داشت قرار پرتگاه دوطرفش

 .بزند رقم شیبرا یمبهم سرنوشت توانستیم
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 گذاشتیم خانه در را موچهر کار اتاق شنود فقط یلیل

 قرار که اریزان حال به یوا. بود نگرانش حال نیا با

 .بگذارد را منوچهر نیماش و دفتر شنود بود

 و هزار شدیم دهید منوچهر اتاق در اگر یلیل که چرا

 راه قطعا اریزان یبرا اما کند هیتوج تا داشت لیدل کی

 .نبود یحل

 دنیبار به شروع نم نم باران زدندیم قدم که همانطور

 که ییهاقطره دنید با و آورد جلو را دستش انیب. کرد

 :گفت کردندیم لمس را دستش کف

 .خوب انیپا هی به میکن رشیتعب ایب-

 !زالل و صاف بارون مثل-

 .یرنگ یرنگ و-

 در یادکه از باعجله رهام. شد شتریب باران شدت

 سیخ نیا از شتریب تا دیخر چتر کی یکینزد همان

 شیبرا شتریب شدن   سیخ بود مطمئن که انیب و نشوند

 قطرات انبوه از تا دیچسب رهام به کندیم جادیا دردسر

 .باشد امان در باران

 شده باعث ناخوداگاه چتر یرو باران قطرات یصدا

 یبرا یمکان زودتر تا بدهند سرعت شانیهاقدم به بود
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 شد باعث رهام یگوش زنگ اما کنند انتخاب نشستن

 .کنند توقف درجا هردو

 .بود دهیرس سر انتظارشان ظاهرا

 که نیهم و داد جواب بالفاصله اریزان اسم دنید با

 .دیکش یراحت سر از ینفس شده موفق دیشن

 نیترسخت مرحله نیا شد راحت هم انیب الیخ

 .بود منوچهر انداختن دام به یمرحله

 . نکردند نگاه بهم

 . خوبه باران ریتعب گفتم-

 . درازکرد را دستش همزمان

 !بارهینم بارون گهید-

 بالفاصله آمده، بند باران شد متوجه تازه انیب حرف با

 آب ییهاقسمت در و شده سیخ ابانیخ بست را چتر

 .بود شده جمع باران

  و دادیم یتازگ یبو هوا...دیکش نفس دوباره

 .کردیم ترسرزنده را آدم رطوبتش

 !من توهم ای کمانه نیرنگ-
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 جلب آسمان قسمت نیتریآب به نگاهش انیب سوال با

 و مرتب شیکودک یهایدفترنقاش شاد یهارنگ شد،

 داده لیتشک آسمان در ییبایز قوس هم کنار لیشک

 .بودند

 .قشنگه-

 نیهم نشونش... داره یخوب ریتعب بارون نیا گفتم-

 حرف کند، نشیتحس شهیهم داشت حق کمان؛ نیرنگ

 انجام یطیشرا هر در که یتالش و نگاهش نوع زدنش،

 .بود افتخار باعث دادیم

 با و کرد جمع چشمانش در را احساسش تمام رهام

 نداشت شک...انیب به دوخت چشم ینشدن وصف یلذت

 با را هاحرف آن تمام انیب و است حرف از پر نگاهش

  شک بدون. شنودیم دل گوش

 باران از بعد که بود ییهاخاطره همان کمان نیرنگ

 .کنند ریتعب را بودن هم کنار تا گرفتیم شکل
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 شده، محول بهش که یکار اتمام و تیموفق از اریزان

 هم برسد زودتر بودند منتظر هردو نحالیا با بود، گفته

 دنیشن مشتاق هم و شدیم راحت کامل الشانیخ

 یقالب یتیهو با ییها آدم یرو بهرحال. بودند اتییجز

 .بود رفته شیپ  انتها تا شاننقشه و کرده سکیر

 که انیب خصوصا. دندیکش یراحت نفس آمد که اریزان

 از غم انقدر هاسال نیا در. نداشت هم یخوب حس

 تحمل گرید که بود داده آزارشان کانینزد دادن دست

 .باشند نداشته گرید یزخم

 سرخوش و برد باال را دستانش فاصله همان از اریزان

 :گفت

 .بکوب شادانه برطبل-

 .زد شانه یرو آرام دست وبا و شد کشینزد رهام

 ؟یسرخوش-
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 موفق شهینم باورم هنوز بود توحلقم قلبم واال! نباشم؟-

 ! میشد

 د؟یند که خودتو-

 شهمه المصب بودم، مراقب فقط من راحت التیخ-

 .بده یسوت قمیرف داشتم ترس

 .شد موفق دوستت پس-

 رفت وکالت بهانه به ه،یلکسیر آدم کال ساسان که گفتم-

 بهش البته. زیم ریز گذاشته  شنود و...رفترش تو

 نیدورب پر اتاق گفت اما باشه تلفنش تیاولو سپردم

 یکل با خودش قول به نمیهم. نداشته راه اصال و بوده

 .گذاشته یباز یشامورت

 ؟یچ نشیماش-

 فرستادم دوستامو از گهید یکی یگفت که همونطور-

 از  اونم..کردن یساختگ تصادف هی و سروقتش

 رو کروفونیم و کنهیم استفاد ادیب سیپل تا غفلتش

 کارواشم یحت اگه که روکش ریز یکنارصندل ندازهیم

 .دردسرنشه رفت

 .بوده یاوک یجد یچ همه پس-

 .شد برداشته رهام یهادوش یرو از ینیسنگ بار
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 .خودمونه با منوچهر و قمیرف خرج فقط-

 .کرد دییتا خوشحال رهام

 و برف به مینخور که میزودتربر فقط ستین یمشکل-

 .بوران

 :انداخت ساعتش به ینگاه اریزان

 .میا خونه گهید مین و ساعت دو تا تینها میکن حرکت-
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. بود آمد و رفت در روزید از و نرفته سرکار منیچ

 را قرارش یدلتنگ شدیم که موقع نیا هرسال

 .گرفتیم

 یم حس شهیهم شیخال یجا و بود همسرش سالگرد

 که یزندگ یقربان. بود یقربان مظلومش همسر. شد

 .بود زده رقم شیبرا ایجبرجغراف
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 تا پابود به شمهیق بساط هم امسال هرسال عادت به

 به برسد راتیخ رسم به همسرش محبوب خورشت

 .دستش

 بود رسانده پدرسان سالگرد یبرا را خودش هم روژان

 سرخ یآماده هاراینیزم بیس هرسال مثل انیب و

 .کردیم

 هم رهام بود کندنشان پوست مشغول که همانطور

 .نشست کنارش

 .کرد تعجب دستش یتو یچاقو دنید با

 ه؟یچ نیا-

 . کمک اومدم-

 و بود یکاف قلبش ضربان به دنیبخش اوج یبرا دنشید

 رفتارش در اوقات یلیخ که ییهاهست حواسم نیا

 قلبش دیترسیم...کردیم شوانهید دادیم بروز

 آرام ییصدا با. باشد نداشته را هایخوش نیا شیگنجا

 :دیپرس

 ؟یتونیم-

 .بلدم اوهوم،-
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 که شدیم یعال هم یلیخ...زد شیرو به یلبخند انیب

 پوست که ییهاینیزم بیس رهام. کردیم کمکش یکی

 انیب. کرد خورد یخالل و برداست را بود گرفته

 .کردیم نگاه داستانش حرکات به متعجب

 !یبلد واقعا-

 انقدر چرا تو یول. بودم یلیل واسه یخوب کمک من-

 ؟یکرد تعجب

 یچ همه انقدر ست،ین قشنگ ذهنم اما نشو ناراحت-

 زایچ یلیخ نیب ناخوداگاه که کردن زنونه مردونه رو

 .کشمیم مرز

 یلیخ  مسائل به تیجنس دادن نسبت غلطه، نیا خب-

 خودت و کولبره مادرت که ییتو واسه اونم ربطه یب

 .یکرد تجربه رو یکولبر

 را او که خوب چه. کرد دییتا را شیهاحرف انیب

 بودنشان هم کنار نیا ابد تا کرد دعا و داشت کنارش

 .کند دایپ ادامه

 با کرده سرخ ینیزم بیس قراره عاشق؛ زوج به به-

 ؟یچ ای میبخور عشق طعم

 .نشست کنارشان الیخیب اریزان و دیگز را لبش انیب
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 .کنم خورد منم نیبد چاقو هی-

 کمکشان لیم کمال با اریزان و داد بهش ییچاقو رهام

 .کرد

 شد انجام زود یلیخ کارها دوخانواده یاعضا کمک با

 رفتنش راتیخ هرسال مثل پدرش محبوب یغذا تا

 .باشد

 به هنوز که یطیشرا در و شیپ سال ده پدرش

 نیا و شد کشته یکولبر گناه به بود دهینرس یسالانیم

 منوچهر امثال اگر گفتیم خودش به مدام روزها

 به ینیقوان بیتصو مانع شانیهایکارشکن با تا نبودند

 .مردینم مظلومانه و راحت پدرش شوند کولبران نفع
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 رتوندیا_رایسم#

 

 و رفتینم شیپ شانیهاینیب شیپ طبق ریچ چیه

 نیکوچکتر خانه در نه و کار دفتر در نه منوچهر

 .کردینم کولبران و بودنش گذارهیسرما به یااشاره

 یقانون روال مورد در و بود یعاد شیهاصحبت تمام

 نداشتند یادیز فرصت. داشت دست در که ییهاپرونده

 .بودند نکرده ینیب شیپ را ماجرا قسمت نیا و

 میتونینم طیشرا نیا با دادگاه؟ تا روزمونده چند-

 .میکن باز و منوچهر یپرونده

 اریزان انچه یبرا زد،یم قدم اتاق در متفکر رهام

 :بود شده رید گفتیم

 نگه، بودنش گذارهیسرما از یچیه نداره امکان-

 !ایلیخ به وصل و قهیطر نیهم از شیزندگ کهیاون

 .مشکوکه وسط نیا یزیچ هی-

 :گفت اریزان یجمله یادامه در انیب

 .دهیفهم دیشا-

 داد قرار سرش یرو و باالبرد را دودستش کالفه رهام

 .بود برده فرو درهم را دستش دو انگشتان کهیدرحال
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 دستمون و دهیم یسوت منوچهر بودم مطمئن انقدر-

 رسما دریح کاک از وکالت به رفتم که رسهیم مدرک

 . کردم تیشکا منوچهر از

 شیدلدار به بود رهام زار حال متوجه که انیب

 .پرداخت

 دیبا فقط میکنیم دایپ براش حل راه هی نباش، نگران-

 نه؟ ای دونهیم یزیچ منوچهر میش مطمئن

 .کنه امتحانش رهام بهتره دیشا-

 .کرد فکر یکم انیب

 فکر ؟یدار اعتماد دوستات به تو ار،یزان نمیبب-

 منوچهر؟ سراغ باشن رفته ممکنه اونا یکنینم

 .داده آمارمونو نفر هی نیگیم شما که باشه ینجوریا-

 یلیخ و دوننیم و انیجر نداره، امکان من یدوستا-

 .کولبران به کمک مشتاق

 منوچهر از نفرت و نهیک انقدر نیدونیم همه که میلیل-

 .نهیبب ذلتشو شهیم خوشحال که داره

 م؟یکن کاریچ دیبا-

 .رمیبگ کمک یلیل از دوباره بهتره خونه، رمیم-
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 خانه نیا در. انداخت دیکل بعد و زد را خانه زنگ ابتدا

 وارید و در بود، گذرانده را عمرش یروزها نیشتریب

 دیبا که ییادهایفر از پر. بودند حرف از پر انگار خانه

 تلخ گذشته یروزها.بود کرده خفه گلو در و دیکشیم

 گذشته باالخره داشت که ییهایسخت تمام با و بود

 .بودند

 کرد یسع. دیکشیم را انتظارش در دم یلیل 

 مهین و نصف یلبخند با و کند پنهان را شیناراحت

 .داد سالم

 رو یراحت شدن وارد از بعد و کرد استقبال ازش یلیل

 که ذهنش. کرد انتخاب نشستن یبرا را یلیل یرو به

 . شکست را سکوتش شد آماده کردن صحبت یبرا
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 ست؟ین منوچهر-

 .سرکار رفته-

 یاراد ریغ ست،ین خانه منوچهر دانستیم نکهیا با

 .آرد نییپا را شیصدا

 .نشده مشکوک یزیچ به-

 .دیپر یلیل صورت رنگ کرد احساس

 !افتاده یاتفاق مگه-

 .بهیعج-

 .ستین یکنیم فکر که اونجور دیشا خب-

 یگرید منظور داد احتمال کرد، نگاه یلیل به زده بهت

 .دارد

 ؟یچ یعنی-

 .ستین یبد آدم انقدرا منوچهر نهیا منظورم-

 .شدیم تراضافه بهتش به داشت لحظه هر

 ...مامان-

 یطیهرشرا در اما بود یلیل ای عمه خلوت در اگر یحت

 .زدیم شیصدا مامان

 .نکن منوچهر ریدرگ خودتو جان رهام-
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 گرفتم، شنود دستگاه یبدخت با دم،یکش نقشه همه نیا-

 که کمه انقدر بردش یحساب درست دستگاه نه اونم

 ازم تازه اونوقت بدم گوش شده ضبط یصدا مجبورم

 .نشم ریدرگ یخوایم

 .فتهیب یاتفاق برات خوامینم-

 .کنمیم دایپ راهشو باالخره نترس--

 ؟یبکش سرک مویزندگ یکجا نباریا یخوایم-

 یکاف صدا د،یچرخ عقب به سرش یناباور بهت با

 شود مطمئن تا دیدیم هم را شچهره و قامت دیبا نبود

 .است منوچهر خود

 رو، شنود دستگاه جرم یدونیم نه؟ یکرد تعجب-

 یدستهم باهات یهرک نه یامان در خودت نه یدونیم

 کرده؟

 دانستینم اصال. بود شده شوکه کلمه یواقع یمعن به

 همانطور. دهد نشان یالعمل عکس چه ای دیبگو چه

 .منوچهر دهان به بود دوخته چشم مبهوت و مات

 التیخ به. منه زن یلیل ؟یکرد فکر خودت شیپ یچ-

. کنهیم پشت بهم مشترک یزندگ سال همه نیا از بعد
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 هوامو شهیهم اما ستین زدن حرف اهل یلیخ درسته

 .داره

 اما ستادهیا پرتگاه لب در که بود یاگمشده هیشب حالش

 یکی دهد،یم هولش ناگهان یکی ریمس کردن دایپ یجا

 .بوده زیعز شیبرا شهیهم و دارد اعتماد بهش که
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 ؟یلیوک چندساله-

 را زبانش که بود شده قفل انقدر ذهنش اما دیشنیم

 شده منوچهر دادن جوالن باعلث نیهم و کند کوتاه

 .بود
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 نساخته، لیوک یکس از وکال آزمون تو شدن قبول-

 پا و دست بدون پس...شهینم لیوک یکچیه تجربه بدون

 .رونیب بکش پرمنده نیا از زدن

 سخت شیبرا را دنیکش نفس ششده نیسنگ قلب

 .کردیم

 داشت شیاحساس میتصم امد،یم خودش به دیبا

. بود بس جانیهم تا کرد؛یم نابود را هیبق و خودش

 یبرگشت راه نکهیا از قبل کردیم استفاده عقلش از دیبا

 .نماند یباق

 .کردم تیشکا ازتون من-

 .دستم دهیرس تنامه-

 .کردیم نرمش دیبا. بود شده احضار پس د،یکش یپوف

 .کردم اشتباه دارم قبول-

 کنم؟ تیشکا سمع استراق جرم به-

 .رمیگیم پسش-

 .رهید یلیخ-

 کردیم قبول دیبا داشت، دیام اما شده رید دانستیم

 هم. دهد لیوک جوجه لقب بهش دارد حق منوچهر

 !یاحساسات هم و بود کرده عمل انهیناش
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 ؟یلیوک مثال-

 یبرا شک بدون کیستریه یها خنده نیا و دیخند بلند

 .بود روانش و روح با کردن یباز

 بعد. دادم لو خودمو حرفام تو من و یشد موفق میریگ-

 نکهیا دادگاه؟ یوببر من یشده ضبط یصدا یخوایم

 ندارم؛ روکار شهینم حساب مدرک نیدورب و لمیف

 جوجه یتو پسرجان؛ یول! ستین یمشکل... یاوک

 ؟یاورد کجا از رو مدرکا نیا یبگ یخوایم لیوک

 کند کنترل را اشخنده نخواست نباریا اما دیخند دوباره

 .داد ادامه خنده همان با و

 یبر جاخودت همون که گذاشتم شنود یگیم البد-

 .دار یباال

 در که بود حقش داشت، هم ماتم حاال شزده بهت نگاه

 عده کی دست کردن رو یبرا. گرفتار باتالق نیا

 شرط زدن دور نیا اما بود الزم قانون زدن دور یگاه

 و بود نکرده تیرعا را یباز یقاعده...قاعده و داشت

 .زدیم پا و دست باتالق نیا وسط دیبا حاال

 کنم؟ کارتیچ حاال خب-
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 اتاقش سمت داشت الیخ یب انداخت یلیل به ینگاه

 تفاوت نیا با شیهایبچگ تمام مثل مثل درست رفتیم

 رد منوچهر. گرفتیم هم را آوش دست زمان آن که

 .گرفت را نگاهش

 به گوش شهیهم یلیل طرفته؟ یکردیم فکر یجد-

 خاطرت به گفتم بهش شبید. هست و بوده من حرف

 ست برادرزاده هی فقط من واسه رهام گفت... گذرمیم

 یاسم خوامینم میخوب آدم من اما کمتر؛ نه شتریب نه

 .ارمیب تیباز بجه و شنود از

 :داد ادامه و زد یخندشین

 .دادگاهم روز منتظر صبرانهیب-
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 فضا در که ستییآوا تنها هازمیه شکستن یصدا

 را هازمیه وقفه یب و مهارت با اریزان. چدیپیم

 دنبال را حرکاش درسکوت رهام انیب و شکستیم

 .شود کم شانیناراحت حجم از دیشا تا کردندیم

 مسئول را خودش است، ناراحت رهام همه از شتریب

 را خودش توانستینم و دانستیم امده شیپ اتفاق

  که بود کرده دنبال را اریزان حرکات انقدر. ببخشد

 انجام یبرا گرفت شکل درونش در یبیعج یلیم

 :گفت اریزان به رو و شد بلند مکث یب ؛ نکاریا

 کنم؟ امتحان شهیم--

 حیتوض یکم از بعد و داد دستش را زمیه اریزان

 فاصله تبر گرفتن دست وبه ستادنیا ینحوه درمورد

 .گرفت

 که همانطور و گرفت محکم و دست هردو با را تبر

 .قرارداد هم از دارهیزاو را شیدوپا گفته اریزان

 که آورد فرود یمحکم یضربه چنان و گرفت ینفس

 از شدن میدون بدون زمیه هم و گرفت درد دستش هم

 بدون. افتاد نیزم یرو و رفته در دستش ریز
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 و داد قرار شیراسرجا زمیه دوباره شدن منصرف

 بود خشمش قدرت تنها هربار اما...کرد امتحان دوباره

 فاصله هدف از کهیحال در امدیم فرود تبر با که

 دیناام ؛یاجهینت بدون تالشش بارها حاصل. داشت

 .بود نشسته بار به کننده

 یدرماندگ با و بودند نگران هردو انیب و اریزان

 درد دستانش بود واضح کامال. کردندیم نگاهش

 . دیباریم شیرو و سر از عرق و اندگرفته

 نکهیا از قبل و رفت جلوتر اورد،ین طاقت انیب باالخره

 .گرفت را دستش بزند یاضربه دوباره بخواهد رهام

 .گهید بسه-
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 برف:

رهام بدون اینکه تکانی بخورد چشم دوخته بود هیزم 

 رو به رویش. 

 بیا حرف بزنیم.-

جا بماند و با عذرخواهی دانست آنزانیار صالح نمی

کوتاهی از خانه خارج شد تا رهام و بیان تنها صحبت 

 کنند.

ای گذاشت. بیان تبر را از دست رهام گرفت و گوشه

 باالخره رهام تکانی خورد

 خوبی؟-

 کوت کرد و بیان مصصم بود نطقش را باز کند.س

حتی اگه خوب نیستی بگو خوبم بذار از این کلمه -

 انرژی مثبت بگیری.

 خوام خیلی خراب کردم.من واقعا معذرت می-

اش انقدر غم داشت که دلش را به درد صدای شرمنده

 بیاورد؟

 کنی؟ داری از کی عذرخواهی می-

 کنم.شون یه کاری میمن به این آدما قول دادم برا-
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 رهام منو ببین.-

رهام سرش را باال آورد. در برابر بیان همیشه تسلیم 

 بود.

دونه زندگی یه کولبر دست و پنجه زدن با مرگه. نمی-

گرده یا نه!  دردش درد نونه اما واقعیت اینه نه برمی

تونه براشون کاری ای نمیمن نه تو نه هیچ آدم عادی

خواد که یه مسئول مهم و رده باال میکنه. حل این درد 

بتونه با قانونی که دستشه کاری از پیش ببره... اما 

کنه؟ دونیم اون مسئول چراهیچ کاری نمیهردو می

شه واال حتی به راحتی آب چون جیباش اینجوری پرمی

کردن خوردن همین قاچاقی رفتن رو چنان کنترل می

مملکت! پس  که نتونیم از ده خارج شیم چه برسه از

انقدر خودخوری نکن حتی منوچهر و امثالش هم فقط 

 اسمن و بازیچه.

رهام کالفه و با چشمانی که هنوز هم از غم و 

 عصبانیت سرخ بودند آهی کشید.

خواستم حتی اگه درمان نباشم مسکن درداتون می-

 شم...اما حاال خودم شدم درد.

ر توکاری که فکر کردی دسته انجام دادی، بهش فک-

 نکن.
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ش گذاشت و به آرامی پشتش بیان دستش را روی شانه

را نوازش کرد.هر حرکت دستش حکم مسکنی داشت 

 داد.که به تدریج تسکینش می

 خوام راحت تسلیم شم.نمی--

دونستیم باید تعهدد واسه کاک حیدر که ازاولشم می-

بده... پس عضه نخور؛ فکر کن نه خانی اومده نه 

 رفته!

مم، منی که قانون خوندم چرا سوتی دادم درد من خود-

 که منوچر خارم کنه.

 کنه، طبیعیه رهام.یه وقتایی مغز آدم قفل می-

 باید چیکار کنم؟-

 

 

 

 #رد_پای_برف

 #پست_نودونهم

 #سمیرا_ایرتوند

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


روز دادگاه شکایتتو پس بگیر، کاک حیدرم با قرار -

 مونیم یه زمان مناسب دیگهکنیم و منتظر میآزاد می

 برسه مطمئنا االن وقتش نبوده.

های گذشته همیشه درد داشتند و زمانی چقدر دلش زخم

ها خواست اما مرهمی نداشت و جای زخممرهم می

 کرد تاهنوز هم درد می

زخم شود درد...و درد روی درد جمع شده بود و 

 ترسید با حجم دردهایش چه کند؟ همیشه می

کرد د احساس میداش میاما امروز که بیان دلداری

هایش قطعا بهبود پیدا دردهایش درمان دارند و زخم

 شد.هایش تزریق میکنند چرا که امید دشن به سلولمی

 عجله کردم.-

کرد. صحبت کردن  بیشتر باید حواسش را پرت می

فایده بود. لبخندی مهمان لبش کرد و با شیطنت بی

 گفت:

بدبخت و خیلی بد هیزم میشکنی، هم اون تیکه چوب -

 داغون کردی هم دستات.

 بلد نیستم.-
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بی جان گفته و تمام تالشش را کرد تا از خیال و حال 

 بدش فاصله بگیرد.

 زانیار که بهت گفت.-

 شه تو نشونم بدی؟می-

آمد. بیان لحن ملتمسشم با لبخند جذاب به نظر می 

مشکوک نگاهش کرد اما به خاطر عوض کردن حالش 

 دل به دلش داد وخیلی زود آموشش را شروع کرد.

 پاهاتو یکم فاصله بده.-

رهام گوش به فرمان انجام داد و بیان تبر را دستش 

 داد.

 دست راستتو بذار اینجا.-

و دستش را درست  تر شدرهام عمدا بهش نزدیک

روی دستان بیان گذاشت. قلب بیان از هیجان یکی در 

 زد.میان می

 حالم خیلی بهتره.-

همیشه بهت گفتم باالخره اون روز خوبی که -

 منتظرشیم میاد.

 رهام قدردان نگاهش کرد.
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واسه من اون روز خوب با اومدن تو اومده، اومدنت -

چیه؟ هر دونی تو زندگیم مرهم همه دردام شده. می

 روزم هرچقدرم سخت بگذره کنار تو قابل تحمله. 

بیان در جواب به لبخندش عمق داد. برای او هم 

 روزهای سخت زندگی با وجود رهام تحمل پذیر بود.

 

 

 

 

 

 #رد_پای_برف

 #پست_صدم

 #سمیرا_ایرتوند

 

احتیاج داشت به جایی برود و خودش را تخلیه کند. 

 د، احتیاج داشت قلبش را تسکین ده
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به جایی رسیده بود که حتی حاضر بود جسمش آسیب 

ببیند تا حواس روحش پرت شده و کمی فراموشی 

 بگیرد.

هایی جنون به سراغ آدم میاید و بدون فکر و یک وقت

کرد دیوانه شده اعتراف می ۰کنمجنون وار رفتار می

 ش بزند.و باید مهر تایید به دیوانگی

گذاشت، شروع کرد  ایهایش را در اورد وگوشهکفش

 به دویدن با پای برهنه. دور تا دور شهر کوچکشان را 

ها را نبیند انقدر دوید تا فکر کند در انقدر دوید تا آدم

این مکان و زمان فقط خودش است و خودش... باید 

فکر و خیالش را از دردی که بر قلب و روحش 

 داد.اش هول میکرد به سمت درد جسمانیسنگینی می

هایش تمامی ندارد، هیچ چیز روزها انگار بدبیاری این

ترین اتفاق ممکن رود و در عجیبباب میلش پیش نمی

کاک حیدر تقاضا کرده بود او دیگر وکیلش نباشد وکیل 

 دیگری گرفته بود.

یک وکیل خیلی معروف و سرشناس که دستمزدش 

ی کشید و بدون شک برای برعهدهسربه فلک می

در شهرستان پول بیشتری هم ای گرفتن پرونده

 خواست.می
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هم چه بود را فقط خدا  ربط کاک حیدر و این وکیل به

دانست و او همچنان مشتاق بود از این جریانات سر می

 در بیاورد!

هایش سرعت عصبی از تمام آنچه پیش آمده بود به قدم

ی اطرافش دید و نه متوجهها را میبخشید. نه دیگر ادم

 بود.

نفسش از شدت خستگی باال نیامد و پاهایش از وقتی 

شدت درد از حرکت ایستادند فقط به درد جسمش توجه 

 رنگ شد.کرد و همه چیز در ذهنش کم

 همانطور که خواسته بود موفق شد.

با تحمیل کردن درد جسمانی هم خودش ر تنبیه کرده و 

 هم حواس خیالش را پرت شده بود.

 

 

 #رد_پای_برف

 #پست_صدویکم

 سمیرا_ایرتوند#
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ماشین را کناردرخت سرو پارک کرده و هردو روی 

 کاپوت نشسته بودند. 

حال هردو  برای این سرد بود و هوا سوز داشت با این

سرو قدیمی دل تنگ بودند و دلشان کمی خاطره بازی 

 خواست تا ذهنشان را به آرامش دعوت کنند. می

ره به خواست دوبارهام تصمیمش را گرفته بود و می

خودش زمان بدهد. از همین زمان مانده باید استفاده هم 

هایی که زخم کرد خسته از دنیای اطرفش و آدممی

خواست کنار روی زخم بودند دلش کمی آرامش می

 کسی که دوستش دارد.

 اینجا سرده.-

بیان گفت و رهام با درک حالش بالفاصله دستش را 

 بکشد. از جلو برد تا شال دور دهان بیان را باال

ی رهام نفس در حرکت ناگهانی و غافلگیر کننده

ش حبش شد و بدون تکان خوردن در جای خود سینه

ایستاد اما رهام انگار که اتفاقی نیفتاده خیالش از مرتب 

 بودن شال که راحت شد مجدد عقب نشینی کرد.

 هومی کشید و در ادامه گفت:
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باری بود  ولی من اینجا رو دوست دارم، اینجا اولین-

جا همدیگه که تورو دیدم و بعدش بارها و بارها همین

 رو دیدیم.

 دستانش را بیشتر در سینه فرو برد.

 خواد عشقمون مثل همین سرو موندنی باشه.دلم می-

خیلی وقتا بهش فکر کردم درخت سرو نماد پایداریه. -

 پایداری به عشق و دوست داشتن، به تعهد و احساس.

نه سبز و پایدار  چه وسط گرمای اوهوم سرو همی-

سوزان باشه چه وسط سفیدی برف بازم رنگ خودشو 

 داره.

قدر ساده و یک رنگ گرفتن همینهام یاد میکاش آدم-

 باشد.

گیر است که همیشه بهش ای دلدانست رهام از لیلیمی

اعتماد داشت و خیانتش را هنوز هم باور ندارد. 

بارها حرف زده دانست برای آرامشش چه کند نمی

ها ماندگار نبوده. بودند و مشخص بود رد آن حرف

 اینبار ترجیح داد سکوت کند.

بیان دستش را آرام روی دست رهام گذاشت.رهام 

دلگرم از حرکت بیان لبختدی زد و دستش را جابه جا 
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کرد تا به آرامی سرانگشتان دستان بیان را نوازش 

شدت  کند. هر نوازش انگشتاش ضربان قلبش را

 کرد.قرار میداد و روح و جانش را بیمی

ور چرخید؛ دنبال عوض ور و آنتاب بیان ایننگاه بی 

کردن بحثشان بود و دیدن زنجیر گردن رهام مکث 

 کرد.

از خیلی وقت پیش و در واقع از همان روزهای اولی 

که رهام را دیده بود این سوال در ذهنش نقش بسته بود 

و ذهنش فرصت فکرکردن و و بی انکه به خودش 

 تحلیل دهد ناگهانی سوال توی ذهنش را پرسید.

 هاش چیه؟جریان این زنجیر و حلقه-

 

 

 #رد_پای_برف

 #پست_صدودوم

 #سمیرا_ایرتوند

 

نگاه رهام رنگ باخت و چشمانش رنگ ماتم گرفت، 

پرسیده بود تا حالش را بهتر کند اما انگار این 
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تلخ روزهای گذشته ها هم یدک کش خاطرات یادگاری

 بودند.

ی ازدواج پدر و مادرمه، لیلی بهم داده اینا حلقه-

بود...خودش وصل کرد به این زنجیر و انداخت 

 گردنم.

 جالبه.-

ها دستانش را باال برد و با انگشت شست و اشاره حلقه

را به بازی گرفت، ذهنش به روزهای گذشته سفر 

گرفت ا نمیکرد. به روزگاری که اگر پدر و مادرش ر

 شد.امروز دنیا برایش جای بهتری می

به نظرم تا همینجا که گردنت انداختی کافیه از این به -

 بعد بنداز دستت...

 شجاعتش را جمع کرد و در ادامه گفت:

 شو بده من.یکی-

رهامبا چشمانی منگ نگاهش کرد و انگار منظورش 

 را متوجه نشده بود.

وقتی ست هست، من حلقه رو دوست دارم مخصوصا -

دوتا انگشتر شبیه هم تو دست دو تا آدم مختلف، برام 

ها واسه شخص من قشنگه اما جالبه و ست بودن حلقه
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تونن بدل باشن یا کهنه اینه که برام ها میاون حلقه

اهمیتی نداره! ممکنه واسه یه نفر دیگه مهم باشه که 

 اونم عقیدشه و قابل احترام.

کرد؛ حتی به اهش میرهام هنوز گیج و منگ نگ

 ها را پیشنهاد بدهد!ذهنش نرسیده بود این حلقه

 شه؟مگه می-

 چرا باید نشه؟-

ی استفاده شده واسه دو نفری که دیگه تو دو تا حلقه-

 این دنیا نیستن؟

 ربطی نداره.-

های سال خواد کنارتو با آرامش سالمن دلم می-

 دار شیم.شو داشتیم بچهزندگی کنم و حتی وقتی امادگی

ی این حقله تقدیر آدما چیزی نیست که بخواد بواسطه-

شه و تغییر کنه، تقدیر ما با تالشمون قشنگ می

مون با تعهدمون طوالنی. بیا اینجوری تعبیرش رابطه

کن پدر و مادر انقدر بهم متعهد بودن که خواستن حتی 

 تقدیر مرگشون هم یکی باشه.

 هضم کند. زما الزم داشت تا این پیشنهاد را

 پس بهم اجازه بده یکدله شم.-
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 حق با بیان بود

ایست که که دردست کرده و نه به تعهد نه به حلقه

ای کنیم و نه حتی به شناسنامهست که امضا میسندی

ایم. تعهد احساس هایمان را در آن حک کردهکه اسم

ها به همدیگر است احساسی که از وفاداری قلبی ما آدم

 کیرد.محض سرچشمه می و دوست داشتن

 

 

 

 #رد_پای_برف

 #پست_صدوسوم

 #سمیرا_ایرتوند

 

همه چیز به ظاهر آرام بود اما او ته دلش آن آرامشی 

داد شوره امان نمیکرد...در واقع دلکه باید حس نمی

تا حداقل کمی آرام باشد شاید هم به خاطر کنار 

گذاشتنش از پرونده کاک حیدر ناراحت بود و همین 

 اش بودند.شورهها مسبب دلناراحتی
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خواست با اکراه کلید انداخت و وارد خانه شد، دلش می

دوشی بگیرد و چند ساعتی استراحت کند  اما به 

 محض بازکردن در

ای که به نظر احضاریه دادگاه و چشمش خورد به نامه

 آمد.می

نفسش کوتاه بند آمد اما قبل از اینکه نامه را باز کند 

ی منوچهر را حفظ بود و زنگ خورد. شماره شگوشی

در حالیکه کنجکاو بود نسبت به محتوای نامه با اکراه 

 تلفن را جواب داد.

ی قبلی تو م رسید دستش، گفتم حیفه اون نامهنامه-

 جبران نکنم.

سالم نکرده و لحنش از تمسخر و غرور اشباع شده 

 بود.پس برخالف ادعایش شکایت کرده بود.

خواستم پیگیرت شم ولی خیلی زورم اومد میراستش ن-

از تو الف بچه رو دست بخورم با لیلی مشورت کردم 

 گفت حاضره شهادت بده تو شنود گذاشتی.

اش که تمام شد آنقدر بلند خندیدکه دلش جمله

خواست کال زندگی را باال بیاورد، هنوز باور اینکه می

 لیلی چنین خیانتی درحقش کرده مشکل بود.
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کرد. از ن بستی که گرفتار شده بود باید چه میدر ب

شکستن بیذار بود و ترجیح می داد شده حتی تظاهر 

 کند هنوز سرپاست.

شب دراز و قلندر بیدار، منم راه و روش خودمو دارم -

 دست کمم مگرفتی.

ای جدی حال منوچهر ذرهتهدید وار گفته بود با این

مجبور شد نگرفت و انقدر بدون حرف خندید تا رهام 

 تلفن را قطع کند.

 

 

 

 

 

 #رد_پای_برف

 #پست_صدوچهارم

 #سمیرا_ایرتوند
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ی دادگاه داشتن و تمام روح و تنش انگار فردا جلسه

 اسیر برزخ بود. 

دانست مجازاتی که قرار بود برایش حکمش را می

زد و قاضی هرچقدر هم تعیین شود حدس می

را  خواست عطوفت خرج کند حکم خوبی انتظارشمی

تواست جهنم را برای خوش حال نمیکشید باایننمی

خوش بود به همان برخی که تصور کند و فعال دل

دانشت شر یا خیر کدام یک انتظارش را منمی

 کشند.می

ش و پیشنهاد داد یک روز بیان نگران بود از آشفتگی 

خواست انقدر مانده به دادگاه را خیابان گردی کنند. می

 حداقل شب را بتوانند استراحت کنند. خسته شوند تا

تر دستانش را فشار دست رهام را گرفت، رهام محکم

 داد:

 خوبی؟-

شه اما این چند روز فکر کردم مهم نیست چی می-

 کنم جلوش وا ندم.شک نکن تمام تالشمو می

شی، راستشو بگم دلم روشنه احساس حتما موفق می-

 کنم قراره اتفاقای بهتری بیفته.می

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


اگه همه چیز درست شد بیا کارزار کولبرا رو راه -

بندازیم باید ازمردم امضا جمع کنیم که کولبری قانونی 

 تر بگیرن تا تبدیل شه به یه شغل کم خطر.رو جدی

 خیلی زود انجامش میدی.-

با خودت تکرار کن روزهای خوب خواهند آمد و 

 تکرار خواهند شد.

 

 

 

 

 #رد_پای_برف

 #پست_صدوپنجم

 یرا_ایرتوند#سم

 

لیلی در جایگاه شاهد ایستاده بود، قسم خورد  دروغ 

نگوید و رهام به عنوان کسی که خودش مرد قانون 

گفت نه به خاطر بود آرزو کرد کاش لیلی دروغ می

ای که ش به عمهاینکه ترسیده بود بلکه به خاطر عالقه
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ها حکم مادر برایش داشت و اعتمادی که نتیجه سال

 ودنشان بود.کنار هم ب

 سواالت منوچهر شروع شد. 

ی لیلی تمام طول اتاق را گشت و نگاه سرد و ماتم زده

روی رهام مکث کرد. بعد از چند سوال کوتاه منوچهر 

 ترین سوال را پرسید.کلیدی

 اون دستگاه شنود رو کی بهتون داد؟-

 نگاه لیلی هنوز روی رهام بود.

 کدوم دستگاه؟-

 داد! شنودایی که رهام بهت-

فهمی داری شننودایی که رهام داده؟ کدوم شنود؟ می-

 گی؟چی می

 لیلی سرش را به سمت قاضی چرخاند.

م که حکم همسرم منو تهدید کرد علیه برادرزاده-

توم دروغ پسرمو داره شهادت بدم، اما من نمی

 کنه دروغ بگم؟بگم...این مردو همیشه مجبورم می

 ده بودند.همه در بهت و ناباوری سکوت کر

 شود.همان موقع شخصی از ما بین جمعیت می
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کنم تا به عنوان وکیل خانم موحد درخواست می-

ی دیگه تعیین شه جلسهمدارک و اظهارات ما کامل می

 کنند.

ست که شناسد همان وکیل سرشناسیاین مرد را می

جای او؛ وکالت کاک حیدر را گرفته بود، اینجا واقعا 

 چه خبر بود؟

 کنند.فقت قاضی همه قیام میباموا

بود که بی خیال به سمت  منوچهر مات و مبهوت لیلی

 رفت.رهام می

شه ازش انتقام گرفت؛ با دست پر که االن دیگه می-

 نتونه از زیر کار در بره.

ش سپاسگزار نبود؛ این رهام اما برعکس ارزوی اولیه

 بازی شکل گرفته بود.جلسه دادگاه در واقع با حقه

 

 

 

 

 #رد_پای_برف
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 #پست_صدوششم

 #سمیرا_ایرتوند

 

ی دادگاه؛ صدای مصطفایی بلندتر از قبل دومین جلسه

 رسید:به گوش می

جناب قاضی متهم همیشه عادت بر پرونده سازی و -

جریان سازی دارند. چند سال پیش با یک سری مدرک 

ای رو عوض کردند و باعث شدند سازی مسیر پرونده

در اوج بی گناهی محکوم و زندانی متهم اون پرونده 

شه و یه خانواده مظلومانه مورد قضاوت جامعه قرار 

 بگیرند.

خوام برادر جناب احمدی از محضر دادگاه اجازه می 

 رو به عنوان شاهد احضار کنم.

 منوچهر با عصبانیت گفت:

اعتراض دارم؛ این دو پرونده هیچ ربطی به هم -

 ندارن.

 کرد: اعتراض وارده. قاضی بعد از مکثی اعالم

 مصطفایی با کسب اجازه ادامه داد:

 مدارک الزم رو براتون فرستادم.-
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دانست برای جلب قاضی سکوت کرد ومصطفوی می

نظر قاضی همین مدارک ریز و درشت چاره ساز 

 است.

جلسه که تمام شد بیرون آمدند اما با دیدن دو مرد آشنا 

م و هم بیان به کنار ونی در جای خود ایستادند. هم رها

هایی که بی شناختند همانخوبی آن دو مرد را می

ها داشتند تا منوچهر را ادب رحمانه برای آوش برنامه

کند و با رفتن آوش هم دست بردار نبودند اما یک روز 

رهام انقدر با لیلی حرف زد تا قانع شد آدرسشان را 

دانست به خاطر بدهد و رهام به سراعشان رفت. می

 بهش آسیبی نمی رسانند. لیلی

رهام انقدر گفت و گفت تا بفهماند گناه هیچ پدری به 

شود و تضمینی وجود ندارد پای فرزندش نوشته نمی

مرد سنگدلی چون منوچهر از مرگ فرزندش ناراحت 

ها گفته بود علیه شود و در برابر درخواست پیشنهاد آن

منوچهر شکایت کنند و پرونده اعدام برادرشان را 

 اندازند.دوباره به جریان بی

به حرفت گوش کردیم و یه وکیل خوب گیر آوردیم -

که دیگه یکی مثل منوچهرم نتونه از زیرش در بره. 

 امید داریم داداشم زودتر آزاد شه.
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 ها بود!پس استخدام مصطفایی کار آن

با خانم موحد حرف زدیم نگرانت بود خواست کاری -

 کنیم تو خیلی آسیب نبینی.

 رهام که کامال  شگفت زده شده بود با بهت پرسید:

 چقدر دیر شکایت کردین؟!-

سخت بود با داداشم مشورت کردیم سختش بود اما -

کفت منوچهر انقدر مدرک براش ساخته که می

شه، گذاشتیم وقتش برسه واال بدون حاالحاال آزاد نمی

مدرک کاری ازمون ساخته نبود. خانم موحد تازگی 

کنه منوچهر جعل درک پیدا کرده که ثابت میخبر داد م

 کرده!

 نه به اون تصمیم اولتون نه به کاردانی حاال.-

راستو بگم هیچ کدوم از حرفاترومون تاثیر نداشت -

ولی وقتی گفتی این آدم چی سر حیوونا میاره و با آدما 

کنه تا براش کولبری کنن کری شدم، اخبار چیکار می

رنج و بدبختی کولبرا ش از م که همهاون وری

تونستیم بی کرد نمیگفت... وجدانمون بد در میمی

تفاوت باشیم، بعدشم که خبر مرگ کل یه خانواده تو 

 مانش رسید رگ غیرتمون زد باال...
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به داشم گفتم اینو باید از زمین محوکرد اما داشم گفت 

 حیفه بذار بمونه یکم درد بکشه،

 ه دیگه وقتش رسید.خیلی حواسم بهش بود تا اینجا ک

 

 

 

 

 #رد_پای_برف

 #پست_صدوهفتم

 #سمیرا_ایرتوند

 

تعداد جلسات دادگاه بیشتر از انتظارشان  طول کشید 

چرا که دو وکیل ماهر در دو طرفه قضیه با هم درگیر 

 شده بودند.

اما یک چیزی این وسط مشخص بود منوچهر خودش 

ها آن هم آدم افراد دیگری بود کسانی که مرئی نبودند و

شناختنشان و حال  از دیدشان منوچهر یک مهره نمی
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گفت مهرهای سوخته را ی بازی میسوخته و قاعده

 باید حذف کرد.

مصطفایی در طول دادگاه ثابت کرد منوچهر مرتکب 

شده و از کولبران سواستفاده کرده. به اندازه قاچاق می

کافی هم شاهد و مدرک داشت تا ثابت کند. مدارکی که 

 ها توسط لیلی جمع شده بود.مه در این ساله

خورده که برای التیام دردهایش صبوری زنی زخم

وقتش کرده و به زمان اجازه داده بود فعال بگذرد تا به

دستور توقف صادر کند و حاال همان زمان طالیی بود 

بدون آسیب رساندن به حتی آوشی که همخونش نبود و 

 از این حیث مدیون رهام بود.

صطفایی ثابت کرد چون رهام مخالف شیوه و م

شده و های منوچهر بوده همیشه موی دماغش میقاچاق

 منوچهر تصمیم داشته با این تهمت افسارش را بکشد.

داد و اینبار هم ثابت کرد همیشه همسرش را آزار می

ی اوست این که همسرش مطیع و بردهبا علم به این

رایطی که پای درخواست را داشته اما موکلش درش

گیرد تصمیم تنها یادگار برادرش مسط بوده تصمیم می

 ها پیشش را عملی کند.مدت
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م مهم تر از همه در شکایتی جدا ثابت کرد برادر 

ی احمدی را با پرونده سازی محکوم کرده خانواده

 است.

 

 

 

 #رد_پای_برف

 #پست_صدوهشتم

 #سمیرا_ایرتوند

 

لیکه دست رهام روی جدول کنار خیابان رفت و درحا

 گرفت به قدم زدن ادامه داد.را می

 تر عزیزدلم، از اون باال نیفتی.یکم آروم-

ای که رهام بیان با لبخند به ارتفاع کوتاه جدول و جاده

 داشت نگاه کرد.رویش قدم برمی

 حاال چند متر ارتفاع که نیست!-

بگو دو انگشت فاصله، واسه به هم خوردن تعادل -

 بسه.
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 شدی رهام.حساس -

دلم نمیاد درد بکشی...تو، لیلی و آوش تنها کسایی -

 خوام آسیبی بهتون بسه.هستین که من دارم و نمی

 بیان از قدم زدن دست برداشت 

مون؛ سه تا فهممت اما ما هر سهدونم رهام، میمی-

تونیم از پس مشکالتمو بر بیایم. تو آدم بزرگیم که می

مطمئن باش مام همیشه فقط مارو دوست داشته باش و 

 دوستت داریم.

حس اطمینانی که همیشه در کالم بیان وجود داشت 

 کرد.دلش را قرص می

 دونم و مطمئنم فقط...می-

 فقط نداره-

دونی...تو روزایی که گذشت خیلیا بهم ثابت کردن می-

داشت همراهم بودن باعث کنارم، آدمایی که بدون چشم

قیمت زندگیم همیشه شدن به خودم قول بدم حتی به 

 کنارشون باشم.

 ترین آدم زندگت لیلیه.فکر کنم مهم-

 هومی گفت و ادامه داد:
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تو درست کنم، لیلی آدم خوب زندگیمه؛ اون بذار جمله-

موقع که اومدم پیشش بهم گفت مامان صداش بزنم تا 

دونستم واسه زنی مثل لیلی حالش خوب شه و من نمی

خواست حس ن فقط میحال خوب معنایی نداره و او

خوب شنیدن مادر رو تجربه کنه تا یادش بره تو 

 تقدیرش فرزندی وجود نداره.

شه انقدری عاشقت بود که به هنوزم باورم نمی-

 خاطرت شهادت دروغ داد.

راستشو بگم من هنوز بابت شهادت دروغش عذاب -

 وجدان دارم.

چی بگم وقتی بین درست و غلطش موندم تو شرایطی -

و باطل مشخصه اما راه رسیدن بهشون  که حق

دونم درست چیه و غلط چی فقط از ناهموار. منم نمی

 خوام ما رو ببخشه.خدا می

 آهی کشید و آمین زیرلبی گفت بیان ادامه داد:

 ولی عجیبه وکیلش قبول کرد دروغ بگه!-

مصطفایی در جریان شهادت دروغ لیلی نیست اما از -

موکل هرچی بگه  اون دست وکیالست که معتقده

 درسته و باید طبق اون پیش رفت.
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هومی گفت و فکر کرد در جهان چند پرونده وجود 

دارند که برای اثبات حقیقت خود به دروغ متوسل 

ها و افرار درگیرشان چه شوند و عاقبت آن پروندهمی

شود، این دروغمنجر به حقیقت جان چند نفر را می

 کشاندبه قهقرا میدهد و چند نفر دیگر را نجات می

هایی را عوض کند اصال اگر این دروغ سرنوشت آدم

چه؟ حتی او هم مثل رهام با وجدانش درگیر شده بود و 

 خدا برسد به حال دل لیلی...

 

 

 

 #رد_پای_برف

 #پست_صدونهم

 #سمیرا_ایرتوند

 

ی بیان خوردند و برای ادامه ناهار را در خانه

 کارهایشان به اتاق رفتند.

بالفاصله لپ تاپ رهام را روشن کرد تا نتیجه بیان 

 کارزای که راه انداخته بودند ببیند.
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میلیون تا این لحظه امضا جمع  ۱۲شد باورشان نمی

 شده  بود.

مطمئنم یه روز یه قانون خوب به نفع کولبرا تصویب -

شه، کولبری از راهای بی خطر و بدون مرگ و می

گناه! تا نات بیصدالبته بدون آسیب رسوندن به حیوا

 طور ادامه بدیم.اون روز باید همین

انقدر هیجان داشت که با کاتری که توی دست داشت 

 موقع بریدن کاغذ کف دستش را هم برید.

نگاهش افتاد به خونی که داشت تقریبا از محل بریدگی 

زد، به سرعت با انگشت شست دست مخالف فواره می

گرفت تا از درد داد بریدگی را فشار داد...لبش را گاز 

 نکشد اما رهام متوجه شده بود و نگران جلو آمد:

 چی شدی؟-

 هیچی آرامی گفت اما رهام قانع نشد. 

 بده من دستتو. -

 یه زخم کوچکه -

رهام با لجاجت دستش را اسیر دستانش کرد. با دیدن 

کرد دلش به درد آمد خون که آرام از دستانش چکه می

 و چشم ریز کرد.
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 نخدای م-

 بار او به جای بیان محل بریدگی را فشار داد:و این

 درد داره؟-

 کتمان نکرد: اوهوم

 بمیرم.-

 خدانکنه.-

صبر کن ببندمش تا خونش بند بیاد، کمی که گذشت 

 خون بند آمد.

 بهتر شدی.-

بیان نگاهی به دست رهام که قصد نداشت دستش را 

 ول کند کند انداخت:

 خوای ول کنی؟نمی-

گفت باید یک یی باال انداخت، صادقانه میرهام ابرو

 داد اما ترجیح داد شیطنت کنو:ی محکم تحویلش مینه

 ولت نکنم میخوای چیکار کنی؟-

شناختش که بداند دارد شوخی بیان لبخندی زد انقدر می

 کند درجواب خندید و به شوخی گفت:می
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وقت ببینم تو انقدر جیغ میزنم باالخره یکی بیاد اون-

 وای چیکار کنی؟خمی

رهامسرش را جلو برد؛ لبش  درست مماس با لبش 

 قرار گرفت:

کاری نکن همونجور که دستتو با دستم اسیر کردم -

 لبتم اسیر لبام کنم....

بیان چهارانگشتش را روی لبش گداشت و سرش را 

 کنی عقب راند:

 دلم واسه سروهمیشه سبز پایین جاده تنگ شده.-

 گذاشت:ای کف دستش رهام بوسه

 بریم؟-

 با موافقت بیان هر دو از جا بلند شدند

*** 

دست در دست هم از جاده پایین آمدد، درخت سرو 

شد... اردیبهشت رسیده و چند سبز و استوار دیده می

شد بارش برف قطع شده بود و انگار امسال روزی می

حال قرار بود زمستان زودتر از همیشه تمام شود با این

ثر بارش برف روزهای قبل هنوز فرش زمین در ا

 سفید بود.
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انداخت داشتند نگاهی به عقب میبا هر قدمی که بر می

دیدن رد پاهایشان کنار هم حس خوبی به جان و تنش 

 کرد.تزریق می

کنار درخت سرو ایستادند اما نگاه بیان همچنان به 

ردپاها بود و همین باعث شد رهام هم رد نگاهش را 

 بگیرد.

باره رد پامون رو زمین برفی ف نمیوقتی بر-

 مونه.می

 رهام دستش را گرفت.

تو دنیا رد  خیلی چیزا موندگارن، مثل رد نگاه آدما -

ی رو قلبمون...مثل رفتار ادما تو ذهنمون...مثل رایحه

شن عطر آدما تو مشاممون...اگه خب باشن هرکدوم می

شن ی قشنگ و اگه بد باشن مییه رد خوب و خاطره

 ی تلخ.رد  بد و خاطره یه

 و تو رد خوب زندگی منی.-

ی مانده را ی بیان به وجدش آورد و فاصلهجمله

برداشت و کمی بعد تن دخترک میان آغوشش تنگ 

 شد.
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بدون شک هردو برای هم جان بودند و جانان، نه درد 

زدند یکی شده بودند تا مرهم شدند و نه زخم میمی

 جایی که دردی نماند... تمام دردهای گذشته باشند تا

و چه زیباست رد  پای خدا روی تک تک روزهای 

 .زندگی

 

 #رد_پای_برف

 #پست_صدودهم

 #سمیرا_ایرتوند

 

 پایان 

 به وقت مرداد هزار و چهارصد و یک
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