


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 یک_پست#

 خدا نام به

 آنتیک

 "هایشدست" :اول فصل

 

 راه کوچک یدریچه از که باریکی نور .است ظلمات 

 روشن را دخمه این فضای تا ندارد توانایی قدرآن گرفته،

  .کند

 هایشدست از یکی .کوبدمی دیوار به را دختر کمر مرد 

 به اعتنابی مرد .لرزدمی دختر .نشیندمی او یشانه روی

 پایین بازویش روی از و کشدمی را او تاپ بند لرزه این

 .بزند جیغ کندمی تالش .لرزدمی بازهم دختر .اندازدمی

 تا کندمی تقال .شودنمی خارج اشحنجره از صدایی هیچ

 نیست آنی هم هایشتکان حتی .کند فرار او دست زیر از

 .باشد باید که
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 که کسی مثل باحوصله، دهد؛می ادامه را کارش مرد 

 کارش و کندمی تفریح .ندارد کارش برای ایعجله هیچ

 .دهدمی انجام را

 و خوردمی سر تنش روی از دختر سفید و کوتاه پیراهن 
قفسه تا او هایشانه روی از مرد دست .افتدمی پایش پایین
 .کندمی لمس را او آرامیبه .شودمی جاجابه اشسینه ی

 صدایی، نه ندارد؛ سالحی دختر .ایعجله هیچ بی بازهم

 .حرکتی نه

 مرد داغ هایدست و گیردمی راه هایشگونه روی اشک 

بیش مرد هایدست .کندمی لمس بیشتر را هایشبرجستگی
 بدون و بزرگ خال یک خال، یک و اندبزرگ ازحد

 شست و اشاره انگشت دو بین یفاصله در هم برجستگی

 .دارد قرار او

چهره .بیندمی که است چیزی تنها این اتاق اندک نور در 
  .است اتاق تاریک کامالاً قسمت در مرد ی
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 گودی روی .زندمی دور را بدنش مرد هایدست از یکی 

 روی از دیگرش دست .نشیندمی کمرش سرد و لخت

  .گیردمی پیش در را پایین مسیر دختر تخت شکم

 که امید ینا به کند؛می بازوبسته باشدت را دهانش دختر 

 صدای و باشند افتاده کار به اشصوتی تارهای بار این

 کند،می بیشتر را هایشتکان .برسد مرد گوش به التماسش

 ماهر و بزرگ هایدست .شودنمی عایدش چیزهیچ اما

 روی شناور برگً  یک مثل دختر .کنندمی رویپیش مرد

 یعهده به فرماندهی .ندارد خود از اختیاری هیچ آب
قابل او از دیگری چیز هایشدست جز که است مردی
  .نیست رویت

 دارایی تمام او و رسدمی هایشممنوعه به مرد دست 

 خرج مرد ازدست رهایی و خوردن تکان برای را توانش

 ...کندمی

 باشتاب و کندمی باز چشم ناگهان بدنش محکم تکان با 

 به و دنوزا یک قلب سرعت به قلبش .نشیندمی تخت روی

 .کوبدمی نهنگ یک قلب شدت
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 مثل صورتش بر پیشانی روی از عرق هایقطره سقوط 

 .است مانده باران شدید رگبار یک زیر که است کسی

 .چرخاندمی اتاق سرتاسر در زدهوحشت را نگاهش 

 یدخمه آن نه است، اتاقش در کند باور خواهدمی گویی
کم «وای» یک مثل ایکلمه و لرزندمی هایشلب .تاریک
 هنوز اما است، سرد سردً  تنش .کنندمی تولید را جان

 .کندمی حس شکمش و کمر روی مرد هایدست گرمای

 انگار .کندمی نگاه را شکمش و کرده خم سر وحشت با

 .است کرده همراهی را او اشبیداری تا کابوس، تاثیرات

 

 دو_پست#
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 .نیست خواب ندرو یلغزنده و کوتاه پیراهن از خبری 

 طبق و پوشانده را هایشران روی تا رنگکرم بافت

 .است لخت پاهایش عادت

 که کسی مثل درست .است دردناک گلویش کندمی حس 

 گلویش انگار ...کرده پاره را گلویش که زده فریاد قدرآن

 .است شده زخم صدایشبی فریادهای تأثیر تحت

 آن یلبه به ار خودش تا گذاردمی تخت روی را دستش 

 هم پاهایش حتی .است ضعف از پر دستش اما بکشاند،

 خنک هایپارکت روی .دارند را حسیبی به شبیه حسی

می برف از شدهسفیدپوش بالکن به نگاهش .ایستدمی اتاق
سفیدی این که است کابوسش فضای در هنوز قدرآن .افتد
 .ندارند برایش را همیشگی جذابیت دست،یک های

 نفعشبه خنکی این .افتدمی راهبه خنک هایپارکت روی 

 بزرگ هایدست آن گرمای که است این حداقلش .است

  .کندنمی تداعی برایش را
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 کنار دوزانو روی پاهایش بودن لخت به اعتنابی 

 لمس با که است این دنبالبه .نشیندمی «ُدرسا» رختخواب

 آن و است لحظه در که شود مطمئن دیگر حضور یک

 .است بوده شدنیتمام کابوس یک فقط کابوس،

 وکولهکج زمین و رختخواب روی حتی بدخواب درسای 

 تخت روی خوابیدن امکان که هست هم همین برای .است

  .ندارد را

 به انگشتانش .بردمی پیش درسا لمس برای را دستش 

 یدقیقه چند تا .شوندمی جمع سرعتبا نرسیده، او یشانه
 را خودش یشانه بزرگ و داغ یمردانه دست یک قبل
 .بود کرده لمس

 که کند زمزمه طوری خودش با را جمله این کندمی سعی 

 :کند درک را آن اششنوایی حس

 .بوده خواب یه فقط-

 تا صوتی تارهای از خودکار شکلبه سؤال این بالفاصله 

 با را سؤال هایشگوش .آیدمی پیش اششنوایی هایحفره

 :شنوندمی گیجی از پر یلحن
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 بود؟ واقعی قدراین چرا پس–

 کابوسش درون فضای .چرخاندمی اتاق در را نگاهش 

دست ...هادست و نداشت اتاق این فضای به شباهتی هیچ
 هیچ هادست آن .بودند ناآشنا عجیب متجاوز مرد آن های

  .نداشتند «بنیامین» هایدست به شباهتی

 کابوس آن پرید،نمی خواب از اگر که کندمی فکر این به 

  کرد؟می پیدا ادامه کجا تا

 آن یادامه به خواهدنمی .دهدمی تکان سرش باسرعت 

نمی .داغ یمردانه هایدست آن بازی یادامه به .کند فکر
 با بود قرار غریبه هایدست آن که کند فکر این به خواهد

 .بکنند چه بدنش هایممنوعه

 که امید این به دهد،می درسا به عتسربه را نگاهش 

 .شود پرت اشحافظه حواس

 کنار بعد کمی و شماردمی را او آرام و منظم هاینفس 

 یک .کشدمی دراز سرد هایپارکت روی او رختخواب

 .گذاردمی بازویش نرمی روی را صورتش طرف
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اندازهبه نه اما کند،می اذیتش دارد تن به که بافتی پرزهای
 .داغند هنوز که شکمی و کمر ی

 

 سه_پست#

  

 

 

 

 

................ 

 واضح دیدش کهاین ازقبل .کندمی باز را چشمانش الی 

 .کندمی جلب را توجهش بازویش رفتگیخواب شود،

 «آخ» و کندمی بلند بازو روی از را سرش سختیبه 

 .پیچدمی گردنش در بدی درد .گویدمی پردردی
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 کهاین عجیب و آورده را َدخلش زمین روی خوابیدن 

 کرده تجربه را عمیقی خواب چه سختش شرایط باوجود

  !است

 .کشدمی درهم چهره و شودمی بلند آرنج روی 

 باران زیر هاساعت که کسی مثل .کندمی درد تنش تمام 

 درسا به .است شده کرختی و سستی دچار بدنش مانده،

کولهوکج است؛ عمیق خواب در چنانهم که کندمی نگاه
 .شبنیمه از تر

 صاف اشواقعی نهایتبی کابوس و گذشته شبنیمه یاد با 

می را صورتش دورتادور ، دارشحالت موهای .نشیندمی
 .گیرد

می درست صورتش دور محدود فضای یک موهایش 
 مثل .لعنتی کابوس آن فضای مثل بسته فضای یک .کنند

 طرفبه سرعتبه را سرش .نورکم و تاریک یدخمه آن

 جای اتاق نمای و بروند عقب به موها تا گیردمی سقف

 بعد و بگیرد را مویی یشدهساخته کوچک فضای

 خواهدمی انگار .دهدمی تکان را سرش محکم بالفاصله
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 بیرون کرده، تجمع سرش در که را هرچه کار این با

  .بریزد

 یعقربه .کندمی نگاه دیوار روی گرد ساعتً  به بعد کمی 
  .است نشسته یونانی نه عدد روی کوچک

به و گذاردمی سرد هایپارکت روی را دستش هردو 
 زدن سر برای هم را امروز .شودمی بلند زمین از سختی

از بود دیده را استخدامش آگهی ،«هدی» که شرکتی به
گل به سری بتواند کند عجله کمی اگر شاید اما داده، دست

 سر احتماالاً و یلداست شب امشب .بزند پدرش فروشی

 .باشد شلوغ کمی مناسبت این به پدرش

 موهایش کردن شانه بدون و رودمی آرایش میز سمتبه 

 حالت موهای .بنددمی را هاآن کش با کردنشان، مرتب و

 .آیندمی پیش کمرش گودی تا دار

می درسا به ایدوباره نگاه شود،می تمام که کارش 
 بیدار دیگر ساعت یک تا حداقل او که نددامی .اندازد

 از را «باران» کردن صحبت بلند صدای .شد نخواهد

 .شنودمی هال داخل
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 پاهایش پوشاندن و لباس کردن عوض برای قصدی 

 هم خیالش و پوشانده را هایشران وسط تا بافتش .ندارد

 خانه در ساعت این «سهیل» و پدرش که است راحت

 .هاستزن تصرف در شهر ،باران قولبه .نیستند

 رنگش .اندازدمی خودش به آینه در ایدوباره نگاه 

 .است شده مهتابی

 یپریده رنگ و بردمی کار به مادرش را اصطالح این 
 هم چشمانش زیر .کندمی توصیف واژه این با را چهره

 تأثیرگذار ازحدبیش دیشب کابوس انگار .اندافتاده گود

 و گذاردمی گردنش روی را ظریفش دست .است بوده
 .آوردمی پایین آرام

پیش امکان ازاینبیش دستش و است بسته بافتش ییقه 
 هایدست آن ...هادست آن دیشب اما ...ندارد روی

 نگاهش !بودند رفته پیش خیلی خال، آن با ناآشنا و بزرگ

 دارد کند؟می چکار .رودمی پیش اشباالتنه برجستگی تا

 یصحنه و کرده تکرار خودش برای را یلعنت کابوس آن
 کند؟می بازسازی را جرم
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 چهار_پست#

  

 

 

 

 

 

 .داردمیبر آینه داخل تصویر از را نگاهش بالفاصله 

 و باران به برود، خانه هال به زودتر است نفعشبه 
 حواس زنانه، هایحرف مشت یک با و بپیوندد مادرش

 .کند پرت را اشحافظه

 

*** 
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 پیدا صبحانه میز سر را باران و مادر ورشتص برخالف 

 پدرش .ندارد وجود میزی خانه این در البته .کندنمی

 داشته مشکل نهارخوری میز پشت خوردن غذا با همیشه

 قرار کانتر دوطرف کانتر مخصوص صندلی چهار .است

 صرف برای آن یاستفاده زمان تنها معموالاً که دارد

 .خانه این یچهارنفره و زنانه هایصبحانه .است صبحانه

می پیدا هاگل دادن آب درحال و پاسیو کنار را مادرش 
 پاسیو این .است نشسته پاسیو باریک یلبه هم باران .کند

 هایگلدان .رودمی شماربه کوچک جنگل یک نوعیبه

 ایخالی فضای هیچ پاسیو درون یپرشاخه و سرسبز

  .اندنگذاشته باقی

 به دادن آب در را مادرش یحوصله کهدرحالی باران 

 و هاحوصلگیبی از کند،می تماشا اشآپارتمانی گیاهان
 .گویدمی کسالتش

 سمتبه هال کنار از کند جلب را توجهشان کهآن بدون 

 مادرش که کندمی فکر این به و رودمی بهداشتی سرویس

 نشدنیتمام و تکراری هایحرف شنیدن برای صبری چه

 .ددار باران
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 وحدهمتکلم باران هنوز زندمی بیرون که سرویس از 

 :پرسدمی بلند سرویس در جلوی همان از .است

 بیارم؟ مرغتخم باران،–

 بیدار کی او داندنمی .گذاردمی نصفه را اشجمله باران 

 سبکبه مکث کمی ازبعد .است نشده متوجهش که شده

 :گویدمی شانخواهرانه هایصحبت همیشگی

 مامان؟ سر موهای تقویت ایبر–

 و اندازدمی مادرش به نگاهی .شودمی هال وارد کامل 
 سرتاپایش یکبار مادرش .گویدمی خیریبهصبح و سالم

 در «خیربه عاقبتت» یک گفتن با بعد و کندمی برانداز را

 .شودمی دقیق صورتش

 باران .دهدمی باران به و گیردمی مادرش از را نگاهش

 :است وابشج منتظر

  .تو فک به بستن برای نه،–

 .رودمی کانتر سمتبه و 
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 .شوندنمی دلخور هم از .خنددمی بلند صدای با باران 

 :است سبک همین به همیشه مکالماتشان

 مثل اخالقاش بنیامین ایشاال بگم کنم نفرینت خوادمی دلم–

 دلت بازم بزنی، فک صبحم تا شب بفهمی تا باشه سهیل

 .شهنمی خالی

 برزبان هم را همین ...سهیل بیچاره :گذردمی ذهنش از

 :آوردمی

 سهیل بیچاره–

 .مافتاده مدافعاش و سهیل گیر که منم بیچاره–

 را میز روی محتویات و کشدمی عقب را پاتک صندلی 

می اشبینی به چینی محلی پنیر دیدن با .کندمی چک
 هم ایهانهب حاال و نداشت خوردن به اشتهایی .اندازد

 .بس و خالی نان لقمه یک شاید .دارد نخوردن برای

 :شنودمی را مادرش نگران صدای نشستن درحال

می شیرعسل برات .بخوری پنیر خوادنمی ،«برکه»–
 !شده مهتابی رنگت .آرم
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 پنج_پست#

  

 

 

 

 

 

 .است سرد شدتبه راهرو .زندمی بیرون خانه هال از 

 از دعا یک و کشدمی باال دهانش روی تا را گردنششال

پله از ."نکند عود سینوزیتش کاشای" که گذردمی دلش
 واحد مقابل از .آیدمی پایین طبقهدو یخانه این های

طبقه به درنهایت .سهیل و باران واحد گذردمی هم زیرین
 .خروجی بزرگ چنداننه و آهنی در و رسدمی همکف ی

 به ایعالقه سهیل .تاس حیاط فاقد دوطبقه یخانه این 

خانه این خرید برای انتخابش شاید .ندارد طبیعت و حیاط
 .باشد داشته ربط اشسلیقه به هم حیاط بدون ی
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 حیاط که است چیزی تنها مادرش سبزسر پاسیوی 

 کندمی رنگکم اندکی را طبقهدو آپارتمان این نداشتن

بهرو سفیدی از عظیمی حجم با و کندمی باز را کوچه در 
  .شودمی رو

 دوست را برف قدرچه .گرددمی بارانستاره چشمانش

 دارد اعتقاد باران .دارد دوست را زمستان قدرچه .دارد

 که دارد اعتقاد او و است خودشیفته ماهیدی یک او که

اً نیز هامردادی را زیبایی از حجم این  خواهند دوست قطعا

 .داشت

 خواهدمی دلش انگار .گذاردمی برف روی پا بااحتیاط 

  .بزند بدیلبی تابلو این به را آسیب کمترین

 این سحرخیر افراد هایقدم و ماشین رد که ندارد کاری 

 خودش ندارد دوست است؛ نگذاشته باقی بکر را منظره

 .باشد زنندهآسیب

 سفیدی .رودمی پیش سفیدرنگش ی«تیبا» تا آرامآرام 

 .است شده ستتارا کامالاً برف سفیدی زیر ماشین
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 جلو یشیشه روی را هایشدست ناراضی و شودمی خم 

اً .کشدمی  متر چند حتی دید، نداشتن و وضعیت این با قطعا

 و ندارد دستکش ...بدهد تکان را ماشین تواندنمی هم
 قلقلک را دلش سرمایشان، یهمه با هابرف لمس تصور

 .دهدمی

 نزدیک تا را اشزدهیخ هایدست شود،می تمام که کارش 

 سر، دادن تکان با کندمی سعی زمانهم و آوردمی دهانش

 حرارت .شودمی موفق .بزند پس دهانش روی از را شال

 این .است مؤثر منجمدش سرانگشتان روی بر بازدمش

 .دارد دوست را گرما و سرما بازی

 انگشت میان به که نگاهش .شوندمی گرم دستانش کمکم 

 باز دهانش تا شودمی باعث افتدمی اشاشاره و شست

 خالی هیچ .بدهد ازدست را خود گرمای نفسش اما بماند،

 افتاده اتفاق کنندهکالفه یادآوری یک ولی ندارد، وجود

 .است

دقیقه چند .افتندمی پایین سپس و شوندمی جمع هایشدست 
 .رودمی فروشیگل سمتبه تیبا فرمان پشت بعد ی
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 برای جاهمان از و کندمی باز را روشیف گل ایشیشه در 

اً که جدیدی هاینرگس می ذوق اندآمده امروز بار با قطعا
مستطیلی و متریبیست یمغازه شود؛می مغازه وارد .کند

 شکلشان

 خاطربه این و نیست گرم خیلی فروشیگل داخل هوای 

 .است اجبار یک هاگل عمر شدن طوالنی

 شکسته یچهره .بیندمی ولمشغ کار میز پشت را پدرش 

می سالم جاهمان از و گذراندمی ازنظر را مهربانش و
 اما کند،نمی نگاه چشمانش به .آیدنمی باال پدرش سر .کند

 :دهدمی را جوابش گرم همیشه مثل

 ...بابا سالم–

 یا دوماه؟ ماه؟ یک نکرده؟ نگاهش درست است وقت چند

 بدون را اشیزندگ تصمیم ترینمهم وقتی ترشدقیق

  بود؟ گرفته او رضایت

 بخاری .ایستدمی کنارش و زندمی دور را آهنی میز 

 هم چندان که گرماست منبع تنها میز پایین کوچکً  برقی

 .نیست مؤثر

https://t.me/vip_roman
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 قیچی برای پدرش هایدست سریع حرکت به خیره 

 :گویدمی میز، روی رز یشاخه پنج هایبرگ کردن

 .بخورید یچای یه برید بابا، من بدید–

 

 شش_پست#

  

 

 

 

 

  

 ساعت یک هر همآن پدرش، خوردن چای به عادت 

 چیزی قدیمی، کمرباریک هایاستکان آن در و یکبار

 و داندمی هم برکه .دانندمی اطرافیان تکتک که است
 .دهدمی اهمیت آن به بقیه از بیشتر
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 .داردبرنمی هاگل روی از را نگاهش «آقا حسین» 

می نرمش همیشه لحن با .باالست چنانهم هم سرعتش
 :گوید

 .باشه کم تزئیناتش کرده تأکید مشتری .تمومه دیگه این–

 .بعدی سفارشای سراغ برو بعدم بریز، چایی دوتا تو

 تارهای این .کندمی نگاه پدرش جوگندمی موهای به 

چشم هم یلدا شب برف دستیک سفیدی از حتی دورنگ
 .نوازترند

 جالباسی روی را شالش کهاین ازپس عد،ب یدقیقه چند 

 از پر قندان و چای کمرباریک استکان دو کند،می آویزان

 .گذاردمی او دست کنار میز روی را شکرپنیر و قند

  .بابا بخورید–

 .اندشده ساده گلدسته یک به تبدیل سرخ رز پنج حاال 

گونه و بینی نوک اومدی، بیرون از .برکه بخور، خودت–
 !شده قرمز هات

 روی از که او بود؟ کرده نگاه صورتش به کی پدرش 

 !بود نکرده بلند سر گل شاخه پنج
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نتیکآ  عادله حسینی  
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 .پیچدمی استکان باریک کمر دور را انگشتانش 

 مضمون .داردبرمی را تبریک کوچک کارت آقا حسین 

 ...«مبارک یلداتان» :است این آن

 .گذاردمی کنار و چسباندمی آن روی را کارت 

 برکه .داردبرمی را استکان و چرخدمی برکه تسمبه 

 .کندمی دنبال را او یکارکرده و مردانه هایدست حرکت

 ویژگی .دارند خال نه و بزرگند خیلی نه که هاییدست

دست لمس .است پوستشان شدن شل و هاچروک اصلیشان
 یک است؛ رویا یک لعنتی، کابوس آن برخالف او های

دست این نوازش .افتدمی اتفاق زیاد که صادقه رویای
 باران و او موهای نصیب زیاد کشیدهزحمت و زبر های

 کرده ازدواج است سال چند باران که حاال حتی .شودمی

 بنیامین یکردهنشان برکه و دارد را سالهپنج درسای و

 .است

 لحنی با و گرداندبرمی میز روی را خالی استکان پدرش 

می خودش سمتبه مریم هایگل کشیدن درحال و شوخ
 :گوید
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 کنی؟می وجب دستامو داری–

 دسته آن از او .کندمی نگاه را او صورت بار این برکه 

به را اطرافیانش داشتن دوست حس که است دخترهایی
 او .مورد این در نه اما هست، خجالتی .آوردمی زبان

 به احساساتش دادن نشان برای حداقل گراست،برون

کتابخانه پروپیمان یقفسه .گراستبرون خود ناطرافیا
 زبانبه برای که شده باعث شاید عاشقانه هایرمان از اش

  .نکند کاریکم احساسش آوردن

 .شد فداشون شدمی کاش کردممی فکر داشتم نه،–

 .گیرندمی خنده رنگ پدرش هایلب لحن، جایبه بار این 

 :است تربانمهر همیشه او شود؛نمی ترمهربان لحنش

 کمک برای اگه .پدرصلواتی عزیزی، نریختهزبون–

 گل کدومش ببین کن نگاه رو سفارشا دفتر اومدی،

 رو نرگسا .کن آماده همونو وایسا داده، سفارش محبوبتو

اً که هم  .دیدی جلو اون حتما

 .محبوبش هاینرگس پیچیدن ...گویدمی ایکشیده چشم 

 این؟ از بهتر چی
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نتیکآ  عادله حسینی  
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 اول سفارش دو روی از .کشدمی خودش تسمبه را دفتر 

 با .خواهدمی که است همانی سوم سفارش .شودمی رد

 است بنیامین .کندمی بلند سر باسرعت مغازه در صدای

 .آیدمی داخل مغازه در از که

 

 هفت_پست#

 

 

 

 

 

 

 یک قبل شب .ماندمی باقی حرکتبی دفتر روی دستش 

 موضوع این به ایاشاره بنیامین .بودند کرده چت ساعتی

 .ساعت این همآن آید؛می دیدنش به که بود نکرده
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

می مغازه فضای در بنیامین یمؤدبانه و بلند سالم صدای 
بر میز روی را دستش درون مریم هایگل آقا حسین .پیچد
 :دهدمی را جوابش خوش روی با و محترمانه و گرداندمی

  .اومدی خوش .سالم–

 میز نزدیک که طورهمین بنیامین .دکنمی سالم هم برکه 

می قرار اولویت در را آقا حسین به دادن جواب شود،می
 :دهد

 ...نباشید خسته .ممنونم خیلی–

 جواب مالیم لبخندی با .چرخاندمی سر برکه سمتبه و 

 به بعد و گرددمی را صورتش کوتاه دهد،می را او سالم

 :دهدمی گوش آقا حسین

 .واینسا پا سر .ینبنیام آقا بشین،–

 برکه .کشدمی پایین را چرمش کاپشن زیپ آرامیبه او 

 :اندیشدمی خود با و کندمی دنبال را دستش حرکت

 «!رو میلیونیسه کاپشن خریدش،»

می را آقا حسین تعارف جواب و دهدمی تکان سر بنیامین 
 :دهد
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  .راحتم من .ممنونم–

اً میز به نگاهی بعد و   :اندازدمی شلوغ نسبتا

  خوبه؟ کاروکاسبی اوضاع–

 بخشی قیچی با و رودمی مریم هایگل سراغبه آقا حسین 

 :بردمی اریب صورتبه را آن یساقه از

  .رسهمی روزی .شکر–

 .کندمی سوءاستفاده او یزیرافتادهبه سر از بنیامین 

 «خوبی؟» :زندمی لب و اندازدمی برکه سمتبه نگاهی

 بعد و دهدمی فشار همروی را چشمانش تأییدبه برکه 

 سویبه بیشتر را دفتر چشمی ارتباط این کردن قطع برای

 بوده نامزدی این مخالف پدرش کهاین .کشدمی خودش

 او، مقابل در بنیامین با شدن کالمهم برای که شده باعث

 در که است شده قضیه این متوجه هم بنیامین .باشد معذب

  .کندمی مراعات ایویژه شکلبه آقا حسین مقابل

 تاثیربی افراطی بودن معذب این برای باران بدجنسی 

 بله جواب بنیامین این به مصری تو که قدراین» :نبوده
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 که برهمی سمت این به رو بابا شک احتماالاً بدی،

 «...گذاشتن ناسازگاری سر زیادی هورمونات

 .گذاردمی نظر مورد سفارش زیر را انگشتش 

 برای .خواندمی را سفارش مقابل مختصر یحاتتوض

 سمتبه و زندمی دور را میز نرگس هایگل برداشتن

 .رودمی مغازه جلوی

 قرار مخاطب را پدرش کهدرحالی را بنیامین درخواست 

 :شنودمی داده

 چند یه نیست، مشکلی نظرتون از اگه خواستممی–

 .ببرم جایی تا خودم با خانومو برکه ساعتی

برمی کوچک هایدسته میان از نرگس گل دسته کی 
 دیشب هم مورد این در کندمی فکر خودش با .دارد

  .است شده عجیب امروز بنیامین .بودند نکرده صحبت

 کدام که کندمی فکر این به ...نداده جواب  هنوز پدرش 

 پیچیدن و مغازه در ماندن است؛ ترجذاب برایش انتخاب

 بنیامین؟ با شدن همراه یا هانرگس
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 عجله بدون پدرش که است دوم یدسته برداشتن درحال 

 :دهدمی جواب

 .شهمی تاریک زود هوا که دونیدمی–

 :دهدمی جواب بااطمینان بنیامین 

 هوا تاریکی ازقبل تا که هست حواسم .دونممی بله،–

 .گردونم برش

 

................... 

 حواس تمام واندتمی شهر سطح در همآن برف، تماشای 

 .بکند خودش به معطوف را برکه

 را سفید یمنظره کناری یشیشه از رنگشعسلی چشمان 

  .کندمی تماشا سکوت در

 با و است نشسته او سفیدرنگ تیبای فرمان پشت بنیامین 

 جز که دهدمی را مجال این او به اشمحتاطانه رانندگی

 به حتی ؛نکند فکر دیگری چیز به منظره از بردن لذت

 ندارد؟ ماشین بنیامین چرا که پررنگ سؤال این
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 .کندمی اذیتش دختر این بودن حرفکم 

 

 هشت_پست#

  

 

 

 

 

 

 

 بگذارد، آرامش شخصیت پای را حرفیکم این تواندمی 

 .دارد دوست را زدنش حرف که کند انکار تواندنمی اما

می ادا کشدار کمی و خاص آهنگ یک با را کلمات کهاین
 گذارد،می وقت کلمات حروف تکتک برای انگار ...ندک

 گوشبه بعد و دهدمی تابشانوپیچ کند،می بازی هاآن با

 داشته خبر خود کهآن بی برکه لحن .رساندمی مخاطبش
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 این بنیامین .است اغواکننده باشد، کار در عمدی یا باشد

 گل سبد یک سفارش برای وقتی و برخورد اولین در را

 گذاشته فروشیگل به پا رفیقش فروشگاه یافتتاحیه یبرا

  .فهمید بود

گل میز پشت یسالهبیستنوزده دختر روز آن بنیامین 
 :بود داده قرار مخاطب را فروشی

  مناسبه؟ کار بهشروع تبریک برای گلی چه–

 هیچ .بود متعجب خودش سؤال از خودش روز آن 

 مثل همه هاگل شنظر از .نداشت گل انتخاب در وسواسی

هم بیشتر دختر این با خواستمی دلش انگار اما بودند، هم
 با که ساده یجمله یک شنیدن بعداز همآن !شود صحبت

 را توجهش و شده ادا دختر دهان از خاصی خیلی لحن

 به داره بستگی .نداریم نامناسب گل ما» :بود کرده جلب

 «...بریدمی گل براش که کسی یروحیه

 یکلمه کسی حاال تا بود کرده فکر خودش با مینبنیا 
 یکلمه بود، نکرده ادا خاص همهاین را "روحیه"
 .را "نامناسب" منفی یواژه حتی و "بستگی"
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 برکه خود یعهدهبه را گل انتخاب بنیامین روز آن 

 و رز هایگل از گلیدسته با بعد ساعتی .بود گذاشته
 بود مطمئن کهدرحالی بود، زده بیرون مغازه از لیلیوم

 .گشت خواهد باز فروشیگل یمغازه این به بازهم

 .بشنود را برکه صدای کندمی هوس روز آن یادآوری با

اً  :اندازدمی رخشنیم به گذرایی نگاه .االن همین دقیقا

  !ساکتی خیلی–

 بالذت بردارد، نگاه بغل یشیشه از کهآن بدون برکه 

  :دهدمی جواب

 بزنم، حرف ترسممی ولی کنی، مخرهمس تونیمی–

  !کنه آب رو برفا نفسم گرمای

 یاندازهبه .است دارخنده دختر ترس .زندمی ایخندهتک 
 .او دهان از کلمات شدن تلفظ روی خودش دقت

 نزنی، حرف اگه بگم کنم، تهدیدت تونممی االن من پس–

 .کنممی روشن ماشینو بخاری

 .چرخاندمی سر سمتش ارب این و خنددمی هم برکه 

 :زنندمی برق اشعسلی چشمان
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 .بلدی کردن تهدید پس–

 دور و زندمی راهنما مکالمه شروع از راضی بنیامین 

 :گرددمی میدان

 مچمو و بزن حرف باهام .بلدم هم دیگه بد کارای خیلی–

 رفته؛ سرت گشادی کاله چه بفهمی االن همین بذار .بگیر

 .نشی شوکه کردیم عروسی

 دنبال خودش ماشین فرمان روی را هایشدست حرکت 

 :پرسدمی راحت بعد و زندمی پلک بار چند .کندمی

 زدن حرف با که هستی آدمایی دسته اون از تو پس–

 .دیمی لو خودتو

اً– می سر یه خودم که رسممی ایدرجه به حتی گاهی .دقیقا
 .کنممی تنظیم خودم از شکایت یه پاسگاه، رم

 آدم یک بنیامین نظرش از .خنددمی بلند صدای با بار این

 این هایآدم هایپیچیدگی که راحت  آدم یک .است اکتیو

  .ندارد را روزها
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 زانوهایش بین و چسباندمی همبه را دستش هردو کف 

 و خیابان یخیره جلو یشیشه از دفعه این .کندمی قفل
 :شودمی اشخوردهپا هایبرف

 خودشون از زود خیلی آدما .نیست یدنپرس به احتیاجی–

  .کننمی رونمایی

 و گیج و کندمی باریک چشم نفهمیدن معنیبه بنیامین 
 :خنددمی گنگ

 تو .نرسیدم عرفان از درجه این به هنوز من !فلسفی چه–

 .اممدلی چه رونمایی بعداز من نظرت به بگو رسیدی که

 :خنددمی ناز و اندازدمی باال شانه پیلهشیله بدون 

 اخالق .نشسته من کنار که آدمی همین همینی، تو–

کرت  .نداری سازمانی براضافه س 

 از را نگاهش و کندمی تر زبان با را زیرینش لب بنیامین

لب که فهمیده االن تازه .داردبرمی او ایقلوه هایلب روی
 به خاصی حالت چه «س» حرف ادای هنگام او های

 .گیرندمی خودشان
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 نه_ستپ#

 

 

 

 

 

 

 برای که خیابانی .شوندمی نزدیک آشنایی خیابان به 

 .است آشناتر خیابانی هر از برکه

 خیابان .کندمی کم را سرعتش که داندمی را این بنیامین 

می آهسته را اتومبیل .باز کامالاً مسیرش و است خلوت
 روی از باحسرت برکه نگاه که است متوجه چون راند،

 کتابش شهر و هامغازه که خیابانی .گذردیم آشنا خیابان

 برکه برای هم هایشفرشسنگ تکتک هیچ، که

  .آشناست
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

می حددرهمین .داندنمی را جزئیات بنیامین که هرچند 
 این سوم یکوچه در که بزرگی و قدیمی یخانه که داند

 بوده برکه زندگی محل سال شانزده دارد، قرار خیابان

 را اشسالگیشانزده تا و شده متولد نآ در که جایی .است

 و برکه بعد و کرده فوت پدربزرگش .گذرانده جاآن
 در حاضر حال در که ایخانه به خانه آن از اشخانواده

 اطالعاتی کل هااین .اندکرده مکاننقل کنند،می زندگی آن

 هر برای دختر پرحسرت نگاه یعالوهبه دارد؛ که است

 .گذرندمی رمسی این از که باری

 نگاه اما اند،شده رد خیابان آن مقابل از است وقت خیلی 

  .است بیرون به هنوز دستشکنار یشیشه از برکه

 :پرسدمی بااحتیاط و اندازدمی دختر رخنیم به نگاهی 

 تونیممی باشی داشته دوست و شده تنگ دلت خیلی اگه–

  .ببینیم بیرون از رو خونه بریم

 :دهدمی تکان سر باسرعت برکه 

 !نع–
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 را او مخالفت شدت ه، جایبه ع حرف جایگزینی این و 

 .گیردمی اشخنده قاطع نع این از .دهدمی نشان

اً .خاراندمی را اششقیقه ناخن با   خالی قسمت روی دقیقا

 و لخت موهای که دارد عادت بنیامین .را موهایش از
 ربوکسو مدل .کند کوتاه حالت این به را روشنش
  .محبوبش

می نشان خودش از مالیمی هایواکنش معموالاً برکه  
 که است رفتارهایی از فراتر کمی کلمات غلظت این .دهد

 لبخند .است دیده او از غیررسمی نامزدی مدت این در

 :پرسدمی وقتی دارد

 خونه اون برای دلت خیلی کنممی حس من چرا؟ خب،–

 .شده تنگ

 اما غمگین، لحنش .دهدمی تکیه صندلی به را سرش 

 :است منطقی

به من .نماش حتی .ستدیگه کسی برای االن خونه اون–
 کرده زندگی خونه اون تو باید، که سالی شونزده یاندازه
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 از که روزی هر .مکرده بازی بزرگش حیاط تو و

 .مدیده سیمانیشو نمای م،اومده دبیرستان

 در حتی که است جالب کندمی فکر و زندمی جا را دنده 

 توسط کلمات تلفظ خاص حالت به حواسش هم لحظه این

 خیلی نظرش به دختر عیب یا و ویژگی این .است برکه

 که است فکر این درگیر ذهنش زمانهم .رسدمی برجسته

 این که ایخانه .ببیند را خانه آن دارد دوست هم خودش

 دل آن از که دارد اصرار و است دلبسته آن به هنوز دختر

می است پررنگ قبل بار از ذهنش در که را سؤالی .کنده
 شدند،می رد خیابان این مقابل از وقتی هم قبل بار .پرسد

 :زدندمی فریاد را دلتنگی دختر این هایعسلی

 یخونه یه فروختید؟ رو خونه اون چرا بپرسم تونممی–
اً ینقطه یه توی دارحیاط و کلنگی  .تهران خوب نسبتا

 او سمتبه شده داده تکیه صندلی به سرش که ورطهمان 

 به اعتقادی که سالهنوزده دختر یک مثل .چرخاندمی سر

 جواب مهربان لحنی و لبخند با ندارد، زنانه هایسیاست

 :دهدمی
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 اون .دونمنمی جوابشو من چون بپرسی، تونینمی نه،–

 فوت بعداز گرفت تصمیم عموم و بود عموم نامبه خونه

 .سادگی همین به .بفروشتش زرگمباباب

 ماه سه بعداز برکه .اندازدمی پیشانی به چینی بنیامین 

 در تفکر حالت یدهندهنشان حالت این که داندمی خوب

 دقیقه چند بعداز بنیامین چون زده، حدس درست .اوست

 :پرسدمی

 نخریدید؟ رو خونه عموت از خودتون چرا خب،–

 

 ده_پست#
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نتیکآ  عادله حسینی  
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 یک .خردمی زمان سؤال این به دادن جواب برای برکه 

 خونه اون» که جمله این گفتن است باورغیرقابل دروغ ً

اً و «نداشتیم دوستش و بود قدیمی  آن گفتن قصد برکه قطعا

 .ندارد را

 نخواهد که دردناک آنقدر .است دردناک هم واقعیت گفتن 

 قسمتی تا کمی برایش هنوز که کند تکرارش مردی برای

خونه خریدیم؟می رو چی» :بگوید تواندنمی .است غریبه
 «بود؟ خودمون برای که ای

 ازبین عقب صندلی روی از اشکوله برداشتن یبهانهبه 

 مرد این نگاه زیر خواهدنمی .شودمی رد صندلی دو

 ایجمله تریندستیدم کوله، برداشتن درحال .بدهد جواب

 :آوردمی زبانبه باشد بحث این ختامحسن تواندمی که را

 .بود داده کسی به قولشو قبل از عمو–

 او تمایل عدم متوجه حداقل یا و شده قانع بنیامین ظاهرااً 

 کوله بند .دهدنمی ادامه که شده بحث این یادامه برای

 متوجه واضح خیلی او و شود می پیچیده انگشتانش دور
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نتیکآ  عادله حسینی  
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 و کشدمی سمتشبه کمی را خود بنیامین که شودمی
  .سایدمی او یسرشانه به را ویشباز

............... 

 باز درحال برکه .کندمی پارک مغازه درمقابل بنیامین 

 :گویدمی زدهحیرت کمربندش کردن

 !تمغازه بیایم قراره نگفتی –

 :گویدمی راحت و کشدمی را ترمزدستی بنیامین 

 منی، کنار وقتی که برات تجربه شهمی این .نپرسیدی–

 !کنجکاوتر حداقل یا باشی ترپرحرف یکم

 باز را ماشین در و کشدمی اشمقنعه به دستی .خنددمی 

می لوکس یمغازه این به پا که است دوم بار .کندمی
 به و نداشت آمادگی بار این یاندازهبه هم قبل بار .گذارد

 دختر یک به شبیه و ساده ظاهرش هم اندازه همین

 .بود محصل

 بنیامین .رودمی کنار مغازه خودکار و ایشیشه در 

می قرار برکه کمر گودی روی فاصله بدون را دستش
 از بیشتر دستش فشار .کندمی هدایت جلو به را او و دهد
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 دست کف کندمی حس برکه کهطوری است، معمول حد

 کردن، راهنمایی از بیشتر و کرده پر را کمرش یچاله او

 هم اعتراضی اما نیست، یراض .دهدمی هل جلو به را او

 .کندنمی

 .کشندمی خودشان سمتبه را هانگاه و شوندمی وارد 

 و موبایل فروش به فقط بنیامین فروشیموبایل یمغازه
اً یمغازه این .شودنمی محدود تجهیزاتش  با بزرگ نسبتا

 یغرفه .است غرفه سه شامل سفیدش و سیاه مدرن دکور
 بنیامین قدیمی فیقر ،«هیراد» که موبایل فروش

 بهمربوط بعدی یغرفه .دارد عهدهبه را آن مسئولیت

 خودش بنیامین معموالاً که است تبلت و تاپلپ فروش

 جوانی زن اشفروشنده که آخر یغرفه و است آن مسئول

خوش جوان، زن یک .جانبی لوازم فروش یغرفه است؛
 هم اول بار همان نگاهش که سالهسی حدودااً و مشرب

 زن .«افتخاری صبا» بود؛ نشسته برکه دل به خوش

 ختم این به درموردش برکه شناخت تنها که ایچهرهخوش

 .بگیرد قرار مخاطب فامیل نام با ندارد دوست که شودمی
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 سوت هیراد .شودمی بسته سرشان پشت ایشیشه در

می قرارش مخاطب باز روی با صبا و کشدمی کشداری
 :دهد

 !اومده یک ببین به،به–

 .کندمی تشکر و سالم و دهدمی تکان سر لبخند با برکه 

می پیشخوان روی را دستش درون گوشی یجعبه هیراد
 :شودمی خارج آن پشت از و اندازد

 مشتری پر یمغازه که بود این واجبت کار پس بنیامین،–

 رفتی؟ و کردی ول رو

می برکه کردن بغل درحال و رودمی سمتشانبه صبا 
 :گوید

 نداشتیم، مشتری اصال صبح وقت اون اوالاً .نگو چرت–

 یه دادن ازدست به عروسک این ماه روی دیدن بعدشم،

 .ارزهمی حسابخوش مشتری دنیا

 

 یازده_پست#
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 

 

فرومی زن آغوش در و گویدمی دلی ته از ممنونم برکه، 
 اندام و بلند قد درمقابل ظریفش اندام و متوسط قد .رود

 نه که حسی .دارد برایش عجیبی حس زن یشانهچهار

 .است عجیب فقط .بد نه و است خوب

*** 

 دستش و دهدمی تکیه رنگسفید چرم یکاناپه به بنیامین 

 تماشای غرق بالذت .گذاردمی آن یلبه افقی شکلبه را

 هاییلب او، درشت عسلی چشمان .شودمی برکه حیرت

می برجسته و ردهفش همروی بیشتر تعجب، درحال که
 .است گرد ازحدبیش که ایچانه و شوند

 این یشدهآپدیت دخترهای آن از یکی اگر دختر این 

اً بود، اشجامعه روزهای می مخفی را حیرتش باید قطعا
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 حالتی با بعد و کردمی باز عادی را مقابلش یجعبه .کرد

 دارپرچم هم آن موبایل، گوشی گرفتن هدیه انگار که

 و شیک تشکر یک است، ایساده اتفاق برایش آیفون
  .کردمی مجلسی

 بنیامین .دهدمی هم نشان را آن و است متعجب برکه اما 

 البته که باشد زدهذوق دختر این که دادمی ترجیح بیشتر

 همآن چندمیلیونی، یهدیه این خاطربه فقط برکه نیست؛

 نیست، بینشان ایرسمی نسبت هیچ هنوز کهدرحالی

 .است متعجب

 تیله شبیه بنیامین ازنظر چشمانش .کندمی بلند را سرش 

 :است رنگعسلی آن داخل هایپره که هاییتیله .است

  چیه؟ هدیه این مناسبت–

 یکبار را خود نگاه و اندازدمی دیگر پای روی را پایش 

 درگیر هردو صبا و هیراد .چرخاندمی فروشگاهش در

 فروشگاه یگوشه این به انتوجهش خیلی و هستند مشتری

 :گویدمی باآرامش و دهدمی هاتیله به را نگاهش .نیست
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نتیکآ  عادله حسینی  
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 من نظر به خب، ولی یلدا، شب به بدیم ربطش تونیممی–

 بیشتر مناسبتوبی دادن هدیه من چون خودیه؛بی کار

 .دارم دوست

 ایشیشه میز .نشیندمی گوشی یجعبه روی برکه نگاه 

می خودنمایی آن روی آیفون وشیگ یجعبه و زندمی برق
 آن کردنش، باز جایبه و بردمی پیش را انگشتانش .کند

 :گویدمی بامالحظه و نرم .دهدمی ُسر بنیامین سمتبه را

هدیه گرفتن به عادت من ولی بنیامین کردی لطف خیلی–
 .ندارم مناسبت بدون ی

 با هم را اشاصلی دلیل و دهدمی قورت را بزاقش 

 :کندمی اضافه مالیمت

  گرونه نرمال حد ازبیش هدیه اون وقتی اونم–

 چشم و داردبرمی را اشتکیه .خوردمی جا بنیامین 

 :کندمی باریک

اً چیه؟ مناسبت بدون گرفتن هدیه مشکل–  االن تا من ضمنا

دهنده به مربوط قیمتش بحث و هدیه انتخاب کردممی فکر
  .شگیرنده نه است، هدیه ی

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 عوض شوخی با را بحث این و بخندد کندمی یسع برکه 

نارضایتی تمام باوجود است؛ خودش انتخاب بنیامین .کند
 روابط این رفتن پیش گرم و سالم به حواسش باید پس .ها

 :نشود مؤاخذه انتخابش خاطربه بعدها تا باشد

 بعدی عید تا .کنی عوض فکرتو طرز االن از تونیمی–

خونه بیای مناسبت اون به تونییم .نداریم زیادی یفاصله
  .بیاری هدیه و مون

 را دستش هردو .کندمی عوض را نشستنش حالت بنیامین 

 شمرده لحنی با بار این و کرده قفل پاهایش یفاصله بین

 :گویدمی

 کار ترینعادی کنممی فکر من و منی نامزد تو برکه،–

  باشه گرفتنش و دادن هدیه همین نامزدی دوران توی

 .خیر ترین،عادی ولی شاید، عادی گذردمی برکه ذهن از 

 در زیادی هایترینعادی کرده ثابت مدت این بنیامین

 او دیشب درخواست مثل .دارد وجود نامزدی یدوره

وبیگاه هایلمس مثالاً یا حجاببی عکس گرفتن برای
  .برکه تمایل گرفتن درنظر بدون گاهش،
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 .بدهد تغییر را اشچهره حالت افکار این دهدنمی اجازه 

نمی بنیامین هایدرخواست به اعتراضی که طورهمان
اً فرستاده، دیشب که عکسی .کند  گوشی در هنوز قطعا

 که موهایی و تنگش شلوار و بلوز با عکسی .است بنیامین

 کرده خوش جا هایششانه روی و شده بافته سمت دو از

 .بودند

 این دلخوری بدون تواندب تا باشد لحظه در کندمی سعی 

 :کند جمع را ماجرا

 

  دوازده_پست#
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  .منه از مشکل شاید منتها .شده ثابت من به تو لطف–

قانع حالتبه کلماتش کندمی سعی و کرده کوتاهی مکث 
 :شوند چیده هم کنار ایکننده

 من یخانواده فرهنگ تو چیزا سری یه قبول ببین،–

 با بتونه شاید که قیمتیگرون گوشی همین مثالاً .سخته

می که ایهدیه دممی ترجیح من .کنه برابری ماشینم قیمت
 ...کنه معذبم کهاین نه کنه، خوب حالمو گیرم

 آرین؟می تشریف بنیامین، آقا–

 دو حضور .گویدمی پیشخوان پشت از را این هیراد 

 پسوند آن شدن اضافه باعث مشتری عنوانبه جوان دختر

  .است شده آقا

به را دستش بچرخد، هیراد سمتبه کهآن بدون بنیامین 
 جدی بحث بنیامین ازنظر.گیردمی باال مکث عالمت

بی بنیامین و ماندمی منتظر و شودمی متوجه هیراد  .است
 :گویدمی برکه به رو تعارف

 که کاری تو اونم گیری؟می ازم منو اختیارات داری–

 بخشه؟لذت برام
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 دستشبغل سفیدرنگ یکاناپه روی از را اشکوله برکه 

 جواب باآرامش و خودمانی حین، همان در و داردبرمی

 :دهدمی

 یدفعه برای بیاد دستت مسلیقه خواممی .بنیامین ابداا،–
 عطر یه مثل هاییگزینه به من، به دادن عیدی برای .بعد

 گرد قفس یه توی قناری یا پرفروش،رمان یه خوشبو،

 .کن کرف بیشتر

 .شودمی بلند ازجا و چسباندمی خودش به را اشکوله 

 دلخور اشچهره .کندمی تماشا را شدن بلند این بنیامین

 را دختر و خودش بین سدهای خواهدمی دلش  .است

 کم این ...را بینشان رسمی حالت این بشکند؛ زودتر

  .را اشگونهمحتاط روابط و برکه زدن حرف

 اصرار دختر یک داشتن بیشتر برای که است اولی بار 

نمی .است دور ازدسترس حدازبیش کمی دختر این و دارد
 همین .است چیزی چه لحظه این در درست واکنش داند

 سکوت این از برکه .کندمی ممتد را سکوتش ندانستن

 حدقه در را اشعسلی هایتیله .بردمی را استفاده بهترین

 :کندمی اشاره هیراد به سر با و چرخاندمی
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 باهام نیست احتیاجی برگشتن برای .داره کارت کنم فکر–

نمی و هستم بابا پیش هوا شدن تاریک ازقبل خودم .بیای
 .بشی بدقول پیشش تو ذارم

 

*** 

 بنیامین به .کندمی نگاه دلتنگی با را خانه سیمانی نمای 

 نمای حتی است، دیگر کسی برای حاال خانه این بود گفته

 زندگیش از سال شانزده تمام کافی یاندازهبه بود گفته .آن

 یهمه اما بود، نگفته دروغ .است دیده را خانه این نمای
 .بود نگفته هم را واقعیت

 معصومه» یخانه دیوار که قدرآن .رودمی عقبعقب 

 که ایهمسایه به .دهدنمی بیشتر رویپس یاجازه «خانم

 و شده ملقب محل کالنتر لقب به برکه و باران طرف از
 .بود هایشانخنده همیشگی هایسوژه از یکی

 هم پرحاشیه یهمسایه همین برای دلش حتی کندمی حس 

 برای و دهدمی تکیه شانخانه دیوار به .است شده تنگ

 بلند هایشاخه حاال .کندمی بلند سر خانه کامل نمای دیدن
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 هنوز .هستند دیدش معرض در حیاط داخل نارنج درخت

 شکسته طورهمان حیاط سردر هایچراغ از یکی یشیشه

 .است کج حیاط آهنی و بزرگ در یدستگیره هنوز .است

 که داشت را کردنش عوض قصد بابا قبل سال یک

 دور روی چیزهمه قدرآن آن بعداز و کرد فوت آقاجون

 تریناهمیتبی جزو کج، یدستگیره این که افتاد تند

 .شد زندگیشان مسائل

 را کارش خبربی عباس عمو آقاجون، فوت ازبعد ماه چند 

 اقوام از یکی .بود نیامده دیدنشان به مستقیم .بود کرده

 .بگوید خانه فروختن از تا بود کرده واسطه را دور

 و کرده را برادرش یخانواده یمالحظه خودش ازنظر
 برای و نبود ایران در که بود فروخته کسی به را خانه

  .نداشت ایعجله خانه یلیهتخ

 تنها کار بهت در و بود شده خرد بود، شکسته باباحسین 

 خانواده عضو ترینمنزوی به تبدیل هامدت تا برادرش

 روی دست هم روحی وضعیت این با حتی اما .بود شده

 خانه یک کردن پیدا دنبالبه زود خیلی و نگذاشته دست

 یخانه در نتسکو ازنظرش .بود افتاده اجاره برای
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نتیکآ  عادله حسینی  
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 که «عباس عمو» برعکس ...بود الناسحق شدهفروخته

 .نداشت مشکلی هم برادرش االرثسهم خوردن با حتی

 زیر آقاجون بیماری روزهای در قدرچه نبود معلوم

 بود گفته وامی از قدرچه .بود خوانده نداری یناله گوشش

 صحت در آقاجون .است نامشبه خانه بودن ضمانتش، که

لقوه هایدست آن با بزرگش، پسر هایناله تأثیر تحت لعق
همه و کرده امضا را دستی یقولنامه زیر لرزان و ای
 .تمام تمام بود؛ شده تمام چیز

 از که امید این به شود،می بلند پا هایانگشت روی برکه 

 درخت هایشاخه .شود باخبر خرمالو درخت احواالت

 خرمالویی هیچ هاهسرشاخ به و است برف از پوشیده

 حساب کسی چه قبل سال و امسال .نیست آویزان

 خرمالوها شاید نبود؛ که برکه بود؟ رسیده را خرمالوها

 .بودند شده هاگنجشک سهم هم

 

 سیزده_پست#
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 هردو .شودنمی پیاده اما کند،می خاموش را ماشین 

 را هایشانناخن و گذاردمی ماشین فرمان باالی را دستش

 مثل .است شده گیج کندمی حس .دهدمی قرار هم مماس

 شرایط از درستی درک و پریده خواب از که آدمی یک

 را هایشدست عمو وقتی اش،کودکی روزهای مثل .ندارد

 دور چند بعداز .چرخاندمی خودش دور و گرفتمی

 کلنگی یخانه هال و کردمی رها را هایشدست چرخیدن

 .چرخیدمی شسر دور بازهم آقاجون

 که حیف اما است، گیج اندازه همان به روزها این برکه 

 رها را دستش عمو روزها آن .نیست موقتی شدن گیج این

 این .چرخیدمی سرش دور دقیقه چند فقط دنیا و کردمی
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 نچرخانده، خودش دور و نگرفته را دستش کسی روزها

 .ندارد تمامی برکه هایشدن گیج اما

 گذاشته میز روی را گوشی یجعبه یامینبن وقتی امروز 

 بین برکه .بود ننشسته جعبه مارک روی برکه نگاه بود،

 مطمئن .کردمی نگاه را بنیامین یاشاره انگشت و شست

 بنیامین هایدست اصالاً .دید نخواهد خالی جاآن که بود

آن اما نداشت، کابوس درون هایدست به شباهتی هیچ
 هایلمس آن و بنیامین  یالنهعجو هایشدن نزدیک همه

 ذهن که رساندمی نتیجه این به را برکه مکرر، و عمدی

 فکر او یدخترانه هایاندام به زیاد بنیامین هایدست و

 نشسته کمرش گودی روی او دست وقتی هرچند .کنندمی

 درون بزرگ هایدست آن گرمای و حرارت اصالاً بود،

  .نداشت را خواب

سرگیجه .کندفرومی سرانگشتانش در را هایشناخن نوک 
بیست هنوز .شدندنمی خالصه فکر همین به فقط هایش
 این قدمت است، نگذشته دیشبش کابوس از ساعت وچهار

 که است دوماه برکه .هاستحرف این از بیشتر شدن گیج

 شب بعداز اول روزهای از شده؛ گیج کندمی حس
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 :بود پرسیده خودش از بارها که روزهایی از .نامزدی

می چیکار بعدشوبه جااین از چی؟ که حاال برکه، خب،»
 راضی ماجرا سخت قسمت کردی می فکر االن تا کنی؟

 اونا که حاال .نامزدیه این برای مامانت و بابا کردن

 جوریچه خودت با خوایمی شدی، نامزد و شدن راضی

 دونیمی خوب که خودت دونن،نمی بقیه بیای؟ کنار

 برای نه رابطه، یه شروع برای نه نداشتی؛ شوآمادگی

دخترونه حریم به گذاشتن پا برای مرد یه به دادن مجوز
 «!ت

 زود خیلی .شودمی کوچه وارد روروبه از سهیل ماشین 

 چراغ او برای سالم معنیبه .شود می برکه ماشین متوجه

 که است روز دو .گیردمی حالت برکه هایلب .دهدمی

اً امشب .شده تنگ برایش دلش و یدهند را سهیل  شام قطعا

 .بود خواهند هم با را

 پیاده ماشین از هم برکه و کندمی پارک را ماشین سهیل 

اً .شودمی  برکه .رسندمی خانه در جلوی زمانهم تقریبا

 درحال سهیل و کندمی دستیپیش دادن سالم برای

 :دهدمی را او جواب کلیدش درآوردن
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 غالب ملت به کاملیا داشتی االن تا .کباب زیر نون سالم،–

 کردی؟می

 عاشق و است آزارمردم سهیل .اندازدمی بینی به چینی 

 این برکه باران، برعکس .باران و او صدای درآوردن

 هاگل بین از کهاین .دارد دوست نهایتبی را او اخالق

اً  با ...کندمی اشاره هایشوغریبعجیب آن به دقیقا

 :دهدمی تن او گذاشتن سرسربه این به رضایت

 کنیم؟ غالب کاملیا چرا هست نرگس و مریم تا خیر،–

 وارد برکه تا ماندمی منتظر و کندمی باز را در سهیل 

می موذیانه و آوردمی پایین عمدااً را صدایش .شود خانه
 :گوید

 بحث وقتی اما ندارم، میونه ملفعلف با من که دونیمی–

 منم به دارم عجیبی تمایل شه،می کشیده نرگس و مریم به

 .بشه غالب

 

 چهارده_پست#
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 گذاردمی خانه درون به پا و رودمی باال را پلهتک برکه 

 :گویدمی تهدید و خنده با و

 داشتی؟ خبر .باال رفته تورم با السکوتحق نرخ–

 :زندمی را راهرو برق کلید و بنددمی را حیاط در سهیل 

سبزی و گرفتنه حافظ فال یلدا، شب رسوم زا گنمی–
 با شوهرخواهره یرابطه نزدن همبه و خوردن پلوماهی

  .آپارتی خواهر

 سهیل که داندمی خوب .رودمی باال هاپله از برکه 

 با .خاردمی تنش بازهم و داندمی را باران هایحساسیت

 :دهدمی جواب بدجنسی
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 یحلقه رسه؟می من به چی نزنم همبه شونورابطه–
  ازت؟ گیرممی هدیه عقدمو

پله به و گذردمی باران و سهیل یطبقه مقابل پاگرد از 
 پاگرد همان روی سهیل .رسدمی خودشان یطبقه های

 :گویدمی خونسرد و کندمی توقف

 برای شدی کباب زیر نون .نیست السکوتحق به احتیاج–

 مهمون عقدتو یحلقه کهاین برای .دیگه هاموقع همین

برنامه هم داماد آقا برای .باشی خواهرت شوهر یمغازه
 گردن کردن پر برای الستیک حلقه یه .دارم ایویژه های

 .نداره مو خدا یهمیشه که سرش دور و کلفتش

 بلند یقهقهه یک جز العملیعکس هیچ تواندنمی برکه 

 ازقبل .ندارد بنیامین به خوبی حس سهیل .بدهد نشان

 حاال و بود گفته هم خودش به را این برکه دادن ابجو

 حس گذرد،می نامزدی این عمر از ماه دو کهاین باوجود

 .کندمی علنی برکه خود برای فقط گاهی را اشمنفی

 با نامزدی، بعداز کوتاه برخورد چند همان در روابطش 

 .است بوده محترمانه بنیامین
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 روی را دستش .ایستدمی خودشان واحد در پشت برکه 

 پاگرد روی را سهیل باال آن از و گذاردمی در یدستگیره

 :را جذاب و تیپخوشهمیشه سهیل .کندمی تماشا اول

 تجربه امشب رو متفاوتی یلدای شب .سهیل برات، دارم–

 .باش خوش نرگس و مریم فکر با فعال .کنیمی

یم اشخنده حفظ با حال همان در و کندمی باز را هال در 
 :پرسد

 باال؟ آینمی–

 :کندمی باز را پایین واحد در سهیل 

 .آممی بعد کنم،می ریلکس پایین ساعتی یه .نه فعالاً–

 قراره بیشتر دقیقه یه .ساله شب ترینطوالنی امشب

 .کنم تحمل بدعنقتو خواهر

 درون را خودش سریع گیرد،می گاز را پایینش لب برکه 

 یجمله باران کند خدا .نددبمی را در و اندازدمی خانه
 .باشد نشنیده را سهیل آخر

 خانه هال به آدیداسش رنگسفید شلوار و بلوز با برکه 

 جابهجا مشغول باوسواس چنانهم باران .گرددبرمی
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 مثل سفره این .است یلدا یسفره روی مسی ظروف کردن

 افراد تکتک .است شده پهن زمین روی غذایشان یسفره

 هر و گذارندمی احترام آقا حسین یسلیقه به دهخانوا این

 .کنندمی او یرفتهدستاز یروحیه حفظ برای کاری

آن پدری، یخانه فروش و برادرش کار بعداز آقا حسین
 .است نشده سابق آدم وقتهیچ اطالعش بدون هم

 ظرف سراغبه و کندمی استفاده باران توجهیبی از درسا 

می برخورد ظرف یلبه به کوچکش دست .رودمی پفیال
 باران .شودمی کج سفره میان در پفیال مسی ظرف و کند

به !آیدمی دستش کار حساب درسا چرخاند،می سر که
 .گیردمی پناه او سرپشت و کندمی فرار برکه سمت

 :گویدمی باغیض باران 

 !بزنی ناخنک یواشکی بایدم خوری،می کم آخه–

 

 پانزده_پست#
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 ابدااً چهره این .کندمی نگاه باران اخموی یچهره به برکه

 درسا .است ناراحت امشب او .نیست باران عادی یچهره

 از یکی باران و دهدمی فشار اشخاله پاهای به را سرش

می را او کوچک بازوی و بردمی عقب را هایشدست
 :گیرد

یم گازم امروز نداختی،می لگد فقط قبالاً باران؟ چته–
 .گیری

 ظرف برای جا تا کندمی جاجابه را آجیل ظرف باران 

 را برکه طنز لحن جواب همیشه برعکس .کند باز هندوانه

 :دهدنمی باخنده

 .ندارم حوصله کن، ولم–
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 الکی حرف هاپله در سهیل پس کندمی فکر خودش با 

اً امشب باران .بود نزده  .است عنق واقعا

 .کندمی جدا خودش از را او و کشدمی را درسا بازوی 

 :پرسدمی جدی

 ناراحتی؟ چی از–

 .آیدمی بیرون آشپزخانه از مسقطی ظرف با مادرش 

 :چرخاندمی سفره درون خالی جای دنبالبه را نگاهش

 نامزدی برای سهیل یخانواده .مسخره چیز یه از–

 .نکردن دعوت رو تو دخترشون

 سمتبه ار سرش  .پردمی باال هماهنگ برکه ابروهای

 :پرسدمی ناباور ایخنده با و چرخاندمی باران

 فوالدزره مادر شبیه یلدایی شب این، برای تو همین؟–

 شدی؟

 قرار سفره باالی ایستاده حالتبه را حافظ دیوان باران 

 رنگشزیتونی موهای آزادش دست با زمانهم و دهدمی

 :زندمی گوش پشت را
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 دعوت رسیدمی شعورشون باید .دارم خواهر یه فقط من–

 اما کرد،نمی فرقی براشون وزیادکم نفر یه .کردنمی

 عزت جماعت این گفتممی .کردمی فرق من برای حداقل

 .بلدن گذاشتنم

می پاهایش روی هم را درسا و نشیندمی کاناپه روی 
 :نشاند

اً–  داماد .داره برادر یه فقط عروسشونم یکی اون اتفاقا

 ببین کن حساب تو .داره خواهر یه فقط هم بزرگشون

 که نامزدی .نامزدیه بعدم .شهمی چندتا هم یکییکی همین

 .رسمی وجورجمع مراسم یه چیه؟ دونیمی

 .رودمی آشپزخانه سمتبه و شودمی بلند سفره سر از 

 :دهدمی بلند صدای با را او جواب

همه اونا .داره فرق دامادشون و عروس اون با من بحث–
 اما شمالن، همه .کننمی زندگی خودشون وروبرد شون

 و مامان و سهیل و من قراره وقتی که نکردن فکر این به
  بمونه؟ تو پیش جا این قراره کی شمال، بریم بابا
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 و کندمی بلند هوا به را اشاشاره انگشت باسرعت درسا 
 :گویدمی جیغ حالتبه

 .مونممی آله پیش من–

 هرسه که دارد عمل سرعت لهجم این گفتن در قدرآن 

 .باران حتی  افتند؛می خندهبه نفرشان

 آن نوک و کشدمی خودش سمتبه را درسا انگشت  برکه 

 :بوسدمی را

شهمی دلخور «ستاره عمه» نری، اگه منتها .تو آقربون–
  .ها

می قرار مخاطب را باران و کندمی بلند را سرش بعد و 
 :دهد

 روم؟ بیفته بختک قراره .بمونم خب مونم؟می تنها من–

 .گرددبرمی هال به خالی کریستال گلدان با باران 

 شد خواهد پر آقا حسین آمدن با گلدان این که است مشخص

می صاف و گذاردمی «حافظ دیوان» کنار را گلدان 
 .اندازدمی برکه جانب به معناداری نگاه .ایستد
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 شهمی بلند و افتهمی .نیست مشکلی که بیفته بختک اگه–

 که اینه کنندهنگران یمسئله .خورهنمی تکون آب از آب و

 که روت بیفته یکی کنیم، خالی رو خونه ما ترسممی من

 .نشه بلند هم راحتیا این به و بیفته نباید

 

 شانزده_پست#

  

 

 

 

  

 

می او هم را بنیامین احتمالی حضور به باران یاشاره 
 و دهدفرومی را اشخنده خانم مهدیه .مادرش هم و گیرد
چشم این که هرچند .کندمی آن گزینجای را اشغرهچشم
 زن این .زرگریست کامال دعوای یک از نمایی غره،
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 آزادی او مقابل در که آورده بار را دخترهایش طوری

 برکه و باران هایشیطنت و هاشوخی .باشند داشته کالم

 این و است سانسور بدون خانم مهدیه مقابل در معموالاً

 و لطیف فضایی خانه، این یزنانه فضای که شده باعث
 .باشد انرژی از پر

 :گویدمی باران به رو اشچهره حالت حفظ با خانم مهدیه 

 دلیلی این به نه البته آم؛نمی سفرو این من گفتم، باباتم به–

 برید شماها .آمنمی برکه تنهایی خاطربه فقط .گفتی تو که

 .کنید عذرخواهی من طرفاز و

 حالت به و کندمی جمع دست دو با را درسا موهای برکه 

 موهای شبیه که موهایی .گیردمی او سر باالی اسبیدم

 با .موج از پر و دارحالت موهای .هستند خودش

 :گویدمی خونسردی

 دلیلی همون به خوایمی االن کردی دقت هیچ مامان،–

 تربیت و ادب باران االح نگرانشه؟ باران که بمونی

 واالت شخصیت خاطربه شما .کرد اشاره واضح نداره،

 !من تنهایی معضل به کردی تبدیلش موضوعو و پیچوندی
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 :زندمی قهقهه باران 

 متفاوتی دلیل خواست مامان برکه؟ هم، تو کردی دقت–

 .نتونست ولی بیاره،

 روی آبشار مثل موها .کندمی رها را درسا موهای برکه 

 یکاناپه روی را او .ریزندمی درسا ظریف هایشانه
 :زندمی باران برای چشمکی و نشاندمی دستش کنار

می بد دستشو افتاده، خطهفت دختر دوتا گیر خدا یبنده–
 جامم همه به اگه دونهنمی .بپاد منو بمونه خوادمی .خونن

 .کنه ردیابی منو تونهنمی کنه، وصل ردیاب

 :گویدمی لودگی با و اندازدمی دیگر ایپ روی را پایش 

خونه از سر کار کردن پیدا اسمبه روزا دونهنمی طفلک–
فول دیدید؛ که شونوخونه .آرممیدر بنیامین مجردی ی

 کاغذی دستمال و تخت از .اضافه آپشن کلی با امکاناته

 ...تا بگیر

 سمتشبه باشدت را سفره درون سیب و شودمی خم باران 

 و داد صدای و خوردمی برکه بینی به سیب .کندمی پرت
 آشپزخانه به خانم مهدیه .کندمی ادغام هم در را اشخنده
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 قی رو آبرو و خوردن رو حیا» یجمله گفتن با و رودمی

می نشان خنده از ایزمینهپس با را اعتراضش ،«کردن
 این .دارد اعتماد برکه به چشمانش یاندازهبه او .دهد

سال را درسش برکه .کند نگرانش تواندنمی هایشوخ
 .باشد بوده عجوالنه انتخابش اگر حتی داده، پس که هاست

به و آرام اشخنده .کشدمی ته کمکم برکه بلند یخنده 
 که غمی .شودمی منتهی غم یک به غیرعادی شکلی

 دیدید، که شوخونه» :است خودش آخر یجمله محصول

 .«اضافه آپشن لیک با امکاناته،فول

 رسیدن نظربه مثبت یعالوهبه امکاناتفول یخانه این 

 به برکه دادن آری جواب مهم دالیل از او خود شخصیت

 که بود این یشرمنده پدرش که وقتی همآن .بود بنیامین

 درگیر هنوز و کردمی زندگی بزرگش داماد یخانه در

 خرید رایب پیش سال چند که بود پرسودی وام هایقسط

 .بود شده آن یآلوده باران یجهیزیه

 بود نشده پرداخت موعد سر سنگینش هایقسط که وامی 

 .آمدمی سود روی که بود سود حاال و
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 حسین هم قبل یدقیقه چند و شده اضافه جمعشان به سهیل 

 هایگل با سفره سر خالی گلدان .بود رسیده سر آقا

 و شده پر بود آورده خود همراهبه آقا نحسی که نرگسی
 خانه این افراد تمام مشام شدن، سرخ درحال ماهی بوی

  .است کرده پر را

 را اشکاسه درون یکردهدان انار قاشق با سهیل 

 :دهدمی گوش آقا حسین به و کندمی زیرورو
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 گرون بابت کرد اعتراض شهنمی هم دارگلخونه به آخه –

 کود و گازوئیل شدن گرون هم اونا .اهگل قیمت کردن

  کننمی جبران محصولشون کردن گرون با رو شیمیایی

 :دهدمی تکان سر افسوس با سهیل 

 هم فرقی .مونروزمره و عادی روند شده این که فعالاً–

 که اونی درنهایت ...تولیدی یا خدماتی بخش تو کنهنمی

 .پذیرهآسیب قشر بینه،می اذیت همه از بیشتر

 آقا حسین .گیرد می پدرش مقابل در را چای سینی برکه

 بلندی نفس محبوبش کمرباریک فنجان برداشتن حال در

 :کشدمی

 .کنه رحم ملت این به خودش خدا–

 را انارش ظرف سهیل .ایستدمی سهیل مقابل در برکه 

 چایش استکان برداشتن درحال .گذاردمی میز روی

 آقا حسین جواب و زندیم برکه به قدردانی از پر لبخندی

 :دهدمی بااحترام را
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 رو خدا اینه، شرایط فعالاً .نکن درگیر خودتو فکر شما–

  و داره رونق شما کاسبی شرایط همین توی بازم که شکر

 .راههروبه اوضاعتون

اً باران .رودمی باران سمتبه سینی با برکه  روبه دقیقا
نمی رفتعا چای او به .است نشسته سهیل و پدرش روی
 میز روی را استکان سه حاوی سینی جایشبه و کند

 فکر سهیل رفتار به و نشیندمی او کنار .گذاردمی مقابلش

 نفسعزت که دارد اصرار همیشه سهیل کهاین به .کندمی

 بدهد نشان که کندمی رفتار طوری .کند حفظ را پدرش

 زندگی این اقتصادی مسائل پس از راحت خیلی آقا حسین

 .است آمدهبر

 وقتهیچ بزرگوارش شخصیت و طبع مناعت با سهیل 

 در خانواده این که گذاردنمی باقی فکر این برای جایی

 .هستند ساکن او ی خانه باالی یطبقه

 خودش اصرارهای خانه این در سکونتشان علت دراصل 

 کرده وادار را آقا حسین پافشاری و بااصرار سهیل .است

 ساکن خانه این دوم یطبقه در نشینی،رهاجا جایبه تا بود

   .شود
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 درسا نگهداری در را اشتجربگیبی و باران تنهایی 

 نشانه را مرد این غرور اصرارش تا بود کرده بهانه

  .نرود

 آقا حسین پدری یخانه فروش بعداز که بود شده همین 

 .بود چشیده را مستاجری طعم سال یک فقط

 کرده اشاره موضوع این به طعنههب و بارها او که هرچند 

هیچ که است ننگی داماد یخانه در کردن زندگی که بود
 .کرد نخواهد عادت آن به وقت

 پایین یطبقه از سهیل و باران دعوای صدای که بار هر 

 خودشان در واضحی شکلبه مرد و زن این بود، آمده

 دهکر فکر این به ایبیمارگونه حالت با و بودند فرورفته

 خانه این در اینان حضور بحث، موضوع مبادا که بودند

 است؟

 بودند، شده تهران راهی شمال از سهیل یخانواده بار هر 

 که بود آمده خانه به دیر را شب قدرآن آقا حسین

  .برساند حداقل به را سهیل یخانواده با برخوردش

 مهمان مرد و زن این که روزی از بیمارگونه افکار این 

 داماد سمت از کهآن بی بود، هاآن با بودند شده خانه ینا
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بی یا گذاشتن منت بر مبنی رفتاری هیچ بزرگشان
 .باشند دیده کردن احترامی

 روزهای مرور از دست دستش کنار از باران صدای با 

 .گذشته سنگین و سخت روزهای دارد؛برمی گذشته

 زحمت ممکنه اگه گفت داد پیام «سارا» بابا، راستی،–

 .بکشی شما نازمزدیشو گلدسته

 نزدیک اشنامزدی که دختری .است سهیل خواهر سارا 

 به اطاعت معنایبه را هایشدست آقا حسین .است

 گذرایی نگاه کهدرحالی باران و کندمی نزدیک چشمانش

 :گویدمی کنایه با اندازد،می سهیل به

 دیگه، فامیلیم باالخره .برم قربونت نکنه درد دستت–

 .دارن توقع

 

 هجده_پست#
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 او به نسبت .گیردمی را او لحن و نگاه معنای سهیل 

می برکه به را نگاهش اما دهد،نمی نشان العملیعکس
  .دارد عذرخواهی است، شرمنده نگاهش .دهد

 درون بزرگ هایسیب از یکی خواهدمی دلش برکه 

 دهانش او که امید این به فروکند، باران حلق در را ظرف

پیش موضوع این بابت را برکه این از بیشتر و ببندد را
 .نکند کوچک پاافتاده

عکس چنین یک یاجازه سهیل یشرمنده و مستقیم نگاه 
 به و آوردمی باال را چپش دست جایشبه .دهدنمی العملی

می خوب را او منظور سهیل .کندمی اشاره حلقه انگشت
حق پیشنهاد همان ها،پلهراه درون شیطنت همان .گیرد

 عنوانبه داشت قصد که نامزدی انگشتر همان و السکوت

 .بگیرد سهیل از رشوه
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 برکه .دهدمی فشار همروی تأییدبه را چشمانش سهیل 

 که کندمی گوش بارانی به و اندازدمی باال ابرویی

 پدرش برای ساراست یسلیقه که گلیدسته درمورد

 .دهدمی توضیح

 

................... 

 به را تو روزهای تمام کردن غرغر فال، صاحب ای–

 کم غرغرت میزان از کن سعی .داده اختصاص خودش

 فکر اطرافیانت روان و اعصاب آرامش به کمی و کنی

 خواهد ارسال تو برای هدیه یک آینده روزهای در .کنی

 به را هدیه که بود خواهد آن در خدا خشنودی که شد

 !کنی قدیمت خواهرت

 :رودمی ریسه ازخنده باران 

 اینا فال، تعبیر کتاب اون توی که کردی اضافه غلط تو–

 .باشه نوشته رو

 جدیت و اخم با و بنددمی را دستش درون کتاب برکه 

 :دهدمی جواب
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 که کشوندی جااین تا شیراز از حافظو !تربیتبی –

   ببری؟ سؤال زیر تفألشو

 سر تأسف و خنده با خانم مهدیه د،زنمی لبخند آقا حسین 

 با کهحالیهمان در هم سهیل لب یگوشه .دهدمی تکان

 .شودمی کشیده باال طرفبه است، مشغول اشگوشی

 و کشدمی بیرون او انگشتان میان از را کتاب باران 
 :گویدمی خونسرد

 هم آشی یه بذار کرده، رنجهقدم حافظ حضرت که حاال–

 .بپزیم تو برای

 از زدهشگفت ایچهره با و کندمی نگاه مادرش به برکه 

 :پرسدمی او

ا؟–  داشته هاییتوانایی یه هم آشپزی توی حافظ یعنی واقعا

 ...نبات شاخه شانس فقط شانسم دونستم؟نمی االن تا من و

 آیفون سمتبه را نفرشان پنج هر نگاه خانه زنگ صدای 

 روی از را توجهش که است کسی تنها درسا .کشدمی

نمی زنگ صدای به چیده مبل روی که هاییعروسک
 .دهد
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 کمی لحنش .چرخاندمی سر برکه طرفبه آقا حسین 

 :است رسمی

  جا؟این بیاد امشب بود قرار بنیامین آقا–

 :دهدمی تکان سر گنگ و گیج برکه 

 .نگفت چیزی که من به یعنی ...نه–

 .بود نکرده ینبنیام به امشب برای تعارفی برکه درواقع 

 معذب را خانواده اعضای یبقیه حضورش که دانستمی

 این توسط نشدهپذیرفته عضو نوعیبه بنیامین .کرد خواهد

 اما نداشت، مشکل او شخصیت با کسی .بود خانواده

بله حتی و خواستگاری مراسم برای تنهاییبه او حضور
 در اشخانواده اعضای از کدامهیچ که بهانه این با بران،

 بهنسبت را خانواده این اعضای تکتک دل نیستند، ایران

  .بود کرده چرکین او

 خر از خانه این اعضای تا بود الزم زمان برکه ازنظر 

 را خودش فاصله این در هم بنیامین و شوند پیاده شیطان

 .کند ثابت

 !نداریم رو کسی که ما آخه–
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 ازجا سهیل .است واقعیت عین اما تلخ، باران یجمله این 

 خیالبی رود،می آیفون سمتبه کهدرحالی و شودمی بلند

 :گویدمی

 یا و زدن اشتباه زنگو یا .کنیدمی جناییش چرا بابا،–

 جاجابه ماشینمونو برکه یا من بگن خوانمی هاهمسایه

 .کنیم

 کاش کندمی آرزو و کرده بدرقه را سهیل نگاهش با برکه 

اً  بخواهند هاهمسایه یا باشند، زده هاشتبا را زنگ یا واقعا

 هر کندمی آرزو .کنند جاجابه را ماشینشان سهیل یا او که

 موقعبی زدن سر احتمال جز باشد، داشته وجود احتمالی

 !خانه این به بنیامین
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

می ساکت همه رسدمی آیفون به سهیل که ایلحظه تا 
 زنگ یلدا شب تواندمی کسی چه ببینید تا منتظرند و مانند

 را کسی هاآن کهدرحالی همآن باشد، زده را خانه این

 در خانم مهدیه خواهر .نداشتند خانه این به زدن سر برای

 .کشور شمال ساکن سهیل اقوام و کردمی زندگی اصفهان

 هیچ بود سالی سه که برادر یک جز هم آقا حسین

  .نداشت را کسی نداشتند، هم با ارتباطی

اً که بود ماندهباقی یگزینه تنها بنیامین  می حضورش قطعا
 .را برکه خود حتی کند، معذب را جمع این تمام توانست

 فرد به آن دی.سی.ال از .ایستدمی آیفون مقابل در سهیل 

 شود مطمئن تا کندمی مکث کمی .شودمی خیره در پشت

 .چرخدمی جمع طرفبه متحیر بعد و بیندمی درست

 بعد و داردمی نگه ثابت آقا حسین روی را اهشنگ

 :گویدمی بااحتیاط

 !عباسه عمو–
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 ابروهای و شودمی گرد تعجب از زن هرسه هایچشم 

 :شودمی نزدیک هم به آقا حسین

 !داره؟ چیکار جااین عباس؟–

 گرفتن دنبالبه هم او .ندارد سؤالش برای جوابی کسی 

اً سؤال این .نیست جوابش  طبیعی العملکسع یک صرفا

 زنگ صدای .باشد جااین نباید که است کسی حضور به

 .پیچدمی خانه فضای در دوم بار برای

 سال سه کهاین به .کندمی فکر حضور این به ناباور برکه 

 دور دست عباس عمو که است سال سه .ندیده را او است

 و نداده تکیه برکه سر به را سرش نینداخته، اششانه
 حتی عموش که اونی کیه؟ عمو دختر» :نپرسیده قلدرانه

 «کیه؟ دهنمی باباشم به

 او  نکرده، بازی شطرنج عباس عمو با که است سال سه 

این چرا پدرسوخته،» :نشنیده او از آخر در و نبرده را
بلی تو قدر  «آخه؟ ز 

 باقی بینشان چیزی هیچ خانه آن خاطربه که است سال سه

 که بود کرده فکر این به برکه که بار هر .است نمانده
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     EXCHANGE GROUP کاری از 

 دلتنگی سمت در ترازویش دلتنگ، یا است دلخور بیشتر

 .بود کرده سنگینی

 اشمشکی و زرد دامن روی را دستش هردو کف باران 

 :پرسدمی باتعجب و کشدمی

 !کنیم؟ چیکار حاال–

می را جوابش بامالیمت ولی کند،می جانیکم اخم سهیل 
 :دهد

می دعوت مهمونمونو من؟ عزیز یم،بکن قراره چیکار–
 .باال بیاد کنیم

 :دهدمی جواب ناراضی باران 

 ...سهیل آخه–

به .داردبرمی را میوه پوست از پر هایبشقاب خانم مهدیه 
می دستیپیش دادن جواب برای و رودمی آشپزخانه سمت
 :کند

 .نداریم هم الکی بحث .مهمونه مهمون .نداره سهیل آخه–
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*** 

 حضور از ترمعذب  .هستند معذب همه .است سنگین جو 

 .بود نیفتاده اتفاق البته که بنیامین خبربی و احتمالی

 مخاطب را آقا عباس جو این بردن ازبین برای سهیل

 :دهدمی قرار

 خبر؟ چه پسرا از عمو؟ خبرا، چه–

 .اندازدمی برادرش به نگاهی چشم یگوشه از آقا عباس 

 بر که کالمی تنها االن تا او ورود یلحظه از که برادری

 .بود او سؤال جواب دادن بود، آورده زبان

 :دهدمی کوتاه را سهیل جواب 

 .باشن خوب باید  .ندارم خبر ازشون زیاد معمول طبق–
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نتیکآ  عادله حسینی  
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 :دهدمی جواب میز وسایل کردن جاجابه درحال سهیل 

 .باشن موفق هستن هرجا–

اً جایی بعد و   تا کندمی باز آقا عباس دست مقابل در دقیقا

 .بدهد قرار چایش فنجان کنار در را نقل یکاسه

 حتی .داردبرنمی او صورت روی از را نگاهش برکه 

 صورتش به و کرده غافلگیر را او نگاه عباس عمو وقتی

 نداده ازدست را او کردن نگاه فرصت هم بود زده لبخند

 .بود

 هنوز عمو که بود رسیده جهنتی این به و کرده نگاهش 

 است، تربزرگ بابا از که عمویی همان .است عمو همان

 بابا از تربیش سال پنج .ندارد سفیدی موی تار هیچ اما

 اطراف و پیشانی روی هایخط حالبااین کرده، عمر

 نگاهش و ترخودمانی اشچهره .است کمتر چشمانش

 روی از زمان ولی گذشته، سال سه .است ترمهربانانه
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 ظاهر اما داند،نمی را باطنش .است نشده رد عمو یچهره

 .است نداشته تغییری هیچ عمو

 .گرددبرمی هال به شدهپر یمیوه ظرف با خانم مهدیه 

 تلخیبه دیدارشان آخرین و گذشته هاسال که انگارانگارنه

 :گویدمی عادی بود؛ افتاده اتفاق

 ید؟نیاورد تشریف شام از چرا داداش،–

 و کرده صدا «داداش» را برادرشوهر این که هاستسال 
 به بودن داداش از او که نشده باعث هم دلخوری این

 .بدهد هویت تغییر آقا عباس

 زندمی گرمی لبخند .چرخاندمی سر او سمتبه آقا عباس 

 :گویدمی تعارفبی و

 !داداشزن اومدم،می کردیمی دعوتم–

  !داشتی؟ ناومد روی کرد، می دعوتت–

 این و کشدمی خودش سمتبه را آجیل ظرف آقا حسین 

 :زندمی پهنی لبخند آقا عباس .گویدمی را

 !جان داداش زیاده، روم من–
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 .گیردمی درسا سویبه را مغزشده یپسته آقا حسین 

اً درسا  این متعجب چشمان با و ایستاده دستش کنار دقیقا

 بود کوچک خیلی درسا .کندمی تماشا را جدید مهمان

 .بود شده قطع و خورده همبه هارابطه وقتی

 :دهدمی جواب طعنهبه آقا حسین و گیردمی را پسته درسا 

 .بگو جدیدتر چیز یه .شده ثابت که این–

برمی را چای باریککمر استکان و شودمی خم آقا عباس 
 :گویدمی راحت و آوردمی پیش هایشلب نزدیک تا .دارد

 یه هم ماومده .بود شده تنگ براتون دلم کهاین دجدی چیز–

 ...هم و بزنم بهتون سری

می جمع میان در را نگاهش و کندمی رها را اشجمله 
 او به نسبت حسشان داندمی خوب که جمعی .چرخاند

 سعی که برادریزن دارد، کینه که برادری .است متفاوت

 نشان مانمه به احترام قانون پشت را اشدلخوری کندمی

 ایبرکه ...برکه و کندمی نگاهش سرد که بارانی .ندهد

 تنها حاال و بود کنده دل خانه آن از همه از ترسخت که

 .دهدنمی فراری او از را نگاهش که است کسی
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 .کند تکمیل را اشجمله خواهدنمی آقا عباس از کسی 

 هایرابطه وضعیت .دهدنمی نشان کنجکاوی حتی کسی

 :بگوید مشتاق کسی که است آن از بدتر ردهخوهمبه

 «ش؟بقیه خب،»

 کامل را ناقصش یجمله هاتفاوتیبی این به اعتنابی او 

 .جاستاین آن خاطربه اصالاً که کاری .کندمی

دارچینچای .گذاردمی میز روی را اشخوردهنیم استکان
 :اندرقیببی هم هنوز برادرشزن های
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 بدهی یه من .حسین از بگیرم حساب شماره یه ماومده–

 پرداختش برای بودم شرایطی دنبال .دارم بهتون بزرگ

 .شده مهیا برام شرایطش االن خب، که

 بقیه از زودتر باران .است بهتشان از نشان جمع سکوت 

 :پرسدمی تلخی با و کندمی باریک چشم .آیدمی خودشبه

اً !بدهی؟–   بدهی؟ کدوم دقیقا

 که را ایزادهبرادر کند؛می نگاهش مهربان آقا عباس 

 باحوصله .است ساخته او به خوب متأهلی زندگی ظاهرااً

 :دهدمی جواب

 که دونیممی مونهمه .خونه اون از بابات االرثسهم–

 روز نرخبه قیمتشو من که باباته برای خونه اون نصف

 .مبریز حسابش به اونو موظفم و کردم حساب

 این .نیست تعجبشان ازحاصل جمع سکوت بار این 

 که این بابت ناباوری .است ناباوریشان محصول سکوت

 سه بعداز راحتیبه و کندنمی قباحت شانناخوانده مهمان

 .گویدمی برادرش االرثسهم و خانه آن از سال،
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 شده باز هایشپره که ایبینی قرمز، پیشانی با آقا حسین 

 :است گوینده بار این دارد خش که صدایی و

 سه که ایهخونه همون االرثسهم نصف از منظورت–

 فروختیش گرفتی، تصمیم براش تنهایی خودت پیش سال

 !بیرون؟ کردی پرت ازش موبچهوزن و من و

 :گویدمی شمرده ولی شود،می جدی آقا عباس 

 فروختمش، .ننداختم بیرون خونه اون از رو کسی من–

 بلند تونیدمی داشتید شرایطشو هروقت گفتم بهتون ولی

 .کنی فرار خونه اون از که داشتی عجله خودت .بشید

 باران .شودمی خیزنیم سرعتبه و عصبی آقا حسین 

 و شودمی قفل مبل یدسته دور برکه دست .کشدمی هینی
 صدای و خواهش با سهیل .افتدمی لبش جان به دندانش

 :گویدمی بلند

اً آقاجون،–  !لطفا

خصمانه نگاه و نکرده توجه کدامشانهیچ به آقا حسین 
 :کندنمی جاجابه برادرش روی از را اش
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 مردم یخونه برم پیری سر داشتم عجله خب، آره–

 !دامادم سربار بشم بیام بعدم مستأجری،

 و کوبدمی رانش روی کندمی مشت را دستش باران 
 :گویدمی بابغض

  ...جوریاین نگو بابا،–

 روی محکم را دستش زدهخجالت و متأسف سهیل و 

 .کشدمی صورتش

 :ترکالفه البته و است قبل از باالتر هم آقا عباس صدای 

به خونه .نخوردم تو از حقی من .حسین نکن کاریشلوغ–
 اون .بدم سهمتو که جاماین هم حاال .فروختم و بود نامم

 االرثتوسهم عموقهمون نتونستم که داشتم مشکلی یه ساال

 باید خونه اون نامردیه؟ و خوریحق کارم کجای .بدم

 .برداره خودشو سهم بتونه هرکسی تا شدمی فروخته

 اینه؟ غیراز

می کمرش به را دستش یک .ایستدمی صاف آقا حسین 
 عصبی ایخنده با و چرخدمی جایش در کالفه .زند
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 چشمهب اشریختگیهمبه .چرخاندمی خانه در را نگاهش

اً و آیدمی خانه این اعضای یهمه   .است کنندهنگران قطعا

 دادن برای بار هر که را مردی .کندمی تماشایش برکه 

 شده دارخدشه غرورش جوانش، یخانهصاحب به کرایه

 سرافکنده سهیل یخانواده مقابل در که را مردی بود،

 حتی بود، خم کمرش اما ایستاده، صاف که را مردی .بود

 .نشود دیده عادی چشم با اگر
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 مستقیم و ایستدمی صاف آقا حسین ثانیه چند بعداز 

 :دهدمی قرار مخاطب را برادرش

  کنی؟ راحت وجدانتو اومدی جایی؟این چی برای االن–

 تماشایش شدهباریک نگاهی با .دهدنمی جواب آقا عباس 

 گفته هست، دیگری گفتنی اگر تا ماندمی منتظر و کندمی

 :هست ظاهرا که شود

 هست منم االرثسهم خونه اون که نبود یادت روزی یه–

 کن فراموش االنم ...بگیری تصمیم براش تنهایی نباید و

 فراموش ساله سه که من مثل .داری من به ایبدهی که

 .دارم برادر مکرده

 :کندمی زمزمه او آخر یجمله از ناراضی مهدیه 

 !آقا ینحس–

 گیردمی او سمتبه را دستش کف کند نگاهش کهآن بدون 

می خیره بزرگش برادر به منتظر و ندهد ادامه دیگر تا
 .ماند

 :زندمی کجی لبخند آقا عباس
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  !برادر گرفتی، آلزایمر زود–

 رو نجیبی هر تونهمی دنیا مال فهمیدم دیر خیلی جاشبه–

 وسط، آدمی پول یپا وقتی که فهمیدم دیر .کنه نانجیب

 !بدن نشون واقعیشونو روی اون توننمی آدما

 :دهدمی تکان سر محکم و داده قورت را بزاقش 

 تونیمی .تو به دممی شصدقه .گذشتم االرثمسهم از من–

 اونم .ترکیه پسرا، برای بفرستی و ارز به کنی تبدیلش

 !وجدانیعذاب هیچ بدون

 چشم کالفه و دهدمی بیرون باصدا را نفسش آقا عباس 

 :گذاردمی همروی

 ...بف رو خونه اون بودم مجبورمن–

 خوادمی یا خوادمی دومو چایی مهمونت ببین مهدیه،–

 بره؟

 اصراری آقا عباس که است واضح قدرآن کالمش مفهوم 

 دلخور عمویش از برکه .نکند اشجمله کردن تمام برای

 پدرش رفتار که دشونمی باعث این اما زیاد، خیلی است؛
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 شود خنک دلش که شودنمی باعث .باشد داشته دوست را

 .شود خیره عمویش به رضایت با باران مثل و

می خیره آقا عباس به شرمنده شاید حتی و غمگین برکه، 
 .دارد دوست هایشبدی یهمه با را عمویش .شود

 .کندمی نگاه را برادرش تلخ و کج لبخندی با آقا عباس 

 .افتدمی برکه نگاه به نگاهش چرخاندنش سر رمسی در

می فشار همروی را چشمانش و گیردمی عمق لبخندش
 کهآن بدون و شودمی بلند جایش از بعد کمی .دهد

می سوئیچ برداشتن درحال باشد، خاصی فرد مخاطبش
 :گوید

 .باشید داشته خوبی شب همگی .پذیراییتون از مرسی–

 نگاه همین و اندازد می آقا نحسی به محتاطی نگاه مهدیه

 .کند خودداری بیشتر کردن تعارف از تا است کافی

 مهدیه .رودمی در سمتبه خداحافظی یک با آقا عباس 

 باز را در .کنندمی اشبدرقه در دم تا سهیل و برکه خانم،

می سر برکه طرفبه شدن خارج ازقبل اما کند،می
می پلک بار چند .گرددمی را او گرد صورت و چرخاند
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می دارد نارضایتی از هاییرگه که لحنی با بعد و زند
 :گوید

 نامزدیت بگم کهاین برای دخترم، دیره، دونممی–

اً که کنممی آرزو وجود باتمام اما مبارک،  مبارک واقعا

 !باشه

 چشم نفهمیدن معنیبه و کشدمی عقب را گردنش برکه 

 انگار که کندمی نگاهش طوری آقا عباس .کندمی باریک

 خانه در از بعد و کرده نگاه اشرفتهازدست عزیز به

 .زندمی بیرون

 

 سه_و_بیست_پست#
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

*** 

می بیرون اتاق از و زندمی گره کمرش دور را حوله 
  .خانه اتاق تنها از رود؛

 هجوم کند،می حس که چیزی اولین و شودمی هال وارد 

 دیدن با و شودمی آن دلیل متوجه زود خیلی .سرماست

 زیاد آخر تا بخاری یشعله .کشدمی پوفی هال وضعیت

 .باز حیاط،بهرو یپنجره و است

کرده باز را پنجره که شده گرمشان قدرآن است مشخص 
 کار، این جایبه چرا که است این عجیب موضوع .اند

 .اندنکرده کم را بخاری یدرجه

 همکاری حداین در بشانمعیو مغز احتماالاً که فکر این با

 .رودمی هال یپنجره سمتبه و زندمی کجی لبخند نکرده

 قاب در را خانه بزرگ حیاط نمای که کوچک ایپنجره

  .است داده جا خود

می خیسش یباالتنه روی ماهدی مخصوص سرمای 
 به ایدوباره نگاه و چرخدمی بندد،می که را پنجره .نشیند
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

اً .رودمی جلو کمی .ندکمی هردویشان وضعیت  باالی دقیقا

  .کندمی نگاهشان و ایستدمی سرشان

هیچ .است فرورفته «اروند» پهلوی در «اهورا» سر 
 فاصله کمی با هردو بالش و ندارند بالش به اعتقادی کدام

 شکل ترینمحکم با پتوهایشان .دارد قرار سرهایشان از

 بعداز که ددهمی نشان این و شده پیچیده دورشان ممکن

 اند،کرده باز را پنجره و شده گرمشان ازحدبیش کهاین

 .اساسی کنسفت کنشل یک است؛ شده سردشان حسابی

 مختصری حالشرح دارد قرار هابالش کنار که تاپیلپ 

  .دهدمی پسر دو این دیشب از

اً   شکبی و است گذشته فیلم دیدن با دیشبشان قطعا

 بار چند که است هاییوعهممن آن از یکی فیلم موضوع

 پرشیطنت و غلیظ «چشم» یک اند،گرفته تذکر آن بابت

 .اندکرده را خودشان کار بازهم و اندگفته

 بابت اروند که روزی از روز دو هنوز .زندمی لبخند 

 .گذردنمی بود خورده گردنیپس هافیلم این کردن دانلود

 نماییممظلو با و گرفته را سرشپشت بالفاصله اروند

 :بود گفته
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 تو دستت که خودت .سنمه اقتضای اینا جان، داداش–

 تأثیر تحت اصالاً کنم،می نگاه فقط من کن باور بعدم .کاره

 بیا بینم،می فیلمو دارم که باریه خوایمی .گیرمنمی قرار

 .بکن ممعاینه یه

 بنشیند گردنش پشت ترمحکم تا رفتمی دوم گردنیپس 

اخم کرده، تماشا را او فرار .بود داده یجاخال اروند که
 پادگان به اروند که زمانی تا و بود کرده جمع را هایش

 شده بلند که حیاط در صدای .بود نکرده بازشان بود، رفته

 :بود کرده زمزمه خودش با و زده ایمردانه لبخند بود

 !ببرن سنته اقتضای که هرچی و خودتو مردشور–

 که شودمی باعث این و خوردمی تکان جایش در اهورا

 توی اروند .کند فرو اروند پهلوی در بیشتر را سرش

 :زندمی غر و کشدمی هم در چهره خواب

 !خرچسونه ور،اون شو گم–

 اروند ذهن .کندمی لمس را دهانش دور انگشت دو با 

 .است خالق شدتبه اهورا به مورددار القاب دادن برای

  .شودمی شکوفا کارها این برای فقط که استعدادی
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 اصرار اروند آمد،می میانبه دانشگاه و درس پای وقتی

بی یک را خودش ،«کشهنمی مخم» یجمله با که داشت
 دیپلمه یک درنهایت و بدهد نشان پایین کیویآی با استعداد

 .بماند باقی

 

 چهار_و_بیست_پست#

  

 

 

 

 

 

 

 تواندمی که است چیزی همان افکارش آخر بخش 

 جایی به بود نخواسته اروند کهاین .کند خراب را روزش

 هم دانشگاهیپیش در اهورا خواندن درس ینحوه و برسد
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 دیگر اروند یک است قرار نیز اهورا که دادمی نشان

  .باشد

 که ساعتی .اندازدمی دیوار روی گرد ساعت به نگاهی 

  .است قدیمی و ساده خانه، این وسایل یبقیه مثل

 اهورا کنار از شدن رد درحال ونیمشش ساعت یدند با 

 :زندمی رانش به لگدی

 .شهمی دیرت داره شو، آماده پسر دیگه، شو پا–

 اتاق سمتبه او و پیچدمی فضا در اهورا مانندداد «آی»"

 نیست، اروند کردن بیدار به احتیاجی که داندمی .رودمی

 حدس تدرس .کندمی را خودش کار اهورا فریاد صدای

 :شنودمی زود را اروند معترض صدای .است زده

 منه، گوش توی چرا تو حلق .درمونبی درد و آی–

 گوسفند؟

 با را اهورا جواب صدای و کندمی باز را اتاقش در 

اً پسر این .شنودمی گریه به شبیه لحنی  قرار امسال واقعا

 بگیرد؟ دیپلم است
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 مثل ...کنم ارچیک داری توقع برد، طرفمو یه زد داداش،–

 !بخونم؟ ناز یالهه برات «بنان استاد»

نمی درست را اروند پرحرص جواب اتاق در بستن با 
   .شنود

 هالباس دراور سمتبه و شودمی رد رختخوابش روی از 

 اشطبقه دو هر که ایطبقهشش دراور .رودمی

  .است خانه این اعضای نفر سه از نفر یک مخصوص

 را خودش مخصوص کشوی و نشیندمی دوزانو روی 

 .کشدمی بیرون را رنگشمشکی زیرلباس .کشدمی بیرون

 زور بدون کندمی سعی .کندمی گیر بستن موقع کشو

 و شودمی موفق .ببندد را کشو آن، به زدن آسیب و اضافه
 شده کشیده باالیی کشوی کفی به دستش تالش این اثر در

 را کارش آن به عتناابی .شودمی خراشیده دستش پشت و

 آن و کرده باز را اشحوله گره .شودمی بلند و کندمی تمام

 لباس پوشیدن درحال .کندمی پرت رختخوابش روی را

 خراشیده بد دستش پشت .افتدمی دستش به نگاهش زیر

اً .است شده  کنار در و اشاشاره انگشت و شست بین دقیقا

اً خال  !بزرگش نسبتا
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

*** 

 شدن باز منتظر و کندمی باز ریموت با را در بنیامین 

 مقابل در خانه زیبای و داخلی نمای .شودمی آن کامل

 .دهدمی قورت را بزاقش برکه و شودمی کامل چشمانشان

 استرسش مبادا نکرده، را کار این کجا از که داندمی خدا

 یا و بخورد او ذوق در که ...بیاید دستشکنار مرد چشمبه

 هایالعملعکس به که ...شود باخبر اشمنفی افکار از

 متعلق دختر این که کند فکر این به یا و بخندد اشکودکانه

  .است «دقیانوس» عهد به

 به هادست آن تجاوز و لعنتی کابوس آن فکر هنوز 

 دهان در که نتوانسته هنوز !است برکه با هایشممنوعه

 بود خواب یه لعنتی،» :بگوید باحرص و بزند اشحافظه

 «...کرد گم گورشو که

 با غیرعمدی و عمدی اما ندارند، خال بنیامین هایدست 

 را هادست آن بنیامین هایدست !دارند برخورد اندامش

 .کنندمی تداعی برایش
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

پشت بزرگ، در و بردمی حیاط داخل را ماشین بنیامین 
 ممکن شکل بدترینبه آن صدای و شودمی بسته سرشان

 .پیچدیم برکه گوش در

 

 پنج_و_بیست_پست#

  

 

 

 

 

 

 

 است چیزی اشالعادهفوق و سفید نمای با مقابلش یخانه 

به هرکسی .کند جلب را زیباپسندی هر نظر تواندمی که
ً روی تمرکزش تمام لحظه این در که برکه غیراز  استرس 
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 با خالی یخانه این داخل است قرار که است لحظاتی

  .بگذراند بنیامین

نمی هم حیاط وسط گرد یباغچه داخل هایرختچهد حتی 
بیش انگار که هاییدرختچه .کند پرت را حواسش تواند
 .کنندمی دلبری و هستند سبز ازحد

 بود، شده دعوت خانه این به اشخانواده با که قبل بار

 این به پا تنها است قرار بعدی بار که کردنمی فکر اصالاً

 او که بود سؤال این گیردر فقط قبل بار .بگذارد خانه

اً می فکر این به حاال و دارد؟ تعلق جایی چنینیک به واقعا
 ...باشد جااین باید چرا اصالاً که کند

 برای را اشاجازه تا بود آمده شانخانه به بنیامین امروز 

به باهم و بود گرفته را اجازه .بگیرد اسکی پیست به رفتن
 تغییر را مسیرش ودند،ب رفته که کمی .بودند افتاده راه

 بهت مقابل در و پیچیده بازی به خودش قولبه .بود داده

 ترینساده از هااین نظرش از .بود خندیده برکه یچهره

 مثل اصطالحی .بود نامزدی یدوره هایشیطنت

 این به بود کرده سعی مسیر تمام در برکه و ...نامزدبازی

 و بردنمی تلذ شیطنت این از چرا که بدهد جواب سؤال
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 جذابیتی هیچ برایش چرا نامزدبازی این .آیدنمی هیجانبه

 ندارد؟

 وبنبیخ از کار ...نه هم شاید و بود کابوس آن دلیلش شاید 

 !بود خراب

می سمتشبه نگاهینیم و کندمی باز را کمربندش بنیامین 
 :اندازد

 .خانوم برکه شدی، حرفکم امروز–

 :زندمی اما است، زورکی لبخندش 

 !دادممی گوش آهنگ داشتم–

 فلش که رپی هایآهنگ !مسخره و دارشاخ دروغ یک 

 شده وصل ماشینش پخش به  و بود بنیامین به متعلق آن

 .نداشت او یسلیقه با سنخیتی هیچ بود،

 لحنی با و کندمی نگاهش مهربان و کامل بار این بنیامین 

 :گویدمی خاص

 خاص خیلی رو «شین» فحر گفته بهت کسی حاال تا–

  کنی؟می تلفظ
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 را شین .دهدمی تکان سر و سایدمی همبه را هایشلب 

 کسی که آیدنمی یادش حتی !داندنمی کند؟می تلفظ خاص

 .است نگفته یا گفته چیزی مورد این در

 .کندمی باز را او کمربند و شودمی خم طرفشبه بنیامین 

 کندمی آرزو .شوندمی منقبض اندامش تمام ناخودآگاه

مسخره هایواکشن متوجه که نباشد دقیق قدرآن بنیامین
 کودکانه و کندمی خود نثار دل در فحشی .شود اش

خونه اومدی نامزدت با االغ،» :زندمی گول را خودش
 «اعدامی؟ یجوخه جلوی مگه !ش

 پیاده درحال و کندمی باز را خودش سمت در بنیامین 

 :گویدمی شدن

   ...پایین بیا .عروسک اومدی، وشخ–

 به قبل دقایقی که را ایجمله تأثیر تمام ساده یجمله همین 

  .بردمی بیناز بود، کرده تلقین خودش

اً که کندمی فکر خودش با و کرده باز را در بامکث   قاعدتا

 مثل کندمی سعی و شودمی پیاده  .بکند تشکر یک باید
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 که طورهمان کند؛ تاررف بافرهنگ و متشخص دختر یک

 .است شده تربیت

 ...ممنونم ...مم–

 و کندمی تقسیم دونیم به هم را اشساده یکلمه سکسکه، 
 !شود تشکیل ایجمله دهدنمی اجازه

 

 شش_و_بیست_پست#
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 کوچک برکه هایقدم .کنندمی طی را حیاط طول 

 از حیاط تماشای یبهانهبه نگاهش و شوندمی برداشته

 .کنندمی خودداری بنیامین سمتبه چرخیدن

 برکه کهاین .است راضی وضعیت این از بنیامین 

به مثبت پوئن یک دهد،می نشان خانه این دیدن به اشتیاقی
 .رودمی شمار

 و گذارندمی سرپشت را خانه ورودی تا ایوان یفاصله 
 دستیک هایسنگ از حیاط دیوارهای مثل که ایوانی به

 نگاه مسیر بنیامین  .رسندمی است شده پوشیده مرمر سفید

گوشه مینیاتوری هایدرختچه به و کندمی دنبال را برکه
 رضایت .کندمی لمس را گوشش یالله .رسدمی حیاط ی

 :کندنمی مخفی هم را کالمش

 تاب یه بریم کنممی خالی رو روزی یه دیگه یهفته توی–

 هادرختچه این بین .برات بدیم سفارش آهنی بزرگ

 .براش داریم خوبی فضای

 این در نه اما است، انگیزوسوسه شدتبه کلمه این !تاب 

اً بودند، دیگر وضعیتی در اگر .شرایط  چشمان قطعا
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نتیکآ  عادله حسینی  
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 تنها حاال اما زد،می برق پیشنهاد این از برکه روشن

 :است دیگر تشکر یک آیدبرمی دستش از که کاری

 نظم من خاطر به نیست زم ...ال ولی ...بنیامین مرسی،–

 .بزنی همبه زندگیتو ...زند

 او رفتن داخل منتظر و کندمی باز را ورودی در بنیامین 

 جواب و کندمی او هایسکسکه از بلندی یخنده .شودمی

 :دهدمی

 توی بیای قراره تو نزنم؟ همبه زندگیمو نظم تو خاطربه–

 تو بریم االن منتها ...بدی نظم من زندگی به و خونه این

 .بکنیم تونیممی فکری چه تو هایسکسکه این برای ببینیم

 

............... 

 قدرآن شور آب آکواریوم با را خودش سر کندمی سعی 

 نشنیده را بنیامین یجمله این انگار که بدهد نشان مشغول

 عرق گرمه، هواش خونه .دربیار مانتوتو شو پا» :است

 «.کنیمی
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نتیکآ  عادله حسینی  
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 که سردی حیاط داخل حتی برکه که داندنمی بنیامین 

 مانده جابه آن جاهای از بعضی در برف از ردپایی هنوز

 برای برکه که داندنمی بنیامین !بود کرده عرق هم بود

 مسقف فضای یک در جوان مرد یک با است بار اولین

 سمتشبه که داده نشان عملی مدت این که مردی .تنهاست

 .جنسی نوع زا همآن دارد؛ زیادی کشش

 کندمی حس سکسکه این با و کندمی دیگری یسکسکه 

 دختر یک سرش خیر .خوردمی همبه خودش از حالش

 با دوساعتهیکی خلوت یک برای که است امروزی

 خودش با .دهدمی نشان را اشجنبگیبی اوج نامزدش

 «!بخورتت نیست قرار» :کندمی تکرار

 ماهی .پیچدیم فضا در جوشقهوه دستگاه صدای 

 چشمانش مقابل از شاد رنگ چند از ترکیبی با کوچکی

 خروج متوجه چشم یگوشه از برکه و کندمی حرکت

 .شودمی مدرنشفوق یآشپزخانه از بنیامین

 چیزی کندمی سعی .آیدمی سمتشبه مستقیم بنیامین 

 خلوت این بدهد نشان کهاین برای درظاهر ...بگوید

 حرف برای درواقع اما است، عادی یشبرا قدرچه دونفره
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 مسیر بنیامین که امید این به کند؛می دستیپیش زدن

 .نکشاند او مانتوی درآوردن به را صحبت

می حرکت هاماهی روی نمایشی هیجانی با را نگاهش 
 :پرسدمی مصنوعی ذوقی با و کند

 بودم؟ گفته بهت اینو .آکواریومم و ماهی عاشق من–

 کرده ادا سکسکه بدون را اشجمله که کندمی دقت و 

 سکسکه چیز دو داشت اعتقاد خدابیامرز مادرجون .است

 .ترسیدن و آب لیوانی نفسیک خوردن کند؛می قطع را

 و ایستدمی او با حداقلی یفاصله در سینهبهدست بنیامین 
 :گویدمی صورتش به خیره باآرامش،

می صحبت من با کم خیلی تو درواقع .بودی نگفته نه،–
 .کنی

 

 هفت_و_بیست_پست#
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می پیش او صورت تا آکواریوم روی از را نگاهش برکه 
 :دهدمی سرش به تکانی شرمنده و برد

 مهم خب، ولی .شه روشن موتورم تا کشهمی طول یکم–

 !شهمی روشن که اینه

می او صورت در را نگاهش لذت و باحوصله بنیامین 
 یچانه .داردمی نگه او یچانه روی درنهایت و چرخاند
  یچهره فردمنحصربه هایویژگی از یکی برکه گرد

 :اوست

 .بشه روشن روشن تا کنیممی صبر قدراون خوبه،–

 از منظورش که دهدمی نشان معنادارش و کج لبخند و 

 .هست چیزها خیلی شدن روشن این
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 واضحی شکلبه و زندمی اجبار روی از لبخندی برکه 

 :کندمی عوض را بحث موضوع

 کردم؛می فکر که چیزیه از ترجذاب شور آب آکواریوم–

اً  !دریایی عروس این مخصوصا

 تعارف بدون و باآرامش .داردبرمی جلو به قدمی بنیامین 

 :دهدمی جواب

  .کردممی فکر من که هستی جذابیتی همون به تو اما–

 پاهایش .کندمی تماشا را رسیده حداقل به یفاصله برکه 

 کودن یک مثل تا نکشد، عقب تا دهدمی فشار زمین به را

 باران کندمی سعی .نیاید چشمبه حجر عصر انسان یک یا

 آخر وقتی .نامزدی دوران در را باران .بیاورد یادبه را

 قدرآن را صدایش .خوابیدمی او کنار تخت روی هاشب

 پدر گوش به برکه اتاق دیوار حصار از تا آوردمی پایین

 سهیل هایشدن نزدیک از بالذت بعد و  نرسد مادرشان و

 کشیدمی که خجالتی از .او توسط شدن لمس از گفت؛می

 .کردمی که کیفی و
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 آن در احساساتش بین تا برود َور افکارش با کندمی سعی 

 .کند پیدا را لذت و خجالت لحظه،

 ؟لذت اما است، موجود هایشحس در خجالت از ردی 
 حس درماندگی .کند رد بااطمینان تواندمی را مورد این

 .است ملموسش و برجسته

 صدای و شودمی دراز سویشبه بنیامین هایدست 

 :پیچدمی او گوش در خونسردش

 این محو قدراون اما نشسته، عرق پیشونیت روی–

 .نیست مانتوت درآوردن به حواست که آکواریومی

 را مانتو درنیاوردن که نیست ساده قدرآن بنیامین که البته 

 روی که دستش .بداند مرتبط او حواس شدن پرت به

 ظریف دست نشیند،می برکه مانتوی یدکمه باالترین

 برای را دیگرش دست .شودمی مشت بدنش کنار برکه

 هول حالت کالمش کندمی سعی و آوردمی باال ممانعت

 :باشد نداشته کردن

 .آرمدرمی مانتومو خودم االن .مهگر گی؛می راست آره،–
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 یباالآمده دست به اعتنابی .آیندمی کش بنیامین هایلب 
 و واضح شکلبه دستش انتهای .دهدمی ادامه را کارش او

 نوک و شودمی فشرده او یباالتنه برجستگی روی عمدی

 .کندمی باز را مانتو دوم یدکمه انگشتانش

 حاال که مسلطند او بدن روی قدرآن بنیامین هایدست 

 قدرچه .بردارد عقب به قدمی تواندنمی هم بخواهد اگر

 پیشنهاد آشپزخانه در بنیامین وقتی که است احمق

 نکرده عملی را آن خودش بود، داده را مانتو درآوردن

 .رودمی پایین و خوردمی سر کمرش یتیره از عرق .بود

 بالذت دهد،می انجام هنری کار یک که کسی مثل بنیامین 

 دکمه هر کردن باز برای و کندمی باز را هادکمه تکتک

  .کندمی لمس را او بدن از بخشی

 صورت روی قبل دقایقی از ترداغ کمی بنیامین هاینفس 

 حکم برکه هاینفس کهدرحالی همآن نشیند؛می برکه

 او هایلب ماندن باز وجود با که اندکرده پیدا را گردبادی

 ...اندکرده گم را خروج مسیر
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 هشت_و_بیست_پست#

  

 

 

 

 

 

 کهاین برای کردن سکوت این از بیشتر !تواندنمی 

 .نیست او کار نزند، ذوق در رفتارش

 را تحملش توان او که نیست چیزی هاشدن لمس این 

 .نیست سهیل هم بنیامین و نیست باران او .باشد داشته

 بردن لذت .بردمین هایشدن لمس این از لذتی هیچ او

اً  !باشد آورچندش همهاین نباید قاعدتا

 او یمردانه هایدست مچ و آوردمی باال را دستش هردو 

 :است خواهش از پر صدایش .گیردمی را

  ندی؟ ادامه شهمی–
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 و ترسیده نگاه در و آیدمی باال بنیامین راضی نگاه 
 :زندمی مطمئنی لبخند .نشیندمی او نگران

 .هست بهت حواسم .برکه کنم اذیتت وامخنمی–

 برخالف بنیامین ظاهرااً و شدمی اذیت داشت ولی 

 هااین باید داندنمی .نبود قضیه این به حواسش ادعایش،

 متوجه را مقابلش مشتاق مرد که بدهد توضیح طورچه را

 گویا .آیندمی بیرون دستش زیر از بنیامین هایدست .کند

 .است نمانده باقی کردن زبا برای ایدکمه دیگر

 برکه و کندمی رد هایششانه سر از را او مانتوی بنیامین 

 کیپ، ییقه آن با بافتش پوشیدن آیا که کندمی فکر این به

 !آید؟می حساببه شانسیخوش یک

 به او پرحسرت نگاه و افتدمی کاناپه روی برکه مانتوی 

  .شودمی کشیده آن دنبال

می صورتش دوطرف بنیامین تدس هردو بالفاصله
 حرکت بنیامین .دهدمی قورت را بزاق برکه .نشیند

 چشمان به خیره بعد و بیندمی را او سیبک واضح

 :افتدمی حرفبه زیر صدای با و شمرده روشنش،
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 که نیستم پسرت دوست .نامزدتم من برکه؛ کن گوش–

 روی بخوابونمت بعد و مخونه تو بکشونمت .کنم اغفالت

 قراره که کسی یعنی .نامزدتم من .بزنم خیمه روت و متخت

 بشی، من زن قراره تو .باشم شوهرت دیگه وقت چند تا

عجله من پس .جسمت هم و روحت هم بشی؛ خودم برای
 .ندارم تصرفت برای ای

 .ببیند او صورت روی را کلماتش تأثیر تا کندمی مکثی 

 همان او یهاحالت .کندنمی مشاهده برکه از العملیعکس

 اشجمله دهدمی ترجیح .است زدنش حرف از قبل حاالت

 :برساند انتها تا را منظورش و کند کامل را

 چون .بترسی نباید فکرشه، طرز این که کسی از پس–

 رو تو خواممی فقط من .ندارم رو تو به تجاوز قصد من

 .بدم عادت هانزدیکی این به و حضورم به خودم، به

 با نگاهش و شودمی آزاد ترراحت کمی برکه نفس 

می بنیامین یتیغهشش صورت روی کمتری استرس
 هماهنگ مویش، از خالی سرً  دور با که صورتی .نشیند

  .است
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 را شستش جایشبه .کندنمی جاجابه را دستش بنیامین 

 :دهدمی حرکت او نرم پوست روی

می صورتت روی دستم وقتی که کنی عادت خواممی من–
 !نباشه یخ تیکه یه االن مثل طوراین نه،شی

 

 نه_و_بیست_پست#

  

 

 

 

 

 

 

 با چون شودنمی قانع .کندنمی قانعش بنیامین توضیحات 

 اگر هرچند .کندمی اذیتش نزدیکی این دلیلی، هر

 و باران یرابطه از که ایتجربه باوجود و منصفانه
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 نبنیامی رفتار داندمی کند، قضاوت بخواهد دارد سهیل
 .نیست نامزدها یبقیه نزدیکی از بیشتر چیزی

 و کندمی جاجابه کمی را هایشدست از یکی بنیامین 
 از خیلی که هاییلب .کشدمی او یبرجسته هایلب روی

 که کشانده قضاوت این به را برکه دوروبر هایآدم

 .است شده انجام آن روی پروتزی

 و داردبرمی عقب به را پایش یک ناخودآگاه برکه 
 :زندمی لب او هایلب به خیره و آن به اعتنابی بنیامین

 من که کنن عادت .کنن عادت بهم هالب این خواممی من–

 !گذرمنمی خیرشون از راحت دیدنت بار هر با

 .کندمی نقض را اشقبلی هایجمله تمام جمله این 

 اذیتت خوامنمی» یجمله شنیدن از تا رفتمی که آرامشی

 از راحت من» یجمله با شود، تزریق وجودش به «کنم

 .شد تبدیل نیست به «گذرمنمی هاتلب خیر

 ناخودآگاه برکه کشد،می جلوتر را خودش که بنیامین 

 به خودش از .زندمی چنگ را او یچهارخانه پیراهن

 دادشبه که ندارد را دیگری کسی .است برده پناه خودش
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 راحت را خیالش بنیامین .کند ایجاد ایفاصله و برسد

 کار همین مگر اما افتاد، نخواهد اتفاق تجاوزی که کرده

 !شود؟می معنا تجاوز غیراز چیزی به او

 تا ترش ایماده آمدن باال حس و سوزدمی اشمعده 

 :گویدمی و کندمی جان .شودمی متوجه را گلویش

 .کنیمی اذیتم داری–

 االن همین بنیامین .اشدب بازدارنده جمله این دارد امید و 

 این در ندارد امکان .ندارد را کردنش اذیت قصد بود گفته

 !باشد کرده فراموش را اشجمله این کوتاه تایم

می برکه یشقیقه روی هایشلب و آیدمی جلو بنیامین سر 
 :کندمی زمزمه آرام و خنددمی .نشیند

 یچه نیست قرار ترسی؟می چی از .کنمنمی اذیتت گفتم–

 نامزدت بغل تو یکم فقط قراره .برکه بیفته برات اتفاقی

 وجود از هردومون بده اجازه و نکن سختش .همین باشی؛

 .ببریم لذت هم

 طورچه باید را این .نداشت هم لذتی .بود سخت برایش 

 خودش دست کهاین داد؟می توضیح مقابلش مرد برای

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 این که نیست خودش دست .بردنمی لذت او مثل که نیست

 .بود شنیده باران از که نیست چیزی شبیه هاشدن لمس

 شوند،می فشرده اششقیقه روی که بنیامین هایلب 

محکم چشمانش .کندمی لمس او پیراهن بیشتر انگشتانش
 احاطه را بدنش که ضعفی باوجود و شوندمی بسته تر

 این به ترقاطع اعتراض یک برای را عزمش کرده،

 :کندیم جزم نزدیکی،

 ...ندار آمادگیشو من–

 که شودمی باعث اششقیقه روی بنیامین هایلب بازی و 

 .بدهد ازدست اشجمله یادامه برای را تمرکزش تمام

 

 سی_پست#
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 زیاد گفتن برای حرف هایشلب بازی بین بنیامین ظاهرااً 

 :دارد

  کردم؟می فکر چی به دیدمت که باری دومین دونیمی–

اً اآلن .کند تمرکز تواندنمی   نیست طوری شرایطش واقعا

 سادگیبه چیزی به و کند مرور را اشحافظه بخواهد که

 جای او هایلب داغی .کند پیدا دست برخوردشان دومین

 .است گرفته را چیزهمه

 است نامحرم مرد یک نزدیک همهاین که است بار اولین 

می مرد یک هایلب مهمان اششقیقه که است بار اولین و
 .گذراندمی را سختی یتجربه اولین چه و ...شود

 خودش .کند پیدا ادامه او سکوت دهدنمی اجازه بنیامین 

 ادامه خوب روز یک مرور و لحظه این حال از سرمست

 :دهدمی
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 .بود بانک تو دیدارمون همون دیدارمون دومین –

 از مدونستمی من و اتفاقیه کردیمی فکر تو که دیداری

 .بیفته اتفاق دیدار این تا کردم تعقیبت کجا تا کجا

 شرایط باوجود حتی برکه که است کافی اشاره همین 

 .بیاورد یادبه خوب را روز آن لحظه، این در بدش

 

*** 

 .دادم جواب تلفنشو گوشی من پدرم، جای گممی دارم –

 افتاده،عقب قسطای خاطربه که گفتن من به بانک از

 .داره رو مغازه یمصادره قصد بانک

 توضیح یحوصله که است خسته قدرآن باجه پشت مرد 

 و کالفه .ندارد را ساده خودش ازنظر یمسئله یک دادن
 :گویدمی تند

شماره !خانوم دختر داده، جواب تلفنو اون کی نیست مهم–
 تماس شماره همون با و بوده وام یپرونده تو شما پدر ی

 جا گوشیشو روز اون پدرتون کهاین حاال .شده گرفته

 که اینه مهم .نیست مربوط بانک به خونه، توی گذاشته
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 ضمانت عنوانبه که ملکی سند زودیبه دارید اطالع شما

 .آددرمی بانک مالکیتبه هست، پرونده توی وام

 زیر زمین و ایستاده گسل یک روی کندمی احساس برکه 

 صدا این تأثیر تحت هم صدایش حتی .لرزدمی پایش

 :دارد لرزش

 گممی دارم من !نشدید من حرف متوجه شما انگار آقا،–

چه بشه مصادره اگه خب، .منه پدر درآمد منبع ملک اون
 خرج برای هم کنه، کاسبی تونهمی من پدر طوری

  !بانک؟ قسطای دادن برای هم و زندگیش

 یدکمه او شر از شدن راحت برای باجه پشت کارمند 
 بانک فضای در صدا این و دهدمی فشار را دستش کنار

 «.دو یباجه به هفده و دویست یشماره» :پیچدمی

 این برای سنش .دهدمی فشار همروی را چشمانش برکه 

 باید داندنمی دقیق وقتی همآن است؛ کم هادرگیری سبک

چهره با و گذاردمی پیشخوان روی را دستش .کند چکار
 :دگویمی درمانده ای

  من؟ گفتم چی شنیدید اصالاً آقا،–
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 به رو اینا دارید چرا فهممنمی منتها .شنیدم خانوم، بله–

 دارید، گفتن برای حرفی کنیدمی حس اگه گید؟می من

 کنه، حل مشکلتونو بتونه کسی اگه .بانک رئیس پیش برید

 وپایدست دارید من ازنظر که هرچند .من نه ایشونه

 .زنیدمی الکی

 و ایستدمی برکه کنار شده خوانده او یشماره که مردی 
کم .بایستد کنار باید که فهماندمی او به «ببخشید» یک با

  رمق

 فشار پیشانی روی را دستش و کشدمی عقب را خودش

 .دوزدمی بانک سالن کنار هایپله به را نگاهش .دهدمی

چه باید .شوندمی منتهی ریاست دفتر به ظاهرااً که هاییپله
 بفهمد؟ او که بدهد توضیح بانک رئیس برای طور

 

 یک_و_سی_پست#
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 فشار بار زیر هنوز پدرش کمر که بگوید طورچه باید 

 از پدرش که بگوید طورچه .نشده صاف شدنشان مستأجر

 سرافکنده شدن داماد منزل ساکن بعد و بودن مستأجر

 عمنب تنها دادن ازدست باید طورچه آدم این است؟
 !بیاورد؟ تاب را درآمدش

نمی هم خودش که آدمی مثل را سوم و دوم اول هایقدم 
 دیر خواهدمی دلش انگار .داردبرمی کند، چکار باید داند

 اتفاق معجزه یک مثل چیزی رسیدن دیر این با و برسد

 .بیفتد

  وایمیستی؟ لحظه یه خانوم، برکه–

اً که صدایی   کند،می صدا اسمبه را او سرش پشت از دقیقا

 بین چیزی صدایش .غریبه نه و است آشنایی صدای نه

 .صداست دو این
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نمی .آشنا ایچهره با جوان مرد یک .چرخدمی پشت به 
  .است دیده است مطمئن اما دیده، کجا را او داند

 جلوتر سنگین لبخندی با او و کندمی نگاه مرد به سؤالی 

 :آیدمی

 خیلی کهاین برای .آدینم یادتون منو کنم فکر خب،–

گل مشتریای از یکی من بگم باید نشه گرفته وقتمون
  .فروشیتونم

شدهگیج دختر برای و خاراندمی را ابرویش دو بین جایی 
 که دارد حق دختر .دهدمی توضیح بیشتر رویشروبه ی

 :است زده صدایش اصالاً چرا و کیست او بداند

 آقای اون به تتونوتوضیحا اتفاقی من که اینه واقعیت–

 .شنیدم باجه پشت

 که البته .گویدمی دروغ که نیست آدمی شبیه اشچهره 

 .نیست خوبی شناسآدم هم برکه

می سعی و داشته نگه ترمحکم شانه روی را کیفش بند 
 :بپرسد مؤدبانه کند

  زدید؟ صدا منو این برای االن–
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 از تا دکنمی مجبورش و کشیده را مانتویش آستین بنیامین 

 :برود کنار راه جلوی

اً بله،–  آقا اون شنیدم چون .کردم صدات همین برای دقیقا

 صدات من .بانک رئیس پیش بری که کرد توصیه بهت

 من .ریاست اتاق بری نیست الزم بگم کهاین برای کردم

 و پدرت فامیل و اسم کافیه فقط .کنممی برات کارو این
 .بدونم قسطشو یشماره

 که کسی همآن گذارد؛می سرشسربه مرد کندمی حس 

 اولشان برخورد و داشته برخورد او با است دوم بار تازه

 باقی برکه ذهن در چیزی که بوده اهمیتکم قدرآن هم

می زبانبه امید این به را اشمنفی احساسات .است نمانده
 بماند خودش .برود و بردارد سرش از دست مرد که آورد

 چه بانک رئیس به باید که فکر نای روی تمرکزش و

 :بگوید

 برای باید چرا شما و کنم اعتماد شما به باید چرا من آقا،–

 حرف باید چرا بانک رئیس اصالاً بکنید؟ کارو این من

  بخره؟ رو شما
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 به و چرخانده بانک فضای در را نگاهش بنیامین 

 خاص را کلمات دختر .خنددمی دختر مشکوک سؤاالت

 دهدمی پیچ دهانش در یکبار را کلمه هر انگار .کندمی ادا

  .کندمی تلفظش ممکن شکل ترینجذاب به بعد و

 با کندمی تالش کندمی نگاه او سمتبه دوباره وقتی 

 :کند جلب را او اعتماد کلماتش

 نکنی اعتماد اگه مثالاً خب، کنی؟ اعتماد بهم باید چرا–

 افته؟می االن اتفاق از بدتر اتفاقی چه شه؟می چی

 هم بخره منو حرف باید بانک رئیس چرا کهاین درمورد

 من و منه آشنایان از ایشون چون .دارم ساده توضیح یه

وام یتسویه برای مهلتی یه تا کنم صحبت باهاش تونممی
 .بده بهتون ها

 قرار ممکن حالت تریندرشت در برکه یکشیده چشمان 

 این باید چرا کهاین .فهمدنمی را مرد کار منطق .گیردمی

 و گذاشته جواببی را او دوم سؤال مرد ...بکند را کمک
 .درنیاید جور عقلش با مرد کمک که است شده باعث این
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 دو_و_سی_پست#

  

 

 

 

 

 

 

 این با را اشجمله مرد است منتظر لحظه هر انگار 

 ...«من کار جبرانبه هم تو» که کند کامل توضیح

می مرد این کهاین به کردن فکر .دهدمی تکان را سرش 
 واقعی گرسوءاستفاده یک شاید یا ظاهری َخیّر یک تواند

 حس با و بساید همبه را هایشلب که شودمی باعث باشد

 :بپرسد تشنگی

 برای دلیلتون کنی؟ کمک من به باید چرا شما پرسیدم–

 خواین؟می چی جبرانش برای چیه؟ غریبه آدم یه به کمک
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 البته و اطمینان و غرور با .شودمی سینهبهتدس بنیامین 

 و آیدمی او گردن سفیدی تا نگاهش .کندمی نگاهش لذت،
 :دهدمی جواب خاص آرامشی با درنهایت و گرددبرمی

 این توی خواستنمی دلم چون ندادم، سؤالتو این جواب–

 خوشم خیلی ازت که بگم بهت مقدمهبی همهاین و محیط

اً .خوامنمی زیادی چیز هم شجبرانبه .اومده گفت یه نهایتا
 .امن و شلوغ جای یه توی دونفره وگوی

 

*** 

 یه روزی، یه شهمی که کردم فکر این به روز اون–

 همون امروز و دستام؟ بین بگیرمت جوریاین جایی

 !روزه

 .شودمی پرت حال زمان به برکه بنیامین، یجمله این با 

 در !بنیامین الکچری یخانه رد هستند؛ که جایی همین به

 دست یک کهحالی در همآن شورش، آب آکواریوم مقابل

 هایشلب و داده پوشش را صورتش طرف یک بنیامین

 .را او یشقیقه
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 تشدید تهوعش حالت و پیچدمی هم در چنانهم اشمعده 

 اشمعده روی و آوردمی باال را آزادش دست .است شده

  .دهدمی فشار

 را سرش که نیست هااین از کدامهیچ متوجه بنیامین 

گونه .کندمی عوض را هایشلب مسیر .کندمی خم بیشتر
مچاله انگشتان برکه .اندبعدی مقصد برکه یبرجسته های
 داندمی .دهدمی فشار تنش به را او پیراهن دور به اششده

  .کند حالش متوجه را او شاید اما است، جانکم تالشش

 موجود از لذت غرق چون شود،نمی متوجه بنیامین 

 و دارد قرار تنش یاحاطه در که است زیبایی و ظریف
  .است کرده وصل دختر این به را او که ایگذشته درگیر

 هایگونه روی نرم را هایشلب وروزحال این با بنیامین 

 خودش هایلب بین کهآن بدون بعد کمی .دهدمی بازی او

می روز آن از بازهم بیندازد ایصلهفا برکه یگونه و
 :گوید

 تا کنی جوابم و سوال بیشتر تو خواستمی دلم روز اون–

 باهام بیشتر کنم، نگا توبرجسته لبای حرکت بیشتر من
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 و کنم دقت کلماتت تکتک تلفظ روی من تا کنی بحث
 .قبله از تر.گرم بدنم لحظه هر کنم حس

 تعریف این شنیدن با باید شده که هم سنش اقتضایبه برکه

 اما بدهد، ادامه بنیامین که بخواهد دلش باید کند، ذوق

 :کندمی زمزمه باسختی

 ...آرممی باال دارم–

 پیش او هایلب کنجسه تا هایشلب که شنودنمی بنیامین 

 وارنوازش دیگرش دست کهدرحالی همآن .آیندمی

 :کندمی لمس را او صورت

 کار بینمون آشنایی یهمه با بانکرئیس کردن راضی–

 یبهانهبه بعدش که کردممی فکر وقتی ولی بود، سختی
 بهت گرفتم ازت که ایشماره با تونممی مشکل شدن حل

می باعث بشنوم، نازت لحن اون با صداتو و بزنم زنگ
 سختشوسفت قوانین و بانکرئیس سرسختی پیش که شد

 .نیارم کم

 انگشتان شودمی باعث که است چیزی همان جمله این و 

 تلنگر یک یادآوری این .شود شل او پیراهن دور برکه
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به سیلی یک یا صدامتیازی و نهایی پرتاب یک مثل .است
 .موقع

 

 سه_و_سی_پست#

  

 

 

 

 

 

 

 انگیزخاطره یجمله یک از بیشتر بنیامین آخر یجمله 

می خوب برکه به جمله این .است آشناییشان روزهای از
 اگر است، پدرش نامبه هنوز مغازه آن اگر که فهماند

 پدرش با مجددی تماس هنوز ماه چهار بعداز بانک

به اند،نکرده اعتراضی افتادهعقب هایقسط به و نگرفته
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 جزءجزءبه هایشلب با حاال که است مردی همین خاطر

 .کندمی لمس را او صورت

 هایشلب یگوشه نرم باز و شوندمی بلند بنیامین هایلب 

 این که آوردمی یادبه را روزی برکه .گیرندمی بازیبه را

 رئیس از که ایسالهیک مهلت از و بود گرفته تماس مرد

 خوش خبر این درگیر قدرآن برکه .بود گفته گرفته، بانک

 نپرسیده نکرده دوتاییدو هیچ خودش با وقتهیچ که بود

 است؟ ممکن چیزی چنین طورچه که بود

 برکه و کنندمی آفرینینقش بامهارت بنیامین هایلب 

 برای تماسش .آوردمی یادبه را مرد این بعدی تماس

به برای گرفتن اجازه و برکه پدر تلفن یشماره گرفتن
 یقضیه بعداز دوماه دقیقا همآن بوسی؛دست اصطالح
 .بانک

 و شودمی بوسیده باشد داشته رضایتی کهآن بدون برکه 
 اشنارضایتی از پدرش که آوردمی خاطربه ار روزی

 بنیامین یخانواده نبودن از .بود گفته خواستگار این بابت

 یعجله و برکه کم سن از .مرد این نداشتن تربزرگ از و
 ...موردشبی
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می لمس را برکه صورت بیشتری حس با بنیامین دست 
 مثبت جواب از که آوردمی یادبه را روزی برکه و کند

نمی .بود گفته خود یزدهبهت یخانواده به قاطعش
 داده، نجات را پدرش که مردی بدهد توضیح توانست

اً  و حامی مرد یک خودش شخصی زندگی در قطعا
 درحق مرد این بزرگواری از توانستنمی .است قدرتمند

 جایبه .برود نشانه را پدرش غرور و بگوید اشخانواده

 .بود کرده پافشاری تشمثب جواب روی هااین تمام

 که است این حداقلش .بود میدان این پیروز او نهایت در 

 که داده مثبت جواب مردی به او .است پیروز کندمی فکر

 رویش هاسختی در توانمی و است دلسوز است، انسان

 عاشقش که داده جواب مردی به او .کرد باز حساب

 .کند تجربه او با را عشق روزی که دارد امید اما نیست،

می درپیش را گردنش مسیر او هایلب روی از بنیامین 
 برکه .اوست هایلب مهمان بار این گلویش سیبک .گیرد

 از ایتکه لحظه هر کندمی حس .بنددمی چشم درد از

می و بوسندمی بنیامین هایلب .شودمی کنده تنش
 باید .است نمانده اعتراض برای هم جایی اما سوزانند،
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 حق در را مردانگی که مردی مقابل در باید .کند تسکو

 داشته امید و کند سکوت رسانده نهایت به اشخانواده و او

 پایانبه نقطه همین در را بازی این بنیامین که باشد

 .برساند

 را تنش تمام لرزی شود،می ترعمیق که بنیامین یبوسه 

 برای .کشدنمی عقب مظلومانه اما لرزد،می .گیردفرامی

 .است مدیون مرد این به که کندمی تکرار خودش

 که مردی باشد، داشته اعتقاد این به و باشد باورخوش باید

 .بدهد عذاب را او تواندنمی داده نجات را پدرش

 برای بنیامین که واضح قدرآن شود،می ترواضح لرزش 

 صورت .کشدمی عقب بعد کمی .کندمی مکث ایلحظه

اخم بیند،می که را هایشلب عیان لرزش و پریدهرنگ
برمی عقب به قدمی و کشدمی پوفی .شودمی درهم هایش
 کندمی رفتار طوری اما است، نامزدش دختر این .دارد

  .کندمی پیدا خودش به متجاوز یک حس بنیامین که

 کوتاهی مکث بعداز و چرخاندمی فضا در را نگاهش 

 کندمی سعی .شودمی شرویبهرو دختر یخیره دوباره
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 دست و کندمی دراز او سمتبه را دستش .بزند لبخند

 :گیردمی را او سرد و ظریف

 رو قهوه تو برای .شد چی مونقهوه ببینیم بریم بیا–

 .کنممی شیرین

 

 چهار_و_سی_پست#

  

 

 

 

 

 

 توسط او یقهوه .اندشده ریخته هافنجان درون هاقهوه 

 مدت این تمام در کهاین لبجا و شده شیرین بنیامین

 اندگذاشته سرپشت که دقایقی به ایاشاره هیچ بنیامین

 در اشتوانایی از قهوه ریختن فاصلحد در .است نکرده
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 برای را کانتر پشت صندلی گفته، قهوه انواع کردن آماده

 نشستن به را او درنهایت و کشیده بیرون برکه نشستن

 .است کرده دعوت

 هنوز .است قبل دقایق درگیر هنوز کهبر او، برعکس 

معده هنوز و کندمی احساس بدنش در ضعیفی ارتعاشات
این است عجیب برایش که حسی اما آورد،درمی بازی اش
 اما چرا، داندنمی درست .دارد شرمندگی احساس که

 در بازیبچه ازاندازه بیش کندمی حس .است شرمنده

 خجالت داده نشان ار آن علنی که ترسی از .است آورده

 پذیرش برای سنش شاید کندمی فکر خودش با .کشدمی

 این بالفاصله و است کم مخالف جنس یک نزدیکی

 یا هجده باوجود هایشوسالسنهم .کندمی رد را احتمال

 !دهندمی نشان تریپخته رفتار دارند، که سالی نوزده

 یا اندرسیده برکه به نسبت بیشتری فکری بلوغ به هاآن 

 !دارند؟ دوست بیشتر را مقابلشان مرد

 نگاهش و کندمی حلقه فنجان دور را دستش هردو برکه 

 بیندمی حالیدر را او .دهدمی حرکت بنیامین سمتبه را
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می چیزی دنبال ظاهرااً و فروکرده یخچال درون سر که
 .گردد

 برکه کهاین برای است خوبی فرصت او توجهیبی این 

 که ایسالهوچهارپنجبیست مرد .کند تماشایش ربهت بتواند

 خیلی و است مد تابع ظاهرش .ندارد ایران در را کسی

 و کوتاهفاق لی شلوار .ندارد پوشیدن سنگین به اصراری
 که چیزی .گذاردمی صحه حقیقت این روی موهایش فرم

 نظرم به» :بود کرده اشاره آن به سهیل هم یکبار

 انجام نامزدی یدوره توی ونیتمی که کاری مفیدترین

 «!بدی تغییر نامزدتو شلوار سایز که اینه بدی

بقیه مثل سهیل .زندمی جانیکم لبخند سهیل بدجنسی یادبه 
می قضاوت آدم این ظاهر روی از اشخانواده اعضای ی
نمی چیزی بنیامین هایمردانگی و بزرگ قلب از او .کند
 .آدم این به برکه مثبت جواب دلیل ترینمهم داند؛

 از را اشخانواده نسبتی، و داشتچشم هیچ بی که آدمی 

 مهلت برایشان حداقل یا بود داده نجات بزرگ چالش یک

 .بود گرفته

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  
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می فاصله یخچال از نصفه، کیک ظرف یک با بنیامین 
 لحظه این یمسئله ترینمهم این انگار که طوری و گیرد

 :گویدمی است،

 چه یا داری دوست کیکی طعم چه تو نمدونمی هنوز من–

 !ایشیرینی نوع

 .شودمی خیره او دست درون یپرخامه کیک به برکه 

 با !افتضاحی ترکیب چه شیرین؛ یقهوه و ایخامه کیک

 کاکائویی کیک یک کیک این کاش کندمی فکر خودش

 :گویدمی دروغبه و مؤدبانه بعد و بود

 .یهعال آریشمی داری که کیکی همین–

 درحال .گذاردمی کانتر روی را کیک ظرف بنیامین 

 را او یپریده ورویرنگ بلند،پایه صندلی روی نشستن

 کرده رویزیاده که رسدمی یقین به و گذراندمی نظر از

 تأکید با و بردمی پیش او دست نزدیک تا را کیک .است

 :گویدمی

 ...شروع نکرده یخ تقهوه تا–
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 و گذاردمی ناقص را اشجمله ،گوشی زنگ صدای با 
 فنجانش برکه .کشاندمی کانتر دیگر طرفبه را نگاهش

 گوشی روی را هیراد نام چشم یگوشه از و داردبرمی را

 .بیندمی او

 

 پنج_و_سی_پست#

  

 

 

 

 

 

 .کشدمی خودش سمتبه را گوشی و شودمی خم بنیامین 

 ماست لب، زیر «ببخشید» یک گفتن با و نشیندمی صاف

 .کندمی برقرار را

 .هیراد بگو–
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 برای حرف هیراد که دهدمی نشان اشطوالنی سکوت 

 .است کرده شروع وقفهبی و دارد زیاد گفتن

 قانون خودش برای اما زند،می ذوقش در قهوه شیرینی 

روبه مرد ذوق حداقل .بخورد را آن ته تا باید که گذاردمی
 .نکند کور رابطه این در را رویش

 دهدمی نشان مستمرش سکوت و بنیامین متفکر یچهره 

 پشت با .است کاری احتماالاً و جدی هیراد هایصحبت که

  .زندمی عقب کمی را اشقهوه فنجان دست

 خبر؟بی و ایدفعهیه چرا حاال–

 به جاهمان از تا شودمی باعث گیردمی که جواب و 

 بعد یکم .کند نگاه سالن کنار یایستاده برنز ساعت

 و شودمی بلند جا از .اندازدمی برکه به نگاهی زیرچشمی
 صدایی با رود،می هاکابینت از یکی سمتبه کهدرحالی

 :دهدمی جواب ترآرام

 هم «سپهر» با کهاین ضمن هیراد، دارم مهمون االن–

 .کنم پیداش تونمنمی .نکردم هماهنگ
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 که تاس مشخص .کندمی پیدا بودن مزاحم احساس برکه 

 .کندمی رد او حضور خاطربه را هیراد پیشنهاد بنیامین

می آن داخل به نگاهی و کندمی باز را کابینت در بنیامین 
 .دهدمی انجام را کاری هدفبی که کسی مثل .اندازد

 سخت که زمزمه یک مثل شود؛می ترآرام بازهم صدایش

 :رسدمی برکه گوشبه

 .باالتره ریسکش ناال .شبنصف امشب برای بذارش–

 را کیک یخامهکم سمت از کوچکی قسمت چاقو با برکه 

 این برای فقط گذارد،می خودش بشقاب درون و بردمی

 .است خورده کیک از بدهد نشان که

 اما بندد،می را کابینت در چیزی، برداشتن بدون بنیامین 

 کابینت روی را هایشدست .چرخدنمی برکه سمتبه

 :کندمی نجوا آرام و دهدمی قرار

 ساعت این بازم باشی، مطمئن هم امنیتش از اگه حتی–

 ماشین با رو هادستگاه تونمنمی که من .نیست سپهر

 .بیارم اونجا تا آژانس

 :کندمی اضافه تأخیر کمی با بعد و 
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 شرایطش االن اما بودیم، فرصت این منتظر دونممی–

 دیگه صتفر یه منتظر مجبوریم .هیراد نیست مناسب

 !بشیم

 برکه .چرخدمی برکه سمتبه و کندمی قطع را تماس 

 کنار را چنگال و دهدمی فرو را دهانش درون کیک

 .گذاردمی بشقاب

می ازنظر را او خالی فنجان نشستن درحال بنیامین 
 :گذراند

 بود؟ طورچه طعمش خب،–

 را اشاشاره و شست انگشت .باشد متفاوت کندمی سعی 

می جواب و زندمی ریزی چشمک .کندمی زدیکن هم به
 :دهد

 !ایحرفه و عالی یقهوه یه–

 و دهدمی تکان سر بارضایت .افتدمی خندهبه بنیامین 
  .داردبرمی را اشقهوه فنجان
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 به نگاهی و چرخاندمی سر نشسته طورهمان برکه 

درهمان و سایدمی پایش روی را دستش .اندازدمی ساعت
 :یدگومی حال

 .برگردم کمکم باید دیگه من–

 او یخیره نگاه زیر .چرخدمی بنیامین سمتبه کامل 

 :گویدمی متفکر و خاراندمی را ابرویش باالی

 با قرارت سر به رسوندنت برای چون کم،کم گممی–

 .دارم وقت هیراد

 

 شش_و_سی_پست#
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............... 

 تصور برخالف و اندافتاده راهبه که است ساعت یک 

 ماشین داخل از برکه .اندنرسیده مقصد به هنوز برکه،

 پیشنهاد وقتی .کندمی تماشا را بیرون برفی هایمنظره

 او مقصد که زدمی حدس داد،می را بنیامین رساندن

 نظرش از .باشد جاهمان حوالی جایی حداقل یا مغازه

 لمح بود، بنیامین همکار هیراد، سمت از تماس وقتی
 کمکم که مسیری نه بود، تهران داخل و مشخص قرارشان

 را مسیر این .شودمی منتهی تهران اطراف هایکوه به
 کوهنوردی برای سهیل و باران همراه تابستان، در قبالاً

 قبل، بار به شبیه حسی بار این چرا داندنمی .بود آمده

 غریبگی پای باید را احساسش .ندارد منطقه این بهنسبت

 در هااین از فراتر چیزی پای یا بگذارد بنیامین با دنشکر

 است؟ میان

نمی اما ،«ریممی کجا داریم ما» بپرسد خواهدمی دلش 
 در بنیامین که هاییساک دیدن با قبل ساعت یک .پرسد

 » :بود پرسیده تعجب با بود، گذاشته ماشین عقب صندوق

 «بنیامین؟ چیه ساکا این
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 سوئیچ گرفتن برای را دستش کهالیدرح و خندیده بنیامین

 .نیست مهمی چیزی» :بود داده جواب بود، کرده دراز

 «.برگردی زودتر تو و بیفتیم راه زودتر که بشین

 سؤال از که بود تجربهبی و وسالسنکم قدرآن برکه 

 بنیامین برای که باشد این ناراحت و بکشد خجالت خودش

 .بیاید چشم به فضول دختر یک

 سؤال از را او پیش ساعت یک یتجربه همین شاید 

 واقعیت اما دارد،می باز وغریبشانعجیب مسیر درمورد

 هایسؤال که شودنمی باعث نپرسیدن این که است این

 .برسند نظربه اهمیتبی برایش، شده ایجاد

 ماشین حرکت و شوندمی خاکی یجاده یک وارد کمکم 

اًو مسیرشان انتهای .شودمی کند  !کجاست؟ اقعا

 یجاده توی برو و برگرد سریع تو جا،اون رسیدیم وقتی–
 .اصلی

 نگرانی و توجه ممنون باید .چرخاندمی سر سرعتبه 

 مگر که آیدمی پیش سؤال برایش تربیش اما باشد، بنیامین

 !است؟ خطرناک جاده این

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 داردبرمی روروبه از را نگاهش ایلحظه برای بنیامین 

 قدرآن او وواجهاج صورت .دهدمی برکه تصور به و

 چشمان .افتدمی خندهبه بلند صدای با بنیامین است بامزه

 اثر در که ایبرجسته هایلب اند،شده درشت که روشنی

چانه روی چال و رسندمی نظربه تربرجسته شدن، فشرده
 و تربامزه حالت این در او .است شده ترواضح که او ی

 فقط که کندمی فکر خودش با بنیامین .است رزیبات البته

 کلماتش، خاص تلفظ با تا دارد کم را برکه زدن حرف

 روزی اگر که کند مطمئنش و کرده شل را او پایودست

 برعالوه امروز است، شده نزدیک دختر این به هدفمند

 برای را نظیربی موجود یک هدفش، به شدن نزدیک

 !ننشا دو و تیر یک .دارد خودش

می جاده و او بین را چشمانش خنده، از ایماندهته با 
 :چرخاند

 وصل بهت برق مگه کنی؟می نگام جوریاین چرا–

 کردم؟

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

غیر واکنش تنها .کند وجورجمع را خودش کندمی سعی 
 شستش روی اشاشاره انگشت ناخن شدن کشیده او عادی

 :است

 لحظه هی برم، جاده این از زودتر گفتی فقط .خب نه–

 .ایجاده این توی که شدم خودت نگران

 هااین هردوی !اشنگرانی و او دهان از کلمات تلفظ 

 .کندمی کفایت اشمردانه احساسات دادن قلقلک برای

 کالاً که قدرآن نه اما است، بسته دستش ماشین این درون

می همبه را وسطش و اشاره انگشت .شود او خیالبی
 .کشدمی برکه یگونه روی نرم ار آن پشت و چسباند

 و گذاردمی هایشلب روی را هاانگشت همان بالفاصله
 .بوسدمی عمیق است، جاده به نگاهش کهدرحالی

 کندمی فکر خودش با و زندمی جانیکم لبخند برکه 

 راحت برای بنیامین .است بوده گذارتأثیر قدرچه دروغش

 :دهدمی توضیح او خیال کردن

 دختر یه تو باالخره ولی نیست، خطرناک جاده نای نه،–

 موتور با هیرادم و من تو، برگشتن از بعد یکم .تنهایی
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 ازش خیلی که داریم تمومینیمه کار یه .گردیمبرمی اون

  .نمونده

 وسط تمامنیمه کار یک کندمی فکر خودش با برکه و 

 دو آن باوجود همآن موتور، با دونفره برگشتن بیابان؟

 وسط این عجیب چیزهای خیلی نه، که چیزی یک ک؟سا

 .ندارد را درموردشان پرسیدن روی برکه که دارد وجود

 

 هفت_و_سی_پست#

  

 

 

 

 

 

 

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 .اندرسیده مقصد به یعنی شود،می متوقف که ماشین 

 تواندنمی جااین .کندمی نگاه اطراف به دقت با برکه

 از رپ هایکوه و خاکی یجاده جز وقتی باشد، مقصد

اً .شودنمی دیده دیگری چیز برف،  قصد بنیامین قطعا

اً اما ندارد، کوهنوردی  در تواندمی دیگری کار چه واقعا

 !باشد؟ داشته منطقه این

می بلند جایش در کمی .کندمی باز را کمربندش بنیامین 
 و کند خارج جیب از را موبایلش گوشی بتواند تا شود

 :گویدمی همزمان

 بتونی تو تا دنبالم، بیاد که هیراد به نمبز زنگ یه من–

 .انداختمت دردسر تو امروز .بری

به .بود افتاده دردسر به امروز .است همین هم واقعیت 
 بنیامین یخانه از سر اسکی، پیست به رفتن جای

 .جااین هم بعد و بود درآورده

 :گویدمی گونهتعارف و اجباربه اما 

 !دردسری چه بابا، نه–

 :کندمی اضافه خنده با و عمدبه دبع و 
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 .کنیمی جبران خریمی ماشین ایشاال–

 در توضیحی جمله این جواب در بنیامین است امیدوار و 

 گوشی کهدرحالی او اما بدهد؛ نداشتنش ماشین با رابطه

 :دهدمی جواب و زندمی چشمک چسباند،می گوش به را

  !کردم جبران ایدیگه جوریه شایدم–

 گوشی توی سرعت به جمله، این بندپشت بالفاصله عدب و 

 :گویدمی

 ...اومدیا .پایینم من هیراد،–

 دهد،می آنتن کوه باالی هیراد گوشی طورچه کهاین 

 هایسؤال یمجموعه به که است بعدی مزخرف سؤال

 را سؤالش جواب بار این البته .شودمی اضافه امروزش

 موتورش با هیراد یده،نرس دقیقه یک به چون گیرد؛می

 که دهدمی نشان و کندمی توقف برکه ماشین مقابل در

 !کوه باالی نه است، بوده اطراف همین

می بلند موتور روی از نیز هیراد .شودمی پیاده بنیامین 
 برکه برای بیرون، همان از .چرخدمی سمتشانبه و شود

 هددمی را جوابش شیوه همین به برکه .دهدمی تکان سر
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 دیده بار دو را هیراد .شودمی جلب او ظاهر به توجهش و

 بار اولین .جذب هایبافت و لی شلوار با بار هردو .است

 .بیندمی آدیداس راحتی شلوار و بلوز با را او که است

 در برکه .بردمی موتور نزدیک تا را ساک هردو بنیامین 

یم فرمان پشت و شودمی پیاده ماشین از فاصله این
به بعد و زندمی حرف هیراد با کالمی چند بنیامین .نشیند
شیشه برکه او، شدن نزدیک با .گرددبرمی ماشین سمت
 شدهدرشت چشمانی با و کشدمی پایین را راننده طرف ی

 و شودمی خم سویشبه بنیامین .ماندمی شنیدن منتظر
 :کندمی نگاهش پرمهر

 یه برای من وشیگ ممکنه .ممنونم امروز بابت بازم–

 شرایطشو کهاین محضبه اما باشه، نداشته آنتن ساعتی

 .زنممی زنگ بهت کنم، پیدا

اً حاال .چرخدمی او سمتبه بیشتر   بنیامین نگران واقعا

 !چرا داندنمی بازهم و است

  .بمونم منتظرت جااین ساعتو یه این تونممی من–
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 و مطمئن و کنندمی پیدا شکستگی از حالتی او ابروهای 
 :دهدمی جواب محکم

  .امروز هیرادم با من .برگرد تو .اصالاً نه،–

نمی اما نیست؛ درستی کار بیشتر، کردن اصرار داندمی 
منفی هایحس که کند انکار تواندنمی .نباشد کنجکاو تواند
سؤال تجمع با تواندنمی .است گذاشته فلک به سر اش
 .بیاید کنار کنند،می دوردور سرش در که هایی

می فاصله ماشین از بحث، کردن کوتاه برای بنیامین 
 با هیراد .رودمی اوست منتظر که هیراد طرفبه و گیرد

 بافاصله بنیامین .نشیندمی موتور روی او، شدن نزدیک

 مابین را هاساک و شودمی خم .گیردمی قرار سرش پشت

 ر،موتو شدن روشن صدای .دهدمی قرار هیراد و خودش

 .گیردمی گاز را لبش یگوشه برکه .پیچدمی فضا در

 کوه دل به که کوتاهی و خاکی مسیر در بنیامین و هیراد

 .روندمی پیش دارد راه

 

 هشت_و_سی_پست#
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

  

 

 

  

 

 

 

 خاکی یجاده در هیراد موتور تا کندمی نگاه قدرآن برکه 

اً .شودمی پنهان نظر از پوشبرف  جااین دیگر قاعدتا

 و محبت دادن نشان قصدش .برود تواندمی و ندارد کاری
 شد انجام که بود جااین تا او رساندن و بنیامین به ارادتش

اندازهبه ذهنش که است این مسئله اما برگردد؛ باید حاال و
  .است ریختههمبه شام بازار ی

 قرار دیگر ماه چند تا که مردی .اوست نامزد بنیامین

 اعتراف تواندنمی برکه و اشدب اشزندگی شریک است

دو این در .است عادیغیر و عجیب او رفتارهای که نکند
 را پدرش یبدبینانه جمالت که کرده سعی بار هر ماه، سه
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 افراطی نگرانی یک آدم، این به دادن مثبت جواب از قبل

 ذهنش در را او آخر جمالت بارها .کند تصور پدرانه و

 خیلی پدرش که نموده لقینت خود به و بود کرده مرور

 .شد خواهد پشیمان بنیامین به اشمنفی نگاه بابت زود

 این به شرمندگی با پدرش زود خیلی که است مطمئن 

 شگذشته نه که آدمی با تو» :خندید خواهد خودش یجمله
 روی .نداری ایآینده ش،خانواده وضعیت نه و مشخصه

 زبون و ظاهری هایویژگی سرییه خاطربه زندگیت

 «.نکن قمار پسر این نرموچرب

 .گذاردمی هم مقابل ماشین فرمان باالی را هایشدست 

 بوده منفی ازاندازهبیش پدرش دید است معتقد هم هنوز

 و عجیب گاهی بنیامین که است متوجه منصفانه اما است،
 !همیشه از بیشتر امروز و شودمی پیچیده

 متوجه کرده، یداپ شناخت او شخصیت روی که جایی تا

 .باشد کوهنوردی اهل آدمی تواندنمی بنیامین که شده

 قصد .کندمی تأیید را نظریه این هم موتور آن وجود

 با و زمستان در همآن نبود، کوهنوردی هیراد و بنیامین

 !هیراد اضطراری تلفن از بعد و عجیب ساک دو آن

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 کرده، پر را مغزش خاکستری هایسلول تمام که سؤالی

 بود؟ چه کوه دل به رفتن  از دو آن قصد پس که است این

 یک جااین .دهدمی حرکت خلوت یجاده در را نگاهش 

 بسیار روز امروز اما است، کوهنوردی برای منطقه

 قرار ترطرفآن متر چندین که ایدکه حتی .است خلوتی

 بسته شده، نصب آن باالی قلیان آش، چای، بنر و دارد

 .است

 توقف کدامهیچ که شودمی رد جاده از ماشینی هیگاگه 

 .دارد توقف جاده این در که است کسی تنها برکه .کنندنمی

 هنوز اما ندارد، کاری جااین چون برود، باید که ایبرکه 

 .آیددرنمی جور منطقش با چیزها خیلی که داندمی و مانده

 انکنارش از ساده تواندنمی قبل دفعات برخالف بار این

  .بگذرد

 .رودمی پیش ماشین سوئیچ روی تا نگاهش باتردید  

 از را روشنش و دارحالت ازحدبیش موهای متفکر،

 با بار اولین بنیامین که موهایی .زندمی کنار صورتش

 یا عسلیه چشمات» :بود گفته و زده لبخند دیدنشان
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

دختر خاصه، قدراین چیتهمه چرا تو موهات؟
 «!خارجی؟

 او دیگر جمالت کندمی سعی بنیامین، یجمله این دیابه  

 شده کوه بحث به اشاره آن در که ایجمله .بیاورد یادبه را

 .کندمی پیدا کمتر گرددمی هرچه .یابدنمی باشد،

 

 نه_و_سی_پست#

  

 

 

 

 

 

 

اً که نکرده دقت امروز تا چرا   هایصحبت تمام تقریبا

 کردنش صحبت نوع و هازیبایی حوشوحول او با بنیامین
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 بدلردو دوست دو بین باید معموالاً که هاییصحبت است؟

جدی قصدهای و هستند نامزد که پسری و دختر نه شود،
 .دارند تر

 بنیامین، رفتارهای برعالوه باشد، منصف بخواهد اگر 

 مدتاین که گیردمی درنظر هم را خودش رفتارهای

 هایکنجکاوی بر امروز تا و است بوده پرنقص و عجیب

 شخصیت که بوده متوجه .است گذاشته سرپوش خود

 امید این با اما است؛ پیچیده حدی تا و گنگ برایش بنیامین

 زیاد وقت و نگذشته نامزدی این عمر از زیادی چیز که

 موقتی آرامش یک به آشفتگی، از را خودش ذهن دارند،

 .است کرده دعوت

 فضای مایسر انگار .نشیندمی تنش بر آنی لرزی 

 با دستش .آوردمی یورش تنش به یکبارهبه اطراف

 اما چرخاند،می را ماشین سوئیچ .شودمی سوهم نگاهش

 روشن را ماشین بخاری جایشبه .اندازدنمی راهبه را آن

می نگه بخاری یدریچه مقابل را هایشدست و کندمی
 .نخورد سرما تا دارد نگه گرم را ماشین فضای باید .دارد

 بنیامین منتظر جاهمین را ساعت یک این است کرده قصد
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 را سؤالش تا کرده جزم را عزمش بار اولین برای .بماند

 .بگیرد جواب و بپرسد بنیامین از

............. 

 اما کشد،می طول ساعت یک کارش که بود گفته بنیامین 

 بود زده را حرف این که زمانی از ونیمساعتیک اآلن

 نیموساعتیک .است نشده او از خبری نوزه و گذشته

 .نیست کشیدن انتظار و ماندن حرکتبی برای کمی زمان

 این با باران پیام بود، افتاده مدت این در که اتفاقی تنها 

 «شلوغه؟ پیست» :بود مضمون

 رویشروبه خلوت یجاده به و زده تلخی لبخند برکه 

 «.زیاد نه» :بود کرده تایپ برایش .بود انداخته نگاهی

 درخواست باران کهاین ازقبل داشت، او از که شناختی با 

 اشخانواده که بود داده اجازه و شده الینآف بدهد، عکس

 نگران جهتبی دارند، او رفتن پیست از که تصوری با

 .نشوند

 خورده، سر موهایش روی از که را مانندشبافت شال 

 یشیشه از کندمی یسع کشیدن گردن با بعد و کشدمی باال
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 گرفتن قرار ینحوه .کند تماشا را هاکوه سطح جلو،

 .است کرده محدود را دیدش یزاویه کوه، پایین در ماشین

 .سازدمی نزدیک همبه را پهنش ابروهای و کندمی نچی  

 جااین از .است کرده گیر بدی بالتکلیفی در کندمی حس

 با حداقل .نیست نفعشبه هم رفتن و شده کالفه ماندن

 با دررابطه که واقعیت این قبول و قبلش دقایق فکرهای

 است، کرده کاری کم اشزندگی نوع و بنیامین شناخت

 .نیست نفهمیدن و رفتن آدم اآلن

 دور ترتنگ را شالش زند،می سرش به که فکری با 

می پیاده .کندمی باز را ماشین در و پیچدمی سروگردنش
می آن عرض از راحت .اندازدمی ادهج به نگاهی و شود
 تا چرخدمی جاده، دیگر طرف به رسیدن محضبه .گذرد

 خوبیبه بوده، هیراد و بنیامین رفتن مسیر که را کوهی

 مسیر در نیز هاآن هردوی شاید که امید این به .ببیند

 .بگیرند قرار دیدش
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 از خبری و راث هیچ .شودمی ناامید زود خیلی امیدش 

 که نیاورده پایین را نگاهش هنوز .نیست هیراد و بنیامین

 .چرخاندمی راست سمتبه را سرش ماشینی صدای با

 جلوتر، کمی و شودمی رد چشمانش مقابل از ماشین یک

  .کندمی توقف بسته، یدکه به نرسیده

 .شودمی دقیق نشینانشسر و ماشین روی ناخودآگاه برکه 

 حضور عدم و منطقه این خلوتی دقتش، دلیل شاید

 .است کوهنوردان همیشگی
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 مشخص ماشین داخل مرد دو حضور هم فاصله همین از 

 صندلی روی که مردی .شودمی خاموش ماشین .است

 ماشین عقب در .شودمی پیاده زودتر نشسته، راننده کنار

 عقب صندلی روی از پشتیکوله یک و کندمی باز را

 که کالهی هایش،کفش مرد، تن لباس .کشدمی بیرون

 حضور از را او هدف اشکوله و پوشانده را اشپیشانی

 .دهدمی نشان کوهنوردی منطقه، این در

 برداشتن با و شودمی پیاده ماشین از هم راننده بعد کمی 

 قدم برکه سمتبه هردو .پیونددمی اول مرد به اشکوله

 .نندک توجهی او به کهآن بی دارند،برمی

 طرفبه را سرش دو،آن توجه نکردن جلب برای برکه 

 که خاکی یجاده سمتبه مرد هردو .چرخاندمی مخالف

 حاال .روندمی بوده هیراد و بنیامین مسیر پیش ساعتی

 :بشنود را وگویشانگفت تواندمی تاحدی برکه

 این تو یمسخره کردنای فسفس خاطربه باره اولین–

 .کوه آممی ساعت

 :دهدمی را جوابش بالودگی مخاطبش 
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 استفاده ازش عمدااً منم .وچسهفس و نیست وفسفس اون–

 االن که برسی نتیجه این به و بیای سرعقل بلکه کردم،

  .نیست اومدن کوه وقت

می تماشا را سفیدپوش کوه و گیردمی باال را سرش مرد 
 :کند

 ای؟بی شی پا که کردی پیله چرا جاشه سر عقلت که تو–

  !خوردیمی مرباتوکره تخونه موندیمی

 :اندازدمی باال شانه و کندمی اشکوله بند را دستش مرد 

 اروند و اهورا اون تا بشم خیر بانی امروز یه گفتم دیگه–

 !باشن باشآزاد و کنن استفاده نبودنت از بدبخت

اً .دهدنمی جوابی   باریک و خاکی یجاده ورودی به تقریبا

می محکم را اشکتانی بند و شودمی دوال مرد .ندارسیده
  .کند

 با و ایستدمی صاف هم او .گذاردمی جاده به پا رفیقش 

 یک .کندمی باریک چشم .شودمی برکه متوجه کار، این

 با خلوت یجاده این در سالوسنکم ظاهرااً و تنها دختر

  !کم وآمدرفت
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 سرما از و شده دوخته جاده دیگر سمتبه نگاهش دختر 

 پیچیده سرش دور محکم شالش .است کرده بغل را خودش

 صورتش اطراف روشن، و دارحالت موی تار چند و شده

 دوباره بعد و اندازدمی او ماشین به نگاهی .اندکرده پر را

 .نگردمی او به اشتیره چشمان با

 :کندمی صدایش برگردد پشت به کهآن بدون رفیقش 

 ؟«محمدامین» موندی، کجا–

 :دهدمی تأخیر کمی با را جوابش 

 .آممی سرتپشت دارم برو،–
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 تأییدبه سری بردارد روروبه از را نگاهش کهآن بدون 

 .داردبرمی قدم برکه سویبه محمدامین و دهدمی تکان

می او سمتبه را سرش مرد، شدن نزدیک حس با برکه
 نزدیک .شودمی جمع خودش در اهناخودآگ و چرخاند

 از یکی کوهستانی یجاده این بودن خلوت و مرد شدن

 شاید و دیگر دلیل .است العملشعکس این دالیل

 کمی انگار که هاییچشم .است مرد هایچشم تأثیرگذارتر

بی و صاف هایمژه یسایه در و معمولند حد از تردرشت
 .هستند او یخیره مستقیم حالتش

 سمتشبه که مردی از باید کندمی حس اما چرا، داندنمی 

 این ایستد،می اشمتری دوسه در که مرد .بترسد آیدمی

 با و گیردمی گاز داخل از را لبش .شودمی پایدارتر حس

 «داره؟ چیکار باهام» :کندمی فکر خودش

 در مرد صدای چون .گیردمی زود خیلی را جوابش 

 برعالوه که رسدمی نتیجه نای به او و پیچدمی گوشش

 .است ترسناک هم صدایش مرد، هایچشم
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  وایسادین؟ جااین که اومده پیش مشکلی خانوم،–

 اشگوشی .بود نیامده و رفته توضیحی هیچ بدون بنیامین 

 منتظر دیگر قدرچه باید دانستنمی او و دادنمی آنتن

 تریندستیدم فعالاً اما است، مشکل هااین یهمه .بماند

 .است تنهاییشان و مرد ترسناک چشمان و صدا مشکل

 و داده تکان هایشلب به زودتر کندمی سعی آن حل برای
 :مرد چشمان اال بدهد جایی هر به را نگاهش

 .رسهمی دیگه االن .نامزدمم منتظر .نیست مشکلی نه،–

 بیان تأکید با طوری را رسیدنش االن و نامزد یکلمه و 

 .کند دفع را مرد سمت از خطری هر تمالاح که کندمی

سال یمنبه .اندازدمی برکه سرتاپای به نگاهی محمدامین 
 مشکلی هم که بدهد تشخیص تواندمی کردن، کار ها

 دختر روشن چشمان .است ترسیده دختر هم و دارد وجود

 خودش در طوری بدنش و اندلغزنده سطح یک در انگار

  .است گرفته خود به کوچکی ابعاد که شده جمع

 کمک برای حتی بیشتر کنکاش نظرش از وجود این با 

 .نیست جایز هم کردن
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

می جاده ابتدای به و داردبرمی او روی از را نگاهش
می توضیح را خود قبلی یجمله آخر، کالم عنوانبه .دهد
 :دهد

 کنم فکر درهرحال .شده خراب ماشینتون کردم فکر من–

 درهای و بمونید نامزدتون تظرمن ماشین توی نباشه بد

 .کنید قفل ماشینم

 از جوابی منتظر کهاین بدون جمله، این گفتن از بعد 

 یک به شبیه چیزی .چرخدمی پشت به شود دختر سمت

 حرفش دوسه که ضعیف قدرآن .شنودمی دختر از ممنونم

 خاکی یجاده سمتبه و دهدنمی اهمیتی .شودنمی شنیده

می برکه ماشین رند پالک به نگاهی زمانهم .رودمی
 در را دختر نامزد احتماالاً کندمی فکر خودش با .اندازد

 .دید خواهد مسیر

 

............... 

 .گیردمی دهانش مقابل در و کندمی مشت را هایشدست

 گرم را اشزدهیخ هایدست هایشنفس با کندمی سعی
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 گرمایی ردیگ هم هایشنفس که است این مشکل اما کند،

 .ندارند

می تماشا را کوه ارتفاعات بازهم و گیردمی باال را سرش
 کهاین حساب است، دررفته ازدستش دیگر حسابش .کند

 .است گشته بنیامین کردن پیدا امید به را کوه فضای قدرچه
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 اگر شاید بود، نکرده جزم همهاین را عزمش اگر شاید 

 یرابطه نبودن عادی به فضا این خلوتی در و امروز
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 و بود اتاقش در االن بود، نکرده فکر بنیامین و خودش
 توانستمی حتی شاید .خانه در پیچیده غذای بوی درگیر

 یا و بزند سری گیردمی نیرو بود گفته هدی که شرکتی به

 .بگذراند درسا با را ساعتی

 در گویا که کندمی احساس برکه که است این مسئله اما

 این .است بوده کرده برف زیر را سرش نامزدی مدت این

 و دادمی باید بنیامین که توضیحی و هاساک آن فضا،
 کمی است الزم که رسانده نتیجه این به را برکه بود، نداده

 در بالتکلیفی انتظار، این .کند کم اشمحتاطانه رفتار از

 .است الزم اشآزاردهندگی یهمه با سرد فضای این

 گوششبه خوردمی گاز شدتبه انگار که موتور صدای 

 بنیامین باالخره .بزند لبخند که شودمی باعث و رسدمی

می پایین دهانش مقابل از را هایشدست .گرددبرمی دارد
می .کندمی طی ماشین سمتبه را جاده عرض و آورد
 ترگرم فضای یک در و ماشین داخل را هایشسؤال تواند

اً هم بنیامین .بگیرد جواب و دبکن  که کرده یخ قدرآن قطعا

 کار تشریح و توضیح از کوتاه هایجواب با جااین

  .کرد خواهد خودداری امروزش
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 وحشتناک خوردن گاز صدای رسدمی که ماشین به 

 !شودمی شنیده ترنزدیک هم موتور

می خاکی یجاده سمتبه هم سرش کندمی باز که را در 
 .آیدمی پایین را جاده عجیب سرعتی با وتورم .چرخد

 تماشا را هاآن عجله همهاین دلیل دنبال وواجهاج نگاهش

اً .کندمی  در را موتور فرمان هیراد رفتنشان مثل دقیقا

 این با .است نشسته او سرپشت بنیامین و دارد دست

 گردن او پشت از سرخ صورتی با بنیامین که تفاوت

 :دهدمی قرار مخاطب را برکه نزد هوار با و کشیده

 !برکه کن، فرار ...برو جااین از برکه،–

 هیراد موتور بود؟ شنیده چه .کندمی شک هایشگوش به 

 از باسرعت توقفی هیچ بدون و رسدمی اصلی یجاده به

  .گذردمی او کنار

 .کندمی دنبالشان نگاه با مانده، باز که دهانی با برکه 

به و نیست اندبرده باال خودشان با که هاییساک از خبری
 .است گرفته جا بنیامین و هیراد بین دیگر چیز یک جایش

 .نیست تشخیصقابل فاصله این از که چیزی
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 :زندمی لب برکه 

 شده؟ چی–

 به برسد چه شنودنمی درست هم خودش حتی را صدایش 

 با و برگردانده عقب به را سرش موتور روی که بنیامینی

 :زندمی فریاد درتق تمام

 !سراغت آنمی آدم دوتا اون االن .لعنتی کن، فرار گممی–

 برکه از موتور شدن دور خاطربه آخرش یکلمه دو 

 .رسدمی اما رسد،می او گوشبه سخت

 همان بعد .کندمی خاکی یجاده به نگاهی دوباره برکه 

 کسهیچ .اندازدمی دوروبرش به و داردبرمی را نگاه

  .نیست کسیهیچ خودش غیراز ،نیست

 .نشیندمی ماشین فرمان پشت و دهدمی قورت را بزاقش 

 .ترس از بلکه سرما، از نه بار این لرزند؛می هایشدست

 را ماشین .داندنمی هم خودش ترسد؟می چیزی چه از

 را ماشین درواقع نه، یا .افتدمی راهبه و کندمی روشن

 چه از .کندمی فرار ینبنیام سفارش به و کرده روشن

 !داندنمی هم را این چیزی؟
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 انگار .رسدمی نظربه سنگین انگشتانش میان در کلید 

ر انگشتانش می قفل درون را کلید سختیبه .هستند س 
 پاگرد روی که پا .کندمی باز را حیاط در و چرخاند

 رسیده خانه به شودنمی باورش گذارد،می هاپله به منتهی

  .است

 دانستهنمی که چیزی از و رانده واردیوانه جااین تا 

 را قرمز چراغ بار اولین برای .است کرده فرار چیست
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اً که ایجریمه مبلغ به و کرده رد  شده حالش شامل قطعا

 .است نکرده فکر

 ضعف از کمکشان با تا گذاردمی هانرده روی را دستش 

 برای و کرده رفاقت جااین تا که هاییپا .کند کم پاهایش

 .بودند نگذاشته کم گاز پدال روی شدن فشرده

 رها و بنیامین رفتن ندارد؛ باور گذرانده که را لحظاتی 

 و برکه کردن فرار برای اصرارش .جاآن در او کردن
 ...هاساک آن نبودن

 دادن قورت برای کارش و سوزدمی گلویش کند می حس 

 کوهستان سرمای در ایستادن باوجود .است سخت بزاقش

 و صبوری چرا که است این عجیب .نیست عجیبی چیز
  .داشته نامعقول و نشدهبینیپیش نتایج همهاین تحملش

می باال را هاپله از یکی جانبی پاهایی با و نرده کمک به 
 فرار کسی چه از بنیامین که کندمی فکر خودش با .رود

 برکه به هاآن بابت بنیامین که رینف دو چرا؟ و کردمی

  بودند؟ کسانی چه بود داده هشدار
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 دو همان نفر دو آن .رودمی باال سخت هم را بعدی یپله 

 دو از بنیامین نه، یا رفیقش؟ و محمدامین .بودند کوهنورد

  زد؟می حرف دیگر نفر

 کندمی حس کهدرحالی رسد،می باران یخانه پاگرد به 

 .اندبوده همیشگی تعداد رابرب چند هاپله

می خودشان یطبقه هایپله به نگاهی و کندمی بلند سر 
می حالی چه به او روز و حال دیدن با مادرش .اندازد
 .کنندهنگران هم و است واضح هم سؤال این جواب افتد؟

خانه زنگ است بهتر که رسدمی نتیجه این به زود خیلی 
 .بزند را باران ی

  تو؟ هچت ...هی–

 که است ایبرکه دیدن بعداز باران العملعکس اولین این 

 تکیه در چهارچوب به را دستش خود تعادل حفظ برای

 .است مهتابی رنگش و داده

 با کندمی سعی و دهدمی خودش به تکانی جواب جای به 

 .بزند کنار را او دست
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 از پوشانده را دهانش دست هردو با که طورهمان باران

  .رودمی کنار او مسیر

 حس حالدرهمان و شودمی باران گرم یخانه وارد برکه

 انجماد با نشیند می پوستش روی که گرمایی کندمی

 شدن گرم و سرد این از که چیزی .دارد تناقض درونش

 .است باورهایش خوردن ترک شودمی عایدش

می رنگآلبالویی ینفرهسه یکاناپه روی را خودش 
 و دارد آن به خاصی ارادت باران که ایاپهکان .اندازد
 .ندارد را آن روی کشیدن دراز حق سهیل

 پهلو به کاناپه روی و آوردمی باال را پاهایش سختیبه 

 در جلوی از و زندمی پس را بهتش باران .کشدمی دراز

 و ترسیده و نشیندمی کاناپه پایین .دودمی کاناپه مقابل تا
 :پرسدمی تند

  اومده؟ سرت بالئی چه برم؟ قربونت ،شده چی–

 بالئی چه کهاین داند؛نمی هم خودش که است چیزی این

 هردو کف خوابیده پهلو به که طورهمان .است آمده سرش
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 سعی .گذاردمی پاهایش بین و چسباندمی همبه را دستش

 .کند کم هاآن س ری از پاهایش فشار با کندمی
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 :زندمی لب باران تشویش به اعتنابی 

  .جوش آب ...بده بهم گرم آب لیوان یه–

 صورتش روی از را روشنش موهای عاجزانه باران 

 :زندمی کنار
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 بتونم من که شده چی بگو کلمه یه تو فقط خب،خیله–

  کردین؟ تصادف افتاد؟ اتفاقی پیست تو ...برم

 گوییکلی از باران کهاین .است شده ترراحت کارش 

 گلدان به .کندمی سؤال ایگزینه شکلبه و برداشته دست

 :زندمی لب و شودمی خیره میز روی کریستال

 ...نه–

 :چرخاندمی صورتش کنار را دستش عصبی

 !کردی سرمبهجون منو که تو ...چی پس–

 از همآن ...بود رسیده سرش به امروز هم خودش جان 

 که اتفاقی آن از طورچه باید .چیست دانستنمی که اتفاقی

   گفت؟می باران برای چیست که نداشت خبر هم خودش

 سرش از که فکری خاطربه باران چشمان ایلحظه برای 

 :پرسدمی زبان لکنت با .شودمی درشت گذردمی

 !کرده؟ مالیتدست بنیامین نکنه ...نًَ–

 ماا .اشخانه در همآن بود؛ کرده اشمالیدست بنیامین 

می را چشمانش .نیست موضوع این محصول بدش حال
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 را اشمرده نگاه آن باران، نگاه ندارد دوست .بندد

 جواب کوتاه را او سؤال کردنش کوتاه برای .کند بررسی

 :دهدمی

 .آره–

 !آره؟–

 دلش که پیچدمی گوشش در بد قدرآن باران جیغ صدای 

 و کند ادآز پاهایش الیالبه از را هایشدست خواهدمی
 .بدهد فشار هایشگوش روی

 .دادی لو خودتو و رفتی که سرت اون تو عالمدو خاک–

 از اون هولی؟ قدراین چرا تو ندار،هیچی یدختره آخه

 !کردنت نامزد بعداز گند از اینم کردنت، نامزد

 او مهتابی ورویرنگ اگر مادرش کندمی فکر خودش با 

می را باران هایجیغ ایصد یا ترسیدمی بیشتر دیدمی را
 !شنید؟

 اشبسته چشمان مقابل از یکبهیک امروز هایصحنه 

 بنیامین یخانه در شدنش لمس یصحنه از .روندمی رژه

  ...ماندنش تنها و او فرار تا

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 بریدن برای فقط و شودمی خیالبی را آخر هایصحنه 

می نجوا و گذاردمی مایه اول هایصحنه از باران صدای
 :کند

 که کاری همون .کنیمی فکر تو که نیست اونجوری–

می تعریف من برای باافتخار تو و کردمی تو با سهیل
 !کردی

 از پر گفتن آهان صدای و شودمی آزاد باصدا باران نفس 

 .کندمی پر را برکه هایگوش اشآسودگی

 :گویدمی خیالیبی با بعد کمی 

 پاشم که بود انداخته رفک به منو تو ورویرنگ این واال–

 !کنم درست کاچی

 آخرین .رودمی اغما به کمکم ذهنش کند می حس برکه 

 باران آخر یجمله به که است جانیکم پوزخند واکنشش

 برایش گرم آب لیوان یک حتی که کسی به .زندمی

 .است نیاورده

 :را باران سؤال این حتی .فهمدنمی چیزهیچ دیگر بعد و 
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 قدرچه اول بار برای ببینم کن تعریف ...شیطون خب،–

 کردی؟ کیف

 

 پنج_و_چهل_پست#
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 صورت اول سرد هوای هجوم .کندمی باز را پنجره 

 صدای نرسیده ثانیه چند به .کندمی مستفیض را خودش

 :رودمی باال هم هدی

  !المصبو اون ببند زمستونه؛ یچله نفهم،–
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 که کندمی نفوذ هم خودش جان به سرعتبه قدرآن سرما 

 فاصله آن از .بنددنمی را پنجره اما کند،می بغل را خود

 آن روی چهارزانو هدی .رودمی تخت سمتبه و گیردمی

ته عدد دو دستش مقابل زیرسیگاری ظرف و نشسته
 به تعداد این دیگر لحظاتی تا البته .دهدمی نشان را سیگار

 .رسدمی عدد سه

 کندمی نگاهش حالبی چشمان همان با .نشیندمی مقابلش

 :گویدمی باضعف و

 باران و مامانم .گرفت بوگند اتاق .هدی کن، خاموشش–

 .رسنمی االن

اشاره و شست انگشت بین را سیگار کهطورهمان هدی 
 آزاد بعداز و زندمی آن به محکمی پک داشته، نگه اش

 :دهدمی تکان سر مانندشمه دود کردن

می فکر مامانتم  .خودمونه از که باران جان، مشنگ–
 دهمی ترجیح خدا یبنده کشم؟می سیگار من دونهنمی کنی

  .نیاره خودش رویبه
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 مدارانهسیاست کهاین .است مادرش وجود واقعیت این 

 العملعکس وقتشبه تا کند اختیار سکوت هاوقت خیلی

 .بدهد نشان را مناسب

 .دهدمی تخت تاج به را اشتکیه و نشیندمی رویشروبه 

 دور را هایشدست و کندمی جمع شکم در را زانوهایش

  .پیچدمی هاآن

 را سیگارشته .اندازدمی سرتاپایش به نگاهی هدی 

 :گویدمی خیالبی و کندمی خاموش ظرف درون

 االن مزخرف ژست گن،می که کردن بغل غم زانوی–

  .هاتوئه

 موهای .گذاردمی انوهایشز روی و کندمی کج را سرش 

 که موهایی .پوشاندمی را صورتش از بخشی دارشحالت

 به نگاهش .اندنشده بسته حتی و نشده شانه است روز دو

 :گویدمی وقتی است هدی پاهای رنگخوش الک

 دیگه دخترای هدی؟ کنن،می چیکار مواقع جوراین–

 آهنگ خاموشه، نامزدشون گوشی تمام روز دو وقتی

 !رقصن؟می عربی ذارنمی عجرم سینان
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 .داردبرمی تخت پایین از را کیفش و شودمی خم هدی 

 را سرش چیزی کردن پیدا برای و اندازدمی تخت روی

 :کندفرومی آن درون

 وضعیت اون توی رو تو که دیوثی و نامرد نامزد اون–

 خاموش همیشه برای بهتره خودشم ره،می و کنهمی ول

 .نیست چیزی که گوشیش باشه؛

بی و ادبانهبی رک، است؛ همین همیشه هدی ادبیات 
 .حساب حرف و واقعیت از پر اما تعارف،

 .شودمی تمام گران برکه برای هدی همیشگی ادبیات 

 .است انصافیبی داده، نسبت بنیامین به هدی که صفتی

 مردانگی آقا حسین حق در داشتچشم بدون که بنیامینی

 به علمی آقا حسین کهآن بدون همآن بود، کرده خرج

 و است مهربان نگاهش که بنیامینی ...باشد داشته کارش
 را نامرد صفت تواندنمی زند،می داد را داشتن دوست

 .بکشد یدک اسمش دنبال

به هدی، که دارد توقع شاید و داندمی خوب خودش را این 
می بنیامین و او یرابطه شروع از که کسی تنها عنوان

 پر هانامردی با قدرآن دنیایش اما هدی .کند درک اندد
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 هایآدم کلکسیون به نامرد یک کردن اضافه که است شده

 .رسدمی نظربه عادی خیلی اطرافش

جمله داندمی کهاین با و کشدمی خط پایش روی ناخن با 
 :گویدمی دارد، پی در هدی ازسمت العملیعکس چه اش

 چی روز اون دونیمنمی که دهن جواب تلفنشو وقتی تا–

 .داره ایکنندهقانع دلیل یه کارش برای شاید .شده

 آن در کمتر زانویش تا کندمی جاجابه کمی را صورتش 

 :دهدمی ادامه باز و فروبرود

 سرییه که دارم  قبول اینم .دلخورم دستش از من آره،–

 نگرانش که شهنمی باعث اینا اما مشکوکه، کاراش از

 بودن خاموش این و باشه افتاده براش اتفاقی اگه .منباش

 چی؟ باشه اون خاطربه تلفنش

 

 شش_و_چهل_پست#
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این ازقبل و دهدمی قرار دهانش داخل آدامس یک هدی 
 با و عجله بدون را کلمات بزند، آن به را گاز اولین که

 :کندمی ادا غلظت

 هم شدتهب کهاین ضمن .زنی همبهحال و خر ازبس–

 تو !بکشی زیرورو تونینمی که من برای تو .تابلوئی

 نامزدی این سرنوشت نگران نیستی؛ بنیامین نگران

 وقت چند بنیامین اگه که اینی نگران .غریبی و عجیب

 جماعتی یه جواب باید نشد، پیداش و بود خاموش گوشیش

 نگیره، شکل نامزدی این تا کردن پاره خودشونو که رو

 !بدی چی

 مغز تا او جمالت حقیقت از کندمی احساس برکه 

اندازهبه .شناسدمی خوب را او هدی .سوزدمی استخوانش
 یدوره نیمکتیهم از که چندساله رفاقت این قدمت ی
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 و فهمدمی را هایشترس هدی .بود شده شروع راهنمایی
 به را حقیقت و آوردمی زبانبه را هاآن مالحظه بدون

می که است هاییدوست دسته آن از او .بدکومی صورتش
 .گریاند

 آمده؟ او سر بالئی چه کهاین .است بنیامین نگران برکه 

 خاموش اشگوشی چرا حاال و بودند دنبالشبه نفر دو چرا

 است؟

 تکلیف .هستند او هاینگرانی از بخشی فقط هااین اما 

  .است مشخص خودش برای هایشنگرانی دیگر

 مشکی و ریز چشمان یخیره و کندمی دبلن را سرش 

 ته با خدا انگار خودش قولبه که چشمانی .شودمی هدی

 از زمانی یبرهه یک در و بود کرده بازشان سوزن

 و رفته آب که بود آمده چشمانش از اشک قدرآن زندگیش
 !بودند شده ریزتر

اً که کسی مثل برکه  می زمزمه مانده خودش کار در حقیقتا
 :کند
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اًو–  من هدی؟ کنم، چیکار من نشه، پیداش بنیامین اگه اقعا

 کمتر بابام که کردم مخفی رو بانک قسطای یقضیه

 نامزدم شدن وگورگم ماجرای از بیام جوریچه .بشکنه

  آد؟می آبروش و بابام سر بالئی چه بگم؟ براش

بعدی یجمله هدی که گویدمی مظلومانه را هااین قدرآن 
 کافی یاندازهبه برکه .داردمی نگه دشخو برای را اش

همین به دیدن آسیب این نیست هم معلوم .است دیده آسیب
 کرده غلطی چه اشکذایی نامزد نیست معلوم .شود ختم جا

 .گرفت نخواهد تماسی برکه با کی تا و است

 که که ایجمله تنها و دهدمی فشار همروی را هایشلب 

 :است این رسدیم عاقالنه نظرش به آن گفتن

 جاست،این زندگیش بنیامین !برکه؟ رفتی، کجاها تا تو–

 گوشیشو و دررفته و کرده غلطی یه  .شمغازه ش،خونه

 .برکه شه،می پیدا شسروکله باالخره .کرده خاموش

می خوب هردو .پیچدمی خانه فضای در زنگ صدای 
 فسشن برکه .هستند در پشت خانم مهدیه و باران که دانند

هم و شودمی بلند ازجا حوصلهبی .کندمی آزاد بینی از را
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 پایین تخت از .داردبرمی را هدی مقابل جاسیگاری زمان

بی و سنگین لحنش .رودمی اتاق در سمتبه و آیدمی
 :است حوصله

این زندگیش چون شه،می پیدا شسروکله باالخره آره،–
 چیزا خیلی رهمجبو بشه، پیدا شوکلهسر وقتی و .جاست

 !کنه قانعم و بده توضیح برام درست رو

 مظلومیت، درعین که گویدمی ایبرکه را آخر یجمله 

 .بود ایستاده کوه پای که ایبرکه .است شده بزرگ انگار

 .بود کرده مرور اول از را نامزدی این و بود کرده فکر

 به و کرده مالحظه بنیامین یخانه درون که ایبرکه نه

 دلگیر نامزدش مبادا بود، نکرده اعتراضی شدنش لمس

 .است فاصله دریا یک برکه آن و برکه این بین .شود

 :گویدمی بلند صدای با کندمی باز که را اتاق در 

 حاال .بزن اتاق توی بردار میز روی از رو اسپری اون–

 بوی خونه شهنمی دلیل آره،نمی خودش رویبه من مامان

 .بده گند
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 هفت_و_لچه_پست#

  

 

 

 

 

 

*** 

 حیاط در به جاهمان از و کندمی خاموش را ماشین برکه 

 این جاست؛همین امیدش آخرین .نگردمی بنیامین یخانه

 .خانه

 بنیامین گوشی و گذردمی روز چند عجیب روز آن از 

 خاموش او گوشی چرا کهاین .است خاموش هم هنوز

عجیب برایش آن از اما رسد،می نظربه غیرعادی است
 یعنی نشده؟ او نگران بنیامین یعنی که است سؤال این تر

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 باشد نتوانسته برکه است ممکن که نکرده فکر خودش با

 باشد؟ شده مرد دو همان گرفتار و کند فرار

 رفتار این .نیست درکقابل برایش بنیامین تفاوتیبی این 

اً است؛ دوربه او دلسوز شخصیت از آن بعداز مخصوصا
 .دلش ته از هایعالقه ابراز و عاشقی ادعای همه

 .خردمی جانبه را هوا سرمای و شودمی پیاده ماشین از 

می اشگونه نصیب زود خیلی هم باران یقطره اولین
 از چرا داندنمی اما بوده، سرما عاشق همیشه او .شود

 انگار .نیست دلچسب روزها این هوای سرمای نظرش

 .سوزاندمی را استخوانش مغز ارانگ دارد، بدی سوز یک

 یک دنبال .کندمی تند را هایشقدم بنیامین یخانه سمتبه 

 یجمله یک .گرددمی دلش میان در امید کورسوی
اً بنیامین» :مضمون این با بخشاطمینان  .شهخونه حتما

 بنیامین پس .بود پایین هاشمکرکره و بود بسته که مغازه

اً  «.بره که نداره رو ایهدیگ جای .جاستهمین حتما

بینانهخوش هایواگویه محصول که امیدی با را در زنگ 
 را پایینش لب .دهدنمی را جوابش کسی .زندمی است اش

 است بزرگ خانه که فکر طرز این با و گیردمی دندانبه
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 خود به دارد، الزم زمان آیفون به بنیامین رسیدن تا و

 .زندمی را نگز دوم بار برای و دهدمی دلداری

 شدن باز منتظر برای یعنی .نیست کمی زمان دقیقه پنج 

 .نیست کمی زمان ماندن در یک

 نشده عایدش چیزهیچ و کرده خرج را زمان این برکه 

 .است

می خوش جا فرش هایمژه الیالبه باران یقطره یک 
 خانه سفید نمای از را نگاهش کهآن بدون برکه و کند

 .رودمی عقبعقب بردارد،

 است؟ ممکن چیزی چنین طورچه که کندمی فکر خود با 

 روز چند نباشد؟ باشد، باید که جاهایی تمام بنیامین کهاین

 هنوز .بودند رفته داخل باهم خانه همین در از پیش

 تاب یک خریدن از که است گوشش درون بنیامین صدای

 .بود گفته او برای آهنی

 روز آن که داشت برنامه نبعدشا روزهای برای بنیامین 

 .بدهد عادت هایشدست به را برکه بدن بود کرده تالش

 اگرچه که بود مطمئن مرد این هایبرنامه از قدرآن برکه

 نشده کشیده تجاوز موضوع به ذهنیتش اما بود، شده اذیت
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 خوابً  دیدن بعداز خرابش یروحیه وجود با حتی !بود

 .اشنخوردهدست بدن به دارخال دست آن تجاوز

 بعداز همآن باشد، شده ناپدید تواندمی آدمی چنین طورچه 

 !وغریب؟عجیب روز آن ماجراهای

 و لباس از جایی دیگر حال .است گرفته شدت باران 
 .باشد نشده خیس که نیست صورتش

 

 هشت_و_چهل_پست#
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 تا کند بلند را سرش که نیست قبل روزهای مثل امروز 

 .کند لمس را باران قطرات بهتر صورتش

 یک .نیست اشزندگی روزهای از کدامهیچ مثل امروز

 .منفی احساسات از ایمجموعه با فردمنحصربه روز

 بنیامین باید .است اساسی سؤال یک این کند؟ چکار باید 

 و خانه در نبودنش و گوشی بودن خاموش باوجود را
 طورچه را شاخانواده جواب باید کند؟ پیدا چگونه مغازه

  بدهد؟

 گرفته را بنیامین سراغ شام یسفره سر دیشب آقا حسین 

 :بود

 باهاش !نیست خبری نامزدت از روزه چند انگار برکه،–

 تاریخ بیاد برگشتیم شمال سفر از که ما بذار، قرار یه

  .کنیم مشخص عقدو

باقالی بشقاب روی از را سرش بود کرده سعی برکه 
 و هاسؤال وتهسر چشم، یک گفتن با و برندارد پلویش

 را غذا قاشق بالفاصله .بیاورد هم را پدرش توضیحات
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باقالی ترینمزهبی بود کرده حس و فروکرده دهانش درون
 .خوردمی را دنیا پلوی

به سکوتش که بود داده نشان سؤالش این با آقا حسین 
  .نیست بنیامین و برکه روابط روی دقتش عدم معنی

 وقتی امروز همین .بود نشده ختم جاهمین به راماج اما 

 به باران شد،می آماده بنیامین یمغازه به رفتن برای برکه

 را او شدن آماده .بود نشسته تختش روی و آمده اتاقش

 پرسیده او از دلسوزانه و خواهرانه لحنی با و کرده تماشا

 :بود

 حرف تلفنی حتی ندیدم روز چند این تو من هم؟ با قهرید–

 .بزنید

 سعی و کرده پشت او به پالتو برداشتن یبهانهبه برکه 

 :کند خارج ارتعاش از را صدایش بود نموده

 .ندیدی تو زدیم، حرف–

 ندیده رازدار هم را باران عمرش در بار اولین برای 

 نگرانی و دلسوزی سر از باران که احتمال این .بود
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 جرئت که دبو شده باعث بزند، مادرش و پدر به حرفی

دل و ریسک  .باشد نداشته را کردن درد 

 از دارند، هم عجله انگار که هاییقدم صدای شنیدن با 

 ابتدای از که است چادری خانم یک .کندمی دل خانه نمای

 .آیدمی سمت این به کوچه

 از زن این که باشد امیدوار تواندمی قدرچه داندنمی 

به گرفته شدت که باران زیر .باشد کوچه همین اهالی
 :چرخدمی سمتش

 .خانم ببخشید–

 رد ترسریع فکروذکرش تمام .شودنمی متوجهش زن

 .است باران از فرار و مسیر این کردن

 .هستم شما با خانم–

 ایشرمنده و عجول لبخند کند،می بلند را سرش که زن 

 :زندمی

 ...داشتم کوتاه سؤال یه خوام،می معذرت–
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 روی از «کنممی خواهش» و شوندیم کند زن هایقدم 

 :پرسدمی سریع برکه .کندمی بلغور اجباری

 کار باهاش من شناسید؟می رو خونه این صاحب شما–

  .نیستن انگار زنممی زنگ هرچی ولی دارم، واجب

 به حتی برکه سؤال این به دادن جواب برای گویا زن 

می سرعت هایشقدم دوباره که ندارد نیاز کردن فکر
 .گیرند

 

 نه_و_چهل_پست#
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 :رساندمی منتظر یبرکه گوشبه حالدرهمان را جوابش 

 سالی .دیگه ایهاجاره یخونه بشناسم؟ کجا از خانوم، نه–

  .رهمی و توش آدمی یکی

 .کندمی تماشا را رفتنش باز دهان با برکه و رودمی زن 

 الی از باران قطره یک .ندارد امکان مستأجری؟ یخانه

 کندمی حس برکه .رودمی داخل بازش و برجسته هایلب

 گویندمی که اسیدی باران .است زهر چونهم دهانش طعم

 است؟ باران همین

 

*** 

می دقت اطرافش به تازه شود،می متوقف که ماشینش 
به انگار .است ایستاده فروشیگل ازقبل متر چند .کند

 کهآن بدون است، آمده اجاین به ناخودآگاه کامالاً شکلی

 یخانه یفاصله تمام .باشد داده خاصی فرمان مغزش
 هپروت مثل عالمی در را پدرش یمغازه تا بنیامین

 .است کرده رانندگی
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 با شدهعجین سرمای باوجود خیسش، هایلباس وجودبا 

  .بود نکرده روشن هم را ماشین بخاری حتی تنش پوست

 ازدست را خودش هایناییتوا .بود منفعل مغزش انگار

می حاال» :بود کرده تمرکز سؤال یک روی تنها و داده
 «بکنی؟ غلطی چه خوای

 از انگار نشیند،می ماشین در یدستگیره روی که دستش 

  .کندمی فرار خودش سؤال

 مغازه سمتبه را قدم اولین تعادل بدون و شود می پیاده 

 بردارد

 سمتشبه شیشه پشت یهانرگس که است بار اولین این 

 فقط مغازه با اشفاصله که باری اولین .زنندنمی چشمک

 در مریم و رز عطر پیچیدن فکر و است متر چند

 .دهدنمی سرعت هایشقدم به مشمامش

 !وایسید خانوم،–

 همین ...کم او، با اشفاصله و است سرشپشت از صدا

 قرار خطاب مورد خودش شود مطمئن که شودمی باعث

 .است فتهگر
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 اشچندمتری یفاصله در مرد یک .چرخدمی پشت به 

به درشت و قدبلند نگاهاولین در که مرد یک .است ایستاده
  .رسدمی نظر

 :دهدمی تکان سر گنگ و گیج 

  بودید؟ من با–

 :داردبرمی جلو به قدمی مرد 

 کنیم صحبت هم با باید شما و من .بودم شما با بله،–

 توان .نیست خودش انگار اصالاً .نیست خوب حالش 

 تواندنمی را هااین اما .ندارد هم کالمیهم و زدن حرف

 دارد چکار او با نیست هم معلوم که غریبه مرد یک برای

 :پرسدمی سختیبه .بدهد توضیح

  شناسم؟می رو شما من اصال موردی؟ چه در–

 است منتظر انگار .کندمی نگاهش سکوت در مرد 

  .شوند حضورش معرف هشنگا و سکوت

 او برکه .شناسدمی را او برکه ...چون نکرده، هم اشتباه 

 معمول ازحد چشمانش انگار که را مردی .است دیده را
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 حالتشبی و صاف هایمژه یسایه زیر و هستند تردرشت

 ...است ترسناک صدایش که مردی .دارند قرار

 

 پنجاه_پست#

  

 

 

 

 

 

 

 .دارد را خطر زنگ یک حکم برکه برای یادآوری این 

 عقب به قدم یک وقتی نیستند او اختیارات تابع پاهایش

 .کند فرار باید کندمی حس چرا داندنمی .دارندبرمی

 .کند فرار باید چه از اصالاً داندنمی 
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 بود شده همراه بنیامین با هیراد زنگ بعداز که روزی از 

 این به ایستاده، رویشروبه مرد این که لحظه همین تا

 .«داندنمی قدرچه» که است رسیده باور

 خوشایندی اتفاق که است این داندمی االن که چیزی تنها 

  .نیست راه در

 نشان العملیعکس و کندمی تماشا را حرکتش این مرد 

 این با دختر .ندارد وجود نگرانی برای چیزی .دهدنمی

 ندتوانمی جایی هایشرفتن عقب به قدم دو و قدم یک

  .برود

 آن ترس از بیشتر خیلی است؛ مشهود دختر ترس 

کم جرم شریک یک دختر این نظرش از .کوه پای روزش
 .است تجربهبی و سالوسن

 برای و خورندمی همبه برکه یبرجسته و سفید هایلب 

 را جمله این فرخنده چنداننه دیدار این شدن تمام زودتر

 :سازندمی

 شناسم؟می رو شما من اصالاً پرسیدم ...آقا بودم، شما با–
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 که شودمی کشیده باال سمتبه طوری مرد لب یگوشه 

 :بیندمی برکه را دنیا پوزخند قدرتمندترین

 .بعدی سؤال برو شو رد سؤال این از خوایمی–

 یعنی .است خوانده خوب خیلی را دستش یعنی این و 

 .است آورده جابه را او برکه که فهمیده

 تنش به که خیسی هایلباس اما است، آمده بند باران 

 ندارد، خوشی پایان نظرش از که ایمکالمه و چسبیده

 بزرگ بدشانسی یک این .است کرده زیاد را تنش لرزش

 لرز این از هایشلب سهم که رسدمی نظربه برکه برای

 :است بدنش یبقیه از بیشتر

 بپرسم؟ سؤال باید چرا من .داشتید کار من با شما ظاهرااً–

به را ابروهایش و دهدمی فشار همروی را هایشلب مرد 
 چشمان با پهنش ابروهای ترکیب .کشدمی پایین سمت

می نهایتبی توان به را برکه منفی هایحس درشتش
 یک مثل .است خونسرد و محکم مرد صدای .رسانند

 :ایحرفه رجزخوانی
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 تو کهاین به باتوجه و پرسممی من پس .توئه با حق–

 .مطلب اصل سر رممی سردته، خیلی

 نگاهی با محمدامین و دهدمی قورت را بزاقش برکه 

 :پرسدمی بُرنده

  کجاست؟ نامزدت–

 کهاین از .است آمده سرش به ترسیدمی که چیزی همان 

 کرده فرار او دست از بنیامین که باشد آدمی همان آدم این

 ظاهرااً که آدمی .بود داشته برحذر را برکه آخر یلحظه و

 .شود روز آن ماجرای خیالبی که بود آن از گیرترپی

 هایگزینه .است آمده او سراغبه و نکرده پیدا را بنیامین

 به کهاین یا بگذارد فرار به پا کهاین .زیادند سرش درون

 پناه دارد فاصله هاآن با متر چند فقط که پدرش یمغازه

 هردو که رسدمی نتیجه این به زود خیلی هرچند .ببرد

 .رسندمی نظربه احمقانه گزینه

 دارد؟ موفقیت شانس قدرچه کند، فرار بخواهد اگر 

 

 یک_و_پنجاه_پست#
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

  

 

 

 

 

 

 

 دیگر که است کافی جسمیشان وضعیت یمقایسه فقط 

 پناه تواندنمی هم پدرش به .نباشد سؤال این جواب دنبال

 افتضاح یک پدرش حضور در پاسخ و پرسش این .ببرد

 .نشدنیستجمع

 را داریحالت مویدسته و آوردمی باال را لرزانش دست 

 با و لرزدمی .زندمی شال داخل شده فر باران لطفبه که

 :پرسدمی باشد طلبکارانه کندمی سعی که لحنی

 از منو نامزد شما اصالاً بدم؟ جواب سؤالتون به باید چرا–

 شناسید؟می کجا
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 ایعجله هیچ بدون و دهدمی خیابان به را نگاهش مرد 

 یادبه را برکه اشچهره .کندمی دنبال را هاماشین حرکت

 اندازد؛می *«قاتل یک آغوش در» فیلم مرد شخصیت

 .بینیپیش غیرقابل و نفوذناپذیر قدرهمان

 :است نکرده اشتباه که دهدمی نشان مرد جواب 

 منو جواب نفعتههب بگم تونممی اولت سؤال جواب برای–

 کجا از ندونی نفعتهبه کهاین دومت سؤال جواب و بدی

  .شناسممی نامزدتو

 همان باز دهد،می برکه به دوباره را نگاهش وقتی و 

 :دارد را ترسناک و پررنگ پوزخند

 یه که باشه کامل نامزدت از شناختت قدراون شاید البته–

 .باشی شنیده من از چیزایی یه حرفاش تو جاهایی

 را سرش باید برکه !داریخنده یکلمه چه !شناخت؟ 

 نامزدش از هم چیزها ترینساده برای که بمیرد و بگذارد

 و مرد این احتمالی یرابطه به برسد چه ندارد، شناختی
 !بنیامین
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 شده کوتاه زبانش ...شده الل دراصل نکرده، سکوت 

اً حاال .است  دلش .بردب پناه پدرش به خواهدمی دلش واقعا

 و تنها همهاین لحظه این در و االن که کند باور خواهدمی
  .نیست درمانده

 این در ضعفش و بکشد را گردنش کمی کندمی سعی 

 :کند مخفی آن پشت را مکالمه

اً .بدم رو شما سؤال جواب نیستم مجبور من–  از لطفا

 نامزدم با کارتون اگه و برگردید اومدید که راهی همون

 .خودش سراغ برید به،واج خیلی

 خاص پوزخند همان یاندازهبه .کندمی ایخندهتک مرد 

 رساندمی نتیجه این به را برکه اشخنده .ترسناک شاید و

 متفاوت قدرتش دادن نشان برای مرد این هایشیوه که

  .است

 تمسخر با و دهدمی باال کنانتفریح را ابروهایش از یکی 

 :گویدمی

 جواب من به نیستی مجبور که کنی کرف شده باعث چی–

  بدی؟
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 بنیامین .شوندمی داده فشار همروی یکباره هایشدندان 

 بود اغواکننده نظرش به که صدایی ببیند تا کجاست لعنتی

 که نیست کسی و کندمی ادا را کلمات بیچارگی با حاال

 قدرچه رو ش حرف گفته بهت کسی حاال تا» بگوید

 ؟«کنیمی تلفظ خاص

  پلیسی؟ شما مگه !بدم؟ جواب باید چرا–

 تواندمی فقط رود،می باال که مرد پهن ابروهای از یکی 

 «.برکه کنه، لعنتت خدا» :بگوید خودش با

اً خدا شاید کندمی فکر خود با   این در که کرده لعنتش واقعا

 ...است گرفته قرار شرایط

 

 

 اسپانیایی فیلمی*

 

 دو_و_پنجاه_پست#
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 

 

 

 :است مکالمه این یدهندهادامه هم باز مرد 

 !بودی پلیس منتظر پس–

  باشم؟ پلیس منتظر باید چرا ...چرا ...اصال نه، نه–

 .است شده ادا زبان لکنت با که احمقانه یجمله یک 

 .شودمی تمام ضررش به بیشتر لحظهبهلحظه بازی این 

 نددانمی که وقتی همآن .نیست انتظارش در خوشی پایان

 چیزی اصالاً .باخت درحال و است بازی این داخل چرا

 .داندنمی بازی این هویت از

 میان در را او انگار که است کر و کور آدم یک برکه 

 .اندکرده پرتاب بازی این
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 دختر وضعیت .اندازدمی سرتاپایش به نگاهی محمدامین 

 اقتضای .سوزاندنمی که بسوزاند دل باید .است اسفناک

 یک برای سوزاندن دل که شده باعث کردنش کار اهسال

 .باشد شده فسیل کامالاً احساس یک متهم

 اندازه همان به تواندمی .است بنیامین نامزد دختر این 

 در که وقتی همآن .جرم شریک حداقل یا و باشد مجرم

 .کندمی شراکت نامزدش کردن پنهان

 وایسادی؟ جااون چرا برکه،–

می فروشیگل یمغازه سمتبه را نگاهش مردی صدای 
روبه یدرمانده و لرزان دختر که شودمی باعث و کشاند
 طرفشانبه تردید با مرد نگاه .بچرخد سوآن به رویش

 ایستلحظه از دارترجان کمی فقط کمی، دختر لحن .است

 :است گفته را قبل یجمله که

 .بابا آم،می دارم–

 را مشکوکش نگاه و دخورنمی تکان جایش از آقا حسین 

 .داردبرنمی مقابلش مرد و برکه روی از هم
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 چشمان محمدامین .گرددبرمی قبل حالت به دوباره برکه 

 باال صدایش .گذراندمی ازنظر را او یترسیده و کشیده

 که کندمی ادا طوری را کلمات اما همیشه مثل .رودنمی

 :شودمی فریاد برکه گوش در بار هزار

 این به پلیسو پای تونممی راحت اما نیستم، پلیس من–

 آوانس یه بهت آدنمی بدم قبلش البته .کنم باز ماجرا

 لو نامزدتو جای و بکنی فکراتو کهاین برای بدم چندروزه

   .بدی

 .شودمی خم کمی دختر زانوهای کندمی حس کامالاً 

 پوزخندش و خاراندمی را ابرویش باالی .دهدنمی اهمیتی

 :کندمی رتکرا را

 از قدرچه دونمنمی منتها شده، قانونی احتماالاً که سنت–

 که هست قدراون کنممی فکر آری؟درمی سر قانون

 داده تخفیف جرمت توی بدی، لو نامزدتو جای اگه بفهمی

  .شهمی

 خشک را برکه .است قوی شوک یک «جرم» یکلمه 

 .دهدمی رم کند،نمی
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 هایشقدم .شوندمی مختارخود ایالت یک پاهایش دوباره 

 بعد و قدم سه قدم، دو قدم، یک .شوندمی برداشته عقب به

  .دودمی پدرش سمتبه توان تمام با و چرخدمی پشت به

 شناسآدم قدرآن .شودمی ترپررنگ محمدامین پوزخند 

 زود خیلی دختر دهدمی تشخیص راحتیبه که است

 بیندمی .است یقطع بینیپیش یک این .کردمی اعتراف

می سمتشبه بدی نگاه پدرش .رودمی مغازه داخل او که
 دور انگشت دو با نگاه این به اعتنابی محمدامین و اندازد

 ...«برکه» :کندمی زمزمه و کرده لمس را دهانش

 

 سه_و_پنجاه_پست#
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 عنوانبه .کندمی پرت مغازه داخل به را خودش برکه 

 حس .گیردمی را سرش طرفدو دست هردو با کار اولین

 شده گذاشته کار سرش داخل ساعتی بمب یک کندمی

 تا چندانی یفاصله معکوسش شمارثانیه که بمبی .است

 آن و شده وگورگم بنیامین .ندارد صفر عدد به رسیدن

می ایبرکه از را سراغش ممکن شکل بدترین به مرد
 .است بنیامین جستجوی در خودش که گیرد

 گرمای .اندچسبیده اشزدهیخ تن به خیسش هایباسل 

 هاآن دهندگیآزار حس از که نیست قدرآن هم مغازه داخل

می آزارش بیشتر که چیزی لحظه این در هرچند .کند کم
 نه گرفته، قرار آن در باالجبار که است وضعیتی دهد،

 .دارد تن بر که لباسی

 سوپاپ مثل مغازه، ایشیشه در شدن بسته صدای 

 اعالم یک ...پیچدمی سرش در مادر پززود اطمینان

  .است گذرانده که سختی هایساعت بعداز دیگر خطر
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 نرم همیشه مثل نه نشیند؛می کمرش پشت آقا حسین دست 

 فشار این و است زیاد کمی دستش فشار .بامالحظه و

به کمی از بیشتر نیست، خوب حالش که ایبرکه برای
 .رسدمی نظر

 که جایی .کندمی هدایت مغازه کار میز پشت به را رکهب 

 .دارد قرار برقی کوچک بخاری

 و کندمی حرکت هستند ایعاریه انگار که پاهایی با برکه 
 زودپز دیگ همان شدن منفجر صدای مثل را جمله این

 :شنودمی مادرش

 روزا این .افتاد اتفاقی چه بیرون اون دیمی توضیح–

  .بینممی زیاد غریبعجیب یرفتارا ازت دارم

 نشانده هم شاید .نشیندمی بخاری کنار صندلیً  روی برکه 

 چرا کهاین متوجه حتی .شودنمی متوجه را این .شودمی

 چیزی این .است ایستاده سرش باالی پدرش و نشسته او

 از دور این .باشد داشته عادت آن به برکه که نیست

 .اوست ادب و شخصیت
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 باغیظ و نرمش بدون یجمله یادامه به توجهش تمام 

 :است پدرش

 جلوی آدم اون و سرووضعیه چه این که دیمی توضیح–

 .بود چی بینتون بحث و بود کی مغازه

 دادن جواب و داشتند ربط همبه تاشانهرسه که سؤال سه 

  .نبود راحت کدام هیچ به

 جدا پیشانی از را خیسش شال تا آیندمی باال هایشدست 

 شال از آزردگی حس کردن کم برای را کار این .نندک

 کشیوقت برای بلکه کند،نمی سردش پیشانی روی خیس

 خودش که ایمعجزه امید به .زمان خریدن دهد؛می انجام

  .ندارد امیدی افتادنش اتفاق به هم

 هامعجزه که دهدمی نشان پدرش نرمش بدون صدای 

 . افتندنمی اتفاق هاحماقت بعداز

 !خواممی توضیح من .برکه نباش، ساکت–

 بدون و محکم .دارند تشدید جمله این کلمات تکتک 

 پر یجمله این .شوندمی ادا تنش واضح لرزش یمالحظه

 در برکه، برانبله شب که گویدمی پدری را اقتدار از
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 دختری» :بود گفته باقدرت و شده خیره بنیامین چشمان

 ازحدبیش زندگیش مردای که اومدی هواخواهیش به رو

 دختر این با .داشتن منتشو عموش و باباش .داشتن هواشو

 باشه، ادبیاتت به حواست باید .نیست راحت کردن سر

 با اگه .زنیمی حرف باهاش که صدایی یاندازهبه حتی

 شدم خوشحال که نه اگر هللا،بسم میدونی، مرد شرایط این

 !بودی خونه این مهمون بار چند

 همبه نیز هایشدندان آن، از بدتر و لرزندمی هایشلب 

 فشار همهاین و دارد سال نوزده فقط او .کنندمی برخورد

 .است تحملش ظرفیت ازخارج روانی،

 

 چهار_و_پنجاه_پست#
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 

به شنیده، مرد آن از قبل یدقیقه چند که جمالتی هضم 
 هایجواب و سؤال با خواهدمی اساسی توان یک تنهایی

 کند؟ چه پدرش

 لوس در همیشه که کسی همان پدرش، ظاهرااً اما 

 پیشقدم حقش در افراطی هایکردن مراعات در کردنش،

 فقط و است تفاوتبی وروزشحال بهنسبت حاال بوده،

 از دلش احتماال که پدری !توضیح فقط .خواهدمی توضیح

 عنوانبه بنیامین نام که روزهایی از .است پر قبل خیلی

 .آمدمی اسمش یادامه در نامزد

 هم تواندنمی دراصل .بگوید دروغ خواهدنمی برکه 

 کردن ردیف برای لحظه این در ذهنش .بگوید دروغ

 خواهدمی توانی گفتن دروغ .است آورده کم هم واقعیت
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 .دهدمی را پدرش اول سؤال جواب فقط او .ندارد او که

 :را روزشوحال این دلیل

 !نیست ...بنیامین ...یعنی ...نه من ...من ...بابا–

 بگیرد باال را سرش کندمی سعی جمله این گفتن بعداز و 

 و کندمی سنگینی سرش .ببیند را پدرش العملعکس و
 متعجب یچهره بیندمی که چیزی اولین .آیدمی باال سخت

 نشان را بودنش گیج شنود،می که هم لحنی .است پدرش

 :دهدمی

 !برکه بزن، حرف درست چی؟ یعنی–

 حرف درست نهایت این .زدمی حرف درست داشت 

 :بفهمد را این پدرش کاش .است زدنش

 نیست که ...روزه چند .نیست بنیامین ...بابا–

 روی هایچروک تعداد .شودمی خم سمتشبه آقا حسین 

 لحنش .رسندمی نظربه بیشتر فاصله این از اشپیشانی

 را دلخورش لحن جای نگرانی و رست حاال .دارد ترس

 :است گرفته
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 دعواتون نیست؟ بنیامین چی یعنی جان؟ بابا گیمی چی–

 چیه؟ در جلوی آدم این به ربطش شده؟

 یخانه در اجباری آغوشیهم بعداز .بود نشده دعوایشان 
 بعد و بودند شده جدا ازهم کوه پای به رفتن و بنیامین

  !دبو رفته که بود رفته بنیامین

 حکم .دارد را قوی مسکن یک حکم اشجمله «جان بابا» 

 نشان درجه چهل را تنت دمای سنجتب وقتی بر،تب یک

 .بگیری آغوش در را تشنج تا رویمی و دهدمی

می جان جان،بی یبرکه به آقا حسین یجمله «جان بابا» 
 اما است، خود جای سر هایشدندان و هالب لرزش .دهد

 :کندمی کامل را اشجمله بیشتری اطمینان با

 اون ...اسکی بریم ...دنبالم اومد بنیامین ...که روز اون–

 موقع اون از ...دیدمش که بود روزی ...آخرین روز

 ...خاموشه گوشیشم ...گوشیش ...نیست بنیامین ...دیگه

 .زمین تو رفته ...شده آب قطره یه انگار

 .دارد را تهچندساع توضیح یک حکم برکه آخر یجمله 

 .گویدمی بنیامین عجیب نبودن از مختصر و مفید
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 و نشیندمی میز روی تعادلش حفظ برای آقا حسین دست 
 برای که هاییحالت .افتندمی همروی درد از چشمانش

 فروختن خبر عباس عمو که روزی .نیستند غریبه برکه

 درنهایت و بود طورهمین پدرش حال بود، داده را خانه

 .بود شده نصیبش خفیف یتهسک یک

 به چهآن و را لرزشش کند؛می فراموش را خودش برکه 

 .هستند آشنا برایش هاصحنه این ...آمده سرش

 صندلی، روی آقا حسین نشاندن برای و پردمی ازجا 

 :گذاردمی او بازوی روی را دستش

  .یکم بشین برم؟ قربونت شده، چی !من بمیرم الهی–

 .کندمی باز را چشمانش بالفاصله و شیندنمی آقا حسین 

 .است خودش حال ممکن، اتفاق تریناهمیتبی درنظرش

 

 پنج_و_پنجاه_پست#

 

 

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 

 

 :پرسدمی سنگینش هاینفس بین در 

 باهم داشتید در دم که پسره این نباشه؟ بنیامین باید چرا–

  داشت؟ چیکارت کردیدمی بحث

 به .کندمی لعنت را خودش و دهدمی قورت را بزاقش 

می را پدرش یمالحظه چون بود، داده تن نامزدی این
 و است خودش نفعبه هم انتخابش، که کردمی فکر .کرد
 ایاسطوره او سالگینوزده دنیای در بنیامین .پدرش هم

 احمق قدرچه .رساندمی آرامش به را زندگیشان که بود

 از ودز چه !بودند اشتباه هایشمعیار قدرچه و بود

 .بود شده برداریپرده حماقتش
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ندانم از پر و کوچک دنیای محصول پدرش حال این 
 .است اشکاری

 دنبالبه را سرش و گذاردمی جواببی را پدرش سؤال 

 کوچکی روشویی کنار .چرخاندمی آب لیوان کردن پیدا

 آن به .کندمی پیدایش دارد قرار مغازه کنجیسه در که

 که داندمی خوب .کندمی پر را انلیو و دودمی سمت

 خودش .است میز کشوی کدام در پدرش بخشآرام قرص

 به حواسش و چیندمی جاآن در بادقت را هاقرص همیشه

بسته میان از قرص درآوردن حالدر .است شدنشان تمام
 :شنودمی را او عصبی صدای که است اشآلومینیومی ی

 داشت؟ چیکارت پسره این گممی دی؟نمی جواب چرا–

می برقی بخاری به محکم پایش .دودمی او سمتبه 
می نادیده پیچدمی پایش انگشتان در که را دردی .خورد
 :گیرد

 پیچیدم بد جاده تو .بابا نداشت، بنیامین به ربطی اون–

 سر و شد پیاده جااین .کنیم تصادف بود نزدیک جلوش،

 .شد بحثمون این
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به خالقیتی چه ذهنش و تاس کرده ردیف ایقصه چه 
 برایش را خطر سنسورهای آقا، حسین بد حال !داده خرج

 خالقیت به گفتن دروغ برای را ذهنش و اندکرده روشن

 .است کرده وادار

 ناتوان آقا حسین .گذاردمی پدرش دست کف را قرص 

 از بود دیگری وقت اگر شاید .آوردمی باال را دستش

 برای االن اما کرد،می تناعام قرص این یاضافه خوردن

 قرص اعتراضبی متشنجش، اعصاب داشتن نگه سرپا

 توی رفته و شده آب» یجمله .گذاردمی دهان به را

 .است داشته برایش را پتک یک حکم ،«زمین

 و بردمی او هایلب نزدیک را آب لیوان خودش برکه 
 .کندمی کمکش آب خوردن در

 چشمان روی شرمنده گاهشن آوردمی پایین که را لیوان 

 یا کند لعنت را خودش خدا .نشیندمی آقا حسین ناباور

  ترند؟مستحق یک کدام !را؟ بنیامین

 :شنودمی را پدرش دردمند و عمیق نفس صدای 
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عتیقه نامزد یمغازه در ریممی .کن روشن ماشینو برو–
 و کنممی پیداش من .شخونه در دونممی چه یا ت،

 روز چند باید چرا بده توضیح که مکنمی مجبورش

 بعدش ...بعدش اما باشه، خاموش نامزدش روی گوشیش

 تو به رو نامزدی این یادامه اختیار دیگه نیست معلوم

 !بدم

 مغازه داخل هایگل خارهای تمام خواهدمی دلش برکه 

 و شود الل خواهدمی دلش .فروکند زبانش درون را
 این اختیار که دهرچن .نرسد پدرش گوشبه صدایش

 .است منتظر سنگین نگاهی با پدرش .نیست او با خواستن

 باال هایمژه که شوندمی فشرده همروی قدرآن چشمانش 

 و گرددبرمی صدایش لرزش .شوندمی یکی پایینشان و
 :گویدمی

 هم هاهمسایه  .مغازه نه و شخونه تو نه بابا؛ نیست،–

 نیست؛ خودش یخونه خونه، اون چون شناسنش،نمی

 !ایهاجاره
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 همباز که دارد این از نشان میز روی هایزبانگاو گل 

 دستبه را اوضاع مدیریت خانم مهدیه سخت، شرایط در

 غصه و هاکردن گریه او که دهدمی نشان .است گرفته

 حال فکر به فقط حاال و گذاشته بعد برای را هایشخوردن

اً .است خانه این متشنج فضای و خانواده این افراد بد  دقیقا

 شوهرش بد جسمی شرایط به حواسش که روزهایی مثل
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 هایظرف همزمان و بود دخترها خراب یروحیه و

 .چیدمی کارتون درون را اشسرخیگل چینی

 ایلحظه حتی را نگاهش و چسبیده باران پاهای به درسا 

 .داردنمیبر دربزرگشپ یشدهتکه سه گوشی روی از

 به آن باطری افتاده، ورودی در کنار در که اشگوشی

 . دیگر سمتبه پشتش در و رفته سمت یک

 این در و است آقا حسین یچهره به ترس با باران نگاه 

 فشار گرفتن برای و کند پیدا جرئت باید طورچه که فکر

 ...هنبود تند قدراین وقتهیچ پدرش .بشود قدمپیش پدرش

 زمانی حتی ...است درنرفته کوره از حداین تا وقتهیچ

 .بود رسانده تهش به را نامردی عباس عمو که

 نه نگاهش .است ترمتفاوت همه از او وضعیت ...برکه و 

 نه و شکسته گوشی به نه است، زبانگاو گل هایلیوان به

 .پدرش کبود یچهره به

 اشپیشانی و دهش جمع خودش در دیوار کنجسه در برکه 

 چیزهیچ به دارد نیاز .است کرده زانوهایش مهمان را

 درون بنیامین مادر هایگفته بتواند تا نکند فکر دیگری

 .کند باور و تکرار خودش با را گوشی
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 آیفون روی آقا حسین گوشی توی بنیامین مادر صدای 

 نشستمی ایبرکه گوش به واضح خانه فضای در و بود

 :بود یدنشن یتشنه که

 بنیامین از خبری هیچ ستهفته دو من خدمتتون، گفتم–

 آدمی پیش گاهی .باشه عجیبی اتفاق کهاین نه البته .ندارم

 طبیعیه .باشیم نداشته خبر همدیگه از هم ماهیک ماهیک ما

 من خدا شکر .داریم خودمونو هایمشغله هرکدومون که

 ما به وابستگی بدون که بیارم بار مستقلی هایبچه تونستم

 .کننمی اداره زندگیشونو شکل بهترین به و

 را مخاطبش بودن زن مراعات کندمی سعی آقا حسین 

 :کند کنترل را صدایش و بکند

 من سؤال جواب این خانوم؟ چی، یعنی حرف این–

 هیچ ستهفته یک و منه دختر نامزد شما پسر .نیست

 که ماییش از بنیامینو سراغ اگه ما .نیست ازش خبری

  بگیریم؟ باید کی از نگیریم، هستید ترشبزرگ

 :دهدمی جواب متعجب لحنی با بنیامین مادر 
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 !نشدین من توضیحات متوجه شما انگار محترم، آقای–

 شما ندارم، خبر بنیامین از ماهیک ماهیک گاهی گممی من

  کنین؟می کاریشلوغ دارید خبریتونبی هفته یه خاطربه

 دلیلی و است عصبی حالتی با آقا حسین بار این جواب 

 :بیندنمی تلخش ادبیات دادن پوشش برای

 باز حساب شهنمی تربزرگ یه عنوانبه شما روی یعنی–

  کرد؟

  :بود داده جواب راحت بنیامین مادر 

 من روی دادیدمی من پسر به دختر که موقع اون مگه–

 به که شبی که بود این از غیر مگه کردید؟می باز حساب

 ور؟اون شما و بودم آب وراین من دادید جواب من پسر

 

 هفت_و_پنجاه_پست#
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 حسین گوشی بعد و شده قطع ممکن شکل بدترین به تماس

 .بود رفته فنا به آقا

 باران .بود کرده پر را فضا درسا ترس از پر جیغ صدای

 به خانم مهدیه و بود زده گریه زیر «وای ای» یک با

 .بود برده پناه اشزخانهآشپ

 بود رفته عقبعقب قدرآن کاناپه کنار از که بود برکه فقط

 را سقوط یک و خورده سر چسبیده، دیوار به کمرش که

 .بود کرده تجربه

 آمده کش انگار که زمانی .بود گذشته زمان ربع یک 

 کسی انگار .بود گذشته مطلق سکوت در و سختیبه بود،

 گفتن جرئت کسی هم شاید شت؛ندا گفتن برای حرفی

 .نداشت
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 که است خانم مهدیه این طوالنی، ربع یک بعداز حاال و 

 داخل از را گاوزبان گل استکان .دهدمی خودش به تکانی

 .گیردمی شوهرش سمت و داردبرمی سینی

 یک ماند؛می الکتریکی شوک یک مثل حرکت این و 

می جااز را آقا حسین که سرد آب سطل یک .قوی محرک
 .پراند

 و شکستن صدای لیوان، به دستش پشت محکم یضربه
 و سفیدرنگ هایسرامیک روی آن محتویات شدن پخش
 درد از پر هوار و خانم مهدیه برداشتن عقب به قدم یک

 :شوندمی همزمان آقا حسین

 که آدمی زدم انالحق قدرچه بدبخت من ...گفتم قدرچه–

نمی زندگی دردبه ،زده منو یخونه در بزرگتر بدون
 نفر چهار کهاین کردنا، تحقیق این گفتم قدرچه .خوره

 و اصل وقتی ندیدیم؛ بدی ازش ما خوبیه، یبچه بگن
 !گرونه مفت نیست، مشخص نسبش

 .آوردمی فشار زانویش روی بر بیشتر برکه پیشانی 

 و التماس با باران و کندمی زندانی خودش در را خودش
  :گویدمی ناله
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  ...خدا رو تو بابا،–

 باران سمتبه .بشود منفجر که است همین منتظر انگار 

 :غردمی ترسیده درسای یمالحظه بدون و چرخدمی

 اون  .همید یلنگه تونهمه .کوفت و بابا درد، و بابا–

بی توی همین ندارم، شناخت پسر این از من گفتم که موقع
چه بقیه مگه ،بابا گفتی .نشسته برکه دل به گفتی پدر

 بین راهه،بهرو طرف زندگی کنن؟می ازدواج جوری

 آدما ذات بابا، گفتی ...اخالقیهبا و معتبر کاسب که مردمم

 مردم     .موجهه که ظاهرشم شناخت، شهنمی که رو

  .دیگه دنمی جواب دخترشون خواستگار به جوریهمین

جمله فریاد با و کندمی مشت بدنش کنار را دستش بعد و 
 :کندمی کامل را اش

 باران؟ نگفتی، یا گفتی–

می زار و دهدمی تکان صورتش کنار را دستش باران 
 :زند

این خودت با خدا رو تو .گفتم که کردم غلط .بابا گفتم،–
 ...فشارت قرص .نکن جوری
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 :نالدمی و دهدمی تکان سر 

 یه باید .برم خواببهخواب که بخورم قرصی یه باید من–

پشت دارن مردم وقتی زمین، بذارم سرمو و بخورم یزیچ
 ایرادی و عیب چه دخترش نیست معلوم که گنمی سرم

 .رفته گذاشته باشه، شده نیستسربه انگار پسره داشته،

 خاطربه نامزدیشون اینا ...نیست دوتا و یکی من درد آخه

بی ...باران نیست، پسره ...که نخورده همبه تفاهم عدم
 چه باید غیبت این برای .نیست ازش اثری فته،ر خبر

 !بازه؟ باز دهنشون که بدم مردمی به توضیحی

 و کند نگاه موضوع این به بینانهخوش ندارد جرئت کسی 
 اتفاقی شاید .است دیگری چیز قضیه اصالاً شاید بگوید

 .باشد افتاده بنیامین برای

 

  هشت_و_پنجاه_پست#
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 اتفاق این به باشد بهتر شاید که دبگوی ندارد جرئت کسی 

 .کنیم نگاه دیگری دید یزاویه از

 دیده را برکه رضایت وقتی خانواده این هایزن یهمه 

 نگاه بنیامین خواستگاری به بینانهخوش یکبار بودند،

 دوم بار برای کسی !بود وضعشان این و بودند کرده

 .ندارد را ریسک این جسارت

 حرف برای نگرانی اآلن که گویدب تواندنمی کسی حتی 

 نامشخص وضعیت و بالتکلیفی .نیست اولویت در مردم

 !دارد نگرانی جای که است نامزدی این

 .شکندمی را سکوت که است آقا حسین خود این دوباره 

 شکست سپاهش که کسی مثل .متفاوت حالی با بار این

 .است فرماندهی ازطرف کار اشکال دارد قبول و خورده
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 فشار را اششقیقه اشاره و شست انگشت دو با آقا نحسی

 :گویدمی قبل از تردرمانده و ترآرام صدایی با .دهدمی

 و بذارم سرمو باید من !مردم حرف بابای گور اصالاً–
 تو خونه این یگوشه من دختر االن اگه چون ...بمیرم

 بار زیر نباید من .منه عرضگیبی از شده، جمع خودش

سنکم نه دختر، دوتا شما مثل من .رفتممی نامزدی این
 سردوگرم سرم خیر که منی .احساساتی نه و بودم وسال

 برخورد آدم جوریه و هزار با و مچشیده رو روزگار

 و تحقیق چهارتا خاطربه دخترم زندگی روی نباید دارم،
 !کردممی ریسک مثبت نظر

 ندارد تعاد .کندمی جبران را رفتهعقب قدم خانم مهدیه 

 پیش چه است قرار ببیند و بایستد کنار هاسختی در که

 بار این و داردمیبر هازبانگاو گل از دیگری لیوان .بیاید

نمی او طرفبه را لیوان .نشیندمی کاناپه روی او کنار
 کم ماجرا کرختی از کلماتش با کندمی سعی تنها .گیرد

 :کند

 باید چشیدی رو یادن سردوگرم کههمین خاطربه االنم–

 مدیریت اتفاقو این خانواده این تربزرگ عنوانبه بتونی
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 اتفاق این که موافقم منم بله، نیست؛ دخترمون نامزد .کنی

 که کنیمی فکر این به داری فقط چرا اما غیرعادیه،

 شاید که کنینمی فکر چرا رفته؟ و گذاشته قالمون بنیامین

 کهاین جایبه باید ما شاید افتاده؟ بچه اون برای اتفاقی یه

 باشیم نامزدش نگران باشیم، نامزدیش و دخترمون نگران

 بگردیم؟ دنبالش و

 آرام و گذاردمی او یشانه روی بااحتیاط را دستش 

 اطمینان با و بردمی بهره او سکوت از .دهدمی حرکت

 :گویدمی بیشتری

 مارستانابی دونم،می چه یا بدیم خبر پلیس به باید ما شاید–

 داشته بنیامین مادر با فرقی یه باید ما باالخره .بگردیم رو

  !نه؟ یا باشیم

می را نگاهش معنی باران .کندمی نگاه باران به بعد و 
 .داردبرمی جلو به قدم یک خیس صورت با که فهمد

 .آیدمی جلو او با و کندنمی رها را مادرش پای درسا

 :گویدمی  قبل از ترامیدوار کمی و خواهش با باران
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 .ستبرکه عاشق بنیامین کنممی فکر مامان مثل منم بابا،–

 اونم بره، و بذاره جوریاین بتونه که نیست کسی آدم اون

 .نیفتاده اتفاق بینشون دعوایی و بحث هیچ وقتی

 !کنید تمومش–

 ایبرکه .چرخدمی برکه سمت.به باسرعت شانهمه نگاه 

 ایستاده بلکه نشده، جمع خودش در دیوار یگوشه حاال که

 که ایبرکه .نیفتد تا گرفته دیوار به را دستش .است

می خون گویی چشمانش از اما نیست، خیس صورتش
 .لرزندمی اشبرجسته هایلب !چکد

 

 نه_و_پنجاه_پست#
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ً نه اما .کندمی ادا خاص را کلمات همیشه مثل   خاص 

 قوانین به اعتنا بدون و عمداز کلماتش تمام بار این .جذاب

 .دارند تشدید زبان، دستور

 نام که افتاده اتفاق وقتی از کلماتش غلظت روی اصرار 

 اشخانواده اعضای جمالت میان در پلیس و بیمارستان

 .است شده ردوبدل

 .است این وروزشحال و داندنمی کوه اتفاق از پدرش 

 صحبتهم هبرک با مغازه جلوی امروز که مردی داندنمی

 چه نیست معلوم که گشتمی بنیامینی دنبالبه بود، شده

 .است کرده ایاضافه غلط

 بنیامین کند فکر که بهتر همان .بداند را هااین نباید پدرش 

 ...زده پس را برکه کند فکر .است رفته و گذاشته دلیلبی

 شودمی ایهفته یک که برود سمتیبه نباید پدرش فکر

 بودن کارخالف .است کرده خود مشغول را برکه فکر

 فکر آن به تمام یهفته یک برکه که است احتمالی بنیامین
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 به و بنیامین فرار نوع به ها،ساک آن به ...است کرده

  .او کردن فرار برای اصرارش

جواب و سؤال آن با ترسناک مرد آن حضور با امروز 
 تواندنمی ابدااً بنیامین که شد مشخص اشغیرعادی های

 .باشد مبرا برکه ذهن اتهامات از

 خواهد کمتر او نامزدی خوردن همبه از پدرش آبروی 

 .خالف به مشکوک داماد یک داشتن تا ریخت

می پدرش سویبه را سرش یاشاره و باران یغرهچشم 
آن .گیردمی نادیده و بیندمی را مادرش نگاه خواهش .بیند
 همان «بد» لحظه، این در بدتر و بد بین که دانندنمی ها

می پلکش .کندمی نگاه پدرش به فقط .است ارفاق با خوبً 
 به را آن طوری کندمی سعی اما لرزد،می صدایش .پرد

 تصمیم درواقع تصمیمش انگار که برساند پدرش گوش

 :اوست آخر

 توی من غیراز کسی .کنید تمومش رو نامزدی این بابا،–

 اگه باران .بشه توبیخ دنبای و نیست مقصر ماجرا این

 شما مثل اونم گرنه و دید، منو تمایل چون کرد، اصرار

 این نگرفتن سر برای تالشتو یهمه شما .نبود موافق
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 اصرار و رسوندم تهش به حماقتو من .کردی نامزدی

  .بایستم عواقبش پای باید حاال کردم؛

نفس که ...زندمی تند قدرآن که کندمی نامردی قلبش 
 نامردی دنیای دنیا، انگار اصالاً .افتندمی شمارهبه شهای

  :شده

اً–  برای دلیلمم .ندارم دادن ادامه برای دلیلی دیگه واقعا

 بنیامین ایهفتهیه شدن غیب به مربوط فقط کار این

 از منو که بودم دیده ازش رفتارا خیلی مدت این تو .نیست

 اعتراضی تونستمنمی اما بود، کرده پشیمون نامزدی این

 بعداز و االن .وایسم انتخابم پای بودم مجبور چون ...کنم

 یخانواده به من تربزرگ عنوانبه شما خواممی اتفاق این
 خواممی .کنید تمومش رو نامزدی این و بدین پیام بنیامین

 پیدا فکر و کنید حساب شدهتموم زندگیمون توی آدمو این

 از پلیس، یاداره و بیمارستانا توی حتی رو اون کردن

  .کنید بیرون سرتون

 نگاه باران، یگرفتهراه دوباره هایاشک روی از نگاه 

 چشم اطراف یشده بیشتر هایچین و مادرش درد از پر

 و داردبرمی دیوار روی از را دستش .گیردمی پدرش
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 سمتبه .برساند ثبات به را لرزانش هایقدم کندمی سعی

 بنیامین کندمی عهد خودش با کهدرحالی رود،می اتاقش

 قانونی، پزشکی یا پلیس یاداره ها،بیمارستان .کند پیدا را

 !کرد خواهد پیدا را بنیامین او .ندارد فرقی

 

 شصت_پست#
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 دامن روی و کندمی تا بادقت را مادرش مجلسی بلوز 

 حوله و مسواک دو با مادرش .گذردمی چمدان داخل آن،

بی اششدهروشن موهای .شودمی اتاق وارد دستش در
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 برکه .دهدمی نشان بیشتر را چشمانش کسالت و حالی

 خیال،بی و کندمی دراز دست هاوسیله گرفتن برای

 :گویدمی او به رو نیفتاده، اتفاقی هیچ انگار کهطوری

 یخانواده صددرصد نامزدی، بری قیافه این با اگه–
ترشیده یدختره کردن شوور از کننمی فکر باران شوهر
  !ناراحتی شون

 خودش یطبقه در باران کهاین بابت از راحت خیالی با 

 :کندمی کامل را اشجمله است،

  رقصنمی باران برای نزده طایفه، این که دونیمی–

 شلوار و پیراهن  و رودمی کمد سمتبه خانم مهدیه 

 :کشدمی بیرون را آقا حسین

 لبخند هزارتا و لبم یه برسم که جااون تراح خیالت نه،–

 چهار .کنم چیکار بابات اخمای با دونمنمی منتها .زوری

 هر به روزه چهار .گذشته نامزدیت زدن همبه از روزه

 بیاد کنار قضیه این با یکم کنم مجبورش نتونستم زدم دری

 مردم تعهدبی پسر عقد دخترش که بیاره جابه شکرانه و
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 یه با که بوده محرمیت بدون دوماهه مزدینا یه .نبوده

 .خورده همبه تلفنم

 دهدمی جا چمدان یگوشه در را هامسواک نایلون برکه 

 خوردن همبه کوتاه یپروسه ها،لباس کردن تا درحال و

 بین هایدیالوگ  ...کندمی مرور سرش در را نامزدی

 :بنیامین مادر و پدرش

 مدت همین توی ظاهرااً .منتفیه نامزدی این ما ازنظر–

 هم یتیکه دوتا این که رسیده نتیجه این به برکه هم کوتاه

این .شماست پسر تعهدیبی دلیلمون ترینمهم اما .نیستن
 یه با داره بدونه که نشده بزرگ قدراون هنوز پسرتون که

 خبربی نباید و متعهده بهشون !کنهمی زندگی آدم عده

 شورویه هم رسمی زندگی توی هبعید آدم این .بره و بذاره

  .کنه عوض

 :داشت غربی سبکی که بنیامین مادر جواب و 

 همین برای نامزدی دوران .نیست ایمسئله من ازنظر–

 با تونهنمی که کنهمی حس شما دختر اگه .هاستشناخت

 .بزنه رو نامزدی این قید مختاره کنه، زندگی شرایط این
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 شما .دورهبه اخالقیات زا شما کار من ازنظر که هرچند

 االنم .کردید بنیامین نگران پیشتون روز چند تماس با منو

 همبه دنبال باشید، بنیامین نگران خودتون کهاین جایبه

   .هستید نامزدی این زدن

 خونسرد لحنی با نهایت در و کرده مکثی بنیامین مادر 

 :بود داده ادامه

به توی منتها دارم،ن نامزدی این یادامه به اصراری من–
 متضرر که هستن دختر یخانواده نامزدی یه خوردن هم

 از خبری که زمانی تا بود نفعتون به پس .پسر نه شن،می

 !بمونید منتظر بشه بنیامین

 با رابطه در که بود ایجمله آخرین آقا حسین جواب و 

 :شد بیان قاطعانه نامزدی این

 اصالاً که یدنکن صحبت اخالقیات از ما با خانم،–

اً .ندارید صالحیتشو می شما از بهتر خودمونو نفع ما ضمنا
 شدن متضرر برای دلسوزی جایبه شما نظرم به .شناسیم

 .بدید ادامه پسرتون برای نگرانیتون به ما
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 بنیامین مادر به آقا حسین کهآن بی بود، شده قطع تماس

 هم ...بود گشته بنیامین دنبال برکه تمایل برخالف بگوید

 .هاپاسگاه در هم و هابیمارستان در

 

 یک_و_شصت_پست#

  

 

 

 

 

 

 

بااین .کردمی ایجاب طوراین انسانی یوظیفه ازنظرش 
 همین به و .اثری هیچ بود؛ نیافته او از اثری هیچ حال

 ذهن در که اینامزدی .بود خورده همبه نامزدی سادگی

بچه لیناو کردن بغل تا .بود رفته پیش عروسی تا برکه
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 پیر تا .باشد دختر باید فقط خودش ازنظر که اش

 موهای که بود کرده فکر روزهایی به برکه ...شدنشان

 .کندمی رنگ را هاآن باحوصله او و شودمی سفید بنیامین

 رزشان از پر یباغچه هایگل هایشاننوه که روزهایی به

 هک رزهایی .آورندمیدر را بنیامین داد و چینندمی را
 یشدهفروخته یخانه همان یباغچه در بود قرار

 او به اطمینان با بارها بنیامین .شوند کاشته پدربزرگ

آن .خردمی فروخته، عمویش که را ایخانه بود داده قول
 در را اشپیری و میانسالی و جوانی روزهای برکه وقت

 .است گذرانده را اشکودکی که گذراند خواهد ایخانه

 در چیزهمه حاال و رفته پیش هااین از بیشتر لیخی برکه 

 چرا؟ بداند برکه کهآن بی .بود شده کات ابتدایی ینقطه

 همبه تا کجاست اشعاشقی ادعای همهآن با بنیامین

سریع  برای بنیامین .ببیند را شاننامزدی یساده خوردن
 صدای که داشت اصرار و اشتیاق قدرآن شدن نامزد تر

 بدون ببیند که نیست حاال و بود رآوردهد را همه

 .است شده منتفی همیشه برای نامزدی این حضورش،
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 گیردمی قرار چمدان کنار که پدرش شلوار و پیراهن 

 ایبرکه به شودمی تبدیل .شودمی رانده عقب به افکارش

  .نامزدیست ازقبل یبرکه همان زبانش و ظاهر که

 هایترک آن .بیندنمی خوشبختانه کسی که هم را باطنش

 قابل خودش برای فقط غرورش و قلب روی نازک

 .است مشاهده

 روی و زندمی تا ممکن شکل ترینصاف به را پیراهن 

اً مادرش داندمی که هرچند .گذاردمی وسایل یبقیه آن قطعا
 عوض خودش یشیوهبه را بحث .است دستبه اُتو هم جا

 :کندمی

  .نذاشتی بابا و ودتخ برای زیر لباس مامان،–

 :رودمی کشوها سمتبه خانم مهدیه 

 شهنمی رومون که ما البته .بود حواسم .حاال ذارممی–

 برسه چه کنیم، اطراق مردم یخونه روزو چهارسه این

 سهیل که جورییه گهمی بابات .حموم بریم بخوایم

 .گیریممی هتل نشه ناراحت
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اً که ندچهر بود ایعاقالنه کار نظرش از   سهیل قطعا

 .شدمی ناراحت

 مادرش حواس کردن پرت قبلی یجمله از هدفش او اما 

 :است نامزدی موضوع از

 تمیز هتلش حمام کنید دقت .هتل برید بابا، آره ...اووم–

 مهدیه جانبه .کاره رو چنانهم آقا حسین خدا شکر .باشه

 وقتی رو تو اوخ و آخ صدای...گمانمی خودم از جون

 ....شنوممی شممی رد اتاقتون در جلو از مدار

 نصفه را اشجمله شودمی کوبیده صورتش به که بلوزی 

 یجمله .کندمی جایگزین را اشخنده صدای و گذاردمی
 :شده ادغام خنده با هم خانم مهدیه توبیخ از پر

بی قدراین دوتا شما که خوردم چی باران و تو سر من–
  شدید؟ حیا

اشاره انگشت و زندمی کنار صورتش روی زا را بلوز 
 :آوردمی باال گرفتن اجازه معنی به را اش

 کوبینمی شلوارتو بعدش خوردید چی بگم خانوم، اجازه–

 !صورتم؟ تو
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 دو_و_شصت_پست#

  

 

 

 

 

 

 

می تند قدم سمتشبه که است خانم مهدیه خود بار این 
 ...کند

 برکه ریظاه هایشیطنت بعداز چمدان در سرانجام 

 :چرخاندمی خانه فضای در را نگاهش او و شودمی بسته

 غروب تا هرچند  .نمونده جا چیزی دیگه کنم فکر خب،–

 چیزی اگه و دارید وقت بیفتین راه قراره و آدمی سهیل که

 .افتهمی یادتون باشه مونده جا
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می کنارش تخت یلبه و کشدمی پردردی نفس خانم مهدیه 
می برکه صورت روی را نگاهش ناراضی .نشیند

 را برکه وقتی برادرشوهرش، صدای هنوز .چرخاند

زن» :است اندازطنین گوشش در بود دیده بار اولین برای
 «عروسک؟ یا آوردی دنیابه دختر داداش،

 را آقا عباس جواب که مرحومش مادرشوهر صدای و 
 این باشه قشنگ نوشتشپیشونی الهی» :بود داده

 «!عروسک

 .نیست هم ناله و آه اهل .نیست ناشکری اهل خانم دیهمه 

انرژی و نزند بد نفوس کند، فکر مثبت کرده سعی همیشه
 برق از بیشتر زن یک یوظیفه است معتقد .نیفتد اش

 اش،سبزیقورمه دلچسب عطر و ظرفشویی سینک زدن

 .است اشخانه انرژی داشتن نگه مثبت

 نامزدی خوردن همبر مثل بد اتفاق یک که فکر این با

 باشد، دخترش بداقبالی و بدشانسی ینشانه تواندنمی برکه

مادرانه هاینگرانی  دهدمی فشار او دست روی را دستش
 :کندمی پنهان اشدوستانه لحن پشت را خود ی
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 این که داری توانایی و شدی بزرگ قدراون دونممی–

 ونیبد خوادمی دلم فقط .بربیای خودت پس از روز چند

به دادممی ترجیح راستش .اجباره یه من برای سفر این که
  .باشم تو پیش سفر، این جای

اً من یجمله گفتن از و   شرایط خاطربه نگرانتم واقعا

 شدن پیدا خاطربه کنی،می مخفی و داری که بدی روحی

 تنها خاطربه تو، به اشدوباره شدن نزدیک و بنیامین

 .کندمی ودداریخ هم؛ با هدی و تو موندن

می او دست روز و کندمی بلند را دیگرش دست هم برکه
 جواب آرامش با و فشاردمی همروی را هایشلب .گذارد

 :دهدمی

 نه کنی، نگاه تفریح یه شکل به سفر این به خوادمی دلم–

 همه از بیشتر شما گذروندیم که روزایی بعداز .اجبار

 مثل نه زدی، داد بابا مثل نه شما چون .داری احتیاج بهش

 با که نیاوردی گیر آزاد وقت منم مثل .کردی گریه باران

  .کنی خلوت خودت
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 یگونه آزادش دست با و زندمی غمگینی لبخند مهدیه 
 :پوشاندمی را برکه

 تو روی فشارای وقتی تونیمی جوریچه دونمنمی–

 برای خدا .باشه همه به حواست بازم ست،بقیه از بیشتر

  !کرده خرج دلسوزی خیلی تو یدنآفر

 :اندازدمی بینی به چینی و خنددمی فضا تغییر برای برکه 

 هدی، کردن تحمل چون باشه، داده هم صبر امیدوارم–

 .نیست راحتی کار روز چهار سه برای اونم

 :دارند اخم حالت ابروهایش هرچند خندد،می خانم مهدیه 

 که اونم .کنه کتر سیگارشو کهشرطیبه خوبیه، دختر–

  .راحته خیالم تو سمت از وگرنه ناراحتم، خودش خاطربه

 همیشه بلندش و فر هایمژه .زندمی چشمکی برکه 

 را این .دهندمی نشان بقیه از ترخاص را هایشچشمک
 .گفتمی قبالاً هم عباس عمو

 یا مداده ترک اونو من یا شما برگشتن تا .دممی ترکش–

 .نذاشته من ایهریه از چیزی اون
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................. 

 مخاطبش .شنودمی پایین هایپلهراه از را سهیل صدای 

 :قاطع کامالاً لحنش و است درسا

  .پایین بیا بعد بپوش کاپشنتو گفتم بهت–

 .دارد جیغجیغ حالت بیشتر و است گنگ درسا صدای 

 سفر این یبرا .گذاشته بدقلقی به دست که است مشخص

  .عجله ماشین، در نشستن زودتر برای و دارد ذوق
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 پر منتظر و داردمی نگه کتری شیر زیر را فالکس برکه 

  .شودمی آن مخزن شدن

 مراقب .شهمی بسته سخت یکم خرابه، کتری اون شیر–

  !نسوزی باشی

 یک اما بردارد، فالکس روی از را نگاهش تواندنمی 

 مردی نگرانی از پر یجمله به لبخند .است حقش لبخند

 باید .ترمهربان اما شده، پیرتر روز ده این در که

 انتخاب برای را برکه و کند محلیکم بزند، سرکوفت

 هااین یهمه جایبه اما کند، توبیخ اشخودسرانه و اشتباه

  .کندمی پدری

 گذاشتن درحال .هم را فالکس در و بنددمی را کتری شیر 

 :دهدمی جواب ابینتک روی فالکس

 .نداشته صدا که خداست چوب کنممی فکر بسوزم اگه–

 .شدم اذیت کردم، اذیتتون

 :شنودمی آشنا خشخش یک بین در را پدرش جواب 

 آدمایی نه کنن،می بد که آدماییه مخصوص خدا چوب–

  بیننمی بد و جلو رنمی ریابی که

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 یبسته کردن پیدا درحال را پدرش و چرخدمی پشت به 
 و رودمی سمتشبه .بیندمی داروها ازبین فشارش قرص

 و صورتش روی هایچین .کندمی نگاهش حریصانه
 جز و کندمی نگاه ...را اششقیقه روی سفید تارهای

 است ایویژگی چه این نفهمیده وقتهیچ .بیندنمی زیبایی

 تمامسنگ مادرش و پدر آفرینش در کهاین !دارد خدا که

 حسابی هاآن شخصیت به بزرگواری تزریق در و گذشته

  .است کرده بازیدلودست

 از را نگاهش .ایستدمی ایستاده پدرش که کابینتی کنار 

 روز چند یاندازهبه باید .دهدنمی تکان صورتش روی

 با صبح که کاری کند؛ ذخیره اشحافظه در را او یچهره

 .است کرده خانم مهدیه

 مثالاً یا برود سفر به تنها پدرش که مدهآ پیش هم قبالاً 

 به است آن عضو که ایخیریه انجمن زنان با مادرش

 درسا و باران مادرش، و پدر کهاین اما .شود عازم مشهد

 کمی بروند چندروزه سفر یک به باهم همه سهیل، و

 خوردن همبه ماجرای بعداز همآن .است سخت برایش
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 اندناراضی سفر این از اشخانواده هم وقتی اش،نامزدی

  بیزار تنهایی از خودش هم و

 ...بابا–

می بلند را سرش و داردبرمی را قرص یبسته آقا حسین 
 :کندمی نگاهش سؤالی .کند

 !بله–

 :گویدمی شرمنده و زندمی گوش پشت را موهایش 

  ببخشید؟ منو تونستید شما–

 .زندمی او روی به واقعی اما خسته، لبخندی آقا حسین 

 

 چهار_و_شصت_پست#
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 سمتبه را او و کندمی حلقه برکه کمر دور را دستش 

 را دستش هردو تا کندمی پیدا میدان برکه .کشدمی خودش

 مثل برایش آقا حسین جواب .بیندازد پدرش گردن دور

 آرامش تابستانی غروب یک در آرام دریای یک تماشای

 :دارد

 هم تقصیری .برکه کنیمی لوس خودتو دیگه داری–

 و گذاشتم الالت به لیلی زیادی من هم عمر، یه .نداری
 آدم نفس که دونیمی خوب خودتم .عباست عمو هم

 .کشیدنیه نفس، ...نیست نبخشیدنی و بخشیدنی

 به بیشتر را او و دهدمی فشار برکه کمر روی را دستش 

 گذاردمی او موهای روی را هایشلب .چسباندمی خودش

 :گویدمی و بوسدمی عمیق و

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 زنده دلیل نکنی، و بکنی خطا .جان بابا نفسمی تو–

 یه با خواستمنمی چون بودم دلخور ازت اگه .بودنمی

  .خودت حتی برسونه، آسیب بهت کسی هیچ غلط تصمیم

نمی عطر پدرش .بلعدمی وجود تمام با را پدرش عطر 
 .کندمی کفایت برکه کردن مست برای تنش بوی اما زند،

 و دهدمی فشار اشزندگی مرد تنها یسینه به را صورتش
 :گویدمی قلب ته از

 دلیل برای معیارام  .خورمنمی آبم توناجازه بدون دیگه–

 رو شماها اتفاق این با .بابا بود غلط آدما بدی و خوبی

  شدم بزرگ خودم اما کردم، اذیت

 وشنر ماشینو وقته خیلی سهیل آی؟نمی آقا، حسین–

 !کرده

 .رسدمی هردویشان گوش به واضح خانم مهدیه صدای 

 را او یجمله آخرین و پدرش یدوباره یبوسه برکه و 
 :کندمی ثبت ذهن در

 اما .نداره وجود شدن سرزنش برای چیزی هیچ دیگه–

 تو و بشینم من باشه الزم شاید برگشتم، سفر این از وقتی
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 .بگی برام زدینام اون برای اصرارت عجیب دلیل از

 یه به پایین، سن توی دخترم که بوده من از کاریکم شاید

 .برده پناه دیگه مرد

 ماشین داخل را پایش یک .ایستدمی ماشین در بین باران 

 همین از .است آسفالت روی هنوز دیگرش پای .گذاردمی

 این کندمی سعی .است برکه دلتنگ که کندمی حس االن

 یخانواده بار دهمین برای تا ندبز پس سرش در را فکر
 به را خواهرش تنها کهاین از و نکند لعنت را همسرش

 .نیفتد سهیل جان به اندنکرده دعوت مراسم

 پشت گالی به دیگه روز دو باشه حواست پس برکه،–

 ...کوچیکه کاکتوس اون فقط .بده آب هم پنجره

 و دهدمی فشار او یشانه روی را دستش باخنده برکه 
 :بنشیند ماشین صندلی روی تا کندمی مجبورش

 مامانه گلدونای عین گلدونات .کرد یخ ماشین بابا، بشین–

  .بخورن آب قدرچه باید کدوم هر دونممی نترس، .دیگه

 روی بالفاصله درسا بنددمی را ماشین در که باران 

 برای و چسباندمی شیشه به را صورتش .پردمی پاهایش

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 لبیزیر ایصدقهقربان برکه .دهدمی انتک دست اشخاله

 کهدرحالی .رودمی اشداشتنیدوست وروجک برای

 تکان دست برایش است، مادرش و پدر سمتبه نگاهش

 .دهدمی

 

 پنج_و_شصت_پست#

  

 

 

 

 

 

 

 .افتدمی راهبه ماشین و زندمی بوق او برای هم سهیل 

 صورت یرو آخر یلحظه تا خانم مهدیه و آقا حسین نگاه

  .است برکه
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می آزاد را نفسش .ریزدمی ماشین پشت را آب یکاسه 
 :گویدمی دل ته از و کند

 ...خطربی سفر–

 

*** 

صفحه آمارهای به نگاهی و زندمی ورق را مقابلش کاغذ 
 حسابماشین درون مکث با را عددها .اندازدمی بعد ی

روی را هایشلب نتیجه، دیدن با و کندمی وارد اشگوشی
 وجود با حداقل .نیست بد نظرش از .دهدمی فشار هم

 هر ¹هاپلت قیمت .نیست بد بازار وضعیت نابسامانی

 و سود بازهم که هرچند است قبل یدوره از بیشتر دوره
  .دهدمی نشان را گیریچشم عدد دوره، هر پایان خروجی

 بیشتری تعداد ماه این که است خوب قدرآن اوضاعش 

 .نماند باقی خالی ایحوضچه هیچ و داد فارشس ²الرو

 عددها آخرین او و رودمی باال آشپزخانه داخل صداهای 

 .کندمی وارد را
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 بوی مرغ این نگفتم بهت اولش از من مگه کمپوت، آخه–

 بندازی پیاز یه که کنه کار فکرت نباید ؟ دهمی منو پوتین

  پاش؟

اً اهورا صدای   گیج لحظه این در که آدمیست صدای دقیقا

 :زندمی

 هم .زدم که چیزاشو یبقیه .ننداختم پیاز یه شهمه من–

 یه خاطربه ظلمه خدایی .نمک هم و زرچوبه هم رب،

 .بده گندی بوی قدراین مرغم پیاز

می تکان تأسف ینشانهبه سرش آید،می کش هایشلب 
  .کندمی وارد را آخر عدد و خورد

 که آخی با اهورا زیر صدای و رودمی باال اروند صدای 

 نثار ایضربه احتماالاً که دارد این از نشان گوید،می

 :شده گردنش پشت یا ماتحت

 از حداقل که نیافرید بز یه تو جایبه خدا که اینه ظلم–

 .کنن درست پادری پشمش

 .شودمی بلند ازجا و اندازدمی کاغذها روی را خودکار 

 :تواندنمی که باشد طلبکار لحنش کندمی تالش مثالاً اهورا 
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 .نخور ناراحتی–

 تونیمی خودت ...هست خوردن قابل ببین اصالاً تو–

 !بذار کالسچس من برای بعد بخور،

 به سینهبهدست  و شودمی آشپزخانه وارد محمدامین 

 دیدنش با اروند .دهدمی تکیه آشپزخانه در چهارچوب

 به رو متفاوت لحنی با و گیردمی خود به آویزانی یچهره

 :گویدمی اهورا

 خوردنه،قابل دیدی اگه کن، تناول شما ...کنممی اصالح–

 .بفرما عنایت بنده نثار هم تعارفی یه

 دیدنش با تا خالیست حسام جای .اندازدمی باال ابرویی 

 هی داره، خوف تچهره و پهنه ابروهات کم» :بزند غر

شب تمام صرمق .بشی ترترسناک باال بنداز یکیشو هم
 «!بس و تویی من ادراریای

 

 

  ماهی غذای ¹

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 ماهیبچه ²

 

 شش_و_شصت_پست#

  

 

 

 

 

 

 

 کمال در توبیخ، یا و تندی بدون یادآوری، این به اعتنابی 

 :گویدمی  اهورا به رو خونسردی

 غذای توی بار هر که کنیمی استفاده کجا توحافظه–

 مرخصی؟ فرستیشمی کردن درست
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 .اندازدمی قابلمه درون مرغ به نگاهی فتهوار اهورا، 

 و کندمی شنا آب در انگار بدش بوی بر عالوه که مرغی
 زیرلب اروند .است رنگبد نارنجی قرمز، جایبه رنگش

 :کندمی زمزمه

 و کنهمی کم رو حافظه که هست کارا سری یه گنمی–
 !گشاد چشمو یگوشه

 توبیخی، و تیز و تند نه کند؛می نگاهش فقط امین محمد 

 را دستش نگاه همان با بالفاصله اروند و عادی نگاه یک

 خدمت امین،محمد نظر از .کشدمی مویشکم سر پشت

 نه داشت تاثیر اروند موهای سایز روی فقط سربازی

  .عملکردش

 :دهدمی جواب مظلومانه اهورا 

 این تونمنمی کنممی کاری هر من بابا، ...دونمنمی–

 قدراین چرا .کنم حفظ رو غذایی مواد یدازهان و ترکیب

 !ست؟پیچیده کردن درست غذا این

 دلش و شودمی کشیده باال طرفبه محمدامین لب یگوشه 

 یمردانه زندگی !شودنمی این از بهتر .کندمی سقوط

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 دبیرستانی نوجوانی مردها از یکی وقتی همآن زن، بدون

 این از بهتر نهخا اوضاع وظیفه، سرباز دیگری و است

  .شودنمی

 اتفاقی هیچ انگار که کندمی رفتار طوری همیشه مثل 

این اشتباهات خاطربه ندارد عادت وقتهیچ .است نیفتاده
  .کند توبیخ را اروند و اهورا چنینی،

می اشمچی ساعت به نگاهی و آوردمی باال را دستش 
 :اندازد

کوبیده وچهک سر چلوکبابی بعیده .ربعه و هشت ساعت–
  .باشه شده تموم هاش

 .است بلند ازحدبیش اهورا «ایول» 

 حرکت هردو بین را نگاهش و آوردمی پایین را دستش

 :دهدمی

 کنه؟ حساب امشبو شام خوادمی کی که اینه مسئله منتها–

 :کندمی اشاره اهورا به چانه با اروند 

 ...زده گند کی هر دیگه، معلومه–
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 :توپدمی اهورا 

 بوی هنوز .کردی سرخ دیشب تو که ماهی اون قربون–

 .دهنمه توی زهمش

می اتاق سمتبه و داردبرمی چارچوب از را اشتکیه 
 :رود

 ریممی شید، آماده .هنرمندین حد یه در جفتتون–

می حساب رو غذا اونی تهشم  .خوریممی غذا چلوکبابی
 .خورده کتک بیشتر برف توی که کنه

می داد اروند و پیچدمی فضا در اهورا یبلبل سوت صدای 
 :زند

 سروان جناب مخلصیم خیلی–

 !سروان جناب ...غلیظ و قدرتمند زند؛می پوزخند 

 اشمشکی رکابی روی و داردبرمی را اشطوسی بافت 

 در جوان دختر آن یترسیده یچهره همزمان .کشدمی

می تکرار را پوزخندش .گیردمی جان چشمانش مقابل
 !است زود خیلی دختر ترسیدن برای هنوز .کند
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 هفت_و_شصت_پست#

  

 

 

 

 

 

 

 خیلی .ماندمی منتظر و زندمی بوق دو همیشه عادت به 

 قیژقیژ صدای با آهنی بزرگ در که کشدنمی طول

 در هایلنگه بین «صابر» .شودمی باز اشهمیشگی

لنگه دو باسرعت کندمی تالش حالدرهمان .است ایستاده
 یمزرعه داخل محمدامین ماشین تا کند باز را رد ی

 .شود ماهی پرورش
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

می بوق برایش باز درهای میان از عبور حین محمدامین 
 حضور از را اشخشنودی و کندمی بلند دست صابر .زند

 :دهدمی نشان بلند صدای با کارش صاحب

  !اومدین خوش–

 این .کندمی پارک مزرعه پارکینگ در را ماشین 

 شاید که دارد را ماشین ده از بیشتر گنجایش کینگپار

 .نباشد بزرگ هم خیلی هزارمتریسه فضای این برای

 را تکش کت و شودمی خم ماشین از شدن پیاده ازقبل 

جنبه هم خیلی شاید که کتی .داردبرمی صندلی دو ازبین
 داشتن نگه مرتب برای بیشتر .باشد نداشته کردن گرم ی

  .اشرسمی تیپ ظحف و است ظاهرش

 .پوشدمی را کتش زندمی بیرون پارکینگ از کهدرحالی 

 .بیندمی خود منتظر پارکینگ از فاصله با کمی را صابر

بیست از بیشتر شاید که معتمد و کردزبان کارگر این
پنجاه سوییت یک در زندگش محل و ندارد سال وهفت
 .است مزرعه همین در متری

 ...قاآ آینمی بودید نگفته–
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 زیاد شانفاصله .چرخاندمی محوطه در را نگاهش 

 در پلت ریختن درحال را کارگرها تواندمی اما است،

 .ببیند آالهاقزل یحوضچه

 خبر؟ چه تو .اومد پیش–

 شلوارش جیب درون را دستش و زندمی کنار را کتش 

 :دهدمی توضیح و شود می قدمهم او با صابر .کندفرومی

 هم هاپلت مخصوص سالن .زدیم بار رو ناسالمو دیروز–

  .شد جاجابه جدیدم بار .شد تمیز شنبه

 از و شنوندمی متوجهش هاحوضچه اطراف کارگرهای 

 خطاب و دهدمی جواب سر با .دهندمی سالم فاصله همان

 :پرسدمی صابر به

  اومد؟ «بهنام»–

  :دهدمی جواب اشفراموشی از ناراضی صابر 

 تنظیم رو استخرا دمای اومد .گفتین شد بخو .آره آخ،–

 .کردیم کم رو هاپلت مقدار دما با متناسب که بعدم.کرد
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 که است قدریبه هاحوضچه با اشفاصله حاال .ایستدمی 

 .ببیند پلت خوردن برای را هاماهی لولیدن درهم تواندمی

 مشکلی نیستم من که جمعهپنجشنبه این برای آقا،–

  ندارین؟

 از بیشتر خودش انگار که زندمی را حرف این ریطو و 

 کسی نبودن متعهد نگران .است نبودنش نگران محمدامین

 این به حواسش روزشبانه دو او جای است قرار که

 و سرسبز بخش به ها،حوضچه تکتک به .باشد مزرعه
 سگ به حتی و محمدامین ساختمان به مزرعه، مانندباغ

 جرئت محمدامین و شخود جز کسی که ی«نورمن»

 .ندارد را آن به شدن نزدیک

 کمال در و  چرخاندمی سر شانه روی از محمدامین 

 :دهدمی را جوابش خونسردی

 شهرستان، ریمی زنت سال برای موقع همین سال هر–

 خاک کسی نیست قرار نباشی نترس، ...نگرانی سالم هر

  .بکشه توبره به رو جااین

 :افتدمی راهبه و دهدمی روبهور به را نگاهش دوباره 

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 .کن فکر پرایدت سالمت و هاجاده وضعیت به بیشتر تو–

اً  .برنگردید سرماخورده که باش مراقب ضمنا

 

 هشت_و_شصت_پست#

  

 

 

 

 

 

 

اً چون .کندمی تأکید جمعش فعل روی   سرما واقعا

 .است مهم برایش دوم نفر نخوردن

 از نفر دو با همزمان و شودمی رد هاحوضچه کنار از 

 اذیتش زمانی ماهی زهم بوی .شودمی کالمهم کارگران
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 خیلی دنیایش و بود اهورا همسن او کهوقتی شاید کرد؛می

  .االن از محدودتر

 راه هاحوضچه این میان تا بود پدرش هنوز کهزمانی آن 

 .کند نگاه هاآن داخل به لذت با و برود

 گذشته فکرش رسدمی خودش ساختمان به که زمانی تا 

 کند،می نگاه طرفش هر به که ایگذشته .کندمی مرور را

 .است نگذشته خوب برایش

 باز را در و آورددرمی را کلیدش .رسدمی ساختمان به 

 در صابر کوچک ساختمان برعکس ساختمان این .کندمی

 .دارد قرار آن یمیانه در و مزرعه جلوی قسمت

 یفاصله هاحوضچه از و است متر دویست متراژش
 نمای بیشتر مزرعه سرسبز یمنظره انگار .دارد زیادی

 .است داده اختصاص خودش به را ساختمان این بیرونی

 چین لبش یگوشه  .بنددنمی کامل را در و رودمی داخل 

به خانه فضای .شودمی سالن وارد آن حفظ با و خوردمی
 .است شده تهساخ چوب از کامال خانه انگار که ایستگونه

 سالن این که ایپله سه تا گرفته چوب طرح هایپارکت از
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 داخل بهداشتی سرویس تنها و خواباتاق دو از را

 .کندمی جدا ساختمان

 را موبایلش و اندازدمی رنگایقهوه کانتر روی را کلید 

 رودمی هایشپیام یصفحه سراغبه .آورددرمی جیب از

 :کندمی تایپ سرعتبه و

  تو؟ کجایی–

 قرار کانتر روی هم را گوشی کند؛می ارسال که را پیام 

 لطفبه و دارد قرار سالن راست دست آشپزخانه .دهدمی

 و شودمی داخل  .است روشن کامالاً بزرگش هایپنجره
 محتویاتش و باز را آن در .رودمی یخچال سمتبه مستقیم

سلیقه قطب صابر که ندارد این به کاری .کندمی چک را
 در شیرکاکائو کوچک پاکت چند .است کرده پر را آن اش

 .کندمی راحت را خیالش یخچال در قسمت

 را دستش .گرددبرمی سالن به بردارد چیزی کهآن بدون 

می خارج را سیگارش یبسته و بردمی کتش جیب درون
 سیگار نخ یک بسته انتهای به ایضربهتک زدن با .کند
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 یشعله نشیندمی هایشلب بین که گارسی .کندمی خارج
  .گیردمی قرار صورتش مقابل فندک کوچک

 و اندازدمی هاکاناپه مقابله میز روی باصدا را فندک
دسته روی را سرش .کشدمی دراز نفرهسه یکاناپه روی
 .شودمی مشغول محکمش هایپک با و گذاردمی کاناپه ی

 روزی مثل شاید .دانمحکم نیاز حد از بیشتر هایشپک 

 .بودند شده کنده تحکم با اششانه روی هایستاره که

 در کار یاجازه بلکه نبود، سروان دیگر تنهانه که روزی

 ...نداشت هم را دیگری دولتی شغل هیچ

  کنی؟می بوسش دالی دوباله–

 سمتبه را سرش بعد و ماندمی حرکتبی ایلحظه برای 

 .چرخاندمی «روناک»

 

 نه_و_شصت_پست#
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 

 

 تواندنمی هنوز که است کوچکش یچهارساله مهمان 

 برایش بار هر را در که کسی .کند تلفظ را « ر » حرف

 است ندیده وقتهیچ را مادرش که دختری .گذاردمی باز

 زندگی متریپنجاه کوچک سوییت همان در پدرش با و

 .کندمی

 رحضو متوجه زود خیلی بار این روناک ظاهرااً 
 کشیدن سیگار یک برای زمان حتی او که شده محمدامین

 .است نکرده پیدا

 و کندمی خاموش میز روی جاسیگاری در را سیگار 
 : دهدمی قرار روناک از فاصله با را ظرف

 یادت من قبل یدفعه مگه بعدم کو؟ سالمت بگو اول شما–

  تو؟ بیای بزنی ضربه در به انگشتات نوک با ندادم
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 رنگشزیتونی خرگوشی موهای .دهدمی تکان را سرش 

 :شوندمی پرت عقب و جلو به

  .نشنیدی کلدی،می بوس اینو داشتی تو .زدم دل من–

  .دهدمی نشان را جاسیگاری اشاشاره انگشت با بعد و 

 دوطرف را هایشدست .نشیندمی کاناپه روی صاف 

 میز روی و کندمی بلند را او .دهدمی قرار روناک پهلوی

 بچه این به اشعالقه معمای داندنمی هم هنوز .گذاردمی

 این انعطاف بدون و خشک دنیای باوجود همآن .چیست

 .است شده تعویض قبلش عادی دنیای با که سالی چند

 روزهای به آبی رنگ کمی بچه این  انگار هست هرچه

 کلمات با کندمی سعی .پاشدمی سیاهش به مایل خاکستری

 جمالتش بیندنمی دلیلی .برساند او به را رشمنظو ساده

 بودن کودک صرفبه و مسخره و لوس لحن با را

 :کند ادا مخاطبش

 هر از که دادهم یادم بهت من .زدیمی در دوباره باید–

اً بزنی، در باید تو بری خوایمی دری  آقا اگه مخصوصا

 .باشد جااون توی
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نتیکآ  عادله حسینی  
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 راست دست به و دهدمی تاب هوا در را پاهایش روناک 

 :شودمی خیره دارد قرار رانش روی که امین محمد

 کنه؟می دلد دستت لوی خال اون –

اشاره و شست انگشت بین خال به کهآن بدون محمدامین 
 موی تار چند چپش دست یاشاره انگشت با کند نگاه اش

 :زندمی کنار چشمش روی از را او صورت روی آزاد

  .نداره درد خال–

  ...ببین دالم، منم–

 کوچک خال حدودی جای انگشت با کندمی سعی بعد و 

 هم عدس یک از که خالی .بدهد نشان را گردنش روی

می چپ کمی هایشچشم تالشش اثر در .است کوچکتر
 :اندازدمی خندهبه را او و شود

می و داری خال خودت پس خب،خیله .دیدمش قبالاً آره،–
 .نداره درد خال که دونی

 .سگنده تو یبال آخه–

  ست؟گنده چی–
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

می نگاه سالن ورودی به روناک سر باالی از محمدامین 
 .است کرده باز را سالن در خودش کلید با «حسام» .کند

 را خانه این در کلید صابر و خودش غیراز که کسی تنها

  .دارد

 دیدن با و چرخاندمی پشت به را سرش باسرعت روناک

 .شودمی باز ازهم اشچهره حسام

 

 هفتاد_پست#
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نتیکآ  عادله حسینی  
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 دوستش اما محمدامین، قدر نه البته دارد؛ دوست را او 

خوراکی بعد و خنداندمی را روناک همیشه حسام .دارد
  .خوردمی آورده، او برای محمدامین که هایی

  .حسام سالم–

 به رو و کشدمی او موهای روی را دستش حسام 

 :دهدمی انتک سر و کندمی باریک چشم محمدامین

می من یآینده همسر برای چیت بودن گنده از داشتی–
  گفتی؟

 :است جمله این تنها محمدامین جواب و 

 !باش داشته شعور–

 دو دراصل .گذاردمی میز روی را چای سینی محمدامین 

 درون که کوچک ایکیسه هایچای و جوشآب فنجان

تک یکاناپه روی حسام و رفته روناک .دارد قرار سینی
 و داده قرار زانو روی را هایشآرنج .است نشسته نفره
 .است گذاشته چانه زیر و زده گره هم در را هایشدست

 حالهمان در .گرددمی محمدامین حرکات روی نگاهش

 :پرسدمی
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نتیکآ  عادله حسینی  
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 .کشوندی جااین تا منو ان،خونه اروند و اهورا گفتی–

 یچای یه .کردیمی درمون و درست پذیرایی یه حداقل
 جااین تا صرفهنمی خدایی کالا؟ ایکیسه نوع از اونم

  .اومدنم

 :اندازدمی دیوار روی ساعت به نگاهی و نشیندمی 

 رفتن موقع تا .بصرفه که کنی کاری داری تواناییشو تو–

 حرف فعالاً االن .ریمی و دیمی یخچال اون به حالی یه

  .کردی چه ببینم بزن

 سویبه را سینی و داردبرمی چانه زیر از را هایشدست 

 .اندازدمی آن درون را ایکیسه چای .کشدمی خودش

می حرکت او سمتبه را هایشچشم اما است، پایین سرش
 :گویدمی صورتش به خیره و دهد

 سیستم تو از اطالعاتشو نفهمن هابچه که جورییه–

بقیه از دونی؛می من از بهتر که شونامهشجره .درآوردم
 .گممی ش

 :کندمی باریک چشم 

  ...خب–
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 دهدمی فنجانش محتویات رنگ تغییر به را نگاهش حسام 

 :گویدمی حوصله با و

 کارت با شده، آزاد زندان از که وقتی از واعظی بنیامین–

 آدرس .کنهمی وارد گوشی ایدیگه فرد یه بازرگانی

  .آوردم گیر شومغازه

 شنیدن برای هایشگوش .ماندمی منتظر سکوت در 

 داندمی را او سکوت معنی حسام  .دارند عجیبی پتانسیل

 :دهدمی ادامه وقفهبی که

وپرس .ستبسته ...سروقتش رفتم و آوردم گیر شومغازه–
اً کردم، جو  دیدیمش، کوه توی که روز همون بعداز دقیقا

 .نشده باز مغازه دیگه

 با و کندمی قفل گردنش دور پشت از را انگشتش چهار 

 :پرسدمی بیزاری

  این؟ غیراز و–

 ازقبل و دهدمی تکیه کاناپه پشتی به دستبه فنجان 

 :دهدمی جواب چایش از جرعه اولین خوردن
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 کوه توی که آدمی یچهره مشخصات این، غیراز–

 اطالعاتشو دادم بعدم .کردن سازیشبیه دادم بودو باهاش

 هیچ .تاجیک هیراد .هیراده اسمش .درآوردن هابچه

 با مغازه همون توی ولی نداشته، االن تا قضایی یپرونده

 !شده غیب بنیامین عین اونم فعالاً .کنهمی کار بنیامین

 

 یک_و_هفتاد_پست#

  

 

 

 

 

 

 

 بردارد، گردنش پشت از را انگشتش چهار کهاین ازقبل 

به .داردبرمی را دستش بعد .دهدمی آن به محکمی فشار
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 و سیگار یبسته همزمان و ودشمی بلند ازجا ضرب
می آشپزخانه سمتبه و داردمیبر میز روی از را فندکش
 :رود

  دربیاری؟ تونستی اونو ...چی شونخونه آدرس–

می موج صدایش در تأسف .کندمی بلند را صدایش حسام 
 :زند

 اونم با ولی .رفتم دوشونهر یخونه سراغ .تونستم آره،–

 شدهمبله یخونه یه بنیامین .تنیس بند جایی به دستمون

 .نزده سر بهش اصالاً ماجرا اون بعداز که کرده اجاره

 .هستن ترکیه دونی،می خوب خودت که شمخانواده

می مهمانش فندک آتش .گیردمی جا هایشلب بین سیگار 
 :کندمی گوش حسام به بازهم و شود

 .مجرد خواهر دوتا و داره پیر پدر و مادر یه هم هیراد–

 هیراد از تنهانه اونا .نشینهخونه و ستافتادهازکار پدره

 طریق از تا خواستنمی ازم التماس با که نداشتن  خبر

 شونبچه دونهیه ببینم شم گیرپی جورییه پلیس،

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 سه پسرشون کننمی تصور ساده بدبختای ...کجاست

 !شده گم پارک تو و سالشه

 بزرگ یپنجره از که ایمنظره .گیردمی باال را سرش 

 هاسال که است ایتنیدهدرهم درختان پیداست، آشپرخانه

 باال از اگر کهطوری .اندشده کاشته پدرش دست به پیش

 نظربه باغ شبیه بیشتر محوطه شود، دیده مزرعه فضای

 .ماهی پرورش تا رسدمی

 دود که نیست مهم برایش .زندمی سیگار به محکمی پک 

 هاستسال .کندمی کم روروبه ینظرهم کیفیت از غلیظش

 این به را خودش دراصل .کرده عادت کیفیتبی زندگی به

 .است داده عادت زندگی نوع

 ابروهای و درشت چشمان برعالوه .است بلند گردنش 

 اولین در که است گردنش بلندی این مشکی، و پهن

به را سرش و کشدمی گردن .آیدمی افراد چشم به برخورد
 آشپزخانه چوبی سقف رویبه نگاهش .گیردمی باال تسم

 :گویدمی و ماندمی ثابت
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اً خونه اون یاجاره و رهن برای آشغال اون–  یه توی حتما

 .کرده امضا چیزی ای،قولنامه اطراف، همون بنگاهی

 ...آدرس و تلفن شماره

 به پا ظاهرااً .شنودمی قبل از ترنزدیک را حسام صدای 

 :آیدمی او کالم میان .است تهگذاش آشپزخانه

 مملکت این توی که شارژی خط یه و تقلبی آدرس یه–

 .خوردنهآب عین سوزوندنش و خریدن

اً قدش .ایستدمی او سرپشت   با .اوست یشانه سر تا دقیقا

 :دهدمی ادامه مالیمت

 دیگه فکر یه باید .محمدامین نیست کردنش پیدا راه اینا–

 رفتی؟ نامزدش سروقت کردی؟ چیکار تو .بکنیم

 را سیگارش فیلتر و رودمی ظرفشویی سینک طرفبه 

 در برکه یترسیده یچهره .کندمی خاموش آن سینی روی

 واضح لرز طورهمین گیرد؛می جان چشمانش مقابل

 !شدن دیده طلبکار و قوی برای تالش و بدنش

 :شودمی کشیده باال سمت تمسخر به لبش یگوشه 
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 دو_و_هفتاد_پست#

  

 

 

 

 

 

 

 

 جرئت و دل قدراون که سالوسنکم دختر یه .کارهتازه–

 تا وایمیسه ...آدمی کوه اون پای تا نامزدش با که داره

 وقتی اما .برگرده پر دست با بعد و بکنه خالفشو نامزدش

 من گهمی و لرزهمی رسه،می دادن پس جواب پای

  !بدم رو شما جواب نیستم مجبور

بیش آب زیر را دستش .کندمی باز آخر تا را آب شیر 
 :کشدمی گردنش پشت بعد و گیردمی آن سرد ازحد
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 چه شیر دم رو گذاشتن پا دونهنمی .نداره تقصیری–

 خودش بعد که جورییه دم؛می یادش من .داره عواقبی

 قایم نامزدش که سوراخی دم برهمی و گیرهمی دستمو

 زندان در دم تا شرفشوبی نامزد و اون منم بعدش !شده

 .کنممی بدرقه

 

*** 

  نزدی؟ یخ تو–

 رودمی تلویزیون سمتبه دست در نوشیدنی لیوان هدی 

 .پرسدمی برکه از را سؤال این کردنش روشن ضمن و

 ارسال درحال هایپیام از را نگاهش کهآن بدون برکه

 :دهدمی جواب بردارد باران

 پاهام باید همیشه .نیست خودم دست .دیگه مکرده عادت–

 باشه لخت

 :کندمی تایپ باران برای بعد و 
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اون روزو چند این خدا رو تو .رسیدید که شکر رو خدا–
 بابا و مامان آبروی خاطربه حداقل .باش اخالقخوش جا

  ...کن رعایت بیشتر

می لبخند برکه و شودمی ایزتایپینگ سرعتبه باران 
 .برسد دادش به خدا .زند

 محتویات از کمی و دهدمی لم نفرهسه یکاناپه ویر هدی

 :نوشدمی لیوانش یممنوعه

 با رو باالتنه داری؟ تو مزخرفیه عادت چه این اخه–

 زیر اونم که زیرته لباس فقط تنهپایین پوشوندی، بافت

 !نیست پیدا بافتته،

 به دستی .کندمی بلند گوشی روی از را سرش بار این 

 انداخته شانه روی و بسته را هایشمو .کشدمی موهایش

می سر باالی ممکن حد تا را موهایش یا همیشه کالاً .است
می شانه یک روی اآلن مثل یا بندد،می اسبیدم و برد

 :اندازد

 مباالتنه چرا کهاین یا لخته متنهپایین اینه مشکلت تو االن–
  ست؟پوشیده
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 وجود ماهواره خانه این در .آوردمی پایین را لیوان هدی 

 .است کنندهکسل خیلی موضوع این نظرش از .ندارد

 هیچ و گذاردمی احترام خانواده این عقاید به هرچند

 :برکه به حتی کند؛نمی اعتراضی

 .بیاد پیش مشکلی تو برای نگرانم .ندارم مشکلی من–

  !ببرنت بودن خل ...جرمبه بیان

می نثارش ی«ادببی» خیالی،بی با و خنددمی بلند برکه
 .رودمی آشپزخانه به و شودمی بلند ازجا گوشی با .کند

 دیگر که اندازدمی سینک روی ماهی یبسته به نگاهی

 .است کرده خیس هدی هم را برنج .است شده آب یخش

 اشگوشی سرعتبه شودمی باعث و رسدمی باران پیام 

 :کند نگاه را

 من با گفته تبه داشته؟ دعا التماس سهیل باز ...چیه–

 شخانواده قبای تریج به که بگم چیزی مبادا بزنی، حرف
  !بربخوره؟
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 باید درواقع .دهدمی تکیه کابینت به نارضایتی با برکه 

  .برسد سهیل داد به خدا کردمی آرزو قبل یدقیقه چند

 :کندمی تایپ برایش

 

 سه_و_هفتاد_پست#

  

 

 

 

 

 

 

 

 خوب که من ولی نگفته، چیزی سهیل .باران نگو چرت–

 منو چرا کنی گلگی بیاد، پیش شرایطش منتظری دونم می

  !نکردن دعوت
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 باران .گذاردمی دلخور ایموجی دو پیامش انتهای در و 

 باز پایانش که بحثی از متأسف او و دهدنمی جوابی دیگر

 از را هایشدست .اندازدمی کابینت روی را گوشی است،

 خیره هدی به اپن باالی از و گذاردمی کابینت روی پشت

 تلویزیون تماشای و نوشیدنی لیوان با چنانهم .شودمی

 و پدر رفتن بعداز ساعت یک دیشب هدی .است مشغول
 آمدنش خبر بالفاصله برکه و شد ملحق برکه به مادرش

 .دربیاورد نگرانی از را او تا داد مادرش به را

 وششگ در دادن خبر بعداز مادرش آخر یجمله هنوز 

 :زد را حرفش سیاست عین در و هوشمندانه مادرش .است

 .کردن انصافیبی دختر این حق در .خوبیه دختر هدی–

 و جوونی هدی که بده خیلی اینم اما .باهاش کردن بد
به کشیدن سیگار با عده،یه به کردن لج خاطربه شادابیشو
 رو خدا طرفماون از .سوزهمی براش دلم ...گذاشته حراج

 شکستای با که عاقلی قدراون تو که کنممی رشک

 .نیستی ارزشبی چیزای یتجربه دنبال کوچیک،

 را برکه کهاین با .زد واضح لفافه در را حرفش مادرش 

 مادرش به توانستنمی .داشت اعتماد او به و شناختمی
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توصیه بازهم اعتماد، این وجودبا چرا که بگیرد خرده
 .کندمی را هایش

 کارهای برکه کهاین .دانستنمی را چیزیک شمادر 

 بنیامین، کردن پیدا مثل کارهایی .داشت تریواجب

 کشیدن بعد و هایشسؤال به دادن جواب برای اجبارش

 ...همیشه برای او دور به قرمز خط یک

 پاهات لختی از نکنه کنی؟می نیگا من به بز عین چیه–

 ؟ دیمی نخ بهم داری اومد، خوشت گفتم،

 شوخی .داردبرمی کابینت از را اشتکیه و خوردمی جا 

 که است متعجب این از .تکراریست و عادی برایش هدی

 .کردهمی فکر و بوده خیره او به باشد متوجه کهاین بدون

 :زندمی بیرون آشپزخانه از 

 دخترای به نه اما دارم، خاص گرایشات که من البته–

 .دهمی آبجو و سیگار بوگند دهنشون که سبزه استخونی

 با خوردمی پهلویش به که مادرش روفرشی پاییدم 

 هدی صدای .دودمی اتاق سمتبه و خنددمی بلند صدای

 :است تفاوتیبی از پر رفتارش برعکس
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اً–  شونچونه روی که توپر سفید دخترای به منم اتفاقا

  چیکار؟ اتاقت تو ریمی ...دمنمی پا دارن سوراخ

 واضح چال به آیینه درون نگاهش شودمی که اتاق داخل 

 ابراز و بنیامین یاد کندمی سعی .افتدمی اشچانه روی

 .بسپارد اشحافظه گورستان به چال این به را هایشعالقه

 :دهدمی جواب بلند جاهمان از

 آرد خیابون سر فروشگاه از برم تا بشم آماده رممی–

 سوخاری شبام رو ماهی نگفتی مگه .بخرم سوخاری

  کنیم؟

 .نیست مهم من نظر قدرماون ...دختر خیالبی–

 :دهدمی جواب مصرانه و کشدمی باال را ایپارچه شلوار 

اً کهاون– می زود رممی ماشین با منتها نیست؛ مهم واقعا
 ترسناک فیلم یه گردم،برمی من تا .نشین بیکار هم تو .آم

 .ببینیم شب آخر که کن دانلود

 

 چهار_و_تادهف_پست#
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 چند ازبعد و دهدمی فروشگاه دارصندوق به را کارتش 

 .زندمی بیرون فروشگاه از خرید هاینایلون با دقیقه،

 کردنش خرید است، گفته هدی به که چیزی برخالف

 آرد بسته یک فقط بود قرار .نشد انجام سریع هم خیلی

 یاد به تحیوانا غذای یقفسه دیدن با اما بخرد، سوخاری

 .افتاد مغازه جلوی یپخمه و لوس یگربه ،«ملیس»

 را خشکهآلبالو یبسته و برداشت هدی برای را چیپس

 .خودش دل برای

 در اصالاً که هم دیگر هایخرید سری یک طورهمین

 .شدند اضافه خریدش سبد به دیدنشان با اما نبود، فکرشان
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 وجود با و سختیبه رنگشسفید تیبای به مانده متر چند 

 داخل را خریدها .زندمی را ماشین دزدگیر پر دستان

 .زندمی دور را ماشین و گذاردمی عقب صندوق

 پر متوجه چشم ی گوشه از نشیندمی که فرمان پشت 

می ترسی از پر هین .شودمی دستشکنار صندلی بودن
 .کندمی برخورد ماشین در به وکمرش پردمی ازجا کشد،

بد و اندامدرشت مرد .اوست برعکس کامالاً مخاطبش 
 او ماشین صندلی روی دسترسی هیچ بدون که اخمی

 داخل طورچه او کهاین به ندارد وقت .است نشسته

 لرزد،می که صدایی با جایشبه .کند فکر نشسته ماشینش

 :گویدمی او به رو

  کنید؟می چیکار من ماشین تو شما ...شما–

 آرامش و تفاوتیبی یک مرد لحن او، لحن برخالف 

 روی زدن ضرب حالت به دست با .دارد مشخصی

 خیابان به کنانتفریح نگاهش و زندمی ضربه زانویش

 : است برفی

 کن روشن بخاریشو بعدم .بزن استارت ماشینتو زودتر–
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 :شوندمی بازدم و دم ریتم از خارج هایشنفس 

  کنید؟می چیکار من ماشین تو گفتم؟ چی نشنیدید–

 با .چرخاندمی سر سمتشبه خونسرد محمدامین بار این 

 دیدار انگار و دهدمی نشان را پالتویش چشم یاشاره

 :گویدمی است، تکراری و عادی اتفاق یک بینشان

 معطل .نداره گرما و داره ویترین حکم بیشتر که پالتوتم–

 کنی؟نمی روشن ماشینتو که هستی چی

نمی .است نکرده یخ ضالنیع بدن این با او است مطمئن 
 در ترس چنانهم .دهدمی ادامه بحث این به چرا فهمد

 یمقدمهبی دیدن از اآلن نه .است کرده خوش جا وجودش
 یمغازه جلوی قبل یدفعه که قراری فکر از بلکه مرد؛
 که داده نشان بودنش جااین با امروز و گذاشت فروشیگل

  .است نزده بلوف

می خودش فقط هرچند بگیرد، پیش دست کندمی سعی 
اً که داند  :بکند غلطی چه باید داندنمی دقیقا

 .بیفتم راه بتونم تا ببرید تشریفتونو شما کهاین منتظر–
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 کشدمی درهم را ابروهایش نفهمیدن معنی به محمدامین 

 :دهدمی تکان سؤالی را سرش و

 آسانسوره مگه ره؟نمی راه ماشینت باشم من اگه یعنی–

 برای خدایی البته ...اووم باشه؟ شده تعیین وزن براش هک

 ...شده جا سخت پاهام کنی، دقت !کوچیکه یکم من

می او طلبکار و ترسیده یچهره به واضحی چشمک و 
 .زند

 پیش در را کردن تفریح راه مرد چرا فهمدنمی برکه 

 :باشد طلبکار که است این چنانهم او ترجیح اما گرفته،

 احترام فرهنگ آدما، کردن تعقیب برعالوه رانگا شما–

 پیاده تونیدمی .کنیدنمی درک هم رو شخصی حریم به

اً .پلیس یاداره تا بریم باهم و بشینید تونیدممی بشید،  اتفاقا

 .نیست هم دور

 است، گرفته سرچشمه کجا از داندنمی که جسارتی با و 

 یهخیر منتظر و گذاردمی ماشین سوئیچ روی را دستش
 .شودمی صورتش
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 پنج_و_هفتاد_پست#

  

 

 

 

 

 

 

 لبخند و دهدمی باال را ابروهایش از یکی محمدامین 

می خیابان به روروبه یشیشه از را نگاهش .زندمی کجی
 طوری .کشدمی دهانش دور متفکر را دستش بعد و دهد

 :است خودش با انگار که زندمی حرف

 هم .نشون چندتا و تیر یه .هاشهنمی بدم ...پلیس یاداره–

 بنیامین از بود قرار که رو شکایتی هم نسوزوندم، بنزین

 !دممی انجام دفعهیه شجاعش، نامزد البته و بکنم واعظی

 :دهدمی نشان را خیابان و آوردمی پایین را دستش بعد و 
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 یاداره بریم باهم تا شینممی .دومه یگزینه من انتخاب–
 بخاری خوادنمی دیگه دیکه،نز گیمی چون .پلیس

 .کنی روشن ماشینتم

 آدم این .افتدمی سوئیچ روی از و شودمی شل برکه دست 

 است؛ ترسناک هم دارد متفاوتی رفتار وقتی حتی

 ...بینیپیشغیرقابل و خطرناک ترسناک،

 تمایل کهدرحالی کشد،می باال رانش روی تا را دستش 

 سر بیزاری با .اردبگذ قلبش روی را آن دارد عجیبی

 :دهدمی تکان

 خوای؟می من جون از چی هستی؟ کی شما–

 .دهدمی تکیه صندلی به و شودمی سینهبهدست محمدامین 

طوسی پلیور زیر از هم دستش عضالت برجستگی حتی
می جواب باحوصله .آیدمی ترسناک برکه چشمبه رنگ،
 :دهد

 نکنه؟ معرفی منو که بوده لطفکم قدراون نامزدت یعنی–

 .کنممی جبران من کاریشوکم نداره، عیب

 :دهدمی ادامه ایعجله هیچ بدون و 
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نتیکآ  عادله حسینی  
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 باید که هم دومت سوال درمورد .بهدادم محمدامین من –

 دونیمی .خورهنمی دردمبه چون خوام،نمی جونتو بگم

نمی لزومی گفتی قبل یدفعه !نامزدتو جای خوام؟می چی
 و خودته با انتخاب هم بار این .بدی سؤالمو جواب بینی
اداره تا و زنیممی گپ هم با جاشبه .نبینی لزومی تونیمی
   .ریممی پلیس ی

می گلویش .دهدمی قورت سختیبه را بزاقش برکه 
 :است شده مخلوط اسید با دهانش آب انگار  .سوزد

  کنید؟می تهدید منو دارید–

 کمی و دچرخانمی شانه روی را سرش امین محمد 

 :دهدمی نشان متعجب را خودش

می قبل یدقیقه چند که هم تو یعنی تهدیده؟ اسمش–
 حریم نقض جرم به پلیس یاداره ببری منو خواستی

 ...ترسناک چه کردی؟ تهدید خصوصی،

 شاید .ندارد وجود ماشین داخل اکسیژنی هیچ کندمی حس 

 آدم این با باید .است مغزش ندادن فرمان دلیل هم همین

 میان این چیز یک اما .دانستمی کاش کند؟ چکار
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 و است مرد این دست بازی کهاین است؛ مشخص
 شدن بازیچه از .کندمی گردانیبازی بخواهد که هرطور

 انگشت یک روی را او کسی کهاین از است، متنفر

 این صادقانه جواب یک با باشد بهتر شاید .بچرخاند

 برود کارش دنبال خودش .ندک تمام همیشه برای را ماجرا

  !...خواهدمی که قبرستانی هر به هم مرد این و

می ماشین فرمان طرف دو و آوردمی باال را دستانش 
 و باحرص فرمان، روی اینقره آرم به خیره .گذارد
 :کندمی ادا را کلمات فاصله

 .نگفت من به چیزی هیچ وقتهیچ شما بهراجع نامزدم–

 براتون هم خیلی جوابش ظاهرااً که سؤالتون درمورد

 .کجاست نامزدم دونمنمی من بگم باید مهمه

می انگار .شودمی جاجابه کمی صندلی روی محمدامین 
 بازهم لحنش .بشود جاگیر ترراحت تنگش جای در خواهد

 :دارد خاص تفاوتیبی یک

 .کنممی تکرار دوباره سؤالمو .گیرممی نشنیده جوابتو–

 کجاست؟ تشرفبی نامزد
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 یک با سرش و شوندمی باز ازهم حیرت با برکه هایلب 

 :چرخدمی او سویبه اسلوموشن حرکت

 نشنیدید؟ .کجاست دونمنمی گممی !ادبیاتیه؟ چه این–

 

 شش_و_هفتاد_پست#

  

 

 

 

 

 

 

 او و اندازدمی را دستش هردو ناگهانی امین محمد 

 مانه در محمدامین .کشدمی عقب را سرش ناخودآگاه

 باالی را چپش دست .چرخدمی برکه سمت به تنگ جای
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 تفاوتبی لحن از خبری دیگر .گذاردمی او صندلی پشتی

 :دهدمی ادامه مقتدرانه .نیست قیدشبی و

 دیدی زیاد رو گربه و موش کارتون انگار تو جون، بچه–

 من هی آدمی خوشت .گرفتی قرار تأثیرش تحت زیادی و

 !ندی واردمآ جواب تو هی بپرسم،

 قانونیغیر کار یه وسط نامزدت و خودت پای فهمینمی

 متهم تو ندی، لو نامزدتو جای اگه شهنمی حالیت گیره؟

 سلولت نگهبان برای سال سه باید وقتاون و اولی ردیف

 !بزنی؟ حرف عشوه با جوریاین

 با او کندمی فکر آدم این که نیست مهم اصالاً نیست، مهم 

 چه؟ هایشحرف یبقیه اما ...است دهکر صحبت عشوه

 کلمات این .سال سه زندان، متهم، نبودند؛ مهم هاآن کاش

  اند؟شده اشزندگی وارد کجا از

 .را سهیل حتی خواهد؛می را پدرش دلش ایلحظه برای 

 در همآن ...تنهاست تنهای اآلن وقتی محالی آرزوی چه

 هاییفحر با و ترسناک مرد یک با کوچک، فضای یک

 .دارند مرگ بوی که
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 :دارد تعجب جای نباشد طوراین اگر .است طبیعی لکنتش 

 جرم به من خودتون؟ ...برای گیدمی دارید چی ...چی–

 باشم؟ متهم باید چرا نکرده

سخت فک .کندمی ترنزدیک او به را خودش محمدامین 
 خود برکه .دهدمی نشان قدرتمندتر  را او یچهره اششده

 !نابرابری یمقابله چه .کشدمی در طرفبه بیشتر را

 یمنطقه توی دارتسابقه نامزد وقتی یعنی نکرده؟ جرم–
 و آرهدرمی زیرخاکی فرهنگی، میراث یشدهحفاظت
 پایین سرما توی که تویی یعنی نکرده؟ جرم کنه،می فرار

 و دربیاره رو خاکی زیر تا مونیمی منتظرش کوه
 نیستی؟ جرم شریک کنه، جاشبهجا کنی کمکش

 برکه لغات فرهنگ به جدید کلمات سری یک بازهم و 

 و جرم دار،سابقه نامزد زیرخاکی، .شودمی اضافه
 ...جرم شریک

 تکه هر و شده تقسیم تکه صد به خمپاره با انگار فکرش 

 دادن برای جوابی هم کدامشانهیچ .است چیزی درگیر

  .ندارند
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توصیه به کاش کندمی فکر لحظه این در که است احمقانه 
 را ماشین بخاری و داده گوش انگیزنفرت مرد این ی

 هایآدم تمام یتوصیه به کاش اصالاً .بود کرده روشن

 سوخاری آرد خریدن برای کاش .بود داده گوش دورش

 را مرد این هویت فروشیگل یمغازه در کاش .آمدنمی
 برای رانبا تمسخر به کاش کرد،نمی مخفی پدرش از

نمی ایبله جواب بنیامین به و دادمی اهمیت افتادن هول
نمی لعنتی بانک آن به را پایش وقتهیچ کاش و داد

 .گذاشت

 رویشبهرو مرد راسخ صورت با اشدرمانده یچهره 

 هم جانی .نیست کشیدن عقب برای جایی .ندارد ایفاصله

 یفتادهازکارا عضو آخرین که هایشگوش به لعنت .ندارد
 !هستند بدنش

 این باهم .شممی همبازیت منم .دخترجون نداره عیب–

 کنی فکر تونیمی تو .دیممی ادامه رو بازیگربهوموش

 منم .دونینمی نامزدتو جای که کردم باور احمقانه من که

 دادم، بهت دیگه آوانس یه که کنم فکر این به تونممی

 دستمو بزنی، زنگ بهم خودت بعدی یدفعه کهاین برای

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 !شده قایم توش نامزدت که سوراخی دم ببری و بگیری

 شاید .وسط نکشیدم پلیسو پای که هنوز دیدی، چه رو خدا

 یاداره رنگ وقتهیچ بگیری، درستی تصمیم بتونی اگه
 خیلی و کنممی تسویه نامزدت با حسابمو من .نبینی پلیسو

 که داشته نامزد یه واعظی بنیامین که رهمی یادم زود

 !نده لو نامزدشو جای تا زده وپادست خیلی

 

 هفت_و_هفتاد_پست#
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 لیوان .نشیندمی نفرهسه یکاناپه یلبه آب لیوان با هدی 

 یگوشه در حاال که رفیقی .گیردمی برکه سمتبه را
 دور را هایشدست کرده، جمع شکم در را پاهایش کاناپه

اً .است تلویزیون یخیره و کرده حلقه هاآن  از چیزی قطعا

 .فهمدنمی دهدمی نشان تلویزیون که مستندی محتویات

 چهآن مرور و است گذشته ساعات روی تمرکزش تمام

 ...کرد تعریف هدی برای درماندگی با قبل یدقیقه چند که

  .قبل ساعتی تا کوه یحادثه از

 غلطی چه باید ببینیم کنیم فکر بعدش تا بخور آبو این–

 !بکنیم

 :خوردنمی ایاضافه تکان هیچ برکه 

 !ترسممی ازش من–

می ادامه نجواگونه برکه و روندمی باال هدی ابروهای 
 :دهد

 از من پهنش، ابروهای و درشت هیکل اون از نه–

بی از .ترسممی ببره ازمون تونهمی آدم این که آبرویی
 .کنه درست تقصیرمبی بابای برای تونهمی که ایآبرویی
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 صادقانه هم خیلی اشجمله کند فکر منصفانه بخواهد اگر 

 پهن ابروهای و درشت هیکل از حتی برکه چون .نیست

 چه است؛ ترسناک او نظرش از .ترسدمی هم آدم این

 !رفتارش چه و هیبتش

 غر و گذاردمی وسط میز روی را لیوان باحرص هدی 

 :زندمی

 ایقانونی مدرک چه با بکنه؟ خوادمی یغلط چه مثالاً–

  بکشونه؟ پلیس یاداره به رو تو پای قراره

نیم به خیره و چرخاندمی صورتش مقابل در را دستش 
 :گویدمی برکه رخ

 تو فقط آدم اون .کن فکر خدا رضای محض یکم برکه،–

 اثبات برای مدرکی هیچ .همین دیده، کوه پای جااون رو

 چون دنبالته، هم حاال .نداره بنیامین با بودنت همدست

 گنجیشکم مفت، سنگ قانون با .دیده وجودت تو ترسو

 .برسه چیزهمهبی بنیامین اون به تا سروقتت اومده مفت
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 تصویر در .گذاردمی زانوهایش روی را اشچانه برکه 

 به .کندمی شکار را آهوییبچه نر، شیر یک رویشروبه

 :دهدمی جواب حوصلهبی و بنددمی چشم تصویر روی

 اگه آدم اون .نیست نداشتن و داشتن مدرک بحث االن–

 و مغازه اون در جلوی تونهمی باشه وجدانبی یکم فقط
 بودن کارخالف از .کنه آبروریزی کوچه همین توی

 از تونهمی .اون با من بودن همدست از بگه؛ من نامزد

 لو بنیامینو ایج من خودش قولبه تا کنه استفاده حربه این

 اصالاً مونه؟می من از چیزی کنیمی فکر وقتاون .بدم

  آره؟می دووم اون نظرت به چی؟ بابام درک،به من

 و سر کمی فقط .دهدنمی تغییر را نشستنش حالت برکه 
نگرانی دالیل از و چرخاندمی هدی سمتبه را چشمانش

 :گویدمی بیشتر اش

 عنوانبه شه،می وروگگم و کنهمی خالف آدمی هر–

 من آدم اون چشم تو .شخانواده وقتسر رنمی کار اولین

 اون پای کمک برای روز اون که بنیامینم یخانواده تنها

 چیزا این .کردم فرار بعدش و بودم وایساده لعنتی کوه

 .نشه من کنول مرد این تا کافیه
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 و کشدمی هایشران روی را دستش هردو کف هدی 
 .شودمی خیره آب لیوان به متفکر

 

 هشت_و_هفتاد_پست#

  

 

 

 

 

 

 

 فکر در قدرچه خانواده این داندمی خوب خیلی هدی 

 یخانه آن قید برکه پدر کهطوری .هستند آبرویشان
 از شکایت درگیر کهاین برای فقط زد، را بزرگ

 ...نشود آن به مربوط هایآبروریزی و برادرش
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 برایشان هم همین !بنیامین درآمدن آب از کارخالف حاال 

 نوشته نیز برکه پای خالفش کهاین به برسد چه نبود، کم

به برکه االن بد حال از بخشی کندمی حس حتی .شود
 .باشد بنیامین بودن کارخالف به کردنش فکر خاطر

 باید .دهدمی تکیه کاناپه پشتی به و کندمی رها را خودش 

 دردسر این ختام حسن برای حلیراه باید .کنند فکر

 .کنند پیدا غریب و عجیب

 دستی و کندمی باز پاهایش دور از را هایشدست برکه 

 که بیندمی تلویزیون تصویر در .بردفرومی موهایش در

 یادبه ناخودآگاه او و کندمی تکهتکه را آهو نر شیر

  .افتدمی محمدامین

 به که نیست واضح قدرآن نشیندمی تنش بر که لرزی 

 .است بد ینشانه یک خودش برای اما بیاید، هدی چشم

 کاری هر آدم آن دست از کهاین باور از حاکی اینشانه

 .آیدبرمی

 موهای .کشدمی را موهایش تارهای ظریفش انگشتان با 

 باید .کنندمی سنگینی سرش روی انگار که داریحالت
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 کجا؟ زا اما داند،می که چیزی تنها .کند پیدا را بنیامین

اً این  در بنیامین .داندنمی که است موضوعی همان دقیقا

 .خاموش موبایلش و است بسته اشمغازه نیست، اشخانه

 هایشرفیق از اثری هیچ و ندارد ایران در ایخانواده

 .نیست

 آهوی هایقسمت باقی شیر، .کشدمی بیشتر را موهایش 

دندان رکهب و رودمی و گذاردمی کفتارها برای را بیچاره
 با رابطه در قدرچه .دهدمی فشار همروی را هایش

 کندمی حس چرا !است کرده حماقت بنیامین با ازدواج

  !بود؟ خواهد او با حاالحاالها حماقت این ینتیجه

 بوده لوحانهساده و کم هاآدم از شناختش قدراین طورچه 

 هیچ بدون بانک در که آدمی کرده فکر طورچه است؟

 بزرگی آن به قدمی کمک برای پدرش، و او از اختیشن

 آبرویش از داشتی،چشم کمترین بدون و است برداشته

 مرد یک تواندمی کرده، را ضمانتشان و گذاشته مایه

 که واقعی انسان یک ...اسطوره یک باشد؛ واقعی

 است؟ شده بنا او خیرخواهی و کمک مبنای بر زندگیشان

 در بنیامین که بود بسته قدرآن افکارش روزها آن چرا
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 که آدم یک رسید؟می نظربه بزرگوار مرد یک چشمش

 .دارد دوست و است بلد را کردن مهربانی خودش مثل

جرقه بانک یکلمه .کندمی مکث ایلحظه برای ذهنش 
 رئیس بانک، .کندمی روشن آن از ایگوشه در جانکم ای

 ...بنیامین با اشآشنایی و نسبت بانک،

 هایلب .شوندمی شل موهایش الیالبه برکه انگشتان 

 نشسته حالت همان در او و شوندمی ساییده همبه خشکش

 و شودمی او حرکت متوجه هدی .چرخدمی هدی سمتبه
 و گیج برکه .داردمیبر لیوان روی از را متفکرش نگاه

 :گویدمی امیدوار اما گنگ،

 آشنای بانک ئیسر ...بانک برم باید صبح فردا هدی،–

 .بنیامینه

 

 نه_و_هفتاد_پست#
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 نگاه و داردمی نگه دستش دو بین را خودکار بانک رئیس

می اندنشسته رویشبهرو که دختری دو بین را مشکوکش
 :چرخاند

 خب، ها؟خانم عجیبه قدراین براتون چرا فهممنمی من–

 ضمن .ندارم واعظی بنیامین اسم به آشنایی من راستش

به تونستمنمی بود منم آشنای فرد این اگر حتی کهاین
وام یافتادهعقب اقساط خیالبی ایشون سفارش خاطر
 رو هاقسط سررسید تدابیر، سری یه با مثالاً و بشم گیرنده

 .بندازم عقب

 افتاده گیر ماورایی دنیایی در کندمی احساس برکه 

 .سهیل یالقهع مورد تخیلی هایفیلم مثل درست ...است
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 ناشناخته و عجیب دنیای یک وارد فرد که هاییهمان از

 !شودمی

 هنوز .است غیرممکن گویدمی بانک رئیس که چیزی 

 تکتک که روزی .نگذشته روز آن از بیشتر ماه چند

 کهاین ضمن .دارد یادبه خوبیبه برکه را لحظاتش

آن با بانک سوی از تماسی هیچ دیگر آن بعداز درنهایت
 را کاری بنیامین روز آن حتما یعنی این و نشده گرفته ها

 .است داده انجام داده، قول که

می فشرده چرم صندلی دور انگشتانش که طورهمان 
 در و بااطمینان را همین و کشدمی جلو را خودش شوند

می بانک رئیس به کندمی ادا سرعتبه که کلماتی قالب
 :گوید

 تماسی هیچ روز اون از چرا پس طوره،این اگه–

 یمصادره برای چرا نشده؟ گرفته ما با بانک ازطرف
گفته به کهدرصورتی نشده؟ اقدامی بانک سمت از مغازه
 !شدنمی داده ما به مهلتی هیچ خودتون کارمند ی

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 حرف .اندازدمی پیشانی به چینی متفکرانه بانک رئیس 

 روی را خودکار مکث کمی بعداز  .دارد تأمل جای دختر

 :پرسدمی برکه به رو و دهدمی قرار میز

 دارید؟ وامتونو حسابشماره–

 اقساط پرداخت کارت .بود کرده را جایشاین فکر برکه 

 کارت و شودمی خیرنیم .آورددرمی اشکوله جیب از را

 .گذاردمی مدیریت میز روی را

لپ سویبه و کشدمی خودش سمت را کارت بانک رئیس 
 .چرخدمی تاپش

 تنها کیبورد هایدکمه بر واردشده هایضربه صدای

 هدی به نگاهی برکه .است اتاق فضای در حاکم صدای

به هم خودش .دهدنمی نگاه این به جوابی هدی .اندازدمی
 .است شده گیج قضیه این درمورد کافی یاندازه

 او سمتبه عجوالنه هردو نگاه بانک رئیس صدای با 

 اشصندلی به معما این حل از راضی ردم .شودمی کشیده

 :دهدمی جواب بااطمینان و زندمی تکیه
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 اما شناسم،نمی آدمو این من گفتم که طورهمون خب،–

اً االن  با تماسی بانک ازطرف دیگه چرا شد مشخص دقیقا

 ...نشده گرفته شما

 نهایت در و دهدمی حرکت هردو بین باز را نگاهش 

 :ارددمی نگه ثابت برکه روی

 توسط گید،می که تاریخی همون توی شما وام چون–

 شما دیگه درواقع .شده تسویه واعظی بنیامین آقای همین

 باهاتون نداشته دلیلی و ندارید ایبدهی بانک به اصالاً

 !بشه گرفته تماس

 

 هشتاد_پست#
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 بد قدرآن .کندمی عوض را ماشین یدنده حواسبی برکه 

 را کارش کندمی مجبورش و رودنمی جا درست دنده که

 .کند تکرار

اً   ...نه یا اند،زده بیرون بانک از که ایلحظه از دقیقا

 و هوش تمام بانک رئیس یجمله آخرین بعداز درست
 اطالعاتی با .است شنیده که شده چیزی معطوف حواسش

 که نشده داده جوابی سؤاالتش به تنهانه آورده، دست به که

 کرده اضافه هاآن به سؤال چندین شاید و سؤال یک بدتر

 گم را راهش کویر در که کسی مثل کندمی حس .است

 پیدا را اصلی مسیر و رودمی پیش هدفبی فقط کرده،

 خودش دور به تنها و رودنمی جلو اصالاً هم شاید .کندنمی

  .چرخدمی

 .برکه داره باگ خیلی قضیه این–
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 سیگارش دومین کردن دود و سکوت یمدت بعداز هدی 

 «خیلی» کندمی فکر خودش با برکه و گویدمی را این

 ماجرا این .کندنمی ادا را مطلب حق اصالاً او یجمله

 فهمدنمی برکه که چیزی و دارد باگ خیلی از بیشتر خیلی

 شدن  تسویه  .زندمی شور دلش ته تا چرا که است این

 .زندمی دامن شورهدل این به بنیامین توسط وامشان

 کار این تواندنمی منطقی هیچ با که است این واقعیت

 است تهران بزرگ خیّر بنیامین نه .کند توجیه را بنیامین

بقیه مثل هاآن .مستضعف و نیازمند برکه یخانواده نه و
می پیدا مشکلشان حل برای راهی بانک مقروضین ی

 یکی با تنها و اختیشن هیچ بدون بنیامین باید چرا .کردند

   کرد؟می را کار این  اتفاقی، برخورد دو

 رمانای عین باید یعنی .برکه زنهمی لنگ کار جای یه– 

 تو یشیفته و عاشق نگاه یه با بنیامین که کنیم باور آبکی

 باباتو بدهی رفته سوختهسینه عاشق یه مثل بعدم و شده

  !داده؟
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 خط در سریپشت شینما تا کشدمی کنار را ماشین برکه 

 جواب متفکر و شمرده حالهمان در و بگیرد قرار سبقت

 :دهدمی

 تخیلی داستان این که باشیم احمق قدراون ما اگه حتی–

 بنیامین اگه .لنگهمی ماجرا این پای یه بازم کنیم، باور رو

 منو کهاین کوه، پایین فرارش اون پس منه، عاشق همهاین

  گه؟می چی کرد فرار و داشتبر خودشو جون و گذاشت

 پشت با .دهدمی تکیه ماشین یشیشه به را آرنجش هدی 

  :زندمی خودش دهان به آرام یضربه چند دستش

 گذاشته خبربی چرا ...شده وگورگم کجا اینه مسئله االن–

 کنه؟می دریغ تلفنم یه از حتی و رفته و

 .چیدپیمی را دوربرگردان بعد کمی و زندمی راهنما 

 از ترکیبی شاید .بیزار یا است دلخور فهمدنمی هم خودش

 بهترین مسبب بود قرار روزی که کسی از همآن .هردو

 شاید و ترینعجیب اآلن و باشد اشزندگی هایاتفاق

 :است شده باعث را عمرش تمام یحادثه ترینترسناک
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 طورچه باید من نبودنش با که اینه ترمهم یمسئله االن–

 هیچ بفهمونم متفاوته باهام منطقش و زبون که آدمی یه به

 !نداشتم کوه روز اون ماجرای توی نقشی

 او سمتبه سرعتبه باشد افتاده چیزی یاد که انگار هدی 

 :چرخدمی

  سروقتت؟ بیاد قراره کی گفتی راستی،–

 :خنددمی عصبی و کندمی توقف قرمزچراغ پشت برکه 

 تماس باهاش من قراره خودش یگفته به .نگفتم چیزی–

  !شده قایم سوراخ کدوم توی نامزدم بگم و بگیرم

 :روندمی باال هدی روشن و نازک ابروهای 

  داری؟ شوشماره مگه–

 :دهدمی جواب حوصلهبی و افتدمی راهبه 

 بنیامین با چرا و کیه دونممی نه دارم، شوشماره نه–

 چی بعد یدفعه قراره فهممنمی حتی .داره خصومت

 کرده گیر گل توی که امخری همون من .بدم جوابشو
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 .بشه خودم حال شامل خریتم عواقب کنه خدا فقط .هدی

 .نبینن آسیب ماجرا این توی بابام و مامان کاش

 

 یک_و_هشتاد_پست#
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 !االغ سوخت اولی اون–
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 دونه چهارتا !داری دادن نظر صالحیت خیلی کهاین نه–

 شنشدهکباب با نمک،آب توی گذاشتی کردی بکبا بالل
  !نداره فرقی

 :شودمی ترشاکی اروند لحن 

 یاد کردن کباب بالل من به خوایمی دوزاریجوجه تو–

  !بدبختم قدرچه من دیگه ببین بدی؟

 خودش سیگار یک هستند حیاط در پسرها تا داشت خیال 

 وضع تصمیمش هاآن سروصدای با اما کند، مهمان را

  .شودمی

 اروند و اهورا .کندمی تماشایشان و ایستدمی پنجره پشت 

 مشغول و اندایستاده باربیکیو پای حیاط، غربی ضلع در

 جاده کنار از دیروز که هستند هاییبالل کردن کباب

 هایخوراکی ترینمحبوب از یکی بالل .بود خریده

 یک که بود شده باعث هم عالقه همین شاید .بود پسرها

  .شود اضافه قدیمیشان حیاط به مدرن باربیکیوی

 با و گذاردمی پنجره دو بین ستون روی را راستش دست 

 که جایی کندمی نگاه را حیاط یگوشهگوشه بیشتر دقت
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 دراصل .ندارد خوانیهم دستش کنار هایحیاط با اصالاً

 ایخانه ندارد؛ خوانیهم محله این با خانه این ظاهر

  .تهران نقاط ترینگران از یکی رد قدیمی

 یک به تبدیل و شده کوبیده بارها باید اآلن تا که ایخانه 

 حتی که نیفتاده برایش اتفاق این تنهانه اما .باشد گشته برج

 .است نشده هم بازسازی

 هایداغ چون شاید است، مانده قدیمی یخانه همان جااین 

 برایشان دماغیودل نشسته، جانشان بر که سرهمیپشت

 حیاط، کف قدیمی هایموزاییک چون شاید .است نگذاشته

 و پیر انجیر درخت حیاط، وسط شکلمستطیل حوض
 بزرگ، یخانه این بودن اتاقتک حتی و محصول بدون

 .اندشده اهمیتبی همسرپشت هایمصیبت با

 چون شاید کندمی فکر .خوردمی گره هم در ابروهایش 

 خاطرات که زود قدرآن شد، سرطان متسلی زود مادرش

 .باشد رنگکم یخاطره چند به محدود او از اهورا

 پدرش یسکته چون هم شاید .افتدمی اشپیشانی به چینی 

 رفتن بهت در همه هامدت تا و کرد غافلگیر را شانهمه

  .بودند مانده اشیکباره
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 ارغوان خودکشی شاید ...شاید .شودمی سخت فکش 

 را خودش هایارزش و هالذت زندگی که بود دهش باعث

 فهمید دیر چون کرد، خودکشی که ارغوانی .بدهد ازدست

می خوب چون است، نگذاشته خانواده برای آبرویی
 پدرشان یمقدمهبی رفتن و سکته بانی و باعث  که دانست

 صورت در کردن نگاه برای رویی چون شاید و بود

 .نداشت محمدامین

نفس آخرین و آخر یصحنه زدن پس برای تالشی هیچ 
اً .کندنمی ارغوان های رگ با را ارغوان که وقتی دقیقا
 .بود کرده بلند خون غرق هایلباس و شدهبریده های

 و «کثافت؟ کردی غلطی چه» :زدمی فریاد وقتی درست
 برادر جواب تا بود کرده جرئت بار اولین برای ارغوان

 .ندهد را بزرگترش

 اشزندگیش اتفاقات ترینتکراری جزو صحنه آن تکرار 

 .نکند فراموش تا کندمی تکرار .است

 .ستآماده هابالل آی؟نمی داداش–

 اروند .آرودمی خودش به را او که است اروند صدای 

 چهارچوب روی از را دستش .کندمی نگاهش منتظر
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می جواب بلند و گیردمی هم را نگاهش .داردبرمی پنجره
 :دهد

  .دیگه یدقیقه دو تا–

 را سیگارش کهاین برای .است کافی برایش دقیقه دو 

 دارشحالت موهای درون باقدرت را دستش .بزند آتش

تسویه پایان تا چیزی» :کند زمزمه خودش با و فروببرد
 «!واعظی بنیامین نمونده تو و من حساب

 کندمی خاموش را سیگارش فیلتر وقتی دقیقه، دو بعداز 

 امینمحمد همان کشد،می بیرون موهایش از را دستش و

 پسرها برای ولی نیست، اخالقخوش که بشود همیشگی

 و خنددنمی قبل هایسال مثل که محمدامینی .دارد وقت
 ایستاده پسرها کردن جوانی پای ولی کند،نمی جوانی

 .است

 

 هشتاد_پست#
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 بد قدرآن .کندمی عوض را نماشی یدنده حواسبی برکه 

 را کارش کندمی مجبورش و رودنمی جا درست دنده که

 .کند تکرار

اً   ...نه یا اند،زده بیرون بانک از که ایلحظه از دقیقا

 و هوش تمام بانک رئیس یجمله آخرین بعداز درست
 اطالعاتی با .است شنیده که شده چیزی معطوف حواسش

 که نشده داده جوابی سؤاالتش به تنهانه آورده، دست به که

 کرده اضافه هاآن به سؤال چندین شاید و سؤال یک بدتر

 گم را راهش کویر در که کسی مثل کندمی حس .است

 پیدا را اصلی مسیر و رودمی پیش هدفبی فقط کرده،
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 خودش دور به تنها و رودنمی جلو اصالاً هم شاید .کندنمی

  .چرخدمی

 .برکه داره گبا خیلی قضیه این–

 سیگارش دومین کردن دود و سکوت مدتی بعداز هدی 

 «خیلی» کندمی فکر خودش با برکه و گویدمی را این

 ماجرا این .کندنمی ادا را مطلب حق اصالاً او یجمله

 فهمدنمی برکه که چیزی و دارد باگ خیلی از بیشتر خیلی

 شدن  تسویه  .زندمی شور دلش ته تا چرا که است این

 .زندمی دامن شورهدل این به بنیامین توسط وامشان

 کار این تواندنمی منطقی هیچ با که است این واقعیت

 است تهران بزرگ خیّر بنیامین نه .کند توجیه را بنیامین

بقیه مثل هاآن .مستضعف و نیازمند برکه یخانواده نه و
می پیدا مشکلشان حل برای راهی بانک مقروضین ی

 یکی با تنها و شناختی هیچ بدون بنیامین باید راچ .کردند

   کرد؟می را کار این  اتفاقی، برخورد دو

 رمانای عین باید یعنی .برکه زنهمی لنگ کار جای یه– 

 تو یشیفته و عاشق نگاه یه با بنیامین که کنیم باور آبکی
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 باباتو بدهی رفته سوختهسینه عاشق یه مثل بعدم و شده

  !داده؟

 خط در سریپشت ماشین تا کشدمی کنار را ماشین برکه 

 جواب متفکر و شمرده حالهمان در و بگیرد قرار سبقت

 :دهدمی

 تخیلی داستان این که باشیم احمق قدراون ما اگه حتی–

 بنیامین اگه .لنگهمی ماجرا این پای یه بازم کنیم، باور رو

 منو کهاین کوه، پایین فرارش اون پس منه، عاشق همهاین

  گه؟می چی کرد فرار و برداشت خودشو جون و گذاشت

 پشت با .دهدمی تکیه ماشین یشیشه به را آرنجش هدی 

  :زندمی خودش دهان به آرام یضربه چند دستش

 گذاشته خبربی چرا ...شده وگورگم کجا اینه مسئله االن–

 کنه؟می دریغ تلفنم یه از حتی و رفته و

 .پیچیدمی را دوربرگردان بعد کمی و زندمی راهنما 

 از ترکیبی شاید .بیزار یا است دلخور فهمدنمی هم خودش

 بهترین مسبب بود قرار روزی که کسی از همآن .هردو
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 شاید و ترینعجیب اآلن و باشد اشزندگی هایاتفاق

 :است شده باعث را عمرش تمام یحادثه ترینترسناک

 طورچه باید من نبودنش با که اینه ترمهم یمسئله االن–

 هیچ بفهمونم متفاوته باهام منطقش و زبون که آدمی یه به

 !نداشتم کوه روز اون ماجرای توی نقشی

 او سمتبه سرعتبه باشد افتاده چیزی یاد که انگار هدی 

 :چرخدمی

  سروقتت؟ بیاد قراره کی گفتی راستی،–

 :ددخنمی عصبی و کندمی توقف قرمزچراغ پشت برکه 

 تماس باهاش من قراره خودش یگفته به .نگفتم چیزی–

  !شده قایم سوراخ کدوم توی نامزدم بگم و بگیرم

 :روندمی باال هدی روشن و نازک ابروهای 

  داری؟ شوشماره مگه–

 :دهدمی جواب حوصلهبی و افتدمی راهبه 

 بنیامین با چرا و کیه دونممی نه دارم، شوشماره نه–

 چی بعد یدفعه قراره فهممنمی حتی .رهدا خصومت
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 کرده گیر گل توی که امخری همون من .بدم جوابشو

 .بشه خودم حال شامل خریتم عواقب کنه خدا فقط .هدی

 .نبینن آسیب ماجرا این توی بابام و مامان کاش

 

 یک_و_هشتاد_پست#
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 !االغ سوخت اولی اون–
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 دونه چهارتا !داری دادن نظر صالحیت خیلی کهاین نه–

 شنشدهکباب با نمک،آب توی گذاشتی کردی کباب بالل
  !نداره فرقی

 :شودمی ترشاکی اروند لحن 

 یاد کردن کباب بالل من به خوایمی دوزاریجوجه تو–

  !بدبختم قدرچه من دیگه ببین بدی؟

 خودش سیگار یک هستند حیاط در پسرها تا داشت خیال 

 عوض تصمیمش هاآن سروصدای با اام کند، مهمان را

  .شودمی

 اروند و اهورا .کندمی تماشایشان و ایستدمی پنجره پشت 

 مشغول و اندایستاده باربیکیو پای حیاط، غربی ضلع در

 جاده کنار از دیروز که هستند هاییبالل کردن کباب

 هایخوراکی ترینمحبوب از یکی بالل .بود خریده

 یک که بود شده باعث هم عالقه ینهم شاید .بود پسرها

  .شود اضافه قدیمیشان حیاط به مدرن باربیکیوی

 با و گذاردمی پنجره دو بین ستون روی را راستش دست 

 که جایی کندمی نگاه را حیاط یگوشهگوشه بیشتر دقت
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 دراصل .ندارد خوانیهم دستش کنار هایحیاط با اصالاً

 ایخانه ندارد؛ انیخوهم محله این با خانه این ظاهر

  .تهران نقاط ترینگران از یکی در قدیمی

 یک به تبدیل و شده کوبیده بارها باید اآلن تا که ایخانه 

 حتی که نیفتاده برایش اتفاق این تنهانه اما .باشد گشته برج

 .است نشده هم بازسازی

 هایداغ چون شاید است، مانده قدیمی یخانه همان جااین 

 برایشان دماغیودل نشسته، جانشان بر که یسرهمپشت

 حیاط، کف قدیمی هایموزاییک چون شاید .است نگذاشته

 و پیر انجیر درخت حیاط، وسط شکلمستطیل حوض
 بزرگ، یخانه این بودن اتاقتک حتی و محصول بدون

 .اندشده اهمیتبی همسرپشت هایمصیبت با

 چون شاید کندمی فکر .خوردمی گره هم در ابروهایش 

 خاطرات که زود قدرآن شد، سرطان تسلیم زود مادرش

 .باشد رنگکم یخاطره چند به محدود او از اهورا

 پدرش یسکته چون هم شاید .افتدمی اشپیشانی به چینی 

 رفتن بهت در همه هامدت تا و کرد غافلگیر را شانهمه

  .بودند مانده اشیکباره
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 ارغوان خودکشی شاید ...شاید .شودمی سخت فکش 

 را خودش هایارزش و هالذت زندگی که بود شده باعث

 فهمید دیر چون کرد، خودکشی که ارغوانی .بدهد ازدست

می خوب چون است، نگذاشته خانواده برای آبرویی
 پدرشان یمقدمهبی رفتن و سکته بانی و باعث  که دانست

 صورت در کردن نگاه برای رویی چون شاید و بود

 .نداشت محمدامین

نفس آخرین و آخر یصحنه زدن پس برای تالشی هیچ 
اً .کندنمی ارغوان های رگ با را ارغوان که وقتی دقیقا
 .بود کرده بلند خون غرق هایلباس و شدهبریده های

 و «کثافت؟ کردی غلطی چه» :زدمی فریاد وقتی درست
 دربرا جواب تا بود کرده جرئت بار اولین برای ارغوان

 .ندهد را بزرگترش

 اشزندگیش اتفاقات ترینتکراری جزو صحنه آن تکرار 

 .نکند فراموش تا کندمی تکرار .است

 .ستآماده هابالل آی؟نمی داداش–

 اروند .آرودمی خودش به را او که است اروند صدای 

 چهارچوب روی از را دستش .کندمی نگاهش منتظر
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می جواب بلند و گیردمی هم را نگاهش .داردبرمی پنجره
 :دهد

  .دیگه یدقیقه دو تا–

 را سیگارش کهاین برای .است کافی برایش دقیقه دو 

 دارشحالت موهای درون باقدرت را دستش .بزند آتش

تسویه پایان تا چیزی» :کند زمزمه خودش با و فروببرد
 «!واعظی بنیامین نمونده تو و من حساب

 کندمی خاموش را سیگارش رفیلت وقتی دقیقه، دو بعداز 

 امینمحمد همان کشد،می بیرون موهایش از را دستش و

 پسرها برای ولی نیست، اخالقخوش که بشود همیشگی

 و خنددنمی قبل هایسال مثل که محمدامینی .دارد وقت
 ایستاده پسرها کردن جوانی پای ولی کند،نمی جوانی

 .است

 

 یک_و_هشتاد_پست#
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................. 

اً مقابلش پیتزای یجعبه   آن از تکه دو فقط .است پر تقریبا

 غذا پرس چند خوردن یاندازهبه کندمی حس و خورده را

 اصرار به تنها و تمایلی هیچ بدون دراصل .است سنگین

 بعداز امروز .است نشسته آشپزخانه کانتر پشت هدی

 رسم الخیبی .رفت اتاقش به مستقیم بانک از برگشتن

می باعث هم هدی با بودنش خودمانی .شد نوازیمهمان
  .باشد نداشته باره این در وجدانی عذاب شد

 روی پشت از را خودش بیرونی شلوار و مانتو همان با 

 باید .کردمی فکر باید .شد سقف یخیره و انداخت تخت

 یک با فقط که بود جااین مشکل .کردمی تمرکز کمی
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 مواجه عجیب اتفاق چند با او .نبود روهروب عجیب اتفاق

 .بود شده

 .بود شناسانده برکه به را خودش که نبود کسی آن بنیامین 

 که کسی .نبود شدن شناخته قابل بنیامین انگار اصالاً

 تأیید مورد شدتبه تحقیقات در کرد،می عاشقی ادعای

 دارسابقه یک را او بهداد امینمحمد نام به مردی بود،

 پدرش وام شدن تسویه از بانک رئیس و کردمی معرفی

 ماجرا وحشتناک قسمت .گفتمی واعظی بنیامین توسط

 به بنیامین از برکه هااتفاق این بعداز که جاستاین

 .شد گیج او شخصیت مورد در بدتر و نرسیده شناخت

 با اینتیجه هیچ بی درنهایت .کرد فکر و کرد فکر برکه 

 با که کرد فکر این به و شاندپو را صورتش دست هردو

 با تکلیفش بدتر آن از کند؟ چه چیدن غیرقابل پازل این

 او از را بنیامین سراغ که انعطافی بدون و ترسناک مرد

   چیست؟ گیردمی

 به نگاهی .کرد باز را اتاقش در هدی بعد ساعت یک 

 :زد غر تفاوتبی لحنی با بعد و انداخت وضعیتش
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 خانم مهدیه .کنم تشرمنده دادم فارشس پیتزا برات بیا،–

 دخترت به هیچی نوازیمهمون مورد تو گممی بهش بیاد

  .ندادی یاد

 حکم فقط مخلوط پیتزای یجعبه سر باالی برکه حاال 

 محبوبش پیتزای با بار اولین برای و دارد را ببینده یک

 به پا روزها این کندمی حس .است نکرده خفه را خودش

 که ایمرحله .است گذاشته اشزندگی از دیجدی یمرحله

 با اشآشنایی ازقبل روزهای از متفاوت درجه چندین

 بود شده نامزد بنیامین با که روزهایی حتی .است بنیامین

 گرفتار و شدن بزرگ احساس .نداشت را حس این هم

 .شدن

  !کردن فکر برای داری وقت بعدااً ...رو پیتزا اون بخور–

 تکیه اشصندلی به و زندمی عقب را بهجع دست پشت با 

 :است ناامید لحنش .دهدمی

 یه به نیاز .ندارم وقت به نیازی من که جاستاین مسئله–

نخ  .کجاست بنیامین بفهمم کهاین برای نشونه یه دارم، سر 

 چه اصالاً رفت؟ و کرد ول منو وضعیت اون با چرا
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 دردربه و دونهمی خالفکار آدم این که کرده غلطی

 !دنبالشه؟

 :پرسدمی تعارف بدون بعد و کندمی فکر کمی هدی 

 گی؟می بهداد جناب این به جاشو کنی پیداش اگر یعنی–

جک تمام برای که مزخرفت دلسوزی این از دست
  نه؟ مگه !دیگه داریبرمی کنیمی خرج خدا وجونورای

 هایمژه .کندمی درشت حد آخرین تا را چشمانش برکه 

 پر یجمله یاد  .کندمی پیدا تماس هایشپلک شتپ با فرش

 تا چشماتو وقتی» :گفتمی که افتدمی بنیامین یخنده از

 یاد ادم چسبه،می پلکت پشت به هاتمژه و کنی می باز ته

 «!افتهمی بیتلیلی و بلفی کارتون اول شخصیت

 که دارد برایش منفی انرژی قدرچه جمله این داندنمی 

 را انگشتانش نوک و آوردمی باال را ستشد ناخودآگاه

 :کشدمی چشمانش از یکی روی

 خاطربه من وسطه؟ بابام آبروی پای حالیته هدی،–

 قبول بنیامینو و گرفتم رو احمقانه تصمیم اون بابام شرایط

 برای بابامه، آبروی موضوع وقتی ممکنه طورچه .کردم
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 یه وسط منو که کسی اونم بسوزونم؟ دل بنیامین مثل آدمی

 .رفته و کرده ول بزرگ دردسر

 

 دو_و_هشتاد_پست#

  

 

 

 

 

 

 

 

 پایین درحال و نوشدمی را دلسترش راحت خیال با هدی 

 :دهدمی جواب لیوان آوردن
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 از رو تو که داره خوبی یه داشت، ایبدی هر اتفاق این–

 کرد تبدیلت و درآورد بودن مهربون خرس وضعیت این

  .یوسانایکی به

 

............. 

 با را مو کش تا شودمی باعث اشگوشی زنگ صدای 

 میز روی و کند باز موهایش دور از بیشتری سرعت

 که شودمی باعث «مامان» یواژه .کند پرت آیینه مقابل

 مادرش و کندمی سالم .بزند لبخند سخت روز یک بعداز

 :دهدمی جواب شکل این به

 !هاییتتن برای بگردم .مامان دختر سالم–

 :خنددمی بلند صدای با بار این

 .خودش نفره سه قد هدی .باشم تنها من اگه خدا به واال–

  خوبه؟ حالش–

می کنار را پرده کمی و ایستدمی اتاقش یپنجره پشت 
 :زند
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  خوبه؟ اوضاع خبر؟ چه شما .داره سالم خوبه،–

 :دارد مالطفت همیشه مثل مادرش لحن 

 سرمون عزت سهیل یخانواده قدراون .خدا شکر آره–

 شیطون خر از هم باران .شدیم شونشرمنده که گذاشتن

 سراغ راستی ...اخالقهخوش نخوره، چشم و پایین اومده

 که نشرمنده قدرچه خدا هایبنده .گرفتن هم رو تو

 باید بگن رو تو خواستنمی خب، ولی  .نکردن دعوتت

 .گفتنمی مدامادهاشون و عروس یبقیه برادر و خواهر

 که آرامشی با و کندمی نگاه رفتگر جاروی حرکت به 

اً  :دهدمی جواب است مادرش با صحبتیهم محصول قطعا

 وقتهیچ ما وگرنه .کنهمی سختش رو قضیه باران این–

  .ندیدیم لطفیکم شخانواده از نه و سهیل از نه

 پیام .شودمی اشگوشی هشدار صدای متوجه همزمان 

  .دارد

 :دهدمی بیرون باصدا را نفسش ادرشم 

 ... دیگه باران –
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 را کسی جواب و دهدمی فاصله گوشش از را گوشی بعد 

 :دهدمی

 .آممی شهمی تموم تلفنم االن منم بفرمایید، شما چشم،–

 هایران به .نشیندمی تخت یلبه و اندازدمی را پرده 

 :دهدمی قرار مخاطب را مادرش و کندمی نگاه لختش

  کننمی صدات دارن برم، قربونت برو–

 دیگه ...بشم تو قربون من خوب، دختر بگیر گاز زبونتو–

 دختر من .کنم سفارش چیزی برای بینمنمی الزم هم

  .سفر اومدم و گذاشتمو عاقلمو

 بغلش زیر هندوانه هم همزمان مادرش .نخندد تواندنمی 

 :مدارانهسیاست کند؛می سفارش هم و گذاردمی

 آیمی تا دممی قول .خانم خوشگل نکن سفارش نه،–

 .نشم سیگاری

 هایشلب برکه و کندمی صدا را نامش دلخور خانم مهدیه 

 تواندنمی هم گوشی سفتی حتی .چسباندمی گوشی به را

لب یالمسه حس در را مادرش نرم یگونه یادآوری
 .کند رنگکم هایش
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 با و شنودمی را ایشهصدقهقربان آخرین .بوسدمی را او 

 .کندمی قطع را تماس خداحافظی یک

 سمت از پیامی که امید این به .گذاردنمی کنار را گوشی 

 هم خودش .شودمی رسانپیام یصفحه وارد باشد باران

 از پیامی دلش ذهنش وکنارهایگوشه آن که داندمی خوب

 توضیح مضمونش که پیامی .خواهدمی را بنیامین سمت

 تمایل این .بودن شرمنده کردن، عذرخواهی .است دادن

 با دوباره شروع یک به فکرش در که نیست این برای

 بنیامین که است این واقعیت اما !ابدااً ؛کندمی فکر بنیامین

 البته و عذرخواهی یک توضیح، یک است؛ بدهکار او به

  .شرمندگی ابراز

 یک را او بنیامین که برسد باور این به دارد نیاز برکه 

 .خنددنمی او ریش به دلش در و داندنمی احمق لوحساده

 حماقت هاآدم به اعتمادش و هاسادگی که دارد نیاز این به

 .نشود شمرده

 

 سه_و_هشتاد_پست#
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 سمت از پیامی که امید این به .گذاردنمی کنار را گوشی 

 هم خودش .شودمی رسانپیام یصفحه وارد باشد باران

 از پیامی دلش ذهنش وکنارهایگوشه آن که داندمی خوب

 توضیح مضمونش که پیامی .خواهدمی را بنیامین سمت

 تمایل این .بودن شرمنده کردن، عذرخواهی .است دادن

 با دوباره شروع یک به فکرش در که نیست این برای

 بنیامین که است این واقعیت اما !ابدااً ؛کندمی فکر بنیامین
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 البته و عذرخواهی یک توضیح، یک است؛ بدهکار او به

  .شرمندگی ابراز

 یک را او بنیامین که برسد باور این به دارد نیاز برکه 

 .خنددنمی او ریش به دلش در و داندنمی احمق لوحساده

 حماقت هاآدم به اعتمادش و هاسادگی که دارد نیاز این به

  .نشود شمرده

 قابل تمامشان .اندگناهبی و وبخ هاآدم تمام برکه ازنظر 

 برکه قانون این .شود ثابت خالفش کهاین مگر اعتمادند،

 این قدرچه که داده نشان عملکردش با بنیامین و است

 .دارد اگر و اما جای قانون

 نه که شودمی متوجه رسانپیام یصفحه در نگاه یک با 

 ازطرف پیام .ندارد پیامی هیچ بنیامین از نه و باران از

 کند باز را پیام کهاین ازقبل .است ناشناس دی.آی یک

 .شودمی جلب دهندهپیام فرد پروفایل به توجهش

 بزرگ مشت قدرآن .آهنی میز یک روی شدهمشت دستی 

 سبز هایرگ که شده فشرده همبه محکم طوری و است

 .آیدمی چشمبه وضوح با آن روی
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نمی پروفایل از چیزی .دهدمی فشار همروی را هایشلب 
می باز اشصفحه و زندمی فرد اسم روی بعد کمی .فهمد
 .شود

 برای و سرعتبه بعد و خواندمی عادی را پیام اول بار

 پیدا وبرگشتیرفت حرکت کلمات روی چشمانش دوم بار

 روز یه» :بالعکس و آن آخر تا جمله اول از ؛کنندمی

 و بزنی زنگ بهم هکاین برای روز سه .گذشت هم دیگه
 که من ازنظر نه؟ دیگه، کافیه بدی خبر نامزدت جای از

 «.ستمنصفانه خیلی

 یشماره یک .است موبایل یشماره شکل که بعدی پیام 
 .رند و ثابت

 یک انگار .رودمی باال بدنش حرارت یدرجه بالفاصله 

این عجیب .است کشیده سر نفسیک را جوش آب لیوان
 هایقسمت یبقیه از گردن پشت و هاستد داغی سهم که

 .است بیشتر بدنش
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می هایشرانش روی را اشکردهعرق دستان فکر بدون
 آوردمی یادبه تازه پاهایش خنکی و دستان داغی از .کشد

 .ندارد پا به شلواری همیشه عادت به که

 و آوردمی باال را عرقش از خیس دست .شودمی خیالبی 
 از باید دونممنمی کجاست، دونمنمی من» :کندمی تایپ

  «.کنم پیداش کجا

 باید .شودمی پشیمان بالفاصله و کندمی ارسال را پیام 

 وسط آبرویشان پای .دادمی توضیح بیشتر گفت،می بیشتر

 جرم شریک از .زندمی حرف قانون از مرد این .است

 برای تا است کافی دالیل همین و گویدمی برکه بودن

می حس کهدرحالی .باشد داشته دلیل دادن توضیح بیشتر
می و دهدمی قورت را بزاقش شده، متورم گلویش کند

اً» :نویسد  نامزدی این .نیست من نامزد دیگه آدم اون ضمنا

 .دادیم اطالع هم شخانواده به و خورده همبه ما ازطرف

 «...نیست ما بین هیچی دیگه

می اول از دوباره .کندنمی ارسال را پیامش بار این 
می ادامه را پیام .است کم چیزی کندمی حس باز و خواند
 سری یه باید چون گردم؛می دنبالش شما مثل منم» :دهد
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 .مهمه منم برای شدنش پیدا .بده توضیح بهم رو چیزا

 پیداش شهمی جوریچه و کجاست دونمنمی منتهی

  «...کرد

 .است هصادقان و کامل توضیحاتش خودش نظر به 

 این بایستمی شاید .است گفته وکاستکمبی را واقعیت

اً باید دراصل .کردمی زودتر را کار  را کار این حتما

 مغازه جلوی روز همان اگر .دادمی انجام هااین از زودتر

 داد،می را توضیحات این ماشین داخل دیروز حداقل یا

 .کردنمی دریافت را پیام این امشب احتماالاً

 .دهدمی بیرون سنگین را نفسش و کندمی ارسال را مپیا 

 که قدرآن ...ماندمی گوشی به خیره منتظر نگاهی با

 کنار را آن بازهم اما شود،می خاموش گوشی یصفحه

 گسل یک کندمی حس گوشی هشدار صدای با .گذاردنمی

 با را صفحه قفل .است شده فعال هایشدست میان در

می فقط شده ارسال که پیامی .کندمی باز لرزان دستانی
 منطق بدون انگیزً نفرت ترسناکً  مرد یک سمت از تواند

 :باشد
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 تخیلی داستانای با من که حیف فقط .بود جالبی داستان–

 !دیگه روز سه فقط...برهنمی خوابم

 

 چهار_و_هشتاد_پست#

  

 

 

 

 

 

 

................... 

 .است کشیده رازد کاناپه روی .تنهاست او و رفته هدی 

 دیگرش دست و کشدمی لختش ران روی را دستش یک

 .است آویزان کاناپه از
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 به که کردمی فکر هدی رفتن ازقبل دقیقا قبل، ساعتی 

 کرد حس شدن تنها محضبه ولی .دارد نیاز تنهایی این

 بد را حالش متفاوتی و عجیب شکلبه خانه محض سکوت

  .کندمی

 با که هاییوقت حتی .است بودهن ترسو وقتهیچ برکه 

اً فیلم، اوج در باران و دیدندمی ترسناکی فیلم باران  دقیقا

 خیربهشب گفتن با و زدمی جا آن قسمت ترینترسناک در

 با فیلم یادامه و ماندمی برکه .بردمی پناه اشخانه به

زامبی و شدهتسخیر هایروح ...نشدهبینیپیش هایصحنه
 ایشانه آخر در و دیدمی انتها تا را فیلم .افتاده راهبه های

 بود فیلم یه» :کردمی زمزمه خودش با و انداختمی باال

 «!ترسو یمسخره بارانً  ...شد تموم دیگه،

 هایشب همان حال مانند حالش کندمی احساس اآلن 

 کند فرار جایی به خواهدمی دلش و ترسدمی .است باران

  !کجاست داندنمی که

 این از دارد حق که داد نشان بهداد محمدامین دیشب پیام 

 نرمش نداشت، شنیدن برای گوشی که کسی از .بترسد آدم

  .نداشت هم منطق حتی شاید و
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می را سؤالش جواب فقط او که دادمی نشان دیشب پیام 
نمی بهداد محمدامین کجاست؟ بنیامین کهاین .خواهد
 برایش جوابی که هست هم برکه خود سؤال این دانست

 و بدقلق مرد آن به طورچه را واقعیت این باید .ندارد
  فهماند؟می ترسناک

 .دهد نظم افکارش به کندمی سعی و بنددمی را چشمانش 

 معضل این برای حلیراه کردن پیدا روی را تمرکزش

 فکر مرد این از ترسش به کهآن بدون گذارد؛می عحیب

 بنیامین به را او توانندمی که هاییدمآ به کندمی تالش .کند

خانواده و هاهمسایه بنیامین، رفقای به .بیندیشد کنند وصل
 .اش

خیره و کند باز را هایشچشم شودمی باعث آخر یگزینه 
  .مادرجون یارثیه بزرگ لوستر یخیره بشود؛ سقف ی

 ذهنش در تعجب عالمت یک و سؤال عالمت یک 

 مادر است ممکن آیا کهاین .دشونمی بزرگ و کوچیک

 خبربی بنیامین از هم هنوز مدت این گذشت بعداز بنیامین

می خود فرزندان از اشخبریبی از باافتخار زن آن باشد؟
 کند؟ پیدا ادامه است ممکن کجا تا خبریبی این .گفت
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آن با ندارد، تماسی او با که طورهمین بنیامین دارد امکان
 ...یا د؟باش نداشته نیز ها

 برای تمایلش خیالبی که شودمی باعث آخر احتمال 

 خودش و بدهد تکیه آرنج روی .شود زن صدای نشنیدن

 .بکشاند کاناپه مقابل میز سمتبه را

 گرفت، تماس باران و مادرش با قبل یدقیقه چند برکه 

 نزدیک را گوشی دلیل همین به .ندادند جواب کدامهیچ اما

 برکه نام دیدن محضبه دانستمی چون گذاشت، دستش

 .گرفت خواهند تماس هایشانگوشی روی

 نگاهی .داردبرمی دیگری نیت به را گوشی بار این یرکه 

 است صبح یازده ساعت .اندازدمی گوشی روی ساعت به

 .نیست ترکیه با تماس برای بدی زمان و

 آزاد هایبوق صدای با همزمان و گیردمی را شماره

 دوربه و عادی را لحنش عمیق هاینفس با تا کندیم تالش

 .دارد نگه استرس از
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 کوتاه مکثی بعداز برکه و پیچدمی گوشی در زن صدای 

 .دهدمی را جوابش تفاوتبی و خونسرد زن .کندمی سالم

 :است نشناخته را او کندمی گمان برکه کهطوری

 مبرکه من واعظی، خانوم–

  داشتی؟ اریک .شناختم جانم، بله–

 زیادی کندمی حس برکه که گویدمی نحویبه را این 

 برای .است داده هدر را وقتش و شده زن اوقات مصدع

 کدامهیچ یعالقه مورد ظاهرااً که گفتگویی کردن کوتاه

 :رودمی مطلب اصل سراغبه سریع نیست، طرفین از

  دارید؟ خبر بنیامین از شما ببینم خواستممی–

 :زندمی ایدهخنتک زن 

 خوادنمی دیگه انگار زدمی حرف جورییه که بابات–

 دنبالش که که دیدی دور باباتو چشم .ببینه منو پسر ریخت

 گردی؟می

 

 پنج_و_هشتاد_پست#
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 تمایلش کندمی سعی و چرخاندمی کاسه در را چشمانش 

 :بگیرد نادیده شکندندان جواب یک دادن برای را

 یه من برای راستش .خانوم نیست چیزا نای مسئله–

 خواستممی .بنیامینه بانیش و باعث که اومده پیش مشکلی

به من که بدید بهش پیام یه ارتباطید در باهاش شما اگه
 که مشکلی برای و بیاد .مافتاده دردسر تو خاطرش

 .باشه پاسخگو کرده درست
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 ای دردسری؟ چه مشکلی، چه بپرسد زن که دارد انتظار 
 مشکل این که بپرسد و بشود خودش فرزند نگران حداقل

 بیهوده شدتبه انتظارش اما دارد، بنیامین با ارتباطی چه

 : است

 حتی اما نداشتم، بنیامین ازطرف تماسی وقته خیلی من–

 از .کردمنمی کارو این بودم، هم ارتباط در باهاش اگر

 سائلم حالل منم پسر .نیست دوتا شما بین چیزی من نظر

 تو من پسر خاطربه کنیمی حس خیلی اگه .نیست شما

 غیبت روز دو برای بگو همه به افتخار با افتادی، دردسر

 من پسر با نسبتتو وقتی .زدم همبه رو نامزدی نامزدم،

 !شهمی حل خودخودبه مشکلت زیاد احتمال به کنی، انکار

 یموها عصبی حالتی با و شودمی بلند ازجا کالفه برکه 
 اشتباه .اندازدمی پشت به شانه روی از را اششدهبسته

 روی نباید بود، اشتباه هم اول از تماس این .است کرده

  .کردمی باز حسابی هیچ زن این

 :دهدمی جواب سرد و کوتاه 
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اً .خانوم شماست با حق– می استفاده شیوه همین از حتما
  ...خوش روزتون !کنم

می کشدار را او «شخو روز» جواب تصورش برعکس 
 :شنود

 !خانوم دختر خوش هم تو روز–

 .اندازدمی کاناپه روی را گوشی کندمی قطع که را تماس 

 .کشدمی سوت مادرش زودپز مثل سرش کندمی حس

 ایستاده، جایش در .است شده پرگار ینقطه شبیه انگار

 و عجیب اتفاقات و است شده تشکیل دورش به دایره یک
  .چرخندمی دورشبه دایره این در منطقبی هایانسان

 دلش سیاهتخته روی ناخن شدن کشیده مثل بودن تنها حس 

 قدرچه .اندازدمی اشگوشی به نگاهی .کندمی ریش را

 حضور لمس برای قدرچه خواهد،می را مادرش دلش

 حل مشکلی بودنشان با .بودند کاش .است حریص باران

نمی پیدا بهداد محمدامین دست از نجاتی راه  .شودنمی
می کم اشمنفی احساسات کلکسیون از تنهایی  اما کند،
 .شود
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 تواندنمی که دارد نیاز وجودشان به قدرآن کندمی حس 

 را گوشی و شودمی خم .بماند هاآن گرفتن تماس منتظر

 از پیش ساعت یک اشخانواده که داندمی .داردبرمی

پیام در زود صبح را  این ارانب .اندافتاده راهبه شمال
 یه توی راه سر خوایممی» :پرسید و داد اطالع رسان

نمی چیزی تو .کنیم خرید وایسیم چوبی صنایع فروشگاه
 «خوای؟

 برام چوبی یآیینه و شونه یه چرا،» :داد جواب برکه 

 «.بگیر

 یشماره و زندمی لبخند فکر این با بدش حال وجود با 
 قطع تا خوردمی زنگ قدرآن او گوشی .دگیرمی را باران

 ماشین سیستم صدای .دهدمی تکان سر متأسف .شودمی

 .است شده باران نشنیدن باعث احتماالاً سهیل

 با پیامی زود خیلی .رودمی پدرش یشماره سراغبه 

می شنیده اپراتور توسط نبودنش دسترس در مضمون
 !شود
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 درگاه تا دهندهآزار و موذی حسی .اندازدمی بینی به چینی

 این به .زندمی پس را آن محکم برکه و آیدمی پیش ذهنش

 اوقات خیلی پدرش قدیمی گوشی دهیآنتن که کندمی فکر

  .آورددرمی بازی

 است امیدوار .گیردمی را مادرش یشماره بالفاصله 

 می اشتباه اما بشنود، را او گفتن جانم صدای زود خیلی

 !است خاموش هم مادرش وشیگ چون ...چون کند؛

 

 شش_و_هشتاد_پست#

  

 

 

 

 

 

 

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 .آیدمی سراغشبه نگرانی از عظیمی حجمی بالفاصله 

 مشابه دلیلی به هم مادرش که کند قانع را خودش تواندمی

 است این واقعیت اما دهد،نمی جواب را اشگوشی باران

 .اندزده چنبره دلش میان در منفی احساساتی که

 سراغبه نگران البته صد و سرعت با که است همین 

 بوق او گوشی .گیردمی را شماره .رودمی سهیل یشماره

 !نیست پاسخگو نظر مورد مخاطب همباز و خوردمی

 گوشی باالیی یلبه .کندمی قطع را تماس پریشان و ناامید 

 هر باید چرا کندمی فکر خودش با و چسباندمی لبش به را

 .نباشند پاسخگو لیشکبه نفرشان چهار

 گونهافراط کمی شاید که شودمی پابه دلش در قالی و قبل 

 این و ندارد بودن بینخوش برای پتانسیلی هیچ .است

 .کندمی سخت را کارش

 امکان عدم گرفتن درنظر با و آوردمی پایین را گوشی 

 :کندمی تایپ سهیل برای مستقیم، پاسخگویی

نمی جواب تلفنشو یکیتون چرا سهیل؟ وضعیه چه این–
 !کردید نگرانم .بزن بهم زنگ یه پیامم دیدن محضبه ده؟
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 سهیل زود خیلی که است امیدوار و کندمی ارسال را پیام 

  .بشود آن متوجه

می خالی یخانه در را نگاهش و آوردمی پایین را گوشی 
 این در باران و او وقتی» که بود معتقد مادرش .چرخاند

چه .«خورندمی را او خانه درودیوار انگار ند،نیست خانه
 قدرچه و بودند خندیده جمله این به باران و خودش قدر

 حاال .است کرده نمود او به تنهایی این کندمی حس امروز

 درک بودنش وغریبعجیب یهمه با را مادرش یجمله

  .کندمی

 لرزه این .گیردمی جان .لرزدمی دستش میان در گوشی 

می باال باسرعت را گوشی .مسیحاییست دمی مانند یشبرا
 چینی آن روی ناآشنای و عجیب یشماره دیدن با و آورد

  .اندازدمی اشبینی به

 سکوت .دهدمی جواب و چسباندمی گوشش به را گوشی 

 را اشاشاره و وسط انگشت .است عجیب خط سوی آن
 :کندمی ارتکر متفکر و چسباندمی چانه به بعد و همبه اول

  دید؟نمی جواب چرا الو، ...الو–
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 ازسمت تماس که باشد امیدوار تواندنمی !سکوت بازهم 

پرت اعداد با شماره آن و سکوت این .است اشخانواده
 هاآن ازطرف تماس که کندمی مطمئنش ناآشنا و وپال

 .بود کاشای و نیست

 لدلی به و شنودمی خط سوی آن از را هایینفس صدای 
 چراغ که رسدنمی ثانیه  چند به گیرنده،تماس سکوت

 .شودمی ذهنش بیشتر پراکندگی از مانع مغزش قرمز

 ازسمت تماس این شاید که ماجرا این روی تأمل و توقف

 .است بنیامین

 از قراربی که دارد اهمیت برایش قدرآن احتمال این 

 و برود آشپزخانه سویبه هدفبی بخورد، تکان جایش
 :بخرد جانبه را سؤال یسکر

 تویی؟ بنیامین–

 پرسید که سؤالی منطق و سکوت این شوک در هنوز 

هاج .شودمی قطع گیرندهتماس ازسمت تماس که است
  .آوردمی پایین را گوشی وواج

 !باشد؟ نامعقول اتفاقات درگیر قدرچه است قرار امروز 
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 هفت_و_هشتاد_پست#

  

 

 

 

 

 

 

 

 سعی .دهدمی فاصله گردن از را اشهودی ییقه دست با 

 دارد احتمال قدرچه که کند تمرکز سؤال این روی کندمی

 ترازوی یکفه باشد؟ بنیامین ازطرف تماس این

 که وقتی همآن کند،می سنگینی سمت همین به احتماالتش

 از و داشت تماس بنیامین مادر با قبل یدقیقه چند او

 .گفت برایش افتاده آن در که دردسری
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 است مشخص .کندمی گوشی خاموش یصفحه به نگاهی 

 .ندارد کردن فکر به نیاز حتی .چیست اشبعدی اقدام که

 شماره آخرین سمتبه انگشتش و کندمی روشن را صفحه

 .رودمی اخیرش هایتماس لیست در

 و نام که است نکرده لمس را تماس یصفحه هنوز برکه 
 .شودمی خاموش و نروش گوشی روی سهیل یشماره

 که بخشی آن حاال و اندشده بندیسهمیه هایشنفس انگار

 آزاد راحتیبه بوده تماسشان منتظر و اشخانواده نگران

 :شودمی

  االن؟ کجایید سهیل؟ جانم–

 یگریه صدای پیچدمی گوشش در که صدایی اولین 
 حس برکه که زندمی زجه طوری .درساست غیرعادی

   .کشدمی هوار کند،نمی ریهگ درسا کندمی

 :کندمی صدا را سهیل دوباره و رودمی هم در اشچهره 

 چشه؟ بچه این دی؟نمی جواب چرا سهیل؟ الو–
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 صدای نه شنود؛می را سهیل صدای تأخیر کمی با 

 کشیده هوار قدرآن انگار که مردی صدای .او همیشگی

 :ندارد نایی دیگر که

  !برکه–

 پایینش لب روی را زبانش او متفاوت نلح این از متحیر 

 :دهدمی جواب مکث با و کشدمی

 تو؟ جوریهاین صدات چرا ...بله–

 درسا متفاوت و عجیب یگریه که جاییستهمان جااین 

 رفتاری سهیل چون ...دهدمی ازدست را خودش اهمیت

 .ندارد یادبه امروز تا برکه که دهدمی نشان خودش از

 :زندمی فریاد بیچارگی و زاری با سهیل

 !شدیم بدبخت تو و من دنیا ته تا ...برکه شدیم بدبخت–

 

*** 

می استشمام خانه هوای در عود عطر آید،می گالب بوی 
 .مشغولند آشپزخانه در مهدیه جایبه زن چند .شود

 او و گرفته آغوش در را درسا باران جایبه سهیل خواهر
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 یکاناپه روی هم باسع عمو .است چسبانده خودش به را
 دیگران حضور به اعتنابی و نشسته پدرش همیشگی

 .کندمی گریه باصدا

 داده تکیه خانه هال دیوار به مدت تمام برکه ...برکه اما 

اً .است اتاق وسط رنگمشکی یسفره به خیره و  دقیقا

 حلوا دیس .شودمی پهن شامشان یسفره شب هر که جایی

 پر را سفره سیاه رزهای لدانگ و خرما سینی کنار در

سفره با سفره این قدرچه که کندمی فکر خودش با .اندکرده
 عکس که جاآن .است متفاوت پیششان شب چند یلدای ی

  نبود؟ سفره سر باران و مادرش و پدر

به هرچیزی بود؛ دیگری چیز هم سفره روی های گل 
 .سیاه رزهای غیراز

 

 هشت_و_هشتاد_پست#
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نتیکآ  عادله حسینی  
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 خواهدمی .بیاورد یادبه را هاگل نوع کندمی تالش رکهب 

 که قرآن بلند صدای .دهندنمی اجازه دراصل .تواندنمی و

 اندکشان، هایمهمان پچپچ با شودمی شنیده در جلوی از

  .دهدنمی کردن تمرکز یاجازه

 کلماتی .شنودمی ناآشنایی کلمات کند، فکر خواهدمی تا 

  .سنگین حدازبیش اند،بغری ازحدبیش که

 گاهی .شنودمی بقیه از بیشتر را «برکه بیچاره» کلمات 

تشییع و کفن یواژه .خوردمی گوشش به قبر یکلمه نیز
 .رسندمی گوشبه کلمات بین در هم جنازه

خانه در متفاوت کلمات این چرا فهمدنمی و شنودمی برکه 
 شوند؟می تکرار همهاین شان
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نتیکآ  عادله حسینی  
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 و است گذشته سهیل تماس از ساعت هارچ و بیست 
 از درستی درک برکه که است ساعت چهار و بیست

  .ندارد شرایط

 این از هرکسی چرا .است باز شانخانه در چرا فهمدنمی 

می زار و کشدمی آغوش در را او اول شودمی وارد در
نمی کنندمی نثارش که را هایی«بمیرم الهی» دلیل .زند
  .فهمد

 برکه .اوست به آشپزخانه کانتر باالی از دیه نگاه 

 که اندیشدمی خود با و کندمی تماشا را خیسش صورت

 !ها؟بازیلوس این و هدی

 .را اشگریه صدای شنود؛می راهرو از را سهیل صدای 

 دارد سعی که کسی .زندمی حرف کسی برای انگار

 :است غالب سهیل صدای .تواندنمی و کند آرامش

بچه یه با من .بکنم سرم توی خاکی چه من حاال سپهر،–
  کنم؟ چیکار مادربی ی

 بود سهیل برادر سپهر .کند فکر بازهم کندمی تالش برکه 

 !بیاورد؟ یادبه درست را چیزی هیچ تواندنمی چرا دیگر؟
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نتیکآ  عادله حسینی  
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 .است سرخ صورتش .چرخاندمی عمو سمتبه را سرش 

 هر با .کوبید خودش صورت در بارها قبل یدقیقه چند

 برای نفر چند ...«.داداشم» :کرد تکرار یکبار ضربه

 از اما برکه .بردند یورش طرفشبه او کردن کنترل

 .است معرفتیبی دانستمی .نخورد تکان جایش

 و کند بلند زمین از را او کرد تالش بارها دیروز از عمو 
 .توانستنمی برکه مقاومت با هرچند بنشاند، کاناپه روی

اً  عمو بد حال مقابل در همهاین چرا دانستنمی واقعا

 .است منفعل و تفاوتبی عباسش

 بعد و آیدمی آشپزخانه داخل از چیزی شکستن صدای 

زن از یکی نوبت انگار بار این .زن یک زدن زار صدای
  .است آشپزخانه داخل های

 وسایل از یککدام بپرسد و شود بلند خواهدمی دلش برکه 

 هایاستکان روی مادرش  .ستا شکسته مادرش

 .باشد نشکسته هاآن از کاش .است حساس کمرباریکش

 .تواندنمی و خواهدمی دلش
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نتیکآ  عادله حسینی  
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 سیاه سفره سر رزهای چرا کهاین به .کند فکر باید آخر

 فرق چرا کهاین به .است بوده چه یلدا شب گل و است

 و است هم کنار باران و مادرش و پدر عکس اند،گذاشته
 !یستن او عکس

 بقیه پچپچ و قرآن بلند صدای کهآن شرطبه کند، فکر باید 

 :نکنند تکرار مدام جماعت این که شرطیبه ...بگذارد

 ...«!برکه بیچاره»

 

 چهار_و_هشتاد_پست#
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 مسئله این به اعتنابی او و است خاکی تنش مشکی مانتو 

 جمع اشتنه زیر را پاهایش .است نشسته کاناپه روی

 زیر .است گذاشته هایشران روی را هایشدست و ردهک

 شده جمع خاک و خون از ترکیبی اششکسته هایناخن

 جای چند روی خشکیده خون از باریکی رد .است

  .زندمی ذوق در صورتش

بی را تأسف از پر هایتسلیت نیست، کسیهیچ به نگاهش 
 خمیده، پیرزن یک مثل ذهنش .است گذاشته جواب

 .کندمی حرکت گذاشته هایساعت روی عصازنان

 است ی«االهللاالاله» همان اندیشدمی که چیزی اولین به 

می ادا بلند پدرش اذان در همیشه که ایجمله به .شنیده که
 را پدرش تابوت وقتی که کسانی هایلب از امروز و شد

 کسی کهاین بعداز ...شنید کردند بلند خانه همین وسط از

  «.االهللاالاله بگو ندبل» :زد داد

 شاید نه، یا شد؟ آزاد اتفاق همین با صدایش بار اولین 

 خانه وسط را چوبی یجعبه آن وقتی مثالاً .ترقبل کمی

 سهیل وقتی زدند؟ کنار را باران صورت روی و گذاشتند

  ...کشیدمی جیغ بلندتر درسا و زدمی را خودش
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 کسی که زمانی !درآمد شوک از که باری اولین هم شاید 

 سر باالی خانه همین هال وسط درست و گرفت را دستش

 کن نگاش خوب» :کرد التماس او به و برد مادرش تابوت

 ...«!نسوزه دلت بعدااً جان، برکه

اً او و است «بعدااً» همان اآلن   چون .سوزدنمی دلش واقعا

 را او تلقین ،باران و مادرش و پدر کنار در قبل ساعتی
 قبر روی را لحد هایسنگ وقتی چون !اندخوانده هم

 جا کوچک مکان آن در را خودش او چیدندمی باران

 را ترسناک هایفیلم ...بود ترسو باران آخر .گذاشت

 !گریختمی اشخانه به و کردمی رها نصفه

 نمانده جانی بسوزد؛ که نمانده دلی .سوزدنمی دلش برکه 

 است؛ شده تمام «حهالفات» یک با چیزهمه !ایبرکه یا

 .خاک تل سه همان کنار

 ناخن با را مادرش قبر روی هایخاک کرد سعی قدرچه 

 به خاکی هایدست همان با .نتوانست و بزند کنار

 پدرش که مردی آن پای به قدرچه .کوبید خودش صورت

 تمامش کرد التماس و افتاد بود کرده بلند دست روی را

 !بماند او برای پدرش بگذارد ...کند

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 چه به دورش هایآدم پس .نشنید را صدایش کسهیچ 

 عقب به را او هایشانه بودند بلد فقط آمدند؟می کاری

 فاصله صورتش از و بگیرند را هایشدست و بکشند

 بیچاره و بزنند زار گوشش کنار بودند بلند فقط بدهند؟

 !انصافبی خاصیتً بی هایآدم کنند؟ بیچاره

 گالب بوی بازهم که ایخانه در .است تهنشس جااین حاال

سفره یک و است بلند قرآنش صدای .آیدمی آن از عود و
 .گرفته را یلدا شب رنگارنگ یسفره جای مشکی ی

 سهم و روندمی و آیندمی مردم .است باز خانه در بازهم

  .کنندمی برایش که است صبری آرزوی تنها او

 سرمای در زانشعزی و است خانه در جااین حاال 

 زیر سفید یپارچه یک با فقط دی، ماه سوزاستخوان

 !خاک

 و شمرده را هالحظه امسال ماهدی آمدن برای قدرچه 
 عمرش زمستان سردترین امسال کاش بود کرده آرزو

 زندگیش زمستان این !رسید آرزویش به زود چه .باشد

 !ترسناک زمهریر یک است؛ سرد ازحدبیش
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 ...لقمه یه فقط بخور، غذا لقمه یه آشپزخونه تو بیا پاشو–

 !نکنم اصرار بعدیش برای دممی قول

 ایثانیه که رفیقی است، هدی ازسمت خواهش این 

 از بیشتر هست حواسش که رفیقی .است نگذاشته تنهایش

 چیزی هیچ به لب برکه که شودمی ساعت چهار و بیست

اً ...ساعت چهار و بیست از بیشتر خیلی .است نزده  دقیقا

زندگی هایستون فروپاشی یلحظه و سهیل تماس بعداز
 .اش

 یگزینه روبهرو دیوار یمنظره نظرش از کندنمی نگاه 
 سمت هیچ به را چشمانش که تماشاست برای بهتری

اً .چرخاندنمی دیگری  که ایآشپزخانه به مخصوصا

 که تلویزیون رویروبه یکاناپه و نیست آن در مادرش

 .است نکرده پر را نآ پدرش

 

 پنج_و_هشتاد_پست#
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 :کندمی زمزمه 

  !کن ولم–

می باال را دستش مهربانانه هدی .است تالشش نهایت این 
 .زندمی کنار را او صورت روی موی چندتا و آورد

 را او صورت حدی تا خیس یپنبه با قبل ساعتی خودش

 از یکی به انگشتانش نوک که نیست حواسش .کرد پاک

 چهره برکه ولی سوزد،می زخم جای .خوردمی هازخم

 یک اشاصلی درد مقابل در هاسوزش این .کشدنمی درهم

 .است دارخنده شوخی
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 که جماعتی این .برم قربونت باشی، داشته توان باید–

 شه،می خالی و پر که ایخونه این رن،می و آنمی دارن

  نه؟ یا بدی شونوتسلیت جواب بتونی باید .توئه خاطربه

 برکه این .ربات یک مثل دارد؛برمی دیوار از را نگاهش 

 :نیست هم مؤدب حتی .نیست بامالحظه نیست، مهربان

 !برن؟ و بیان گهمی کی–

 را عجیب و جدید یبرکه .کندمی نگاهش درمانده هدی 

 .دارد حق نامعقولی رفتار هر برای نظرش از البته که

 صدایش .ترساندمی را او کهبر رنگبی و زخم صورت

 :کندمی بیشتر را خواهش غلظت و آوردمی ترپایین را

 خرما یه نخوردی، که ناهار .بخور خرما یه حداقل–

 ...باشی داشته جون که بخور

 به آیدمی داخل هال در از که مردی حضور با برکه نگاه 

نمی را هدی خواهش یادامه دیگر .چرخدمی سمت آن
 هیچ بدون که شودمی جدیتی از پر مرد به خیره .شنود

 .است گذاشته شانخانه به پا تعارفی
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 .چرخاندمی خانه هال در را نگاهش یکبار محمدامین 

 خوشامد گفتن برای که مردی به .کندمی پیدا زود را برکه

 سهیل و عمو به نگاهی .گویدمی تسلیت رودمی جلو او به

 و محکم و دهدمی دست مرد هردو به .اندازدمی
 برکه مقابل یکاناپه روی بعد .گویدمی تسلیت محترمانه

اً .پرسدنمی هویتش درمورد کسی .نشیندمی  عمو قطعا

 .بالعکس و است سهیل آشنایان از او که کندمی تصور

 قبل روز دو تا که مردی .کندمی نگاهش خیره برکه 

 از حاال و رسیدمی نظربه اشزندگی اتفاق ترینترسناک

دهشتناک هایبازی زندگی .است شده کم ترسناکش ابهت
 از تخطی اتهام مرد، این هایتهدید .داشته او با تری

 قلقلک یک درحد برکه برای حاال زندان حتی و قانون

 .هستند

 سکوت، در کند؛می نگاهش بازهم و زندمی پلک سنگین 

  !تفاوتبی

 تا بود هآمد .است دیگری نوع از اما محمدامین نگاه 

 بگیرد اطالعات او از یا .کند تمام را برکه فرصت آخرین

 سیاه بنرهای اما .کند حساب طرف قانون با را او یا و
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 یگزینه برکه، صورت روی هایزخم و کوچه داخل
 .شدند باعث را سومی

 کند؛می نگاهش ایدقیقه چند درشت چشمان همان با 

 .را اشمرده چشمان و روحبی صورت

 با را عزیز سه مرگ .هستند تکراری برایش روزها این 

 مرگ رویشروبه دختر و است کرده تجربه فاصله کمی

 .باهم را نفر سه

می بلند ازجا .دهدمی پایان او را هاچشم بین دوئل این 
 و محکم هایقدم با و کشدمی جلو را کتش هایلبه .شود
  .آیدمی برکه سویبه عجله بدون

 .دهدنمی نشان نزدیکی این به العملیسعک هیچ برکه 

 چیزی که هم دیگر .اندرسیده انتها به امروز هایشواکنش

 داده ازدست جایک را چیزهمه .ندارد دادن ازدست برای

 !است

می او از ممکن یفاصله تریننزدیک در محمدامین 
می بلند سر هم برکه .شودمی خم طرفشبه کمی .ایستد
 .افتدمی اتفاق هایشاننگاه لاتصا بازهم .کند
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 :است بینشان یجمله تنها یگوینده محمدامین 

  !گممی تسلیت–

می پشت به باشد پاسخی منتظر کهآن بی بعد ...همین 
می هال در سمتبه خانه از شدن خارج برای و چرخد
 .محکم قدم با بلند، های قدم با .رود

 

 شش_و_هشتاد_پست#
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 .رودفرومی برف در پاهایش و شودمی ادهپی ماشین از 

نمی حسی هیچ شودمی ایجاد که صدایی و هابرف لمس از
می خانه سمتبه تفاوتبی .کندمی بغل را خودش .گیرد
برف سفیدی و نظم هایشقدم با که نیست مهم برایش .رود
 چند همین یلدای شب از هاسال انگار .زندمی برهم را ها

 .گذشته او عمر از هاسال شاید یا است گذشته پیش وقت

 هایشحس که است گور لب پایش یک و شده پیر او شاید

  .اندداده هویت تغییر همهاین

 را سرش کلید کردن  پیدا برای و ایستدمی خانه در مقابل 

 کیف میان در کلید کردن پیدا .کندفرومی کیفش درون

 .است سخت کمی برهمش و درهم

 گذرانده باران و مادرش و پدر با را شوقت پیش ساعتی 

 پدرش پاهای برد، سفری پتوی پدرش برای امروز .است

 .شدمی شروع پادردهایش و داشت حساسیت سرما به

 مادرش قند .برد شکالت از پر شیشه یک مادرش برای

 هیچ باران برای ...باران برای و افتادمی زودبهزود

 خاک روی را شدست .کشید دراز کنارش .نبرد چیزی

 را او گرم گردن کردمی سعی کهدرحالی و گذاشت
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 اشگالری به و کرد روشن را اشگوشی کند، تصور

 یک .نبود ترسناک .شد شروع ایچنددقیقه فیلم یک .رفت

 هایبازیاسباب با کردن بازی درحال درسا از کوتاه فیلم

 .دانکرده پر آن با را اتاقش اشپدری یخانواده که جدیدی

 بغل را خودش برخاست، ازجا شد تمام که ساعت یک 

 را سرشپشت بدوهایبدو صدای .افتاد راهبه و کرد

قبرستان منتظر هایپوشژنده که دانستمی .گرفت نشنیده
 به و اندنکرده رحم پدرش پاهای روی پتوی به نشین

 با و شد جمع خودش در بیشتر .مادرش هایشکالت

 و بیاورد دیگری پتوی باید فردا کرد تکرار خودش
 ...بیشتری شکالت

 یپله دو کافیست .کندمی باز را در و یابدمی پیدا را کلید 
طبقه از که برسد ایخانه به تا برود باال را در جلوی کوتاه
 آیدمی درسا گرفتن بهانه و کردن گریه صدای پایینش ی

 .صدایی هیچ آن باالی یطبقه از و

 کسی تنها .رفتند هفت مراسم بعداز هیلس یخانواده تمام 

 فردا هم او که بود کوچکش یعمه ماند درسا خاطربه که

می شمال راهی نامزدش هایاعتراض خاطربه صبح
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 هم رفتن قصد ظاهرااً و ماند او پیش اما عباس عمو .شود

 .کردنمی هم فرقی برکه برای نبودنش و بودن .نداشت

نمی پر دیگری عزیز چهی حضور با عزیزانش خالی جای
 .شد

 پایش .کندمی باز کامل را در و رودمی باال را پله اولین 

اً صدای نرسیده دوم یپله به  ازسمت را آشنایی نسبتا

  .شنودمی راستش

  شد؟ چی–

 خنثایی نگاه ...بهداد محمدامین .چرخاندمی سر باسرعت 

 هیچ بی و عادی خیلی بعد و اندازدمی او جدی صورت به

 :چرخاندمی در طرفبه را سرش ایعجله

 که نگشتم دراصل .نکردم پیداش بشه؟ بود قرار چی–

 !کنم پیداش

  شم؟می قانع جوابت این با من که کردی فکر چرا–

 ندارد، ایعجله .رودمی باال راحت هم را بعدی یپله 

 :مرد این از فرار برای دلیلی طورهمین
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 شما .دادممی باید و اینه وابمج .نیستم کردنتون قانع دنبال–

  !نشو قانع نخواستی،

 چرخدمی پشت به .گذاردمی خانه راهروی به پا هم بعد 

می قرار در یبدنه روی محمدامین دست .ببندد را در تا
 :زندمی قفل او حالتبی چشمان روی نگاهش .گیرد

 بابت این از و داغداری دونممی من جون، دختر–

 .بشم سؤالم جواب خیالبی که شهنمی دلیل این اما متأسفم،

 دونی؟می اینو .داره تبعات برات من نشدن قانع

می پوستش شدن جمع از لبش زخم .زندمی کجی لبخند 
 :اندتازه هنوز هازخم این و گذشته روز ده .سوزد

 تبعاتشو نشدی قانع که حاال پس؟ هستی چی منتظر–

 .بده نشونم

 

 هفت_و_هشتاد_پست#
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پله به و کندمی رد را پاگرد .چرخدمی پشت به و گویدمی 
 بدون امینمحمد یموشکافانه نگاه مقابل در .رسدمی ها

 است ناچار که کسی مثل .رودمی باال ایعجله هیچ

 وجود ترس برای چیزی چون کند،نمی فرار ...برود

 کرده لمس را اشزندگی ترس ترینبزرگ او .ندارد

 و قانون از حرف که سرشپشت مرد از دنترسی است؛
 !بس و رسدمی نظربه شوخی یک زندمی مجازات

 نیست، خانه در عمو .گذاردمی خودشان واحد به پا برکه 

 .گشت برخواهد زود خیلی که داندمی اما

 دو یکی کردن، کار برای عمو توان نهایت روزها این 

 است؛ شافروشیبرقی لوازم یمغازه در ماندن ساعت
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 جانی هم شاید .تواندنمی این از بیشتر انگار .بس و همین

  .شود متوسل آن به زندگی یادامه برای که نمانده برایش

 و اندازدمی راهرو داخل جالباسی روی را شالش 
اً یضربهتک .دهدمی قرار کنارش هم را مانتویش  نسبتا

اً .خوردمی در به بلندی  سهیل خواهر ستاره، یا درسا قطعا

  .هستند در پشت

 کردن باز برای هایشدست .کندمی باز کمی را در الی 

 در پشت بهداد محمدامین .شوندمی متوقف در بیشتر

 و نشیندمی او موهای روی ایلحظه برای نگاهش .است
 :گویدمی خشک .چرخدمی هاپله طرفبه سرعتبه بعد

 !بزنیم حرف تو بیام باید–

 نداشتن از شاید نبود محض تفاوتیبی این در برکه اگر 

می تکرار بیزاری با بعد و شدمی هل موهایش پوشش
 «باید؟» :کرد

 که داده ازدست را خودش ارزش چیزهمه قدرآن االن اما 

 :گویدمی اعتنابی
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 بهتون کمکی نیست قرار منم نمونده؛ گفتن برای حرفی–

 زدیدیم حرف ازش که رو قانونی اقدام اون تونیدمی .کنم

 .ندارم مشکلی باهاش من .بدین انجام االن

 نفسش و کندمی مشت جیبش درون را دستش محمدامین  

 موضعش هم توضیحات این با .دهدمی بیرون باصدا را

 :شودنمی کم کالمش قاطعیت از و کندنمی تغییری

 .کنی درست پوششتو منتظرم–

بی .کندمی رها را در بعد و زندمی پلک سنگین برکه 
 نگاه بدون و کشدمی جالباسی روی از را شالش حوصله

می تن به هم را مانتویش .اندازدمی سرش روی آیینه به
مشکی بافت .شودمی هایشدکمه بستن خیالبی و کشد

 .است پوشانده هم را گردنش حتی رنگش

 داندمی .رودمی خانه هال سمتبه کالمی هیچ بدون بعد 

 از تردریده و پرروتر .ندارد عارفت به احتیاجی مرد که

 .هاستحرف این

  .دهدمی تکیهآن دیوار به سینهبهدست رسدمی که هال به 
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همیشگی ژست حفظ با و شودمی خانه وارد محمدامین 
تک یکاناپه سمتبه است جیب داخل دست یک که اش
 ایکنجکاوی هیچ ظاهرااً .نشیندمی و رودمی نفره

 برکه به مستقیم را نگاهش که ندارد هخان فضای درمورد

 :پرسدمی و دهدمی

 مرور بدیم انجام باید تو و من که رو کاری دیگه دور یه–

 .نرسیم سنگینه زیادی تو برای که تبعاتی اون به تا کنممی

 بنیامین نامزدت پرسممی آخر بار برای امروز من

 بهم جاشو که هستی عاقل قدراون تو و کجاست واعظی

 ماجرا این از تو پای خودخودبه هم بعد و همین .بگی

 ...شهمی کشیدهبیرون

 و اندازدمی مقابلش پوشمشکی دختر سرتاپای به نگاهی 
 :دهدمی باال را ابرویش

اً اگه البته–   .نباشه ماجرا وسط پات واقعا

 سؤال ممکن موضوع تریناهمیتبی درمورد انگار برکه 

 :پرسدمی کند

  بعد؟ و–
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 دو پشت و دهدمی قرار کاناپه یدسته روی را رنجشآ 

  :گویدمی اطمینان با .گذاردمی هایشلب روی را انگشتش

 نیستیم مجبور کدوممونهیچ و تمومه چیهمه بعد و–

 !ببینیم رو دیگههم ریخت

 

  هشت_و_هشتاد_پست#

  

 

 

 

 

 

 

می هم مقابل در ضربدری صورتبه را پاهایش برکه 
 :دهدمی دیوار به ترراحت را اشتکیه و گذارد
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 همین من ازنظر پس .نیست ماجرا این وسط من پای–

 شما کهاین .نبینیم رو همدیگه ریخت تونیممی ما االنم

 .نیست من مشکل دیگه نکنید باور دارید اصرار

می اشتفاوتیبی و گستاخی به کجی لبخند امین محمد 
می طعنه با .است بدقلق و سرتق ازحدبیش دخترک .زند
 :پرسد

 اونم کنم،می باور حرفتو من کنی فکر شد باعث چی–

 !بودی؟ خالفکارت نامزد منتظر کوه اون پای وقتی

 را دستش یک بعد اندکی .اندازدمی را هایشدست برکه 

 را اششکسته هایناخن انگشتانش به خیره .آوردمی باال

 :دهدمی جواب حوصله با و شمردمی

 طورکههمین کنید؛ باور نیستید مجبور شما !دنکنی باور–

 .کنم قانع رو شما نیستم مجبور من

می و اندازدمی دیگرش پای روی را پایش محمدامین 
اً که است ایخنده گزینجای خنده این .قیدبی خندد؛  طبیعتا

 :باشد عصبی باید
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 به مجبوری تو کهاین .جون دختر جاست همین اشتباهت–

 اصطالح با باید وگرنه ...کنی قانعم و بدی توضیح من

 شدی باعث که وقتی اونم بیای، کنار اول ردیف متهم

  .کنه پیدا فرار وقت اصلی متهم

 با را ناخنش یگوشه .آوردمی باال را انگشتش برکه 

 :دهدمی جواب ایعجله هیچ بی بعد و کندمی دندان

  چیه؟ اول ردیف متهم مجازات–

 :کندمی بلند را سرش و اندازدمی را دستش 

  سال؟ ده حبس؟ سال پنج–

 :دهدمی تکان سر سؤالی 

  ابد؟ حبس–

 :پرسدمی بااشتیاق کنجکاو ایچهره با بعد 

 نامزد مثل کسی برای مجازات اشد قصاص؟ شایدم–

  چیه؟ من سابق

 رفتارهای موشکافانه و کندمی باریک چشم محمدامین 

 روی از را اشتکیه برکه .کندمی تماشا را او غیرعادی
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اً .آیدمی او سمتبه زنانقدم و داردبرمی دیوار  مقابل دقیقا

 :گویدمی و دهدمی تکان سر آرامش با .ایستدمی پایش

 ابد حبس به که روزه چند چون .مجازاتم اشد دنبال من–

 !تفریحه زنگ برام مجازاتا این .شدم محکوم

 همبه را هایشدست مچ و آوردمی جلو را دستش هردو 

 :چسباندمی

 پلیسی، اگه .بهداد جناب نه یا پلیسی دونمنمی هنوزم من–

 وقتی زنینمی دستبند من دست به چرا هستی؟ چی معطل

 روی تونممی که نیستی پلیس اگرم کنم؟ قانعت تونمنمی

 .بگیری تماس پلیس با تو تا بشینم منتظر کاناپه همین

 روز چند همین که ریدخت .فهمدنمی را دختر امین محمد 

 این با لرزید هایشحرف شنیدن بعداز ماشین در پیش

 که است این اشمنطقی .دارد توفیر آسمان تا زمین دختر

 حامی، نداشتن و اشخانواده دادن ازدست خاطربه برکه

 از را قضیه این شر و بدهد لو رو واعظی بنیامین جای

 .بدهد مهادا اشعزاداری به هم بعد .کند کم خودش سر

 .است بینیپیش غیرقابل و ناخوانا عجیب دختر رفتار
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 کمی با و دهدمی او یشدهچفت هایدست به را نگاهش 

 :گویدمی جوابش در خشکیبه مکث،

 رجزخونی این .جون بچه رو بازی سیاه این کن جمع–

 !بهتر وقت یه برای دار نگهش .نیست جااین جاش

 سیگارش یبسته و کندمی فرو کتش جیب در را تشدس 

 درحال و زندمی بسته ته به ایضربهتک .آورددرمی را

 :دهدمی جواب پوزخند با پاکت از نخ یک کشیدن بیرون
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 باهاش که دوقلقلیه سنگ کردی؟ تصور چی آبروتو–

 ارزششو که کنیمی آدمی خرج آبروتو داری کنی؟ تفریح

 .کن صرف دیگه جای یه دار نگه رو هزینه این .نداره

 روشن ازبعد و کندمی پرت میز روی را سیگار پاکت 

 سرتاپای .زندمی سیگار به محکم را پک اولین کردنش

 و شست انگشت با کهدرحالی و کندمی برانداز را برکه
 :دهدمی ادامه آوردمی پایین را سیگار اشاره

 کدوم تو عظیوا بنیامین کجاست؟ نامزدت ...کلمه یک–

 شده؟ قایم گوری

 و دوزدمی او هایدست بین سیگار به را نگاهش برکه 
 :کندمی زمزمه نیست جااین فکرش انگار که طوری

 .دونمنمی گفتم–

 !وایسادی هم عواقبش پای ...دونینمی پس–

 اکو ذهنش در دیگری تکراری یجمله .شنودنمی برکه 

 تو تا دممی قول .خانوم خوشگل نباش نگران» :شودمی

 «.نشم سیگاری آیمی

 !شد ابدی سفرش .است نیامده که مادرش 
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 محمدامین .نشیندمی و آوردمی پایین را هایشدست 

به را دستش برکه .کندمی نظاره را او یمقدمهبی حرکت
 کشدمی بیرون نخ یک .کندمی دراز سیگار یبسته طرف

 را سیگار محمدامین .نشیندمی او تماشای به ثانیه چند و

 یدسته روی را دستش مچ و داردمی نگه انگشتانش بین
  .کندمی نگاه بادقت را او عجیب حرکات .گذاردمی مبل

 .کندمی روشن را سیگار و داردبرمی را فندک برکه 

  بماند؟ قولش سر باید چرا .بیاید نیست قرار که مادرش

می هایشلب نزدیک تا آهسته حرکت یک با را سیگار 
 .کندمی باریک چشم محمدامین .آورد

می کامی ناشیانه .دهدمی جا هایشلب بین را سیگار برکه 
 و دو یک، .اندازدمی سرفه به را او که سنگین دمی .گیرد
  .گیردمی را بعد دم و سرفهتک سه

 سیگار .گذاردمی لبش دوطرف را انگشتانش محمدامین 

 را دختری متفکر او و است شدن خاکستر درحال خودش

 تالش سیگار به زدن پک گرفتن یاد برای که کندمی تماشا

  .کندمی
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 از و کندمی ایجاد کوچکی مه .زندمی را سوم پک برکه 

 تفاوتبی لحنی با .چرخاندمی سر او سمتبه مه پشت

 :دهدمی ادامه

 دنبالش نیست هم قرار .کجاست بنیامین دونمنمی من–

 اینو که ندارم اصراری .ندارم باهاش ینسبت چون .بگردم

 یه !نیست ترسناک برام عواقبش چون کنم، ثابت بهتون

 ایخانواده االن .بودم مخانواده آبروی نگران روزی

بی و آبرو حفظ برای این ازبیش بینمنمی دلیلی پس ندارم،
 !کنم تالش گناهیم

  .زندمی پک ناشیانه عمرش سیگار اولین به بازهم بعد 

 متفاوتی دختر کشیدن سیگار یخیره ثانیه چند امین محمد 

می تماشایش ثانیه چند .است نشسته پایش پایین که شودمی
 فندک و سیگار به نگاهی .شودمی بلند ازجا بعد و کند

 در سمتبه برداشتنشان بدون بعد و اندازدمی میز روی

 .رودمی

 وقفشمت برکه صدای نشیندمی دستگیره روی که دستش 

 :کندمی
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 هر .رو کسی نه برم که دارم رو جایی نه ...جاماین من–

 منتها ...کنی اقدام قانونی علیهم تونیمی خواستی موقع

 یه کردی، پیدا دسترسی بنیامین به جورییه قبلش اگر

 شخصی حساب تسویه یه باهاش منم .بده من به هم خبری

 ازش شدم دور بابام از خاطرشبه که رو روزایی .دارم

  .دارم طلب

 بعد و چرخاندمی دهان داخل را زبانش محمدامین 

می خارج هال از و کشدمی پایین محکم را در دستگیره
 .شود
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*** 

می آن از قلپی و کندمی پر دوم بار برای را آبش لیوان 
 که ماندمی را هاییسنگ خرده نظرش در غذا .خورد

 .است ناکیوحشت کار فرودادنش

 سوی آن تا روزها این سوزاستخوان سرمای در عمو 

اً شهر،  که است رفته قدیمیشان یخانه یکوچه سر تا دقیقا

 نگاه زیر حاال .کند تهیه را غذا او محبوب چلوکبابی از

 بحث که بدهد توضیح باید طورچه او امیدوار و سنگین

 بکبا و ایرانی برنج بوی .نیست آن کیفیت و غذا نوع
 .کند تحریک را او اشتهای توانستمی روزی بختیاری

 و کردمی بحث کباب زیر نان سر بر باران با که روزی
  .خندیدمی سماق از پدرش برنج شدن پر به

اً ندارد، گرسنگی احساس هنوز هفته سه بعداز برکه   دقیقا

 نیازهایش انگار .ندارد نیز خوابیدن به تمایلی کهاین مثل

 !اندرسیده تفاوتیبی به یشهاحس مثل هم

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 بخوری، خالی کبابتو اون شده که منم خاطربه بخوام اگه–

  زیادیه؟ یخواسته

اصالح و درمانده صورت به .کندمی بلند را سرش برکه 
 را نگاهش جانکم لبخندی با بعد .کندمی نگاه عمو ینشده

 :گویدمی صادقانه و آوردمی پایین او سیاه لباس ییقه تا

 تونمنمی ولی خوام،می .عمو نیست زیادی یخواسته–

 .دهدمی قرار خود بشقاب کنار را قاشقش ناامید آقا عباس 

 به طورچه را او باید کند؟ چه برادرش یادگار با باید

 همآن کند، تا چگونه باید امانت این با برگرداند؟ زندگی

 خوش روی او به هم هایشخواب در حتی برادرش وقتی

 !دهد؟نمی اننش

 برکه برای باز و کشدمی وسفیدشسیاه محاسن به دستی 

 :دهدمی خرجبه حوصله

 ولی وحشتناکه، خیلی سخته، خیلی .برکه بیایم کنار باید–

 کنیم، زندگی مجبوریم تو و من .نداریم ایدیگه یچاره

  .نداریم ایدیگه انتخاب ما و داره جریان زندگی چون
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 تمایلی کهاین برخالف .رودمی آبش انلیو سراغبه بازهم 

 .دارد عطش عجیب روزها این ندارد، خواب و غذا به

 شاید داند،نمی .شودمی بلند حرارت بدنش درون از انگار

 در او حال وصف سوزدمی جگرم گویدمی کسی کههمین

 .روزهاست این

می صورتش به را لیوان بعد و خوردمی آب از کمی 
  .چسباند

 که دهدمی شاننفرهدو یسفره از سمتیبه را نگاهش 

 رفتنش با انگار اما بوده، نفر یک مادرش .است خالی

 :است شده کم برکه دنیای جمعیت از نیمی

 کنار فرشته عموزن خالی جای با طوریچه شما ...عمو–

  دادید؟ ادامه و برگشتید زندگی به جوریچه اومدید؟

 مادرش خالی جای از هم را نگاهش .گیردنمی جوابی 

 :دهدمی ادامه .داردبرنمی

 تونمنمی هنوز همهبااین اما دیدم، رو چیهمه و بودم من–

 وقتهیچ که شما ...نیستن ودیگه نرفته اونا که کنم باور
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 قبرش االن و کرده فوت جوریچه عموزن نفهمیدید

 کردید؟ باور نبودنشو طورچه کجاست،

 

 یک_و_نود_پست#

  

 

 

 

 

  

می عمویش سمتبه را سرش آهسته حرکت با برکه 
 را قاشقش دوباره آقا عباس تصورش برعکس .چرخاند

 درحال و انداخته زیر به قبل از بیشتر را سرش برداشته،

 :است غذایش کردن زیرورو

 هم تو .جان عمو داره فرق باهم خیلی ماجرا دوتا این–

 مایآد نبودن و فوت غیراز چیزایی به فکرتو کن سعی
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 کهاین نه کنی، کمک خودت به کن سعی .بدی دوروبرت

  .کنی خودآزاری مدام

 او که توقعی و است کلی ازحدبیش عمو جواب نظرش به 

 طورچه او .زیاد معمول یاندازه از بیشتر دارد برکه از

 حس وقتی بدهد، مرگ غیر موضوعی به را فکرش باید

می مرگ ویب خودش وجود حتی و خانه این تمام کندمی
 دهد؟

 افکارش شودمی باعث آیدمی پایین از که جیغی صدای 

 هایجیغ صدای .ببندد درد با را چشمانش و بزند پس را

 است صدایی بلندترین درسا تکراری و دل ته از عصبی،

 .شودمی شنیده خانه این در روزها این که

غمگین عمو لحن .کندمی باز را چشمانش عمو صدای با 
سلفون هایظرف با که است ایلحظه از اامیدترن و تر

 :است آمده تو در این از کباب یکشیده

 برو شو پا حداقل خوری،نمی که غذا ...جون عمو شو پا–

 بمونه هم سفره کردن جمع .کن آروم رو بچه اون پایین

 .من برای
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می نگه ثابت عمویش صورت روی را حالتشبی چشمان 
 .کندنمی نگاهش اصالاً آقا عباس کهدرحالی همآن دارد،

.............. 

 رنگشسفید و کوچک تخت تاج به قهر حالت به درسا 

 درسا تخت یلبه طورکههمان برکه .است داده تکیه

 او کوچک دست توجه جلب بدون تا کندمی تالش نشسته،

 خوریمیوه چاقوی لمس خاطربه که دستی .بگیرد را

 یاشاره انگشت روی ونخ از کوچکی رد و است بریده
 نه حداقل نیست؛ عمیق قدرهاآن زخم .است افتاده راهبه آن

زخم .درسا یگونه و پیشانی روی هایزخم یاندازهبه
 یشیشه شدن خرد ینتیجه و تصادف آن یادگار که هایی
 .هستند درسا سروصورت بر آن پاشیدن و ماشین جلوی

 اگر اما ود،شمی حل زخمچسب یک با درسا دست زخم 

 کرده پیدا دلیلی روزها این تمام مثل او .بدهد اجازه درسا

 و کند آزاد کوچولویش گلوی از را صدایش کهاین برای
  .بزند جیغ

 حتی که روزهایی در حوصلگی،بی اوج در است سخت 

 برای ندارد، آینه در را خودش به کردن نگاه یحوصله
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 .ندک خرج صبوری مادربی و کوچک موجود یک

 و برگردد سهیل خواهر که خواهدمی دلش خودخواهانه
  .بگیرد برعهده را دردناک یوظیفه این

 یطبقه به بردنش و باران از درسا گرفتن برای روزی 
 که است روز یک و بیست از بیشتر .کردمی قلدری باال

 خاص موارد جز درسا و نکرده قلدری او نیست، باران

 .ستا نیامده باال یطبقه به

 روی تا او کمر روی از نوازش حالت به را دستش 

 .داردمی نگه جاهمان فعالاً و بردمی پیش بازویش

 

 دو_و_نود_پست#
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 :است بلد خوب را خواهرش یادگار زبان برکه 

 دوست خیلی عروسکیتو روتختی تو کردممی فکر من–

 نذاری اگه االن خب، .بشه کثیف ذارینمی و داری

نمی دیگه بعد و شهمی کثیف که بزنم زخم چسب انگشتتو
 .روت بندازیش شبا تونی

 یبامزه لحن آن دیگر لحنش .اندازدمی باال چانه درسا 
 چیزهمه از که ایستدختربچه شبیه بیشتر .نیست قبل

 :دارد حرص

 !آدمی بدم ازش ندارم؛ دوست روتختیمو نه،–

 قدرآن سهیل ظاهرااً .اندازدمی اتاق باز در به نگاهی 

 بازهم .بدهد او به کمکی نیست قرار که است بریده

 :کندمی نوازش را درسا بازوی

اً پس–  دوستش کردممی فکر که کردممی اشتباه من حتما

 االن من ...بکنیم امکاری یه تونیممی پس، خب ...داری

 انگشت از دیگه که تو انگشت به بزنم زخموچسب این
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 تو و من جاشبه نشه، کثیف استلب و نیاد خون کوچولوت

 .بخریم تختیرو برات خودت یسلیقه به و بریم فردا

 کنانجیغجیغ و زندمی پس را برکه دست حرص با درسا 

 :دهدمی جواب

 من .خوامنمی روتختی اصالاً .شه کثیف لباسم خواممی–

 بدم هم ستاره عمه و سهیل بابا و تو از .خواممی مامانمو

 .آدمی

................... 

نمی برکه .است خوابیده درسا که شودمی ساعتی نیم
 .بخوابد تا آورد برسرش چه دختر این که کند فکر خواهد

 زخم چسب نگذاشت و کرد مقاومت آخر یلحظه تا کهاین

 خونی هم اشروتختی و لباس .شود پیچیده انگشتش دور

  .تاس رفته خواب به عقده و بغض با درنهایت او و شده

 درسا بدقلقی به کردن فکر جایبه ها،این جایبه برکه 

 کدامشان درسا؟ یا است مادرتربی خودش که کندمی فکر

 بدبخت بیشتر کدامشان کنند؟می لمس بیشتر را مادر نبود

  هردو؟ شاید یا درسا، او، اند؟شده
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 او گلوی زیر تا را روتختی و کندمی دراز آرام را دستش 

 و ببینید تا کجاست باران .را خونی روتختی ؛کشدمی باال
 شود؟ معترض

 را درسا کوتاه موهای روی و شود خم خواهدمی دلش 
  .ندارد ایانگیزه هم کار این برای انگار اما ببوسد،

 تخت کنار رنگصورتی آباژور و برده پیش را دستش 

 او اما شود،می خاموش چراغ .کندمی خاموش را او

 گرمای دنبال .داردبرنمی آن یدکمه یرو از را دستش

  .گرددمی باران انگشت

 .خیزدبرمی او تخت یلبه از آرام و زندمی تلخی لبخند 

 احتماالاً .بنددنمی را در ولی شود،می خارج اتاق از

 .کرد خواهد گریه شب هاینیمه درسا قبل مثل هم امشب

 .کندمی کمک سهیل شدن هشیار به در بودن باز

 هالوژن چند جز هاچراغ تمام .گذاردمی خانه هال به پا 

 سرش .است فرورفته نفرهتک مبل در سهیل .اندخاموش

کاناپه ...است بسته را چشمانش و داده تکیه آن پشتی به را
 .باران محبوب رنگقرمز های
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 اشتباه ظاهرااً اما بردارد، قدم صدابی کندمی سعی 

 :گویدمی بسته چشمان مانه با و است بیدار سهیل ...کرده

 سه_و_نود_پست# .بزنیم حرف باید برکه، بشین–

  

 

 

 

 

 

 

 «.سهیل دیگه وقت یه برای بذار» :بگوید خواهدمی دلش 

 فاجعه این از قبل سهیلً  لحن با قدرآن سهیل لحن اما 

می بیداد لحنش .گیردمی نادیده را تمایلش که است متفاوت
 .رگیستبیچا از پر سهیل این که کند

 یک یفاصله با و نشسته سهیل که ایکاناپه موازات به 

 البته و خانه فضای روشن و تاریک .نشیندمی کاناپه
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 .نبینند را همدیگر یچهره شودمی باعث نشستنشان حالت

 پیشانی روی هایزخم رد که بزند حدس تواندمی برکه اما

 هاروزاین کهاین نه .اندواضح هم هنوز سهیل گردن و

زخم به داده ترجیح بار هر اما دیده، ...باشد ندیده را سهیل
 ترینشوم هاییادگاری به نکند؛ نگاه صورتش روی های

 .اشزندگی اتفاق

 .کند تجسم را تصادف یصحنه تواندنمی برکه هم هنوز 

 طورچه کند تصور خواهدنمی .خواهدنمی هم شاید

 سهیل اشینم کمر به مقابل الین از باسرعت ماشینی

 با برخوردش و ماشین بعدی هایچرخیدن !شده کوبیده

چه بفهمد تواندنمی حتی .کند تصور تواندنمی را گاردیل
 در را درسا توانسته تصادف یلحظه در پدرش طوری

 ماشین مسافر ترینکوچک سهم تا کند پنهان خود آغوش

 .باشد خراش و بریدگی چند فقط

  طوره؟چه اوضاعت–

 کانتر روی از را نگاهش برکه و پرسدمی را این سهیل 

 ...اندازدمی ظرف از پر سینک به
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 ترسممی .بمونه نشسته شب ظرفام کهاین از متنفرم» 

  «!بشه سوسک از پر مخونه

 :است معنیبی لبخندش 

 باشم؟ طورچه داری توقع–

 :است خسته سهیل صدای 

 فراموش ...داری حق باشی که هرجوری .ندارم توقعی –

 !پرسیدم چی کن

می جواب اما دارد،برنمی سینک روی از را نگاهش 
دل وبویرنگ اشجمله ولی ندارد، بغض .دهد  .دارد درد 

دل  :است درمانده و داغدار او یاندازهبه که کسی با درد 

 تمام .کردممی فراموش رو چیهمه شدمی کاش–

 یه هب من .مهربونیاشون صداشون، .اونا از خاطراتم

  .سهیل دارم احتیاج پیشرفته آلزایمر
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 شرمندگی و پوزخند و بغض که دانستنمی اآلن تا برکه 

اً .سازندمی متفاوتی ترکیب چه  ازسمت وقتی مخصوصا

 :باشند مرد یک

 تو و رفته یادم کردنو حمایت و بودن مرد که ببخشید–

 !خواممی کمک ازت باشم، پشتت باید که روزایی

به را سرش تنها و کمکی چه پرسدنمی .کندمی سکوت 
می تاریکش رخنیم یخیره منتظر .چرخاندمی او سمت
  .شود

 به شاید .روستروبه به نگاهش .کندنمی نگاه را او سهیل

 شاید .است مبل کنار هنوز که باران روفرشی هایپاییدم

 آن از باران وقتهیچ دیگر که آشپزخانه ورودی به هم

 .شد نخواهد اشخانه هال وارد

 خودش به بتواند که قدرآن .خردمی زمان ثانیه چند سهیل 

 :بیاورد زبان به را افکارش و شود مسلط

 جدید شرایط با نتونستی هنوز و نیستی خوب دونممی–

 که جاستاین مشکل اما فهمم،می اینو .بیای کنار زندگیت
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 درسا وضعیت این توی تونهمی که هستی کسی تنها تو

 .کنه کمکم

 کندمی فکر برکه و شودمی مشخص صحبت موضوع 

  تراند؟مالحظهبی کدامشان ظالم؟ او یا است پرتوقع سهیل

 شرایط این در و باشد داشته انصاف کمی باید سهیل 

 و باشد انسان کمی باید خودش یا ...نکند درخواستی چنین
 دارد؟ احتیاج او به خواهرش یادگار که بفهمد

 

 چهار_و_نود_پست#
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 سرش .دهدمی فشار و گذاردمی گلویش زیر را دستش 

می را صورتش دوطرف، از موهایش .کندمی خم را
 :دهدمی ادامه سهیل .پوشانند

می قلقشو کردی، بزرگ رو درسا خودت جورایییه تو–
 بربیام پسش از نتونستم امشب من که رو کاری .دونی

 خواهرام یا من از بیشتر روزا این توی درسا .دادی انجام

 کهاین بعداز ...مدت یه تا حداقل .برکه داره احتیاج تو به

 .اومد کنار باران نبودن با درسا

 دیگر قدرچه .دهدمی فشار گلویش زیر بیشتر را دستش 

 ایده این به دادن وپربال دلش شود؟ خفه تا است الزم فشار

 بدون نظر سختیبه او و دارند خش کلماتش .خواهدمی را

 همان دیگر ماجرا آن بعداز انگار .گویدمی را تعارفش

 و شده بزرگ نداشت؛ گفتن «نه» توان که نیست ایبرکه
 :رحمبی شاید

 رو درسا که آدمی اون من .سهیل نیستم برکه اون من–

 بگیرم، بارانو خالی جای تونمنمی من .نیستم کرد بزرگ

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 کنار مامانم خالی جای با خودم هنوز که وقتی اونم

  !نیومدم

 نشینته و کندمی رسوب دلش در سرب مثل آخر یجمله 

 :کندفرومی موهایش درون محکم را دستش سهیل .شودمی

نمی هم بخوای  کنی؛ پر بارانو خالی جای خوامنمی–
 درسا برای همینم .باشی گاهی خواممی فقط من .تونی

 .مفیده

 .خودش رحمیبی به و کندمی فکر سهیل توقعیکم به 

 :است این بدهد تواندمی کهجوابی تنها درنهایت

 .کنممی سعیمو ...سهیل کنممی سعی–

 بودن خوب از نشانی هیچ گویدمی سهیل که ای«خوبه» 

 چیزیهیچ نیست قرار دیگر که دانندمی هردویشان .ندارد

  .دارند نمایشی حالت .اندفورمالیته کلمات این .باشد خوب

می این از مانع سهیل صدای اما خیزد،برمی ازجا هبرک 
  .بردارد در سمتبه را قدم اولین که شود
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 پایش مقابل چوبی میز روی عابربانک کارت یک سهیل 

 :گویدمی کند نگاه برکه به کهآن بدون و گذاردمی

 .شهمی الزمت .برکه باشه پیشتاین–

اندازهبه قتوهیچ حالتابه .زندمی گوش پشت را موهایش 
نتیجه .اندنبرده سر را اشحوصله موهایش روزها این ی
اً روز، چند این در که را ای  با صحبتش آخرین بعداز دقیقا

 کندمی علنی بار اولین برای رسیده آن به بهداد محمدامین

 :آوردمی زبانبه و

 چندانی خرج منم داره، موجودی کارتم .شهنمی الزمم–

 .ندارم

 هادست و گذاردمی زانوهایش روی را هایشجارن سهیل 

می تکان سر تأیید به زمین به خیره .کندمی قفل هم در را
 :دهد

راحت من خیال جوریاین .باشه پیشت کارتم این بذار–
 .تره
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می سهیل بعد و کارت به نگاهی .کندمی بغل را خودش 
 :دهدمی خاتمه را بحث بار این .اندازد

 خودم پاهای روی باید من .سهیل ناراحتهمن خیال–

 یه کارت این .خودم و خودمم که کنم عادت باید .وایسم

 .ندارم احتیاج بهش !دارم که تصمیمی برای بزرگه مانع

 

.................. 

می بدنش پشت را هایشدست بنددمی که را اتاقش در
 سعی و بنددمی را چشمانش .دهدمی تکیه در به و گذارد

 به .نکند فکر هایششقیقه وحشتناک کوبش به تیح کندمی

 به خواهدمی دلش .شودمی کشیده بدنش پیورگ کهاین

 کابوس یک چیزهمه که این جز نکند فکر چیزیهیچ

 .است موقتی اما وحشتناک،

 

 پنج_و_نود_پست#
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 حس تا دهدمی فاصله ازهم را هایشلب بسته چشمان با 

برنمی کار این ازپس تنهاییبه اشیبین .کند کم را خفگی
 نیست؛ عادی اشزندگی اتفاقات از کدامهیچ دیگر .آید

 .کشیدنش نفس حتی

 صدای اگر شاید .ماندمی حالت این در قدرچه داندنمی 

 شودمی شنیده اشگوشی از که سرهمیپشت هایپیام

 .بماند حالت همین در دادمی ترجیح نبود،

 و انگیزهبی و داردمیبر در روی از سخت را اشتکیه 
 و شودمی دوال .رودمی اشگوشی سمتبه عجله بدون
می رسانپیام وارد .داردبرمی تخت روی از را گوشی
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 که اتفاقی بابت» :ناآشنا ایشماره ازسمت پیام سه .شود

 «.متأسفم خیلی افتاد تخانواده برای

 شکبهدو دهفرستن هویت در .خواندمی دوم برای را پیام 

 باید» :رودمی بعدی پیام سراغ همین خاطربه و است

 «!تمشرمنده اما کنم، حمایتت و باشم کنارت روزا این توی

 نشان کندمی پر را برکه یبرجسته هایلب که پوزخندی 

 پیام .است شده رونمایی برایش فرد هویت که دارد این از

 نظر از ونمدمی» :گذاردنمی باقی برایش شکی جای سوم

 سر چیهمه من نظر از اما شده، تموم نامزدی این تو

 هم حمایتت برای هم .سروقتت آممی موقعشبه .جاشه

 «.نیستم کوه روز اون ماجرای بعداز چرا کهاین توضیح

 تخت سر باالی دیوار به را گوشی خواهدمی دلش 

 نثار باید که یی«شو خفه» جبران به را کار این بکوبد،

 .بدهد انجام بکند ینبنیام

 به انزجار با را گوشی .گیردمی را شماره همان جایشبه 

 بودن خاموش پیغام با زود خیلی و چسباندمی گوش

 با آوردمی پایین که را گوشی .شودمی مواجه دستگاه
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جابه خود جای در کمی پاهایش کف کردن زقزق احساس
 زندمی عالمت را پیام سه هر حال همان در .شودمی جا

 هاپیام .رودمی اشگوشی خاص مخاطب سراغبه بعد و

 طور همین و کندمی فوروارد بهداد محمدامین برای را

 .کوبدمی تخت روی را گوشی بعد و را شماره

 جوریک و آیدمی باال هم پاهایش از زقزق حس حاال 

 کند،می باز را شلوارش یدکمه .دارد خفگی حس دیگری

 پا از نرمش بدون را شلوارش و نشیندمی تخت یلبه

  .کندمی خارج

 را اول کشو .رودمی دراور سراغ و شودمی بلند ازجا 
  .جاستآن فندک یک و سیگار ایبسته .کشدمی بیرون

 .رودمی اتاقش یپنجره سمتبه و داردبرمی را هردو 

 ...کندمی خارج بسته از را سیگار ایستدمی پنجره پشت

 سیگار و افتدمی پایش زیر خالی یبسته .را آن نخ آخرین

 فندک یشعله .گیردمی قرار فرمشخوش هایلب بین

 طورهمین کند؛می روشن را اتاق تاریک فضای

 ...را سیگارش
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 هیچ بدون ...قبل روزهای از ترایحرفه زند؛می پک 

 !ایسرفه

 را فندک کندمی محدود را دیدش مسیر دود کهدرحالی 

 و سیاه کامالاً فندک یک .کندمی تماشایش و آوردمی باال
 می نقش برکه چشمان مقابل در صاحبش ی چهره .ساده

 و کند می تکان را سرش .خشن و جدی طور همان .بندد
 .زندمی پس را تصویر

 کوچکش مشت بین فندک و کندمی جمع را انگشتانش

 باال را سرش آورد،می پایین را مشتش .شودمی محصور

بی و کوچک درسای به کند،می فکر خودش به .گیردیم
 .زندمی پک بازهم و مادر

 

 شش_و_نود_پست#

 

 حسینی_عادله#
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*** 

 خیلی بار این حواسش معلومه .سوزونده کارتوسیم–

 .داده دستش کارو حساب رفتن زندان باریه .جمعه

 .نزند داد اروند و اهورا سر بر کندمی سعی 

 گوشی پشت از حسام صدای شودمی ثباع سروصدایشان

 خودش قبل یدقیقه چند تا .برسد گوشش به سخت موبایل

 .بود قانون بدون ینفرهسه والیبال این بازیکن هم

 .چرخدمی پا یک روی و کشدمی ریششته به دستی 

می بیرون سختیبه بینی یشدهباز هایپره از را نفسش
 :گویدمی و دهد
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بی یپسره که است مسخره خیلی .یهیچ به هیچی یعنی–
 فاصله باهامون متر چند فقط کوه توی روز اون شرف

 .خورد ُسر دستمون از راحت قدراون و داشت

 صدای بعد و پیچدمی گوشی در آب شیر شدن باز صدای 

 :حسام ناراضی

 دقیقه دو .شانسهخوش که قدرمچه دردنخوربه والشآش–

 االن بود، جنبیده دیرتر یقشرف اون یا بودیم رسیده زودتر

 .بود دیگه جور یه اوضاع

 در به باشدت توپش .زندمی محکمی سرویس اروند 

 .کندمی تولید خراشیگوش صدای و شودمی کوبیده

 یآستانه .دهدمی فشار همروی را هایشدندان محمدامین
  .است کم خیلی لحظه این در تحملش

 :دهدمی قرار بمخاط را حسام بازهم شرایط همان در 

 کردن آب برای بده نشون خودی یه مجبوره باالخره–

 بمونه؟ سوراخ تو موش مثل خوادمی کی تا .زیرخاکیا اون
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اً–  تو هابچه .باشه شده رد قاچاقی مرز از بعیده .دقیقا

 بنیامین از نشونی هیچ .دارن نظر زیر شوخانواده ترکیه

 .ندیدن

 لمس را صورتش که دستی جایشبه .دهدنمی جوابی 

 شدهمشت حالتبه .آوردمی پایین دهانش روی تا کرده

 .رودفرومی فکر در و داردمی نگه دهانش روی

می تردید کمی با و کندمی استفاده سکوت این از حسام
 :پرسد

 نامزدش؟ سروقت بری دیگه خواینمی ...محمد گممی–

 یشماره درآورده، خودش از گیریزبل دختره این نکنه
 سرش یه ماجرا این کنیم فکر ما کهاین برای داده بنیامینو

 ...باشه خودش سیابازی شهمه نکنه خوره؟نمی اون به

 :دهدمی ادامه مکث با 

 پیام خطش این به دیگه خط یه با خودش نکنه اصالاً–

 آخر .فرستاده تو برای رو پیاما و شماره همون بعدم داده،

  ؟کردی فکر بهش !سوزونده خطو سرم
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می دهان داخل را زبانش اندازد،می را دستش محمدامین 
 :کندمی زمزمه بعد و چرخاند

 .خبرهبی دختره–

 :است مصر حرفش روی حسام 

 از بیا .ندیدیم کم نمایشا این از تو و من معلوم؟ کجا از–

 بیارم قانونی بنیامینو یپرونده بذار شو، پیاده شیطون خر

  .بازجویی برای بخوام رو دختره و کار روی

 :زندمی پوزخند

 بیاری شوپرونده خوایمی مدرک کدوم با وقتاون–

  کار؟ روی

 :دهدمی جواب اطمینان و باسرعت 

 خر از فقط تو .کنممی کاریش یه .نکن فکر اونش به تو–

 .پایین بیا شیطون

 بذار .شو خیالبی رو شخصی حسابتسویه یقضیه این 

 ...کنم اقدام قانونی
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 :دهدمی ادامه و کندمی مکثی  

 جان به .محمدامین نداره مرگ شیشمم حس من ببین،–

 مردگیموش به خودشو و داره خبر جاش از دختره خودم

 .زده

 همان .گیردمی جان چشمانش مقابل در برکه یچهره 

 زده مردگیموش به را خودش حسام نظر از که کسی
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 از تفاوت،بی کشد،می سیگار ناشیانه که دختری ...است

 خودش انگار که دختری .گویدمی بنیامین از اشخبریبی

 متهم و قانون نام شنیدن از ماشین داخل که کسی .نیست

 چسباند همبه را هایشدست که دختری .نیست لرزید شدن

 .بود دیگری فرد انگار زد، زل او به دستبند منتظر و

 یادبه بیشتر را دختر دارد سعی .کندمی اریکب چشم 

 و روحبی چشمان شودمی عایدش که چیزی تنها .بیاورد
 شدتبه و محض تفاوتیبی است؛ اشزندگی از خالی

  !واضحش

 گویدمی چیزی حسش .کشدمی درهم را پهنش ابروهای 

  .دیگری چیز منطقش و

 نطقشم اما است، خبربی چیزهمه از دخترک او نظربه

 .کندمی یادآوری کوه پای را او حضور

 جرزنی از و است شاکی .آیدمی اهورا زدن داد صدای 

 به که قدرآن .بردمی باال  را صدایش .گویدمی اروند

  :برسد حسام گوش
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 بنیامین دیگه جوریه .حسام شو خیالبی رو دختره–

 .کنممی پیدا رو واعظی

 را گوشی .کندمی قطع را تماس او و کشدمی پوفی حسام 

 سر به دستی .افتدمی سمتشبه اروند نگاه .آوردمی پایین

 :گویدمی رضایت با و کشدمی مویش بدون

 تو بیا زمین بذار ماَسکوماس اون سروان، جناب–

  !حالجی مردهچند ببینم میدون،

 این با شدنش خطاب بابت بازهم و شودمی سخت فکش 

 درجه خلع که داندنمی وندار .دهدنمی تذکری عنوان

 تفاوت قدرچه برادرش دادن استعفا از او تصور با شدن،

 .دارد

 حالتبه .گذاردمی حوض یلبه را گوشی و شودمی خم 

 :دهدمی جواب خواندن کری

 صورتت توی قبلیم سرویس جای هنوز وظیفه، سرباز–

 ؟*زیقی خورآش کنهمی کم رو تو روی چی .مونده
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 تلفنی ازقبل زمان مثل و شودمی رد تور رزی از اروند 

 با .شودمی اهورا تیمیهم امین،محمد کردن صحبت

 :گویدمی لودگی

 تیمخوردهزمین ما .عشقه خوندنتو رجز !جوووون–

 .جناب

 بیشتر قدرتی با را سرویسش آن جایبه .دهدنمی جوابی

 .زندمی نیاز مورد حد از

 .خوابدمی اروند و اهورا زمین در توپ

 مقصرً  کدامشان کهاین سر بر را دو آن بین بحث صدای

 .است دیگری جای فکرش .شنودنمی بود توپ خوابیدن

می همبه را هایشدست کشد،می سیگار که دختری پیش
 منتظر، نگاهی با ها،آن به دستبند خوردن برای و چسباند

 .ماندمی اشخیره

 

 

 .ندارد را کاری نجاما توانایی که دردنخوربه آدم :زیقی*
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  شه؟می چقدر-

می نگه ثابت آماده و شده پیچیده گلدسته روی را نگاهش
 را میخک دو و رز گلً  شاخه سه قیمت سرعت با دار؛

روبه منتظر و چادری زنً  به رو و بلند سر .کندمی حساب
  .گویدمی را قیمت تصنعی لبخندی با رویش

 .گذاردمی میز روی را کارتش و دهدمی تکان سر زن

 شودمی خم خوانکارت دستگاه سمت به کهحالیدر برکه

 با همچنان کوچک درسای  .اندازدمی درسا به نگاهی

اً پازل  را کارت .زندمی لبخند .است درگیر سختش نسبتا
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مشتری یجمله او تشکر جواب در .گرداندبرمی زن به
می زبان بر کندمی تکرار است ماه سه که را ایپسندانه
 ."باشید راضی امیدوارم" آورد

 میزً  .برود درسا سمت به کندمی وقت او و رودمی زن

 ماهه سه است درسا یقواره و قد به مناسب که کوچکی

 کوچکی کمد .است گرفته قرار مغازه کار میز پشت که

 کمی ساله چهار_سه یبچه دختر یک وسایل مختص هم

 .ترطرف نآ

 و کرده رد را سهیل حمایتی کارت برکه که است ماه سه
 طوراین را جمله این بتوان شاید نه یا ...ایستاده پا سر

 .نداشته ایستادن پا سر جز ایچاره برکه که کرد اصالح

 پدرش هااین از کدامهیچ اما هست عمویش هست، سهیل

مالی هایحمایت برای را هاآن اصرار تواندنمی .نیستند
 ماهیت با که شده باعث فکر طرز همین .بپذیرد شان

 او جای .بیاید کنار پدرش خالی جای بودنً  وحشتناک

 هامشتری دست به بپیچد، را هاگل او جای به و بایستد

 یک مثل و بزند لبخند ایحرفه بازیگر یک مثل بدهد،

 ."باشید راضی امیدوارم" کند تکرار شده ضبط نوار
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 کوچک میز مقابل را بلندش پایه و ستیکیپال صندلی

 هم خودش که پازلی روی را نگاهش .دهدمی قرار درسا

 یک این .داردمی نگه است تربزرگ او سن از داندمی

بزرگ اتفاق آن از بعد هم درسا که است دردناک واقعیت
 کودکی برای کودکانه حد از بیش هایبازی .است شده تر

 تواندنمی گذاشته سر پشت را نشدنی وصف زجری که

 .کند سرگرم را درسا

می نمایشی هیجانی با و داردبرمی را پازل از ایتکه
 :گوید

 دیدی تا .کنی درستش تندتند نبود قرار .بدجنس درسای-

 کمونش رنگین درآوردی بازی زرنگ دارم مشتری من

 درست رو اون خودم داشتم دوست من .کردی تکمیل رو

 .کنم

 دستش درون یتکه و اندازدمی باال را کشکوچ هایشانه

 :دهدمی قرار خود جای در را

 اصلنم .بسازم رو کمون رنگین داشتم دوست منم خب-

 .بدجنسی خودت
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 تندتر بعدی یتکه برداشتن برای هایشدست حرکت بعد و

 برای تمایلش و زندمی لبخند برکه .شودمی ترحریصانه و

 در درسا دهدمی اجازه .ردگیمی نادیده را او سر بوسیدن

 مشغول اشتیاق با و بماند باقی زرگری دعوای این فاز

 .باشد

 درسا وقتی شب آخر و دارد نگه تواندمی را هایشبوسه

 تسویه خودش با را طلبش گذاردمی بازویش روی سر

  .کند

می او بازوی روی سر درسا که ماهی سه این تمام مثل
 یخیره و بیدار شب هاییمهن تا او و خوابیدمی و گذاشت
بی به .کردمی فکر و ماندمی خیره و بیدار .ماندمی سقف
بی به و اشخواهریبی به اش،مادریبی به اش،پدری
 ...اشکسی

 

 نه_و_نود_پست#

 

 حسینی_عادله#
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 روی از را سرش او و شودمی باز مغازه ایشیشه در

 عنوان به .اردگذمی مغازه به پا هدی .چرخاندمی شانه

 انگار و گذاردمی باز هم از را شالش هایلبه کار اولین

 :زندمی غر است مقصر او

 .شدم تلف .مرداد اول یا فروردینه آخر نیست معلوم_

 را آن یدرجه و داردبرمی میز روی از را اسپیلت کنترل

 :آوردمی ترپایین

 .بودی کولر باد زیر ماشینت تو االن تا بزن غر کم-

 .دوزدمی درسا به را نگاهش .دهدنمی جوابی هدی

اً را کیفش و سوئیچ  با و کندمی رها کار میز روی تقریبا

 :گویدمی داده باال ابرویی
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 راز .خانمخوشگل سالم .ببین رو خانم درسا بهبه-

 دیروزی؟ از بهتر روز هر که چیه شما موفقیت

می ایشنم به را سفیدش و ریز هایدندان و خنددمی درسا
 دیده را اشبازیهم انگار .دارد دوست را هدی .گذارد

 :است

 تا بخره لب رج برام گممی بابا به بشم بزرگ اگه تازه-

  .بشم ترمخوشگل

 .دهدمی نشان را هدی هایلب چشم یاشاره با و

 به میز روی ضایعاتی هایبرگ کردنجمع حال در برکه

 :گویدمی تأکید حالت

 .کنه سالم ترشبزرگ به بگیره یاد هم بلشق قراره البته-

 .کندمی آزاد درسا گفتن "لب رج" از را اشخنده هدی

 سمت به و گذاردمی میز روی آرنج از را هایشدست 

 :شودمی خم درسا

 بهت وقتش به خودم .خیالبی رو سهیلت بابا و برکه این_

 .خودم فابیریک رفیق شیمی .بکنی غلطی همه دممی یاد
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 :گویدمی متعجب درسا و گویدمی نچی هبرک

  دادی؟ فحش االن-

 هدی .است هدی یجمله در "غلطی" یکلمه به اشاشاره

 :گویدمی رضایت با و زندمی چشمکی

 .کردم باز برات رو آینده از دریچه یه .بابا نه-

 حال به را او هدی .کندمی نگاهش گنگ و گیج درسا

 :شودمی متمایل کهبر سمت به کمی و گذاردمی خودش

  خبرا؟ چه-

 سر را پالستیکی صندلی و سابدمی هم به را هایشلب

 :گرداندمیبر جایش

 .هیچی فعال-

 نیست؟ خبری چی؟ مرتیکه اون از-

 مرتیکه از منظورش که دانندمی خوب دویشان هر

 .است بنیامین
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 ستون میز روی را هایشآرنج و نشیندمی صندلی روی

می خم پایین به بالتکلیف مچ از دستش دو هر .کندمی
  :شوند

  .داد پیام جدید خط یه با بازم دیشب-

 :کشدمی درهم چهره چندش با هدی

  شرف؟بی یمرتیکه گفت چی-

می جواب حسی هیچبی و دهدمی بیرون صدا با را نفسش
 :دهد

 .شده تنگ برام دلش کهاین .تکراری چرندیات مشت یه-

 خزعبالت سرییه و کنهمی فکر مبه صبح تا شب کهاین

 .شکلی این

 

 صد_پست#

 

 حسینی_عادله#
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می مشتری مخصوص یکاناپه تک روی سرعت با هدی
 :پرسدمی عجله با و نشیند

  دادی؟ رو جوابش-

 را اشچانه روی چال راستش دست یاشاره انگشتً  با

 :گویدمی تفاوتیبی عین در بیرون به خیره و کندمی لمس

 کردم فروارد رو هاشپیام تمام .ندارم دادن برای بیجوا-

 .بهداد امینمحمد برای

 داردمی نگه مصنوعی هایگل سبدً  روی را نگاهش هدی

 :دهدمی بیرون صدا با را نفسش و

 معلوم .خونهمی رو هاپیام فقط معمول طبق که اونم-

عکس نه دهمی جوابی نه که کنهمی غلطی چه نیست
  .دهمی نشون العملی
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 هدی یجمله دوم قسمت کندمی فکر خودش با برکه و

 نشان العملعکس بهداد امینمحمد .نیست درست هم خیلی

 .است اشاعتمادیبی از نشان که العملیعکس .دهدمی

 را او توسط بیگاهش و گاه شدن تعقیب بشود اگر البته

 .نامید العملعکس

 یخچال سر خودش کهاین از بعد البته .رودمی هدی

 خودش آبلیمو شربتً  لیوان یک و رودمی مغازه کوچک

  .کندمی مهمان را درسا و

 مادرش خودش، بین انزجار از پر و تکراری هایتنش از

 آرایشگاه نوبتً  سماجت با و گویدمی او جوان همسر و

 .کندمی یادآوری را برکه

 را مغز چهار ظرف برکه .رودمی تاریکی به رو هوا

 .اندازدمی ساعت به نگاهی و گذاردمی درسا تدس کنار

 یک که گذاردمی قرار خودش با ...دیگه ساعت یک

 بس امروز برای .برود و ببندد را مغازه دیگر ساعت

  .است
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 را تماس .کندمی جلب را توجهش اشگوشی زنگً  صدای

 و سالم .بدهد را سهیل جواب تا کندمی برقرار
 سهیل صدای .شودمی بدل و رد کوتاه شانبین احوالپرسی

 او صدای الینفک جزء خستگی انگار اصالاً .است خسته

  .شده

  برکه؟ ایمغازه کی تا-

 برکه .آیدمی داخل و کندمی باز را مغازه در جوانی

می را او سالم جواب و فاصله کمی گوشش از را گوشی
 :گویدمی سهیل به رو بعد و دهد

اً دیگه ساعته یک-   چطور؟ .تقریبا

 بخوریم بیرون رو شام امشب نیستی خسته خیلی اگه گفتم-

 .دادم پیتزا  قول درسا به دیشب

 مطمئن که آنقدر .جسمی هم و روحی هم است؛ خسته

 نخواهد پایین گلویش از هم محبوبش چلوکباب حتی است

 خیره و خواهدمی را اتاقش دلش .پیتزا به برسد چه رفت

 در را درسا ماه سه این تمام مثل اما .را آن سقف به شدن

 :گذاردمی هایشخواسته اولویت
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 بده خبر افتادی راه و بستی رو مغازه .ندارم مشکلی من-

  .بیفتیم راه اینجا از هم ما

 از را رز گل شاخه یک مشتری .شودمی قطع شانتماس

می توضیح و گذاشته میز روی کرده انتخاب رزهای بین
 همین برای را خاص و دهالعافوق تزئین یک دلش که دهد

 .خواهدمی شاخه تک

 به خودش .گویدمی نیحتما و دهدمی تکان سر برکه

 .ندارد اعتقادی دهد می که اطمینانی

 .کندمی قیچی را اشاضافه هایبرگ و داردبرمی را رز

 العادهفوق و خاص دنیا این چیزهیچ پدرش رفتن از بعد

 .نیست

 

 یک_و_صد_پست#
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 کار، اولین عنوانبه برکه .زنندمی بیرون رستوران زا 

می حس مدام روزها این .بلعدمی را هوا از عظیمی حجم
 درمورد مسئله این و است مواجه اکسیژن کمبود با کند

 انواع بوی با و بودند آن در قبل یدقیقه چند که فضایی

 .کندمی صدق شدیدااً بود شده پر فودفست و سنتی غذاهای

 دستبه بادکنک ترطرفآن قدم چند که مردی ورحض 

 .کندمی جلب خود به زود خیلی را درسا توجه ایستاده

 .رسدمی هابادکنک به و گیردمی را او نگاه رد سهیل

 باحوصله و کشدمی او خرگوشی موهای روی را دستش

 :پرسدمی

  گی؟می چی تو .ترهقشنگ قرمزه بادکنک گممی من–
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 :شودمی زدههیجان سوال این تأثیر تحت باسرعت درسا 

 !صولتی فقط ...صولتی–

می تماشایش برکه .است نمایشی سهیل لب یگوشه لبخندً  
 چه شاننمایشی لبخندهای دارند، مشترکی وجه چه .کند

 .است شده زیاد تصاعدی

 .ترهخوشگل کدومش ببینیم جلو بریم پس خب،–

 .نگردمی برکه به و دکنمی بلند سر جمله این گفتن بعداز 

 دادن نشان جالب برای هم برکه خواهدمی دلش احتماالاً

 به مثالاً .بگوید ایجمله درسا آوردن شوق سر و بحث این

به او که داندنمی سهیل .کند اشاره زرد بادکنک بودن زیبا
 خودش و سازدمی سناریو شب تا صبح از کافی یاندازه

 این یخسته قدرآن برکه نددانمی .کندمی بازی تنهاییبه

 برای نایی دیگر که است آوردن دوام و خودش کشیدن

 .ندارد سازمان براضافه هایهمکاری

می سفیدش تیبای به و داردمیبر او روی از را نگاهش 
 :دهد
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 سر هم شماها ماشین، سمت رممی یواشیواش من–

 .بیاین رسیدید توافق به بادکنک

 کهاین بدون و کندمی اعالم ار انصرافش شکل این به 

 فکر و رودمی .افتدمی راهبه زنانقدم باشد جوابی منتظر

 جدید رفتارهای به کردن عادت درحال کمکم کندمی

 بزرگ که ایبرکه ...جدید یبرکه این به .است خودش

 چیز هم خیلی گفتن نه که گرفته یاد و شده سرسخت شده،

 .نیست بدی

می زنگ اشگوشی که است شماشین قدمی چند در 
می برقرار را ارتباط .است عباس عمو مخاطبش .خورد
 و دیدارها به باتوجه احوالپرسیشان .دهدمی سالم و کند

 .است کوتاه شانهرروزه هایتماس

 نگران ندادی جواب خونه، زدم زنگ جان؟ عمو کجایی–

 .شدم

 مقابل در ضربدری را پاهایش .دهدمی تکیه ماشینش به 

 :گذاردمی هم
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 .بیرون اومدیم شام برای درسا و سهیل با .عمو خوبم–

 سهیل صدای برکه .است عادیغیر کمی آقا عباس مکث 

 در ظاهرااً .شنودمی ضعیف فاصله این از را درسا و

می برکه ذهن از .دارند کلکل بادکنک رنگ با رابطه
 «...سهیل بیچاره» گذرد

 :پرسدمی 

 !عمو؟ شدید ساکت–

می جواب احتیاطبا و کندمی صاف را صدایش آقا عباس 
 :دهد

 که بگم خواممی چیزی یه جان، برکه ...عمو هستم–

 که بگم جوریچه باید دونمنمی دراصل .سخته گفتنش

  .نشی دلخور تو و نیاد پیش سوءتفاهمی

 خب، بگوید خواهدمی دلش .زندمی پلک سنگین چندبار 

 دارید؟ اصراری چه .نگویید اصالاً است طوراین اگر

 ندارم، هم را خوب هایحرف شنیدن یحوصله من بگوید
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 به آن از خوبی بوهای هم نگفته که حرفی به برسد چه

 .رسدنمی مشام

 

 دو_و_صد_پست#

  

 

 

 

 

 

 

 فکر خودش با اما خواهد،می را هااین یهمه گفتن دلش 

 :کند تمامش و بشنود باشد بهتر شاید کندمی

 اتفاق شما هاینگرانی از کدومهیچ انشاهلل ...عمو بگید–

 .افتهنمی
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 :محتاط و دلسوزانه کند؛می شروع پدرانه آقا عباس 

 .کنیممی رد بحرانو یه داریم مونهمه ما جون، عمو–

بقیه از بیشتر تو و داریم نیاز زمان به مونهمه سخته،
 نینگرا یه من بحران این بر عالوه وسط این منتها .مون

  !دارم هم دیگه

 درسا دست به را صورتی بادکنک فروشبادکنک مردً  

می همبه را رنگشبی و برجسته هایلب برکه .دهدمی
 :کندمی زمزمه و ساید

  چیه؟ اون–

 خودش و بگوید خواهدمی انگار گوید؛می تند آقا عباس 

 :کند راحت را

این و سهیل و تو به درسا نیاز خاطربه وسط این کهاین–
 و تو بین ایعالقه و کشش یه خونگی،هم  و نزدیکی همه
 اخالقی و عقالنی شکلبه اگه خب، که بیاد وجودبه سهیل

 شیطون اما نیست، بدی اتفاق هم خیلی باشه قانونی و

 ...لعنتی
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 :گویدمی محکم و گذاردمی همروی درد از را هایشپلک 

اً عمو،–  .ندین ادامه کنممی خواهش .کنین تمومش لطفا

پیش .شودمی راست عمو بینیپیش و فکر از تنش موهای 
 باران همسر سهیل .است محال ممکنً غیر یک که ایبینی

 .ندارند باور را باران رفتن حتی هنوز کدامشانهیچ .است

 است؟ گرفته پا عمو ذهن در کجا از بیمارگونه افکارً  این

می دلش .بشنود توانستمی که چیزی آورترینچندش 
می عملی را تمایلش او و بود قبل یدقیقه چند االن خواهد
 اصراری چه !عموجون نگید خب» :گفتمی و کرد

 شده دیر زود که است وقتی همان االن اما ...«دارید؟

 .است

 :است ترخواهشی بار این آقا عباس صدای 

 یه فقط من .بیفته اتفاق این قراره نگفتم من جان، برکه–

 تو از بیشتر پیرهن چهارتا دنیا این توی که رمتبزرگ

 برات تو تربزرگ تنها عنوانبه دارم حق .مکرده پاره

  داری؟ قبول که اینو .باشم نگران
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 دادن قورت مثل واقعیت این شنیدن ...«تربزرگ تنها» 

 را جسمش و روح .اندبرنده و تیز که هاییستخردهشیشه

  .روندمی پایین و درندمی

 از بازتر درسا یچهره .آیندمی سمتشبه درسا و هیلس 

 .است امروز کل

 برای هم پیتزا خوردن از حتی بادکنک گرفتن ظاهرااً 

  .است بوده ترجذاب درسا

 ادامه مالیمتبا و شودنمی او جواب شنیدن منتظر عمو 

 :دهدمی

 اگه .دارامانت و مسئولم چون زنم،می حرفی اگه من–

 هیچی دونممی و مدنیادیده پیر که اینه ایبر گممی چیزی

 به کهاین برای گفتم رو اینا االن اما ...نیست ممکنغیر

 .برسم ایدیگه چیز

 حرف تواندنمی هم «دیگه چیز» کندمی حس برکه 

 ادامه عمو و شودمی جاجابه کمی کالفه .باشد خوشایندی

 :دهدمی
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 نگرانیم یلدال و توضیحات این گفتن بدون پیش یهفته–

 زندگی باهم من آپارتمان توی و بیای که دادم پیشنهاد بهت

 اون توی من سهیل بودن خوب یهمه باوجود گفتم .کنیم

 تو کنم؛ زندگی تو با جااون بیام تونمنمی .معذبم آپارتمان

 که گفتی جمله یه فقط و کردی رد پیشنهادمو .جااین بیا

 .سخته و والنیط برات فروشیگل تا من یخونه مسیر

اً مسیر طول که بودم موافق چون دادم، حق بهت منم  واقعا

اً شه؛می سازمشکل برات و زیاده  .زمستون تو مخصوصا

 .دهدمی فاصله گردن از را شالش دست با 

 چیزی هم شاید کرده، چرک انگار .کندمی درد گلویش 

 گم را چشمانش راه که ایگلوله است؛ بسته را آن راه

 .کرده

 

 سه_و_صد_پست#
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 :دهدمی ادامه عمیق نفسی کشیدن ازبعد عمو 

 دست بابات بیامرزخدا االرثسهم که دونیمی خوب تو–

 فکر من .بشه منتقل تو به شهمه باید که االرثیسهم .منه

 امنی یمنطقه توی آپارتمان یه مبلغ این با تونیممی کردم

 خودبهخود نم نگرانی اون هم جوریاون .بخریم برات

 به دینی م،زنده خودم تا راحته خیالم هم و شهمی حل

 یشرمنده عمرم آخر روز تا من که هرچند .نیست گردنم
 این کردن منتقل حتی .هستم حسین برای بودنم نابرادر

 !کنه کم من وجدانعذاب بار از نیست قرار هم پول

می قدرهرچه که ایخانه در دیگر؟ جای یک در آپارتمان 
  کرد؟می پیدا مادرش حضور از ردی کمتر گشت،
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 دست ایستد،می ترعقب برکه حال رعایت برای سهیل 

  .کند تمام را تلفنش راحت برکه تا داردمی نگه را درسا

 لحنی چه با کندمی فکر خودش با و بیندمی را او برکه 

 توضیح عمویش برای باید را چیزها سری یک تواندمی

نمی که بگوید مادرش گل از پر پاسیو از چگونه بدهد؟
 طورچه !داد انتقال امنی آپارتمان هیچ به را آن شود

 و باال درحال را باران هایقدم صدای هنوز که بگوید
 بفهماند عمویش به کهاین یا شنود؟می هاپله آن کردنً  پایین

 روزی که نشیندمی جایی سفره کنار خوردن شام موقع او

 تا کندمی تلقین خودش به قدرآن و هنشستمی پدرش

می را هااین آیا .کندمی حس را پدرش تن گرمای باالخره
 داد؟ انتقال عمو پیشنهادی امن آپارتمان به توان

 محکم ولی غریبه، و سرد لحنی با تا است کافی هاهمین 

 :کند تمام را بحث این

 .بگیرم تصمیم زندگیم برای خودم بدین اجازه عمو،–

 زندگی از همه قدراون خونه اون توی نباشید اننگر

سهم درمورد .نشه شیطانی افکار درگیر کسی که بریدن
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 هیچ براش من چون باشه، خودتون دستً  فعالاً هم االرث

 .ندارم ایبرنامه

 :پرسدمی مظلومانه آقا عباس 

 قدرچه که دونهمی خدا ...جون عمو کردم دلخورت–

 .ذارمنمی زمین راحت سرً  شب فکرت از و نگرانتم

 سرد بازهم و کندمی فرو اشکوله بغل جیب در را دستش 

 :دهدمی جواب

 جزو هم دلخوری مردن هامحس ماهه سه .نشدم دلخور–

 راحت شب و باشید خودتون مراقب .هاستحس همون

 .خوش شبتون .بخوابید

 سهیل .گیردمی باال را سرش و کندمی قطع که را تماس 

 شکلبه او یشدهسخت صورت .شودیم متوجهش

 حفظ برای دلیلی برکه .آیدمی سهیل چشمبه واضحی

 .دهدنمی او به پرسیدن برای هم مهلتی بیند،نمی ظاهر

 :گویدمی حوصلهبی و زندمی را ماشین دزدگیر

 دیگه؟ آدمی خودت ماشین با درسا–
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 .نشیندمی فرمان پشت بدهد جوابی سهیل کهاین ازقبل 

 را او العملعکس کنار یشیشه از تا چرخاندنمی سر 

 از دوم بار برای امشب دارد تمایل آن جایبه .ببیند

 ...«سهیل بیچاره» که بگذرد جمله این فکرش

 عین سهیل داریخود به مردی درمورد عمو بیمار فکر 

  .است انصافیبی

 هایجاذبه از ترشبزرگ تنها که «خودش بیچاره»

 .ترسدمی و گویدمی خواهرششوهر یبرا او جنسی

 راهبه و دهدمی گاز باقدرت کندمی روشن که را ماشین 

 خانه به سهیل رسیدن ازقبل دقیقه چند دارد امید .افتدمی

 را خودش سیگار نخ یک کند وقت که قدرآن .برسد

  .کند مهمان

 درسا سهیل کهاین ازپیش تا باید چون ندارد، زیادی وقت 

 هوای شدن عوض برای بفرستد، باال خوابیدن یبرا را

 .کند باز را هاپنجره اتاق

 

 چهار_و_صد_پست#

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 
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  !شرفبی پفیوزً –

 بار چندمین برای و کبود صورت با را این محمدامین 

 درمورد را هاصفت این دارد الزم انگار .کندمی زمزمه

  .کند تکرار خودش با نظر مورد فاعل

 انگشتان با و دهدمی فشار بیشتر را انفرم دستش با 

 .کشدمی را موهایش ترمحکم دیگرش دست

 برعکس .کندنمی زمزمه که است جری قدرآن اما حسام 

 احساسات دارد الزم که گراستبرون یک او امینمحمد

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 همین خاطربه .شود شریک دومی نفر با را اشلحظه در

 :کندمی ابراز زدن هوار با را اعتراضش

بی اون از قدرچه ما مگه محمد؟ شهمی جوریاین چرا–
  زدیم؟ ردشو فهمید کجا از داشتیم؟ فاصله چیزهمه

 درهم بیشتر را پهنش ابروهای جایشبه .دهدنمی جوابی 

 بنیامین باید االن .لنگدمی کارشان جای یک .کندفرومی

 و باشد مانده او .باشد داده جان او هایمشت زیر واعظی
 .بنیامین جان بدون جسم

 را پناهگاهش او هاآن رسیدن ازقبل ساعت چند کهاین نه 

 همآن درآمده، آب از اشتباه محاسباتش  .باشد کرده ترک

 از بنیامین که جاستاین مسئله اما .ساعت چند حد در فقط

زده را ردش فهمیده کجا از است؟ تعقیب تحت فهمیده کجا
  اند؟

 :رودمی باالتر بازهم حسام شاکی صدای 
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 شده تموم چیهمه .بودا مشتمون تو زادهحروم اون ...ا ا ا ً–

 وریکدوم نفهمیدیم حتی ما که بست فلنگو جوریچه .بود

 !کرده؟ فرار

محمد به اعتنابی و کندمی زیاد را ماشین کولر یدرجه 
 از پر و کندمی تنظیم خودش سمتبه را هادریچه امین

 :غردمی نشدهکنترل خشم

 قدرچه ...هیچی به هیچی اخرشم زدن دوسگ همهاین–

 چیزهمهبی بنیامین اون رد زدن برای سازمان هایبچه از

 افتادم و زدم رو چیهمه قید که یکی من .کردیم استفاده

 که بشه رو دستم اگه دونستممی کهاین با حتی .دنبالش

لنگه ممن کاله گرفتم، کاربه رو هابچه شخصی منافع برای
 .مهکاسه تو خدمتم از انفصال یه و ستمعرکه پس تو ی

 او یشرمنده یا و کند تشکر بیندنمی نیازی محمدامین 

 که نیست نوعی از حسام و او یرابطه جنس اصالاً .باشد

 هایسپاسگزاری و تشکر و کلمات با بازی به نیازی

 وجود تمام با هم برای دارند عادت هردو .باشد مرسوم

  .نباشند تشکری منتظر و بگذارند همای
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 باالی یدکمه و آوردمی پایین را دستش امین محمد 

 سرخ رنگ با اشسبزه گردن .کندمی باز را پیراهنش

 و است فروردین روزهای آخرین .شده ترکیب
 بودنش مردادماهی از خبر او روزوحال و گرگرفتگی

 ار گذشته روزهای و است تند دور روی ذهنش .دارد
 بین در واعظی بنیامین عکس کردن پخش .کندمی مرور

 تکتک همکاری و بودند همکارهایش روزی که رفقایش

 ...کار این بودن غیرقانونی به علم با رفقا

 محمدامین خود توسط برکه داشتن نظر زیر طورهمین 

 .دخترک گناهیبی به او حس و اعتقاد باوجود

 که داشت نظر زیر را دختری مدت این امین محمد 

 تکراری عجیب آرامگاه، و گلفروشی و خانه بین مسیرش

 یک .نداشت رفتن برای دیگری جای انگار دختر .بود

 برای برکه زندگی روش .عجیب کسیبی و تنهایی نوع

 .داشت سؤال جای محمد

 گاهی و کوچکش یخواهرزاده او همراه تنها که دختری

  .بود خواهرش همسر نیز
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نزدیک در همآن شد، زده واعظی یامینبن رد درنهایت 
 تعقیب طریق از نه کار این .ترکیه مرز به شهر ترین

 این پای و کردند رفاقت که رفقایی توسط بلکه برکه،

 .شد انجام ایستادند ماجرا

 داد حسام را رفقا همان توسط بنیامین دستگیری پیشنهاد 

 که کسانی نبود قرار .کرد رد را آن باقدرت محمدامین و

 و خدمت از انفصال درگیر خودش مثل کردند حمایتش
 .شوند شغلشان دادن ازدست
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 هایدست با کرد،می دستگیر را بنیامین خودش باید او 

می دیوار تریننزدیک به گرفت،می را او ییقه خودش
 مطمئن دادنش جان از تا زدمی را او قدرآن و چسباند

 درست بنیامین فرار با که بود دلچسبی رویای اهاین .شود

 یک به تبدیل حسام و محمدامین رسیدن ازقبل ساعت چند

اً است، کرده فرار بازهم بنیامین .شد واقعی کابوس  دقیقا

 زندان در باید که روزهایی یا ...کوه در روز همان مثل

کثافت سروته رفتن زندان سال یک با اما داد،می جان
 آزاد هم مدت این گذراندن بعداز .شد معج هایشکاری

 پیدا هدف با و حفاری در شرکت جرم به تنها است؛ شده

 ...فرهنگی میراث کردن

 دور مشتش کندمی پارک خانه در مقابل را ماشین وقتی 

 .است شده سخت سنگ قلوه یک به تبدیل ماشین فرمان

 گردن سرخی بین در هم گردن روی سبزرنگ رگ

 .دهدمی ننشا خودی بلندش

می حیاط داخل به پا حسام ازقبل و کندمی باز را در 
 ایوان روی اشبیرونی و تیره هایلباس با اهورا .گذارد
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 با صورتش .شودمی متوجهشان زود خیلی خانه قدیمی

 :شودمی باز ازهم دیدنشان

  داداش؟ اومدین .سالم ...ا ً–

 اما ست،ا کبود چنانهم صورتش .رودمی باال را هاپله 

 چیزی پسرها نیست قرار .کرده کم عضالتش انقباض از

 :بدانند او طوفانی وروزحال از

  کجاست؟ اروند .سالم–

 با او جواب در و دهدمی فشار را حسام دست اهورا 

 :گویدمی غم و مکث

  .بگیره هاآماده حلوا این از قنادی رفت–

می اهورا پیش جاهمان حسام .رودمی هال در سمتبه 
 محمدامین .شودمی صحبت مشغول او با آرام و ایستد

 آرامیبه و بایستد حسام مثل نیست احتیاجی .رودمی داخل

  چی؟ برای حلوا بپرسد
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 .بنددمی سرشپشت ضرببه را در و شودمی اتاق وارد 

 .کندمی باز عصبی را پیراهنش سوم و دوم یدکمه

 ندارد را نجمپ و چهارم یدکمه کردن باز کشش اعصابش

 .کشدمی بیرون تنش از طورهمان باقدرت را پیراهن که

گوشه به پیراهن .روندمی طرفیبه هرکدام آخر یدکمه دو
 سقوط آن روی هم اشمشکی رکابی .شودمی پرتاب ای

اً .کندمی نمی که برود سیگارش یبسته سراغ باید قانونا
 وسط رونشبی شلوار و برهنه یتنهنیم با جایشبه .رود

 کفشان و کندمی خم زانو از را پاهایش .کشدمی دراز اتاق

 بدن موازات به را دستش یک .گذاردمی زمین روی را

می فشار پیشانی روی را دیگرش دست و کندمی مشت
  .دهد

 امروز .است سقف به نفرتش از پر و سخت سرد، نگاه

اً ...گردد ثبت زندگیش تاریخ در توانستمی  چند مثل دقیقا

 .روزی چنین در پیش سال

آن بدون اروند و اهورا یعنی این .آیدمی حیاط در صدای 
 نیست قرار که دانندمی خوب .اندرفته بیایند سراغش که

 هم حسام شاید .باشد کنارشان در را امروز محمدامین
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 او باید داندمی خوب که حسامی .باشد کرده همراهیشان

  .دبگذار خودش حال به و تنها را

 داغ یک سالگرد در تا روندمی حسام و اروند و اهورا 

 سفید و سرد سنگ یک کنار در را روز این وحشتناک،

 سنگ آن زیر که کسی فکر و ماندمی او و بگذرانند

 .است خوابیده

 خوابیدن ازقبل روز چند .بنددمی محکم را هایشچشم 

 .آوردمی خاطربه را سفید سنگ آن زیر ارغوان

 شده ارغوان جانکم هایدست درگیر پاهایش که روزی

 او نرفتن برای عاجزانه و زدمی زار ارغوان .بود

 .نرو بنیامین سروقت نرو، داداش» :کردمی التماس

 رضایت با افتاده اتفاقی هر .ننداز دردسر توی خودتو

 کردممی فکر .اونم عاشق کردممی فکر من .بوده خودم

 منو بزن، منو بمون .عشقمه اتاثب برای کنممی غلطی هر

 شر خودت برای اما کن، بیرونم خونه این از بکش،

 «...نکن درست
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 شش_و_صد_پست#

 

 

 

 

 

 

 

 چندان نه گره .کندمی تن به را مادرش پوشتن یحوله

می را پدرش روفرشی هایدمپایی و زندمی محکمی
 .پوشد

 شلوار و بلوز که جایی رودمی تختش سمت به خسته

 آب حمامً  یک حتی .دارد قرار آن روی رنگش طوسی

 حد از بیش انگار که روزی خستگی نتوانسته هم سرد

 تروحشتناک .بیاورد بیرون تنش از را بود شده طوالنی

می گاز پای و رفتمی آشپزخانه به باید تازه االن کهاین
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می سرهم غذایی درسا رفتنً  خواب به از قبل باید .ایستاد
 درسا گیربهانه و سخت یذائقه با که اییغذ هم آن .کرد

 عادت پروسه این به که است ماه شش .بیاید در جور

 غذا درسا برای باران جای که است ماه شش .کرده

 جای و پیچدمی گل دسته پدرش جای کند،می درست

 .ایستدمی گاز آن پای مادرش

گوشی صدای که بردمی زیرش لباس سمت به را دستش 
 .چرخاندمی اتاق در سمت به را سرش اش

می هال سمت به و شودمی رها انگشتش دو بین از لباس
  .رود

اً .کندمی پیدا پانسیون یلبه را گوشی  آخرین که جایی دقیقا

 هاییگل تماشای به و نشسته جاآن رفتن حمام از قبل بار

 مادرش یعالقهمورد منظره روزی که بود شده مشغول

  .بود

بی را تماس هدی نام دیدن با و داردمیبر را گوشی
 :دهدمی جواب کالفه و حوصله

  چیه؟ دیگه-
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می خواهش با است گرفته زیر دست کهکسی مثل هدی
 :پرسد

 خواممی االن کنی؟ فکر بیشتر خواینمی یعنی گممی-

 نوبتم یه شهمی چی بگیرم، نوبت خودم برای بزنم زنگ

 ؟نیستا بدی چیز تنوع بگیرم؟ تو برای

 بیشتر ریزش از تا کشدمی سرش روی را پوشتن کاله

 :کند جلوگیری موهایش روی از آب قطرات

 که بودی مخم رو بردارم ابروهامو کهاین از قبل تا-

 راحته خیالت دیگه که االن .نیست بدی چیز تمیزی

 نیست صورتم توی هم مو دونه یه برداشتم، ابروهامو

دیگه یدغدغه هیچ تو کنی؟ رنگ موهامو که اینی دنبال
 نداری؟ من موهای جز ای

 :خنددمی هدی

 که اخالق خدایی .دیدمت تکراری بس از شدم خسته-

 .بشی تحمل قابل برس اتقیافه به کمیه حداقل نداری

می را حمامش کاله و گیردمی سرسری را موهایش آبً 
 را سفیدش و گرد صورت دارشحالت موهای .اندازد
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می آشپزخانه به نگاهی جا همان زا .است گرفته قاب
 سریع غذای یک انتخاب روی کندمی سعی و اندازد

 :دهدمی را هدی جواب همزمان و .کند تمرکز

 ناراحتی باشم؟ داشته قیافه و اخالق دادم تعهد من مگه-

  .فروشیگل و مغازه سمت نکن کج خرو سرً  هی

 و قشرفی .کند اصرار این از بیشتر نباید که داندمی هدی
 یشیوه به پس .شناسدمی خوب را جدیدش روحیات
 :گویدمی لودگی با و کندمی عوض را بحث رفاقتشان

 با کنممی دقت که خوب .نداری ایویژگی هیچ که ف نّار به-

 .کرد قناری رو گنجیشک شهنمی هم لعاب و رنگ

 طرحی فقط انگار .است کمرنگ خیلی لبش روی لبخندً 

 :است لبخند از

 ...حساب شعورت روی شهمی حدی یه تا هخوب-

 

 هفت_و_صد_پست#

 

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 

 در بدون درسا چون کند کامل را اشجمله کندنمی وقت و

 .آیدمی خانه داخل به بدو بدو و است کرده باز را در زدن

 :دودمی تلویزیون سمت به جمله این گفتن با و زندمی داد

 .االن داره رو خوشگله مسابقه همون-

 حضور .کندمی شوکه را برکه که نیست چیزی این البته 

اً سهیل  با و زدهبهت وقتی هم آن در، چهارچوب در دقیقا

 شدن شوکه اصلی دلیلً  اوست، یخیره شدهدرشت چشمان

 .است برکه

 .بدهد نشان حرکتی هیچ تواندنمی ایلحظه برای برکه

 کند،می اخم .کندمی جمع را خودش او از زودتر سهیل

 :دهدمی توضیح معذب و اندازدمی زیر به سر

 .کرد باز درو زدن در بدون درسا ببخشید،-
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 خودش گوش به حتی کندمی بلغور که کنمیمی خواهش

  .رودمی اتاقش سمت به و گیردمی رو .رسدمی سخت هم

ً  آن نام داندنمی که بدی نهایتبی حس دارد، بدی حس 

  .چیست

 و موها فقط که کند وشخ این به را خودش دل تواندنمی
 خودش به خیلی و است بوده پوشش بدون پاهایش مچ

  .نگیرد سخت

 در به .بنددمی سرش پشت را در و شودمی اتاق وارد

 ایلحظه چند بستن با کندمی سعی و دهدمی تیکه

 چند نخواهد چه و بخواهد چه .کند پیدا تمرکز چشمانش

 غذای نایلون .شود خارج اتاق این از باید بعد یدقیقه

 بهانه به تواندنمی حتی که دهدمی نشان سهیل دست درون

 و کند حبس آشپزخانه در را خودش کردن درست غذا ی
 .ندارد او با سفره سر بر نشستن جز ایچاره

 سنگینی بر عالوه انگار دارد، شدن سنگین به شبیه حسی

می دلش هربار برعکس .شده تنگ جانش به هم عرصه
 .بیاورددر تن از را مادرش پوشتن یحوله ترزود خواهد

می آیینه به نگاهی راه میان در رود؛می تخت سمت به
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 سرش بر اتاق سقف کندمی احساس بعد ... بعد و اندازد

 جانش به عرصه شدن تنگ فهمدمی تازه .شودمی کوبیده

 بودن باز   .قبل یدقیقه چند نه است االنش حس به مربوط

 اشتنهباال هایبرجستگی بودن پیدا و شاحوله ییقه

 که بدهد دلداری را خودش بتواند  که است آن از ترواضح

 .است ندیده چیزی سهیل شاید

 گردباد یک مثل آیدمی باال پاهایش کفً  از که ایرعشه

  .آیدمی پیش و کندمی نابود .پیچدمی تنش در

 ییقه نزدیکی تا و آیدمی باال لرزش با دستانش از یکی
 دست با را لباسش ییقه و لرزدمی .آیدمی پیش اشحوله

 .کندمی مچاله کوچکش مشت میان را آن بعد و گیردمی

 هایشدندان فشار زیر از زیرینش لب دادن نجات برای

 .کندنمی تالشی هیچ

 تخت یلبه تا را خودش عادی،غیر حالً  همین وجود با

 .بردمی جلو

اً  را هایشآرنج .کندمی رها را ودشخ نشستن برای تقریبا

 و اندازدمی زیر به را سرش کند،می فرو هایشران در
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 را کسی چه باید .گذاردمی آن طرف دو را هایشدست

 اشبچگی دنیای مخصوص خیالیبی و درسا کند؟ نفرین

 و هال در نبودن سرقت ضد یا را؟ سهیل را؟ خودش را؟
  را؟ بیرون از شدنش باز

این کهاین .کند نفرین را اشبیچارگی و پناهیبی باید شاید
 با را این قدرآن باید او و است سهیل یخانه نهایت در جا

 آن فضای در خیالبی قدراین که کردهمی تکرار خودش

 .نرود راه

   .دهدمی فشار بیشتر را سرش هایشدست با

ً ً دارد، بدی حس   آن نام داندنمی که بدی نهایتبی حس 

 .چیست
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 کندمی حس کهحالیدر هم آن .زندمی بیرون داروخانه از

 آن از یکی به شدت به .است شدن نصف درحال کمرش

 و دارد نیاز کرده خوش جا کیفش درون که هاییمسکن
 .بهداشتی پدهای آن از یکی البته

 پشت وقتی و کندمی طی سختی به را خیابان عرض

می پردردی اما جان کم "آی" نشیندمی ماشینش فرمان
 .کشد

 وسط یآینه از کمربند بستن حال در و زندمی استارت

 محصول زندمی که پوزخندی .اندازدمی عقب به نگاهی

 هایشیشه با بلندیشاسی .بیندمی آینه در که است چیزی

اً یفاصله با که دودی  .گرفته قرار او تیبای از زیاد تقریبا

 مثل آینه داخل از بلندشاسی که است زیاد آنقدر شانفاصله

 برای ماشین این آنقدر اما .شودمی دیده کوچک شی یک
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 هم کوچک ابعاد و فاصله وجود با حتی که آشناست برکه

  .آیدمی چشم به

 شده اشزندگی از بخشی اتفاق این کندمی حس برکه

 .دبهدا امینمحمد توسط گاهبی و گاه هایشدن تعقیب .است

 و ترسناک موجود یک همچنان برکه نظر از که مردی
 فیلمً  مردً  نقش شبیه او که است معتقد هم هنوز .است بدبین

 .تلخ و انعطاف بدون قدرهمان .است قاتل یک آغوش در

اً را بنیامین هایپیام برکه بار هر  ارسال او برای عینا

 اعتماد او به تا نداشت قصدی مرد این هم باز و بود کرده

  .کند کامل

 آورده سرش بر چه بنیامین چیست؟ مرد این حساب حرف

  نیست؟ معامله این کن ول جورههیچ او که

 یک .است سوال عالمت یک شبیه مرد این نظرش از

اً .رنگ سیاه و بزرگ سوال عالمت  سیاه فندک مثل دقیقا

اً که رنگش  نخ یک به را برکه هایلب روز هر تقریبا

 .کندمی مهمان سیگار
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 بلندشاسی که بیندمی و اندازدمی راه به را ماشین درد با

  .افتدمی راه به تأخیر کمی با او، رنگً  مشکی

 به هم درد دل کندمی حس رودمی که را راه از بخشی

 یک با .رساندمی فیض به را او و شده اضافه کمردردش

  را شکمش دیگر دست با و داردمی نگه را فرمان دست

 .ددهمی فشار

 نصف خانه مسیر و بیفتد اتفاق ایمعجزه خواهدمی دلش

 .شود روز هر

 همین به همیشه اشروزه هفت این یً ماه هر یپروسه

 و هایشکاچی با تا بود مادری قبل ماه شش تا .است شکل
 هاییمادرانه با هااین یهمه از بیشتر و دارچینش چای با

 ماه شش االن ماا .کند کم دردها این از کندمی خرج که

بی در را روز هفت این که کرده عادت برکه که است
 از پر هایکاچی از خبری نه دیگر .بگذراند کسی

 نه و عطر پر دارچین و چای آن نه است چهارمغز

  .شود خرجش که هاییمادرانه

 رفتن در که است خوانیروضه درگیر آنقدر ذهنش

 کمی ماشین .مدفهمی دیر را دستش میان از فرمان یکباره
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 جلویی ماشین با و شودمی متمایل راست سمت به

  .کندمی برخورد

 شکل بدترین به ماشین .کوبدمی ترمز روی را پایش برکه

اً جلویی ماشین و شودمی متوقف ممکن  خیابان وسط دقیقا

 .کندمی ترمز

 .کشدمی تیر هم سرش کمرش و شکم درد بر عالوه حاال

 گویدمی که "وایی ای"  اما دیگر، یشقیقه تا شقیقه این از

 .است زده که است گندی ینتیجه
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می پیاده ماشین از او از زودتر جلویی ماشین یراننده
 با است ماشین عقب گلگیر به نگاهش کهحالیدر و شود

  .کوبدمی هم به را ماشین درً  حرص

 است امیدوار .گیردمی دندان به را لبش یگوشه برکه

 که چند هر .نباشد اعصاببی بدقلقً  مردهای آن از مرد

  .گذاردنمی باقی امیدی جای مرد یچهره

 که پایش .کندمی باز را ماشین در و رها را لبش یگوشه

 غیض با و شودمی بلند هم مرد سر خوردمی آسفالت به

 :کندمی تماشایش

 پوفیوزی کدوم داده گواهینامه تو به که افسری اون-

   بوده؟

چراغ نور زیر در .اندازدمی او ماشین به سرسری نگاهی
 مشکل ماشین چراغ شکستگی جز خیابان وسط های

 :بگیرد نادیده را مرد ادبیبی کندمی سعی .بیندنمی دیگری
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 یهزینه یه تونیدمی خودتون اگر .مقصرم من جناب-
 من صورت این غیر در کنم تقدیمتون بگید حدودی

 .بیاد افسر بزنیم زنگ ندارم شکلیم

 مشکی بلندشاسی متوجه همزمان جمله این گفتن از بعد و

 .کندمی توقف خیابان کنار جلوتر، کمی که شودمی رنگی

 را اشچانه .داردنمیبر او روی از را اششاکی نگاه مرد

 :گویدمی تمسخر به و کندمی پرت او سمت به

 وسط باشی؟ داشته هم مشکلی تونیمی مگه .بابا نه-

 زدی ت ر بری رو مستقیم مسیر نبودی بلد خلوت خیابونً 

 .کنیمی صحبت هم قلم لفظ رفته، من ماشین تو

اً کهاین .فهمدنمی را یکی این  غلطی همچین یک کی دقیقا

ماشین .کرده صحبت قلم لفظ گستاخ مرد این برای و کرده
 هب که است مشخص .زنندمی بوق برایش پشتی های
 خسته، .دارند اعتراض خیابان وسط ماشین دو هر توقف

 :دهدمی تکان سر دارد که دردهایی درگیر و کالفه
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 شما خسارت جوریچه باید االن بفرمایید شما خب خیلی-

 کارو همون من بگید بدید، رضایت شما تا کنم جبران رو

 .بدم انجام

 به بهداد امینمحمد که شودمی متوجه چشم یگوشه از

 .شودمی منقبض بدنش اعضای ناخودآگاه .آیدمی سمتشان

  .داشت کم را همین .شد آراسته نیز سبزه به بود گل

 از دیگر یکی با مقابلش اخالقبی یراننده بر عالوه اینکه

 مردی با .شود درگیر هم زندگیش ماه چند این معضالت

 .رویشبهرو مرد از تربدقلق

می جواب پر توپی با و فتدامی حرف به نارضایتی با مرد
 :دهد

 .تهرانه غرب سمت که رفیقم صافکاری بریم باید-

 دلش در که وحشتناکی درد .شودمی درشت برکه چشمان

 نامحسوس و کند مشت را دستش شودمی باعث پیچدمی

 را مرد مالیمت با کندمی سعی .بدهد فشار شکمش روی

 :کند قانع
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 سمت همین ترینزدیک ایصافکاری هیچ یعنی جناب-

 و بیام جااون تا شب وقت این سخته برام من نیست؟ شرق
 .برگردم

 .کردیمی رانندگی آدم مثل بود سختت-
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 .آدمی داره پلیس زدم زنگ-
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 برای و آشناست برکه برای هویتش که سومی نفر صدای

می سمت آن به را دو هر سر غریبه کامالاً راننده مرد
  .ندچرخا

چهره .دهدمی فشار شکمش روی بیشتر را مشتش برکه
 نزدیک که داندمی .است رهمد قبل دقایق از بیشتر هم اش

 که داندمی .ندارد برایش منفعتی هیچ او به مرد این شدن

 .باشد قبل از ترنگران حاال باید

می قرار مخاطب را بهداد امینمحمد شاکی باراین راننده 
 :دهد

 زدی؟ زنگ که داشت ربطی چه تو به آقا؟ ایکارهچی تو-

 چند و کندمی فرو جیب درون را دستش یک امینمحمد

 با ابدااً اشیجد یچهره .داردبرمی او سمت به قدمی

 او متری یک در .شودنمی درهم مرد ی ادبانهبی جمالت

 :گویدمی قاطع و ایستدمی

 که راننده ادوت کردن معبر سد با که شهروند یه کن فکر-

 .داره مشکل دونننمی قانون از هیچی

 :شودمی کشیده پایین سمت به لبش یگوشه
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  چیه؟ پلیس اومدن با تو مشکل-

 جواب عادی کندمی سعی بعد و کندمی مکث کمی مرد

 :بدهد

 جای به باید که خانمه این مقصر .ندارم مشکلی من من؟-

 .بشینه لباسشویی ماشین پشت تیبا این

 دلش .دهدمی فشار هم روی را چشمانش حرص با برکه

 کهاین .شود رد راننده خود روی از ماشین با خواهدمی

 کندمی را تالشش تمام برکه که کسی مقابل در راننده مردً 

می صحبت او با اینطور ندهد، نشان ضعف او مقابل در تا
 باز را چشمانش برکه .است اعصابش روی شدت به کند

 راننده جواب قبل از ترمالحظهبی و تیزتر و تند تا کندمی

 که جوابی با شودمی همزمان کردنش باز چشم .بدهد را

 :دهدمی طلبکار یراننده به امینمحمد

 چون بیاد؟ پلیس نگرانی کردممی فکر چرا من جداا؟-

 اینکه برای شنمی جریمه ماشین دو هر کهاین ضمن

 بره باید هم تو نماشی احتماالاً وایسادن خیابون وسط

 .پارکینگ
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 به رو متفکر ایچهره با .کشدمی لبش دور را انگشتش دو

 :دهدمی ادامه است خورده جا که ایراننده

 .خورده ارتفاع حد این تا که ماشینی نکنم اشتباه اگه-

 اون و کنهمی ایجاد صوتی آلودگی هاواردش اگزوز

 املش پارگینگ به رفتن قانون روشه، صوتی سیستم

 .شهمی حالش

 مرد ماشین عقب یشیشه پشت باندهای تعداد به سر با و

 .کندمی اشاره

 اطراف به را نگاهش درمانده ایلحظه برای راننده مرد

 چند با و دوزدمی برکه به را اخمش پر نگاه بعد و دهدمی

 :گویدمی تأخیر لحظه

 !خیابون کنار ببریم رو هاماشین خانم-

 نگاه .چرخاندمی امینمحمد و او ینب را نگاهش برکه

 .است راننده مرد به کنانتفریح امینمحمد

 مرد .نشیندمی فرمان پشت درد با و سکوت در برکه

 .رودمی ماشینش سمت به امینمحمد .هم راننده
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می خیابون کنار به را ماشین و زندمی راهنما برکه
 پیاده ات گذاردمی ماشین یدستگیره روی را دستش .کشاند

 ماشینش کنار از راننده ماشین سریع حرکت با که شود

 که کسی مثل تصادفی ماشین یراننده .زندمی خشکش

 .رودمی و گذردمی کنارش از سرعت با دارد فرار قصد

 و عجیب حرکت یخیره اندمانده باز که هاییلب با برکه
 در الی و شودمی پیاده ماشین از .شودمی مرد نامعقول

اً امینمحمد صدای .ایستدمی شینما  سرش پشت از دقیقا

 :بچرخاند سر سمت آن به سرعت به که شودمی باعث
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 اینه از بهتر بده جیب از رو ماشینش چراغ یه یهزینه-

 .بعدش دردسرای و پارکینگ بره ماشینش که

 یراننده یک شر از اینکه .بکشد راحت نفس حدی تا باید
 تا اما .است خوبی اتفاق شده راحت منطقبی و ادببی

 نفس آن از خبری است نزدیکش مرد این که زمانی

 خودش به ذهنش از ایگوشه در اگر حتی .نیست راحت

 .است راننده آن شر شدنً  کم باعث  او که کند اعتراف

 :دهدمی نشان معترض را خودش

 .باشید تهداش موضوع این توی دخالتی شما نداشت دلیلی-

 نبود قرار .دادممی رو خسارتش و بودم مقصر بودم، زده

 .بیفته وحشتناکی اتفاق

 فکر خودش با برکه .آیدمی جلو جیب در دست امینمحمد

 .دارد ژستش این حفظ به اصراری چه مرد این که کندمی

 در .است جیب در همیشه که دارد ایراد دستش یک انگار

 از را اشنارضایتی کهاین دونب برکه و ایستدمی مقابلش
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 کم بدون و گیردمی باال را سرش .بدهد نشان نزدیکی این

می او ترسناک و تیره حد از بیش چشمان یخیره آوردن
 تا ناخودآگاه را دستش .کشدمی بدی تیر دلش زیر .شود

 نباید کهاین به اعتقاد با بعد و آوردمی شکمش نزدیک

 پایین را دستش کند علنی ردم این مقابل در را بدش حال

 .اندازدمی

 :اندازدمی پایش تا سر به تفاوتیبی نگاه امینمحمد

 باید .دهنمی جواب نماییمظلوم وقتا یه بدم یادت خواستم-

 .کنی دفاع حقت از ایدیگه هایروش یه با

 و است مشخص نماییمظلوم یواژه روی تأکیدش دلیل
 روی .کندمی شاکی را برکه که است چیزی همان این

 :است بیزار شانقدی تفاوت از .شودمی بلند پا نوک

 یراننده این پیش نه نداره وجود نماییمظلوم برای دلیلی-
  .ایدیگه بیمار و بدبین آدم هیچ پیش نه ادببی

 بودنش پهن کاراین با .دهدمی باال را ابروهایش از یکی

 :آیدمی چشم به بیشتر
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 کنممی تصور که کنممی اشتباه من گیب خوایمی یعنی-

 منو خودت حساب به نماییمظلوم با کنیمی تالش داری

 بچرخونی؟ انگشت یه روی

 :دهدمی تکان سر ناباور و خنددمی عصبی

 انگشت یه روی رو شما باید چرا من چیه؟ ورا و شر این-

 خودم میل با که من داره؟ برام ایفایده چه بچرخونم؟

 براتون فرستهمی برام بنیامین که پیامایی تک تک دارم

  .کنممی ارسال

 نور زیر و کندمی باریک چشم .شودمی خم سمتش به

 را کلمات او عسلی چشمان به خیره جاده میان هایچراغ

 :شمردمی

 حسن اگه که رسیدی نتیجه این به کوچیکت مغز با شاید-

 پرت رفتنات زیرآبی از حواسم بدی نشون من به رو نیتت

 !شهمی

اً مرد این .شنیده اشتباه کندمی حس  .است بیمار یک قطعا

 .روانی متوهم یک
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 می داد نفرت با و کندمی مشت بدنش کنار را هایشدست

 :زند

 ذهن که مزخرفاتی این برای هم دلیلی ای؟زیرآبی چه-

  داری؟ سازهمی بیمارت

 پیچدمی شکمش در دردی چنان محکم حرکتً  این از و

 سقف روی را هایشدست از یکی تعادلش حفظ رایب که

 .گذاردمی ماشینش

 با .است او حرکات تک تک به حواسش امینمحمد

 :کندمی زمزمه حوصله

 

 دوازده_و_صد_پست#
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 آمار یکی که بودم قدمیش یه تو .بود مشتم تو نامزدت-

 تو نفر یه اون بدونم کجا از .داده فراریش و داده بهش منو

  ی؟نیست

اً اما .کند گریه خواهدمی دلش  خواهد دلش روی پا قطعا

 آخرین  دل سیاه مردً  این مقابل در کردن گریه .گذاشت

 حرص با را شالش جایش به  .کرد خواهد که کاریست

 :بردمی باال را صدایش هم باز و اندازدمی شانه روی

می نه من کهاین ضمن .نیست من نامزد شرفبی اون-
 چه به من .آوردی گیرش دونستممی نه جاستک اون دونم

 ...واقعیته عین حرفام بفهمی که بزنم حرف باید زبونی

ً برکه .کندمی نگاهش موشکافانه امینمحمد  عمیقی نفس 

 .بزند پس را درد کندمی سعی .گیردمی

 :دهدمی ادامه و کندمی پر بیزاری از را نگاهش تمام 

 نه تو، نه نباشه، هم متونکدو هیچ تن به سر خوادمی دلم-

 .واقعیته عین قبلی مثل  حرفمم این .بنیامین
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 روی نشستن قصد .کندمی پشت او به و چرخدمی بعد و

 :شنودمی او تفاوتبی صدای که دارد را اشصندلی

 دردت بخشآرام قرص با و اتخونه رفتی کهاین از بعد-

 منو داعتما تونیمی جوریچه ببین کن فکر بشین افتاد

 ارتباط در آدم اون با که کنی مطمئن منو و کنی جلب

 !نیستی

 .بنددمی چشم و دهدمی بیرون بینی از عصبی را نفسش

 یک .دارد نامرئی چشم که است جادوگر یک مرد این

 حال متوجه تواندمی او کردن نابود با همزمان که جادوگر

  .باشد هم اشغیرعادی و بد

 را انگیزنفرت بحث این و ندهد جوابی که دهدمی ترجیح

 کله و سر مثل مرد این با کالمی هم .کند تمام جا همین

 و خشک که کسی نهایت در .است قوی فشار برق با زدن
 .اوست شود،می مغلوب

می راه به را ماشین و نشیندمی فرمان پشت سکوت در
 طرف که مردی .کند فرار حتی یا برود، باید .اندازد

 سرش از دست هاراحتی این به نیست ارقر است حسابش

 آرام برای فقط نه بخورد، بخشآرام برود باید .بردارد
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 اعصاب شدنً  آرام برای باید اش،ماهانگی دردهای شدنً 

 .شود متوسل بخشآرام به روانش و

 از اثری که کندمی تماشا را رفتن این آنقدر امینمحمد

  .ماندنمی یباق دیدش مسیر در برکه رنگ سفید تیبای

 خال کنار دیگر دست با و کندمی خارج جیب از را دستش

 مطمئن کندمی زمزمه که چیزی به .خاراندمی را بزرگش

 :است

 همون .نیستی ارتباط در زادهحروم اون با که دونممی-

 .نباشه من تن به سر داری دوست چقدر دونم می که طور

 .برسونی اون هب منو تونیمی که هستی کسی تنها تو اما

 

 سیزده_و_صد_پست#
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 و باال و گیردمی را اشگلبهی پیراهن یلبه ذوق با درسا
 :پردمی پایین

 .ببین منو خاله شدم پلنسسا عین-

 با درسا که است ببینی منو سومین "ببین منو" این و

 این به ایخسته لبخند .گویدمی او به رو  انرژی و هیجان

 معنای به .کندنمی اعتراضی و ندز.می پرنسس مثالاً

اً .ندارد انرژی کلمه واقعی  در را روز از نیمی تقریبا

 بوده آن پرو و درسا برای لباس انتخاب مشغول پاساژها

اً  و است  ُمصر درسا اندرسیده خانه به که ایلحظه از دقیقا

 یآیینه در را خودش و بپوشد را هالباس تکتک که است
 .ببیند هال کنار قدی

  خاله؟ کنیمی پام شلوالیشم جوالب-
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 دورتادورشان که هایینایلون میان از کندمی سعی برکه

 .کند پیدا را شلواری جوراب نایلون اندکرده احاطه را

 بزرگی قدم چه سهیل که کندمی فکر این به هم همزمان

 .است برداشته درسا یروحیه تغییر برای

 هایلباس طرخا به درسا یلحظه این ذوق اصل در

 و لباس خرید از آنقدر مدت این درسا .نیست جدیدش
 .نکند ذوق هاآن برای که است شده اشباع بازیاسباب

 و کرده نامثبت کودکمهد در را او پدرش داندمی اینکه
 کودکمهد در حضورش به مربوط امروزش خریدهای

 درسا حد از بیش ذوق باعث که است چیزی این و است

 .است شده

 کارش .کندمی مرتب درسا پای در را شلواری جوراب

 لذت با و کشدمی عقب کمی را خودش شودمی تمام که

 .نشیندمی تماشا به را باران یادگار خوشحالی

 زیاد چندان نه پف با و چرخدمی خودش دور درسا

 .کندمی ذوق پیراهنش
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 اشایتیله و درشت چشمان با کشدمی ته که هایشخنده

 :شودمی برکه صورت یخیره

  ندالی؟ دوست لباستو تو خاله-

اً کندمی فکر خودش با برکه  تلفظ برای دلش روزی حتما

  .شد خواهد تنگ درسا زبان از "ر" حرف اشتباه

 جواب مانتویش و شال کردنجمع حال در و شودمی دوال

 :دهدمی

 .پوشمشمی بعدااً منتهی .دارم دوستش-

 .دالم دوست قلمزشو یخیل من .دیگه بپوش االن-

 همیشه عادت به و کندمی جمع دست یک با را موهایش

می را قاطع نه یک گفتن دلش .ریزدمی شانه یک روی
 و زدهذوق همه این هامدت از بعد درسا اگر .خواهد
اً نبود شاداب  کاری تنها االن اما .کردمی را کار این حتما

 .وستا خوب حال کردن تکمیل رسد،می نظرش به که

 پیدا درسا خریدً  هاینایلون بین را رنگ قرمز بلوز نایلون

 .زندمی تلخی لبخند رنگش دوباره دیدن با و کندمی

  !قرمز
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رنگ تمام ...آبی زرد، سبز، قرمز، ناآشنایی، رنگ چه
  .بس و اندخاکستری روزها این او زندگی های

 هایرنگ از فقط بیرونش و خانه درون هایلباس

 این از تنها نه او و است مشکی و ای سورمه ،خاکستری

 در روشن هایرنگ بلکه شودنمی خسته تیره هایرنگ

 .رسندمی نظر به وقیح و زشت نظرش

  .کشدمی تن به اکراه با را رنگ قرمز بلوز

 .اسپورت و ساده کامال بلوز یک

 لباس چه دیدی .جونم خاله شدی خوشگل چه وای-

 .کلدم انتخاب بالت قشنگی

می صورتش طرف به را دستش .شودمی خم او سمت به
 ایچهره با و کندمی نوازش را او یگونه شست با برد؛

 جواب است فانتزی سناریوی یک فقط بودنش راضی که

 :دهدمی

 نبودی تو اگه من یسلیقه خوش آره برم، قربونت آره-

 پشیمون االن و داشتمبرمی رو ایً سرمه بلوز همون شاید

 .دمشمی
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  شدم؟ خوشگل-

 و پرسدمی سهیل از را تکراری سوال این باراین درسا
  .دهدمی او به برکه هایجواب مشابه هاییجواب سهیل
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 را تلویزیون یشبکه و گیردمی دست در را کنترل برکه

  .کندمی عوض

 وا و دهدمی نشان سهیل به را رنگش طالیی تل درسا
 زدهحیرت زیباییش از انگار که کندمی نگاه تل به طوری

 شودمی باعث و اندازدمی خنده به را برکه کارش .است

 تأسف به را سرش سهیل نیست حواسش درسا وقتی که

اً .دهد تکان برکه برای  جز ایچاره" که معنی این به دقیقا

 "ندارم گفتن مجیز

 هدفبی هم زبا و دهدمی تکان سر تنها سهیل جواب در

 این کندمی فکر که خوب .کندمی پایین و باال را هاشبکه

 .است رسیده حداقل به سهیل با گوهایشوگفت روزها

 بهترین ردیفً  در برایش سهیل روزی که انگار نه انگار

 ایستادمی باران مقابل در روزی .داشته قرار هایشرفیق

  "نکردیا کردی اذیت منو رفیق" که زدمی غر و

 چند یا است گذاشته ماه چند اند؟رسیده اینجا به کجا از

 چند برای تغییرات همه این کندمی فکر برکه چرا سال؟

 .است نامعقول ماه
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 و پیش روز چند اتفاق از بعد که داندمی خوب هم خودش
 قبل از ترمعذب او با سهیل توسط شدنش دیده طورآن

 در هم عمو هایفحر که کند انکار تواندنمی البته است

 .دارد تأثیر نبودنش راحت

 سهیل، نه و است قبلی یبرکه او دیگر نه هست چه هر

 .قبل ماه چند سهیل

  خوشگله؟ چه دیدی دیدی؟ لو خاله لباس-

 سهیل .اندازدمی سهیل سمت به نگاهی چشم یگوشه از

می را درسا جواب اما کندنمی نگاه او به ایلحظه حتی
 :دهد

 عالی جوان هایخانم شما خریدهای تمام وزامر کالاً-

  نخریدید؟ جوراب من برای کردید نامردی که حیف .بوده

  دالی؟ جوالب عالمه یه که تو-

 .بزند آشپزخانه به سری تا گذاردمی میز روی را کنترل

 رود؛ می گاز سمت به .شودنمی درست را سهیل جواب

معده تواندمین سبزیقورمه بوی .داردبرمی را قابلمه در
  .کند تحریک را اش
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 خواهدمی دلش .است خسته بیشتر .ندارد غذا به میلی

 که گیردمی تصمیم درسا که باشد هاییشب آن از امشب

 از قبل سیگار یک دلش .بخوابد پدرش پیش پایین یطبقه

 که باشد داشته اهمیتی برایش آنکهبی خواهدمی خواب

نخ این به او .ندارد یتفریح حالت دیگر کشیدنش سیگار
 .است شده وابسته خاصیتبی و باریک های

 آن کشیدن دم به اطمینان با .کندمی چک هم را برنج

  .بیاورد زودتر را شام دهدمی ترجیح

 نصیبش تنهایی و خلوت زودتر ساعتی کاراین با شاید

 .شود

 مورددر هال داخل دونفر از تا چرخدمی پا یک روی

 .کند سوال شاندنبو گرسنه میزان

 دقیق نگاه وقتی شودمی خشک دهانش درون سوالش

 به و شودمی برداشته رویش از چرخیدنش با سهیل

  .شودمی دوخته حرف پر درسای صورت

می دلش .کند شک هایشچشم به خواهدمی دلش برکه
 مرگته؟ چه" کند تکرار خودش با و باشد بینخوش خواهد
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 چشم شوهر نه ات،ساله چند یقرف باران، شوهر ها،سهیله

 کنه،می نگات که نیست هم اولی بار ...همسایه چرون

 "مسمومت افکار این با بمیر

 .گیردمی را اشسمی افکار جای بینیخوش او اصرار با

 با .گیردمی قرار قبلش جای سر و چرخدمی دوباره

می گاز سمت به و دهدمی قورت را بزاقش مشغول فکری
 و سهیل از شاننبودن و بودن گرسنه مورددر دیگر .رود
 کابینت سمت به هابشقاب برداشتن برای .پرسدنمی درسا

اً .رودمی  .که ندارد کردن سوال دیگر، هستند گرسنه حتما

 

 بوی اونقدر بخوابی؟قراره من تخت رو گفته بهت کی

 بخوابم؟ نتونم شب من که بذاری جا اینجا تنتو عطر

  دارم؟ استراحت وقت باش فقط من هست حواست

 شدن گرم تاثیر تحت .کند می باز را هایش پلک آرام وفا

 موهایش مهمان را صورتش که مردی یا است چشمانش

 یک به شبیه صدایش اما داند نمی هم خودش کرده،

  :نجواست
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  کنی؟ می چیکار داری دقیقا االن تو-

 ی فاصله که آنقدر آورد، می باال کمی را صورتش حامی
 خودش دم وفا بازدم که باشد کم آنقدر هایشان صورت نبی

 را هایش لب گردد، می را وفا صورت نقطه نقطه .شود

  :بیشتر

  .میدم خودم به بدهیمو .کنم نمی خاصی کار-

 زیر نگاه زیر که است وفا .شود می برقرار سکوت کمی

  :پرسد می حامی ی کننده رو و

  گفت؟ بهت چی مامانم-

 دهد می جواب را دنیا سوال ترین اهمیت بی انگار حامی

  :گوید می

  .اومدی می بدونی خواستی می اگه-

 واضح اما گفتی، نمی .باشم منم خواست می دلت که نگو-

  .باشم امروز قرار تو من خواست نمی دلت بود
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 می وفا تن کنار و کند می تا آرنج از را دستش یک حامی

 هم هنوز .کند می عمل گاه تکیه یک مثل دستش .گذارد

  :بسته دخیل وفا صورت به نگاهش

  کردی؟ چیکار نبودم من که ساعتی چند این-

  :زند می پلک آرامش با وفا

  .بود تو به حواسم !کردم می فکر تو به-

 دختر این .میشود کشیده باال به حامی لب ی گوشه

 گاه تکیه که دستی همان روی .کند می بازی خطرناک

 جاگیر .کشد می تخت روی وفا نارک را خودش شده بدنش

 .کشد می خودش سمت به را وفا های شانه شود، می که

  :پرسد می خنده با وفا

  کنی؟ می چیکار-

 تر حریص هایش دست و چسبد می گوشش به حامی لب

  :دهند می فشار اش سینه به را او

 !باشه من به حواست .نگو هیچی .هیس-
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 .است خیره شودمی بلند چای فنجان از که خاریب به

 ظاهر در و نشسته هاکاناپه جلوی میزً  کنار و زمین روی

 کهدرحالی آقاعباس .کندمی گوش آقاعباس هایحرف به

 از دارد دست در را چایش فنجان و نشسته کاناپه روی

 هاآن اصرار از .گویدمی ترکیه از پسرها تماس آخرین

 ملحق هاآن به و بگذارد را چیز همه آقاعباس اینکه برای
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 را برادرش یادگار جااین اینکه بابت او انکار از و شود

 .بردارد او روی از چشم تواندنمی و دارد

آن و خودش افکار درگیر قدرآن برکه و گویدمی آقاعباس
 تشکری تواندنمی که است بیاورد زبان بر است قرار چه

 چون بکند را خودش زندگی باید او که کند تأکید یا و کند

ً از برکه  برکه فکر .آیدبرمی اشزندگی و خودش پس 

  .هاستحرف این از درگیرتر

 راضی تو اگر و بیاد پیش شرایطش اگر گفتم پسرا به-

 فکر اما ترکیه رفتیم تفریحی سفر یه تو و من شاید باشی

 .کنن بیرون سرشون از رو جااون به من مهاجرت

 و جمع را گردنش دور موهای و آوردمی باال را دستش
 چای بخار روی از را نگاهش .اندازدمی شانه یک روی

 نگاه بدون و دوزدمی مادرش محبوب کریستالً  ظرف به

 زبان بر شمرده را دارد ذهن در چهآن آقاعباس به کردن

 :آوردمی

 همین توی خونه یه رهن یمزنه دونیدمی شما ...عمو-

  چقدره؟ حدودااً منطقه
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 سوال .کندمی نگاهش سکوت در لحظه چند آقاعباس

 .است بوده هایشصحبت به ربطبی و مقدمهبی خیلی برکه

 روی را خودش و گذاردمی میز روی را فنجان بعد کمی

 :پرسدمی امیدوار .کشدمی جلو کاناپه

  بری؟ جااین از خوایمی-

 .دانستنمی تدرس هم خودش برود؟ جااین از خواستمی

 تواندمی داندنمی .است افتاده گیر ندانستن برزخ ً در انگار

 داندنمی نه، یا بگذرد باران و مادرش و پدر خاطرات از

 اما .نه یا برود و بگذارد سهیل امیدً  به را درسا تواندمی

 ترسخت خیلی است، شده سخت ماندن جااین کندمی حس

 .قبل از

 آن محتویات از کهاین از قبل و آوردمی باال را فنجان

 :کندمی نجوا بخورد

  .فکره یه حد در فعالاً .عمو دونمنمی-

 پیدا امید اشبرادرزاده به که دهدمی نشان آقاعباس لحنً 

 خودش کردن جمع حال در که ایبرادرزاده .است کرده

 مالی نظر از که ایبرکه .است هولناک اتفاق آن از بعد
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زندگی مستقل هایجرقه حاال و دهکر مستقل را خودش
 :پیداست کالمش در هم کردن

 هستی عاقل قدراون تو اما .عموجون کنیمی خوبی کار-

 امنیتش باشه مهم خونه رهن مبلغ کهاین از قبل بدونی که

 کردن پیدا برای بگردم تونممی من بخوای تو اگر .مهمه

 بلغم بعد و داره امنیت اول یوهله در که ایخونه یه

 .مناسبه رهنش

 .رودمی پیش عمویش یچانه تا نگاهش .کندمی بلند سر

 :ببرد باالتر را نگاهش تواندنمی بعد یجمله گفتن برای

 برای گفتم رو اینا .کنممی خبرتون اون برای بدید اجازه-

سهم به که بگم شرمندگی کمال در باید کردم فکر کهاین
 ...ارمد احتیاج خونه اون از بابا االرث

 

 شانزده_و_صد_پست#
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می را سختش یجمله یادامه و سابدمی هم به را هایشلب
 :گوید

 سهم چقدر و فروختید چند رو خونه اون دونمنمی-

 یخونه یه مبلغ همون با بتونم امیدوارم منتهی .باباست
 کشیاثاث و شدن جابهجا سال هر آدم من .بخرم کوچیک

 .نیستم

 سکوت این برکه نظرً  از .شودمی رقرارب سکوت کمی

 فکر ینشانه تواندمی بینانهخوش .نیست خوبی ینشانه

 .شدنش دلخور ینشانه بدبینانه و باشد عمو کردن

 ماه چند یبرکه مثل که چند هر .خواهدنمی را دومی برکه

 هایاولویت جز او، از افراد رضایت و ناراحتی قبل

 .نیست اولش
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 .آوردمی باال عمو یچهره حالت دیدن ایبر را چشمانش

 .دلخوری نه و است تفکر ینشانه نه بیندمی که چیزی

 و قراربی هایمردمک .است معذب عمو کندمی حس
 که لحنی البته و رسانندمی نتیجه این به را برکه او فراری

 :زندمی موج آن در تردید و کالفگی

 ترینعاقالنه یگمی تو که همین .جون عمو آره ...آره-

 یعنی خب ...داری خونه خرید قصد اگر فقط ...فقط .کاره

سهم کاملً  دادن برای دارم زمان به احتیاج کوچولو یه من
 .بابات االرث

 نزدیکی تا هایشمژه و مانندمی باز هم از برکه هایلب

 حرف خودش عمو .فهمدنمی .روندمی پیش هایشپلک

اً حاال و بود زده را االرثسهم آن برگرداندن  که وقتی دقیقا

 عمو فاز بود خانه خرید برای مبلغ آن گرفتن دنبال برکه

 .بود شده غریب و عجیب فاز یک به تبدیل

تکه و است ریخته بهم حد از بیش برکه ذهن درون پازل
 بود؟ نفروخته را خانه عمو مگر .نامربوط هم به هایش

 داشته شکلم االرثسهم کامل دادن برای باید چرا پس
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سهم برگرداندن از عمو مدت این منظور یعنی باشد؟
 !بس؟ و بود خانه یک یاجاره حد در االرث

 بدهد رویپیش یاجازه اشمنفی افکار به خواهدنمی دلش

 افکار دادن جوالن برای هم جایی که است این مسأله اما

 .ماندنمی باقی مثبت

 

 هفده_و_صد_پست#

  

 

 

 

 

 اتاق از دستش درون آمیزیرنگ تابک با که است درسا

 :گویدمی او به رو و زندمی بیرون برکه

  کردم؟ لنگ خوب ببین خاله-
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 از را کتاب متفکر و مکث با عمو معذب نگاه زیر برکه

 ندارد؛ تمرکز کشد؛می بیرون او کوچک انگشتان بین

 که درسایی نه فهمدمی خودش را این اما .ندارد اصالاً

لب به کندمی سعی .دارد ذوق مهدش لیفتکا انجام برای
این مشغولش فکر وجود با .بدهد لبخند شبیه انحنایی هایش
 درسا که درختی روی به نگاهش .است سخت کمی کار

 :دهدمی کرده رنگ

 اینم از بتونی کنم فکر ولی خانم خوشگل شده خوب خیلی-

 کنم کمکت من بعدااً بذاری خوایمی .کنی رنگ بهتر

  م؟کنی بهترش

 .دهدمی حرکت راست و چپ به را سرش محکم درسا

می نارضایتی با او و خوردمی تکان اشخرگوشی موهای
 :گوید

 خودم بگم اومد که سهیل بابا خواممی .خوامنمی نه-

 .تو با نه کردم لنگ تنهایی

 :زندمی غر و کندمی نگاه هال در به بعد و
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 و است جمعه وزامل نگفتی مگه .آدنمی بابام چال اصالاً-
 .نیست تعطیل بابام چال تعطیله؟ ما مهد

 ذهن هایسوال جواب کاش کندمی فکر خودش با برکه

 کاش .بود راحت درسا هایسوال یاندازه به هم خودش

 عمو نقیض و ضد رفتارهای برای جوابی توانستمی

 :باشد داشته

 مغازه بعدازظهر تا فقط بابات است جمعه امروز چون-

 بخوابیم کوچولو یه دوتایی و بخوریم رو ارموننه .است

 .قول قولً  رسه،می هم بابا

 

 

**** 

 

ً با  خودش به بیشتر را درسا خانه حدً  از بیش خنکی حس 

 اسپیلت یدرجه خوابیدن از قبل که بد چقدر .چسباندمی

 روی پتو ظریف روانداز این جای به و بود نکرده کم را
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 او بر خواب قدرآن که بدتر چه .است ننداخته خودشان

 .بخورد تکان جایش از تواندنمی که شده چیره

 نفره سه یکاناپه روی و هال خنکً  فضای در خوابیدن

 .است کرده بیشتر خواب به را تمایلش و کرخت را بدنش

 بیدار برای قصدی فعالاً درسا نه و او نه .گذردمی زمان

  .ندارند شدن

می حس صورتش یکنزد را دستی گرمای برکه بعد کمی
 یلحظه چند و رسدمی نظر به دلچسب که گرمایی .کند
 انگار .است قبل از ترگرم هم بدنش که کندمی حس بعد

 .گیردمی قرار بدنش تمام روی سنگین چندان نه ایوزنه

 هوشیاری فرمان مغزش که است واضح قدرآن حس این

می که چیزی اولین و کندمی باز چشم سرعت با .دهدمی
 به نزدیک خیلی .شده خم او سمت به که است سهیلی بیند

 نظر به زیاد خیلی هایشانصورت یفاصله که طوری او،

 .رسدنمی

مالحظه بدون و کشدمی بلندی هین که نیست خودش دست
 .شودمی خیزنیم کاناپه روی و پردمی جا از درسا ی
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 سرعت به سهیل که است شدید قدرآن العملشعکس

 تسلیم حالت به را هایشدست و کشدمی عقب را شخود

 :آوردمی باال

 

 هجده_و_صد_پست#

  

 

 

 

 

 

 !انداختم پتو روتون بودید کرده یخ ...منم برکه نترس-

 به دوباره و شودمی جابهجا جایش در زند،می نقی درسا

 .رودمی خواب

 قلب مثل .دارترصدا و محکم .کوبدمی برکه قلب

 .شده صید نهایتدر و دویده هاتساع که خرگوشی
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 دستش هستند، خود حالت تریندرشت در که چشمانی با 

 .رودمی فعال زیادی عضو این سمت به لرزان

 :کندمی دنبال را او دست حرکت واج و هاج سهیل

 ترسوندمت؟ برکه؟ چته تو-

می زیاد او از جدیدااً .مرگ حد در هم آن .بود ترسیده بله
حمایت و هاشدن نزدیک ها،نگاه تمام و سهیل از .ترسید
 و هاخوبی و سهیل از .ترسیدمی قبلش با متفاوت های
چندش به شبیه حسی شد،می مشمئز .ترسیدمی هایشتوجه
 .کردمی حس را بودن آور

 گرمای بگوید تواندنمی .دهدمی قورت سخت را بزاقش

  نترسم؟ باید چرا صورتمه، روی هنوز دستت

  بیارم؟ آب برات برم-

 تکان سرش جواب برای اما شوندمی باز هم از هایشلب

 .شودمی داده

 که برخوردهای مرور .افتدمی ممکن اتفاق بعدترین و

 با را او سهیل که روز آن .بود افتاده اتفاق سهیل و او بین
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نگاه سنگینی و سهیل هایدزدیدن نگاه بود، دیده حوله
 .نیست متوجه برکه کردمی فکر که وقتی هایش

 تازه بعد و ماندمی هااین مرور درگیر ثانیه چند فقط اما

 این در کهحالیدر هم آن .فهمدمی را بدتر اتفاق معنی

 خواب، آن .کندمی وحشتناک یادآوری یک ذهنش لحظه

 شدنش لمس مرد، آن نزدیکی دخمه، آن لعنتی، خواب آن

 .او یاشاره و شست انگشت بین بزرگ خال آن و

دست .شودمی خیره سهیل دست به وحشت با ناخودآگاه
  .اندافتاده بدنش کنار بالتکلیف که هایی

 خالی که داندمی بیند؛ می را هادست این که هاستسال

 آن خودش نیست، باران که حاال انگار اما .ندارد وجود

غیر اتفاق هر و نیست قبل سهیل سهیل، و نیست برکه
  .است ممکن ممکنی

 سمت به قلبش روی از لرزانش دست اما بیندنمی یخال

  .کندمی حرکت گلویش

 :گذاردمی پیش قدمی سهیل

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 کابوس وسط من من؟ عزیز شد چت تو دفعه یه آخه-

 کردم؟ بیدارت

 حرکت از مانع و آوردمی جلو استپ معنای به را دستش

اً بود نشده بیدار کابوس وسط .شودمی او  وسطً  دقیقا

  .کردیم زندگی کابوس

 پایش روی از نازک روانداز و پتو .شودمی بلند جا از

 کهحالیدر رودمی روشویی سمت به .خوردمی سر

 گلویش تا را اشمعده محتویات سهیل یجمله "من عزیز"

 .کرده جابهجا

 

 نوزده_و_صد_پست#
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** 

 "!ببینمت خواممی"

 ردبادگ یک این .نیست خبری یساده یجمله یک این و

می هم در را او و پیچدمی برکه اندام در سریع که است
 .پیچاند

 .شدمی خوشحال باید خب .ببیند را او خواستمی بنیامین

 را او که خواستنمی مگر خواست؟نمی را همین مگر

 کند؟ صاف او با را طلبش و بپرسد را هایشسوال ببیند،

 دترسنمی موفقیت؟ جز داشت حسی هر االن چرا پس
 بهم پیام این با اما ندارد دادن دست از برای چیزی چون

 .ریزدمی

می افکارش مقابل در گیرسرعت یک مغازه در صدای
 نظرش از نوجوان دختر یک حضور و شدن وارد .شود

 .دارد اششده گیج ذهنً  برای را هواخوری یک حکم
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می مصنوعی هایگل سبد سمت به و دهدمی سالمی دختر
درحالی و دهدمی مشوش ذهنی با رو المشس جواب .رود
 کندمی فکر خودش با کندمی دنبال را او حرکات که

 که است این دنبال است؟ چند چند خودش با باالخره

 پیدا دنبال که زندمی گول را خودش یا کند؟ پیدا را بنیامین

  اوست؟ کردن

 با و بودن پیشهعاشق ادعای یهمه با بنیامین کندمی حس

 است خطرناک موجود یک خیالشبی و آرام ظاهر وجود

 تواندمی بنیامین کندمی حس .آیدبرمی او از کاری هر که

 حتی شاید نه یا باشد خطرناک امینمحمد یاندازه به

 .ترخطرناک

 فرار کند، رها خطر اوج در را نامزدش بتواند که مردی

 چه نیست معلوم که کسی شود غیب بعد و برود و کند

 این با امینمحمد مثل فردی که دارد ایطالیی یقهساب

اً است، دنبالش به پشتکار  که است آنرمال مرد یک قطعا

مدت او اینکه .شود حذف اشزندگی از کامل شکل به باید
 حضور کرده، اعالم نامزدی این از را انصرافش قبل ها

 .است نکرده حذف کامل طور به اشزندگی در را بنیامین
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 آدم این با شخصی حسابتسویه دنبال که هاستمدت برکه

 این وجود با چرا داندنمی اما .اوست کامل حذف بعد و

 را او ندیدن و بنیامین بودن دور دلش هم باز ریزیبرنامه

 .خواهدمی همیشه برای

 چنده؟ سبد این قیمت خانم-

 لبخندی .کندمی دنبال را دختر انگشت مسیر و بلند سر

 در "نداره قابلی" یکلمه چپاندن با .زندمی مدارمشتری

 .کندمی بلغور را قیمت اشجمله ابتدای

 با برکه نفس و کندمی نگاه دیگر هایگل سبدً  به دختر

می باطل دور باریک اشگوشی رسانپیام صدای شنیدن
 یشماره همان از هم باز دوم پیام .شودمی آزاد بعد و زند
 :بنیامین ناآشنای و جدید
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 

 برای .اتچونه روی چال اون برای .زده لک برات دلم"

 "ش" حرف تلفظ برای بمیرم من و بزنی حرف تو اینکه

 ".حرفات تو

اً ...شو خفه" کند تایپ برایش خوادمی دلش  "لطفا

محمد برای و زندمی عالمت را پیام دو هر جایش به ولی
 ًِ پشت منطقی چه دداننمی .کندمی ارسال بهداد امین
اً .است کارش  امینمحمد تصادف شبً  آن وقتی مخصوصا

 راست رو به اعتقادی و او به اعتمادی که بود داده نشان

 .ندارد بودنش

 اشکوله کهدرحالی و گذاردمی میز روی گلی سبد دختر

 بیرون را عابربانکش کارت تا گذاردمی میز روی را

 :گویدمی بیاورد
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

اً فقط ...خانم برممی رو همین-  که اینا از کارت یه لطفا

 .بزنید سبدم به گل برای گل نویسهمی روش

 را چشمانش برکه .شودمی بسته مغازه در بعد یدقیقه چند

 اکراه با شانکردن باز از بعد و دهدمی فشار هم روی

 را او جدید هایپیام خواهدنمی دلش .داردمیبر را گوشی

 .دارد متفاوت مخاطبً  دو از پیام دو باراین اما .بخواند

 :خواندمی بنیامین پیام از قبل را بهداد امینمحمد پیام

 "بذاریم؟ قرار کجا و کی بپرس ازش"

  بعد و زندمی کنار را صورتش درون موهای کالفه

 شودمی متوجه زود خیلی و رودمی بنیامین پیام سراغ به

 چون ستنی امینمحمد سوال پرسیدن به احتیاجی که

 :است نوشته برایش بنیامین

 تصور که چیزی از زودتر .وقتت سر آممی زود خیلی" 

 تختت خوابی وقتی خبر،بی شبا همین از یکی شاید .کنی

 صبح تا و بکشم دراز دستت بغل بشم، شریک باهات رو

 که مونیمی نقاشی قشنگ تابلوی یه مثل تو و بکشم نفست

 ".دلتنگم کردنت تماشا برای
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 دختر یک کرده؟ تصور چه را او بنیامین .زندمی پوزخند

  مغز؟بی لوح ًساده

 سرش به بنیامین که چهآن از بعد که ارزشبی ابلههً  یک

  اوست؟ دلتنگ و منتظر آورده

 ده که را ایبرکه این او .ندارد تقصیری بنیامین چند هر

  .شناسدنمی را شده پیرتر شاید و تربزرگ سال

 برای را او جواب جایش به .دهدنمی نیامینب به جوابی

 بنیامین که کلماتی بابت آنکهبی .کندمی فروارد محمدامین

 .باشد شرمسار خواندمی امینمحمد حاال و کرده استفاده

 .هم اهدافش البته و اندکرده تغییر اشزندگی هایارزش

 

 یک_و_بیست_و_صد_پست#
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

**** 

 

 

 دلش برکه فقط اینکه نه .دشومی صرف سکوت در شام

 انگار باراین .بزند حرفی رویشبهرو مرد که نخواهد

 که سهیلی .ندارد گفتن برای حرفی که است سهیل بیشتر

 برکه .است متفکر و جدی است، نزدیک هم به ابروهایش

اً یا اوست اشتباه حس این داندنمی  از کمرنگی رد واقعا

 .است مشخص سهیل رفتارهای در دلخوری

 .است داده سرد را او سرد سالم جواب که سهیلی

 و است نکرده سوالی مغازه اوضاع از همیشه برخالف
  .است نپرسیده خانه کمبودهای از
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 اینجاست جالب .خورندمی سکوت در را شانپلوی لوبیا

 اشخاله و پدر حوصلگیبی متوجه هم کوچک درسای که

ً هم او که است  به و زند.مین نق غذا بین همیشه برعکس 

 .کندنمی اعتراضی غذایش بودن زیاد

 سهیل همکاری تنها .کندمی جمع را سفره تنهایی به برکه

 آشپزخانه در را درسا و خودش غذای بشقاب که است این

 غذاهای نکرده وقت برکه هنوز وقتی بعد و گذاردمی

 سهیل یغریبه و بلند صدای برگرداند قابلمه به را اضافی

 :شنودمی هال از را

 .کن قفل داخل از درو پایین؛ رممی دارم من-

 یاندازه به اشجمله اول از برکه اسم شدن حذف این
 را شامش از بعد چای تا ننشسته همیشه برعکس اینکه

 همیشه سهیل سهیل، که است این گویای خوبی به بخورد

 غریبه برکه برای دلخور و سرسنگین سهیل این .نیست

نمی اما .زندمی دامن اشکسیبی و اییتنه حس به و است
 در .است راضی شده ایجاد یفاصله از که کند انکار تواند

  .است این در نفعش اصل
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 چطور داندنمی برکه .آیدمی هال در صدای بعد کمی

 او با اعتراض بدون که کرده راضی را درسا سهیل،

 تنهای تنهاست، امشب او هست چه هر اما شود همراه

 .تنها

 از را مادرش شخصی لیوان و خاموش را کتری زیر

 و کندمی خاموش را آشپزخانه برق .کندمی پر چای
 این طول در .رودمی اتاقش سمت به چای لیوان با همراه

 .کندمی فکر اشدلخوری دلیل به و سهیل به کوتاه مسیر

اً .کند پیدا آن برای دقیقی علت تواندنمی  باید که کسی قانونا

 تواندمی سهیل .سهیل نه باشد خودش باید اشدب دلخور

لحظه برای .نیست ظاهرااً که باشد زدهخجالت و شرمنده
 .گیرد می جان ذهنش در جانیکم یجرقه ای

 شده؟ سوءتفاهم دچار او نکند ...نکند

 

 دو_و_بیست_و_صد_پست#
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 

 هنوز .دهدمی تکان کودکانه بینیخوش این از را سرش

 یحافظه در صورتش نزدیکی در لسهی دست گرمای
 روی سهیل نگاه سنگینی .است جاری اشالمسه حس

 تثبیت مغزش در نبود حواسش مثالاً او وقتی صورتش

 .شده

 پنجره سمت به ایعجله هیچ بدون و گذاردمی اتاقش به پا

 را امشب هایساعت یبقیه است قرار داندنمی .رودمی

 درسا ساعت این که است بار اولین .بگذراند چطور

 کند انکار تواندنمی .کندنمی پر را وقتش و نیست کنارش

 تنها درسا .است آزاردهنده حد از بیش یکی این که

 برایش که است خانواده از عضوی تنها و باران یادگاری

 از گرفتن فاصله این که داندمی درنهایت اما .مانده باقی

 آن تبعات از یکی درسا از شدن دور .دارد تبعات سهیل
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

اً و است  در ماندن از شدنش معذب دیگرش تبعات قطعا

  .است خانه این

 پرده انگشت دو با و گذاردمی پنجره یلبه را چای لیوان

می تکیه پنجره سمت دیوار به را اششانه .زندمی کنار را
 جز چیزی .شودمی شانخلوت یکوچه یخیره و دهد

 جلب را توجهش هشد پارک  سرهم پشت که هاییماشین

 به اول یثانیه چند فقط که است چیزی این البته .کندنمی

 یک متوجه کوچه ابتدای در زود خیلی .دارد اعتقاد آن

 روزها از بعضی که بلندیشاسی .شودمی آشنا ماشین

 بهداد امینمحمد .زندمی ایخسته پوزخند .کندمی تعقیبش

 افتاده وال و وله به زود بنیامین پیام آخرین خواندن با

  .است

 البته و ماشین دودی هایشیشه لطف به ماشین داخل

اً اما .نیست مشخص شانبین زیاد یفاصله  محمد قطعا

 اتاق یپنجره یخیره و نشسته ماشین آن فرمان پشت امین

 .اوست

 دوباره و جمع دست یک با شانه روی را موهایش متفکر

 .کندمی رها
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 در .دارد ریسک جای کمی زندمی سرش به که تصمیمی

 بحث است امینمحمد تصمیمش مخاطب چون اصل

 که کرده ثابت بارها بدقلق مردً  این .است وسط ریسک

 باراین برکه نباشد بد شاید ...شاید اما .ندارد شنوایی گوش

 .برساند مرد این گوش به دیگری شکل به را هایشحرف

 را اشیهتک مکث با و کشدمی پایینش لب روی را زبانش

 باالی که شالش و مانتو سمت به .داردمیبر دیوار از

  .رودمی افتاده تخت

 قبل اما است اتاق از رفتن بیرون یآماده بعد یلحظه چند

می بیرون اتاق از بعد و داردمیبر را چای لیوان رفتن از
 .زند

 

 سه_و_بیست_و_صد_پست#
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 

 

 

 

قدم دقت با و انددهکشی و باریک خط یک شبیه هایشچشم
 .کندمی تماشا ماشین سمت به را دختر های

 سر بر که شلی شال و مانتویش باز هایدکمه که دختری

 و زده بیرون خانه از عجله با که دهدمی نشان دارد
 .اوست ماشین مقصدش ظاهرااً

 منطق .چرخاندمی دهانش داخل را زبانش محمدامین

 ترمهم آن از و انددنمی را او دست درون چای لیوان

 .شوندمی برداشته سمتش به که هاییقدم منطق
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 را ماشین در و است ماشین کنار دختر بعد یلحظه چند
 داردبرنمی روبهرو از را نگاهش امینمحمد .کندمی باز

 ماشین جلو صندلی روی برکه نشستنً  با همزمان ولی

 :پرسدمی راحت

 اینجایی؟ چرا-

 به ریز تواندمی هم چشم یگوشه از او که داندنمی برکه

 به منحصر توانایی این باعث شغلش .ببیند او حرکات ریز

 .است فرد

می بررسی دقت با را او رخنیم برکه که بیندمی راحت
می جواب بعد و سابدمی بهم را اشبرجسته هایلب .کند
 :دهد

 .پرسمنمی که اینجایید چرا بپرسم باید من کنم فکر-

 :دهدمی را او سوال جواب آرامش با و کانت سر

 حرف هم با شما و من الزمه کردم حس چون اینجام من-

 .بزنیم

 :شودمی کشیده باال سمت به تمسخر به لبش یگوشه
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

اً-  .نیستی بلد رو بنیامین جای تو کهاین مورددر هم حتما

 چای لیوان .دهدنمی او تمسخر از پر لحنً  به اهمیتی برکه

 :گیردمی او متس به را

 اینو .بزنیم حرف مورد این در باشه الزم نکنم فکر نه-

 منو حرف کهاین .شنیدید شما گفتمو، من باید که اونقدری

  .مربوطه خودتون به نه یا کنید باور

 به و داردبرمی روبهرو از نگاه مکث با امینمحمد

 لحن انگار .است سرد سرد نگاهش .دهدمی او صورت

 نداشته زدهیخ نگاه این در تأثیری هیچ برکه خودمانی

 .است

 لیوان به سر با و زندمی لبخند او مستقیم نگاه زیر برکه

 :کندمی اشاره

 .باشه داغ دیگه االن اگه البته ده،می مزه داغش-

 تواندنمی لیوان محتویات داندمی که آنقدر .است شناس آدم

 تشخیص دتوانمی که طورهمان .باشد خطرناک برایش

 ماه چند از ترمسلط رفتارش روی دختر این چقدر بدهد

 .است قبل
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 .گیردمی را چای لیوان و کندمی دراز را راستش دست

 به و گیردمی را لیوان .ندارد را درشت خال آن که دستی

 .کندمی نزدیک هایشلب

 :کندمی دنبال را حرکتش رضایت با برکه

 .بیارم قند رفت یادم-

 .دارم عادت تلخی به-

 این با چقدر مورد این در کندمی فکر خودش با برکه و

 عادت تلخی به هم او .دارد تفاهم تلخگوشت و بدقلق مرد

 .دهدمی ادامه اعتراض بدون را تلخش زندگی و کرده

 

 چهار_و_بیست_و_صد_پست#
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 منتظر برکه .خوردمی را چایش روبهرو به خیره مرد

 را بودنش اینجا دلیل دوم بار برای او که شودنمی این

 به و گیردمی تمرکزی  کشد،می شالش به دستی .بفهمد

 :افتدمی حرف

نمی خوشمون هم از کدومهیچ شما و من که دونممی من-
 .هستیم هم آسایش مخل کدوم هر نوعی به .آد

محمد یچهره حالت در تغییری هیچ .کندمی مکث کمی
 او که ایجمله گفتن کندمی فکر برکه و نشده ادایج امین

 این برای چقدر کرده خرج جسارت همه این بیانش برای

 .است عادی مرد

اً کاراین .گیردمی گاز داخل از را لبش باریک  حکم دقیقا

 به اینکه برای .دارد را پایش ران از گرفتن نیشگون

 که الحا ..بکن قالشو و بگو بقیشم" کند یادآوری خودش

 "کن تمومش اومدی
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 بهم شما و من که ایمنفی حس وجود با کردم فکر من-

جبهه یه توی دو هر نوعی به .مشترکه اهدافمون اما داریم
اً و ایم  .بنیامین مقابل در دقیقا

 دو بین مخصوص جای در را خالی نسبتا لیوان امینمحمد

 :گذردمی صندلی

 .بگو شوته-

 :زندمی استیصالی سر از لبخندً 

 ما ماجرا این توی کهاین ...سرشه تازه این من نظر از-

 .باشیم هم مکمل تونیممی

 شودمی کشیده باال سمت به هم باز امینمحمد لب یگوشه

 که آوردمی ارمغان به برکه برای را منفی بارً  این و

 :شودنمی گرفته جدی او توسط انگار

  دی؟می بکر هایایده و سوزونیمی فسفر اینقدر همیشه-

 ُسر شال سرعت به .دهدمی تکان سر ناراضی برکه

 در و گرداندمیبر سر روی به  را شانه روی به خورده

 :کندمی عجله بعدی یجمله ساختن
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 اگه نکنید؟ صحبت ایکنایه و نزنید پوزخند اینقدر شهمی-

 طریق از معتقدید که اینه دلیلش منید یخونه در پشت شما

 االن اگر که طورهمین ...برسید بنیامین به تونیدمی من

 کسی تنها دارم اطمینان چون هستم شما ماشین توی من

 .شمایید کنه کمکم تونهمی بنیامین به رسیدن برای که

 یآینه از و .گیردمی ضرب فرمان روی راستش دست با
 :کندمی چک را کوچه ابتدای بغل

 .کردی باز حساب هاتتوانایی روی خیلی-

 این با ...او گرفتن کمدست هدف با جمله یک هم باز و

 کالم اطمینان در تأثیری تواندنمی جمله این که تفاوت

 :کند ایجاد برکه

اً-  تنها چون کردم؛ باز حساب هامتوانایی روی من ...دقیقا

 بیرون سوراخش از رو بنیامین تونهمی که هستم ایحربه

 .بکشه

 را اشاشاره انگشت و ردگذامی پنجره یلبه را آرنجش
 و نزدیکترند هم به پهنش ابروهای .کندمی سرش گاهتکیه
 :دهندمی نشان هست چهآن از ترجدی را او
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 نیومده؟ بیرون سوراخش از االن تا شرفبی اون چرا و-

 :دارد وجود امیدی جای یعنی سوال این و

 سمت از چون ...ندادم نشون خوش روی بهش من چون-

 با ام،عالقه ابراز با توجهم، با تونممی من .دهناامی من

 بنیامین مونده جواببی امروز تا که هاییپیام دادن جواب

 و کنم حسابتسویه باهاش .بیرون بکشم پناهگاهش از رو
 کنار خودمو همیشه برای و شما به بدم رو میدون بعد

 .بکشم

 :دهدمی باال را ابروهایش از یکی

 !حساب؟تسویه-

 

 پنج_و_بیست_و_صد_پست#

  

 حسینی_عادله#
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 ...اینجا نه اما است ضعف ینشانه دادن توضیح داندمی

 :کند جلب را مرد این اعتماد باید که اینجا نه

 من .کرد بد زندگیم با من، با بنیامین ...حساب تسویه آره-

 اون اما شدم رابطه یه وارد صادقانه و راست رو باهاش

 تک یشرمنده و بشم خودم یدهشرمن تهش که شد باعث

 دست از روزایی تو خانوادمو من .برم و دور آدمای تک

 که بودن ایضربه دارغصه نفرشون سه هر که دادم

 .خوردم

 .دادمی نشون که نبود چیزی اون واعظی بنیامین 

 اینقطه همان به .خاراندمی را لبش یگوشه دندان با

 بهتری جایگاه در حتی شاید .خواستهمی او که اندرسیده

 واعظی بنیامین از دختر این که دانستمی .دارند قرار

 رسیدنش راه تنها او دانستمی که طورهمان ندارد خبری

 همکاری قصد دختر این کهاین اما .است وجدانبی آن به
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 سه پرتاب یک .کندمی تر راحت را کارش دارد

 ...امتیازی

 جدی یچهره یک .دندار رضایت از نشانی هیچ اشچهره

 :قاطع و

 یه حتی وقتی شدی رابطه وارد و نامزد باهاش چطوری-

  نداشتی؟ ازش هم نسبی شناختی

اً سوال این و  کمی برکه .ندارد کوتاه جواب یک قطعا

 بدون یچهره یخیره .چرخدمی او سمت به بیشتر

 .شودمی او انعطاف

 یک در شب وقتاین اینکه باور .است سخت باورش

 به تمایلش از و نشسته مرد این با حداقلی یلهفاص

 حتی کسیهیچ کهحالیدر هم آن گویدمی او با همکاری

 سخت هم خودش برای ،ندارد خبر بودنش اینجا از سهیل

 .است

 کند اعتماد مرد این به حد این تا توانسته چطور داندنمی 

 او از تهدید حتی و تلخی و تندی جز وقتهیچ وقتی همآن

 .است ندیده یزیچ
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 اینجا تا که حاال اما است درست حد چه تا کارش داندنمی

می هایشحماقت از باید .رفتمی تهش تا باید بود آمده
 یاحمقانه پافشاری از و اشخانواده مخالفت از گفت؛

  .کندمی شروع پس خودش؛

 از .گویدمی فروشیگل در بنیامین با اشآشنایی از 

 که مهلتی از .بانک در شانصادفیت ظاهر در برخورد

 و بود گرفته پدرش هایقسط برای بانک رئیس از بنیامین
 .شده تسویه او توسط هاقسط که شد مشخص هابعده

 کهاین از ؛هیراد تماس از .گویدمی حادثه روز از برکه

 آن از .بود داده را بنیامین رساندن پیشنهاد خودش برکه

 سر برای کوه پایینً  ردنشک صبر و چمدان آن موتور،

  .بنیامین کار از درآوردن

می گوش سکوت در .است شنونده مدت تمام امینمحمد
 تعریفً  هنگام که کندمی تماشا را دختری سکوت در .کند

 هایانگشت جنگ به آمده سرش بر رابطه این در چهآن

  .است رفته ظریفش

 او چشمان روی مستقیم خط یک مثل برق چراغ تیرً  نور

 او چشمان تواندمی فقط شنیدن هنگام در امینمحمد .افتاده
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 جلب را او توجه شاندرشتی که چشمانی .کند تماشا را

 .اوست نگاه بینذره زیر شانصداقت است، نکرده

گذاشته وسط را خودش تمام که کندمی تماشا را دختری او
 یا بنیامین، یمغازه وضعیت مثل جزئیاتی گفتن از حتی .

 به آقا حسین توسط نامزدی خوردن بهم اعالم یحوهن

 .کندنمی دریغ  بنیامین مادر

می باور این به کهدرحالی کندمی گوش او به امینمحمد
 کالمش در جا یک باالخره شرفبی بنیامین که رسد

 تلفظ و دختر زدنحرف ناز از وقتی هم آن داشته صداقت

 .گفتمی او دهان از "ش" حرف متفاوت

 

 شش_و_بیست_و_صد_پست#

  

 حسینی_عادله#
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 

 به .کشدمی پوفی و چرخاندمی اطراف در را نگاهش

 کلید از خبری و دارد نیاز است انباری داخل که نردبانی

 بار آخرین احتماالاً .نیست که نیست خانه این در انباری

 هم کلیدش و کرده استفاده بامپشت روی انباری از سهیل

 .است خودش دست

 کند؛می رها دوباره و جمع شانه روی را موهایش باریک

 .ندارد آن برای ایمنطقی دلیل که اشهمیشگی عادت

 .رودمی راهرو داخل جالباسی سمت به و بنددمی را کشو

 سفید ورزشی شلوار و بلوز .نیست بدک لباسش اوضاع

 خانه این در شلوار بدون قبل مثل که هاستمدت .رنگ

 یگزینه یعنی .است کرده عادت ترک .رودنمی راه
 .ندارد وجود میز روی هم دیگری
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 .کندمی باز را خانه در و اندازدمی سرش روی را شال

 .دارد فاصله هاقرن روزها آن از کندمی حس کهدرحالی

 یک با تنها شلوار، بدون و برهنه پاهای با که روزهایی

 که چیزی تنها به و رفتمی راه خانه این در بلند تونیک

 .بود نداشتنش امنیت کردنمی فکر

 هر داندمی که چند هر .رودمی پایین تند کمی را هاپله

 به روز هر از دیرتر امروز هم باز کند عجله که هم چقدر

 .رسدمی مغازه

 و کندمی مدیریت را اششده تند نفس .زندمی را در
 .ماندمی منتظر

 او از که جوابی و کندمی سالم او .کندمی باز را در سهیل

نمی بخیریصبح .بس و است سرد سالم یک گیردمی
 .شودنمی پرسیده حالش و شوند

غریبهسهیل" گذردمی دلش از  کهطوری عادی، بعد و " ِ 

 :پرسدمی نیست سردی همه این متوجه انگار

  توئه؟ دست باال انباری کلید سهیل-
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 پشت به و داردیمبر او روی از را اشخالی نگاه سهیل

 سمت به که دهدمی حالی در را او جواب .چرخدمی

 :رودمی آشپزخانه

 .برات آرممی .احتماالاً آره-

 این و خواهیمی چه برای را کلید که پرسدنمی همین؛

 او روی تواندنمی سنگین نردبان آن آوردن برای یعنی

 کمک ترجیحش هاستمدت که چند هر .کند حساب

 سهیلی آدم آن اگر حتی .است بشریبنی چهی از نگرفتن

 حاال و بود حامی بود، برادر بود، رفیق روزی که باشد

 .نیست

 کندمی حس برکه و است غریبه  است، سرد که سهیلی

  .است دلخور

 درسا از اثری .دهدمی در چهارچوب به را اشتکیه

 و است خواب هنوز او که زندمی حدس برکه و نیست
می مهدش به دیر دیگر روزهای مثل هم امروز احتماالاً
 .رسد
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 هفت_و_بیست_و_صد_پست#

  

 

 

 

 

 

 

 

 .چرخاندمی باران حضور از خالی یخانه در را نگاهش

 .است نبوده اول از انگار که نیست جورییک باران

 حتی .صادقه رویای یک بوده، خواب یک بودنش انگار

لکه و شدبا دیوار روی هنوز محبوبش فرشتابلو آن اگر
 در کردمی دارغصه را باران مبل روی که اینسکافه ی

 .بزند ذوق
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 اتاقً  تو برو باشی سقف یه زیر من با ترسینمی اگه-

 .شد دیر مهدش .کن بیدارش درسا

 عبور مغزش از قوی فشار جریانً  یک مثل سهیل یجمله

 صورتت به هوابی که خنک آب سطلً  یک مثل .کندمی

  .شودمی پاچیده

 تحلیل را سهیل یجمله دارد وقت ثانیه چند فقط ثانیه، چند

 حضور با هم کوتاه تایم همان که بدهد آن به جوابی و کند

 .دهدمی دست از مقابلش در سهیل

 با و زندمی پوزخندی او گنگ و گیج یچهره به سهیل

 :کندمی اشاره خواب اتاق به سر

 رو دیگه اهایج رممی نبود آشپزخونه کشوهای تو کلید-

 تو وقتی تا دممی قول .کن بیدار رو درسا برو .بگردم

 تعرضی هیچ بهت و نذارم اونجا پامم من اتاقی اون توی

 ...نکنم

یخ نگاهی و داروزن کلماتی با و نشان را خودش دست با
 :دهدمی ادامه زده
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 رحم خودمم ناموس به که ناموسمبی اونقدر من کهاین در-

 افسار  دقیقه چند برای تونممی منتهی یستن شکی کنمنمی

 . نباش نگران تو بگیرم دستم نفسمو

 یک و قوی فشار جریان یک حد در دیگر جمله این شدت 

 ناغافل کسی که است این شبیه بیشتر .نیست آب سطلً 

 فرود و کنی سقوط ایایستاده که ارتفاعی از .بدهد ُهلت

 سخت نگس تکه یک روی سرت شدن کوبیده با آمدن

 .شود همزمان

اً هم خودش .بگوید چیزی تا کندمی باز لب  داندنمی دقیقا

 هر .شود داردنباله نباید سکوت این ولی بگوید باید چه

 .ندارند ایخروجی هیچ اشصوتی تارهای که چند

می نگاه را او سرتاپای .کندمی تکرار را پوزخندش سهیل
 .درومی شانخواب اتاق سمت به بعد و کند

 خود .کند پیدا را خودش کندمی سعی برکه رودمی که او

  .را اششده شوکه

 درسا اتاق سمت به و دهدمی تکانی پاهایش به سختی به

 .کندمی مشخص را مسیرش
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 نظر به چرکی گلویش دهدمی قورت را دهانش آب وقتی

 کامالاً سهیل که کندمی فکر این به همزمان و رسدمی

 که است متوجه .است بوده او کردن ریدو دالیل یمتوجه

 داروزن هاینگاه و توجهات ها،نزدیکی تمام از برکه

 کنندهمشمئز حسی دچار و نداشته خوبی برداشت سهیل

  .شده

 صورت در ادبیات نوع بدترین با را آن و شده متوجه 

دقیقه چند منظوردار و کنایه از پر لحن .است کوبیده برکه
 و برکه هایبرداشت این از چقدر که دهدمی نشان قبل ی

 چقدر و است طلبکار چقدر .است شاکی هایشالعملعکس

 ...دلخور

 

 هشت_و_بیست_و_صد_پست#

  

 

 

 

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 

این اول حالت .دارد معنا دو او برای سهیل متفاوت رفتار
 اصل کاریشلوغ با و نیفتد پس که گرفته پیش دستً  او که

 برکه کهاین دوم حالت و بدهد نشان اهمیتبی را قضیه

 که اینجاست ماجرا دردناک قسمت .شده دچارسوءتفاهم

 .است متضرر برکه هاحالت این دوی هر در

 برادرش رفیقش، چون است متضرر او حالت دو هر در

 شرمنده و متضرر دوم حالت در و درآمده کار از نامرد

  .نیست ممکن شدنش جمع که زده گندی چون است

 کند حد از بیش که هاییقدم با .رسدمی درسا اتاق به

 .است خواب خواب درسا .رودمی پیش او تخت تا هستند

 به را لبش یگوشه و شودمی او خبربی یچهره به خیره

 تا حداقل نیست، کاریشلوغ آدم سهیل .گیردمی دندان
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

نمی  برکه که اینجاست مسأله اما .نبود که قبل چندماه
 .گویندنمی دروغ که هاچشم .کند شک هایشدیده به تواند

می فاصله گردنش از کمی و گیردمی را لباسش ییقه
 که محکم آنقدر .دهدمی فشار هم روی را چشمانش .دهد

 کند، تمرکز باید .رودمی فرو هم در بلندش و فر هایمژه

 .برسد درست گیرینتیجه یک به و کند جمع را افکارش

 نگاه با سهیل است؟ ممته کی وسط این بفهمد باید

 اش؟بیمارگونه افکار با خودش یا خریدارش

 که باشد کرده بدبین آنقدر را او شرایطش است ممکن

اً یا و شده مالیخولیا دچار  و کندمی بازی نقش سهیل واقعا
 ندارد؟ خوانیهم معترضش کالم با رفتارهایش

 یحافظه در صورتش پوست روی سهیل دست گرمای 
 رودمی هم او آخر یجمله حاال و شده گارماند اشالمسه

 کند محکم مدتش طوالنی یحافظه در را پایش جای تا

 خودمم ناموس به که ناموسمبی اونقدر من کهاین در"

 دقیقه چند برای تونممی منتهی نیست شکی کنمنمی رحم

  "نباش نگران تو بگیرم دستم نفسمو افسار
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 در بیشتر را شصورت و خوردمی تکان جایش در درسا

اً .کندمی فرو بالشت  درسا مهد .کند بیدار را او باید قاعدتا

 .است شده دیر کمی از بیشتر

 در به او سمت به شدن خم جای به بعد و کندمی فکر کمی

 کمی از بعد و مالدمی هم به را هایشلب .کندمی نگاه اتاق

 کهینا با .کند صحبت سهیل با باید .گرددبرمی را آمده راه

 صحبت او با باید اما، است آوریشرم صحبت موضوع

 .کند

 

 نه_و_بیست_و_صد_پست#
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 بیرون حال در را او .است باز کامالاً سهیل اتاق در

 کهحالیدر هم آن .کندمی تماشا عسلی کشوهای کشیدن

 .است برکه سمت به پشتش و است نشسته زانو دو روی

 برای سهیل که دهدمی ننشا شنودمی که صداهایی و سر

 از .ریزدمی بهم را کشوها وسایل تمام کلید کردن پیدا

 یک .باشد نشانه یک تواندمی هم کار همین برکه نظر

 .صبور همیشه ًِ سهیل ریختگیبهم دادن نشان برای نشانه

 .شهمی گم بیشتر احتماالاً گردیمی تو که جوریاین-

می متوقف را سهیل دست حرکت ثانیه چند برای صدایش
 چند .بچرخد سمتش به که بشود باعث تواندنمی اما کند

 جواب تمسخر با و شودمی مشغول دوباره سهیل بعد ثانیه

 :دهدمی

 اتاق اونم هستم؟ من که اتاقی توی اومدی نترسیدی-

 .خوابم
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نتیکآ  عادله حسینی  
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 دختر یک او نهایتدر .کندمی اذیت را برکه گوییشرک

 آزارش جنسی مضمون با جمله یک شنیدن که است مجرد

 .بگوید را آن لغز به گوینده اگر حتی .دهدمی

 او سمت به .کند مدیریت را صحبت موضوع کندمی سعی

اً دیگر کهحالیدر .داردمیبر قدم  او با بودن تنها از واقعا

 :نیست راحت

 .کنیممی صحبت باهم بعدشم کنممی پیداش من .شو بلند-

 :دهدمی ادامه اهمیتبی سهیل

 با خودت اینکه نه مگه کنیم؟می صحبت چی یدرباره-

 تهش و رفتی قاضی به طرف یه زدی، حرفاتو خودت

ًبی یه به کردی محکوم منو  به حتی که وجدان،بی ناموس 

 مونهنمی حرفی ...کنهنمی رحم خودشم یخانواده عضو

 به کدوم هر بعدشم و کنممی پیدا  رو کلید من .برکه

 .مرسیمی کارامون

 که روشی این به نه اما بزند حرف خواهدمی دلش برکه

 از که دارد اصرار سهیل .است گرفته پیش در سهیل
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 اشدلخوری اوج تا کند استفاده کلمات ترینوقیح و بدترین

 .بدهد نشان را

 و کشدمی سفیدش شلوار به را اشکرده عرق دست کف
اً  برای .دندار قرار و آرام نگاهش سرکنده مرغ شبیه دقیقا

 توالت میز مقابل در باران، صندلی به نگاهش ایلحظه

اً بیند،می را باران ایثانیه و .نشیندمی  این روی وقتی دقیقا

 کردمی تماشا را خودش آیینه درون و نشستمی صندلی

 .بود معترض هایشچشم خط نشدن هم شبیه به و

 کندمی سعی .نشیندمی باران جای به .رودمی سمت آن به

 نگاهش .نکند فکر صندلی روی او تن گرمای شدن گم به

 سعی کهدرحالی بعد و دهدمی سهیل دلخور رخنیم به را

 باشد نزدیک پیش ماه چند خودمانی لحن به لحنش کندمی

 :گویدمی

 بشین دلخوری، ...خانسهیل آدنمی بهت بودن بد قدراین-

 .کنایه یآرایه به دادی گیر چرا بزن حرف

 حرص با وقتی است سهیل انگشتان میان در انباری دکلی

 :دهدمی جواب و بنددمی را کشو
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 که موقعاون تو، مگه من؟ با زدی حرف نشستی تو مگه-

 منو حرکت هر و نکردی دوری گفتیمی مشکلت از باید

 برهنمی خوابت چرا بلدی الالیی که تو نکردی؟ تعبیر بد

  متوهم؟ خانم

می حس .کشدمی قد او با برکه نگاه و شودمی بلند جا از
 خودش ضرر به اشجمله هر از که شده مجرمی شبیه کند

 .شودمی استفاده

چهره با و اندازدمی کشو سطح روی صدا با را کلید سهیل
 :دهدمی ادامه است درهم که ای
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 به دادممی ربط رو معنادارت حرکت هر احمق من-

 تا سه که ًِ جوون دختر یه گفتممی .اومده رتس که بالیی

اً اونم داده دست از رو خانوادش اعضای از  از بعد دقیقا

 دیگه چیز یه بحث اصالاً دونستمنمی .نامزدیش خوردنبهم

 روح اونکهبی جدیدم مصیبت یه من .منم مشکل .است

 .باشه داشته خبر شعورمبی خود

 را انگشتش رچها .گذاردمی توالت میز روی را آرنجش

 بدون وسایل به را نگاهش و دهدمی تکیه پیشانی به

 ماه شش که چشمی خط به .دوزدمی میز روی یاستفاده

اً و نشده باز آن در است  :کندمی زمزمه .شده خشک قطعا

 ...سهیل متأسفم-

 به عمرش از لحظه این تا که است تأسفی ترینغلیظ این و

 از دلیل با هنوز یلسه کهدرحالی هم آن .آورده زبان

 و جانب به حق لحنً  اما .است نکرده اتهام رفع خودش
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 بابت که رساندمی نتیجه این به را برکه او دلخور

 .باشد متأسف باید افکارش

 بهم و جاخوردی کردم نگاهت هربار وقت چند این-

 رو جوابم جورییه زدم حرف باهات هربار .ریختی

 من مگه آخه ...نکنه پیدا ادامه بینمون حرف که دادی

 بار اولین کردم،می نگاهت که بود بار اولین سر بر خاک

 که نبودم همونی من مگه .زدممی حرف باهات که بود

 مگه زدی؛می مشت بازوم به شوخی به بود باران وقتی

 تو به و آورددرمی رو باران صدای که نیستم همونی من

 همون که من اما .رفته آره !رفته باران ...زدمی چشمک

 توی و تنهایی تو چون کنی فکر که شده باعث چی سهیلم

 نگاهم که بشم صفتبی همه این تونممی من منی، یخونه

 !باشه؟ پشتش کثیف منظور یه بهت نزدیکیم و

 او که اتفاقاتی تکتک کندمی سعی و بنددمی را چشمانش

می سعی .بیاورد یاد به رسانده دارشمورد ینتیجه به را
 که اتفاقی .کند پیدا خودش از کردن دفاع برای چیزی کند

 سهیل برای غلطش تصورات برای بتواند آن یپشتوانه به

 کالمش اگر حتی بگوید چیزی است الزم .بیاورد دلیل
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 این از نشان سکوتش این .باشد داشته توجیه یجنبه فقط

 و بال مسمومش افکار به ایکنندهقانع دلیل هیچبی که دارد
 :افتدمی حرف به بسته چشمان با .است داده پر

 .نیستم برکه همون دیگه من ولی سهیلی همون تو آره-

 .کنیم انکارش بتونیم که نیست چیزی باران خالی جای

 و بودن مرد وجود با حتی خونه این توی تو و من تنهایی
 دیگه تو .سهیل نیست قبول قابل خیلی تو بودن متعهد

 این توی تو و من و ندارم پناه و پشت نم نداری، بارانو

 فرهنگ با حداقل نیست، عادی اینا .سقفیم یه زیر شرایط

 .نیست عادی مردمون دید و ما

 العملعکس نتواند که شودمی باعث اشبسته چشمان

 خواهدمی که دهدمی نشان او سکوت اما ببیند را سهیل

 .بداند و بشنود بیشتر

 دست از رو عزیزم تا سه ینکها از قبل من اینکه ضمن -

 بحران دوتا درگیر اصل در .شدم بحران یه درگیر بدم

 برای اتفاق اون که بودم نیومده کنار اونا با هنوز .شدم

  .افتاد امخانواده
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می اتاق کف پارکت یخیره و کندمی باز را چشمانش
 :شود

 رفتار یه توقع گذرونده رو روزها اون که آدمی از-

 .سهیل باش تهنداش نرمال

 :دهدمی جواب شاکی سهیل

 داریم دغدغه و داغونیم اونقدر تو و من .برکه کن بس-

 کارشون که بکنیم مردمی حرف درگیر خودمونو نباید که

 اون اینکه تر مهم موضوع این از االن اما...زدنه حرف

 که بود چی بود؟ چی اتخانواده فوت از قبل بحرانای

 ده؟می نشون خودشو داره االن

 عالم به اشنامزدی از بعد از به که بگوید بگوید؟ چه باید

 یتجربه اولین که بگوید بنیامینی از باید شده؟ بدبین آدم و
 داده خوردش به ممکن شکل بدترین به را شدنش لمس

 بود کرده اعتماد او به وجود تمام با برکه که کسی از بود؟

 هااین صالاًا بود؟ خورده ضربه او از شکل بدترین به و

 قی را آبرو خورد،می را حیا اگر برفرض بودند؟ گفتنی

 کردنش لمس در بنیامین های گیمالحظه بی از و کردمی

می حق او به مسمومش افکار بابت سهیل هم باز گفتمی
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 وقتی .دهدمی خودش به که است جوابی قاطع نه یک داد؟

 که یسهیل دارد؟ سهیل از توقعی چه شودنمی قانع خودش

 مدت این تمام در نه و داشته هابحران آن در نقشی نه

 .داده انجام حمایت جز کاری
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 گوش به صدایش ندارد امید که ضعیف قدرآن زند،می لب

 :برسد سهیل
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 .متأسفم بابتش و بگم تونمنمی نیست، گفتنی-

 :خنددمی ناباور سهیل 

مدت کهاین از بعد یعنی متأسفی؟ بابتش و بگی تونینمی-
 بگی تونیمی فقط کردی تصور متجاوز نامرد یه منو ها

  متأسفی؟

 هم خودش کار در که کسی مثل و کندمی بلند را سرش

 :دهدمی تکان سر عاجز مانده

 ام؟شرمنده مدتم این رفتار بابت کنی باور که بگم چی-

 یه توقع گذروندم سر از که چیزایی بعد گفتم االن همین

 .ازم باش نداشته رو نرمال رفتار

 را نفسش .کشدمی صورتش به را دستش محکم سهیل

 تابلوی به هدفبی را نگاهش و دهدمی بیرون صدادار

 آن به خیره کمی از بعد .دهدمی خوابشتخت باالی

 :کندمی زمزمه

 نشه سردت تو که اینم نگران من .جالبه خیلی جالبه؛-

 و پریمی خواب از طوری تو و ازمندمی پتو تو روی
 و کنممی شک خودمم به من که دیمی نشون العملعکس
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اً حاال  تا دیمی پیشنهاد و اومدی خودت که زمانی دقیقا

 متأسف جز تو بزنیم حرف باهم موضوع همین درمورد

 .نداری گفتن برای حرفی بودن

 :زندمی دردی از پر  و تصعنی لبخند

 داری کمکم هم تو ببین ...سهیل نیستم نرمال که گفتم-

 .رسیمی بهش

 در لحظه چند .دهدمی تکیه دیوار به سینهبهدست سهیل

 سال ده حداقل که را ایبرکه .کندمی تماشایش سکوت

 .داد مثبت جواب بنیامین به که است روزی از بزرگتر

 بود گفته باران به او توصیف در روزی، که را ایبرکه

 لطیفه که قدراون .باران ندازهمی شاعرا یاد رو آدم برکه"

 "دهمی نشون توجه داره قشنگی ایذره که چیزی هر به و

 دارد هاشاعر به شباهتی نه که بیندمی را ایبرکه حاال و

 برکه نظرش از .اطرافش هایزیبایی به توجهی نه و

 .سرد فصلی یآستانه در است زن یک شبیه بیشتر

 :زندمی لب شمرده
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 کنیمی اذیت رو خودت کردنت زندگی مدل این با یدار-

 کمیه ساختی که جدیدی یبرکه این از .منو البته و برکه

 .دومونه هر نفع به این .باش قبل مثل کمیه .بگیر فاصله

 :شودمی بلند جا از و دهدمی تکان سر مصمم برکه

همون سخته؛ اومدن کنار چقدر دارم قبول .دارم قبول-
 سابق یبرکه اون به نیست قرار وقتهیچ ئنممطم که قدر

 از که گرفتم تصمیم دارم قبول رو باراین چون .برگردم

 چون .سهیل هردومونه نفع به مستقل زندگی یه .برم اینجا

 باقی آنرمالم یپوسته این توی حاالها حاال قراره احتماالاً

 .بمونم

می بینیپیش برکه که قدریآن نه اما .خوردمی جا سهیل
 :پرسدمی زدهبهت .کرد

 بری؟ که داری رو جایی مگه بری؟-

 این جای منصفانه اما .زیاد خیلی .زندمی ذوق در سوالش

اً سوال  سابدمی هم به را هایشدست کف .بود جاهمین دقیقا

 :چرخاندمی اتاق در را نگاهش و
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 .رسیدیم افقتو به درموردش عمو با ...کنممی پیدا-

 !نیستی کردنزندگی تنها آدم تو-

 .نبودم هم کردنزندگی باران و بابا و مامان بدون آدم من-

 به .سهیل کلفتن پوست خیلی آدما .کنممی زندگی دارم اما

  .شونشرایط بدترین به حتی کنن،می عادت شونشرایط
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 در .رودمی او سمت به گیردنمی سهیل از که جوابی

 را کلید .دارد قرار آن روی کلید که کشویی تسم به اصل

 که کسی مثل .دهدمی فشار انگشتانش بین و داردبرمی

 نگاه سنگینی .ببیند آزار که دارد دوست و دارد مازوخیسم

 را نگاه این قبل روزهای برعکس و است متوجه را سهیل

 که حرف پر و متفکر نگاه یک .کندنمی معنا جنسی

 جدید تصمیم با کردن نرم پنجه و تدس حال در احتماالاً

 .است برکه

 سهیل تصورش برخالف و است سنگین اتاق سکوت

 .است نشکسته را آن هنوز او کردن منصرف برای

اً .رودمی اتاق در سمت به  خارج حال در که ایلحظه دقیقا

 .کندمی متوقفش او صدای است اتاق از شدن

 تالش خوامنمی .کنم اصرار داشتنت نگه برای تونمنمی-

 بگیره خودش به داریمورد معنای یه بارماین حمایت و

 هیچ بدون توئه، یخونه جااین که بدونی خواممی اما

می دلم اما بری تونیمی جدیه رفتن به تصمیتت اگر .منتی
 همیشه جااین که دارینگه ذهنت یگوشه رو این خواد

 .باز روت به همیشه درش و خونته

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 داشتنش نگه به اصراری سهیل .زندمی دردمندی لبخند

 اتفاق که حاال چرا داندنمی اما خواستهمی را همین .ندارد

 ماندن تنها  احساس .کندمی کسیبی احساس بیشتر افتاده

  .نبودن مهم و

 :کندمی زمزمه

  .سهیل ممنونم-

 .بس و گویدمی غرورش هایخرده حفظ برای را این و

 شوهر قدردان مدت این بابت باید منصفانه که چند هر

 .کرده حمایتش و نداشته ایوظیفه که باشد خواهری

 ...برکه دیگه چیز یه و-

 خودش را دیگر چیز آن تا ماندمی منتظر و چی پرسدنمی

 .بدهد توضیح

 من باشی که دنیا هرجای که باشی مطمئن خوادمی دلم-

 روی شرایطی هر توی تونیمی تو و هست بهت حواسم

 برسی یقین این به خودت خوادمی دلم .کنی باز ابحس من

 زیباییت و باشی خاکی یکره این روی زن تنها تو اگر که

 نیست قرار من حس بشه هست که اینی از ترچشمگیر
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 یه حس یا زنش خواهر به شوهرخواهر یه حس از فراتر

 درسا جون و باران خاک به رو این .بشه رفیقش به رفیق

 .خورممی قسم

اً باید یکی این یبرا  توانی اما هست که باشد ممنونش واقعا

این هضم برای را توانش تمام .ندارد کردن تشکر برای
 .است گذاشته ندارد رفتنش به اعتراضی هیچ سهیل که

 یبرنامه .دهدمی تکان سر تشکر جای به باراین
بی گذارد،می باال را انباری کلید .است مشخص امروزش

می عمو سراغ به و شودمی امروز هایمهبرنا تمام خیال
می را االرثشسهم اینجا از رفتن زودتر برای او .رود

اً .خواهد  .است سربار خانه این در لحظه این از دقیقا
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 .کندمی فرو قفل درون عرقش از خیس دستان با را کلید

 تا کردمی بدقلقی کمی قدیمی در این که است یادش هنوز

 کمی از بیشتر است قرار امروز انگار اما .شود باز

عقب یک ذهنش در به رفتن کلنجار حال در .کند بدقلقی
 صبحش که روزی همان به .پیش روز سه به کندمی گرد

 صحبتی هم به ظهرش و بود گذشته سهیل با زدنحرف با

 .عمو با

اً که هاییساعت به  نشسته، آقااسعب رویبهرو دقیقا

 :بود پرسیده سماجت با و کرده تماشا را اشکالفگی
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 از طرف یه از که چیه شما یمسأله عمو؟ چیه مشکل-

 من وقتی دیگه طرف از زنیدمی حرف االرثسهم دادن

 خواین؟می مهلت شممی پیگیرش

 مصرانه برکه و کشیده سرخش پیشانی به دستی آقاعباس

  :بود ایستاده بحث این پای

 دادنً  پیشنهادً  و بابا پیش اومدید خودتون یلدا شب که شما-

 از رو بابا سهم گفتید من به خودتون .دادید رو االرثسهم

 یخونه تو دیگه من تا دیدمی آقاجون یخونه فروش
 اومده پیش مشکلی چه فاصله این توی .نکنم زندگی سهیل

  خواین؟می مهلت من از که

 قدم قدرت اما برکه .شودمی زبا بدی صدای با حیاط در

 خواب از قدم اولین با ترسدمی انگار .ندارد گذاشتن پیش

 رویا و خواب تواندمی فقط بیندمی که ایصحنه .بپرد

 .واقعیت از بخشی نه باشد

 :پیچدمی گوشش در عاجز و خسته عموش صدای

 اون نصف پول .برم قربونت هستم حرفم سر هنوزم-

 عجولترم تو از من .توئه حق حاال و دهبو بابات سهم خونه
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 چه من منتهی .گردنمه به که دینیه چون دادنش پس برای

 به که بعدی یدفعه چه زدم حرف بابات با که موقعاون

 منظورم دادم رو سهیل یخونه از رفتن پیشنهاد خودت

 حد در االنم .بدم پس رو پول اون خورد خورد که بود این

 اما هست حساب توی پول وت برای خونه کردن رهن

 .نه فعالاً یعنی ...نه موجه جای یه توی خونه یه خرید برای

 از پر نگاهی با و بود کشیده عقب را سرش که است یادش

 و تردید با که است یادش .کرد تماشا را عمویش نفهمیدن
 :بود پرسیده احتیاط شاید

 سهم و فروختید رو خونه شما یعنی عمو؟ فهممنمی من-

 دارید؟ مشکل دادنش پس توی االن که کردید خرج رو اباب

قدیمی هایموزائیک روی .گذاردمی حیاط داخل را پایش
جاده .دارند حیاط این ساختمان تا را جاده یک حکم که ای
 و خاکی زمین با طرف دو از که باریکی و موزائیکی ی
  .بود شده محاصره درخت از پر

 که که عمو جواب مثل دشومی برداشته سست او هایقدم 

 :نداشت گفتنش برای جانی انگار طوالنی مکثی از بعد
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 کنم خرج که نبود پولی  یعنی .نکردم خرج پولی من-

 .نفروختم رو خونه اون اصالاً من چون

  .روندمی پیش و لرزندمی پاهایش

 .کنند تماشا را کجا اول باید دانندنمی که هایشمردمک مثل

 یخورده ترک خاک را؛ رویشبهرو تاریک ساختمان 
شکسته یا اندشده خشک یا اکثرااً که درختانی یا را حیاط
 پنجاه یا گذشته سال پنج خانه این ماندن خالی عمر از .اند

  سال؟

می فراری حیاط ینقطه چند از را گربه چند حضورش
 .دهد

 دور روی خانه این فضای از شدن رد برای زمان انگار

 .است افتاده تند

 

 چهار_و_سی_و_صد_پست#
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 

 

 

 ینقطه نقطه به تمرکز بدون را نگاهش و رودمی پیش
می مکث بیشتر کمی انجیر درخت دو روی .دهدمی حیاط
 و او تاب شدن بسته محل درخت دو آن یتنه آخر .کند

 جایش سر هنوز هایشانخرگوش آجری یالنه .بود باران

 .پابرجاست هم غیراصولی و قدیمی انباری و است،

 جاآن آخر .کند درست را انباری این بود قرار پدرش

 برای منبعی نور کوچکً  یدریچه یک جز و بود تاریک

نمی آن در را پایش وقتهیچ مادرش و نداشت نور
   .گذاشت

 تا .رودمی و کشدمی خرمالو درخت یتنه روی را دستش

 یخانهصاحب سهم آن خرمالوهای کردمی فکر امروز
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 درخت این شدن خشک .هاگنجشک سهم و شودمی جدید

 قابل برایش بود بیشتر هم برکه عمر از عمرش که قدیمی

 .نبود تصور

 تاریک ساختمان به نگاهش باراین .رودمی پیش هم باز

 و بود برکه بهشت روزی که جایی به .است رویشروبه
 .ندارد او کوچک بهشت به شباهتی هیچ امروز

می مقابلش هایتاریکی یخیره و ایستدمی پنجره شتپ
 بلند گوشش در صدایش هم، کردن مرور وقت حتی .شود

 .عباسش عمو بیچاره .شودمی تکرار

بچه و زن کردید مجبور رو بابا و نفروختید نفروختید؟-
 مستاجری؟ بره سال و سن اون توی و برداره شو

 و خوردید رو حقش کردمی فکر بابا عمر یه و نفروختید
اً شما عمو ...کردید؟می سکوت شما  کردید، کارچی دقیقا

  بفهمم؟ منم تا بدید توضیح شهمی

 هایشدست و کشیده جلو صندلی روی را خودش عمویش

 هم کردنالتماس شدمی را زدنشحرف لحن .بود گرفته را

 :کرد تصور
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 و منفعت قصدم غلط یا درست کردم، که کاری هر-
 حق .بوده این قصدم قسم خودش خاک به .دهبو آرامشتون

  .بکنی فکری این از غیر نداری

 مستاجریمون، ماها، دریدربه عمو؟ بوده چی قصدتون-

می و هستید اینا متوجه ...سهیل یخودنه شدنمون سربار
  بوده؟ آرامشمون و منفعت قصدتون گید

 گذاردمی خاک از پر هایشیشه روی را هایشدست کف

 فضای تواندمی بهتر حاال .بردمی جلو را صورتش و

 و دلبازی به روزی که ببیند را ایخانه خالی و متروکه
 .بود شهره باصفایی

 اما کنممی صحبت باهات روزی یه دلیلش درمورد-

 امروز ...نپرس این از بیشتر کنممی خواهش نه، امروز

اً باراین تا بدی مهلت بهم که خواممی ازت فقط  اون واقعا

 بتونی تا بدم کمال و تمام رو تو سهم و بفروشم رو خونه

 .بخری خونه

 ادای .بود عصبی حد از بیش لحظه آن در اشخنده

 :ناباوری از پر هم کلماتش
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 گفتید ما به ساال این تمام و نفروختید رو خونه اون شما-

 جون به رو برادرت حق خوردن اتهامً  .فروختید که

 رو واقعیت شدید مجبور که االن بعد .نزدید دم و خریدید

 پولش با که بفروشید رو خونه خواینمی تازه بگید من به

 کنممی حس من چرا عمو ...بخرید؟ خونه من برای بتونید

 نیست؟ نرمال کارتون از کدومهیچ

 :بود کرده فرو موهایش درون را دستش درمانده آقا عباس

 فکر .هبرک نیست نرمال من زندگی چیزً هیچ هاستسال-

 به بچسب و نکن من غیرعقالنی کارای درگیر رو خودت

 .خودت زندگی

 

 پنج_و_سی_و_صد_پست#

  

 حسینی_عادله#

 

 

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 

 را عمویش بود، کرده تماشا را عمویش .بود ایستاده برکه

 بود شده پر .بود کرده تماشا ممکن حالت ترینبیچاره در

  .دبودن سوال اَبَر یک کدامشان هر که هاییسوال از

 دادن جواب برای قصدی نه عمو ظاهرااً کهدرحالی هم آن

بی هایسوال لحظه آن در .توانی نه و داشت هاآن به
بعدی یجمله و بود گذاشته دیگر وقتی برای را جوابش

 :بود کرده خبری کامالاً یجمله یک به تبدیل را اش

 خونه من برای تا بفروشیم رو خونه اون نداره لزومی-

 کردن زندگی جای خونه همون یاندازه به جا یچه .بخریم

 .نیست

 را سرخش چشمان .بود آمده باال ناباور و آرام عمو سر

 پیدا شوخی، از ردی امید به بود دوخته او صورت به

 :بود گفته جدیت با که بود نکرده
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 ....کنم قبول نداره امکان نداره، امکان-

 با و درآمده اج از پنجره یشیشه .پردمی جا از صدایی با

 روی دستش فشار .بود ریخته فرو وحشتناکی صدای

 .بود شده تمام آن عمر ظاهرااً اما نبود، زیاد شیشه

 را خانه داخل تواندمی راحت شیشه بدون یپنجره از حاال

 بعد یخانه همان .است نخوردهدست که را ایخانه .ببیند

 یکادوان تابلوی روزی که میخی هنوز .است شانرفتن از

اً .است جایش سر داشت قرار رویش مادر  همین زیر دقیقا

 قرار زیرش تشک و آقاجون مخصوص پشتی تابلو،

 حیاط پنجره همین از تا نشستمی جاهمان جونآقا .داشت

 .ببیند را اشقدیمی یخانه باصفای

 و آقاجون رویخوش تصویر اشگوشی زنگ صدای
 کیفش جیب درون را دستش .زندمی کنار را مادرش تابلو

  .است بوده تماس این منتظر .کندمی فرو

 !عمو جانم-
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 به یکه به دهدمی ربطش برکه .است خسته عمو صدای

 چقدر که داندمی و داشته او با عمو مدتاین که دوهایی

 :است درست دادن ربط این

 یخونه از زدن بار رو وسایل کارگرا .سالمت جانت-
 دیگه یدقیقه پنجوچهل اعت،س نیم تا افتادن راه سهیل

 .اونجاییم

 .ممنونم و عمو منتظرم-

 یک هامدت از بعد .زندمی لبخند او و شودمی قطع تماس

 آن کند زندگی مستقل است قرار .است حقش واقعی لبخند

 سه دو .است نکنده دل آن از وقتهیچ که ایخانه در هم

 التح سکوتً  و او شدن دلخور عمو، با کردن بحث روز

 به او .کند منصرف را برکه بود نتوانسته  مانندش قهر

 واجب عمو حرمت داشت، سهم خانه این در عمو یاندازه

 این مادی ارزش .بگذرد حقش از توانستنمی اما بود

 و معنوی ارزش خیالبی اما .نبود مهم برایش خانه
 .شدنمی خاطراتش
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 را نگاهش مکث با و گرداندبرمی جیبش درون را گوشی

 پشیمان بابت اشنگرانی .داردمی بر ساختمان داخل از

 و ندهد دست از را زمان که بود شده باعث عمویش شدن
 وسایلش آوردن از قبل خانه این کردنتمیز برای حتی

 نارضایتی و دلخوری با که عمویی .ندهد هدر را وقت

 که بود ممکن لحظه هر بود رفته قضیه این بار زیر

  .شود پشیمان

 و خشک حیاط .چرخاندمی حیاط در دوباره را نگاهش 
 چیزی را حیاط این توانستمی یعنی شد،می .برهوت

 داده کردن زندگی یانگیزه او به خانه این .کند قبل شبیه

 دیگر باران و مادرش و پدر رفتن از بعد که حسی .بود

  .نداشت وجود

 اطحی خاکی هایقسمت وارد .گیردمی فاصله ساختمان از

 تماشای دلش .رودمی انجیر درخت دو سمت به و شودمی

 نزدیک با .خواهدمی هادرخت روی را شانتاب رد

 برکه .کنندمی فرار دیوار یگوشه از گربه دو شدنش

 کندمی فکر خودش با و کندمی تماشا را شانکردن فرار

 .است شده هاگربه جوالنگاه حیاط این
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 شش_و_سی_و_صد_پست#

  

 حسینی_لهعاد#

 

 

 

 

 

 

 کارهایی آن جزو پرده نصب .است گرفته درد بازویش

 گیج زود سرش .است بوده فراری آن از همیشه که است

 .شدمی خسته دستش و رفتمی

 .دادندمی انجام باران یا و مادرش همیشه را کار این

 همین با اینکه به غرغر با باران و اعتراض بدون مادرش

 .بود رفته در پرده زدن زیر زا همیشه هایشبازیلوس
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 .آیدنمی پایین نردبان از اما شودمی تمام پرده نصب کار

 درسا .زندمی کنار را پرده یگوشه و نشیندمی باال همان

 از هایشگریه .است کرده هاگربه بچه دنبال زدهذوق

 دست به خانه این فضای دیدن با خانه آن از برکه رفتن

 ایخانه بزرگ حیاط و بود او .بود شده سپرده فراموشی

 بدون پارک یک حکم نشینآپارتمان کودک یک برای که

 .داشت را امکانات

 سوالً  این باری چند هم هایشبازی همین بین که چند هر

 پیش از تو که حاال خدا تلو خاله" بود پرسیده را دردناکش

 امحوصله اصالاً جااین من .خودت پیش بیال منو لفتی ما

 "لهنمی سل

اً .بود بسته چشم درد با هربار برکه و  کودکی به باید واقعا

  داد؟می جوابی چه بود شده وابسته او به و نداشت مادر که

 و منتظر چشمان به منفی جواب یک ندادن برای بار هر 
 هاییگربه همین به .بود کرده پرت را حواسش او براق

 و دبو شده متوسل بود نرمال حد از بیش تعدادشان که
 خانه این در ماندن جز سمتی به را باران یادگار ذهن

 .بود کشانده
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 شام امشب کنه؟ وصل رو گاز این قراره کی پس برکه-

 .بخوریم چی

می پایین را طرفه دو نردبان هایپله و اندازدمی را پرده
 :آید

 رو گاز آدمی خودشم .آرهمی گیرهمی شام گفت سهیل-

 .کنهمی وصل

 و زندمی کمر به را دستش .آیدمی پایین که را پله آخرین
 اندنشده وصل دیوار به هنوز که تابلوهایی به را نگاهش

 مشخص  جایش که یکادیوان تابلوی به خیره .دهدمی

 :دهدمی قرار مخاطب را هدی بلند است

  .بذار چایی یه بزن رو برقی کتری اونجایی-

 .بود سیاه-

 .چرخدمی پا یک روی متعجب که فهمدنمی را منظورش

 در هالیوان و پارچ چیدن حال در را او اپن باالی از

 :بیندمی باالیی هایکابینت

 !کی؟-
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 دیگر لیوان دو برداشتن حال در و شودمی دوال هدی

 :دهدمی جواب

 .تونخونه در نوکر-

 به تناسبی هیچ هایشزدن غر .گیردمی اشخنده

 پای به پا صبح از مهکل واقعی معنای به .ندارد عملکردش

 گذاشته انرژی خانه این چیدن و کردن تمیز برای برکه

  .است

می کانتر روی مادر طبیعی هایگلدان به را نگاهش
 تا را هال و آشپزخانه بین دیوار پدرش روزی .اندازد

 اپن اصطالح به را آشپزخانه و بود کرده خراب نیمه

 این پیرمرد هآخ "  بود کرده اشمسخره باران .بود کرده

 اومدی مثالاً اپن؟ یآشپزخونه به چه رو کلنگی یخونه

 مال که فلزیش کابینتای بهتر همون دربیاری؟ بازی مدرن

 ".نباشه چشم جلو دقیانوسه عهد

 یادآوری با تا بود داده را جوابش خونسرد چه پدرش

 .بسوزد دنیا ته تا برکه امروز روزش، آن جواب
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 هفت_و_سی_و_صد_پست#

  

 حسینی_عادله#

 

 

 

 

 این بودن مدرن نه من بفهمی که مونده خیلی جون بچه"

 دیوار این .قدیمی سفید کابینتای اون نه مهمه برام خونه

 خانومم مهدیه که نباشه هم لحظه یه حتی تا برداشتم رو

 دستم بغل باید یا همیشه خانمم اصالاً .نباشه چشمم جلوی

 .چشمم جلو یا باشه

 دستش بغل زنش .خواستمی که ودب شده همان حاال و

 و بود مانده برکه و صبح تا شب شب، تا صبح .بود
 او خاطر به که کانتری این پشت مهدیه دیدن حسرت

 .بود شده ایجاد
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  کما؟ یا هپروت تو رفتی .اوووی-

 روی موهای واج و هاج .پردمی جا از هدی صدای با

 رها جا همان دوباره و جمع دست با باریک را اششانه

 :کندمی

  تو؟ گفتی چیزی-

 ...بسنجم خونیلب توی رو استعدادت که زدممی لب نه-

 :دهدمی ادامه شاکی بعد و

 آب شیر این داری؟ فرانسه آچار پرسممی دارم ربعه یه-

 رو و کنهمی چیکه کردیم باز رو آب یفلکه وقتی از

 بیان سهیل یا عموت تا کنیم سفتش خودمون .منه اعصابه

 .کنن درستش لیاصو

 که وسایلی داخل که داندمی .نیست کردن فکر به احتیاجی

 ابزارهای تمام .نیست ابزاری هیچ آورده سهیل یخانه از

می هال در سمت به .بود گذاشته سهیل برای را پدرش
 :رود

 چیزی ابزاری قدیم از شاید .ببینم رو انباری تو رممی-

 .باشه مونده
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 :شنودمی را هدی زدن غر صدای در بستن حال در

 کنیم، تمیز بیایم اول کنه صبر تونستهنمی .داشته ...انگار-

 .بیاره اثاث بعد بشه گرفته هم خونه فنی ایرادای

 با هادمپایی پوشیدن حال در برکه و شودمی بسته هال در

 حس با که او نزد غر هدی کاش کندمی فکر خودش

 هدی که دچن هر .نزد غر کاش آشناست بودن سربار

 .ندارد خبر گذشته سهیل و او بین چهآن از چیزی

 دلتون برادر دوتا" .شود می باز بدی صدای با انباری در

 دخمه؟ یا انباریه این .ساختید انباری که کردید خوش رو

 کنید آویزون المپ یه و کنید کشی سیم نکردید حداقل

  ".توش

 بیشتر است قرار ظاهرااً .دهدمی بیرون سنگین را نفسش

 مرور با خانه این در حضورش شب اولین هایساعت

 این و شود ترتازه داغش است قرار .بگذرد خاطراتش

 به پا فضا تاریکی در .بنشیند کامش به تلخی با شروع

 .گذاردمی انباری درون
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 این مادرش که روزی از ترخاص کمی دخمه یواژه

 شودمی پژواک گوشش در بود گفته را جمله

 احتیاط با تا کندمی مجبورش این و است تاریک ریانبا

  .بردارد قدم

 از آن روشنایی تنها و دارد کوچک یدریچه یک انباری

 جا همان از نور و است غروب هایساعت .جاست همان

 .است کرده روشن را فضا از کمی بخش و گرفته راه

 حس ایلحظه برای و دهدمی نور یباریکه به را نگاهش

  .است دیده جایی را فضا این و صحنه این کندمی

 از را نگاهش که شودمی باعث حیاط در زنگ صدای

 کهحالیدر بزند، بیرون انباری از و بردارد نور یباریکه

 .است کابوسش فضای تعبیر فضا، این نیست حواسش

**** 

 

 هشت_و_سی_و_صد_پست#
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 حسینی_عادله#

 

 

 

 

 

 

 کمرش آمدن رودف محض به .کشدمی دراز تختش روی

 متوجه تازه و پیچدمی آن سرتاسر در دردی تخت روی

 .آورده خودش سر بر چه امروز که شودمی

 رفته خواب به پیش ساعتی تختش پایین تشک روی هدی

 از او که بگوید اطمینان با تواندمی اصل در .است

 به تعارف برکه نه .بود مانده هدی .شده هوشبی خستگی

 اصالاً .تکلیف کسب ماندن برای او نه و بود کرده ماندن

 هنوز چون بود مانده .نبود بردار تعارف شانرفاقت نوع
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 پای خستگی از چون و بود ماندهباقی کارها از بخشی

  .نداشت رفتن

 .است گرفته تعلق عمو به خوابه دو یخانه این دیگر اتاق

 مطمئن هال در بودن قفل از وقتی پیش ساعت نیم هم او

 که اتاقی به خوابیدن برای و بود گفته بخیرشب د،بو شده

 .بود رفته شده آماده برایش

 هم اشعادی رفتارهای در حتی این بود، دلخور عمو

 از چیزی بود نتوانسته دلخوری این اما بود مشهود

 .کند کم برکه به نسبت مسئولیتش احساس

 که بود کرده اشاره این به هایشحرف میان در کهاین

 نه بود خواهد خانه این در را هاشب بیشتر احتماالاً

 هادلنگرانی همان از نشان لوکسش و کوچک آپارتمان

 .داشت

اً بی چرا داندنمی اما شود هوشبی خستگی از باید قاعدتا
 باور هنوز شاید است، زدههیجان شاید .است شده خواب

 در که ایخانه .رویاهایش یخانه در اینجاست، که ندارد

 بود کرده تالش و بود آمده آن پشت تا بارها سال دچن این

 با داشت دوست را خانه این .کند تصور را آن داخل که

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 .نداشت روزی به و تجمالتی ویژگی هیچ اینجا شاید اینکه

 چیزی هامدت از بعد .زندمی لبخند و شودمی پهلو به

 .است شده رضایتش باعث

 خواب با نشچشما همچنان .ماندمی حالت همان در کمی

 عسلی روی از و کندمی دراز را دستش .است غریبه

 نگاه دقیقه چند شاید .داردبرمی را اشگوشی تخت کنار

 زودتر باید .کند خسته را چشمانش گوشی به کردن

گل باید فرداپس .دارد نکرده کار کلی فردا برای بخوابد،
 که قدرآن کارتش موجودی اوضاع .کند باز را فروشی

 .نیست خوب باید

 بیندمی که چیزی اولین و شودمی اجتماعی یشبکه وارد

 باز را پیام هنوز .است ناشناس یشماره یک از پیام یک

 بنیامین سمت از تواندمی پیام این اینکه فکر اما نکرده

  .بنشیند تخت روی سرعت به که شودمی باعث باشد

ریخته بهم اوضاع و مشغله عالمه یه میان" است این پیام
دغدغه ترینمهم شده بودنت تنها فکر و تو برای دلتنگی ام
 ".ام
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 .بارسه و دوبار .خواندمی را پیام

 برای دلیلبی کار یک .خاراندمی را لبش پایین دندان با

 .درست کار به کردن فکر و خریدن زمان

 و دوازده .کندمی نگاه گوشی باالی ساعت به بعد کمی
 کسی با گرفتن تماس برای عنیی .است وقت دیر ربع؛

اً .نیست مناسبی زمان اصالاً  یک فرد آن اگر مخصوصا

 .انعطاف بدون و خشک مرد یک .باشد مرد

پیام یصفحه از هااین به علم با و داندمی را هااین یهمه
  .شودمی خارج رسان

 .آیدمی پایین تخت از

 مردی به بار اولین برای هال در سمت به رفتن حال در

 قول او به ماشین داخل پیش روز چند که زندمی زنگ

 کرده تماشا را سکوتش جواب در و بود داده همکاری

  .بود

 یبله و کندمی باز ممکن حالت ترینآرام با را هال در
 .شنودمی را امینمحمد جدی
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     EXCHANGE GROUP کاری از 

 نه_و_سی_و_صد_پست#

  

 حسینی_عادله#

 

 

 

 

 

 

 که حد این رد .کندمی مکث ثانیه چند دادن جواب برای

 آن کند صحبت ترمسلط و کند جوروجمع را خودش بتواند

 در مرد این با کردنصحبت کندمی حس کهدرحالی هم

 ساعت این به برسد چه نیست راحتی کار هم عادی حالت

 .شب از

 .گرفتم تماس موقع بد ببخشید سالم-
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 موقع بد تماس این از امینمحمد لحن تصورش برخالف

 بوده تماسش  منتظر انگار راحت خیلی .نیست شاکی

 :دهدمی جواب

  اومده؟ پیش مشکلی .سالم-

 روی موهای دست یک با .نشیندمی باغچه سیمانی یلبه

 گفتنش قصد چهآن روی کندمی سعی و جمع را اششانه

 :کند تمرکز دارد را

 برای من اصل در نیومده پیش نه که جدیدی مشکل-

 توافق به ماشین توی هماب شباون حلش سر که مشکلی

 .زدم زنگ رسیدیم

 .شنوممی-

 این صدای کندمی حس برکه اما گویدمی عادی هم باز

 .دارد خاصی زنگً  یک هم عادی حالت در مرد

 ورودی در کنار را مشکی دست یک یگربه رفتن راه

 :دهدمی جواب صداقت کمال در و کندمی تماشا
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 کرده؛ من برای دلتنگی و نگرانی ابراز داده پیام بنیامین-

 بگید بهم شما تا زدم زنگ .ندادم رو جوابش هنوز من

 .بگم بهش چی

 .دارد هدف دو داده که توضیحی از .نشان دو و تیر یک

اً کهاین اول  اعتماد دوم و کند اشراهنمایی امینمحمد واقعا

 .بیاورد دست به را چغر مرد این

 شنیده که چیزی از امینمحمد صدای تصورش برعکس

 برای هم احساساتی مرد این اصالاً .است نشده زدهذوق

اً دارد؟ شدن برانگیخته  هنگام در سوال این جواب به حتما

 .است شنونده فقط دقت با االن اما کرد خواهد فکر خواب

 خودش یشیوه به هم تو .بکنی نیست قرار خاصی کار-

 کنیمی نگرانی ابراز گی،می دلتنگیت از .دیمی ادامه

 بابت که دیمی نشون کهاین یعالوه به وضعیتش بابت

 .دلخوری نبودنش

به .است گرفته استرس چرا داندنمی .شودمی بلند جا از
می تردید با و رودمی انگور یشده خشک درخت سمت
 :پرسد
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  نذارم؟ قرار جایی باهاش یعنی همین؟-

 جایبه بار اولین برای امینمحمد لحنً  کندمی حس

 :خنددمی برکه سادگی به شاید .دارد خنده ند،پوزخ

 در دیگه  بخوای، ازش چیزی همچین یه کافی دخترجون-

 االن .کنهمی قطع باهات رو ارتباطش هم هاپیام همین حد

 .نیست وقتش

 کار این خواهدنمی دلش .کندمی جمع درهم را هایشاخم

 با ارتباطش زودتر چه هر دارد دوست .بشود طوالنی

 .شود قطع مرد این و مینبنیا

 کار .کشدمی درخت هایپوسته روی را دستش کف

 :دهدمی ادامه ولی ایستآزاردهنده

 باید کی تا من بره؟می زمان بازی این چقدر نظرتون به-

 همه زودتر خوادمی دلم کنم؟ بازی رو مسخره نقش این

 از و کنم تسویه بنیامین با رو حسابم من .بشه تموم چی

 .زندگیم به بچسبم و شما به بسپارمش بعد به ااونج

 :شودمی شنیده گوشی در امینمحمد هایقدم صدای
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 فکر این به اگه .کنی زندگی عمر یه آدم این با بود قرار-

 یه نیست قرار دیگه که کرده رو بهت شانسی چه که کنی

 مدت یه برای کردنش تحمل وقتاون نکنی، تحملش عمر

 .نیست سخت هم خیلی کوتاه

 

 چهل_و_صد_پست#

  

 حسینی_عادله#

 

 

 

 

 به ربطی هیچ لرز این .پیچدمی تنش در واضحی لرز

 از .ندارد آن آخر روزهای در هم آن ماه اردیبهشت هوای

 زور به را او که کسی با کردنزندگی عمر یک فکر

 کوه پایین را او خطر اوج در و بود کرده لمس و بوسیده
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 او با نامزدی خاطربه که بود شده باعث و کرده رها

  .لرزدمی نکند نگاه صورتش به هامدت تا پدرش

 .آوردمی زبان به ناخودآگاه و دردناک را کلمه این "آخ"

 شدن رها و بدنش اجباری شدن لمس فکر از نه

 روزهای در کهاین فکر از .خطر دل در اشناجوانمردانه

 به را آخ این بود، داده دست از را پدرش هایپدرانه آخر

 .آوردمی زبان

 .کندمی مشت و کشدمی عقب را اشخراشیده دست

 که لحنی با عصبی و دهدمی فشار هم روی را چشمانش

 :دهدمی جواب ندارد مخاطبش با تعارفی انگار

 کردنمحبت سخته، هم کوتاه مدت یه برای کردنش تحمل-

 .زنهمی بهم رو حالم بهش دلتنگی ابراز و آدم اون به

 :دهدمی ادامه و تکان سر بیزاری با و کندمی باز شمچ

 اون تموم پای .وایمیسم تهش تا ماجرا این پای من اما-

 کهاین با .وایمیسم هم زدم بهتون ماشین توی که حرفایی

 .تحمله از خارج چقدر باهاش موندن تنها و دیدنش دونممی

 :شنودمی شمرده و مطمئن کلمات با را مرد جواب
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 نیست قرار حیوون اون .بمونی تنها باهاش نیست قرار-

 .بمونه تنها دختری هیچ با دیگه وقتً هیچ

 هر .است گنگ کمی امینمحمد یجمله مفهوم کندمی حس

  .دهدمی او به حمایت به شبیه حسی که چند

 :کندمی زمزمه و دهدمی تکان سر

 .بدم جواب رو هاشپیام رممی .خوبه-

 :است جمله این گیردمی که جوابی و

  .بیدارم من-

خشکیده درخت به را کمرش باراین .کندمی قطع را تماس
 .شودمی رسانپیام یصفحه وارد .دهدمی تکیه انگور ی

 :کندمی تایپ بنیامین برای

 فکر با روزم و شب .دلگیر هم دلتنگ هم .دلتنگتم منم-

 .گذرهمی بهت کردن

 نظر به مشکوک اشنگیدلت و عالقه ابراز کندمی دعا و

 .نرسد
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 که چند هر .گیردمی عقش نوشته خودش که چیزی از 

 عاشق این به زیاد او است واقعیت عین آخرش یجمله

 .کندمی فکر بزدل نامرد نمای

 :شود می ارسال زود جوابش و خوردمی تیک دو پیامش

 .دادن جواب دونستن قابل خانما خانم عجب چه به به-

 هم کنممی رفع رو نگرانیت دل هم قتتو سر آممی زود

 .دلخوریتو

 شودمی عصبی که هاییزمان تمام مثل اشمعده اسید

 مکث کمی فرستد، می دلخور استیکر چند .کندمی ترشح

 است بیزار خودش از .کندمی تایپ دوباره و کند می

 :نویسدمی برایش وقتی

 چقدر بودنت فهمیدم تازه بودم تنها و نبودی که مدتی این-

 داشت ایبدی هر دوری این .دارم دوستت چقدر نعمته،

 نامزدی زدنبهم برای بفهمم که داشت هم رو خوبی این

  .کردم عجله

 که جوریاون رو تعالقه این جواب تا نیستم که بد چه-

 سر من نظر از نامزدی این گفتم هم قبالاً .بدم الیقشه
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 بهت که هرچی و توام هالک .شمنمی خیالتبی من .جاشه

اً .شهمی مربوط  لذت با وقتی صدات، ناز مخصوصا

 تمومت چیهمه اندام و زنیمی حرف چیزی درمورد

 .کنممی تصورش خواب قبل شب هر وقتی

اً نه .نیست دادن ادامه بیشتر آدم کندمی حس  دیگر واقعا

 اشبیمارگونه افکار تمام که کند صحبتآدمی با تواندنمی

 سرش بر که چهآن از مرد این .است جسم به محدود

 .دارد وجدانعذاب نه و است شرمنده نه آورده

 و گیردمی شات هایشانچت از وقتی لرزدمی دستانش
 .کندمی ارسال امینمحمد برای را عکس

 یصفحه به .ببیند را پیام خوردن تیک تا شودنمی منتظر
می ارسال ایکشیده خجالت شکلک .گرددبرمی بنیامین

می تایپ "عزیزمی بخیرشب و دیدار امید به" بعد و دکن
  .کند

میپایان آورتهوع گویوگفت این به امشب برای کاراین با
 را آن یصفحه و لمس را گوشی کنار یدکمه .دهد

  .کندمی خاموش
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می سر شده داده تکیه درخت به کمرش، که طورهمان
 .رودمی پایین و خورد

 یاد به کندمی سعی کهدرحالی شیندنمی باغچه خاک روی

 .است نشده باز کارتون کدام در سیگارش یبسته بیاورد
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*** 

 

 

  دادی؟نمی جواب رو هامپیام مدت این چرا-

 "خورهمی بهم ازت حالم چون" کند تایپ خواهدمی دلش

 :نویسدمی اما

 شرایط اون توی منو نباید دم،بو دلخور ازت چون-

 روز چند تا بعدم و رفتیمی و کردیمی رها خطرناک

 .کردیمی خاموش رو گوشیت

 مخاطب برای تواندمی که است جوابی ترینعاقالنه این

 .کند تایپ باهوشش

 باال را سرش تا کندمی وقت او و شودمی ارسال پیام

 قبل دقیقه چند تا .کند نگاه میز روی شیرموز به و بیاورد

 .داشت انگیزه محبوب نوشیدنی این خوردن برای چقدر

اً  اولین امروز .بنیامین پیام اولین رسیدن از قبل دقیقا
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 و مغازه در کردنقفل جای به ظهر ساعت که بود روزی
 خودش که بود گرفته تصمیم جاهمان در کردناستراحت

  .کند مهمان شیرموز یک را

 کنممی جبران من داری، حق بگی چی هر داری، حق-

 .کنی فراموش رو روزا اون که کنممی کاری .برات

 آن .دهدمی تکیه شاپکافی صندلی به و زندمی پوزخند

 یبرکه را او هنوز مرد این شدند؟می هم فراموش روزها
 هنوز جدید یبرکه این .داندمی نامزدی روزهای احمقً 

 .نیست حضورش معرف

 و کندمی بلند گوشی روی از را سرش نگاهی سنگینی از
 جوانی پسر به متعلق نگاه .چرخاندمی سر شانه روی

 .زندمی چشمکی و لبخند او توجه دیدن با که است

 دلً  گذردمی دلش از .گذاردمی جواببی را پسر لبخند

 :کندمی تایپ بنیامین برای و چند؟ سیری خوش

  آی؟برمی پسش از سخته، کردنش جبران-

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 بادام طعم دهانش کندمی احساس کهدرحالی کندیم ارسال

 و داردبرمی را شیرموز لیوان اکراه با .است گرفته تلخ
 .خوردمی آن از قلپی گوشی به خیره

 :شودمی ارسال بعدی پیام

 و تو و باشم من کافیه فقط .کن تماشا و بشین فقط تو-
 .کنم معنی برات رو کردن جبران تا دونفره فضای

 اصالاً .بگیرد را دهانش تلخی طعم تواندنمی مه شیرموز

می دست او به تهوع احساس که است فاسد آن شیر انگار
 .است مشخص کامالاً بنیامین کردن جبران نوع .دهد

 شریک را مرد این روزی که بوده احمق قدراین چطور

 فقط دیدش یزاویه که مردی دیده؟می زندگی عمر یک

 عجله از پدرش چقدر .است شده تنظیم جنسی مسائل روی

 به را خودش چطور او و بود گفته انتخاب این در کردنش

 بود؟ نشنیده و زده خواب

 با برکه که شودمی ارسال برایش حالی در بعدی پیام

می بیزارتر خودش از هایشحماقت به فکرکردن تکرار
 .شود
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 و من کهاین از بعد کوه توی روز اون چیزی یه راستی-
 نشد؟ مزاحمت کسی رفتیم وتورم با هیراد

می حرکت سمتش به شاپکافی دیوارهای کندمی حس
 که افتاده یادش تازه چندماه از بعد مرد، مثالاً این .کنند

 که چند هر .بود آمده برکه سر بر چه روز آن بپرسد

 محمدامین مبادا که پرسیده جهت این از هم حاال احتماالاً

 نزدیک برای بنیامین .باشد او دنبال به برکه طریق از

 که وگرنه سنجدمی را احتیاط جانب او به دوباره شدن

 سریع ...مرد این .است دیر خیلی سوال این پرسیدن برای

 را جمله این و زندمی خط ذهنش در را مرد یواژه

 نبرده انسانیت از بویی نامرد این که کندمی جایگزین

 .است

  .رودمی صندوق متس به و شودمی بلند جا از انزجار با

می را آن رمز گذارد،می دارصندوق میز روی را کارت
 خودش باید .دهدمی او سوال به را نگاهش دوباره و گوید

نمی هم خودش بگوید؟ قاطع نه یک یا بزند نفهمیدن به را
قدم .زندمی بیرون شاپکافی از .چیست درست کار داند

 تایپ برای شانگشتان و کندند رفتن پیش برای هایش
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 را بنیامین تواندمی اشتباهی ترینکوچک .مردد کردن

 .کند هوشیار
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 یشماره سراغ به روز چند این عرض در دوم بار برای
وگفت نیست، مردد قبل بار مثل باراین .رودمی امینمحمد
 این که بود ردهک ثابت او به شانقبل شب چند تلفنی گوی

 .نیست ترسناک کندمی تصور برکه که هم قدرهاآن مرد

 خیابان سمت آن در ماشینش یخیره و گیردمی را شماره

   .شودمی

 جاجابه جایش در کمی و کندمی سالمی او دادن جواب با

 امینمحمد لحن .گیردمی را سالمش جواب .شودمی

 او هنگام ودز تماس از کندمی حس برکه که است طوری

 .است بوده هم منتظر که نیست متعجب تنها نه

 پرسیده سوالی یه بنیامین .شدم مزاحم دوباره من ببخشید-

 به که اینه .بدم بهش جوابی چه بهتره دونستمنمی من که

 .زدم زنگ شما

نمی برکه و دهدمی جواب راحت اما مکث با امینمحمد
 چه حترا و خونسرد ظاهر در مرد این پشت داند

 :است خوابیده ایخفته اژدهای

  پرسیده؟ چی-
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سفت را آن بند و کندمی جابهجا دوشش روی را اشکوله
 :چسبدمی تر

 اون بدونه خواد می .پرسهمی کوه تو روز اون درمورد-

  نه؟ یا اومدید من وقت سر شما روز

 ...لحظه چند خانم-

 نز یخیره متعجب و کندمی بلند سر سرعت با برکه
 جواب .شودمی دستش کنار اندام درشت و بلند قد چادری،

 با شودمی همزمان چون شنودنمی درست را امینمحمد

 .زن از خودش پرسیدن سوال

  خانم؟ هستین من با-

 :دهدمی جواب تمام جدیت با زن

اً .بله-  .بدید رو تونشناساییکارت لطفا

می باعث شناساییکارت یواژه .زندمی خشکش برکه
 مامور و زن دست درون سیمبی متوجه تازه او که شود

 است ایستاده زن از ترعقب قدم چند که انتظامی نیروی

 .بشود
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 از تردید اما سرعت با جمله این است نکرده خالفی که او

 کرده شک خودش به هم خودش انگار گذرد،می سرش

 رهداادامه برکات از هااین شاید یا و کرده خالفی شاید که

 .است بنیامین با نامزدی

 :دهدمی جواب زدهبهت

  شده؟ چی چرا؟ شناساییکارت-

 تکرار شده ضبط انگار که صدایی با ربات یک مثل زن

 :کندمی

اً شناسایی کارت-  !لطفا

 .کندمی دراز او سمت به را دستش و

 :شنودمی را امینمحمد بلند صدای

  خبره؟ چه جااون-

 را کارتش .دهدمی "دونمنمی" یزمزمه با را او جواب
 و گیردمی زن سمت به و کندمی خارج اشکوله جیب از

 :پرسدمی زن از مستأصل

 .نکردم کاری که من بدید توضیحی یه حداقل-
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 ون ماشین دستش درون سیمبی با .گیردمی را کارت زن

 کوتاه و نشان است انتظامی نیروی آرم به مزین که را

 :دهدمی توضیح

اً .بازه جلو وتمانت-  .بشید ون سوار لطفا

 سوار را او اجبار به که دختری جیغ صدای همزمان و

 :پیچدمی خیابان در کنندمی ون

 تونننه پای برید شماها پامه، ساپورت که چه شما به-

 ه...گ چرا شما دونم نمی من آخه .بکنید کردی شلوار
 .هستید چی همه خور

 پوشش و آوردمی پایین را سرش ناخودآگاه برکه و

 در اما است باز جلو مانتویش .کندمی نگاه را خودش

 از را نگاهش زن صدای .بیندنمی ایرادی آن زیر پوشش

  .کندمی جدا ظاهرش

 ...بجنب .خانم بیفت راه-

 .شودمی زن دست اسیر بازویش جمله این با و

 :شنود می کالفه باراین را امینمحمد داد صدای
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 کدوم االن تو اصالاً ...برنتمی کجا رسبپ .ارشاده گشت-

 .تهرانی سمت

 :کندمی زمزمه افتاده که اتفاقی شوک در برکه

 .ونک-

 .رودمی ون سمت به بازویش شدن کشیده با بعد و
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 کسی مثل و است دستش درون خاموش موبایل، گوشی

 زندمی پلک سنگین است افتاده که اتفاق بهت در هنوز که

 را اندکرده پر را ون دیگر هایصندلی که دخترانی و

 .کندمی تماشا

اً  شانموبایل گوشی با صحبت حال در شاناکثریت تقریبا

 دیسیپلین با چادری زن همان که است چیزی این .هستند

 تماس هایشانخانواده با کهاین .بود خواسته هاآن از

 مناسب لباس برایشان تا بدهند ار پاسگاه آدرس و بگیرند

 .بیاورند

 کندمی گریه یکی است شده درهم هاکردنصحبت صدای

 خدا به بابا" گویدمی التماس به گوشی پشت مخاطب به و

 "!دادن گیر بهم چرا دونمنمی زدم، تیپ همیشه مثل من

 زندمی داد گوشی در طلبکار قرمز روسری دختر آن و

 تعهد هم دیگه بار ده هستم که همینم من .مامان کن بس"

 تونیمی رو؛ کردنت نصیحت کن بس .همینم بازم بدم

 خودت برای برو کن قطع تونینمی بیار، برام لباس

 ".بخون روضه
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 و عصبی نه و است گریان نه که است کسی تنها برکه و
 که هاستماه مادرش و پدر گوشی که است کسی تنها

 .است خاموش

 خارج امشب که عمویی به بزند؟ زنگ کسی چه به باید

 پایش اگر که ایهدی به آید،می دیروقت و است شهر از

 به یا و بدهد تعهد او باید برکه از قبل بذارد پاسگاه در را

 سهیل؟

 روز هرچند و است دلسوز و حامی همچنان که سهیلی

 با کندمی حس برکه اما است احوالش جویای باریک

 شانبین صمیمیت عنوان به چیزی دیگر افتاده اتفاقات

 و است احترام هست شانبین چههر و معذبند هم با نیست،
 .بس

 .شید پیاده-

 خبری هم انتظامی، نیروی مرد مأمور سمت از جمله این

حس یهمه با برکه هایاخم .دستوری شدت به هم و است
بقیه از قبل و شودمی همدر مرد ادبیات از مبهمش، حالو
 خواهدنمی دلش .شودمی پیاده و بلند جا زا دخترها ی

 .بگیرد قرار مخاطب ادبیات این با دوم بار برای
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 از تعدادی و هستند پر اکثرااً سالن داخل هایصندلی

 .اندایستاده شده بازداشت زنانً  و دخترها

 سردش نگاه .است داده تکیه صندلی به سینهبهدست برکه

 تقدیر انگار نکهای پیش فکرش و روستروبه دیوار به

 .ندارد آمدن کوتاه قصد و شده بلند چپ یدنده از او برای

 حجم این وگرنه .اشناجوانمردانه و مزخرف یدنده آن از

 است شخصی حسابتسویه یک شبیه بیشتر آوردن بد از

 .ساله بیست دختر یک تقدیر تا

 و دهندمی تعهد شنوند،می اتاق وارد یکبهیک دخترها
 از متفاوت پوششی با معترض یا و افسرده ،گریان بعد

 خودش انتظار در چه داندنمی .شوندمی خارج پاسگاه

 پوشش برای فکری چه باید دادن تعهد از بعد و است

  بکند؟

 لباس که واردیتازه مرد نگاه به نگاهش ایلحظه برای

می دخترها بین نگاهش و دارد تن به انتظامی نیروی فرم
 .دخورمی گره چرخد
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 همان سمت به بعد و زندمی کمرنگی لبخند دیدنش با مرد

می دادن تعهد برای دخترها تکتک که رودمی اتاقی
یادآوری برای اما آشناست مرد یچهره کندمی حس .روند
  .آوردنمی اشحافظه به فشاری اش

 فراخوانده اتاق همان به لندب صدای با برکه بعد دقیقه چند

  .شودمی
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 است قرار .شودمی بلند جا از و زندمی دردناکی پوزخند

نمی تکرار مانتویش نداشتن دکمه که بدهد تعهد و برود
 البته بخندد ماجرا این به بلند صدای با که دارد جا .شود

  .است شکلی چه خندیدن بیاید یادش اگر

گوشه سرخوش و واردتازه مرد همان گذاردمی اتاق به پا
  .اوست یخیره و است ایستاده اتاق ی

 .جلو بیا-

قدم با .است نشسته میز پشت که گویدمی افسری را این
 برخالف .رودمی پیش میز نزدیک تا سنگین های

نمی قرار مقابلش میز روی تعهد برای ایبرگه تصورش
 و گذاردمی میز روی را اششناساییکارت افسر .گیرد
 :دهدمی جواب جدی و کوتاه

 باز جااین به پات که بپوش لباس جورییه دیگه یدفعه-

 .نشه

 :دهدمی نشان را در سر با بعد و

 .سالمت به-
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 عجیب از هایشلب بین اما است همدر همچنان هایشاخم

 تا زندمی بهم را هایشلب .ماندمی باز ماجرا این بودن

 بین به را نگاهش .شودمی منصرف اما بگوید چیزی

 بعد و داردمیبر را کارتش چرخاند،می آشنا مرد و افسر

 که است مشخص .زندمی بیرون اتاق از حرفی هیچبی

اً اما .است مدیون مرد آن به را تعهد بدون آزادی این  واقعا

  چیست؟ حمایتش دلیل و کیست مرد این

 تشکر یک برکه و او، به توضیح یک مرد آن که داندمی 

 بیرون بدهی این باشد بهتر شاید اما .است بدهکار او به

 از و نیست او جای که فضایی .شود تسویه فضا این از

 .نیست هم پوشساپورت دختر آن جای حتی برکه نظر

 فرار دلش رسدمی روپیاده هایفرشسنگ به که پایش

 اَبَر .خواهدمی را شهر این از رفتن خواهد،می کردن

 و نیست آن در مادرش و پدر از اثری دیگر که شهری
 تنهایی هااین یهمه جایبه .زندنمی قدم آن در باران

 انگار .اندشده اشسهمیه انگار که هاییبدبیاری و هست

  .چیست داندنمی هم خودش که است گناهی عقوبت هااین
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برمی هاسنگفرش از را نگاهش و کندمی بغل را خودش
اًنس مرد آن کاش .دارد  کارش دلیل از بیاید، بیرون آشنا بتا

 به .برود که برود بعد و بکند را تشکرش برکه بگوید،

 یمانده جواببی پیام  به حتی نکند فکر چیزی هیچ
  .بنیامین

 .نشیندمی امینمحمد نگاه در نگاهش کندمی بلند که سر

 حالتبه پاهایش و داده تکیه ماشینش به سینهبهدست

می تماشا را او موشکافانه .دارند قرار مه مقابل ضربدر
 هاییقدم با بعد و کندمی تماشایش ثانیه چند فقط برکه .کند

 یک حکم او حضور .رودمی او سمتبه اندخالی انگار که

 آن .آشنا مرد آن معرفی برای جرقه یک .دارد را جرقه

 .است دیده امینمحمد با کوه پایین روز آن را مرد
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اً  مردی همین حمایتش و مرد آن بودن اینجا دلیل قطعا

 خود چرا داندنمی برکه .رودمی سمتش به برکه که است

 اما است نگذاشته پاسگاه به پا رفیقش جایبه محمدامین

 را اشآزادی کهاین هم آن داندمی خوب را چیز یک

 را امینمحمد حضور و است امینمحمد حضور مرهون

 او .است بنیامین به رسیدن برای برکه به او نیاز مدیون

 .بس و است وسیله یک

مردمک .کندمی بلند را سرش .ایستدمی امینمحمد مقابل
به او اگر حتی کند تشکر مرد این از باید .لرزندمی هایش
 تعهد بدون و فضا آن از را برکه خودش منافع خاطر

 :کندمی زمزمه و کندمی باز بل .باشد کشیده بیرون

  .ممنونم-
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ً این و لرزش این .کند تشکر فقط بود قرار  از خارج بغض 

  .اندشده ترکیب تکلفشبی و ساده تشکر با برنامه،

 اشتکیه .گذارندمی نظر از را روزش و حال امینمحمد

 نگاهش .کندمی باز را در و داردمیبر ماشینش در از را

 :گویدمی خونسرد وقتی است روبهرو به

 .شو سوار-

 خیلی هایشقدم وقتی ندارد شدن سوار با مخالفتی برکه

 .کند تشکر امینمحمد رفیق از باید اما ندارند کارایی

می را جمله این وقتی است ویبره روی همچنان صدایش
 :گوید

 .کنم تشکر بیاد دوستتون منتظرم-

 را اشجمله که شنودنمی را او توضیح انگار امینمحمد
 :کندمی تکرار

 .سوارشو-

 از بیشتر .شودمی سوار اعتراض بدون باراین برکه و

 اشروحی وضعیت .نیست توانش در دادن توضیح این
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 مبادی خیالبی که شود باعث تواندمی که است طوری

 .باشد بودن ادب

 دور را ماشین و بنددمی را ماشین در خودش امینمحمد

 بیرون با شودمی همزمان نشستنش نفرما پشت .زندمی

 پیدا را او ماشین نگاه یک با حسام .پاسگاه از حسام زدن

 به را سرش برکه .کندمی تند قدم سمتشبه و کندمی

 حسام .است بسته را چشمانش و داده تکیه ماشین صندلی

 به گذرایی نگاه و شودمی خم .زندمی دور را ماشین هم

 امینمحمد .شودمی رفیقش یرهخی بعد و اندازدمی برکه

 کند نگاهش کهآن بدون ماشین کردن روشن حال در

 :دهدمی قرارش مخاطب

 .حسام کنممی جبران-

 سرش و کندمی باز را چشمانش جمله این شنیدن با برکه

 صاف لبخندی با حسام .چرخاندمی دو آن سمت به آرام را

 :دهدیم جواب و گذاردمی اینظامی احترام ایستدمی

 .سروان جناب است شده جبران-
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 سمت به هنوز برکه صورت .افتادمی راه به امینمحمد

می نگاه را او جدی رخنیم تعارف بدون و خسته .اوست
 .دارشزاویه فک و ریشته از بیشتر را او چشمان .کند

 جنگ سر هم روروبه خیابان با حتی انگار که چشمانی

 ابروهای و حالتبی و صاف هایمژه یسایه زیر و دارند

 .رسندمی نظربه ترجدی پهنش

 نجوا شبیه حالتی به و دهدنمی جم او روی از را نگاهش

 :پرسدمی

 سروانی؟ پلیسی؟ تو-

 گرفته را گفتنش شما جای که مفردی ضمیر به حواسش و

 .نیست

 

 شش_و_چهل_و_صد_پست#
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 و کشدمی دهانش ورد محکم را انگشتش دو امینمحمد
 :دهدمی جواب کمی از بعد

 .بودم-

 .باشد بعدی هایسوال دلیل تواندمی اشجمله بودن ماضی

 نیست؟ االن چرا و بوده پلیس چرا که این

 و بپرسد را سوال این که دارد را این شانس چقدر داندنمی
 دارند روپیش در که ناآشنایی مسیر اما بگیرد جواب

 :بگوید دیگری چیز که شودمی باعث

 ریم؟می داریم کجا .ونکه ماشینم-

 و اندازدمی عقب به نگاهی وسط یآیینه از امینمحمد
 :دهدمی جواب سوال با را او سوال
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  باشی؟ خونه ساعتی چه تا باید شب-

 :دهدمی جواب کوتاه و کشدمی لبش روی را زبانش برکه

 .نه حدود-

 .کندمی وانج ایخوبه و دهدمی تکان را سرش

می پلک بارچند .است خوب کجایش این فهمدنمی برکه
 ناامید او سمت از بیشتر توضیح از وقتی درنهایت و زند

 :پرسدمی دوباره شودمی

  ریم؟می داریم کجا-

 همزمان .زندمی دور را برگردان دور و زندمی راهنما

 :دهدمی جواب

 .تهران از بیرون جایی یه-

 این از هایشسوال تعداد مرد این جواب هر با و لحظه هر

 با و کندمی تر را لبش .روندمی باال تصاعدی مرد

 اند،درآمده حالتیبی از خستگی عین در که که چشمانی

  :پرسدمی

  چرا؟ تهران؟ از بیرون-
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 بهت پر و پریده رنگ صورت به گذرایی نگاه محمدامین

 ایج .است خوبی سوال دختر سوال .اندازدمی او

 نبودنش خوب یهمه با دختر اینکه .دارد امیدواری

اً مرد یک با ساعته چند سفر یک کنار از راحت  نسبتا

  .است خوب خیلی گذرد،نمی غریبه

 :دهدمی توضیح کولر یدرجه کردن زیاد حال در

 یمزرعه یه فیروزکوه؛ یجاده سمت جایه ریممی-
می بهت مه دم،می انجام رو کارم من هم .ماهی پرورش

 یه درمورد هم و بدی جوابی چه نانجیب او پیام به گم

 .رسیممی توافق به باهم چیزا سری

 چیده او که ایستبرنامه تحلیل و تجزیه حال در برکه

 در از را معدنیآب کوچک یشیشه امینمحمد که است،

 و گیردمی او سمتبه و کشدمی بیرون خودش سمت
 :دهدمی ادامه خونسرد

 جریان در رو آشناهات از یکی کدوم الزمه دونمنمی-

 لوکیشن شونیکی برای اما .ریمی داری کجا که بذاری

 .بفرست رو ریممی داریم که جایی
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 هفت_و_چهل_و_صد_پست#

  

 حسینی_عادله#

 

 

 

 

 

 

حرف به حالت همان در .است جیب داخل چپش دست
متوجه همزمان و دهدمی گوش رویشبهرو مهندس های
 .است ایستاده، ترطرفآن متر چند که دختری ی

 که اینه هاقزل تمام مرگ علت متأسفانه بهداد جناب-

 .نرسیده هاماهی به اکسیژن و افتاده کار از هواده دستگاه
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 برکه که بیندمی چشم یگوشه از و برگرداندن سر بدون

اً .گرداندمیبر اشکوله جیب به را اشگوشی  به قطعا

 به جااین در حضورش به دادناطالع برای او پیشنهاد

 .است کرده عمل آشناهایش از یکی

ً جوابً  می جدی را، روروبه ناراحتً  و متأسف مهندس 
 :دهد

  جدید؟ دستگاه یتهیه یا دستگاه تعمیر چیه؟ پیشنهادت-

 به نگاهی و دهدمی فشار هم روی را هایشلب مرد

 بیشتر االن که ایحوضچه .اندازدمی هاقزل یحوضچه

روبه مرد چطور فهمدنمی .هاستقزل گورستان شبیه
 نشان تندی العملعکس هنگفت ضرر این به نسبت رویش

اً .دهدنمی  .باشد آتش روی اسفند مثل مرد این باید قاعدتا

 را بزرگی عدد هم هاخسارت انگشتیسر برآورد وقتی
  :دهدمی نشان

دستگاه این .سمهند بزرگه ریسک یه دستگاه این تعمیر-
یکبار نوعی به هم موتورهاشون .خارجن رده از دیگه ها

 سر باال مرحومتون پدر کهزمانی همون برای .مصرفن
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 بد بازار توی دستگاه، محدودیت به باتوجه بودن کار

 .نه دیگه االن برای ولی نبودن،

 مهندس توضیحات دقتبا و کندمی باریک چشم امینمحمد

 گفتن برای حرفی فعالاً .کندمی وشگ را مزرعه کاربلد

 سمتبه برکه حرکت به توجهش کهحالیدر ندارد،

 :دهدمی ادامه هراتی مهندس .هست هاحوضچه

 این .بشه جایگزین اسپلش هواده دستگاه اینه من پیشنهاد-

 قابل هم خرابی صورت در و اعتمادتره قابل دستگاه

 روینی حضور باید معتقدم من هرحال در که تعمیرن

  .باشه برقرار هاحوضچه سر باالی روزیشبانه انسانی

 و دهدمی تکان سرش به چندباری تأیید به امینمحمد
 را توجهش که چیزی .چرخاندمی فضا در را نگاهش

 آوردن بیرون برای دپرس کارگرهای تالش کندمی جلب

 برکه ایستادن .نیست هاحوضچه درون از هاماهی یالشه

 دست یک با کهحالیدر همآن هاقزل یچهحوض سر باالی

 هاست،ماهی یالشه یخیره متأثر و پوشانده را دهانش

 .کندمی جلب را نگاهش

 :دهدمی را هراتی جواب بردارد را نگاهش آنکه بدون
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 بهم رو اسپلش دستگاه هایهزینه و بکنید برآورد یه-

 .شنب عوض باید هم قدیمی هایدستگاه یبقیه .بدید اطالع

اً-  دممی خبر فرصت اولین تو .مهندس جناب حتما

 .خدمتتون

 .گذردمی او کنار از و کندمی زمزمه ایخوبه

 متوجه کارگرها از نفر چند .رودمی هاحوضچه سمتبه

 از ردی کردن پیدا دنبالبه و شوندمی شدنش نزدیک

 برای همگی .شنودمی دقیق اشچهره به خشم و عصبانیت

 با که کارفرمایی .متأسفند منصف اما جدی کارفرمای این

 حتی گاهی و شانحق دادن در اما گیردنمی گرم کسیهیچ

 .کندنمی ایکوتاهی هیچ شانحق از بیشتر

می تند قدم سمتشبه و شودمی جدا کارگرها جمع از صابر
 و کندمی جلب را برکه توجه سریعش حرکت .کند

 .شودیم امینمحمد و او یخیره ناخوادگاه
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 گریه .ایستدمی محمدامین مقابل سرخ چشمانی با صابر

 :است احساساتی حدازبیش کرد مرد این .است کرده

 دور محوطه تو باریه دوساعت هر من مهندس خدابه-

 وقتی خوابیدم کمیه نماز از بعد .نبود مشکلی هیچ .زدم

 .اومده سرمون بال این دیدم شدم بلند

 هایماهی از پر سبدهای به را نگاهش عمد از امینمحمد

 را مقابلش مرد شرمندگی تواندمی نگاهش .دهدنمی مرده

 :ببرد باال
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 رسنمی هم جدید هایفینگرلینگ* امروز .شده که کاریه-

 .باشه حواست

 تکان محکم بدنش کنار را اششده مشت هایدست صابر

 :دهدمی

 .بودن تحویل یآماده ماهیا .شدمی نباید آقا؛ شدمی ایدنب-

 .بزنیم بار دیگه روز دو بود قرار

به توجهبی .است شانسمتبه برکه یخیره نگاه متوجه
 :دهدمی جواب خونسرد صابر عصبی حالً 

 .جدید دستگاهای نصب برای باش هماهنگ هراتی با-

 .برسید رتونکا به و کنید جمع رو بساط این زودتر االنم

 .کندمی تماشایش لحظه چند شرمنده نگاه همان با صابر

 چند نه و االن نه .شودنمی و بشود شماتت باید که داندمی

 بعد او و بود گرفته تماس امینمحمد با وقتی پیش ساعت

 :بود گفته تنها او شرمندگی از پر توضیحات شنیدن از

اون آممی بشه انجام .دارم واجب کار و تهرانم االن من-
  .جا
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 هم حاال و چیست امینمحمد واجب کار دانستنمی صابر

 به چطور باید دانستنمی را او همراه جوان دختر حضورً 

 .بدهد ربط واجب کارً  آن

 پشت نه .نیست کار در توبیخی که بود فهمیده را این اما 

 این کنار از کارفرمایش .حضوری شکل به نه و تلفن

 حادثه این مالی تبعات که چند هر ذشتگمی ساده حادثه

اً  .نبود ساده او برای هم خیلی قطعا

 گذرایی نگاه امینمحمد .اندازدمی پایین را سرش صابر

 شده متضرر .اندازدمی رویشروبه یشرمنده مرد به

می صابر که چیزی از بیشتر خیلی زیاد؛ هم خیلی .است
 این با که کند رانکا تواندنمی .است شرمنده آن بابت و داند

 ندارد دلیلی اما .ریزدمی بهم هایشبرنامه از چقدر ضرر

 .بداند خودش از غیر کسی را هااین

 فشار را او یشانه گذشتن حال در و گذردمی او کنار از

 :گویدمی عادی و دهد می

 .هست کار خیلی .صابر بجنب-
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

می تماشا را شدننزدیک این برکه .رودمی برکه سمتبه
دسته مرگً  که دهدمی نشان دختر چشمان زدن دو دو .دکن

 لبخندش .است ریختهبهم را او چقدر ماهی همه این جمعی

نمی چشم به که است محو قدرآن برکه دستیدم احساس از
 .آید

 مانند باغ مسیر دست با و ایستدمی او متری یک در 

 :دهدمی نشان را مزرعه

 .کنیممی صحبت جااون-

 از شونتعجب و کارگرها چشمی زیر اهنگ متوجه

 و دهدنمی اهمیتی .هست دختر، یک با او همراهی
 .افتدمی راه به او سر پشت برکه حرکتً  از بعد بالفاصله

اً اما است کالفه خرداد اول روزهای گرمای از  قصد قطعا

 را امنیت حس سویتش در کردنصحبت پیشنهادً  با ندارد

 .بگیرد او از

 

......... 
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 قد انگشت ماهیه بچه *

 

 نه_و_چهل_و_صد_پست#

  

 حسینی_عادله#

 

 

 

 

 

 

 قرار مزرعه درخت از پر قسمت در که آالچیقی سمتبه

 این تعارف بدون برکه نگاه .نشینندمی و روندمی دارد

 امینمحمد که نیست مهم برایش و کاودمی را فضا

 نگاه .است محوطه این در او نگاه چرخش به حواسش

 یمزرعه هم که را فضایی باتعجب کدرش و خسته
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 یک هم و است باغ نوعی به هم و است ماهیپرورش

 کمی برایش را فضا این و دارد مدرنچوبی ساختمان

  .کندمی تماشا را است کرده عجیب

 را راستش دست .دهدمی تکیه اشصندلی به امینمحمد
می قرار پا ران روی را چپش دست گذارد،می میز روی
 .شودمی او یخیره و دده

 روی از را نگاهش اما است او نگاه سنگینی متوجه برکه

 صدایی با .داردنمیبر کشیده فلکسربه که چناری درخت

 :پرسدمی است خسته که

 چه بنیامین پیام به که گرفتم تماس من که موقعی اون-

 من خاطربه درسته؟ بودید، جااین مسیر توی بدم جوابی

  برگشتید؟

 زده حدس را این فقط دختر که دهدمی احتمال امینحمدم

نمی سوال این به جوابی .ندارد آن درمورد یقینی و است
 باید .نیست او عذرخواهی و تشکر شنیدنً  دنبال چون دهد

به کند؛ هدایت درست مسیر در را دونفره گویوگفت این
 :دهدمی جواب پس .است هردویشان نفع
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 نه؟ یا دادی رو بنیامین سوال جواب-

 است قرار امروز ظاهرااً ساید، می بهم را هایشلب برکه

 نیست؛ بدقلقی اهل .بماند جواببی هایشسوال از خیلی

اً نبوده، وقت هیچ  این با تا اینجاست که االن مخصوصا

 .برسند تفاهم به شانمشترک یمسأله درمورد مرد

 کندمی رها را خودش عمیق نفس یک کشیدن با همزمان

 :دهدمی تکیه صندلی به و

 لحظه همون چون رو؛ اون وقت نه بدم داشتم جوابی نه-

 .کرد ونم سوار ارشادگشت

اً هم خودش دهدمی تکان را سرش می را فکر همین دقیقا
 :دهدمی ادامه خونسرد .شد که شدمی مطمئن باید فقط کرد

 فرارش از بعد کوه توی روزاون که بود پرسیده ازت-

 .نه یا شده متمزاح کسی

 :دهدمی فشار ترمحکم را مشتش اما زندمی کجی لبخند

در و پایین اومدن کوه از دونفر آره؛ بنویس براش-
 .کردن سوال من از موردت
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 :خنددمی ناباور برکه

 ارتباطیم؟ در هم با ما که بفهمونم بهش یعنی آره؟ بنویسم-

 !دیگه کنیدمی شوخی

 از یکی که کندمی تلفظ خاص را شوخی قدرآن و

 چه دختر فهمدنمی .رودمی باال امینمحمد ابروهای

 .دارد کلمات کردنتلفظ خاصبه اصراری

 افتاده پاپیش موضوع یک درمورد که انگار امینمحمد

 :دهدمی جواب تفاوتبی کند،می صحبت

 که دونهمی آدم اون بدی؛ باید که جوابیه تریندرست این-

اً  .سروقتت اومدیممی حسام و من ماجرا اون از بعد حتما

اً بدی جواب جواب، این غیراز تو اگر  شرفبی اون حتما

 .کنهمی شک

 روی را هایشآرنج .کشدمی میز سمتبه را خودش برکه

 توضیح .کندمی قفل درهم را هایشدستش و گذاردمی آن

 سبزرنگ میزً  به خیره .دارد تأمل جای امینمحمد

 :دهدمی جواب متفکر فرفروژه
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 که پرسهمی سوال بازم اون من، توضیح این با خب-

 .گذشته چی شماها و من بین بعدش

 

 پنجاه_و_صد_پست#

  

 حسینی_عادله#

 

 

 

 

 

 دونفر ما به و ترسیدی روزاون که بگی بهش کافیه-

 از و شناسینمی رو هیراد و بنیامین اصالاً که دادی جواب

  .ندیدی رو ما دیگه، هم روزاون

 خم مکث کمی از بعد .دهدمی تکان موافقت به سری هبرک

برمی را اشگوشی بعد و کوله پایش کنار از و شودمی
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

می تایپ بنیامین برای امینمحمد مستقیم نگاه زیر و دارد
 :کند

 پرسیدن ازم و سروقتم اومدن آدم دوتا شماها رفتن از بعد-

 ینپای اومدن کوه باالی از که رو موتوری سرنشینای که

 که ندادم نشون ولی بودم ترسیده منم .نه یا شناسممی رو

 .رفتن هم اونا و نه گفتم فقط ترسیدم،

  .کندمی تماشا را دروغش کامالاً پیام شدن ارسال

 در بنیامین که است امیدوار برکه و خوردنمی تیک پیام

 نگاه .باشد نسوزانده را کارتشسیم ساعته چند تأخیر این

 فکر خودش با .است نشده دیده پیامً  به همچنان اشخیره

مهم پرسیدن برای خوبی زمان فاصله این در شاید کندمی
 در برایش مرد این .باشد ذهنش یلحظه این سوال ترین

می نظربه ترسناک که مردی این .است ابهام از ایهاله
بی بود گرفته را دستش امروز دردناک اتفاق در اما رسد
 .باشد درمیان یاوظیفه پای کهآن

 از دادید استفعا یعنی این .نیستید االن و بودید پلیس گفتید-

  شغل؟ این
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 روی از را چشمانش احتیاطبا دختر که بیندمی محمدامین

 نظرشبه .آوردمی باال او صورت تا گوشی یصفحه

 هم شاید و دارد خاص اسلوموشن یک دختر حرکات

 این ظاهرااً .کندمی ایجاد را تصور این هایشمژه بلندی

 فراموش قصد که دارد اهمیت خیلی دختر برای سوال

 این به دادن جواب .ندارد را نپرسیدنش حداقل یا و کردن

 باال سمتبه لبش یگوشه .ندارد برایش ضرری دختر

 :دهدمی جواب راحت و شودمی کشیده

 میشه ترشتخصصی اصطالح .خواستن رو عذرم نه-

 .خدمت از انفصال

محمد جواب .بردمی باال کامل را سرش بارهیک به کهبر
 :است کرده اششوکه امین

 کردید؟ قانونیغیر کار افتاد؟ اتفاق این چرا-

ری ریزبینانه و دهدمی تکان سر بااطمینان امینمحمد
 :گیردمی نظر زیر را او هایاکشن

اً-  .دادم دست از رو کارم و کردم قانونیغیر کار .دقیقا
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 .نشیندمی تماشا به را برکه سریع هایحالت تغییر بعد و

 .را هایشلب میان ماندن باز و را جانشبی نگاه کردنیخ

 .زندمی فریاد را اشناباوری دختر هایالعملعکس

 و بیفتد حرف به خودش برکه تا کند صبر بیشتر تواندمی
 "کاری؟ چه" بپرسد

فکر از دختر این که دهدمی نشان پلکش واضح پریدن اما
 ایروانی فشار چه شکنقانون آدم یک با شدن همراه ًِ 

 مارگزیده را دختر این واعظی بنیامین .کندمی تحمل را

 .است کرده

 :گیردمی ریتم میز روی انگشتانش با

 شدم کاربهدست قانون از زودتر چون خواستن رو عذرم-

 .بذارم دستش کف رو لقمهحروم یه حق تا

سینه حجم که شودمی آزاد طوری برکه یشده حبس نفس
 نفس این از بعد و کندمی فروکش واضحی شکل به اش

اً   .بنددمی را چشمانش راحت، نسبتا
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 لبخند  و خوردمی چین هم چشمانش یگوشه باراین

 او از ذهنش در ثانیه چند همین در دختر زندمی واضحی

 .بود ساخته کشآدم جانی یک

 

 یک_و_پنجاه_و_صد_پست#

  

 حسینی_عادله#
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

می جا از را برکه واضحی شکلبه گوشی پیامک صدای
 سکوت در امینمحمد .کندمی باز را چشمانش و پراند

اً .ماندمی منتظر  بدون باشد بنیامین سمت از پیام اگر قطعا

 .گفت خواهد آن از برکه هم پرسیدن سوال

 زدنً  در همکاری برای کرده ثابت که جااین تا دختر این

 او .است صادق و قدمثابت اشدستگیری و بنیامین ردً 

 را تاریک یکوچه در و ماشین درون شبش آن هایحرف

پیام از گرفتن شات دوبار .است رسانده عمل یمرحله به
 آن از نشان هم امینمحمد برای ارسالش و بنیامین های

   .است ایستاده زده که حرفی پای که دارد

 برای که استنشده کنده گوشی روی از کهبر نگاه هنوز

 یگوشه برکه .شودمی بلند گوشی پیامک صدای دوم بار
آزار دوم پیام شودمی مطمئن او و گیردمی گاز را لبش
 داشته که شغلی لطف به .است بوده قبلی پیام از تردهنده

 اطرافش هایآدم هایاکشنری تکتک از تواند می

 .شدبا داشته درستی برداشت
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 به خیره برکه که نشیندمی این تماشای به موشکافانه

 نامرتب و باز را خود مرتب شال تمام دقتیبی با گوشی

 .انداردمی شانه روی به

می کشیوقت که است ُمبرهن و واضح امینمحمد برای
 بنیامین سمت از که چهآن توضیح برای کشیوقت کند؛

 چیزهای یقینبه و قوی احتمال به که شده ارسال برایش

 .است سنگین دختر برای گفتنش و نیست خوبی

میبر او روی از را نگاهش او نکردنمعذب بیشتر برای
 :دهدمی هاحوضچه سمتبه و دارد

 .گردممیبر زود و سوئیت توی تا رممی-

 برکه که نرفته عقب میز پشت از هنوز .شودمی بلند و

 .دهدمی هل او سمتبه و گذاردمی میز روی را گوشی

 خفگی حالت صدایش اما آیدنمی باال نگاهش و سرش

 :دارد

اً داده پیام دوتا-  .بدید رو جوابش خودتون لطفا

 نشیند،نمی .اندازدمی گوشی به نگاهی و او به نگاهی

 .کشدمی خودش سمتبه را گوشی ایستاده طورهمان

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  
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 مقابل در آخر پیام دو و است باز رسانپیام یصفحه

 .نشچشما

 و من نسبت به که خوبه" خواندمی و کند می باریک چشم
 خاطربه خوامنمی .نپیچیدن پات و پر به و نکردن شک تو

 ".بیفتی دردسر به من

 

 دو_و_پنجاه_و_صد_پست#

  

 حسینی_عادله#
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نتیکآ  عادله حسینی  
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 رفته نچسب سهیل اون که شب یه" است این دوم پیام و

 دلم .بده خبر یه بهم بودی تنها خونه اون تو و والیتش بود

تشنه من که همونایی از خواد؛می دلتنگی رفع عالمه یه
 از ماهی عین مدام که داشتی شرم قدراون تو و بودم اش

 ".کردیمی ترحریص رو من و خوردیمی سر دستام بین

 را انگشتانش دختر .کندمی نگاه را برکه گوشی کنار از

 مورددر بنیامین .دهدمی فشار درهم و کرده رد هم بین از

 کامل علم دختر شرم مورد در بگوید مزخرف چیزی هر

 جنگ سر و اندتنیده هم در میز روی که انگشتانی .دارد

 .گذاردمی صحه واقعیت این به هم دارند باهم

،بی .چرخاندمی دهانش داخل را زبانش امینمحمد  صفت 

اً ذاتبی  و شرم با که گذاردمی دخترهایی روی دست دقیقا
 بیشتر شانبودن بکر و اندنخورده دست آشنایند؛ حیا

 دختر این مورددر اگر البته .کندمی شیرین را کامش

 شک امینمحمد که باشد گرفتن کام فقط بنیامین هدف

حرف این از بیشتر چیزی دنبال بنیامین احتماالاً .دارد
 .هاست

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  
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 کردنا جواب سوال اون" کندمی تایپ اول پیام جواب در

 سر که کردن باور رو حرفم ظاهرااً .شد تموم روز ونهم

 و دلتنگی اصلی مشکل االن من برای .نیومدن وقتم
 ".تنهاییه

 دادن برای و کندمی ارسال را اول جواب امینمحمد

 هم که بدهد جوابی چه باید .کندمی مکث دوم پیام جواب

 خرکیف صفتبی یلقمهحرام این هم و نرود لو شاننقشه

 !نشود؟

 .خورندمی کوری گره ترسناکش حسام قولبه ابروهای

 همین در را برکه درماندگی و خستگی از پر صدای

 :شنودمی حالت

نمی منتهی .کنمنمی زندگی سهیل یخونه توی دیگه من-
می خیلی منو داره که آدمی اون به اینو باید دونستم
 .نه یا بگم ترسونه

 را این .کردنمی ندگیز طبقه دو یخانه آن در دیگر دختر

 .کندنمی تعقیب را دختر هاستمدت چون فهمیده االن
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نتیکآ  عادله حسینی  
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اً  یک در ننوشته قراره یک طبق هم با که زمانی از دقیقا

  .کردندمی همراهی را همدیگر و بودند گرفته قرار جبهه

 االن چون ندارد؛ ایعجله او جدید آدرس پرسیدن برای

 برای که گنجدینم اشمردانگی قاموس در .ندارد الزمش

 در را پناهبی دختر این آدرس وجدانبی آن انداختن گیر

 هایراه او انداختن گیر برای .بدهد قرار اختیارش

اً .هست هم دیگری  اعتماد برکه به بنیامین وقتی مخصوصا

 :نویسد می برایش .است کرده

 قرار بیرون جایه .شهرستان بره نیست قرار فعالاً سهیل"

 ".کنیم لتنگید رفع و بذاریم
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 تایپ مشغول بنیامین و خورندمی را دوم تیک زود هاپیام

 بعد و شودمی گردباد محمدامین نفس .شودمی کردن

 او با کردنچت حال در واعظی بنیامین .شودمی بازدم

 بود دسترسش در جورهایییک .بداند خودش آنکهبی بود

 .بود گذاشته او کردنپیدا پای را اشزندگی چقدر .ودنب و

 چهآن به و بود کرده قمار او خاطربه شغلش روی چقدر

 دم .بود جااین بنیامین حاال .بود نرسیده رسید،می باید که

  .بود دسترس در مجازی فضای لطف به اما نبود دستش

 و سبز هایرگ و شودمی مشت جیب درون چپش دست
می نشان خودی گوشی دور به راستش دست یبرجسته
 .دهند

 قرار بنیامین جگر روی انگار باالیش ردیف هایدندان

می را پایین ردیف هایدندان کردنخرد قصد که اندگرفته
 .کنند
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 پیام و شودمی فشرده قدرت با دستش میاندر گوشی

 الکی" شودمی ارسال برایش شرایط همین در بنیامین

 .اومدنمی خوشم نچسب خانسهیل این از لشاو از که نبود

 ولش اونو ...آسایشه مخل شهمه شیرین چای یمرتیکه

 یه وقتش به نه، که بیرون .کنممی ایدیگه فکر یه کن،

 "اکی؟ .ذارممی قرار باهات و کنممی پیدا امن مکان

سینه نفسش و شوندمی باز هم از امینمحمد بینی هایپره
 .آیندمی بیرون و سوزانندمی را اش

 که طوری .دارد را دستش درون گوشی کردنخرد قصد

 دوباره .است نشسته بنیامین گردن زیر انگشتانش انگار

 با نماانسان صفتحیوان آن قراره دوباره و مکان یک

  .دختر یک

 تمام قید او گفتن اکی جواب در که دارد را این پتانسیل

 یک با و شود دنیا ادبیات تمام خیالبی بزند؛ را هایشنقشه

 مخاطب ترینشرفبی به نباید و باید که را چهآن وویس

میبر میز روی را گوشی فکر این با .بدهد نسبت دنیا
 .کندمی فرو موهایش درون را راستش دست و گرداند

 مسلط خودش روی باید .مالحظهبی قدرتمند، محکم،
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 خراب ار چیزهمه نکردن خودداری با نیست قرار شود؛

 سنگینی هایتاوان هایشنکردن خودداری بابت او .کند

  .هاستآن از یکی فقط خدمت از انفصالش .است داده

 مردی .کندمی تماشا را مرد این هایحالت تکتک برکه

 بود کرده که هنگفتی ضرر و هاماهی مردن برای که

 پیام آخرین خواندن از بعد حاال و بود نکرده هم اخم حتی

 .ندارد انفجار تا ایفاصله مینبنیا
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 چند عرض در همآن متحولش حال این علت فهمیدن برای

 آخر پیام و چرخاندمی خودش سمتبه را گوشی ثانیه

 و خواندمی دوبار خواند،می باریک .خواندمی را بنیامین
 رفتن باال شدت زا چشمانش وقتی ندارد وجود سومی بار

محمد روز و حال علت حاال .شوندمی بسته قلبش ضربان
 و بنیامین گذاشتن قرار یقصه ته تا او است مشخص امین
 .میردنمی اما بمیرد خجالت از باید .است خوانده را برکه

اً بنیامین .است غالبش حس ترس لحظه این در  قصد واقعا

 در حاال که یبنیامین .داشت او با را دونفره خلوت یک

 که بود خالفکار یک نبود، پیشهعاشق بنیامین آن نظرش

 شرایط بدترین در را برکه توانستمی خودش خاطربه

 .دهدمی تکان افکار این از را سرش .برود و کند رها

 کار این نیست؛ بنیامین بودن ناتو به کردنفکر وقت االن

 .کندمی دور شانهدف از را هاآن

منطقی و بیاید فائق ترسش به تا است الزم انزم ثانیه چند
 مگر کند تکرار خودش با .کند نگاه موضوع این به تر

 مگر امین،محمد هم و خودش هم خواستند؟نمی را همین
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 قایم آن در که سوراخی از بنیامین کشیدن بیرون دنبال به

  نبودند؟ شده،

نمی نگاه را امینمحمد .کندمی باز را چشمانش فکر این با
 را گوشی .بگیرد تنهاییبه باید که است تصمیمی این کند؛

 منصرف کهاین از قبل و کشدمی خودش سمتبه بیشتر

 ".اکی" کندمی تایپ بنیامین برای شود

اً که حرفی سه کوچک یکلمه یک .همین  پیامدهایش قطعا

  .بود خواهد بزرگ

 را امینمحمد العملعکس تا کندنمی بلند هم باز را سرش

 جیبش درون که مشتی .ببینید خودسرانه تصمیم این از

 هاینفس صدای و است برکه چشمان مسیر در است

 از او پاهای بعد کمی .هایشگوش مسیر در اشعصبی

به .بیندمی را شاندورشدن برکه و گیردمی فاصله میز
  .رودمی چوبی سوئیت همان سمت

 شانفاصله .ندک بلند سر برکه که شودمی باعث دورشدنش

 را او دست دو هر شدن حلقه تواندمی برکه اما است زیاد

 .ببیند گردنش پشت
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 قرار بنیامین با او کهاین .فهمدنمی را چیزی یک برکه

 است؟ریخته بهم بیشتر مرد این چرا اما است گذاشته

 

 

 

 

** 
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 سانتی چند تیرک اون اما بینهنمی رو دروازه متر هفت-

 کوبیده رو توپ است دفعه ده االن تا که بینهمی خوب رو

  .تیرک به

 را تخمه پوست شاکی و گویدمی حرصبا را این اروند
 به تخمه پوست که محکم قدرآن کوبد؛می بشقاب درون

 برعکس .شودمی پرت بیرون به و خوردمی ظرف کف

 و پر معجون ظرف چهار سر بر است؛ شنگول حسام او
 با اروند محبوب تیم که جااین تا و اندبسته شرط پیمان

 .است انداخته خرجبه را او اشمفتضحانه باخت

 کهاین برای .دیگه وقتاست همین برای خنک آب گممی-

 .بشه کم سوختگیت شدت از توش بشینی ماتحتت با

 نددخمی بلندتری صدای با حسام یجمله به عمد از اهورا

 کندمی فکر که کندمی اشتباه .بیاورددر را اروند کفر تا

 :دهدمی نشان ضعفنقطه و آوردمی کم اروند
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

اً- می استفاده زیاد امتنه پایین برای سرد آب از من اتفاقا
 .داره هم ایدیگه کابردهای کنم؛

 "مزلفی بچه" خنده با و زندمی او به ایکله پس حسام

 .کندمی نثارش

 بیرون اتاق از موهایش کردن خشک حال در امینمحمد

 و اندازدمی خانه هال اسفناک وضعیت به نگاهی .آیدمی
 :گویدمی جدی

اً-  اگر داره ایدیگه کاربردهای هم جاروبرقی یلوله اتفاقا

 .نشه تمیز خونه این باهاش

 خیال،بی حسام .چرخانندمی سر سمتشبه نفر سه هر

 ایقیافهبا اروند و زدهبیرون هکاس از چشمانی با اهورا

 هم هست که چیزی از ترترسیده را خودش اروند ترسیده؛

 :پرسدمی حالت همان در و دهدمی نشان

 بدون یا وازلینه با دومش کاربرد سوال، یه داداش فقط-

  وازلین؟
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 روی محکم دست کف با و خنددمی غشغش حسام باراین

 پرروست؛ بچه این ردننیاو کم عاشق .کوبدمی پایش ران

 .است خودش یشده آپدیت ورژن اروند نوعیبه

خنده تا چرخاندمی تلویزیون سمتبه را صورتش اهورا
 حالت همچنان اروند و نرود لو امینمحمد مقابل در اش

  .کندمی حفظ را اشچهره

 را اشچهره سختی و اندازدمی پیشانی به چینی امینمحمد

 خیلی که داده فکش به کمی طرح قطف لبخند .کندمی حفظ

 حال در و رودمی تلفن میز سمتبه .نیست مشهود هم

 :گویدمی اشگوشی برداشتن

 .بشمار رو هابخیه تعداد نکن؛ فکر وازلینش به تو-

 سمتبه را اروند سر اهورا مانند داد گفتن "گل" صدای

می بلند را حسام زدنکف صدای و چرخاندمی تلویزیون
 .است خورده گل اروند محبوب تیم هم ازب .کند

 

 شش_و_پنجاه_و_صد_پست#
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 حسینی_عادله#

 

 

 

 

 رسانشپیام یصفحه کند؛می چک را هایشپیام امینمحمد

 کندمی جلب را توجهش کهچیزی اولین اما .است شلوغ

 .است برکه سمت از پیام سه

 ممکن یعنی .شودمی بیشتر اشپیشانی روی هایچین

 باشد؟ داده ادامه شب وقت این تا را دادن پیام یامینبن است

 قدرآن برکه .است خطرناک هاجواب و سوال این تکرار

 خطهفت مرد آن مقابل در است ممکن که است تجربهبی

 .بدهد لو را شاننقشه و را خودش

 از خبری تصورش برخالف .کندمی باز را او یصفحه

 .نیست بنیامین هایچت به مرتبط هایشات

 .است کرده تایپ برایش برکه خود
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 کنم تشکر امروز بابت که دادم پیام .خوش شبتون سالم-

 از مانع و بیاین کالنتری تا که نداشتید ایوظیفه هیچ شما

 بدی و شلوغ روز خودتون وقتی اونم بشید؛ دادنم تعهد

 کردممی مزرعه توی امروز باید رو تشکر این .داشتید

 .کردم فراموش که رفت پیش جورییه چیهمه خب ولی

 هایپیام از بعد اشروحی حال ریختنبهم به، اشاشاره

 .است واضح بنیامین

 :است این برکه دوم پیام

 یا کردید برام رو کاراین چرا بپرسم دارم اجازه دونمنمی-

 تونمنمی من حتی .نداشتید ایوظیفه من به نسبت شما نه؟

 .کردید مشترکمون هدف اطرخبه رو کار این که کنم فکر

 و قرارمون به ایلطمه کالنتری توی من دادن تعهد چون
 .زدنمی هامونبرنامه

 و کندمی لمس را دهانش دور انگشتش دو با امینمحمد
 :کندمی بیشتری مکث سوم پیام روی

 قدردانی حس از چیزی تونهنمی هاسوال این که چند هر-

این ...کهاین و هستم ماش مدیون و ممنون من .کنه کم من
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 که هستید اطرافم مردای معدود از شما که کنممی حس که

 اما رسیدمی نظربه ترسناک حتی و نیستید اخالقخوش

 .رسهنمی بهم تونسمت از ایصدمه راحته خیالم

 .سروانجناب برم رو بازیتپیام و لبخند ...جوون-

 است؟ زده دلبخن .کندمی بلند سر مکث با اروند صدای با

اً باشد کار در لبخندی اگر اما داندنمی دقیق را این  قطعا

 او به هم اعتمادش حس از وقتی دختر که است این برای

 اخالقخوش و بودن ترسناک به تعارفبی هم باز گویدمی

 .کندمی اشاره نبودنش

 پر و مشکوک نگاه به نگاهش که هاستاین درگیر فکرش

  .افتدمی حسام حرف

می رد اهمیتبی اروند یجمله مثل حسام نگاه کنار از
 :کندمی تایپ برکه برای و شود

اً ...بفرست برام رو جدیدت یخونه آدرس-  اجازه ضمنا

 سوالت جواب گرفتن برای اما بپرسی رو سوالت داری

 .وقتشبه تا کنی صبر باید
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

آنبی .گذاردمی تلفن میز روی را گوشی و کندمی ارسال
 .باشد داده جوابی برکه کرتش به که

 

 

 

**** 
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 روی دمر که طورهمان .است کردنتایپ حالدر سهیل

 کرده عمود چانه زیر را دستش یک و خوابیده تخت

 کردندرتایپ سهیل سرعت .اوست پیام ارسال منتظر

 .بردمی سر را اشحوصله این و است پایین خیلی

صفحه به مربوط آن روشنایی تنها و است تاریک اتاقش
 .است ماه نور البته و گوشی ی

 پنجره سمتبه است دستش روی اشچانه که طورهمان

 لطف به توت یخشکیده درخت یسایه .چرخاندمی سر

 ایجاد که ایمنظره و است افتاده پنجره روی ماه نور

 ژانر هایفیلم تکراری یصحنه به شبیه چیزی کرده

  .است ترسناک

 و بخر اتاقت برای خواب چراغ یه خدا رضای محض"
 یمنظره و تاریک اتاقً  این .کن روشن خواب موقع شبا

می باعث شهمه اتاق یپنجره پشت یشدهخشک درختای
 "بینممی رو وحشت یکلبه فیلم دارم کنم فکر من شه
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 یآزارمردم با و خندیده خیالبی هدی حرفبه برکه
 :بود داده جواب

 نیست یادت بودن؟ سبز همه درختا که وحشت یکلبه تو"

 یهو و کرد چال رو پسر  درختا همون از یکی پشت دخترً 

 "دختره؟ گلوی زیر انداخت دست و شد پا قبر تو از پسره

 و کرده نثارش داریغلظت فحش و بود کشیده هینی هدی
 :بود داده جواب حرص با

 مجبور رو عموت و نخری ابخو چراغ که روزی تا"

نمی جااین شبا دیگه کنه درست رو حیاط روشنایی نکنی
 "مونم

 توخالی چقدر هدی تهدید که دانستندمی خوب دویشانهر

نمی خیالشبی هدی خواستمی هم برکه اگر حتی .است
 بود مهمانش هدی هم باز بعد شب چند .شد هم همین شد؛

 .بود کرده ارتکر را هاحرف همین خواب موقع و

برمی پنجره از را نگاهش اشگوشی رسانپیام صدای با
 .دهدمی سهیل پیام به و دارد
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 حسابت به پولی من برکه؟ بگم دروغ تو به باید چرا من-

 مدت این و کنهمی اذیتت کار این دونممی وقتی .نریختم

 دلیلی وایسی خودت پای روی داریدوست که کردیثابت

 .نذارم حتراما نظرتبه نداره

 

 هشت_و_پنجاه_و_صد_پست#

  

 حسینی_عادله#

 

 

 

 

 

 میلیونی پنج معمای .دهدمی فشار هم روی را هایشلب

 کسی چه .بود باقی خودش قوتبه بود آمده حسابشبه که

فکر باشد؟ ریخته او حساببه را پول این توانست می
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 سرش از دست صبح از که تکراری سوال این به کردن

می را سهیل جواب و گذاردمی بعد برای را اشتدبرنمی
 خیالش شدن راحت و گذشته شانبین که چهآن از بعد .دهد

 است مراقب او، به نسبت اشمنفی افکار بودن توهم بابت

 و کرده را کار این باریک .نکند دلخور خود از را او که
 کهدرحالی همآن .ندارد را کردنش تکرار دوباره قصد

 تعداد به مانده باقی برایش زندگی در که هاییمآد تعداد

 ترینمهم از یکی سهیل و رسدنمی هم دست یک انگشتان

 .هاستآن

اً نیست، گفتن دروغ بحث اصالاً-  باهام دونممی چون اتفاقا

می که اینه دلیلش پرسیدم اگرم .پرسیدم ازت راستی رو
 هب ربطی یه پولم این شاید کردم فکر نگرانمی مدام بینم

 .باشه داشته نگرانیات همون

 دوم پیام در را هایشحرف باقی و کندمی ارسال را پیام

 :دهدمی جا

 و نیست تو سمت از پول اون شدم مطمئن پیامت با-
 ذاریمی احترام هامخواسته به که مرسی .شدم خوشحال

 ضمن و بهتره ایمالی کمک هر از من برای این و سهیل
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 مغازه اون .ندارم احتیاج مالی کمک به اصالاً من کهاین

  .داره درآمد نفر یه خرج از تربیش

 خستگیً  حس با برکه و شودمی تایپ مشغول سهیل

 .کندمی کمتر را اشچانه فشار دستش

 کمک آدم که تویی تا هست مغازه اون که خداروشکر-

می من خب ...نشی اذیت نیستی دورت آدمای از گرفتن
 تو بازار؛ برم شم بلند زودتر یدبا صبح برکه، بخوابم رم

  نداری؟ کاری

می فکر کهحالیدر کندمی ارسال و تایپ خوششب یک
 سر که هم عمو .است خوردهخط لیستش از هم سهیل کند

 نیست او سمت از پول این که بود کرده مطمئن را او شام

اً شرایط که هم هدی و  و دانست می را او نرمال نسبتا
   .نداشت رکا این برای دلیلی

 روی کند،می خم ساعد از را دستش و کشدمی پوفی 

 خواهدنمی دلش .آن روی را صورتش و گذاردمی تخت

 از واریزی این که احتمال این به و کند فکر بنیامین به

نمی دلش وام؛ موضوع به شبیه چیزی .اوست سمت
 مدیون دنیا آخر تا خودش که باشد آدمی دین زیر خواهد
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 مصادف او با مشترکش خاطرات که آدمی است؛ برکه

 با پدرش هایشدن سرد و هادلخوری تلخ یخاطره با بود

 برکه به آخر روزهای در را آقا حسین ابد تا بنیامین و او

 .است بدهکار

 

 نه_و_پنجاه_و_صد_پست#

  

 حسینی_عادله#

 

 

 

 

 

 یبسته در سمتبه سرعت با سرش هال در بلند صدای با
 صدای اما آمده هال در شدن باز صدای .چرخدمی اتاقش

 امشب شود؛می نگران ایلحظه برای .نه شدنش بسته
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 پریده رنگ و ریخته بهم اشچهره .نبود خوب عمو حال

 نه حال دلیل را سردرد برکه برای توضیح در و بود

 .بود کرده بیان خوبش چندان

 سپرده او به را هال در کردن قفل و خوابیده زودتر عمو

 کرده تنبلی کهاین نه بود؛ نداده انجام را کاراین برکه .بود

 نظرشبه کاراین چون هم شاید .بود کرده فراموش باشد،

   .بود کرده فراموش نداشت، چندانی اهمیت

 هایشدست .است شده نگران کمی که کند انکار تواندنمی

می بلند تخت روی از سرعتبا و کندمی بدنش ستون را
 به جاهمان از و کندمی باز را اتاقش در تیاطاح با .شود

 از آن درً  و ندارد راهرویی خانه هال .کندمی نگاه هال در

 .است دید معرض در فاصله همین

 است ممکن یعنی .است باز کامالاً هال در و نکرده اشتباه

 "ندارد امکان" یزمزمه دلش باشد؟ شده خانه وارد کسی

 سختیبه را بزاقش .اردند را توانش اما خواهدمی را

 حس .رودمی پیش عمو اتاق تا پاورچین و دهدمی قورت

است قبل از بیشتر اتاق دو یفاصله عجیبی شکلبه کندمی
خالی تخت و او اتاق باز در دیدن با و رسدمی اتاق به .
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یک به اششده حبس نفس و شودمی درشت چشمانش اش
 اما ندارد، وجود ینگران جای ظاهرااً .شودمی آزاد باره

اً عمو .چرا تعجب جای  یگوشه بهداشتیسرویس به قطعا
 و زیاد صدای با هال در کردن باز اما است رفته حیاط
 .نیست عمویش هایخصلت جزو آن گذاشتن باز

اً  هربار با و است گربه از پر حیاط این وقتی مخصوصا

 و شوند می خانه وارد سرعت با حشرات در، شدن باز
 .است حساس قضیه این به برکه از ربیشت عمو

 را در هنوز .رود می سمت آن به هال در بستن برای

 فضای .بیندمی حیاط وسط ایستاده را عمو که نبسته کامل

 ببیند را او صورت خوب که دهدنمی اجازه حیاط تاریک

 دست دو هر با عمو که شودمی متوجه دقت کمی با اما

 .است دهایستا حیاط وسط و گرفته را سرش

 

 شصت_و_صد_پست#

  

 حسینی_عادله#
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منطقی و ترینسریع فاصله این از .نیست خوب عمویش
 .است این عمویش عجیب حالت از اشگیرینتیجه ترین

 هایشدمپایی پوشیدن با همزمان و شودمی خارج هال از

 .بنددمی را هال در

 :پرسدمی نگران و کندمی تند قدم عمو سمتبه

 وایسادی؟ حیاط وسط چرا عمو؟ شده چی-

 که طورهمان عمو که است متوجه و شده ترنزدیک حاال

 تمرکز بدون را نگاهش گرفته را سرش دست دو هر با

می هم نگران یبرکه روی از حتی .چرخاندمی حیاط در
 .کندنمی تغییر هایشحالت اما گذرد
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اً برکه  الشسو به عمو توجهیبی اما ایستدمی مقابلش دقیقا

اً .کندمی ترشنگران  که است افتاده وحشتناکی اتفاق حتما

 این کهدرحالی همآن .دهدنمی اشنگرانی به جوابی عمو

 .دارد مشکل کند نگران را برکه که چیزی هر با مرد

 ترسونیمی داری .شده چی بگو بزن حرف برم قربونت-

 .عمو رو من

 با عمو که یدام این به است گفته تأکید با را دومش یجمله

 .بدهد توضیحی او نگرانی دیدن

 مستأصل نگاهش همچنان و خوردمی همبه عمو هایلب

 شبیه چیزی هایشلب بین از .چرخدمی حیاط فضای در

 :شودمی زمزمه جمله این

 .شدمی نباید اصالاً .شدمی نباید-

 سرعت با .روندمی باال سرعت به برکه ابروهای

 :اندازدمی عقب شانه روی از را موهایش

 بده جواب کالم یه خب شده؟ چی عمو؟ شدمی نباید چی-

 .عموجون
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 نه و شودمی جلب حضورش به عمو توجه نه هم باز و

 .شودمی داده سواالتش به جوابی

 او عمو که شده نامرئی آدم یک به تبدیل کندمی حس برکه

 هوای و حال در و شنودنمی را صدایش بیند؛نمی را

 .است غرق خودش

 سمتبه او به توجهبی و آوردمی پایین را هایشدست عمو

تکان بدنش مقابل در را هایشدست .کندمی حرکت راست
 دور است کرده گم چیزی که کسی مثل و دهدمی تکان

 .چرخدمی خودش

 عمویش حرکات ماند؛می باز تعجب از برکه هایلب

 محیط از درکی هیچ عمو انگار .نیست عادی اصالاً

 حال در فقط و فقط و ندارد برکه حضور و اطرافش

 .است خودش

می را بازویش پشت از و دودمی دنبالشبه مکث با برکه
 که کند اعتراف خودش پیش تواندمی کهدرحالی گیرد

 به عمویش .است ترنگران هم قبل دقایقی از حتی حاال

 .کندمی رفتار عادیغیر ایالعادهفوق شکل
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 شنوینمی رو من صدای عمو؟ کنیمی جوریاین چرا-

 یعنی؟

 

 یک_و_شصت_و_صد_پست#

  

 حسینی_عادله#

 

 

 

 

 

 

 

 انگشتان بین از بازویش و رودمی جلو هم باز آقا عباس

 اما بیندنمی را اشچهره برکه .شودمی آزاد برکه ظریف
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 شبیه که ایزمزمه .شنودمی زمزمه یه شبیه را صدایش

 :عجز و درماندگی از پر .نکردگریه شبیه است، ناله

  برم؟ بذارم کجا بگردم؟ دنبالت کجا-

 :کندمی نجوا ناباور و کندمی باریک چشم برکه

 ری؟می راه خواب تو داری-

 جواب یک که پرسیده خودش از را سوال این انگار و

 .پیچدمی ذهنش در سوال این جواب در قاطع و مثبت

می فشار را اشپیشانی دست کف با و خنددمی عصبی
 کندمی سعی بعد و ماندمی حالت همین در ثانیه چند .دهد

 .رودمی عمو سمتبه .بگیرد دست در را شرایط مدیریت

می راه خواب در که کسی که شنیده کجا را این داندنمی
 خوابشرخت به را او باید فقط کند بیدار نباید را رود

 اما دارد لمیع یپایه جمله این چقدر داندنمی .برگرداند

 .رودمی عمویش سمتبه .ندارد هم دیگری یگزینه االن

 سمتبه را او و بگیرد ترمحکم را بازویش باید باراین

 .کند هدایت ساختمان
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پتوی آرام و خواباندمی خوابتخت در را عمویش
 تصورش برخالف .کشدمی تنش روی را مسافرتی

 خیلی کار تخت و ساختمان سمتبه عمو برگرداندن

 و بود گرفته را او بازوی که همین اصل در .نبود سختی
می کفایت بود داده تغییر سمت این به را حرکتش مسیر
قدم نافهموم و معنیبی جمالت همان گفتن حین عمو .کرد
 رسیدن محضبه و بود برداشته درست مسیر در را هایش

  .بود بسته را چشمانش تخت به

 از خواهدمی انگار .ایستدمی وا سر باالی لحظه چند برکه

می خارج او اتاق از بعد کمی .شود مطمئن او بودن خواب
  .داندمی الزم را هال در بستن باراین .شود

 گرددمیبر اتاقش به کهاین محضبه و کندمی قفل را در

برمی را اشگوشی و کشدمی دراز تخت روی دوباره
 این با هاپیام کردنکچ یا کردنچت برای نه باراین .دارد

 .باشد داده پیامی شاید بنیامین که فکر طرز

 راه علت" کندمی تایپ و شودمی گوگل ی صفحه وارد

 "چیست؟ خواب در رفتن
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کم" نشیندمی مقابلش اطالعات روی عجوالنه نگاهش
 مجاری مشکالت الکلی، هاینوشیدنی مصرف خوابی،

 یا ینگران استرس مثل عصبی اختالالت تنفسی،

 باشد، داشته کودکی در ریشه که روحی آسیب افسردگی،

 "...میگرنی سردردهای

 کم عمویش .آیدنمیدر جور منطقش با هاعلت از کدامهیچ

 مشکالت و است بیزار الکی مشروبات از نیست، خواب

 از باریکی یدسته انگشت دو با برکه .ندارد تنفسی

 یجمله ویر ذهنش .کندمی لمس را دارشحالت موهای
 افسردگی و نگرانی استرس، مثل عصبی اختالالت

 .است کرده تمرکز

 

 

 

*** 

 

 دو_و_شصت_و_صد_پست#

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

  

 حسینی_عادله#

 

 

 

 

 

 نان روی را ایکره چاقوی چندم بار برای و متفکر

 و شده بلند خواب از زود صبح عمویش .کشدمی سنگگ
 .بود کرده دم چای و خریده سنگک نان

چهره اما باز رویی با و بود زده را کهبر اتاق در خودش
 :بود گفته لبخندش حفظ با خسته ای

 .پالسید تمغازه تو گالی خوابخوش خانم بلندشو-

 را بخیرشصبح و سالم و بود گشته را او صورت برکه

  .بود داده مشغول فکری با
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 .ندارد یاد به دیشب اتفاقات از چیزی عمو که دانستمی

 دانستنمی که چیزی .بود فهمیده وگلگ لطف به هم را این

 در و دیشب عجیب ماجرای مورددر باید آیا که بود این

 چیزی اشمعنیبی و عجیب جمالت و او رفتن راه خواب

  نه؟ یا بگوید عمو به

 فکر این به برکه شانخوردن صبحانه کوتاه تایم تمام

نتیجه هیچ به درنهایت و چیست درست کار که بود کرده
 ماجرای شنیدن با عمو شاید کهاین جز بود سیدهنر ای

 مسن مرد یک کشیدن خجالت و شود زدهخجالت دیشب

 .است دردناک خیلی

 .بود کرده رفتن عزم و شده بلند سفره سر از زودتر عمو

 بازنشسته باریک کهاین به باتوجه اما است اداری او شغل

 ثلم که بود شده باعث است شده کاربه دعوت دوباره و

 .باشد نداشته زدن تایم به احتیاجی کارمندان یبقیه

می خرید یخچال برای شب راستی .برکه رممی دارم من-
 .نگیر چیزی دیگه تو کنم

 کندنمی اشتباه نه کند؛می نگاهش مستقیم و بلند سر برکه

 از .است پریدهرنگ عمویش همیشگی و عادی یچهره
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  و خفیف رزل دادنش دست از و او شدن بیمار فکر

 .نشیندمی تنش به نامحسوسی

 جان؟ بابا نداری کاری-

 .گویدمی هال در سمتبه رفتن حال در را این عمو

 تلفظ عمو دهان از بابا یواژه که باری هر مثل برکه قلب

 خواهدمی دلش فقط لحظه این در .لرزدنمی ،شودمی

اً چرا، بگوید  خودش وقتی اما .دارم کار خیلی شما با اتفاقا

اً داندنمی هم  جانکم سالمتً به یک دارد کاری چه دقیقا

 که را ایلقمه هال در شدن بسته با و کندمی عمویش نثار

 .کندمی رها سفره وسط کشیده، آن روی را چاقو بارها

 

 سه_و_شصت_و_صد_پست#

  

 حسینی_عادله#
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نمی هم بخواهد اگر حتی که اندمنفی قدرآن هایشحس
 .است موردبی هایشنگرانی که کند تلقین خودش به تواند

 رفتن یآماده کند؛می مرتب سر روی را اشیشمی شال

به و داردمیبر را آن و رودمی اشکوله سمتبه .است
  .کندمی جدا شارژ از را اشگوشی کار آخرین عنوان

 باریک بدهد جا کوله جیب در را گوشی کهاین از قبل

 بیماری به کندمی حس و کندمی چک ار رسانشپیام دیگر

 یک آمدن استرس لحظه  هر انگار .شده مبتال وسواس

 به بیمارگونه و دارد را بنیامین سمت از جدید پیام

 دهندهآزار هایپیام این منتظر که است مشغول خودآزاری

 .است

 یشماره یک از نیست؛ موردبی هم خیلی کردنش چک
 رو ما کم .خانم خوشگل بود بلناقا" دارد پیام دیگر جدیدً 

 ".بانو برکه ببخش خودت زیاد به
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

لب فشار .دهدمی فشار هم روی حرص با را چشمانش
 اشچانه روی گودی که است زیاد قدرآن هم هایش

 کار از درست حدسش دهدمی نشان خودی بیشتری

 از مرد این .است کرده واریز بنیامین را پول و درآمده

اً کندمی سعی دور راه  .باشد برکه زندگی وسط دقیقا

 کیبورد روی عصبی انگشتانش .کندمی باز را چشمانش

 روی عصبانیتش است امیدوار .کنندمی حرکت گوشی

 :نگذارد تأثیر کلماتش لحن

اً اما .رو من کردی شرمنده-  نبود کار این به لزومی واقعا

 ایموجی چند پیامش انتهای در و ندارم مالی مشکلی من

 .گذاردمی قلب

 سرعت با که است زدهخیمه گوشی روی انگار بنیامین

 :دهدمی را جوابش

 نسبت رو اموظیفه باید من باشی نداشته هم نیاز اگر حتی-

 ...بخر طال خودت برای یا کن اندازشپس .بدم انجام بهت

 .تودار خانم مبارک نو یخونه راستی
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 روی و شودمی رها انگشتانش میان از ناخودآگاه گوشی

 ناخوادآگاه .است واضح انگشتانش لرزش .افتدمی زمین

می تماشا را اتاقش زدهوحشت و چرخاندمی سر ترس با
 چرا است؟ مرد این بینذره زیر کندمی فکر چرا .کند

 است؟ نزدیک خیلی مرد این کندمی حس

 

 چهار_و_شصت_و_صد_پست#

  

 حسینی_عادله#
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

  .شنودمی کار میز ویر از را اشگوشی پیام صدای

 به تمایلش برای اما رودمی سمت آن به عجلهبا نگاهش

 .کند خرج صبوری است مجبور پیام خواندن

 نوجوانی دختر دو و است آن پیچیدن مشغول که گلیدسته

 را جبر این هستند او هایدست یخیره میز طرفآن که

  .شودمی موجب

 درست گلدسته خوشگل قدراین گرفتی یاد کی از شما-

  کنی؟

 چندمین این .کنجکاوند حد از بیش دخترها کندمی حس

 تمام که اویی برای و پرسندمی هیجان با که ستسوالی

 برایش امینمحمد که است پیامی پیش ذکرش و فکر

 .دارد را اعصابش با بازی حکم هاسوال این کرده، ارسال

 درست نپاپیو و پیچدمی گلیدسته دور را گلبهی ربان

 :دهدمی جواب حوصلهبی و کوتاه کند؛می

 .پدرم از-

 :رودمی باالتر دخترها از یکی صدای هیجانً 
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 شانس چیزهمه از باید آدم گنمی .حالتونبهخوش وای-

می فروشگل باباش شما مثل یکی .میگنا رو اینجا بیاره
 من بابای مثل یکی دهمی یاد گل پیچیدن بهتون و شه

 روغن بوی با شببهشب و شهمی روغنی ضتعوی کارش

  .خونه آدمی سوخته

جمله بخش ترینمضحک پوزخند یکلمه .زندمی پوزخند
 فکری بلوغ به قدرآن هنوز مقابلش دختر .است دختر ی

 .دارد پدر که است این شانس بفهمد که نرسیده

 کردن جمع حال در و گذارد،می میز روی را گلدسته

  :گویدمی حوصلهبی ،میز روی ضایعات

 .باشه مبارک-

  روشه؟ عاشقانه یجمله که اینا از زنید؟نمی روش کارت-

اً  اما نه؟ یا بزنم کارت که پرسیدمی خودش باید قانونا

 به دل تواندنمی اصالاً لحظه این در که است این واقعیت

 .بدهد کار
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 کاری هر انجام از قبل مغازه به رسیدن محضبه امروز

 گرفتن برای و کرده ارسال امینمحمد برای را مپیا این

 .بود کرده شماریلحظه جوابش

 کنم؛نمی زندگی سهیل یخونه توی من دونهمی بنیامین"

 نظر زیر رو من آدم این .داره جدیدمم یخونه آدرس حتی

 "گرفته

 و هوش تمام لحظه آن از و بود کرده ارسال را پیام
 حالوحس هم ودشخ .است بوده اشگوشی پیً  حواسش

 بهم همه این پیام این با چرا داندنمی فهمد؛نمی را خودش

 چه امینمحمد به دادنش اطالع داندنمی حتی است، ریخته

 حس اما .آیدبرمی کاری چه او دست از و دارد ایفایده

 فکر .شودمی کم استرسش از او گذاشتن جریان در با کرد

 جلو پایشپابه و است شریکش ماجرا این در کسی کهاین

   .کندمی ترسبک را نفسش آیدمی

 حضور از بعد و دقیقه چند و دوساعت گذشت از بعد حاال

 تمام و شده بلند اشگوشی پیامک صدای دختر دو این

 .است گرفته را تمرکزش
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

دسته و دهندمی رفتن به رضایت دخترها کهاین محضبه
 .کشدمی شخود سمتبه را گوشی دارندبرمی را گل

 و تشکر جواب در گوشی قفل کردن باز حال در
 نگاهش حریصانه و دهدمی تکان سری هاآن خداحافظی

 :دهدمی امینمحمد پیام به را

 

 پنج_و_شصت_و_صد_پست#

  

 حسینی_عادله#
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 بشه خیالتبی نداره قصد آدم اون .نبود تصور از دور-

 عجیب کنه داپی رو آدرست که بذاره رو یکی کهاین پس

 .نیست

 عصبی .نیست فاجعه عمق متوجه امینمحمد کندمی حس

 :کندمی تایپ و افتدمی لبش پوست جان به هایشدندان با

 شما و من ارتباط متوجه االن تا پس جوریهاین اگر خب-

  وحشتناکه؟ چقدر این ایدمتوجه .شده هم

 داندنمی .زندمی ذوق در اشجمله عجزً  کندمی حس

 در مرد این مقابل در را اشدرماندگی که است ورچط

 غرورش شدن خطی خط به کهآنبی گذاردمی دید معرض

  .کند فکر

 دهدمی نشان موبایلش گوشی روی امینمحمد اسم افتادن

 نرمش لحن .است دختر روحی حاالت یمتوجه هم او که

می صحه موضوع این روی قبل دفعاتبه نسبت هم
می ادا را کلمات این مطمئن و شمرده نامیمحمد .گذارد
 تلقین برکه به را اشجمله خواهدمی انگار کهطوری .کند

 :کند
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 .نداره خبر اصالاً تو و من یرابطه از اون-

 :گویدمی اکراه با و اندازدمی پیشانی به چینی

  مطمئنید؟ قدراین جوریچه آد؟می کجا از اطمینان این-

 صدای لرزش .کندمی کوتاهی و مردانه یخنده امینمحمد

 قضیه و کند صحبت ترمالیم که کندمی وادار را او برکه

 پایشودست حد از بیش دختر .بدهد جلوه تراهمیت کم را

 و کردنهول برای کهحالیدر همآن کرده، گم را
 :است زود خیلی ترسیدنش

 هست ایرابطه تو و من بین بفهمه درصد یه اگه بنیامین-

 من از آدم اون .کشهمی پررنگ قرمز خط یه رو وت دور

 کنیمی فکر تو که چیزی اون از بیشتر خیلی ...ترسهمی

 .ترسهمی

 در شدیدی سوزش و شودمی کنده لبش پوست از ایتکه

 .افتدمی راه به لبش

 تا دهدمی توضیح بیشتر .است امینمحمد گوینده هم باز

 :کند آرام را دختر بیشتر
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 عتیقه قاچاق جرم به زمانی یه .نداره قانونی منع آدم اون-

 اون توی پیش ماه شیش .گذروند حبسشم و شد دستگیر

 و کرده آبش االن تا که درآورد خاکی زیر یه دوباره کوه
 تا بندازه گیرش قانون بود قرار اگر و گذشته پل از خرش

 .رفته در قسر کهاین یعنی آزادیش .بود انداخته االن

 :دهدمی ادامه حوصله با و دکنمی مکثی

 توی روز اون چون شده قایم سوراخی یه توی االن اگه- 

می .کرد فرار و برداشت رو جونش و دید رو من کوه
 که دونهمی اینم و شمنمی خیالبی نکنم پیداش تا من دونه

 قانون که شهمی اونی از بدتر براش خیلی کنم پیدایش اگر

 .بندازه گیرش

ً با می مغازه انتهای روشویی سمتبه لبش دنشخیس حس 
هیچ که گرفته قرار ماجرایی وسط کندمی حس .رود
 در پیش چندماه تا او دنیای .خواندنمی روحیاتش با جوره

گل رسیدن برای انتظارش باریدن، برف برای آرزویش
 زبان از کلمات گفتن اشتباه برای ذوقش و نرگس های

 زندان، عتیقه، مثل اییهواژه به چه را او .بود درسا

 ...حبس
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 نوک برای این و است گرم آب .کندمی باز را آب شیر

 :است خوب اشزده یخ انگشتان

 همه این که کرده کارچی که بگید خوایننمی هنوزم-

 کارتون قید که کرده کارچی بده؟ پس تقاص که اینید دنبال

  زدید؟ رو توندرجه و رو

 صدای بعد و شنودمی را امینمحمد هاییقدم صدای

 تالشش تمام مرد این که است مشخص کامالاً .را خودش

 برکه و نشوند خارج عادی حالت از کلماتش تا کندمی را

 است آورده کم کافی یاندازه به دختر این .نترسانند را

 امینمحمد کلمات ثابت عضو بیزاری و خشم که وگرنه

 :است بنیامین هایشجمله فاعل وقتی هستند

 

 شش_و_شصت_و_صد_پست#

  

 حسینی_عادله#
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

  .شیمی اذیت کمتر بدونی کمتر هرچی-

 واضحی معنای و شودمی ادا عادی کهاین با جمله این و

  .است سنگین هم باز ندارد

 درشت یقطره .شنودمی مشت آب زیر برکه انگشتان

اً خون  جریان مسیر در و افتدمی روشویی میان در دقیقا

 :کندمی زمزمه برکه و گیردمی قرار آب

 کنیدمی تالش مشخصه کهاین با ترسونیدمی منو دارید-

تسویه خیالبی که رسممی نتیجه این به دارم .باشم آروم که
 شما برای رو چیهمه و بشم بنیامین با شخصیم حساب

 .بیرون بیام بازی این از و بذارم

 یلبه را آزادش دست و داردمی نگه شانه با  را گوشی
 .اندازدمی آن روی را وزنش و گذاردمی روشویی

می قاب را صورتش طرف دو آشفته دارشحالت موهای
 :گیرند
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 رو کرده باهام که کارایی تونممی بخوامم مگه اصالاً-

 دونمنمی .نیستم ناتو خطً هفت آدم این قد من کنم؟ تالفی

 تونممی رسیدم نتیجه این به که کردم فکر خودم با چی

  .بگیرم ازش رو کرد باهام که نامردیایی تمام تقاص

 با برکه نهایتدر و شودمی برقرار سکوت لحظه چند

 :گویدمی مطمئن اما ضعف

 با رو واعظی بنیامین .دممی انصراف بازی این از من-

 یه چون کنممی واگذار خدا به کرده حقم در که بدیایی تمام

 باقی تونمنمی و کرده نابود اون رو زندگیم از مهمی بخش

 آدم این .کنم نابود اون با بودن درگیر خاطربه رو زندگیم

 .بربیام پسش از من که چیزیه از ترپیچیده و ناخواناتر

 نهایت در و سنگین و سکوت در .گذردمی زمان ثانیه چند

 :شماردمی را کلمات امینمحمد

 یبرا کار ترینمنطقی بکشی، کنار بخوای که داری حق-
 حتی که اینه مساله اما همینه تو شرایط و سن به دختر یه

 هم دلیلش و زنهنمی رو قیدت اون بزنی رو اون قید هم تو

 فقط این نیست؛ کلماتت تلفظ و اندامت روی تمایلش فقط

 فکر تو که چیزی از هدفمندتر آدم اون .ماجراست ظاهر
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 بهت رو خودش داره کنممی فکر من حتی و کنیمی

 .کنهمی نزدیک

 اصالاً شودمی آزاد برکه هایلب میان از که "وایی ای"

می روشویی کنار را دستش دو هر حاال .نیست اختیاری
 برای تواندمی منفعتی چه او .بنددمی چشم درد با و گذارد

  خواست؟می چه جانش از او باشد؟ داشته بنیامین

 انتخاب یک باریک فقط او آمد؟می سرش بر چه داشت

 دیده رویاهایش مرد را مرد این باریک !بود کرده شتباها

 دادن تاوان همه این .بود کرده شروع او با احمقانه و

 بود شده تصحیح بعد به جایی یک از که اشتباه یک برای

 .نبود حقش

جمله هیچ دیگر که شنودمی حالی در را محمدامین صدای
 :کند راحت را خیالش تواندنمی ای

 من برسه بهت آسیبی هیچ نیست قرار .برکه کن گوش-

 محل و خودت به حواسم کنی فکر تو که چیزی از بیشتر

 تونینمی که کردی فکر جایی هر ولی هست سکونتت

 رو مونرابطه تونیمی بگی من به کهاین بدون بدی ادامه

 پشت دیگه اون که باشه راحت خیالت و بدی لو بنیامین به
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نتیکآ  عادله حسینی  
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 حتی داری؛ اختیار کار این یبرا تو .کنهنمی نگاه سرشم

 فطرتپست اون از دستم همیشه برای کارت این با اگه

 .بشه کوتاه

 شده خوانده نامبه مرد این توسط بار اولین که نیست مهم

  .خانم پیشوند و پسوند بدون هم آن

 .دهدمی تکیه روشویی کنار دیوار به آب شیر بستن بدون

 :یدآمی پایین تا و خوردمی سر جانبی

 اون هم کنید تضمین رو من امنیت هم تونیدمی جوریچه-

 بندازید؟ گیر رو

محمد قاطع یجمله آخرین و آیدمی دری شدن باز صدای
 :است این امین

 کنممی هماهنگ زود خیلی .دارم برنامه دوش هر برای-

 .بزنیم حرف و ببینیم رو هم جایییه کهاین برای

 

 هفت_و_شصت_و_صد_پست#
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نتیکآ  عادله حسینی  
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 حسینی_لهعاد#

 

 

 

 

 کابینت روی عصبی را دستش درون هاینایلون عباس

 یشیشه احتمالی شکستن به اهمیتبی .کندمی رها
 در برکه محبوب آلبالوهای شدن له حتی یا و خیارشور

  .دیگر نایلون

 پر یجمله تکرار جز ندارد اهمیتی لحظه این در چیزهیچ

  "نم؟بک غلطی چه" مضمون این با اشدرماندگی از

می اعتراف خودش با و کشدمی صورتش به دستی کالفه
اً که کند  .آیدبرنمی دستش از غلطی هیچ دقیقا

 نیست الزم و برنگشته خانه به هنوز برکه که خوب چه

 اشعادیغیر حال و غریبوعجیب رفتار بابت توضیحی

  .بدهد او به
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 و کند خودآزاری بیشتر تا است الزم برایش تنهایی این
 مچ تا فقط روزی که باتالقی که برساند یقین به را دشخو

 بود رسیده زانوهایش به بعد کمی و بود گرفته را پاهایش

 برکه تصویر .دارد را وجودش تمام تصرف قصد حاال

 درد با او و گیردمی جان چشمانش مقابل در سریع

 .دهدمی فشار هم روی را چشمانش

 آشپزخانه کانتر یهلب را دستش دو هر کندمی باز که چشم

 .اندازدمی هاآن روی را وزنش و گذاردمی

 که کندمی فکر این به شودمی خم هایششانه بین که سرش

 دور هیچ چرا و است رفته اشتباه را مسیر کجای از

  نیست؟ برگردانی

 و بارها اشتباه آن تصحیح برای اما کرده اشتباه باریک او
 .ستا کرده تریبزرگ اشتباه بارها

 چشم بیچارگی با .شودمی بلند اشگوشی پیامک صدای

 مثل را گوشی .داردمیبر عقب به رو قدمی و کندمی باز

 و کشدمی بیرون شلوارش جیب داخل از نجس شی یک
 :نشینند می کلمات روی ناتوانی اوج در چشمانش

  کردی؟ رو فکرات-
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 :کندمی تایپ وقتی زندمی الکی پای و دست

 .بگم رو این چندبار بکنم؛ کاری تونمنمی-

ا؟-  کاری نتونه فرهنگی میراث قدیمی کارمند یه اگه واقعا

 اتبرادرزاده برای دلم راستی ...تونه؟می کی پس بکنه

اً .شده تنگ  .شچونه روی چال اون برای مخصوصا

 .دارند را تمجید و تعریف از شکلی فقط آخر جمالت

می خوب را این سعبا و دارند را تهدید یک حکم بیشتر
 :کندمی تایپ و دهدمی فشار هم روی را هایشدندان .فهمد

 .بینیمی بد وگرنه بردار برکه سر از دست-

 جواب در را پیام این نهایت در و خنده شکلک چند

 :گیردمی دهدمی که اخطاری

 که یادت .تو نه منم کنه تهدید رو تو تونهمی که اونی-

 نرفته؟

 

** 
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 هشت_و_صتش_و_صد_پست#

  

 حسینی_عادله#

 

 

 

 

 

 خالی، جایی در و آوردمی حیاط داخل به را ماشین برکه

 .کندمی پارک درختان خشک هایتنه بین

 صندوق سمت به سرعت با و شودمی پیاده ماشین از

 دودی مانتوی شدن خاکی به اهمیتبی .رودمی عقب

 کنار و کشدمی بیرون صندوق از را گل هایجعبه رنگش

 هاینایلون اینکه از بعد .گذاردمی هادرخت از کیی

 دهدمی قرار هاجعبه کنار هم را بیلچه و برگ کود خاک،

 .رودمی خانه داخل به عجله با
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 .است زدهذوق کمی دارد را انجامش قصد که کاری برای

 دو عصبی حال و خواب در عمو پیش شب چند رفتن راه

 عمو کهاین .بود هانداخت فکر این به را او پیشش روز

 خودش مورد در مسأله این البته و دارد روحیه به احتیاج

 .کردمی صدق هم

 باز اما گذردمی هاگل با شبش تا صبح که خودش

می خشک حیاط این به پا وقتی شب هر را کمبودشان
  .کندمی حس را گذارد

 این در و گذاردمی گاز روی و کندمی آب را کتری

 کندمی عوض نخی شلوار و بلوز یک با را لباسش فاصله

 به گیره یک با بعد و حلقه هم دور باریک را موهایش و

 بلندش موهای خوادنمی دلش .کندمی وصل سرش پشت

 عمو آمدن از قبل باید بیاورند؛ پایین را عملش سرعت

 .کند تمام را کارش

 .ندارد پیامی هیچ اما کندمی چک باریک را اشگوشی

 از که دارد تمایل که اندازه همان به که ستا این عجیب

 محمدامین پیام رسیدن برای باشد نداشته پیامی بنیامین
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اً که پیامی .است صبربی بهداد  برسد که زمانی هر قطعا

 .کندمی مشخص را شانمالقت قرار مکان و زمان

 چند .رودمی آشپزخانه سمت به و زندمی بیرون اتاقش از

 آن در ایکیسه چای یک که جوش آب استکانی ایدقیقه

می حیاط به و داردمیبر را نقلش از پر قندان و دارد قرار
 .گذاردمی ماشینش سقف روی و رود

می را هاجعبه از یکی یلبه و رودمی خریدهاش سمت به
 این که داندمی .کشدمی حیاط یگوشه سمت به و گیرد

 صفا با لگ یجعبه دو با شدهبرهوت متری دویست حیاط

 به .کند شروع جایی یک از باید باالخره اما .شد نخواهد

 دستش و ایستدمی صاف رسدمی که نظرش مورد محل

  .زندمی پهلو به را

می نظر در را متری شش_پنج فضای یک نگاهش با
 حالت که دلچسبی هایلبخند آن از .زندمی لبخند و گیرد

 شروع یبرا نظرش از .کردمی ترجذاب را چشمانش

 بخش روزی هر تواندمی .است کافی مساحت همین

 ادامه را کار این آنقدر و بدهد صفا را حیاط از دیگری

 باغ همان به شبیه چیزی مانندشان کویر حیاط که بدهد
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 این در باران و مادرش و پدر حضور هایسال کوچک

  .شود خانه

بیلچه برداشتن و چای خوردن برای و اندازدمی را دستش
  .چرخدمی پشت به اش

 نخوردن شام به .کندمی فکر عباس عمو به همزمان

 فشار قرص خوردن زمان دستانش لرزش به و دیشبش

 پرش واضح تکرار به و عجیبش سکوت به خونش؛

 شبیه که کسی تنها حال نیست؛ خوب عمویش حال .پلکش

  .دادمی را او بوی و است پدرش

 دلیل از شاید حتی .کردمی بهتر را او حال کاراین شاید

 ...شاید .گفتمی برکه برای هایشاسترس

 

 نه_و_شصت_و_صد_پست#

  

 حسینی_عادله#
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 است چیزی از ترسخت کارش .است افتاده نفسنفس به

 نخورده آب که ستهاسال هاباغچه خاک .کردمی فکر که

 که ایباغچه .خاک تا است شده سنگ به شبیه بیشتر و

 هاییدرخت و بود گل کردمی کار چشم تا نآ در روزی

 .افتادنمی تعویق به وقتهیچ شانشدن پاشیسم و هرس که

می کنار را سطحی یمرده و سخت هایخاک سختی به
کننده امیدوار ترپایین هایقسمت در خاک وضعیت زند؛
 .است تر

 پشت با کند؛می رو و زیر را زیرین هایخاک بیلچه با

 گل یجعبه بعد و گیردمی را اشپیشانی روی عرق دست

 دستش دم کامل جعبه هنوز .کشدمی خودش سمتبه را
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می سر شود؛می بلند خانه زنگ صدای که نگرفته قرار
 .هدی نه و سهیل نه ...نیست کسی منتظر .چرخاند

 در پشت .رودمی در سمت به و شودمی بلند جا از تعلل با

می برود آن قفل سمتبه دستش کهآن بدون و ایستدمی
 :پرسد

 کیه؟-

 :دهدمی را جوابش ناآشنایی و زنانه صدای

 کنید؟ باز رو در شهمی-

 نداشتن پوشش بابت از حداقل خیالش زن صدای شنیدن با

 یچهره دیدن با و کندمی باز را در .شودمی راحت سرش
 لبخند با زن او برعکس .کندمی آرامی سالم زن یغریبه

 :دهدمی را جوابش خودمانی و

  هستید؟ خوب سالم-

 را دستش درون آش ظرف زن که نداده جواب هنوز برکه

 :گیردمی باالتر کمی

 .باشید داشته دوست امیدوارم .بفرمایید-
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 همزمان .کندمی صورتش چاشنی را جانیکم لبخند باراین

طرفآن کمی آورد،می در دست از را خاکی هایدستکش
 :کندمی دراز زن سمتبه را دستش و کندمی پرت تر

 .ازتون باشه قبول ممنونم-

 جواب آرامش با و سپاردمی او به را ظرف باحوصله زن

 :دهدمی

 .کنه قبول خدا اگه-

 .ماندمی او خداحافظی منتظر ظرف گرفتن از بعد برکه

 می اشتباه اما داشت؛ نخواهد دیگری کار او نظرش از

 .کند

 اصرار آن بودن عمیق به نگارا که لبخندی حفظ با زن

 پشت یطبقه دو یخانه و چرخدمی پشت به کمی دارد

 :دهدمی نشان را سرش

 یه بیشتر هم آش این .هستیم جدید یهمسایه ما راستیاتش-

 .محل هایهمسایه با آشنایی برای بود بهانه
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 آشنا یعنی .دارد اضافه وقت زیادی زن کندمی حس برکه

 که دارد قرار اهمیت از درجه این رد محل اهالی با شدن

  بپزد؟ آش آن خاطربه کسی

 اشبینی روی که را مویی چندتار بازویش با کندمی سعی

 ایجاد را جانانه یعطسه چند یزمینه تواندمی و اندافتاده

می زن نثار سرسری لبخندی همزمان و بزند کنار کنند
 :کند

 

 هفتاد_و_صد_پست#

  

 حسینی_عادله#
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 .باشید موفق که انشاهلل آهان-

اً اما است داده ایمسخره جواب  نظرشبه بهتری چیز واقعا

 کردنکوتاه قصد که دهدمی نشان زن جواب .رسدنمی

 :ندارد را کردنخداحافظی و صحبت

 بیشتر و بشم موفق خیلی امیدوارم که شما درمورد واال-

 دوطبقه یخونه اون توی من آخه بشم آشنا باهاتون بتونم

 .هستین من به همسایه تریننزدیک شما و تنهام

 :کندمی اضافه خنده با و

 با که اینه .تنهام مأموریت از شوهرم اومدن تا اصل در-

 .کنممی جور صحبتهم خودم برای دارم گیریسمج

اً سماجت  .زن برای است ایبرازنده یواژه واقعا

 را رکهب کهاین عین در بیشتر آشنایی برای اصرارش

 زن ظاهر به بیشتر کمی که شودمی باعث اما کرده کالفه

 اشیشمی چشمان که ساله چندوسی زن یک .کند توجه

 .کندمی توجه جلب اشچهره در چیزی هر از بیشتر

 را اشگندمی و کشیده صورت اشلبنانی شکلبه روسری
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 و قد هااین یهمه از بیشتر اما .است گرفته قاب
 قد مقابل در که کندمی توجه جلب زن دنبو چهارشانه

 .آیدمی چشم به هم بیشتر برکه متوسط

 زن سکوت و کرده تمام را جدید یهمسایه ظاهر بررسی

 منتظر توضیحات آن از بعد احتماالاً که دارد این از نشان

 دلیلی برکه که چیزی است خانه داخلبه شدن دعوت

 و رخاندچمی را سرش تفاوتبی .بیندنمی آن برای
می اشمانده نصفه کار به ایلحظه برای را نگاهش
اً یعنی .اندازد  هاگل کاشتن کار عمو آمدن زمان تا واقعا

 راحت سوال، این به کردن فکر با همزمان شود؟می تمام

 :دهدمی را منتظر زن جواب

 خیلی و برگردن مأموریت از زودتر همسرتون انشاهلل-

 .دربیاین تنهایی از زود

 از کمی  ارتباط برقراری برای تمایلش عدم دادن ننشا

این اشزندگی شرایط اما است دور به ادب چهارچوب
 او .نکند اعتماد هاآدم به زود خیلی که کندمی ایجاب طور

می همچنان و خورده باریک را کردنش اعتماد زود چوب
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اً .خورد  اگر حتی شد نخواهد مارگزیده دوم بار برای قطعا

 .باشد همسایه زن شحساب طرف

 ایذره حتی معنادار جواب این با زن راضی یچهره

میبر عقب به قدمی کهدرحالی برعکس .شودنمی درهم
 پر لبخندی با چسباندمی همبه را هایشدست کف و دارد

 :دهدمی جواب انرژی

خوش .گیرهمی زود دعاتون که باشید اونایی از امیدوارم-
؟ آشناییتون از شدم حال   خانم 

 :دهدمی جواب سریع و حوصلهبی برکه

 .برکه-

 :اندازدمی باال ابرویی زن

 .عزیزم خوش روزت .امسمانه منم راستی ...جان برکه-

می خیره بسته در به .بنددمی را در برکه و رودمی زن
 عجیبی شکل به زن کندمی فکر خودش با همزمان و ماند

 نبود؟ درازروده و سمج
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**** 

 

 روی زانوهایش .است حیاط سیمانی دیوار به اشتکیه

 زانوهایش روی مچ از هایشدست و است عمود زمین

اً .دارد قرار  به و بکند دست از را هاکشدست باید قاعدتا

 پناه اتاقش به و برود خانه داخل به بعد و کند پرتاب سویی

 .بیاورد
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 بخشی تماشای به نشسته تماشا به هااین یهمه ایجبه اما

 اما باشد قسمتش زیباترین االن باید که حیاط از

 .است آن دلگیرترین

 سمت یک به که ایجعبه اند،شده له پا زیر که هاییگل

 توت تنومند درخت به که ایبیلچه و شده پرت حیاط دیگر

 ایشانتماش برکه ولی ندارد کردن تماشا است شده کوبیده

 .کندمی

عکس .است غیرممکن کمی قبل ساعت نیم اتفاقات باور
می چیزی آن نباید حیاط به شدن وارد از بعد عمو العمل
 .است افتاده اتفاق که شد

 که بود گل آخر هایبوته برای چاله کندن حال در برکه

 بلند سر لبخند با او و بود انداخته حیاط در به کلید عمو

 عموعباس همدر یچهره شدن باز ستخوامی بود، کرده

می تصور که نبود چیزی آن دید که چیزی اما بببیند را
 .کرد

 روی و بود نشسته دستش درون یبیلچه روی عباس نگاه

 بود غریده بیشتر بود نزده داد .بود کرده ایجاد که گودالی

 "کنی؟می غلطی چه داری" که بود گفته و
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 بپرسد خودش از زدهبهت که بود نکرده پیدا زمان برکه و

 او سر بر را هوار آن کرد؟ او به را توهین این عمویش

  زد؟

وحشتناک پیام اشدرآمده حدقه از چشمان چون نکرد وقت
 .کرد مخابره سمتش به را تری

 مغزش حتی که بود چیزی عمویش پای زیر هاگل شدن له

 .بود عاجز پذیرفتنش از هم

 زده هوار بود، کرده نابود بود، کرده له بود، زده عمویش

 شدهخشک بیلچه روی برکه دست مدت این تمام در و بود

 .بود ماندهباقی

 داخلبه عمو بود نماندهباقی کردننابود برای چیزی وقتی

 طورچه و بعد یدقیقه چند بود نفهمیده برکه و رفته خانه

 تکیه دیوار به را کمرش و آمده پیش حیاط قسمت این تا

 .بود داده

 دست مچ و داردبرمی زانو روی از را چپش دست

 کندمی حس .کندمی درد دستش دهد؛می فشار را راستش

 .باشد گل یجعبه سه کاشتن خستگی تواندنمی آن علت

 است؛ شده له هاگل نازک هایساقه جایبه او دست انگار
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 کهطوری و مالدمی را دستش مچ .اششده مچاله دل مثل

اً آدم این" کندمی زمزمه شنودیم سخت هم خودش  واقعا

 "بود؟ عمو

 این برای جوابی تأیید از غیر کندمی فکر خوش با و

 کند؟ چه اشقبلی باورهای با کند تأیید اگر اما ندارد سوال

  کند؟ چه دارد مرد این از که شناختی با

پایه روزی که باشد مردی همان مرد این شودمی طورچه
 زدنآفت که مردی .بود حیاط این گلکاری و گل ثابت ی

 .بود ترمهم خودش گردن آرتروز از برایش انجیر درخت

 قبل ساعتنیم که مردی کنار به هااین یهمه اصالاً

 بود برکه مخاطبش و بود انداخته سرش روی را صدایش

اً  حتی برکه کودکیً  روزهای در که بود مردی همان واقعا

 بزند؟ تشر او به پدرش نداشت طاقت

 

 دو_و_هفتاد_و_صد_پست#

  

 حسینی_عادله#
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 

 

 گیج بیشتر اما باشد دلخور حد از بیش لحظه این در باید

 و قبل روزهای عموی با چرا عمو این فهمدنمی .است
 .است متفاوت همهاین قبل هایسال

 نگاهش که شودنمی باعث هال در شدن بسته و باز صدای

 نشستن .بردارد هاگل شدنله انگیزرقت یصحنه از را

 به او دادنتکیه متوجه حتی .فهمدمی دستش کنار را عمو

 نیاز خودش کمر از بیشتر او کمر شاید .هست هم دیوار

 .گویدمی دردمندی آخ دادن تکیه از بعد که دارد گاهتکیه به

 صدای وقتی است دستش مچ دادن ماساژ حال در همچنان

 :شنودمی شرمندگی سطح باالترین با را عمویش
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 ازت تونممی که دونمنمی ولی جون عمو کردم غلط-

 .است دیگه یاضافه غلط یه اینم یا ببخشی که بخوام

 دنیا تا دنیا تواندمی اما .نیست بلد را کردن قهر برکه

می درد هاگل کشیدن درد حس از تنش تمام .باشد دلخور
 سکوت و دلخوری وقت اینکه از بیشتر االن اما .کند

 روروبه از را نگاهش .است پرسیدن وقت باشد نکرد

 :پرسدمی شمرده و داردبرنمی

 که کنیدمی کارایی دارید مدت یه چرا عمو؟ چتونه شما-

  بعیده؟ ازتون

 :دهدمی جواب خسته عباس

دقیقه چند که غلطی آدم من برکه متعجبم خودم از خودمم-
 سال چند این توی که غلطایی آدم من نبودم کردم قبل ی

 .کردم جوریچه که موندم خودمم اما نبودم کردمم

 ارتکاب به اقرار جز فهمدنمی او هایحرف از چیزیهیچ

نیم به خیره و چرخاندمی شانه روی از را سرش .اشتباه
 :پرسدمی نگران و آرام لحنی با او رخ
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 روحی حال این شده اشنتیجه که عمو کردید اشتباهی چه-

 .کنیم حلش هم با بذارید و بگید عادی؟غیر رفتارای این و

 .نداریم رو کسی دیگه هم از غیر که شما و من

 :گویدمی دردمند و دهدمی تکیه دیوار به را سرش

 .نیست شدنی حل جان؛ بابا نیست شدنی حل-

 هایگلبول تمام در استرس .کشدمی لبش روی را زبانش

 از موع که نشدنی حل اشتباهً  آن .شودمی تزریق خونش

 تواندمی کندنمی مشخص را ماهیتش اما گویدمی آن

 :باشد کنندهنگران

 مشکل بگید بهم شهنمی هم حل اگر حتی خب خیلی-

 .شدید ترسبک گفتنش از بعد شاید ...چیه

 لبخند .دردمند و مظلومانه غمگین، .کندمی نگاهش عمو

 بعد و کندمی اضافه اشچهره منفی هایحس به هم تلخی

 .کندمی دراز او دست سمت به را شدست

 کمی فشار انگشتانش با و گیردمی را دردمندش مچ همان

 :آوردمی آن به
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 سه_و_هفتاد_و_صد_پست#

  

 حسینی_عادله#

 

 

 

 

 

سبک نه بکنه نابودترم تونهمی فقط موردشدر زدنحرف-
 دلت که اینه بکنی بهم تونیمی تو که کمکی تنها االن .تر

 کنی قبول و کنی ترحم بهش بسوزه، روسیاه مآد این برای

 حدی تا آورده باربه که رو خرابی تا کنی کمکش که

  .کنه جبران

 اشاره کرده نابود خودش که ایباغچه به سر یاشاره با و

 نشده قانع کند؛می نگاهش فقط سکوت در برکه .کندمی

 دلیلش که اضطرابی از پر و است سوال از پر .است
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 .است عمو ترغیرعادی جمالت و عادییرغ رفتارهای

اً رود،می راه خواب در که عمویی برای برکه بهم دائما
 رفتاری ساده گلکاری یک دیدن با و است نگران و ریخته

اً آیدنمیدر جور عقل با جورههیچ که کندمی  باید قطعا

 .باشد نگران

 صدایش .کشدمی خودش سمت به را او دست مچ عمو

 به است برداشته ترک یشیشه یک ریختنفرو صدای مثل

 همیشه و مردانه صدای برای که بغضی یعالوه

 :است زننده محکمش

 رو اینجا بیایم و بخریم گل بریم باید جون؛ عمو پاشو-

 و فقط که شهمی تلقین بهم حداقل جوریاین .کنیم درست
 آبادم بلدم گاهی و نیستم بلد کردننابود و کردنخراب فقط

  .بکنم

 

** 
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 سمت به و کندمی خاموش ظرف درون را سیگارشته

 .اندازدمی تخت روی پشت از را خودش و رودمی تخت

 شدن هوشبی به شبیه چیزی .خواهدمی معجزه یک دلش

 قرار اشلوحانهساده تصور در .امروز به نکردن فکر و

 روز یک .باشد پرانرژی و متفاوت روز یک امروز بود

 از بهتر عمو و خودش حال شدنش تمام از بعد که خوب

 .باشد قبل روز دو و دیروز

 اما بود هم متفاوت که الحق بود شده تمام امروز 

 !؟...خوب و پرانرژی

 .صدادار و محکم ...زندمی پوزخند

 عسلی روی از را موبایلش گوشی و کندمی دراز دست

 کاری باید آیدنمی خوابش که حاال .داردبرمی تخت کنار

 زیر هاگل شدنله یوحشیانه یادآوری جز به کاری کند؛ب

 بعید عمویش از که کاری باور برای تالش و عمو پاهای

 هم بودند کاشته و خریده که جدیدی هایگل حتی .بود

 در شده ضبط یصحنه آن کردن کمرنگ در بود نتوانسته

 .باشد داشته تأثیری مغزش
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 را توجهش که چیزی اولین گوشی قفل کردن باز از بعد

محمد سمت از که است ایرفتهازدست تماس کندمی جلب
 از را آن و است بوده تماسش منتظر .است بهداد امین

 محل تا گرفته تماس او که نیست سخت حدسش .داده دست

 را لبش .کند مشخص را کردنصحبت برای قرار زمان و

  .زندمی پلک سنگین و گیردمی گاز داخل از

 یشماره و دهدنمی اهمیتی اما .است شب مونییک ساعت
 برای فقط نه کندمی برقرار را تماس .کندمی لمس را او

می تماس .باشد کرده جبران را او پاسخبی تماس اینکه
 صحبت کسی با شدندیوانه از قبل دارد نیاز چون گیرد

 .کند

 

 چهار_و_هفتاد_و_صد_پست#

  

 حسینی_عادله#
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 

اً و شنودمی را مدامینمح گفتن بله صدای  را سالمش تقریبا

 .کندمی نجوا

 این و سالمش جواب ولی است سقف به نگاهش

 .گیردمی را توضیحات

 به بعدازظهر پنج ساعت از فردا من بگم که زدم زنگ-

راحت تو برای که هرجایی و هرساعتی ولی آزادم بعد
 .ذاریممی قرار و کنیممی هماهنگ تره

اً .کندمی گوش و زندمی پلک آرام برکه  جوابی باید قاعدتا

 کند اعالم فردا قرار برای را مخالفتش یا موافقت و بدهد

  .است انتخابش تنها سکوت اما

 که کندمی برداشت ترسش از ناشی را سکوتش محمدامین

 :دهدمی توضیح
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

می بهت اطمینان با رو این من و نیستی تعقیب تحت تو-
یک اون کنهنمی تعقیبت و هدار اعتماد بهت بنیامین .گم
 جلوی رو آدمش جدیدت آدرس کردنپیدا برای فقط هم بار

 .بود گذاشته خواهرت شوهر یخونه

 هم باز و کندمی مشت شکمش روی را آزادش دست برکه

 .ماندمی شنونده فقط

 :پرسدمی مشکوک و جدی تأخیر لحظه چند با امینمحمد

 گرفتی؟ سکوت یروزه که شده چی-

این .کندمی جمع شکم در را پاهایش و چرخدمی پهلو به
 :است آن پشت لخت درخت و اتاق یپنجره به نگاهش بار

می کارچی کشیدن سیگار از غیر ریزیمی بهم وقتی-
 کنی؟

 .باشد شنوده و کند سکوت که است امینمحمد نوبت باراین

 از را چشمانش و شودمی جمع خودش در بیشتر برکه

 :کندمی درد اشزندگی تمام نه، تنش .ددبنمی درد
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 .کردم امتحان بارها کشیمی تو که رو سیگاری من-

 .نشدم نه، آروم ولی شدم وابسته کردم عادت بهش

 مورد در که است وقتی از ترمالحظه با محمدامین صدای

 :بود پرسیده سوال او عجیب سکوت

  داده؟ پیام دوباره بنیامین شده؟ جدیدی چیز-

لگد زیر هاگل شدن له تصویر اشبسته هایلکپ پشت
 عمو ترسناک و جدید یچهره .شنودمی زنده عمو های

 زمزمه درمانده تماشایشان حال در برکه و گیردمی جان

 :کند می

 توی افتادم و آلیس شدم کنممی حس شده؛ چیزی آره-

 پشت که عادیغیر اتفاقات عالمه یه و عجایب سرزمین

 خیلی باهاشون مواجهه تو من که افتهمی برام هم سر

 .تنهام و ناتوان

 بعد و شنودمی را دری شدن باز هم شاید یا و بسته صدای

 و گنگ جمالت پس از را او انگار که را مردی صدای
 :کندمی درک هم نامفهومش
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 آدم یه به کردناعتماد به رو جوونی هیچ وقتهیچ من-

غریبه یه من کنیمی حس اگر اما .کنمنمی تشویق غریبه
 .بکنم کاری تونستم شاید بزن حرف اعتمادمقابل ی

 تخت روی پتوی به آزادش دست با و بسته چشمان با

می که است ایجمله دردمندترین جمله این .زندمی چنگ
 :بکند تواند می که دلی و درد ترینعاجزانه بگوید؛ تواند

 

 پنج_و_هفتاد_و_صد_پست#

  

 حسینی_عادله#
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 برام آشنایی خدا ندارم؛ آشنایی من که جاستاین مشکل-

 قابل یکی حاال انغریبه دورم آدمای یهمه .نذاشته باقی

غریبه همه نهایت در ولی اعتماد؛ قابلغیر یکی اعتماد
نمی هم هستن آشنا کردممی فکر که اونایی انگار حتی ان؛

  .دیگه شناسم

می پررنگ سمجش یحافظه در عمو جدید یچهره باز و
 برای مظلومانه و گیردمی گاز را لبش یگوشه .شود

 :دهدمی ادامه صبورش ظاهرااً و ساکت مخاطب

چی من بگو بهم اعتمادقابل یغریبه آدم یه عنوانبه تو-
 بدم؟ ادامه بتونم که کنم کارچی بریدم که االن کنم؟ کار

 لمهد روی داغ تا سه خوردم، دست رو نامزدم از که منی

چه هام،شونه روی بار یه شدن کدوم هر دورم آدمای و
 بدم؟ ادامه جوری

 برکه کمر روی سرد عرق .شودمی برقرار سکوت کمی

 و کندمی استفاده سکوت این از او وقتی خوردمی سر
 :دهدمی ادامه
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 قدراون و دردناک و عجیب زندگی این یگوشه یه بشینم-

 که تویی چی؟ یا هش تموم و بگذره که کنم تماشاش

 کارچی کشیدی خیلی زندگی این توی خودت مشخصه

 عوض رو سیگارت یا کردی درستش وایسادی کردی؟

 کردی؟

 نشان که هاییلحن آن از پرسدمی جدی لحنی با محمدامین

 :کرده جزم کاری انجام برای را عزمش صاحبش دهدمی

 .بکنم بهت کمکی تونمنمی چیه قضیه ندونم تا-

می دردش که قدرآن چسباندمی گوش به بیشتر ار گوشی
 هاگل کاشتن مدت تمام در که است فکری جوابش .گیرد

 :است کرده فکر آن به عمو با همراه

 چه داره و چیه قضیه فهممنمی خودمم که اینه بدبختی-

 شرف تو خوبی اتفاقای دونممی .افتهمی جدیدی اتفاق

 ...اون دونمنمی اما نیست افتادن

 سرش سرعتبه و پراندشمی جا از هال در بلند دایص

 قدرآن ظاهرااً در صدای .چرخاندمی اتاق در سمت به را
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

می باعث و رسدمی هم امینمحمد گوش به که بوده بلند
 :بپرسد محکم و بلند که شود

  بود؟ چی صدای شد؟ چی-

 کهحالیدر کشدمی تخت یلبه سمتبه را خودش برکه

 پایین تخت از است هآورد کم و کشدنمی ردیگ کندمی حس

 :نالدمی حالهمان در و رودمی

 شهمی چی داره دادیمی تشخیص شاید بودی جااین کاش-

 به عموم کنم قطع باید ...فهممنمی هیچی دیگه که من

 .داره احتیاج کمکم

 

**** 

 

 

 که ایکافه ترینمتفاوت به اصل در .شودمی کافه وارد

 اصل در که ایکافه .گذاردمی پا است هدید عمرش در
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 دارالخالفه کتاب کافه است؛ شدهمرمت قدیمی یخانه یک

 .پهلوی زمان معماری با

 و گشتن دلش کهاین نه است خودش انتخاب مکان این
 این .بخواهد را تهران خاص ینقطه یک در خوردن چای

 محمدامین برای را لوکیشنش و کرده انتخاب را مکان

 هشت ساعت که روانشناسی مطب با چون بود ادهفرست

 روانشناسی .ندارد چندانی یفاصله است گرفته نوبت شب

 عجیب رفتارهای مورد در هایشحرف به است قرار که

 از .باشد نظردهنده و کند گوش عمو نقیض و ضد و

 راه خواب در از پیش؛ شب چند از و بگوید برایش دیشب

 یا درستی از .تهش و سر بی هایحرف و عمو هایرفتن

 چیزی عمو به هنوز کهاین بپرسد، کارش نادرستی

 سن به مردی تا نگفته رفتنش راه خواب در درمورد

 .نشود زدهخجالت پدرش

 

 شش_و_هفتاد_و_صد_پست#
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 حسینی_عادله#

 

 

 

 

 

 

 پنج از حیاط سطح .چرخاندمی کافه فضای در را نگاهش

 یانگیزه و ذوق هم هبرک .است ترپایین خیلی کافه اتاق
 نیمکت تریننزدیک .ندارد هااتاق دیدن برای زیادی

اً کند؛می انتخاب را چوبی آبی حوض حدفاصل در دقیقا
 .حیاط وسط گرد و رنگ

 و گذاردمی آن روی را اشکوله و نشیندمی میز پشت
 یک .دوزدمی حوض دور هایشمعدانی به را نگاهش

 مانده محمدامین با قرارش زمان و شش ساعت تا ربع

اً .است  همآن باشد معذب او با رویارویی از باید قانونا
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 رونمایی او برای عجزش و درماندگی از دیشب وقتی

 این انگار .ندارد حسی چنین که است جالب اما است کرده

 یگزینه تنها سرسختش ظاهر و بودن ناخوانا یهمه با آدم
ریخته فرو و واقعی خود تواندمی برکه که است اطرافش

  .بگذارد دید معرض در برایش را اش

 چون شاید فهمدنمی را دارد مرد به که اعتمادی دلیل برکه

 از چون شاید است، بوده قانون مرد یک روزی مرد این

 روز آن را حمایتش چون شاید و خورده ضربه بنیامین

 .بود کشیده برکه رخ به کالنتری مقابل

 چون هم شاید کندمی فکر خودش با و زندمی لبخند درد با

 برای را میدان هایشکسیبی ندارد، را دیگر کسی خودش

 .است کرده مهیا مرد این حضور

 .سالم-

 و گذردمی کنارش از امینمحمد کندمی بلند سر سرعت با
 برکه .شودمی گیرجای روروبه چوبی نیمکت روی

 مرد سطحی نگاه یک با و دهدمی را او سالم جواب

 از کند؛می آنالیز را مقابلش ظاهرخوش و پوشپورتاس

 دیشب تمام که اویی بین .متفاوتند حد از بیش خودش نظر
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 حتی زردش روی و رنگ وجود با امروز و نخوابیده را

روبه مرد با است کرده دریغ هم آفتاب ضد یک زدن از
 حالت موهای با که مردی .ندارد سنخیتی هیچ رویش

 دهدمی نشان سردش عطر و جذبش سفید پیراهن دارش،

 .است قانونمند هم بودن پوشخوش مورددر که

 ندادی؟ سفارش چیزی چرا-

 دقت با را نگاهش که گویدمی حالی در امینمحمد را این

  .است دوخته برکه صورت به

 میز روی را دستش کف و دهدمی تکیه صندلی به برکه

 عنوانبه امینمحمد کردمی تصور چرا داندنمی .گذاردمی

 پر هایحرف از و پرسیدمی دیشبش حال از سوال اولین

   .تماسش شدن قطع دلیل از و او درماندگی از

 :دهدمی جواب کوتاه

 .بیاین شما بودم منتظر-

 اندازدمی تریدقیق نگاه او رنگبی هایلب به امینمحمد

 .کندمی بلند دست هاگارسون از یکی برای بعد و
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 باورش این و است رسیده نصف به مقابلش ناگت ظرف

 روحی شرایط این در اینکه .است سخت هم خودش برای

روبه مرد که را غذایی از نیمی روز از ساعت این در و
 هم خودش برای است، خورده را داده سفارش رویش

 .دارد تعجب جای

 به حتی مغازه در ناهار ساعت روزام کهدرحالی هم آن

 سیری جوریک .بود نزده لب بود برده همراه که غذایی
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اً که کاذب می نشأت رویش روحیً  هایفشار از قطعا
 .گرفت

 اشصندلی به و زندمی کنار را غذا ظرف دست پشت با

 مقابل غذای ظرف به نگاهی چشمی زیر .دهدمی تکیه

 و شده خورده آن از یکم بخش فقط .اندازدمی امینمحمد
 قصد به فقط رویشروبه مرد احتماالاً که دهدمی نشان این

 داده سفارش غذا هم خودش برای او با کردن همراهی

 .است

می آب حوض وسط یفواره به و داردمیبر را نگاهش
 اما بود گذشته سکوت در شانخوردن غذا تایم تمام .دهد

 برای مناسبی زمان نیستند مشغول شانکدامهیچ که حاال

 آن محوریت فقط برکه که هاییستصحبت کردن شروع

  .را جزئیاتش نه داندمی را

 و بزنید شما امروز قراره که هاییحرف به امروز تمام-
 فکر کنترله تحت چیهمه که کنید متقاعد رو من باهاش

 .کردم

می او سمتبه را نگاهش او العملعکس دیدن برای بعد و
 خودش سمتبه را معدنی آب یشیشه امیندمحم .چرخاند
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 و روتین خیلی شانصحبت موضوع انگار و کشدمی
 :دهدمی جواب راحت که است تکراری

  رسیدی؟ هم اینتیجه به-

 ران روی چپش دست .اندازدمی او ژست به نگاهی برکه

 از را مصرفیکبار لیوان راست دست با و است پایش

 از یکی برکه .گذاردمی او دست نزدیک و کندمی پر آب

 :دهدمی باال را ابروهایش

اً هیچی،-  .نیستم تشنه من ممنونم ...هیچی دقیقا

 در کمی جایشبه .دهدنمی جوابی و شنودمی امینمحمد

 سخت کمی و انگشت دو با و شودمی جابهجا خود جای

 و آورددرمی اشراسته شلوار جیب از را موبایلش گوشی
 زندمی ایصفحه روی را انگشتش .کندمی باز را آن رمز

به و چرخاندمی گذارد،می میز روی را گوشی بعد و
می او روی از را نگاهش برکه .دهدمی هل برکه سمت
 بیندمی که تصویری .دهدمی گوشی یصفحه به و کند

 یک به سینهبهدست که دختر یک است؛ دختر یک عکس

می نگاه راستش متسبه شانه روی از .داده تکیه درخت
  .خنددمی و کند
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 و حالتش خوش و پهن ابروهای .زیباست دختر رخنیم
 .هستند دختر زیبایی دلیل بیشترین هایشلب برجستگی

 این دادن نشان با را صحبتش امینمحمد چرا فهمدنمی

 روی از را نگاهش کهآن بدون .است کرده شروع عکس

 :کندمی زمزمه   بردارد عکس

  ه؟کی این-

 !من خواهر-
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 اینکه دلیل باید .آیدمی باال اسلوموشن حرکت با برکه سر

 را اوست خواهر عکس دیدن با هایشانحرف شروع

 را شانصحبت موضوع با را دختر این ربط باید .بداند
  .بداند

 میز روی راستش دست انگشتان با خونسرد محمدامین

 نظر زیر را او حاالت تکتک کهدرحالی و گیردمی ریتم

 :دهدمی ادامه دارد

 .تو سابق نامزد احمقً  خاطرخواه البته و-

 که ماهی مثل .ماندمی باز هم از برکه هایلب بین باراین

 محمدامین .بپرسد بیشتر تا زندمی لب مانده بیرون آب از

 .کندمی راحت را کارش و بیندمی را هایشحالت

 :دهدمی ادامه و زندمی پلک باحوصله

 نصف حتی داره تو برای بنیامین که ایعاشقی ادعای-

 یشیفته ارغوان .داشت ارغوان برای که نیست ادعایی
 .مجنونشه کردمی فکر که بود شده آدمی

 :سازندمی را جمله این سختی به برکه صوتی تارهای

  بود؟ شما خواهر نامزد بنیامین-
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 دختر جواب حوصله با و چرخاندمی فضا در را نگاهش

 را تنها و مظلوم دختر این ترساندن قصد .دهدمی را

 رویش فشار تمام و شنودمی ادا عادی کلماتش پس .ندارد

 تخلیه نشسته پایش ران روی که ایشده مشت دست با را

 :شودمی

 قرار که بود مخفیانه دوستی یه شونرابطه .نبودن نامزد-

 من یساده خواهر یعنی .بشه ختم نامزدی به بود

رابطه یه و نامزدی به قراره که کردمی تصور خوشبینانه
 .بشه ختم رسمی ی

 هر کندمی حس برکه که اندشده خشک آنقدر هایشلب

می باعث خفگی حس .بخورند ترک است ممکن لحظه
 کند آزادتر را آزادش شال و بیاورد باال را دستش که شود

 :پرسدمی سخت و

 قسم دشمن شدی شما و نشد رسمی رابطه این که شد چی-

 بنیامین؟ یخورده

 .کندمی خودداری او به کردن نگاه از هم باز محمدامین

 محکم درنهایت و چرخاندمی دهانش داخل را زبانش

 :دهدمی جواب
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 .کرد خودکشی ارغوان-

 از ترکیبی اشچهره .کشدمی عقب بارهیک به برکه

می صندلی پشتی به کمرش وقتی است وحشت و ناباوری
 :چسبد

  چرا؟-

 نگاهی و کشدمی خودش سمتبه را گوشی راست دست با

 گوشی کردن قفل حال در و اندازدمی ارغوان یچهره به

 :کندمی زمزمه رگه دو صدایی با

 که کاری پای بنیامین و بود داده دست از رو حیثیتش-

 .بود نمونده بود کرده

آن .نالدمی را کلمه این و دهدمی تکان سر برکه ..."یاخدا"
 که کسی بنیامین .است ظرفیتش از بیشتر شنیده که چه

 برایش و کشیدمی نفس کرد،می لمس را او عاشقانه

 و خودش با را برکه داشت اصرار که کسی .بود حریص
 بود؟ گرفته را دیگر دختر یک حیثیت بدهد عادت بدنش

 را؟ مرد این خواهر حیثیت

 

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 نه_و_هفتاد_و_صد_پست#

  

 حسینی_عادله#

 

 

 

 

 

 .کند فرار و بزند چیز همه زیر شود، بلند خواهدمی دلش

می باشد دیگر ارغوان یک توانستمی او اینکه فکر از
 .نکند نگاه هم را سرش پشت و بدود دنیا ته تا تواند

 هایحرف با تا بود آمده که سوزدمی خودش برای دلش

 مزه مثل شنودمی کهچیزی اما شود وارامید مرد این

 می هم مرد این برای دلش .است سیانور طعم کردن

به کنندهنگران گردنش رگ برجستگی که مردی سوزد؛
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 مقابل در کلمات کردن تلفظ عادی به او اما رسدمی نظر

 .دارد اصرار برکه

 را لحظات این محمدامین ظاهرااً .داردبرمی را آبش لیوان

 است؛ دستش کنار االن آب لیوان این که کرده بینیپیش

 و آوردمی پایین کمی را لیوان .خوردمی را آب از قلپی
 .سایدمی همبه را هاآن هایشلب خشکی رفع امید به

 .دهدمی میز روی او انگشتان عصبی بازی به را نگاهش

می مردد  .است بدتر دیگرش دست اوضاع که ندارد خبر
 :پرسد

  کرد؟ تجاوز شبه بنیامین-

 سرش کردن بلند بدون او حالت دیدن برای بعد و

چهره میان در کهچیزی .کشدمی باال سمتبه را چشمانش
 درشت هایدانه کندمی توجه جلب محمدامین عادی ی

 :است اشپیشانی روی عرق

 اون به خودش میل به ارغوان .نبود کار در تجاوزی نه-

 پای رو چیزش همه واردیوونه اون .بود داده تن رابطه
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می کارچی داره دونستمی که بود گذاشته شرفیبی اون
 .کنه

 فقط انگار .شنودنمی چیزی .بیندنمی چیزی دیگر برکه

اً او که کند فکر این به تواندمی  است ارغوان تکرار واقعا

گوشه .نیست هم مثل شانقصه پایان که تفاوت این با فقط
 فکر این با را ذهنش و ردگیمی دندان به را لبش ی

 بنیامین هایعاشقانه از هم او گوش که کندمی پر مسموم

 هایشدن نزدیک به اعتراض برای هم او زبان و بود پر

 پیاده نفر دو روی را فرمول یک بنیامین .بود قاصر او

 و بودند احمق اندازه یک به دو هر نفر دو این یا بود کرده
  نداشت؟ دیگر روش یک زا استفاده به نیازی بنیامین

 در و مشکی چشمان یخیره .گیردمی باال کامل را سرش

می ادامه را کار این آنقدر .شودمی امینمحمد آرام ظاهر
درمانده چشمان ثانیه چند .کند نگاهش امینمحمد تا دهد
 عجز با درنهایت و ماندمی سخت سر چشمان مهمان اش

 :پرسدمی

 رو من خیال بود قرار گید؟می نم به رو اینا دارید چرا-

 .ترسونیدمی رو من دارید فقط شما ولی کنید راحت
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 روی هایچین تعداد و پردمی امینمحمد پلک یگوشه

 کافه ورودی سمتبه را سرش .شودمی بیشتر اشپیشانی

 :کندمی زمزمه ناراضی و چرخاندمی

 که حقته تو .کردنته آگاه قصدم نیست؛ ترسوندنت قصدم-

 حتی و نیست کردن عاشقی آدم چیز همهبی اون بدونی

 به بعد و ارغوان به اون .نیست هم جنسی یرابطه یتشنه

 نیازهای تأمین  از هدفمندتر .شده نزدیک هدفمند تو

 .شده نزدیک اشمردونه

 

 هشتاد_و_صد_پست#

  

 حسینی_عادله#
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 با و بود موافق امینمحمد قاطع توضیحات از بخشی با

 نبود کردن عاشقی آدم بنیامین .نه اصالاً دیگرش بخشی

محمد با مورد این در .نبود عاشق اما داشت را ادعایش
 یرابطه عطش بنیامین نظرش از اما است نظر هم امین
 ثابت شانبودن باهم چندبار در را این .داشت را جنسی

  .بود کرده

 ار آب لیوان و کندمی قفل همدر معذب را پاهایش مچ
این باید چطور که کند می فکر این به .گذاردمی میز روی
اً یعنی بدهد توضیح را ها  از مرد این برای باید واقعا

 وجود با کاراین بگوید؟ بنیامین با هایشخلوت جزئیات

 اینکه وجود با حتی رسدمی نظر به غیرممکن او تربیت

یم ارسال او برای را بنیامین یعاشقانه مثالاً هایپیام
  .کرد
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 و چانه بین جاییبه و گیردمی او چشمان از را نگاهش 
 :دهدمی گردنش

 نیست کردن عاشقی آدم بنیامین گیدمی که بخشی اون با-

 نظری من به شدنش نزدیک هدفمند درمورد اما .موافقم

 خاطرشبه بخواد بنیامین که ندارم چیزی من چون ندارم

 .بشه نزدیک بهم بازیسیاه با

 آن به خودش محمدامین دهدمی اجازه .کندمی سکوت و

 که برسد نتیجه این به خودش .برسد شده سانسور قسمت

 .است جنسی یرابطه یتشنه بنیامین

 را کلمات کشد؛می جلو میز روی را خودش محمدامین
 :کندمی ادا مطمئن و شمرده

 اون اگر حتی شیمی موافق ممجمله یبقیه با مرور به-

 .بشی اذیت گفتنش از االن ثلم هم موقع

 چشمانش است آزاردهنده که صحبتی مسیر از کالفه برکه

 در بلندش هایمژه که محکم آنقدر دهد،می فشار هم روی

 یادامه .رودمی فرو  پایینش پلک کوتاه هایمژه
 :شنودمی حالت همین در را امینمحمد توضیحات
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اًدق باید ما ...حرفات دوم بخش مورد در اما-  همین به یقا

 و خبریبی ازش خودت که داری چی تو اینکه .برسیم
 .شده نزدیک بهت برنامه با بهش یافتن دست برای بنیامین

 داخل مرد این اعتماد کردن جلب برای برکه روزی

 و خودش یقصه تمام سهیل یخانه جلوی در ماشین
 و بود کرده تعریف مرد این برای موموبه را بنیامین

 کامل اطالع برکه به او شدن نزدیک ینحوه از محمدامین

 .داشت

 اندداده دستش به ریخته بهم کالف یک کندمی حس برکه

 همدر بیشتر لحظه هر که شودنمی پیدا سرش تنها نه که

 و زندمی کنار را صورتش درون تار چند .شودمی پیچیده
 :پرسدمی تند اما خسته

 جامعه این تو ایویژه جایگاه باید یا آدم یه چی؟ مثالاً-

 العادهفوق اقتصادی اوضاع یه یا ندارم من که باشه داشته

 کالاً که هم چهره و ظاهر بحث ...ندارم من اونم باز که

 بهش نقشه با دختر یه ظاهر خاطربه احمقی هیچ رده

 .شهنمی نزدیک
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 با بنیامین که داشت چه ارغوان بپرسد خواهدمی دلش

می منتظر امید این به و پرسدنمی .شد نزدیک او به نقشه
 .بدهد توضیحی خودش بارهاین در محمدامین که ماند

 طرح و شودمی کشیده باال سمت به محمدامین لب یگوشه

می خوش جا اشچهره در مردانه لبخند یک از واضحی
 بیشتری دقت با و رودمی باال برکه ابروهای از یکی .کند

 .کندمی نگاه را او
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نتیکآ  عادله حسینی  
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 .فهمدنمی را آورعذاب بحث این میان را لبخند این حکمت

 مرد این اینکه هم آن رسدمی جالب ینتیجه یک به اما

 اخالقی آخرین اول دیدارهای در .است بلد هم لبخندزدن

 اخالقیخوش بدهد نسبت مرد این به توانستمی که را

 تواندمی امروز آب لیوان آن و ندلبخ این وجود با .بود

 کم استارت که چند هر .کند فکر روز آن خالف کمی

 مقابل روز آن مرد این مقابل در اشمنفی هایحس شدن

  .بود افتاده اتفاق کالنتری

 :دهدمی جواب تفریح با لبخندش حفظ با محمدامین

 اقتصادی وضعیت و جایگاه نداشتن بر عالوه من نظربه-

 بازرس باید تو .نداری هم کارآگاهی یشامه ده،العافوق

 مرگ رو هاقتل تمام تا شدیمی جنایی بخش تجسس

 .کنی اعالم طبیعی

 حمایت زند،می لبخند مرد" اندازدمی بینی به چینی برکه

 ".فرمایدمی مزاح و کندمی
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 مورد در را هاویژگی این حرص با و حوصلهبی برکه 

 کندمی فکر خودش با و کندمی لیست مغزش در مرد این

 به که دارد ایاخالقی هایویژگی چه دیگر مرد این که

 آید؟نمی ظاهرش

 شاکی لحنش کندمی تالش و کندمی کج را سرش کمی

 :ندهد نشان مرد لحن از را شدنش

 بنیامین چرا بگید بگید؛ دارید رو ششامه که شما-

 ونا کنه؟ نزدیک من به رو خودش هدف با باید واعظی

 ازش بنیامین و اطالعمبی ازش خودم و دارم من که چیه

 !باخبره؟

 لبخند این و است شاکی لحنش تمایلش و تالش برخالف

 .دهدمی عمق را محمدامین یمردانه

 بلند امینمحمد گوشی زنگ صدای که نداده جوابی هنوز

اشاره انگشت کردن صبر لحظه یک معنای به او .شودمی
می گوشی یصفحه به نگاهی و ردگی می باال را اش

می گوشی روی را اروند نام فاصله این از برکه .اندازد
 .بیند

 :دهدمی جواب و چسباندمی گوش به را موبایل امینمحمد
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 !اروند بگو-

 انگار شودمی دقیق او تلفنی وگویگفت به ناخوادگاه برکه

اخالق که مردی .بداند مرد این درمورد بیشتر خواهدمی
 .دهدمی نشان ظاهرش که است چیزی از ترمتفاوت ایشه

 .االن نه خوایمی ۹ ساعت برای رو ماشین گفتی تو-

سایه به نگاهش و چرخاندمی سر شانه روی از محمدامین
 چشم یگوشه از توجهش اما است کافه مانند چتر هایبان

 .دهدمی گوش او یمکالمه به ناشیانه که ایستبرکه به

 یکی یبرنامه اینکه و است دادن توضیح حال در اروند

 ساعتی یشاننفری چند قراره و کرده تغییر هایشرفیق از

 برادر برای باید که داندمی اروند .است افتاده ترجلو

 .کند قانع را او بتواند تا بدهد توضیح کامل ترشبزرگ

 گاهیگه و است گرفته گواهینامه که است ماه چند

 اروند نظر از .گذاردمی اختیارش در ار ماشین محمدامین

 مهربان و گیرسخت برادر این از خاص ویژگی یک این

 به اما هست او کارهای ریزریز به حواسش اینکه .است

 جوانی برای اهورا و او نیاز به حواسش اندازه همان

 .است هم کردن
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 وقتی فرستممی لوکیشن برات اروند مکافه یه توی من-

 برات رو سوئیچ و کافه بیرون بیام بزن زنگ رسیدی

 .بیارم

 .مخلصیم سروان، جناب خدا به مخلصیم-

می پایین را گوشی .دهدنمی او خواریپاچه به جوابی
 با رویشروبه دختر که است حواسش همزمان و آورد

 .داردبرمی او روی از را نگاهش عجله
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 را گوشی وقتی دارد لبش روی لبخند از یکمرنگ طرح

می رویشروبه دختر به نگاهی .گذاردمی میز روی
 یفواره تماشای مشغول را خودش ظاهر در که اندازد
 .دهدمی نشان حوض

 خوری؟می چی نوشیدنی-

 کهدرحالی .شودمی بلند برکه گوشی صدای باراین

 :دهدمی جواب است اشگوشی آوردن بیرون مشغول

 .ندارم میل چیزی دیگه خوردم زیاد غذا من-

حرف از مهمی بخش هنوز نیست موافق او با محمدامین
 باشد بهتر بعد به جااین از شاید و است ماندهباقی هایشان

  .باشد آب جایگزین شیرین نوشیدنی یک

 برکه برعکس و زندمی صدا را گارسون دوم بار برای

 گوش برکه گویوتگف به راحت خیلی و توجه جلب بدون

 .کندمی

 نامی سهیل، به وقتی شده باز هم از کامالاً برکه یچهره

هات لیوان دو سفارش گارسون به امینمحمد .کندمی سالم
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 همزمان و دهدمی سفارش خیس کیک ظرف دو و چاکلت

 .دهدمی گوش مخاطبش با برکه خودمانی لحن به

 اهل مه،دیپل سرمد؛ سهیل .است کامل کامل تحقیقاتش

 و برکه خواهر تنها شوهر .است فروش طال و مازندان
 .قضایی یپیشینه هیچ بدون

 و من شام شب یه باختی اگه شد قرار سهیل نشو مسخره-
 نکن فکرشم اصالاً هما هتل رستوران ببری رو درسا

 .بیاری هم رو باختت ته و سر خونگی همبرگر یه با بذارم

می تماشا حالی در را هبرک .کندمی باریک چشم محمدامین
 روی اشاره انگشت با و است دل ته از لبخندش که کند

 به تا را دختر یچهره .کشدمی فرضی هایطرح میز

 با برکه یرابطه کندمی حس .است ندیده باز قدراین حال

می اجازه اشپلیسی شم حتی و است دوستانه خیلی سهیل
 بالفاصله امروز .کند فکر هم هااین از فراتر به که دهد

 بود شده او مساعد چندان نه حال متوجه برکه دیدن از بعد

 این که دهدمی نشان سهیل به او دادن جواب سبک حاال و

 شوهر با کالمیهم از هم، بدش یروحیه باوجود دختر

  .بردمی لذت خواهرش
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اً هما؛ نه است هدی اسمش من دوست که اوالاً-  مشکل ثانیا

می مزهبی هایحلراه این از که تنیس رستوران اسم من
می بلدم، خودم بخورم غذا دوستم یخونه برم بخوام دی،
اً .کنممی که کنم خالی رو تو جیب خوام  ریختبی ثالثا

   .من رفیق نه خودتی

 به بعد و میز به متعجب برکه و چیندمی را میز گارسون

 جواب از قبل که است مطمئن .کندمی نگاه امینمحمد

 نگاه .ندارد میل چیزی که است گفته واضح تماس نداد

 تازه و بیندمی خودش روی را او یموشکافانه و خیره

 یمکالمه دقتی چه با رویشروبه مرد که شودمی متوجه
 .دهدمی گوش را او

 باز قبل لحظاتی مثل اشچهره .اندازدمی پیشانی به چینی

 :دهدمی یقبل لحن همان با را مخاطبش جواب اما .نیست

 رو روت کهاین برای فقط گیرممی تو از رو شام این من-

 ادعا نداری تخصص که موضوعی توی دیگه تا کنم کم

 .دممی پیام بهت شب برم باید االنم نبندی شرط و نکنی

 او دیدن برای را هایشمردمک کندمی قطع که را تماس

برنمی را نگاهش امینمحمد او برخالف .آوردمی باال
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بی و گرداندبرمی اشکوله جیب به را گوشی برکه .دارد
 :گویدمی تعارف
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  !زشتیه کار دیگران خصوصی تماس به دادن گوش-

 دختر روی دهدمی باال را ابروهایش از یکی محمدامین

 :دهد می جواب باحوصله .است زیاد حد از بیش کمی
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 اخالق این اصالاً خودت چون بشی اراحتن داری حق-

 .نداری رو

 صاف برکه .است واضح عمدی شکل به کالمش یطعنه

 ناراضی و کشدمی همدر چهره و نشیندمی صندلی روی

 :پرسدمی

 ندازید؟می تیکه-

 من که مدتی تمام .شمارممی رو اخالقیت هایویژگی-

 به دادن گوش با رو خودت داشتی کردممی صحبت

 شده چپ چشمات که قدراون کردیمی سرگرم آب یصدا

 .بود

 دقت متوجه مرد پس گیرد؛می گاز را لبش یگوشه برکه

 برسد نظر به فضول اینکه .است بوده مکالماتش به او

 نکردن کنجکاوی اما .شودمی تمام سنگین برایش

ً که مردی این درمورد زندگی در پررنگی اما موقتی نقش 
 از معذب .رسدمی نظربه یرممکنغ کمی کرده پیدا اش

 شانه روی مرتب و کندمی باز را شالش آمده پیش شرایط

 دارحالت موهای روی به محمدامین نگاه .اندازدمی

 شناخت بنیامین روی اگر .افتدمی او سفید گردن اطراف
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 نتیجه این به دختر این جذاب ظاهر با توانستمی نداشت

 مسأله اما .دارد جنسی کشش تردخ این به فقط او که برسد

 جور منطقش با تواندنمی تنهایی به دلیل این که است این

 .دربیاید

هیچ کردن عذرخواهی .دهدمی تکیه اشصندلی به برکه
 کار به وقتی همآن است نبوده سختی کار برایش وقت

 صادقانه و دهدمی تکان را سرش .است واقف زشتش

 :کندمی زمزمه

نمی کردم؛می گوش رو تونتلفنی یمکالمه نباید ببخشید-
 .شدم کنجکاو چرا دونم

 و کشدمی خودش سمتبه را چاکلتهات لیوان محمدامین
 :دهدمی جواب خونسرد

 اقتضای به که دختری یه عنوانبه .نیستم موافق باهات-

 که الزمه بگذرونی وقت مرد یه با شدی مجبور شرایط

 یادت رو این .کنی اپید شناخت روش و بکنی کنجکاوی

 برت و دور مردای از کدومهیچ به داری حق تو که نره

 .بشه ثابت نیتشون حسن اینکه مگه نکنی اعتماد
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این .بخواند را ذهنش تواندمی مرد این کندمی حس برکه
 به او مکالمات به دادنگوش با بود کرده قصد برکه که

هم و وسهم امینمحمد آخر یجمله با ببرد پی شخصیتش
 .است جهت

اً که مردی برای بیندنمی لزومی  را خودش افکار دقیقا

 حال در را او ژست .بکشد رو و زیر کندمی تکرار

 یزاویه کندمی حس .کندمی تماشا نوشیدنی خوردن
 مرد یک را او روزی کرده؛ تغییر او به نسبت دیدش

 فیلم مرد نقش بازیگر یاد به را برکه که دیدمی ترسناک

 در مرد این حاال و انداختمی "قاتل یک آغوش رد"

شوخی که است دلسوز و جدی پوشخوش یک چشمش
نمی که چند هر .دارد را خودش شخصیت مختص های
 کهآنبی ترسدمی او از کمی هنوز که کند انکار تواند

 :باشد داشته اعتماد و امنیتعدم به ربطی ترسش

 .شناسیدمی رو دخترها روحیات ولی خورهنمی بهتون-

اً  مخالف جنس با گذروندن وقت از شوناسترس مخصوصا

 .باشن کرده اعتماد بهش اگر حتی رو
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 نفر یک واج و هاج صدای با برکه یجمله پایان ینقطه

  .شودمی گذاشته سوم

 .داداش سالم-
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 سمتبه شانه روی از برکه و کندمی بلند سر امینمحمد

می سر است ایستاده او از کمی یفاصله با که جوانی مرد
 که چرخدمی برکه روی طوری پسر چشمان .چرخاند

  .کندمی تماشا را مریخی موجود یک انگار
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 بودی؟ نزدیک رسیدی زود چقدر-

 را ابروهایش از یکی پسر یشوکه و خیره نگاه از برکه

 همان پسر این اینکه فهمیدن نیست سخت .دهدمی باال

 به توجه با و است منتظرش امینمحمد که است اروندی

 امینمحمد با هم نسبتش تکلیف گفته پسر که ایجمله تنها

 .است مشخص

 برکه روی از شدن برداشته قصد پسر ناباور و خیره نگاه

 شناختی" بپرسد تمسخر به خواهدمی دلش برکه .ندارد را

روبه مرد با او نسبت به باتوجه اما "الزمی؟ شناسنامه یا
 لبخندی با فضا تغییر برای و کندمی مراعات رویش

 :گویدمی مودبانه

 هستید؟ خوب سالم-

 نگاه تواندنمی هم میز روی سوئیچ گرفتن قرار صدای

 را بزاقش اروند .بدهد حالت تغییر را او متعجب و مصر

 :کندمی نجوا تأخیر با و دهدمی قورت

 !!!الخالق جلل-

 :دهدمی قرارش مخاطب هشدارگونه محمدامین
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 که کنی دستدست اونقدر قراره یا خوایمی رو سوئیچ-

 بشم؟ منصرف

 با و شودمی کنده برکه روی از سختی به اروند نگاه

 انگار .نشیندمی امینمحمد صورت روی آهسته حرکتی

 زده پررویی به را خودش و شنیده یا نشنیده را اخطار این

 :گویدمی او به رو بارنای که

 .هپروتم تو بگم که نزدم هم میزی چیز اینه بدبختی-

می اشاره میز روی سوئیچ به سر یاشاره با امینمحمد
 :گویدمی اولتیماتوم به شبیه حالتی با و کند

 .سوئیچ-

 شبیه اشچهره اندازد؛ می برکه به ایدوباره نگاه اروند

 نشان در که چند هر .است شده خنگ یپسربچه یک به

 سمتبه که باراین .کندمی هم اغراق تعجبش دادن

 یشده خورده نصفه لیوان چرخاندمی سر که محمدامین
 و رودمی باال نفس یک و داردمیبر را او کاپوچینوی
 :پرسدمی احتیاط با میز روی لیوان برگرداندن با همزمان
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 کم ور شرم زودتر منم که کنی معرفی خوایمی داداش-

  کنم؟

 کار حساب رودمی سوئیچ سمتبه که امینمحمد دست

اً و آیدمی دستش  سوئیچ و زندمی شیرجه میز روی تقریبا

 که گویدمی سرعتی با و غلیظ خوردم گوه .داردمیبر را

  .شودمی برکه یچهره شدن کشیده همدر باعث

 چندم بار برای و داردمیبر عقب به قدمی سوئیچ با همراه

 شده ناامید محمدامین از انگار .کندمی برانداز را برکه

 :گویدمی او به رو که است

 بدم؛ رو سالمتون جواب رفت یادم موقع اون ببخشید-

 ...خانمً  چطورید شما ماهتون روی به سالم

 

 پنج_و_هشتاد_و_صد_پست#

  

 حسینی_عادله#
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 حد از بیش رویشبهرو پسر .گیردمی اشخنده برکه

نمی هم مخفی را اخالقیاتش این و است فضول و بدگمان
محمد که بدهد را جوابش تا کندمی باز را هایشلب .کند
 :شودمی مانع اشاخطارگونه و جدی صدای با امین

 یا رسیمی دورت دور به و میری االن همین یا اروند-

 .بیام من تا خونه ریمی مستقیم و ذاریمی رو سوئیچ

 بودنش وظیفه سرباز که مویش بدون سر هب دستی اروند

 به رو هم را بعدی هایقدم و کشدمی کندمی علنی را

 :داردمیبر عقب

 ندارم ایدیگه انتخاب و ظاهرااً برم باید حال هر در خب-

 .بسوزه کمتر جاییم یه حداقل که رممی سوئیچ با همون پس
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 .کندمی فکر برادرش با اروند متفاوت ادبیات به برکه

اً  شباهت هیچ شانبلند قد جز که ظاهرشان مثل دقیقا

  .ندارند هم با دیگری

نمی لزومی انگار که طوری امینمحمد و رودمی اروند
 دور انگشت دو با بدهد توضیحی برادرش درمورد بیند

 یرشته تا خردمی زمان کمی .کندمی لمس را دهانش
 شانلفنیت هایتماس و  اروند آمدن از قبل برلی را کالم

 :دهدمی ادامه برکه صورت به خیره .کند پیدا

 خوب .کنی تمرکز شرایطتت روی کمیه الزمه ببین-

 .... و خاکی زیر کار توی بنیامین برکه، کن گوش

 و بکند نچی تا شودمی باعث اشگوشی زنگ صدای
 را مجال این برکه به و بدهد فشار هم روی را چشمانش

 در .کند تماشا بسته چشمان با را او ایلحظه برای تا بدهد

 ترکیب پشتش پر ابروهای با او ریش ته برکه نظر

  .باشد جذاب تواندمی که ترکیبی .کرده ایجاد خاصی

 صندلی به سینهبهدست برکه و کندمی باز چشم امینمحمد

 در و اندازدمی گوشی روی نام به نگاهی او .دهدمی تکیه

 :گویدمی حال همان
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 ما صحبتای بشه باعث چیزی هر امروز قراره ظاهرااً-

 .آممی و دممی جواب کوتاه نشه؛ کامل

 تماسش احتماالاً .شودمی بلند جا از و داردبرمی را گوشی

 پشت از .باشد اششنوده برکه نباید که است چیزی

 هاتکه شش آن از نه .دارد پری هیکل کند؛می تماشایش

اً اما  چپش دست .پلیس یک برای مناسب هیکلی شبیه دقیقا

 به را گوشی راست دست با و داده قرار جیب درون را

 این با اکثرااً مرد این اینکه دلیل برکه .چسبانده گوشش

 درون دست یک همیشه .فهمدنمی را است تکراری ژشت

 .دهدمی انجام را کارهایش اکثر دست یک با و دارد جیب

  پارتنرشی؟-

  .چسبدمی صندلی به بیشتر و کشدمی ایخفه هین

 گذاشته او صندلی پشتی یلبه روی را دستش یک اروند

 کامالاً و شده خم برکه سمتبه .میز روی را دستش یک و

 .پرسدمی را این زدههیجان وقتی اوست به مسلط

 

 شش_و_هشتاد_و_صد_پست#
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 حسینی_عادله#

 

 

 

 

 

 

 فقط اششده تند قلب تپش اما بتوپد او به دارد دوست برکه

 :بگوید شاکی و بکشد همدر چهره که دهدمی را اجازه ینا

 ایه؟مسخره سوال چه این نه که معلومه-

 چیز یه داری تو که اینه مسخره !است مسخره کجاش-

 .کنیمی انکار رو تابلو

 این با آدم این .چرخدمی او سمتبه کمی صندلی روی

اً تفاوت همه  است؟ امینمحمد تنی برادر واقعا
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  بپرسی؟ خودش از رینمی چرا-

می راحت و اندازدمی باال را هایششانه از یکی اروند
 :گوید

دقیقه چند بودن شوکه به ترسم،می ازش سگ عین چون-
 کیف خر جورییه ماشین تا جااین از نکنیا نگاه قبلم ی

   .دادن بهم ساندیس انگار که شدم

کم ایموه آن با پسر .خنددمی اما بخندد خواهدنمی برکه
 :است بامزه اما ادببی صورتش روی یپراکنده و پشت

  رسه؟می تو به چیش باشم دخترش دوست فرض بر-

 !عجیبی چیز چه گذردمی ذهنش از بالفاصله و

 عجیبی تصدیق و دارد عجیبی وضوح اروند چشمان برق

 :است اشزدگیذوق واقعیت بر

 یچ کرده، وحولیحال یه دنیامون تارک سروان جناب-
 برسه؟ بهم قراره این از بهتر

 و حیابی پسر به شکنیدندان جواب کندنمی وقت برکه
محمد شدن نزدیک متوجه چون .بدهد دستش کنار راحت
 را برکه حتی که ترسناکی یچهره با همآن .شودمی امین
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 جاهمه از خبربی اروند داد به چرا داندنمی .ترساندمی هم

 :یدگومی سرعت با و رسدمی

 !برو بدو ...برگشت-

 که روددرمی طوری بعد و کندمی بلند سر عجله با اروند

 .کندمی خود فرار متوجه هم را دستش کنار میز

می اشبدرقه کشدمی نشان و خط که نگاهی با امینمحمد
 حال در را برکه صدای که است ننشسته هنوز .کند

 :شنودمی اشکوله برداشتن

 نوبتم ترسممی دارم دکتر نوبت من بریم؟ دیگه شهمی-

 .بشه سوخت

 کشدمی ریششته به دستی ناراضی محمدامین و ایستدمی 

 :دهدمی تکان سر تأیید به و

 موند حرفام از مهمی اما کوتاه بخش یه فقط ...ریممی-

 .بذاریم مجدد قرار یه فرصت اولین توی باید

 روی ار شالش و اندازدمی شانه روی را اشکوله برکه

هم ساعتی از بعد که کندمی فکر این به و کندمی مرتب آن
 مراقبش است قرار چطور مرد این داندنمی هنوز کالمی
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 هنوز .کند پیدا را بنیامین او به زدنآسیب بدون و باشد

 او به بنیامین نزدیکی دلیل مورددر مرد یایده داندنمی

 که قدرآن امروزشان هایصحبت یعنی هااین و چیست

 .است نبوده مفید باید

 و برسد ذهنش به پیشنهاد این که شودمی باعث هاهمین 
 :بگوید

 و بیاین من با مسیری یه تا تونیدمی ندارید ماشین که شما-
 .کنید کامل رو حرفاتون

 

 هفت_و_هشتاد_و_صد_پست#

  

 حسینی_عادله#
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اً .دارد استرس و است زدههیجان  نارک که زمانی مثل دقیقا

 و بود نشسته فرمان پشت رانندگی و راهنمایی افسر
 .دادمی را رانندگی عملی آزمون

 صندلی در خاصش شخصیت با بهداد محمدامین اینکه

 .کندمی تداعی را روزش آن حس نشسته دستش کنار

 از همزمان و زندمی استارت و بنددمی را کمربندش

 را سرش که اندازدمی نگاهی امینمحمد به چشم یگوشه

 .کندمی نگاه را خیابان بغل یشیشه از و چرخانده کامل

راحت را کارش نیست او بینذره زیر اینکه از نظرش در
  .کندمی تر

 که افتدمی راه به درحالی .دهدمی دنده و گیردمی را کالچ

 که ،درحالی هم آن .کشدمی زوزه ماشینش کندمی حس

 .بود برده سرویس برای را نماشی سهیل پیش یهفته یک

 هنوز نگاهش که شنودمی درحالی را امینمحمد صدای

 :است خیابان به بغل یشیشه از

 .بیفت راه بعد بخوابون رو دستی-
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می فکر این به و گیردمی گاز سرعت به را لبش یگوشه
ذره زیر که کردهمی فکر که بوده اشتباه تصورش که کند
  .نیست مرد این بین

 روی از امینمحمد سر روندمی پیش که را مسیر از کمی

 درست حتی کشدمی که پوفی .چرخدمی سمتش به شانه

 بگوید خواهدمی دلش .شودنمی خارج هم هایشلب از

 تازه من کن نگاه رو دیگه ور یه خدا رضای محض"

  "ماشین روی شدم مسلط

 صدای .شودمی شنونده فقط جایشبه و گویدنمی اما

 :است نرم اما جدی دامینمحم

 بعد به جااون از چون شممی پیاده راهچهار اولین سر من-

 .نیست یکی مسیرمون

فاصله همزمان و کندمی تأیید را او حرف سر با تنها برکه
 .نیست زیاد سنجد؛می حدودی بعدی راه چهار تا را شان

 دو هر به بتواند محمدامین که نیست آنقدر او نظر از یعنی

 او به مدت این که چند هر .بدهد کاملی جواب او السو

 باالتر کمی دستش کنار مرد هایتوانایی سطح شده ثابت

 .اوست تصورات از
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 قرار تو و من خاطرشبه که سوالی بابت رو خیالت اول-

  .کنم راحت گذاشتیم رو امروز

 بداند باید اول او .است خوبی شروع برکه نظر به

 اطمینان با و کندمی تأمین را او امنیت چطور محمدامین

 نگه بازی این داخل را او رسدنمی او به آسیبی اینکه به

 .داردمی

 روی بر آرام یضربه چند راست دست کف با محمدامین

 نگاه .دهدمی روبهرو به را نگاهش و کوبدمی رانش

 روی از او نگاه سنگینی اینکه به اما است خیابان به برکه

 .دارد رضایت ودش کم رخشنیم

می فکر کهزمانی اون حتی توئه با لحظه هر من نگاه-
 .هست بهت حواسم من نیستی دسترس در جورههیچ کنی

 پیشانی .داردمی نگه را فرمان ترمحکم دست دو هر با

 دارد ناباوری هم که لحنی با و شودمی چین از پر سفیدش

 :گویدمی نارضایتی هم

 چیزی همچنین یه جوریچه .رو حرفتون فهممنمی-

 .ممکنه
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 با و گذاردمی بسته یپنجره یلبه را راستش دست آرنج

 :دهدمی توضیح حوصله

 

 هشت_و_هشتاد_و_صد_پست#

  

 حسینی_عادله#

 

 

 

 

 

 

 خاطربه ماجرا اینجای از وقتی اونم ممکنه؛ من برای-

 گرفتن به میلی خودت دیگه و هستی بازی این وسط من

 .نداری انتقام
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 به ایذره توضیحات همه این وجود با کند می حس

 :کندمی زمزمه کالفه و نشده افزوده اطالعاتش

 مراقب لحظه هر جوریچه بدید توضیح واضح شهمی-

 و شدین خدمت از انفصال که شرایطی توی اونم منید؟
 نظر اون از بگیم که نیستید هم پلیس یاداره توی حتی

  .محمد آقا بازه دستتون

 محمد آقا را او که است عجیب کمی هم ودشخ برای

 آقا هایعنوان با او کردن خطاب انگار و کرده خطاب

 لحنش .چرخدنمی زبانش سر بر بهداد آقای یا امینمحمد

 همآن ندارد؛ اهمیتی اما است شده خودمانی کمی ناخواسته

 .بود کرده خطاب برکه تنها را او قبل دقایقی مرد این وقتی

 استرس تواندمی .کندمی گوش او به حوصله اب امینمحمد

  .کند استخراج او کلمات تکتک از را کالفگی و

 شهنمی دلیل نیستم پلیس نیروهای جزء من که این ببین-

 اما نیستم جااون من .بدم دست از رو هامتوانایی که

 رفقام حمایت البته و هامتجربه به توجه با که اینه حداقلش

 . است باز کارا خیلی مانجا برای دستم
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 سرعتش ناخوادآگاه کند؛می عوض را ماشین یدنده برکه

 برسند؛ چهارراهآن به دیرتر دارد دوست .کندمی کم را

 است این .شنیدن برای بیشتری زمان یعنی رسیدن دیرتر

 .نشیندمی پدال روی بیشتری آرامش با پایش که

 وجود اب حتی .است متوجه را هااین تکتک محمدامین

 پیشانی روی هایچین شدن کم متوجه گذاریش هاینگاه

 :دهدمی ادامه .هست هم او

 هست ماشین یه مواقع یبقیه ولی نه، منی با که االن مثل-

 تو رسیدن تا موظفه و آدمی داره سرت پشت فاصله با که

  .کنه همراهیت مقصد تا

می درشت چشمانش و ماندمی باز هم از برکه هایلب
 .دشو

 توجه و دهدمی نشان را عابری راست دست با امینمحمد

می جلب خیابان از شدن رد در او احتیاطیبی به را برکه
 :دهدمی توضیح هم باز و کند

 کسی ظاهر در اگر حتی نظره زیر تخونه مدت تمام-

 فعالاً گممی اطمینان با که اینه ...نباشه کوچه اون توی
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 تحت رفقاش یا و اون سمت از و نداره شک بهت بنیامین

  .نیستی تعقیب

 او کار دیگر لحظه این در کردن رانندگی کندمی حس

می خیابان کنار به را ماشین و زندمی راهنما .نیست
 کامل و سرعت به و .کندمی رها روشن را ماشین کشاند؛

 که اندشده درشت آنقدر چشمانش .چرخدمی او سمت به

  .کندمی توجه جلب هایشپلک در هایشمژه رفتن فرو

 موضوع این مورددر که قبلی دفعات برخالف صدایش

 شاید و زدههیجان بیشتر نیست، خسته کردندمی صحبت

 :است امیدوار

 مدت همهاین بفهمم من اینکه بدون تونستید چطور-

 اون توی کسی اینکه بدون چطور اصالاً .باشید من مراقب

 نظره؟ زیر من یخونه باشه کوچه

 :اندازدمی اشگوشی ساعت به گذرا نگاهی امینمحمد

 ایحرفهغیر کار اونقدر یعنی بفهمی تو بود قرار اگر-

 ازش که ایتجربه .بفهمه تونهمی هم بنیامین که شده انجام
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اً زدممی حرف  ضمن در ...آدمی کار به جاهمین دقیقا

 .ندی دست از رو دکتر نوبت

 

 نه_و_هشتاد_و_صد_پست#

  

 حسینی_لهعاد#

 

 

  

 

 

 

 امکان .اندازدمی ماشین ساعت به سرسری نگاهی

 نتیجه به اولویتش االن اما دارد وجود نوبتش گذشتن

 .است هایشانصحبت رسیدن
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 برای حرفی اما کندمی فکر امینمحمد یجمله آخرین به

 شبیه حسی درگیر بیشتر لحظه این در انگار .ندارد گفتن

اً که هاییسح .است اعتماد و امنیت به  یک به نباید قاعدتا

 حسی دیگر اینکه ضمن .دارد اما باشد داشته غریبه مرد

  .رسدمی نظر به لطفی کم کمی غریبگی، شبیه

 برای باید تو چرا اینکه و دوم یمسأله درمورد اما-

 تو به رو خودش هدفمند اون و باشی مفید واعظی بنیامین

 .کنه نزدیک

 یخیره حریصانه او باراین و افتدمی کار به هایششاخک
 روی کلمات خواهدمی دلش .شودمی امینمحمد رخنیم

 شودمی حساب بدشانسی یک این نظرش از بیفتد، تند دور

 .دارد را خودش اصول زدنحرف برای مرد این که

 و کندمی لمس را دهانش دور راست دست با امینمحمد
 را کلمات و داردمی نگه چانه روی را انگشتش دو بعد

 :کندمی ادا شمرده و باحوصله

 بهت من اما بدی باید تو رو سوال این جواب اصل در-

 .دممی جهت و ایده سوال این جواب به رسیدن برای
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 یک حتی خواهدنمی .شودمی گوش وجود تمام با برکه

  .بدهد دست از را مرد این توضیحات از کلمه

 از لبش یگوشه .چرخاندمی سر سمتش به محمدامین

می کشیده باال سمت به او طاقتبی و مشتاق یچهره دیدن
 وقتی همآن است؛ جالب برایش برکه شخصیت .شود

 سن با متناسب هست  او روی که فشاری که داندمی خوب

 .نیست شرایطش و

 او سمت به کمی و گذاردمی برکه صندلی پشت را دستش

 او بدن با کهآنبی .فهمدمی را او کشیدن عقب .شودمی خم

حالیدر و کندمی دراز را راستش دست باشد داشته تماسی
 :افتدمی حرف به کندمی خاموش را ماشین که

 و دور آدمای به و کنی فکر شرایطتت به کمیه که الزمه-
 بتونی و کنی فکر کارهاش و بنیامین به همزمان .برت

 مثالاً یا اطرافت آدمای از یکی به رو بنیامین کارای ربط

 باید .کنی پیدا داری که ایعتیقه و ارزشمند چیز یه به

می کدوم شوندارایی حتی و اطرافت آدمای خودت، ببینی
 عتیقه اشیاء قاچاق  حفر توی که بنیامین مثل آدمی به تونه

 .کنه پیدا ربط است
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 دارایی .شوندمی همدر تفکر حالت به برکه پهن ابروهای

آدم تعداد .زندمی خط ذهنش در سریع را این ندارد، که
 شکل به هم شانکدام هر و است محدود هم دورش های

 توانندنمی و است خودشان کار در سرشان ایالعادهفوق

 ...جاتعتیقه درمورد او یحرفه و بنیامین به

غیر شوک یک ...استپ یک ...مکث یک ناگهان و
 پیش سرعت با که ذهنی به اجباری توقف یک و منتظره

 خواهدمی انگار .آیدمی باال ناخودآگاه دستش .رود می

 این هایدست به شاید اندازد؛بی چنگ جاییبه را دستش

 .اشناشناخته و وحشتناک حس در نشدن غرق برای مرد

 رسمی کارمند عمویش و بود جاتعتیقه قاچاقچی بنیامین

 و حفاظت نوعی به عمویش شغل! فرهنگی میراث
 تا وچقدر بود فرهنگی و تاریخی یهامحموله اسکورت

 قانونیغیر کار شباهت بود نتوانسته که بود کور االن

  .کند درک عمو قانونی کار با را بنیامین

 .رودمی فرو او صندلی پشتی در هایشناخن

 خالء یک انگار که فضایی در او و شده حبس نفسش 

 :کندمی زمزمه است محض
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 ...عموم وای-

 

 نود_و_صد_پست#

  

 حسینی_عادله#

 

 

 

 

***** 

 

 

آرام با شدن داخل از بعد و اندازدمی حیاط در به را کلید
 شب نصفه دو ساعت .بنددمی را در ممکن حالت ترین

 خواب پسرها که دهدمی نشان ساختمان تاریکی و است
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 با هایشصحبت چون آمده خانه به دیر امشب .هستند

 کشیده طول کمی او مجردی و کوچک آپارتمان در حسام

  .بود

 جای سر ماشینش .چرخاندمی حیاط در را نگاهش

 محمدامین که ساعتی راس اروند .شده پارک همیشگی

 را رسیدنش تلفن با و بود برگشته خانه به بود کرده تعیین

 وجود با که است دستش کار حساب .بود داده اطالع

گردن بزرگش برادر مقابل در وقتهیچ هایششیطنت
 .کندنمی ولیبدق و کشی

 و رودمی باال را پله یک فقط اما رسدمی ایوان هایپله به
 فکرش چون آیدنمی خوابش .نشیندمی دوم یپله روی

 هم محصول مشغولیت این .است مشغول حد از بیش

 برکه با اشپایانی هایصحبت نیست؛ حسام با اشصحبتی

 .است کرده تشویش دچار را ذهنش

 "!فرهنگیه میراث توی عموم ...عموم وای"-

 هنوز جمله این گفتن از بعد دختر هایزدننفس نفس

 دست که شدمی پایین و باال جوری اشسینه .است یادش

 .دادمی نشان علنی را قلبش برداشتن طغیان به
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ً با بود کرده سعی که است یادش هنوز  کالمش آرامش 

 .کند مدیریت را آمده پیش متشنج اوضاع

 ترشکامل من داری تو که اطالعاتی این ...کن گوش"-

 فرهنگیه میراث یاداره کارمند عموت دونممی .دارم رو

 تو دور آدمای تمام درمورد اطالعاتم که طورهمون

 عموت یپرونده اونقدر که اینجاست مسأله منتهی .تکمیله

 اون .شده کار به دعوت شدن بازنشسته وجود با که سفیده

 کار توش داره که سازمانیه سنلپر معتمدترین از یکی آدم

 منطق با ولی ممکنه بنیامین و عموت ارتباط .کنهمی

 ".آدنمی در جور عموت شخصیت

 درمیان هایشمردمک قراریبی .بود شده ساکت برکه و

ذره برای که دادمی نشان محمدامین جدی و آرام یچهره
 درنهایت و کندمی تالشی چه افکارش روی تمرکز ای

 دلیل که بود کرده ایزمزمه سکوت دقیقه چند از بعد

 .بود شده محمدامین یلحظه این مشوش افکار

یً  آدم عموم"  اینکه به ولی مطمئنم من نیست قصه این بد 

 عمو ...نیستم مطمئن نه، باشه نداشته ارتباطی بنیامین با

 و کرد تأسف ابراز بنیامین با من نامزدی بابت شبی یه
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اً نامزدی این که باشه میدوارا تونهنمی گفت بهم  واقعا

نمی عمو ...باشه دیده رو بنیامین کهاونبی باشه؛ مبارک
 گفته رو منفی یجمله این بنیامین روی شناخت بدون تونه

 "باشه

 و محکم کمی .کندمی فرو موهایش درون را دستش یک
 دارحالت و درشت تارهای شدن کشیده به اهمیتبی

 .مویش

 جمله این توانستنمی صیامی عباس فتگمی درست برکه

می او به قصه این سر یک شکبی .باشد گفته هدفبی را
 محمدامین فکر که است چیزی این ؟!سر کدوم اما .خورد

 آدم این نقش که بود معتقد حسام .است کرده مشغول را

اً  کردن پیدا تا نداشت قصد محمدامین اما .است منفی قطعا

 به بود دختر دارایی تنها که دمآ این برای معتبر مدرکی

 .بسپارد قانون و حسام به را کار و کند نگاهش منفی دید

 شده طورهر باید .شودمی بلند و آوردمی پایین را دستش

 داشت؛ احتیاج ریکاوری به مغزش .بخوابد را ساعتی

 .کردمی فکر که است چیزی از ترپیچیده قصه این کالفً 
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 کمی یفاصله با اهورا و وندار .شودمی خانه هال وارد

 .اندخوابیده هم از

 

 یک_و_نود_و_صد_پست#

  

 حسینی_عادله#
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 بی .پهلو به سینهبهدست اروند و است خوابیده دمر اهورا

 نرسیده اتاقش در به هنوز گذردمی کنارشان از صداسرو

 :شنودمی را اروند صدای که

 ...داداش-

 تواندمی سختی به هال تاریکی در و چرخدمی پشت به

 :کندمی نجوا .ببیند را او باز چشمان

  کردم؟ بیدارت-

می جایش در و زندمی کنار را رویش یملحفه اروند
می جواب آرام و گیردمی باال او سمتبه را سرش .نشیند
 :دهد

 .بیای بودم منتظرت بودم؛ بیدار-

 ندارو توضیح این .شودمی نزدیک هم به پهنش ابروهای

 و داردبرمی قدم سمتشبه .باشد داشته نگرانی تواندمی
 را نگرانش لحن .نشیندمی زانو دو روی او پای کنار

 هایحرف نشدن سانسور برای کار این کند؛می کنترل

 :است الزم جوانش برادر

  اومد؟ پیش مشکلی بودید رفقات با افتاده؟ اتفاقی-
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 کم سر پشت به دستی .دهدمی تکان سر و خنددمی اروند

 :گویدمی شوخ و کشدمی مویش

اً سروان جناب کنیمی جناییش چرا بابا نه-  اتفاق باید حتما

 !بزنم؟ حرف بزرگه داداش با بخوام که بیفته بدی

 منتظر" بگوید اشپلیسی یشمه و اصول طبق تواندمی

 تواندنمی زدنحرف برای شب وقت این همآن تو ماندن

 "!باشد عادی خیلی

 برای را میدان کردن باریک چشم با و کندمی سکوت اما

 .دهدمی او به زدن حرف

 :کندمی تبدیل کجی یخنده به را اشخنده اروند

 خواستمی دلم اما آدنمی تریپم به حرفا این گفتن دونممی-

 .خوشحالم برات چقدر که بگم بهت و بمونم بیدار

 براش دارون .رودمی باال ابروهایش از یکی حاال

 :پرسدمی کوتاه !است؟ خوشحال

 بابته؟-
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 و گذاردمی برادرش یزانو روی را آزادش دست اروند
 :کندمی کوله و کج را اشقیافه

 فکر مونکردن سیا به جناب فروشیم ذغال خودمون ما-

 اگه منتهی خوشحالم من چرا دونیممی هردوتامون .نکن

 کردنش ارتکر با منم بیارمش زبون به داری دوست تو

 که ستکافه توی امروزت همراه بابت ...کنممی حال

 .خوشحالم

 :چرخاندمی را سرش و کشدمی پوفی

 توبیخ یه صبح خوابیمی گیریمی .نگو پرت و چرت-

  .داری طلب من از امروزت رفتار بابت جانانه

 بیشتری هیجان با و کشدمی او سمتبه را خودش اروند

 :دهدمی ادامه

 و خودت منت .سروان جناب دارم توبیختم و تخود منت-
  .بزرگه داداش دارم هم رو خاطرخواهیت فاز

برمی زمین روی از را ملحفه و کندمی دراز را دستش
 را جوابش هشدارگونه .کوبدمی او یسینه تخت و دارد
 :دهدمی
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اون چیزیهیچ .کنیمی پرت و زرت زیادی زدی توهم-
اً .نیکمی فکر تو که نیست جوری  اخطاره، یه این ضمنا

 شریک اهورا با رو هشتت و شیش ذهن جفنگیات نفهمم

 .شدی

 زانویش روی اروند دست فشار که کندمی شدن بلند قصد

 از پر همیشه لحن با دارد، خواهش لحنش .شودمی بیشتر

 :است متفاوت بودنش مدعی و بودن پررو

 چی هباش دختر اون و تو بین چیزی یه اگه مثالاً داداش-

  .نکن انکارش فقط تو نشم پررو دممی قول من شه؟می

 این که مانده همینش .شودمی بلند جا از و خنددمی عصبی

 یرابطه که باشد این دنبال درآمده تخم از تازه یجوجه
 دو_و_نود_و_صد_پست# .بخواباند گردنش را نداشته

  

 حسینی_عادله#
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 آمدن کوتاه قصد روندا ظاهرااً ولی چرخدمی پشت به

 :دهدمی ادامه عجله با که ندارد

 به رو تنگاه من .روزگارم خط هفت خودم من داداش-

 کافه به چه رو ما سروان جناب اصالاً .دیدم دختر اون

 که دونممی ...دارلعاب و رنگ دختر یه با اونم رفتن

 دنبال بیفتم و بشم پررو من خواینمی چون کنیمی انکار

 پرروایی بچه اون از من که اینه مسأله اما .یدخترباز

رابطه شدن علنی .کنممی و کردم رو دختربازیام که هستم
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 من گندکاریای توی تأثیری دختر اون و تو اخالقی ی

 .خدابه نداره

 هایشیطنت یبقیه مثل هم این از خب !اروند بازی دختر

 صالح طوراین چون آوردنمی رویش به .داشت خبر او

 هم را کار این قبح که بود راضی اروند ظاهرااً اما .دیدمی

 که کند ثابت دویشانهر به که امید این به فقط بریزد

  .است دلچسب احساسی یرابطه یک درگیر برادرش

 :داردبرمی قدم اتاق سمتبه و گویدمی کوبنده

 .بریمی سر رو محوصله داری .اروند بکپ-

 بسته از قبل که که مالیده تنش به را چیز همه پی اروند

 :گویدمی را اشجمله آخرین در، شدن

 یهمه .نیستیم اهورا و من تو زندگی یهمه داداش-
می خوب من اما گینمی تو .نیست ارغوان داغ تو زندگی
 با که رو دستت روی خال دائم که داغونی اونقدر فهمم

 ببینیش کمتر تا کنیمی مخفی بود یکی ارغوان دست خال

 خودخواه کمیه داداش ...بدی ادامه ما خاطربه بتونی و

 این ینشونه تونهنمی دختر اون از تو بردن لذت .باش
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 رو ارغوان داغ یا ذاریمی کم اهورا و من برای که باشه

 .کردی فراموش

 .دارد هم اروند دهان بستن به عجیبی تمایل .بنددمی را در

می فکر گزینه این به بیشتر نبود خواب اهورا اگر شاید
 .کرد

 .اندازدمی تخت باالی یلبه را شلوارش و جذب پیراهن

 را دستش .کشدمی دراز تخت روی زیر لباس یک با تنها

 .گذاردمی چشمانش روی و کندمی تا ساعد از

 حد از بیش ذهن برای که است قانونی این بخوابد؛ باید 

 یک من صد هایحرف به .گیردمی نظر در هوشیارش

 چیزهیچ به نیست قرار اصالاً .کندنمی فکر اروند غاز

 موقع برکه خاص لحن به حتی کند فکر هم دیگری

 خطاب محمد آقا که بود بار اولین .دادنش قرار مخاطب

 .خاص لحن آن با هم آن بود شده

 

 سه_و_نود_و_صد_پست#
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 حسینی_عادله#

 

 

 

 

*** 

 

 

 ظرفشویی کسین روی احتیاطیبی با را کنندهسفید مایع

 دلیل داندنمی .افتدمی آن جان به اسکاچ با و ریزدمی

 !چیست دهدمی انجام را کار این قدرت با همه این اینکه

 از غیر به کاری بدهد؛ انجام کاری باید که داندمی فقط

 نفره دو دیشب تا که فیلمی تماشای و عمو کنار نشستنش

 .کردندمی تماشایش

 تمرکز افکارش روی آنقدر نستتوامی کاش کندمی آرزو

 سفید ذکرش و فکر تمام که بود دارشان اختیار و داشت
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 به کردن فکر نه باشد ظرفشویی سینک همین شدن

 فرق قبل روزهای عموی با غروب دیروز از که عمویی

 تواندمی عمویش که کند فکر این به ندارد دوست .دارد

 .داندمی او از برکه که آنچه از فراتر باشد دیگری آدم

تهوع هایپیام که شده اشفکری یدغدغه آنقدر عمویش
 چند فقط .اندگرفته قرار بعدی اولویت در بنیامین آور

 اینکه از گذرد؛می دهندهآزار هایچت آن از ساعت

 ابراز مقابل، در او و بود رفته اشصدقهقربان بنیامین

 چند گرفتن برای بنیامین درخواست از .بود کرده دلتنگی

 شدن مشکوک ترس و برکه تردید از او؛ از جدید عکس

 که نداشت وقت آنقدر حتی .عکس تأخیر بابت بنیامین

 هاعکس .کند مشورت محمدامین با کار این انجام برای

عکس این در که خودش از حالش و بود کرده ارسال را
 و خنده با بنیامین .بود خورده بهم بود افتاده زیباتر ها

 و بود گفته او هایلباس حد از بیش پوشیدگی از تمسخر
 ترینکثیف مقابل در موهایش بودن پوششبی از برکه

 .بود بسته چشم درد با دنیا نامحرم
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نتیکآ  عادله حسینی  
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 عمو صدای .کندمی آب از پر را لیوان و باز را آب شیر

اً و هال داخل از را  :شنودمی سرش پشت دقیقا

 رو هاتریه .انداختی راه ایشوینده بوی چه عمو برکه-

 رو فیلمت بیا دیگه بسه جوری؛این که کنیمی داغون

  .ببین

کف شدن شسته به و خالی سینک روی را آب لیوان برکه
 هنوز هایشریه که زندمی پوزخند این به و کندمی نگاه ها

 دیروز .دارند بهتری اوضاع اشرفته فنا به مغز و قلب از

 که بود داده ادپیشنه و بود نکرده چندانی کمک روانشناس

 میاندر برکه و برود مطبش به روانکاوی برای عمو خود

 به عمویش نیاز که بود کرده فکر این به او هایحرف

 راه خواب در عمویش !خودش؟ یا است تربیش روانکاو

 .بیندمی خواب که کندمی حس بیداری در برکه و رودمی

 

 چهار_و_نود_و_صد_پست#

  

 حسینی_عادله#
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     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 

 

 که سفیدی هایلکه به اهمیتبی شودمی تمام که شکار

 از پر را دستش دو هر اندافتاده ایشسرمه شومیز جلوی

 اندشده زبر هایشدست .پاشدمی صورتش به و کندمی آب

 این به کندمی تکرار را کارش .دهندمی شوینده بوی و

 چیزی درنهایت و شود داده وشوشست هم ذهنش که امید

مالحظه او با رابطه در که عمویی نماند، باقی فکر این از
 با تواندنمی نبیند آسیبی برکه تا کردمی را چیز همه ی

 .باشد ارتباط در بنیامین

 تماشای به و بنددمی را آب شیر شودمی تمام که کارش

ساده احمقً  یک دارد دوست .ایستدمی آب قطرات سقوط
 تعبیر تفاهمسوء یک را چیز همه و باشد بینخوش لوح ً

 یک در دو هر بنیامین خالف و عمو شغل اینکه از .کند
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 را اشنامزدی خاصی دلیل هیچبی عمو اینکه و اندحیطه

 آن خوردن همبه خبرً  شنیدنً  از و بود خوانده نامبارک

 .بودند اتفاقی همگی بود، کرده خوشحالی ابراز

 

 

**** 

 

 

 را فکرش .رودمی داخل و کندمی باز را اتاقش در عباس

اً .است گذاشته جا بیرون  امروز که دختری پیش دقیقا

  .بود کرده فرار او از و نکرده نگاهش

 از او از زودتر امشب که مانده جا ایبرکه پیش فکرش

 برای و بود شده بلند شاندونفره کوچک یسفره کنار

 .بود نکرده اشهمراهی فیلم دیدن

 واضح اینکه ؛است ناراحت او از برادرش یادگار تنها

نمی که است چیزی است ناراحت چرا اینکه اما .است
  .داند
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 باعث که رفتاری .کندمی مرور را گذشته روز دو_یکی

 درستش داندنمی .آوردنمی یاد به را باشد شده او دلخوری

 یا بپرسد را او ناراحتی علت تعارفبی که است این

 به انددمی صالح که زمانی هر برکه که بدهد اجازه

 که داشته پسر دو .داندنمی را دخترها قلق .بیفتد حرف

 شاندوری همیشه برای و دانستهنمی هم را هاآن قلق البته

 .است شده نصیبش

 .زندمی اتاقش رختیچوب به و آوردمی در را پیراهنش

می خوابشتخت سمت به و کندمی خاموش را اتاق برق
 گواهی آن از زند؛می رشو دلش .نشیندمی آن یلبه و رود

 .واضح هایدادن بد

 داندنمی ترمهم آن از .باشد چه نگران باید داندنمی

 که داندمی .باشد کنندهنگران تواندمی چقدر برکه ناراحتیً 

 است ممکن برکه که باشد داشته را این استرس فعالاً نباید

 .بیاورد دست به نباید که باشد آورده دست به اطالعاتی

 

 پنج_و_نود_و_صد_ستپ#
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 حسینی_عادله#

 

 

 

 

 

 

 حماقتی چنین است غیرممکن و اوست گیر کارش بنیامین

 .کند استفاده آسش برگ از و بکند

 حماقت باریک فقط او .کشدمی صورتش به دستی عصبی

  !بدهد؟ تاوان کجا تا بود قرار اما بود کرده

 که شودمی باعث اشگوشی سرهمً  پشت پیام چند صدای 

 جلب شلوارش جیب داخل در موبایلش گوشی به توجهش

 .شود بلند جا از و شود
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 و است نشسته تخت یلبه دوباره بعد یدقیقه یک از کمتر
 بنیامین اسم .است رسانش پیام یصفحه کردن باز حال در

 همزمان هایششقیقه و کندمی مشت تخت روی را دستش

 .گیرندمی نبض هاپیام روی چشمانش حرکت با

بی تو گفتم صیامی؟ آقای عباس نیست ازت خبری"
 ".بگیرم ازت خبری یه من معرفتی

 برات عکس چندتا گفتم" خواندمی تندتر را دوم پیام

 ببین کن نگاه .بدونم درموردشون رو نظرت بفرستم

 مقابل در و "گوشیم گراندبک برای ترهقشنگ کدومش

 .شنودمی دانلود عکس سه هر ناباورش چشمان

اً .هاستعکس درون فرد تنها رکهب  لعنتی حیاط داخل دقیقا

  .شده کاشته تازه هایگل همان کنار و ساختمان همین

 اینکه باور .شوندمی ورغوطه خون در عباس چشمان

 .نیست راحتی کار است برکه هاعکس یفرستنده

 عکس یک ارسال با شودمی همزمان فشارش رفتن باال

 یعاشقانه هایچت محتویاتش باراین که عکسی .دیگر
 .است بنیامین و برکه بین
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 قرمزی بعد کمی و افتدمی راه اشبینی از گرمی مایع

   .شودمی پخش سفیدش گیرعرق روی خون

 اشبینایی یحافظه در مرگ ناقوس مثل بنیامین بعدی پیام

 :شودمی مخابره مغزش خاکستری هایسلول به

 عکس صدتا از که عکسایی این و عاشقانه هایپیام این-

 دختر طرف از تره،کنندهتحریک من برای سکسی

 برام اشتیاق و رضایت با خودش .صیامی عباس برادرته

 اون یا خودته با انتخاب ...تهدید و اجبار به نه فرستاده،

می جور برام رو خاکی زیر اون سند و میخی خط ینسخه
 کردن معج برای ذاریمی رو وقتت عمر آخر تا یا کنی

 لخت وقتی اونم .گوشیا توی از برادرت دختر عکسای

 .لولهمی داره بغلم توی و من تخت روی

 

 شش_و_نود_و_صد_پست#

  

 حسینی_عادله#
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 شدن بلند با همزمان و کشدمی تخت یلبه را خودش

 روی و کندمی جمع دست یک با را دارشموج موهای

 .ریزدمی شانه

 فکر عمویش به شب تمام ست؛ا گذرانده را سختی شب

 را هاآن یرابطه سناریوی کرده سعی .بنیامین به و کرده

 نشده نصیبش داریزنده شب جز چیزی نهایتدر و بچیند

 .بود

 برای این و کندمی درد تنش .زندمی بیرون اتاقش از

اً یمغازه و برود گل بازار به باید امروز که اویی  نسبتا

 .نیست خوب ااًابد کند پر را اشخالی

 هایشدمپایی پوشیدن حال در و کندمی باز را هال درً 

می متوجه چشم یگوشه از را فردی حضور که است
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 .داردمیبر عقب به قدمی ناخوادآگاه و کشدمی هینی .شود

 عمویش دیدن با چرخدمی فرد سمت به کامل که صورتش

  .شودمی راحت خیالش لحظه یک برای فقط

 فقط است داده تکیه هال *پاچالقی یوارد به که فردی

 .است عمویش به شبیه کسی

 یعنی روروبه به نگاهش کرده، دراز را پاهایش عباس

اً  هیچ برکه واکنش جواب در و است حیاط در به دقیقا

 سمت به سرش چرخاندن حتی دهدنمی نشان العملیعکس

  .او

می صدایش متعجب برکه که است عادیغیر حالتش آنقدر
 :دکن

 !!!...عمو-

 وقت این عمویش چرا که فهمدنمی .گیردنمی جوابی

 واکنشی هیچ و باشد نشسته اینجا حالت این به باید صبح

 .باشد نداشته کردنش صدا و او حضور به

 .ایستدمی رویشروبه و داردبرمی قدم سمتش به

 ...چر عمو-
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

لب پوشاندن برای دستش بلندش هین کشیدن با همزمان و
 و او صورت روی یخشکیده خون .آیدمی باال هایش

 عمو صورت حد از بیش سفیدی و رنگشسفید زیرپوش

 برای بنیامین و او ناتمام سناریوی که ترساندنشمی آنقدر

 .شودمی سپرده فراموشی دست به ایلحظه

 را دستش ترس با و نشیندمی زانو دو روی سرعت به

 را او ضطرابا و سرعت با .گذاردمی او بازوی روی
 :پرسدمی و دهدمی تکان

 !کردم سکته که من .عمو بگو چیزی یه خدا رو تو-

 او صورت روی و کندمی حرکت عمو چشمان مردمک

 ظاهری و زده سرخی به چشمانش سفیدی .کندمی استپ

 ظاهر یک ساخته مهربانش همیشه عمویً  یً چهره از که

 .است نامعقول و ترسناک

 قصدش همیشه برعکس .خوردیم همبه عمو هایلب

 این انگار .نیست او نگرانی رفع و کردنخرج مهربانی

 :دارد آماده ذهنش در هاستساعت را سوال

  چیه؟ بنیامین با اترابطه-
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 را دستش ناخوادگاه برکه که دارد وزن آنقدر سوالش

 دست از را تعادلش هم نشسته حالت در و کشدمی عقب

 گاهتکیه عنوانبه را دستش یک انگشتان نوک .دهدمی

می تکان سر نفهمیدن معنی به و گذاردمی زمین روی
اً .دهد می خودش از که است روز دو .فهمدنمی هم واقعا
 همین او حاال و چیست بنیامین با عمو یرابطه که پرسد

 .پرسدمی برکه از را سوال

 

 

...... 

 

 به هچسبید که شودمی اطالق ایپنجره و در به پاچالقی*

 ارتفاع اختالف و نباشند تراز هم یکدیگر با اما باشند هم

 .باشند داشته کف از

 

 هفت_و_نود_و_صد_پست#
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 حسینی_عادله#

 

 

 

 

 

 

 

 .است جواب منتظر آمدن کوتاه بدون عباس چشمان

پشت و پیچدمی گوشش در گربه دو زدن جیغ صدای
 :اخطارگونه عمویش دوم سوال بندش

 بود؟ نشده تموم حسین فوت از لقب نامزدی اون مگه-

 چیه؟ نداره باهات نسبتی هیچ که آدمی با تو یرابطه

اً چرا کندمی فکر برکه و  و شب که هاییسوال دقیقا
 خودش به خطاب و عمو زبان از کرده یکی را روزش

 لحن این پس هست، که باشد باید شاکی خودش !شنود؟می
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 نظم ارشافک است؟ حسابی چه روی عمو یگونهتوبیخ

 ذهنش در که چیزی تریندستی دم و ترینساده و ندارند

 :است سوال این است

 روز و حال این که شده چی صبح؟ اول چیه سواال این-

 عمو؟ وسط انداختید رو بحث این و االنتونه

 اینکه با .است ترسیده هم او انگار لرزد؛می عمو صدای

 :است ناامید شاید و شاکی لحنش

 بچه اونقدر بگو .برکه نده جواب سوال با رو من سوال-

به فقط رو شده تموم نخورً  بدرد یرابطه یه که نیستی
 که دختری که کن قانعم و بگو .کنی شروع تنهاییت خاطر

 که باشه فکربی و احمق اونقدر تونهنمی کردم بزرگ من

  .بشه گزیده بار دو سوراخ یه از

 .دهدمی رفشا حیاط خاکی زمین روی را انگشتانش

 مشخص بنیامین به نسبت را او دید یزاویه عمو سواالت

 اما است مشخص این است بیزار بنیامین از عمو .کندمی

 .رساندنمی جواب به را هایشسوال از کدامهیچ
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 روز دو این مثل پرسیدن برای که بیندنمی دلیلی  

 هم آن بنیامین حرف که حاال .باشد داشته تردید و مالحظه

 و کردن سکوت افتاده وسط عادیغیر شکل این به
 و کندمی عصبی ایخنده .است کار تریناحمقانه نپرسیدن

 :دهدمی تکان سر عمو منتظر نگاه مقابل در

 اما عمو دارم هاتونسوال برای ایکنندهقانع جواب من-

 رو من بتونه که دارید جوابی هم شما بدونم خواممی قبلش

 و من دونیدمی کجا از بگید من به ونیدتمی کنه؟ قانع
 موقع اون رو ما نامزدی چرا ارتباطیم؟ در هم با بنیامین

 ما احتمالی یرابطه نگران االن و دونستیدمی نامبارک

  هستید؟

 در و کندمی باریک چشم دهد؛می قورت را دهانش آب

 :دهدمی ادامه دادن تکان سر حال

 روزی یه که آدمی با شما ارتباط که بگید تونیدمی عمو-

 شمایی با کشیده حبس سال سه جاتعتیقه قاچاق جرم به

اً شغلتون که  کشوره، این فرهنگی میراث با مرتبط دقیقا

 و حال من به شدنش نزدیک فکر از که آدمی اونم چیه؟
 .شده این روزتون
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 هشت_و_نود_و_صد_پست#

  

 حسینی_عادله#

 

 

 

 

 

 

 ناباور نگاهش .دارد شدنش آچمز از نشان عباس سکوت

 دختر .زندمی دور برکه مطمئن صورت میان در

 سه عباس که پرسدمی چیزهایی از اطمینان با برادرش

  .نشود سوال کسی برای تا بود جنگیده سال

 تا بود کرده مجبور را احتضارش حال در پدر مکافات با

 یک را خودش درنهایت و بزند نامش به را خانه این
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 این از را برادرش تا بود داده نشان وجدانبی کالهبردار

 ...تا بود خریده جان به را نابرادری انگ و کند دور خانه

 .بماند زنده تا

 از خارج وقتی است رفته ویبره روی انگار صدایش

 :لرزدمی او اختیارات

 باشم؟ داشته عتیقه قاچاقچی یه با تونممی ارتباطی چه من-

  برکه؟ گیمی چی فهمیمی

 وضعیت از اشدلسوزی و کندمی باریک چشم هبرک

 یشده لخته خون از گذارد؛می بعد برای را عمو جسمی
  .را صدایش لرزش و رنگیبی تا عمو لب پشت

 :پرسدمی گیرانهمچ و گذاردمی دلش روی پا

 ما نامزدی از آدم اون از شناخت  بدون شما یعنی-

 متوجه آدم ناو با ارتباط بدون شما یعنی بودید؟ ناراضی

می شکل داره دوباره بنیامین و من یرابطه که شدید
 کسی نفر دو خودمون از غیر که حالتی در اونم ؟...گیره

  نیست جریان در ایدیگه
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 اضافه باال لیست صدر به را امینمحمد اسم ذهنش در و

 یرابطه ترینجزئی جریان در که کسی تنها .کندمی
 ارسالی هایعکس جزء به هست بنیامین و او سوری

 .دیشب

 و گیردمی نظر زیر را عمو هایاکشنری ریزً ریزبه
 شبیه چقدر ناخودآگاه که کندمی فکر این به همزمان

 .است شده بهداد محمدامین

 شود؛می بلند جا از عباس اشموشکافانه نگاه مقابل در

 را سرش برکه .آمده تنگ جانش به عرصه که کسی مثل

 به محکمی دست عباس .کندمی ماشات را او و بلند

 و آوار حیاط فضای در را نگاهش و کشدمی صورتش
 به نگران البته و دلخور را نجوایش و کندمی سرگردان

 :رساندمی او گوش

 یه کمک دارم من بگی خوایمی تو؟ بگی خوایمی چی-

 که آدمی کمک بکنه؟ عتیقه قاچاق تا کنممی خالفکار

  زندگیمه؟ کابوس برادرم دختر به شدنش نزدیک

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 برای که سریع آنقدر .شودمی بلند جا از سرعت به برکه

بی .رودمی سیاهی چشمانش و گیج سرش ایلحظه
 :گویدمی تند و اندازدمی سر پشت به را موهایش حوصله

 بفهمم تونمنمی اصالاً چون عمو بگم خوامنمی هیچی من-

 ازم خودتون که چیزهاییه حسب بر سواالمم .چیه به چی

 چیزا این که کنممی اشتباه دارم من گیدمی شما ...پرسیدید

 قانعم .بیارید درم اشتباه از خب خیلی ...شده سوال برام

 و شما بین یرابطه وجود به که بشم شرمنده بذارید و کنید
 .کردم شک بنیامین

 

 نه_و_نود_و_صد_پست#

  

 حسینی_عادله#
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 .کندمی فرو موهایش درون محکم را دستش عباس

می فکر این به و دهدمی فشار همبه را هایشپلک عصبی
نمی نه و بدهد را برکه سواالت جواب تواندمی نه که کند

 اما .نیست انتظارش در خوبی اتفاق حال هر در تواند؛

 منطق و فکر یپشتوانه با و اصولی آنقدر برکه سواالت

 .باشد نمانده شبرای دادن جواب جز به راهی که هستند

 او به قدم یک برکه که شودمی متوجه هم بسته چشمان با

سینه روی برکه ظریف دست بعد کمی .شودمی نزدیک
 :شودمی ترخواهشی و ترمالیم لحنش و نشیندمی اش

 که چیزی اون .خودتم دختر برادرتم؛ دختر من عمو-

 قرار اگر ...بگو بهم چیه؟ کنیمی مخفی من از داری

 غیر تا دو ما مگه .محرمته کی پس باشم محرم من تنیس

 داریم؟ هم رو ایدیگه کس هم از
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می پیش طوری چیز همه هاییوقت یک داندنمی برکه
 با را چشمانش .شوندمی نامحرم هم هامحرم که رود

 هایچین تعداد فاصله همین در انگار .کندمی باز مکث

 و ناز یچهره به .است شده بیشتر چشمش اطراف
 مجبور که کندمی فکر این به و کندمی نگاه برکه معصوم

 و را اشهمه نه .بگوید او برای را ماجرا از بخشی است
 محکوم آن از قسمتی گفتن به .را اشاصلی هایقسمت نه

 در صد تکذیب امکان پرسیده که هاییسوال با چون است

 االب را دستش .است ممکنغیر بنیامین با اشرابطه صدی

 فشار اشسینه یقفسه روی برکه دست روی و آوردمی

 .افتدمی حرف به عاجزانه و دهدمی

 برای ولی هست یعنی عمو؛ نداره وجود خاصی چیز-

می نباید که کردم خبطی یه قبل هاسال من .نیست االن
 .کردم

 :کندمی ترکامل را اشجمله و زندمی دردناکی لبخند

 زمانی یه و شناسممی رو مینبنیا من گیمی راست تو-

 قبل سالً  خیلی برای ارتباط این ولی .داشتم ارتباط باهاش

 .آقاجون فوت از قبل برای .هست
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 شنیدن برای .فهمدمی را قلبش هایتپش شدن تصاعدی

 نظر به خوددار برای را تالشش تمام اما است عجول

 .کندمی رسیدن

 :گویدمی مالیمت با و شمرده و کندمی کج را سرش

اً .عمو بگید قبل هایسال ارتباط همون درمورد-  کامل لطفا

 حرفام با بعدش  دممی قول منم .بگید سانسور بدون و

 راحت بنیامین با ارتباطم و خودم بابت رو شما خیال

  .کنم راحت

 بعد و دهدمی تکان را سرش باری چند تأکید به عباس

می حیاط یشده کاریگل کوچک قسمت به را نگاهش
 حیاط دیگر هایقسمت با تناسخی هیچ که قسمتی .دهد

 .ندارد مانندشان برهوت

 

 دویست_پست#

  

 حسینی_عادله#
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 از یکی بودم نشده بازنشسته هنوز وقتی پیش سال چند-

 سر اومد نبود نامخوش هم خیلی که سازمان هایبچه

 نیقانوغیر دونستیممی حدودی تا و نبود موجهی آدم .وقتم

 .کنهمی کارایی یه

 مدیرای نه دونستیممی جز همکارای ما فقط رو این ولی 

 که زد حرف آدمی یه از چینیزمینه کلی از بعد .باال رده

 از و زد شراکت از حرف .گنجه اصلی ینسخه یه دنبال

 با من اما آدبرنمی کاراین پس از خودش که گفت این

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 اون نگرفتم؛ جدیش .مبکن کارایی یه تونممی پستم به توجه

 پر توپ با .نبودم خالف اهل منم و نبود حسابی آدم آدم

 سمتم دیگه که دادم اولتیماتوم بهش و بره تا کردم ردش

 .نشه پیداش

 :دهدمی ادامه و بیرون خسته را نفسش

 ببشتر .بود عموت زن و من هایدرگیری اوج روزا اون-

 رو شیشبخ یه تو و بود خونه همین توی ما دعواهای

 ...یادته خوب

اً .گیردمی دندان به را لبش یگوشه  از اعظمی بخش اتفاقا

پافشاری و عمو زن تمایل .داشت یاد به را دعواها اون
 برای مادرش تالش  و مستقل ایخانه گرفتن برای اش

 یخانه این از پسرها شدن فراری .عمو زن کردن آرام
 با شدن انهخ هم و ترکیه به مهاجرتشان و آرامش بدون

 را دلتنگی از پر روزهای خانوادگی، رفقای از یکی

 تا جواد و محسن خالی جای .کردمی تداعی برکه برای

 .زدمی ذوق در خانه این در هامدت

 همین در را آقاجون و پدرش هاینشینیشب حتی برکه

 و عمو مشکل کردن حل برای که داشت یاد به حیاط
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 وقتی همآن بودند حل راه دنبال به جدا ایخانه خریدن

 تنها خانه این و نداشتند دیگری یسرمایه خانه این جزء

 پدرش که دارد یاد به را شبی برکه .بود شانهمه سرپناه

 و بود زده عمو به را خانه خریدن و مغازه فروش حرف
 که کردنمی قبول غیرتش .بود کرده مخالفت قد تمام عمو

 کسب منبع تنها مغازه نآ .بپذیرد را برادرش پیشنهاد

 حمایتی هیچ بدون و سختی به او که بود برادرش درآمد

 .بود خریده

 تواندمی را خاطرات مرور .دهدمی تکان را سرش برکه

 را اشکشیده و درشت چشمان .بگذارد دیگر وقتی برای

 یگوشه به همچنان نگاهش که عمو یکالفه یچهره روی
 که کسی مثل حریصانه و داردمی نگه ثابت است حیاط

 :پرسدمی دارد تأیید به نیاز فقط و داندمی را ماجرا باقی

 رو همکارتون پیشنهاد که شد باعث عمو زن اصرار-

 نه؟ مگه کنید قبول

 را حدسی یبقیه برکه و بنددمی درد با را چشمانش عباس

 :آوردمی زبان به است درست کامالاً داندمی که

 درسته؟ وقتتون؟ سر بود اومده نبنیامی طرف از آدم اون-
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 یک_و_دویست_پست#

  

 حسینی_عادله#

 

 

 

 

 

 

پیشانی روی را دستش کف برکه سوال دو جواب در عمو
 سر سختی به هم آن و باریک فقط و دهدمی فشار اش

 عقب به قدم یک برکه، گفتن "هین" صدای .دهدمی تکان

 .بیندمی شرمندگی با را او هایلب لرزیدن و برداشتنش

 مقابل در قبل از بیشتر را جایگاهش لحظه هر که داندمی

 برگشتی راه مسیر این اما دهدمی دست از حسین یادگار
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 بگیرد نظر در جوابی او ذهن هایسوال برای باید .ندارد

 از همیشه برای را او باید اینکه و ندارد دیگری راه چون

 .دارد نگه دور و بترساند بنیامین

 رو بنیامین و کنم قبول رو پیشنهادش شدم مجبور آره-

اً .ببینم  طالق بحث عموتزن که شدم مجبور وقتی دقیقا

 نداشتم، مشکلی دادنش طالق با .بود انداخته وسط رو

 کردنمی درک رو شرایط که منطقبی زنً  یه کردن تحمل

زن که بود اینجا مسأله منتهی .بود شده سخت منم برای
 احتمال  و بود اشمهریه تنگذاش اجرا فکر تو عموت

 عقدنامه توی آقاجون و نداشتم مالی هیچ من وقتی اینکه

 خونه این روی دست قانون بود کرده رو مهریو ضمانت

 .نبود کم بذاره

 به برای تالشی حتی .نیست عمو توضیحات درگیر برکه

 خانه این در طالق از حرفی که روزهایی یادآوردن

 داغ فوالدین میخ یک به تبدیل ذهنش .کندنمی بود پیچیده

 آره" کندمی کاریکنده مغزش روی را جمله این که شده

 " ببینم رو بنیامین و کنم قبول رو پیشنهادش شدم مجبور
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 چالی تا و خوردمی ُسر کمرش روی از که سردی عرق

  .دارد تناقض خردادی صبح یک گرمای با آیدمی پیش آن

می کامل را ننگینش حاتتوضی و بیندمی را او حال عباس
 :کند

 و زبون و سر خوش .دیدم رو بنیامین و گذاشتیم قرار-
 فرق قانونیغیر آدمای یبقیه با رفتارش .بود خونگرم

 و خطر هیچ که کرد قانعم و زد حرف نشست .داشت
 معتبر نقشه یه .نداره وجود من برای حداقل ایآبروریزی

 آب و خاکی زیر درآوردن از بعد و گیرهمی من از

 اون ما کدومهیچ بعد و منه برای مال از سوم یک کردنش

 .نمیشناسه رو یکی

 خودشم به رو این .آوردمدرنمی سر کردمی که کاری از

 رو حرفاش من از خواستن نظر بدون و خندید .گفتم

مرحله به رو حرفاش که داد تعهد و کرد امضاء و نوشت
  .رسونهمی عمل ی

 روی بیزاری با .کندمی بیشتر را دستش فشار عباس

 مخاطبش انگار که نفرتی با و بنددمی چشم هاگربه بازی

 :دهدمی ادامه است خودش
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 درست برام عموتزن که ایمخمصه توی اونقدر من و-

 نگفتم و نزدم کاغذ اون زیر که بودم کرده گیر بود کرده

 کار یه برای دادنا تعهد این نفهمم که نیستم احمق اونقدر

 یه کردم سعی .نداره ایقانونی ارزش هیچ قانونیغیر

 ...کنم اعتماد و باشم بینخوش احمق

 

 دو_و_دویست_پست#

  

 حسینی_عادله#

 

 

 

 

 

شده ناامید نگاه و کندمی نگاه برکه به و باز را چشمانش
 هم را او یشده مشت دست .بیندمی خودش روی را او ی
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 لبش روی او هاینداند فشار البته و بیندمی بدنش کنار

 کندمی فکر سوال این به آورده؟ دختر این سر بر چه .را

 :خنددمی عصبی و

 خدا کتاب و قانون برخالف کارم که کردم قانع رو خودم-

 اعتماد بعد و خونهنمی مملکت این قوانین با فقط نیست

 که اینقشه .خریدم جون به رو خطر و دردسر کلی .کردم

 موزه از رو بود کشور این تاریخی و فرهنگی میراث جز

 .رسوندم آدم اون دست به و کشیدم بیرون

 زار دارد قصد که است کسی مثل برکه یچهره حالت

 بیشتر را پاهایش .کند گریه خون باید اصل در بزند؛

 پایش زیر شدن خالی که طوری دهدمی فشار زمین روی

 هایشمشت .کند حس کمتر عمو هایحرف شنیدن از را

 :پرسدمی ترسخت و کندمی ترمحکم و ترتنگ را

می ازتون رو اینا دارم و بیدارم که عمو شهنمی باورم-
 خودتون زبون از رو حرفا این دارم که من بیچاره .شنوم

 بگم و بزنم داد سرتون تونمنمی و دیگه کسی نه شنوم،می

 .چسبهنمی من عموی به و نارواست تهمته اینا کنید بس
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 هایشرمندگی تمام با شرمندگی این و است شرمنده عباس

 باقی برکه برای که است کسی تنها او .دارد فرق عمرش

 شدن خرد چشم با حاال اما باشد گاهشتکیه باید مانده،

  .بیند می را شدنش درمانده و ترسیدن دختر،

 ظریف و سفید هایدست کند، دراز دست خواهدمی دلش

 بذاریم رو شبقیه بیا" بگوید خواهش با و بگیرد را او

 "نکنیم اذیت رو خودمون این از بیشتر فعالاً بیا بعد، برای

 تواندنمی ماجرا باقی گفتن در تأخیر است این مسأله اما

 سرش از آب .کند ایجاد شانبین اسفناک جو در تأثیری

 :گویدمی را ماجرا باقی که گذشته

 یه با بود حسابم تو توجهی قابل مبلغ که نرسید ماه یک به-

نمی .شده تموم هم با ما کار که بنیامین سمت از پیام
اً مبلغ این دونستم  شده آب یعتیقه یه قیمت سوم یک واقعا

 اون که بود اونقدر کردنمی هم فرقی برام ولی نه یا است

 دهن و بخرم باهاش رو دارمش هنوز االن که آپارتمانی

 .ببندم رو عموتزن

 پر کلماتش .کندمی باریک چشم و هددمی تکان سر برکه

 آن .بریده است، خسته .قهر به تمایل از پر دلخوریند؛ از
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     EXCHANGE GROUP کاری از 

اً زنندمی حرف آن از بقیه که زندگی خوب روی  کدام دقیقا

  اوست؟ زندگی طرف

 کرد مزه دندنتون زیر زحمتبی پول اون طعم اونقدر و-

  نه؟ همگ کرده پیدا ادامه امروز تا بنیامین با ارتباطتون که

 برای .آوردمی باال استپ معنای به را دستش کف عباس

 هم او از برکه یعجله ظاهرااً اما دارد عجله دادن جواب

 :دهدمی ادامه تلخ که است بیشتر
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 و من نامزدی از که بود مفید براتون ارتباط این اونقدر-
 اون با تونرابطه رفتن لو اننگر و باشید ناراضی بنیامین

 .باشید

 .دهدمی تکان سرش کنار را دستش دو هر عصبی عباس

وبیست از کمتر در دوم بار برای اششده قرمز صورت
 خودش برای که دهدمی نشان را فشارش رفتن باال چهار

می را نگاهش .نیست آن به حواسش برکه و ندارد اهمیتی
 :گویدمی و دزد

 و من ارتباط برادرم خاک به .برکه نیست اینجوری-
دست بنیامین .شد قطع جا همون من سمت از بنیامین
 معتبر ینقشه دنبال بازم .دادمی پسغام پیغام و نبود بردار

 بعد که جعلی هاینقشه از بود پر خودش بر و دور .بود

 .دادنمی نشون رو ایعتیقه هیچ زدن دستگاه بار هر از

 کردممی تهدیدش کردم،می دوری کردم،می مخالفت من

 .ذاشتمی جلوتر رو پاش هی اون و

 یخیره و اندازدمی سر پشت را موهایش عصبی برکه
می گوش فقط و ماندمی او لب پشت یشده خشک خون
 .کند
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 رو پاش داشت .بود شده ترگستاخ نبود؛ بردار دست-

 اگر که کردم تهدیدش .ذاشتمی من قرمزای خط روی

 به رو چیز همه پی و قانون وقت سر رممی سمتم بیاد باز

 از کردممی فکر من نبود پیداش وقتی چند یه .مالممی تنم

 بوده زندان سال سه که فهمیدم بعدش اما ترسیده من تهدید

 .عتیقه قاچاق جرم به

 خبر وقتی اما شدم راحت شرش از کردممی فکر

 آدم این فهمیدم شنیدم آزادیش از بعد رو تو با نامزدیش

 از نتونه اگه حتی چسبیده من زندگی به که انگله یه مثل

می زندگیم مهم آدمای یبقیه به کنه تغدیه خودم خون
 دست و برسه نظر به تهدید یه من برای همیشه تا چسبه

  .باشه ساطورش زیر من

 فکر .کندمی نگاه رویشروبه یکرده عزیز سرتاپای به

 جانش عزارئیل  داشتنی،دوست موجود این شدن بازیچه

  .شودمی

 را هایشحرف ختامحسن جمله این با بیچارگی اوج در

 :کندمی اعالم
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اً-  و کردید هم با که هاییچت .دیشبش هایپیام مثل دقیقا
 من و فرستاد من برای رو فرستادی براش که عکسایی

 رو خودش دوباره اونقدر اینکه بابت تهدید .کرد تهدید رو

 اگر که آورده دست به رو اعتمادت و کرده نزدیک تو به

 با باراین دیگه نرسونم دستش به خوادمی که رو اینسخه

 .کنهمی تالفی تو آبروی

 

 

 

 

** 
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لوله .کندمی نگاه تعمیرکار مرد تالش به پنجره پشت از
 هایلهلو تا آمده مرد این و است ترکیده حیاط آب های

 عمر است سال خیلی که بکند هاییلوله جایگزین را جدید

 .رسیده پایان به هاآن

 :شنودمی آشپزخانه داخل از را اهورا شاکی صدای

 یا خوریمی مرغتخم پرسیدم ازت .اروند االغی خیلی-

 تا نشستی کردم درست خودم برای که حاال نه؛ گفتی ...نه

 .آریمی باال داری رو تهش

 :است خیالیبی و لودگی از پر اروند صدای

 من تخمای بیا هم تو اصالاً خسیس؟ شده چی مگه حاال-

 چرا؟ گفتم اگه بخور، رو
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 قرارشان مخاطب اخطارگونه و بلند صدای با جاهمان از

 :دهدمی

 .برید خط ماشین با باید بشه دیرتون-

 کالس شدن دیر به اینکه از بیشتر خبری یجمله این و

 یک حکم کند اشاره اروند اداری کار و ااهور زبان

 .دارد هاآن بحث پایان برای را اخطار

 همزمان  و بندندمی را حیاط درً  اروند و اهورا بعد دقایقی

 که شودمی باعث اشگوشی زنگ صدای شدن بلند

 .داردبر تعمیرکار فعالیت از را نگاهش

می سر گوشی کردن پیدا برای و کشدمی گردنش به دستی
  .کندمی پیدایش نفره تک یکاناپه روی .چرخاند

بی پیشانی به چینی متفکر که شودمی باعث برکه نام دیدن
 .اندازد

 از ترسنگین را او صدای شودمی برقرار که تماس

 :شنودمی همیشه

 .محمد آقا سالم-
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 بخش شدن حذف و دختر زدن صدا نوع درگیر را خودش

اًقطع او تماس .کندنمی اسمش دوم  و است مهمی تماس ا
  .گیردمی را تمرکزش تمام این

 .ماندمی منتظر و دهدمی را برکه جواب

  شه؟می ببینمتون؛ باید-

 حس را برکه صدای لرزش .کشدمی ریشش ته به دستی

 عجله دختر لحن است متوجه کهدرحالی هم آن .کندمی

 .دارد

 هینگا پنجره از و چرخدمی پهلو به کمی فاصله همان از

 :اندازدمی حیاط به

 تونیمی .درگیرم کمیه خونه توی من فقط ...شهمی-

  دیگه؟ ساعت دو برای بذاریش

 شم بر تکیه با .شنودمی را ماشینی کشدار بوق صدای

 رانندگی حال در برکه که بزند حدس تواندمی اشپلیسی

 لحن .است گرفته قرار دیگر یراننده یک عنایت  مورد

 اما آمده سر صبرش و آورده کم که است کسی لحن برکه

 :آیدنمی کوتاه اشخواسته از

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

خونه آدرس .کنم صبر موقع اون تا تونمنمی متاسفانه نه-
 کنید؟می لطف رو تون

 

 پنج_و_دویست_پست#

  

 حسینی_عادله#
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دوباره نگاه شدن پیاده حال در و کندمی پارک را ماشین
 ارسال برایش که آدرسی بقط .اندازدمی خانه در به ای

 وقت اگر شاید .باشد محمدامین یخانه باید خانه همین شده

 با اشقدیمی بنای وجود با خانه این تفاوت به بود دیگری

 .کردمی فکر اطرافش نشیناعیان و مدرن هایخانه

 در مغز کردن خالی کندمی فکر که کاری تنها به االن اما

  .است انفجارش حال

 روی را اشآفتابی عینک و داردبرمی قدم انهخ سمت به

 روی زمان خواهدمی دلش کندمی حس .گذاردمی سرش

 تعجب و احوالپرسی و سالم قسمت از و بیفتد تند دور

 او و بگذرند او یعجوالنه حضور از محمدامین

 محمدامین برای را مغزش و ذهن فوران به رو محتویات

 اطالعات این وجود اب حاال بپرسد و بریزد داریه روی

 مقابل در استراتژیشان کنند؟ چه باید آورعذاب و جدید

 و باشد باید چه ایستاده مثلث یک وسط انگار که بنیامینی
 باید مثلث این اضالع در بهداد محمدامین و عمو ، او

 شوند؟ جابهجا چطور
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 آهنی در روی نگاهش .ماندمی منتظر و زندمی را زنگ

 گذردمی ذهنش از و ماندمی ابتث رنگ سفید بزرگ

اً  به صحبت برای محمدامین و زدمی زنگ نباید احیانا

 آمد؟می او ماشین داخل

 این یخانه به پا انگار که زندمی حالی در را دوم زنگ

 که ایخانه به گذاشتن پا .دارد جذابیت برایش گذاشتن مرد

 برای دلش که کردهمی زندگی آن در دختری روزی

 ممکن شکل بدترین به درنهایت و بود خورده سر بنیامین

  .بود داده پس را عاشقی این تقاص

 آشنای صدای بعد و آیدمی آیفون شدن برداشته صدای

 :روزها این پرتکرار مرد

 ...تو بیا-

 پا احتیاط با .دهدمی هل را در و کشدمی داخل به را لبش

  .گذاردمی حیاط به

 حیاط یک .کندمی ررسیب را حیاط تند دور روی نگاهش

 درخت تک آب، از خالی حوض یک قدیمی، بزرگ

 یگوشه باربیکیوی و والیبال تور حوض، باالی تنومند
 کنار هایلوله با که تعمیرکاری حضور یعالوه به حیاط
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 برکه برداشت هااین است، برکه به پشتش و درگیر دیوار

 .است جدید فضای این از نگاه یک در

 را بیشتر کنکاش یاجازه هاپله روی نمحمدامی حضور

 هایسال یبرکه دیگر هم او که چند هر گیردمی او از

 خالی جای و آب بدون حوض افسوس که نیست قبل

 .بخورد را آن دور هایشمعدانی

 زیبایی هر به نسبت روزی که ایبرکه با برکه این

 فاصله دنیا یک دادمی نشان العملعکس هم کوچکی

 و تنهایی از پر آشفته، روزهای درگیر برکه این .دارد
 .است اشخاکستری

  .برسد محمدامین گوش به که دهدمی طوری را سالمش

 داشت عجله دیدار این برای که را دختری پای سرتا او

 ایسورمه تنگ مانتوی رنگ، طوسی شال .کندمی تماشا

 عجله با چقدر دختر که دهدمی نشان دختر مشکی کفش و

 .است وشیدهپ لباس

 با و گیردمی او روی از را نگاهش دهد؛می را جوابش

 .دهدمی نشان را ایوان روی صندلی و میز دست
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قدم و اندازدمی حیاط یگوشه مشغول مرد به نگاهی برکه
 که هست حواسش آنقدر .داردبرمی تردید با را هایش

 در را حیاط باز فضای کردن صحبت برای محمدامین

 وسواس یک درگیر برکه اما نشود معذب او ات گرفته نظر

 شنیدن و تعمیرکار مرد این حضور .است دیگر فکری

نمی برکه که است چیزی این هایشان،حرف احتمالی
 .خواهد
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 برسد ایوان به مانده پله یک آید؛می باال متفکر را هاپله

 را سرش .است طبیعیغیر شانقدی تفاوت حاال .ایستدمی

 محمدامین جدی صورت به خیره و گیردمی باال کامالاً

 :کندمی زمزمه

 ....تعمیرکار آقای این-

 .ماندمی او یخیره سکوت در اشجمله یبقیه جای به

 این از بخواند مفصل حدیث محمدامین که است امیدوار

 هب اینقدر کی کندمی فکر حال عین در و ناقص یجمله
 او با صحبتیهم برای خودش که کرده پیدا اعتماد مرد این

  دهد؟می نشان تمایل سقف یک زیر

 و رودمی کنار راهش مسیر از آرامش با محمدامین
 :دهدمی جواب

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 معتمده، ذارهمی من یخونه توی رو پاش که آدمی هر-

 فاصله اینکه ضمن .باشه خونه تعمیرکار اگر حتی

 .نشه شنیده هامونصحبت که هست اونقدری

گلبول میان در آرامش تزریق به شبیه چیزی جمله این و
 با تواندمی مرد این چطور فهمدنمی .است خونش های

 که فهمدمی را این اما باشد گذارتأثیر اینقدر جمله یک

 وجود سوم نفر آن حضور خاطر به نگرانی برای جایی

 .ندارد

 و آیدمی باال را ماندهباقی یپله تک تریمطمئن هایقدم با
 میز روی را اشکوله .شودمی جاگیر فرفروژه میز پشت

رو محمدامین .گذاردمی آن روی را عینکش و کندمی رها
 سوالش اولین برکه تصور برخالف و نشیندمی رویشبه

 :نیست او عجیب حضور درمورد

  خوبی؟ تو-

 .نشود خوب وقتهیچ شاید و نیست نبود، نه خوب؟

 و جدی چشمان به را نگاهش و گیردمی باال را سرش
اً .دوزدمی او پهن ابروهای  یچهره حالت از روزی واقعا
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 برای فقط بود اینجا حاال چرا پس ترسید؟می مرد این

 :دهدمی تکان سر صادقانه بریزد؟ را ترسش اینکه

 خوب بلکه بزنم حرف باهاتون اومدم .نیستم خوب نه-

 .بشم

 کمی را خودش و کندمی مشت میز روی را راستش دست

 :گویدمی حوصله با و شمرده .کشدمی او سمت به

 منظم رو افکارت تونیمی آرممی خنک آب لیوان یه تا-

  بگی؟ بهم شهمه از عجله بدون بعد و کنی

نیمه تا شالش که آنقدر .دهدمی تکان سر ترمحکم باراین
 :خوردمی سر سرش ی

اً نه-  حرف زودتر لحظه یه حتی برای من .بشینید فقط لطفا

 .دارم عجله شدن دیونه دیرتر لحظه یه و زدن

 دو_دو تا او خرمایی دارحالت موهای از محمدامین نگاه

 مکث با .آیدمی پیش هایشمردمک قراریبی و زدن

 به دادن تکیه از بعد و کشدمی پایینش لب روی را زبانش

 :دهدمی جواب موافق لحنی با اشصندلی

 .شنوممی کن، شروع خب؛ خیلی-
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 رد بنیامین با که دیشب هایپیام از .کندمی شروع برکه و

 که بود کرده اصرار که هاییعکس تا کرده بدل و

می را هم به محمدامین ابروهای شدن نزدیک .بفرستت
 از عمو، عجیب حال از گفتن .دهدمی ادامه وقفهبی و بیند

 آشنایی نوع تا فیدشس گیرعرق روی و هالب پشت خون

 و سانسور هیچ بدون را بنیامین با او ارتباط و
  .کندمی تعریف ایفاکتورگیری

 هم کذایی یخانه آن و عموزن ماجرای گفتن از حتی

 مرد برای تواندمی جزئیاتی هر نظرش به .شودنمی غافل

 .باشد داشته کارایی رویشبهرو کاربلدً 

 

 هفت_و_دویست_پست#

  

 سینیح_عادله#
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 بنیامین روش تغییر از مظلومانه و لرزدمی صدایش

 عمویش دارد قصد اینکه .گویدمی عمو کردن تهدید برای

 .کند تهدید آبرویش ریختن و برکه با را

 استپ یک .کندمی مکث رسدمی که اینجا به برعکس

نمی که ماجرایی باقی از گفتن و کردن تازه نفس برای
 خواهد چه شنیدنشان از بعد دامینمحم العملعکس داند

 هایچشم از را نگاهش اما نه؛ یا بترسد باید داندنمی .بود

 او گردن تا ابروهایش شکستگی حالت و مرد این جدی

 حرف به بعد و گویدمی باداباد چه هر یک .آوردمی پایین

 و خودش یرابطه رونمایی از صداقت کمال در .افتدمی
 که گویدمی این از .گویدیم عمویش برای محمدامین

 بینشان قرارهای تمام از عمویش خیال کردن راحت برای
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 و سوری یرابطه تا محمدامین و او همدستی از .گفته
 .مکار روباهً  آن انداختن دام به برای بنیامین با نمایشی

 و دختر کالم استرس .کندمی گوش فقط محمدامین
می اعتماد دختر نای اینکه نیست؛ کم .فهمدمی را تردیدش

خانواده از ماندهباقی عضو تنها قانونیغیر کار از و کند
 این به علم با هم آن .نیست کم اصالاً گویدمی او برای اش

 با همچنان و بوده قانون مرد روزی مرد این که موضوع

 .است ارتباط در قانون

 این دارد انتظار شاید .شودمی ساکت رسدمی که اینجا به

 جمله اولین با و بشکند را اشطوالنی تسکو مرد

 سکوت .کند مشخص او هایحرف مقابل در را موضعش

 جابهجا اشصندلی روی کمی که شودمی باعث محمدامین

 به خیره درنهایت و زندمی پلک سنگین باری چند .شود

 :گویدمی او جذب پیراهن یدکمه باالترین

 و من یرابطه نوع درمورد باید، که اونقدری االن عمو-
 راحت رو خیالش توضیحاتم کردممی فکر .دونهمی شما

 ایرابطه اینکه بر عالوه که کنهمی مطمئنش و کنهمی

 خطری شما حمایت لطف به بلکه نیست بنیامین و من بین
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 توضیحاتً  یهمه وجود با اما .کنهنمی تهدید رو من هم

 شماره و آدرس ...ببینه رو شما که داره اصرار عمو من

 بهش شما درمورد اطالعاتی من .خواستمی رو تلفنت

 هم  .بزنم حرف باهاتون باید اول کردم فکر چون ندادم

 دادن برای اجازه گرفتن هم امروز ماجرای تعریف برای

 !عمو به اطالعاتتون

 را سرش .کندمی سکوت رسدمی که حرفش اینجای به

 گفته را هافتنیگ .کشدمی باال را چشمانش اما کندنمی بلند

 که ایلحظه تا داندمی خوب .است نشده سبک هنوز اما

 نخواهد خبری شدن سبک از نبیند را مرد این العملعکس

 از برکه شناخت طبق او واکنش که شرطی به هم آن  .بود

 .بیفتد اتفاق مرد این

 :پرسدمی تردید با و دهدمی قورت سخت را دهانش آب

 ن؟بگی چیزی یه خوایننمی-

 لحنش .کشدمی گردنش به دستی جدیتش حفظ با امینمحمد

 :است عصبی کمی
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 چه روی اینکه اول .بگم تاچیز دو خواممی ...چرا-

 اینکه دوم و فرستادی؟ عکس شرفبی اون برای حسابی

 برات عموت که باشه چیزی اون تونهنمی ماجرا یهمه

 .کرده تعریف

 اول .دارد دلیل دو تعجبش .پردمی باال برکه ابروهای

اً هایعکس فرستادن کردنمی فکر اینکه  اشپوشیده نسبتا

 یجمله اولین موضوع و باشد اهمیت از درجه این در
 شده باعث اشجمله کدوم اینکه دوم و شوند امینمحمد

 کند؟ شک عمویش کامل صداقت به امینمحمد

 رو آب اصلی یفلکه تمومه، من کار بهداد آقای جناب-

 کاری من با .نداره نشتی هالوله از کدومهیچ کردم باز هم

 ندارید؟

 .چرخاندمی سر تعمیرکار مرد سمت به ناخودآگاه برکه

 مرد با حساب تسویه برای و شودمی بلند جا از محمدامین

 .رودمی پایین را ایوان هایپله

می فکر هم باز و کندمی بدرقه را او هایقدم نگاهش با
دقیقه چند ینفره دو تنهایی به ربطی چهی فکرهایش کند؛
  .ندارد دیگرشان ی
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 فرستادن برای محمدامین اعتراض دلیل به فقط برکه 

 عمو هایحرف شدن سانسور به اعتقادش دلیل و هاعکس

 .کندمی فکر

 

 هشت_و_دویست_پست#

  

 حسینی_عادله#

 

 

 

 

 

 

 بیرون حال در و ایستدمی تعمیرکار مقابل محمدامین

 برکه .دهدمی گوش او توضیحات به پولش یفک آوردن
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بی هایحرف شنیدن برای تالشی اما کندمی تماشایشان
 .کندنمی شاناهمیت

 را هایشصحبت که دارد وقت محمدامین برگشتن زمان تا

 که سوالی دو جواب گرفتن برعالوه .کند بندیاولویت

می نگرانش هم دیگری مهم موضوع آمده پیش برایش
 و باشد اشلحظه این نگرانی اوج شاید که ضوعیمو کند،
 که محمدامینی سمت از تواندمی که است خطری آن

 .کند تهدید را خطاکارش عموی بوده قانون مرد روزی

 زمان شدن تمام از خبر حیاط در شدن بسته صدای 

 با برگشتن حال در را محمدامین .دهدمی را کوتاهش

 شلوار جیب در چپ دست رفتن فرو تکراری ژست همان

 .کندمی تماشا اشعجله بدون و مطمئن هایقدم و مشکی

 متوجه و کندمی تماشا را او مشوش یچهره محمدامین

 در او کردن شریک از بعد حتی عجول دختر که است

 .نیست خوب حالش شنیده، عمویش از که هاییحرف

 دارند؛ اعتقاد پایستگی قانون به دختر هاینگرانی انگار

 .کندمی تغییر دیگر شکل به شکلی از فقط .شوندنمی تموم
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 طرف یک .نشیندنمی صندلی روی ولی رسدمی ایوان به 

اً و میز  تماشایش باال از ایستد؛می برکه راست سمت دقیقا

نمی اهمیتی اشخورده سر شال به که را دختری .کندمی
  .است میز به خیره حاال و دهد

 .گذاردمی میز روی را راستش دست و شودمی خم کمی

 تا او شال دستیک هایطوسی روی از گاهی را نگاهش

 و برودمی پیش آیندمی نظر به نرم که مویی تارهای روی
آن کندمی دادن توضیح به شروع حوصله با .گرداندبرمی
 :باشد داشته برکه هایسوال شنیدن به احتیاجی کهآنبی هم

 .فرستادیمی وجدانبی اون برای رو هاتعکس نباید-

 نیست خوبی توجیه بودی پوشیده عکسا اون تو اینکه

 بیشتر بعد یدفعه لقمه حروم اون که شدی باعث وقتی

 خودت که جوریهمون .بخواد ازت بیشتر و بره پیش

 دوران توی که کردی تعریف برام ماشین توی شب اون

نمی حفظ باهات نامزد یه حد در رو شفاصله نامزدی
 .کرده

می کم هایشانصورت یفاصله کند؛می بلند سر برکه
 .قرارندبی علنی شکلی به درشتش چشمان .شود
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می تماشا نزدیک یفاصله از را قراریبی این محمدامین
 را این تواندمی اشمردانه و زمخت افکار درمیان و کند

   .زیبا ...و مظلوم مظلومند؛ دختر چشمان که کند اعتراف

 :کندمی زمزمه و زندمی پلک سنگین برکه

 

 نه_و_دویست_پست#
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 مقابل در مناسب، العملعکس دادن نشون توی من-

 طرف هست حواستون .عاجزم آدم اون هایخواسته

  خطه؟هفت خالفکاره یه من حساب

 اشچهره اما آیدنمی چشم به زندمی امینمحمد که لبخندی

 این زد؛می حساب حرف دختر .ددهمی نشان ترنرم را

 رنگ چوبی دستنبدهای انتخاب درگیر باید االن دختر

 به ناخودآگاه که سرسختی دنیای مشغول نه باشد اشرنگی

 اثر در را او گلوی سیبک خوردن تکان .بود گذاشته پا آن

می ادامه قبلی مالیمت با و بیندمی دهانش آب دادن فرو
 :دهد

 کنیم؛می مسأله این حال به فکری یه .گیمی درست آره-

 پیامی بنیامین وقتی که بشه مهیا شرایطی اینکه برای اونم

 .بدم جواب تو جای به من دهمی

 فقط محمدامین توضیح از برکه !رسانشپیام شدن هک 

 موضعی آن به نسبت البته که برسد نتیجه این به تواندمی

 .نیست آن مخالف و ندارد
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 حداقل به را بنیامین و او ارتباط که چیزی هر از اصالاً

 در را او جای محمدامین اینکه .کندمی استقبال برساند

 .است عالی نیست، خوب بگیرد بنیامین با کردن چت

 اهمیتبی که ندارد شانبین کم یفاصله از ایناامنی حس

 :گویدمی متفکر و کشدمی پایینش لب روی را زبانش

 عموم من حرفای شنیدن با فقط باید چرا ...عمو درمورد-

 سانسور با و نگفته رو چیزهمه که کنید متهم این به رو

 .زده حرف

 آنقدر دختر این .دهدمی را او جواب بامالیمت و شمرده

 با دارد حق که دارد قرار ماجرا دل در و شده بزرگ

 با را واقعیت کندمی سعی اما شود روبهرو واقعیت

 :ندبرسا نظرش و سمع به حوصله

 و رد حد در بنیامین و عموت بین ماجرای تمام اگر چون-
نمی زمان اون بنیامین بود گنج ینسخه یه کردن بدل

 خیلی خودش پای وقتی اونم .کنه تهدید رو عموت تونسته

 راحته خیالش اون .داستان این تو گیره عموت از بیشتر

 بر عالوه که بکنه شکایتی شعلیه بر تونهنمی عموت که

 اضافه هم رو تو عکسای از سوءاستفاده قبلیش دیدهایته
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 و خبط یه عموت که نتیجه این به رسیدن پس .کرده
 دست و بنیامینه خالف از تربزرگ که کرده خالفی

 .نیست سخت بازه، کردنش تهدید برای بنیامین

 .رودمی باال تصاعدی برکه ایقهوه هایمردمک لرزش

 چال و لرزدمی ایظهلح برای اشچانه اما ندارد بغض

 :رسدمی نظر به تررفته فرو آن روی

 قاچاق؟ خالفی؟ چه مثالاً-

 

 ده_و_دویست_پست#
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 " یجمله که بیندمی بیند؛می را او پلک پریدن محمدامین

 :دهدمی تغییر جمله این به را " قاچاق از بدتر شاید

 !باشه همین عموت خطای شاید آره-

 گرفتن قرار .است سریع خیلی برکه بعدی عملالعکس

 یمردانه دست روی اشکرده یخ و ظریف دست
 همآن .دارد استرسش از نشان که فشاری و محمدامین

 :چسبیده او صورت به ملتمس نگاهش کهدرحالی

 نه؟ مگه بدی قانون تحویل رو عموم خواینمی که شما-

می خوب شما .اینجام االن که کردم اعتماد بهتون من
 تمام بعدم ...مونده برام که کسیه تنها عموم که دونی

بزرگ خطای اصالاً شاید احتماله و حدس شما حرفای
 که شغلی خاطر به شما شاید .عموم باشه نکرده تری

 نه؟ مگه .بدبینی زیادی داشتی

 یجمله در "نهمگه" و "شاید" یکلمه تعدد به محمدامین
 ادای هنگام او کلمات درد یازهاند به نه اما کندمی فکر او

 ."مونده برام که کسیه تنها" یجمله
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 هم به انگار خورد؛نمی جم هم روی از شانچشمان

 از را چپش دست و زندمی ایمردانه لبخند .اندچسبیده

 و گذاردمی دختر سرد دست روی .آوردمی در جیب
 اما باشد کم حد این در نباید شانفاصله  .دهدمی فشار

 :هست

 .بگیره ازت مونده برات که رو کسی تنها تونهنمی کسی-

 نذارم؛ که اینجام من کنه فکر قضیه این به حتی کسی اگر

 متضرر کردی من به که اعتمادی بابت تو نیست قرار

 خودتم حتی که کن تکرار خودت با اینقدر رو اینا .بشی

 .کنی شک بهش نتونی

 الزم زمان برکه رانگا .شودمی برقرار سکوت ثانیه چند

 باورشان و کند تکرار خودش با را هایششنیده که دارد

 ینتیجه .بود خواسته او از مرد این که چیزی همان .کند
 اششده حبس نفس شدن آزاد ایثانیه چند سکوت این

 صورتش به حد از بیش که ایمردانه صورت روی

  .باشدمی است نزدیک

نمی گرماست؛ این یرایپذ ایلحظه برای فقط امینمحمد
  .بکشد عقب که کندمی مجبور را خودش چرا داند
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  .است مانده جا قبل یثانیه چند در ذهنش انگار که چند هر

 را نگاهش که شودمی باعث حیاط در شدن باز صدای
 بردارد؛ برکه امیدوار چشمان روی از عجله بدون

 .زیبا ...و امیدوار مظلوم، چشمان

 .کشدمی عقب او دست روی از آرام را دستش

 با شودمی همزمان شلوار جیب در چپش دست رفتن فرو

 واج و هاج گفتن "بابا نه" و اروند کشدار سوت صدای

 .اهورا

 

 یازده_و_دویست_پست#
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می حیاط در سمت به نگاهی محمدامین بدن کنار از برکه
 موهای اب نوجوان یک دیگری و جوان مرد یک .اندازد

 برکه برای حدسش .مانده باز تعجب از که دهانی و فر

 ترکوچک برادر باید نوجوان، پسر که نیست سخت

 .باشد محمدامین

 در که متوهمی یوظیفه سرباز همان که هم جوان مرد 

 ساخته داستان محمدامین و او یساده معاشرت از کافه

 .بود

 به پا یک روی که شنودمی حالی در را محمدامین صدای

 :چرخیده هاآن سمت

  قرمزید؟ فرش منتظر وایسادید؟ اونجا چرا-

 در و داردبرنمی برکه روی از را اشخیره نگاه اروند

 اهورا گردن پشت به محکمی یضربه دست با حالهمان

 :زندمی
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 داشته شاش تو هی زوده رفتن خونه برای گممی من هی-

 .باش

 روی از را نگاهش خورده که ایضربه از شوکه اهورا

 مگه" گیردمی را ضرب جای دست با و داردبرمی برکه

 "؟!مریضی

 صدای زیر در صدایش اما گویدمی اعتراض با را این

 :شودمی گم اشهشداردهنده لحن و محمدامین

 هم با کارا خیلی امشب تو و من که خونه تو برو بیا-

 .داریم

 هایشانفحر .کشدمی خودش سمت به را اشکوله برکه

اً ینقطه یک به محمدامین با  .است رسیده قبولی قابل نسبتا

 بدهد را بنیامین هایپیام جواب او جای به محمدامین اینکه

 قرار بنیامین و عمو ماجرای جریان در محمدامین اینکه و

 بیفتد خطر به محمدامین سمت از امنیتش آنکهبی گرفته

اً ینتیجه  .است وگوگفت این بخشرضایت نسبتا

 محمدامین به رو را اروند جواب شدنش بلند با همزمان

 :شنودمی
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 اگه کن تکمیل رو االنت ینصفه کارای گممی من داداش-

 .خدمتم در شب آخر منم موند برات جونی

 که دارد سادیسم پسر این .کشدمی درهم را هایشاخم برکه

 .دهدمی ربط همبه شکل بدترین به را محمدامین و او

 دیگه زبون یه با یا رو هاتپرت و چرت کنیمی ومتم-

 کنم؟ حالیت

 حال در که اروند دست که است کوبنده آنقدر لحنش و

 قصد به حیاط در سمت به اهورا بازوی کشیدن

  .شودمی خشک است برگشتنشان

 اهمیتبی و نشانده چهره بر که غلیظی اخم حفظ با برکه

 فکر با .ایستدمی ینمحمدام مقابل دو، آن یخیره نگاه به

روبه مرد چشمان در کردن نگاه اروند یجمله معنای به
 مخفی را حالتش کندمی سعی کند؛می معذبش کمی رویش

 :کند ادا آرام و عادی را اشجمله و دارد نگه

پیام کردن هک برای هم .مونممی خبرتون منتظر من-
 کاری من با شما ...عمو با مالقات قرار تعیین هم و رسانم

 ندارید؟
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 در کند؛می لمس را دهانش دور انگشت دو با محمدامین

 :نیست اروند کالم تأثیر از ردی او نگاه

 

 دوازده_و_دویست_پست#

  

 حسینی_عادله#

 

 

 

 

 

 

  داری؟ ماشین ...کنم می خبرت-

می جواب کوتاه و کندمی جاجابه شانه روی را اشکوله
 :دهد
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 ...خداحافظ و ممنونم چی همه بابت ...بله-

 را ایوان هایپله گیردمی که را اشخداحافظی جواب

 شدت به و کندمی حفظ را اشچهره جدیت .رودمی پایین

 .نیفتد اروند سمت به نگاهش که کندمی مراقبت

 شاید و عجوالنه سالم که دارد فاصله دو هر با قدمی چند

 سر او سمت به ناخوادآگاه شنود؛می را اهورا یترسیده

 حالت و بدموقع سالم این از چرا داندنمی .چرخاندمی

 داخل از را لبش .افتدمی خنده به او یچهره واج و هاج

 تربیتبی جوانً  مرد جایشبه نا یخنده تا گیردمی گاز

 .نکند ترپررو را او دست کنار

 زمزمه لب زیر را سالمش جواب و دهدمی تکان سری

 .کندمی

اً  اروند صدای که است مقابلشان از شدن رد حال در دقیقا

 است مراقب که است مشخص شنود؛می آرام لحنی با را

 :نرسد گیرشسخت و تربزرگ برادر گوش به صدایش

 !شدمی ترخوشحال داداشم رفتیممی ما ....حاال بودی-
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

بینی به چینی اکراه با و گیردمی ترسفت را اشکوله بند
 احمقً  این جواب که تاس این اشمنطقی .اندازدمی اش

 را نگاهش .است دیگری چیز تمایلش اما ندهد را متوهم

می کندتر را هایشقدم فقط دارد؛برنمی حیاط در روی از
 :دهدمی را او گستاخی جواب و کند

 که کنیمی مصرف چیزی گفتممی نبودی برادرش اگر-

 شناسی؟نمی برادرتم شناسینمی رو من ...متوهمی اینقدر

 کاربی آدم اون تونهنمی شخصیت این با آدمی همیفنمی

  باشه؟ بیمارت ذهن توی گذرونخوش

 یچهره .کندمی باریک چشم ایوان روی از امینمحمد
 نشان او رخنیم روی اروند شدن دقیق اما بیندنمی را برکه

 چندان نه گویوگفت یک و است شنوده که دارد این از

 .است افتاده اتفاق بینشان مناسب

 را شدن نزدیک این اروند .آیدمی پایین را ایوان هایپله

 با باراین و کشدمی مویش بدون سر به دستی و بیندمی

 :دهدمی جواب شوخی نه و دارد لودگی نه که لحنی
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

اً-  حضور به تونمنمی شناسممی رو برادرم چون اتفاقا

 اولین تو چون .کنم نگاه عادی خونه این توی توندونفره

 .رسیده حداقل به باهاش اتفاصله که هستی دختری

 این برای توضیحی این از بیشتر زند؛می پوزخند برکه

می حوصلهبی و دهدمی سرعت را هایشقدم .ندارد آدم
 :گوید

 

 سیزده_و_دویست_پست#

  

 حسینی_عادله#
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 نتیجه لطفاً  منتهی ات؛مسخره دالیل این با باش خوش-

 .دارنگه خودت ایبر فقط رو گیریت

می کجی لبخند اروند که رسیده متریشان یک به محمدامین
 :دهدمی جواب رضایت با و زند

 ممکنه فقط حاال رسیمی گرفتم من که اینتیجه به هم تو-

مرحله تو و باشی نرسیده االن تا اگه البته ...تأخیر با کمیه
 .نباشی انکار ی

 ...اروند نشنوم ازت دیگه یکلمه یک-

 مشخص .دارد اولتیماتوم زیادی توبیخی، یجمله این

 در برکه .ندارد روپیش را خوبی دقایق اروند که است

 شدن دلخور بدون اروند که بیندنمی و کندمی باز را حیاط

 .گذاردمی نظامی احترام

 حال در اروند که بیندنمی هم باز و بنددمی را در برکه

شاکی و سخت سر یرهچه و محمدامین مقابل از گذشتن
 چند هشدار پرروگری با و کندمی او نثار چشمکی اش

 :گذاردمی پا زیر را او قبل یلحظه
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 به تبدیل رو کشلوله سروان؟ جناب داری جادو چوب-

 کنی؟می برفی سفید

 

 

**** 

 

 

 منتظر و دهدمی فشار دستش درمیان را خالی یکاسه

 به نگاهی .دشومی آیفون از همسایه زن صدای شنیدن

 همسایه زن پیش هامدت .اندازدمی سرخیگل یکاسه

 آنقدر او و بود آورده آش برایش کاسه همین داخل

 گل به رفتن از قبل امروز تازه که داشت مشغولیت

 با .برگرداند زن به را کاسه بود گرفته تصمیم فروشی

 از پر را کاسه داخل نبود بهتر کندمی فکر خودش

 برای مادرش همیشه که کاری کرد؟می شکالت

 شبیه چیزی را نفسش .کردمی نذری ظروف برگرداندن
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

اً .دهدمی بیرون بینی از آه یک به  اشزندگی کجای دقیقا

  باشد؟ این که بود مادرش شبیه

 .عزیزم اومدی خوش جانم ای-

 سر که شودمی باعث آیفون در همسایه زن صدای پیچیدن

می باز در بگوید چیزی ندک وقت اینکه از قبل .کند بلند
 گوشش در جایش سر بر آیفون گرفتن قرار صدای و شود

 .پیچدمی

 را حیاط داخل تواندمی برکه و شودمی باز نیمه، تا در

 این داخل اشبیوه دختر و خانم معصوم روزی .ببیند

 هاآن که سالی سه این در داندنمی .کردندمی زندگی حیاط

 پیرزن برای اتفاقی چه کردندمی زندگی سهیل یخانه در

 بکند باصفا حیاط این از دل بود شده راضی که بود افتاده

 .بفروشد را آن و

 به افتد؛می حیاط داخل ماشین به نگاهش ایلحظه برای

 آمریکایی ماشین یک .رسدمی نظر به آشنا ماشین نظرش

 کجا را ماشین داندنمی .ایشفیروزه آبی خاص رنگ با

 ماشین این حداقل یا و است دیده است مئنمط ولی دیده

اً  .اوست ذهن درون ماشین کپی دقیقا
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

می باعث و پیچدمی حیاط داخل زن هایدمپایی صدای
 لبخند یک و بگذارد کنار را ماشین به کردن فکر که شود

 .بنشاند لب روی مودبانه

 

 چهارده_و_دویست_پست#

  

 حسینی_عادله#
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 سر به رنگی چادر .آیدمی استقبالش به باز رویی با سمانه

 دارد چهره به متناسبی آرایش قبلی بار برعکس اما دارد

 و کندمی سالم برکه .است کرده تردلنشین را اشچهره که
 .برسد در به او تا شودمی منتظر

 بیا جون برکه وایسادی جااون چرا ماهت روی به سالم-

 ...تو

 با برد؛می جلو را ظرف و شودمی جابهجا جایش در

 :دهدمی جواب مٔودبانه و زندمی پلک مالیمت

 تونکاسه .شهمی دیرم داره کار سر برم باید ممنونم-

 ممنون خیلی .بیارمش براتون رفتمی یادم هی بود مونده

 .تونخوشمزه آش بابت

می جلو کاسه گرفتن برای را دستش و خنددمی سمانه
تنهنیمه تاپ تواندمی کهبر و شودمی باز چادرش الی .برد
 .ببیند را اش

 .نبود ایعجله هم کاسه برای دلم؛ عزیز جونت نوش-

اً  صرف به رو خودم کاسه گرفتن یبهانه به روز یه نهایتا

 .نداختممی تخونه چایی
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 ول_شلًُ "ایخودتونه یخونه" و زندمی کجی لبخند

 .دهدمی زن تحویل

 تواندمی برکه و دکنمی کیپ دوباره را چادرش سمانه

نیم تاپ و زن مالیم آرایش ماشین، آن که کند گیرینتیجه
 .باشد ماموریت از زن همسر برگشتن ینتیجه اشتنه

اً آمدن داخل برای هم زن تعارف احتماالاً  روی از صرفا

 برای ایبرنامه درنهایت برکه که چند هر .است بوده ادب

 .ردندا زن این با شدن خودمانی و آمد و رفت

 :داردبرمی عقب به قدمی برگردد اینکه بدون

 .کنممی زحمت رفع من توناجازه با خب-

 از که بدهد دست از را مکالمه این ندارد قصد انگار زن

 :گویدمی و دهدمی تکان سر دل ته

  ؟باشه مزاحمم تونهمی تو مثل عروسکی مگه آخه-

اً زن این کندمی فکر خودش با  ازیبزبان یدوره قطعا

 .است کرده پاس را درسش کامل ینمره با و است دیده

 کارش .بدهد را جوابش تا گیردمی باال کمی را سرش

 .دوم یطبقه یپنجره یپرده افتادن با شودمی همزمان
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 بخشی دیدن اما ندیده کرده را کاراین که را کسی یچهره

 پرده افتادن حال در اشمردانه شلوار و پیراهن از

 .کندمی مشخص را او جنسیت

 تمرکز بدون پنجره به خیره و سایدمی هم به را هایشلب

 :دهدمی جواب

 !اجازه با دارید لطف-

 

 پانزده_و_دویست_پست#

  

 حسینی_عادله#
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 .چرخدنمی پشت به اما بیندمی را نگاهش مسیر سمانه

 از ترسریع کمی را ش"دلم عزیز همراهت به خدا" فقط

 .گویدمی قبل جمالت

 یخانه در شدن بسته صدای و چرخدمی پشت به برکه
 همسایه مرد کندمی فکر خودش با .شنودمی را همسایه

  را؟ او یا کردمی رصد را خودش زن

 ناخودآگاه .زندمی استارت و نشیندمی ماشین فرمان پشت

می تکرار اشحافظه در مرد اندام و پرده افتادن یصحنه
 بود؛ جور تخته و در زند؛ می لبخند و افتدمی راه به .شود

 .ورزشکار احتماالاً اندامً  درشت زن و مرد

* 

 

می جا سفالی بزرگ گلدان درون را هاگل یدسته آخرین
 بازار از خرید  .است شده خسته ایستد؛می صاف و دهد
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 انرژی همیشه جذابیت عین در شانکردن جاجابه و گل

 .گرفتمی او از زیادی

 که شودمی باعث کار میز روی اشگوشی زنگ صدای

 نام .کند تند قدم سمت آن به و بکند دل هاگل تماشای از

 :است اشگوشی روی تکراریه هاینام جمله از سهیل

 زندگی و کار ...شدی اوقات مصدع تو که باز سالم-

  تو؟ نداری

 ابعاد که البته .داندمی خوب هم خودش کندمی انصافیبی

 را مزهبی شوخی این و گیردمی نظر در را هیلس یجنبه

 .کندمی

 :شودمی ناآشنا صدای یک درمیان را سهیل صدای

 سرم خیر من .بچسبه من به ناروا تهمت این اگه خدا به-

 چه پیدام کم خودم، برای دارم کالس کلی سهیلم، یستاره

 یه تا که نیستم اوناشم از تازه .شدن اوقات مصدع به برسه

 مردابی ای،برکه بشم کنم پُرش بدوم دیدم چوله چاله

 .چیزی باتالقی
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 ذهن سهیل .نخندد او جواب به بلند صدای با تواندنمی

 جوابی چه باید کجا داندمی همیشه و دارد خالقی و اکتیو

 .بدهد

 شودمی هایشلب روی لبخند یک به تبدیل که اشخنده

 :دهدمی تکیه کار میز به را کمرش

 خوبه؟ درسا تو؟ خوبی-

  نرفت؟ باال دیگه ماشینت آمپر چطوری؟ تو .نیستم بدک-

 تمام در از و گذاردمی هم مقابل در ضربدر را پاهایش

 :شودمی روپیاده یخیره مقابلش یشیشه

 رفیق و خودت دست .نرفته که فعالاً شکر رو خدا نه-

 صداست؟ و سر اینقدر که کجایی تو .نکنه درد مکانیکت

 

 شانزده_و_ستدوی_پست#

  

 حسینی_عادله#
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 

 

 

 

 دیگری فرد جواب اول و دهدمی فاصله را گوشی سهیل

 :دهدمی را

  .بگیر آب یه هم موتورش تو داداش آره-

 :چسباندمی گوش به را آن مجددااً بعد و

 شسته ماشین تا گفتم کارواش؛ تا اومدم نبود خبری مغازه-

 خالیه شبت ینامهبر اگر ببینم بزنم تو به زنگ یه شهمی

 درسا به رو قولش دیشب بریم؛ شهربازی یه دنبالت بیام

 .دادم
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 .کندمی انگشتی سر حساب یک دادن جواب از قبل برکه

 چقدر او و نیاورده مغازه را درسا سهیل است روز چند

 در روز سه_دو که داشت عادت روزی است؟ دلتنگ

 و ردبگذ درسا حضور با مغازه این در ساعتش چند هفته
 اشخانه مهمان را شام سهیل و درسا هاشب پنجشنبه

 رسیده باریک ایهفته به روزها سه_دو این حاال .باشند

 این .است جایش سر شب شنبهپنج یبرنامه که چند هر

 .بردمی باران یادگار برای را دلش شده ایجاد هایفاصله

اً اشدلخوری کمی شاید و دلتنگی وجود با  به جوابش قطعا

 :است مثبت دعوت این

 رو درسا امروزم فقط ندارم؛ شب برای ایبرنامه من-

 مغازه؟ آرینمی

 :است شرمنده کمی سهیل صدای

می پیانوش معلم هم بعدازظهر امروز ولی برکه ببخشید-
 سر کنم راضیش تونمنمی دیگه اونجا بیارمش .خونه آد

 دیگه خورهمی باد پشتش .خونه برگردونمش ساعت

 .دارم داستان باهاش
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 زیاد مغازه به درسا آوردن یفاصله ...زندمی تلخی لبخند

 را شده ایجاد هایفاصله این باید داندنمی .است شده

 به را همه و بردارد بدبینی از دست یا و کند تصور عمدی

  .بدهد ربط درسا وقت کردن پر برای سهیل تشخیص نوع

 سهیل تربیتی یشیوه به که نیست هم جایگاهی در

 با بچه آن هایتایم تمام کردن پر بگوید و کند اعتراض

 .کند پر را بچه آن خالءهای تواندنمی آموزشی هایکالس

اً ...نیست جایگاه آن در اصالاً  روی پا که وقتی  مخصوصا

 خانه آن از و بود گذاشته درسا به اشوابستگی و دلش

  .بود رفته

 شب برای ...خب خیلی" گفتن با اینکه جزء ندارد ایچاره

 "منتظرم

 را گوشی شودمی قطع که تماس .کند تمام را بحث این 
 تا نیست هدی .شودمی سینهبهدست و گذاردمی میز روی

  .بگوید "پسرکش المصب " ژستش به

 اینکه پیش فکرش و است روپیاده به همچنان نگاهش

 او از حقی اصالاً دارد؟ حق درسا از چقدر بعد چندسال

 باشد؟ ترسخت روزهای منتظر باید یا دارد
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 ایشیشه دیوار از حتی مردم دل ته از هایجیغ صدای

 .رسدمی گوش به هم رستوران

 که مردمی یحنجره از قدرت نهایتدر صدا شدن آزاد

 این در خونشان آدرنالین کردن پایین و باال برای ساعتی

 .اندجمع هم دور شهربازی هب معروف شهرً 

 قرمز سس ریختن هنگام را سهیل دست حرکت برکه

 آن و خودش تفاوت به و کندمی دنبال درسا پیتزای روی
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 هستند عادی مردم هاآن اینکه به .کندمی فکر بیرون مردم

 .نیست بیرون هایزن آن از کدامهیچ شبیه که اویی او؟ یا

 اصرار به اگر حتی ارد،ند جذابیتی برایش هیجانات این 

پرهیجان از دوتا او، شب نکردن خراب برای و سهیل
 .باشد شده سوار را هادستگاه این ترینً 

آستانه در زنی به شده تبدیل سالگی بیست سن در او انگار
 .سرد فصلی ی

 !تنده زیادی-

 با سهیل .کندمی نگاه را سهیل و کندمی بلند سر سرعت با

 :کندمی اشاره او ناگت ظرف به سر

می سفارش پیتزا درسا مثل هم ما باید .گممی رو ناگتش-
 .دادیم

 به اصالاً واقعیت در کهدرحالی دهدمی تکان تأیید به سری

 مخالف یا موافق بخواهد که نکرده دقتی ناگت طعم

 .باشد صادقی

اً آره-   خبر؟ چه بازار از ...تنده نسبتا
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 خودش برای را اجبار یک حکم اصل در دومش سوال و

 اجبار شاید و بودن لحظه این در برای اجبار یک .دارد

 هایساله بیست و خودش تفاوت به کمتر اینکه برای

 .کند فکر رستوران این بیرون

 شدن خالی صدای کند؛می باز را پپسی قوطی در سهیل

 .شودمی بلند آن گاز

 داریم، فروش .قیمت نواسان و تورم همیشه مثل ...هیچی-

 خره،می باالتر بره قیمت اینم از بخره طال باید که اونی

 با تونیممی بعد ساعت نیم دونیمنمی خودمونم خب ولی

 .نه یا کنیم جایگزین رو رفته فروش جنس پول، همون

 میان از کاغذی دستمال یک و دهدمی تکیه اشصندلی به

 :کشدمی بیرون چوبی یجعبه

 .حادتره تو کار یبرا البته که بازاره کل مشکل این-

 ایلحظه برای و آوردمی پایین را شده نیمه قوطی سهیل

 است متوجه را او بودن کسل .گرددمی را برکه صورت

 و درسا با همراهی برای او ظاهرهای حفظً  وجود با حتی
 :خودش
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 خونه اون قدیمی فضای با اومدی کنار خبر؟ چه بگو تو-

  هاش؟گربه و

 چشمانش مقابل از را درسا هایچتری انگشت دو با برکه

 خالی روپیش یهفته در را روزش یک باید .زندمی کنار

 ببرد، آرایشگاه موهایش  کردن کوتاه برای را او و کند

بی .کند ضعیف را درسا هایچشم تواندمی وضعیت این
 :دهدمی جواب تفاوت

 اون من اینکه ضمن .کننمی عادت شونشرایط به آدما-

 دوست خاطراتش و قدیمی بافت خاطر به رو خونه

 نپرن آلودمخواب که شب نصفه اگه هم هاگربه ...دارم

 عمو بیشتر .ندارم باهاشون ایدیگه مشکل پام جلوی

 .داره آلرژی بهشون

 

 هجده_و_دویست_پست#

  

 حسینی_عادله#
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 :پرسدمی تعارفبی و شودمی سینهبهدست سهیل

 و خونه اون به ربطی نتبود حوصلهبی این یعنی پس-
  نه؟ ...دیگه نداره شرایطش

 شاید است؛ رفیقش هم هنوز سهیل .زندمی کجی لبخند

 .هست ولی قبل، از ترکمرنگ کمی

 !دارم فکری درگیری کمیه .نداره ربطی نه-

 :کندمی باریک چشم سهیل

  کسی؟ با فکری درگیری-

یسفینه حرکت یخیره شیشه از و چرخاندمی را سرش
اً .شودمی فضایی  مدت این که آنچه تمام ندارد قصد قطعا

 به گفتنش اینکه ضمن .کند دوره امشب را گذشته او بر
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 درگیر جز باشد داشته رهاوردی برایش تواندنمی سهیل

 چهار یبچه یک با کافی یاندازه به که اویی فکر کردن

 .دارد درگیری باران حضور از خالی یخانه آن و ساله

 قدیمی همکاری ماجرای از ایلحظه برای را فکرش

 یرابطه و بنیامین آورعذاب هایپیام بنیامین، و عمو
 :دهدمی جواب کوتاه و کندمی آزاد محمدامین با خاصش

 یمسأله یه .سهیل نداره وجود نگرانی برای چیزی-
 .آمبرمی پسش از خودم که کوچیکه

 به شود تمالیاح دلخوری هر از مانع اینکه برای بعد و

می سر او یموشکافانه نگاه و چهره صورت سمت
 :دهدمی جواب خودمانی و چرخاند

اً ...دیگه هستی تو که هم برنیومدم پسش از اگرم-  مثل دقیقا

  .خوابید تو گردن آخرشم که ماشینم آمپر رفتن باال مشکل

 اگر مشکل این .است گفته دروغ ...خنددمی متظاهرانه و

 اشتراک به سهیل با را آن نیست قرار هم نشود حل

 ولی کند باز حساب او روی نتواند اینکه نه .بگذارد

 عمویش آبروی به خواهدنمی دلش که است این واقعیت
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 .کند تعریف سومی نفر برای را آن و بزند حراج چوب

 اما شده تصویب و خورده تأیید مهر ذهنش در فکر این

 شودمی مزمهز ذهنش ی گوشه موذیانه یجمله یک

 "هاسومه نفره هم محمدامین"

 .بخورم رو شبقیه تونمنمی دیگه من خاله-

 دور را دستش .چرخدمی درسا سمت به صندلی روی

 ریختن فرو به ربطی هیچ لبخندش اندازد؛می او بازوی

می درسا زدن حرف درست از هربار که دلی .ندارد دلش
 بزرگ سنش زا زودتر جبر، به انگار که درسایی .ریزد

 .شده

می را او جواب ولی شنودمی را اشگوشی پیامک صدای
 :دهد

 تازه .موند غذام یبقیه منم خوشگله؛ درسا نداره عیب-

می بابات که شبی آخر یفالوده برای باشیم داشته جا باید
 .کنه مهمونمون خواد

 که چشمکی .کندمی وصل اشجمله انتهای به چشمکی و

 .ایانرژی نه و دارد یطنتیش نه خودش نظر از

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 .آوردمی او کوچک بازوی به فشاری بعد و

 قرار مخاطب را او بیشتر امشب درسا هست حواسش

 بیشتر مخاطب که دارد نیاز انگار .را پدرش تا داده

 .باشد باران جنس از کسی جمالتش

 

 نوزده_و_دویست_پست#

  

 حسینی_عادله#

 

 

 

 

 

 را اشگوشی و ندکمی فرو کیفش درون را آزادش دست

نمی که رودمی پیش ایشیوه به اشزندگی .کندمی خارج
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 را هاآن خواندن و باشد اهمیتبی هاپیامک به نسبت تواند

  .کند موکول بعد به

 .است محمدامین سمت از پیام

 "بزنم؟ زنگ بهت داری رو شرایطش"

 و جدی مرد این هایکردن مالحظه و هامراعات به
 این که است این نفهمید که چیزی .دارد عادت قانونمند

 اینقدر تواندمی چطور اشنظامی یروحیه با مرد

 .باشد جزئیات به حواسش

 حال در .کندنمی نگاه سهیل به اما کندمی بلند را سرش

 :گویدمی عادی شدن بلند

 .پیشتونم دیگه یدقیقه چند .دارم واجب تلفن یه من-

  .خاله آممی منم-

 ولی کندنمی مخالفتی .گویدمی سرعت با ادرس را این

 .است کرده اختیار سکوت سهیل که هست حواسش

 به .گیرندمی فاصله میز از و گیردمی را درسا دست

 همین در تا رودمی رستوران شور آب آکواریوم سمت

 برای گرنهو باشد کرده گرم را درسا سر هم کوتاه دقایق
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 او با روزهای و یامینبن یاد به را او که چیزی هر خودش

 .زیبا آکواریوم همین مثل .است آورتهوع اندازدبی بودن

 تماس سوم بوق با گیرد؛می را امینمحمد یشماره خودش

می بدل و رد شانبین احوالپرسی و سالم .شودمی برقرار
 .رودمی مطلب اصل سر زودتر که است برکه بعد و شود

 را سهیل غیبتش با و طوالنی را تماسش ندارد قصد

 .کند حساس

  شد؟ چیزی-

 و سر از انگار که شنودمی طوری را محمدامین صدای
می را جوابش باحوصله .گرفته فاصله دورش صداهای

 :دهد

 !گذاشتم قرار دیگه روز دو برای عموت با-

 بد یا خوب برای ایایده .کشدمی لبش روی را زبانش 

 :کندمی زمزمه .ندارد دیدار این بودن

 !خب-
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 هک رو گوشیت باشه قرار اگر قرارمون طبق اینکه و-

 منم برای هاتپیام تمام که بگیری نظر در رو این باید کنم

 .شهمی ارسال

 گارسون یخیره نگاه با نگاهش و کندمی بلند را سرش

 معناداری و ریز لبخند جوان پسر .کندمی تالقی رستوان

 راحت و داردبرمی را نگاهش تفاوتبی برکه .زندمی

 :دهدمی توضیح

 .نیست ای مسأله نظرم از .جریانم در بله-

اً ...است اشقلبی حرف این   تعداد .ندارد مشکلی واقعا

 هایپیام هم هایشانپیام .است محدود هایشمخاطب

 برای فکری باید که هدی هایپیام جز .نیست موردداری

 .کردمی آن

 فقط .کنممی هک رو گوشیت امشب من پس خب خیلی-

 .بفرستی من برای رو شهمی ارسال برات که کدی باید

 ینیمه از را موهایش و کندمی رها را درسا دست
 :زندمی کنار صورتش

 هست؟ هم ایدیگه چیز ...فرستممی هست، حواسم-
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 :گیردمی جواب مکث با

 از بیش گاهی .متأسفم اروند حرفای بابت ...هست آره-

 .شهمی مزهبی حد
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 دل آن هایحرف به اصالاً روز آن از بعد .خوردمی جا

 دارد صنم آنقدر اصل در .بود نکرده فکر متوهم مشنگً 

 .است گم آن در سمنیا که

 عذرخواهی که نکند اعتراف خودش با تواندنمی اما

 دیگر کسی اشتباه خاطر به هم آن سروان جناب کردن

 اختیاربی اشخنده ...خنددمی .است جالب چقدر برایش

 :است واقعی کامالاً اما

 اما کنم فکر بهش بخوام که نبود اهمیت از درجه اون در-

 .امعقیده هم بودنش مزهبی درمورد شما با

 او انگار .دارد تعجبش از نشان شاید امینمحمد سکوت

 .نخندا لحن این تا بود دختر کردن گیگله منتظر بیشتر

 درسا سمت به را سرش شودمی کشیده که برکه مانتوی

 :دهدمی قرار خطاب را ساکتش مخاطب و آوردمی پایین

 منو رسانپیام شما شممی هماهنگ باهاتون شب آخر من-

 .فرستممی براتون رو کد منم کنید هک

 

**** 
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 نگاه داردبرمی که هاییقدم تمام .گردندبرمی میز سمت به

 برای رسدمی که میز به .دارد همراه به را سهیل خیره

 :گویدمی تفاوتبی دارمعنی جو این کردن عوض

  بشوری؟ رو ظرفا تا هستی-

 و جدی بعد و چرخاندمی دهانش داخل را زبانش سهیل
 :پرسدمی شمرده

 از گفتی که درگیری اینکه اونم فقط؛ کنممی سوال یه-

 حرف هاشبا نتونستی من جلوی که آدمیه همین سمت

 بزنی؟

 انتخابش به .کندمی فکر دارد میز روی که هاییگزینه به

کردندنمی ادا را مطلب حق هم کدامهیچ که ایآره و نه بین
 داشت قصد که بود کسی سمت از تماس این اصل در .

 اشننوشته قانون طبق .کند کمک را او هایدرگیری

 گذاشته سر پشت مدت این که آنچه نکردن بازگو برای

 اشراضی مثالاً لحن با و خاراندمی را ابرویش باالی

 :بدهد نشان مراد وفق بر را اوضاع کندمی سعی
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 تماس یه سهیل؟ کرده مشغول همه این رو فکرت چی-

 .بدم رو جوابش تو جلوی نشد روم فقط که بود دلچسب

 !همین

 و است نگران .کشدمی جلو میز روی را خودش سهیل 
اً .کندمین مخفی را این  برادر، یک رفیق، یک مثل دقیقا

 :است برکه هوادار نسبتش از بیشتر که شوهرخواهر یک

اً دلچسب تماس این-  نیست که بنیامین سمت از احیانا

 گزیده دوبار سوراخ یه از نیست که قرار نه؟ برکه؟

  بشی؟

 بگوید؟ چه باید .دهدمی قورت سخت را دهنش آب برکه

 حضور خاطر به اما نیست مینبنیا سمت از تماس اینکه

 اوست؟ ترسناک

 بخواباند را قائله این نه یک گفتن با تا کندمی باز دهان

 :است نشده تمام هنوز سهیل یجمله داندنمی کهدرحالی

 و گم وجدانبی بنیامین .دارم هم حق برکه؛ نگرانتم من-
 پیش روز چند .زدی بهم رو نامزدی تو و بود شده گور

 .ندید رو من اون دیدمش، انتهر شرق سمت
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 :کند می ادا را کلمات نگران از بیشتری غلظت با بعد و

 نکنه وقتت؟ سر بیاد دوباره قراره نامرد اون نکنه برکه_ 

 شدی؟ چربش زبون خام دوباره تو و اومده

 

 یک_و_بیست_و_دویست_پست#

  

 حسینی_عادله#

 

 

 

 

 

 خیره و کندمی دندان با را لبش پوست !است نیامده عمو

 دردهای دل از خیالبی هدی .ماندمی گوشی یصفحه به

 از گوشی به برکه و گویدمی اشماهانه یدوره وحشتناکً 

  .کندمی فکر عمو یشده خارج دسترس
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 وقت اون میرممی درد دل از دارم من بکن رو فکرش-

 شهمی عبرتی درس عوض در گهمی بهم پتیاره اون

 .بکشی قلیون نری پریودیت توی که برات

 مادرش پتیاره از هدی منظوره که داندمی خوب برکه

 هدی سنهم پسری با هدی پدر فوت از بعد که زنی است؛

 مادرش یدوباره ازدواج هدی مشکل .بود کرده ازدواج

 کنار توانستنمی جوانش ناپدری شخصیت با بلکه نبود،

اً .بیاید  از بدور و نامأنوس یواژه روزها همان از دقیقا

 اعتراض و شد هدی تکراری کلمات جزء پتیاره ادب

 .شد داده پاسخ "مشنگ دل بابا برو" یک با برکه هربار

 در کشیده دراز هال در مقابل یکاناپه روی که طورهمان

 در هال درً  هم و گوشی هم تا شودمی جاجابه کمی جایش

 آمدن به بیشتر کار این با انگار .بگیرد قرار دیدش مسیر

 .شودمی امیدوار موع

 به داره ربطی چه گوز زنیکه آخه بگه بهش نیست یکی-

 بشه؟ بیشتر دردم دل باید چرا کشیدم قلیون من .شقیقه

هیچی خودً  به مهفته یه این دردای دونهمی خودش خوبه
 .میزنه غر خونگی درمون_دوا یه جای به و رفته ندارش
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 رو حالم ارید" کند تایپ همیشه مثل ندارد حوصله برکه

 تنوعی کن تایپ وارآدم هم کلمه دوتا هدی زنیمی بهم

  "بشه

 ساعت .اندازدمی گوشی باالی ساعت به نگاهی جایش به

اً عمو آمدن برای دوازده به ربع یک  همآن .است دیر واقعا

 در و شب وقت این در برکه ماندن تنها به او کهحالیدر

 :کندمی تایپ .است حساس خانه این

 !نیومده هنوز عموم هدی-

 انگار .بیندنمی او کردن تایپ از اینشانه ثانیه چند برای

می را هایشحساسیت و عباس است؛ متعجب هم او
 یخانه این در ماندن نظرش از اینکه ضمن .شناسد
 چه است حماقت هم جمعی دسته شکل به حتی مخوف

 :شب وقت این در همآن ماندن تنها به برسد

ا؟-  بهش؟ زدی زنگ واقعا

 روی دیوار روی ساعتً  تیک تیک مثل هدی سوال

 :است اعصابش

 .نیست دسترس در ...زدم زنگ که معلومه-
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 رفته جون عباس بگم که نیست هم جمعه شب ..عجب-

 .جمعه شب استقبال رفته است شنبهسه نکنه .کنه شیطونی

 شکل به که دهدمی نشان گذاردمی که متفکری ایموجی و

 .دهدمی ربط مسائل همین به را عباس ننبود جدی

 باید .شودمی سقف یخیره و چسباندمی لب به را گوشی 

 با هشت ساعت عمویش شود؟ عمو نبودن پیگیر چطور

اً .داشت قرار محمدامین  یک از بیشتر نباید آن زمان قانونا

 چه پای باید را ساعته چند تأخیر این .باشد شده ساعت

 بگذارد؟ چیزی

 

 دو_و_بیست_و_یستدو_پست#

  

 حسینی_عادله#
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 کار این با است؛ محمدامین از پرسیدن ماندهباقی راه تنها

 را عمویش سراغ او از خواهدنمی دلش .نیست موافق

 ترحم خواهدنمی دلش .کند علنی را ماندنش تنها و بگیرد

 یک تا اگر است مطمئن هااین یهمه با اما کند جمع

 خواهد دلش تمایل روی پا رددبرنگ عمو دیگر ساعت

اً عمو که جایی درمورد او از و گذاشت  از بعد احیانا

 که شرطی به البته .پرسید خواهد است رفته قرارشان

 مثل آشنایی تازه مرد به توضیحی بارهاین در عمو

 .باشد داده محمدامین

می و دهدمی فاصله را آن لرزد؛می لبش روی گوشی
 :خواند

 و کرده تموم شارژ گوشیش اینکه روی اربذ رو بنا ببین-
 رو گوشیش اینکه محض به بده پیامک یه .شده خاموش
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 من خوایمی االنم ...کنهمی خبرت و بینهمی کنه روشن

 پیشت؟ بیام بگیرم آژانس

 شودمی مجبور دوباره که کندمی تایپ حوصلهبی آنقدر

 :کند اصالح را دارشغلط یکلمه

 و اومدن که عمومم نگران گفتم ؟ترسممی گفتم من مگه-
 توی اونم نداره؛ رفعش توی هم تأثیری تو نیومدن

 .نخور بدرد غرغروی

 ادبیات بدترین با طوفانی جواب یک گرفتن منتظر و

 .شودمی ممکن

 سیاه پسر چپ تخم به ...خورمنمی دردت به که درک به-

 شعوربی توئه یاجازه به که بیام بخوام من .مونهمسایه

 ساعت یه تا جون عباس اگه اینکه ضمن .ندارم احتیاج

 با من نیاد و نرسونه اتمام به رو هاششیطونی دیگه

 .اونجام آژانس

می کاناپه روی کالفه و سرعت با چیزی یادآوری با برکه
می شانه یک روی را موهایش دست یک با و نشیند
 توسط اشگوشی دیشب از نبود؟ یادش چطور .اندازد
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 توانستمی راحت خیلی او یعنی .بود شده هک نمحمدامی

 و هدی خجالت یمایه هایپیام هم .بخواند را هاپیام این
ایده هیچ .کردمی علنی را عمو نیامدن که را هاییپیام هم
 ندارد، نه، یا خواندمی را هاپیام مرد این اینکه بابت ای

 هک با که بود داده هشدار صادقانه او خود که چند هر

می قرار دیدش معرض در برکه هایپیام تمام کردن،
  .گیرد

 :کندمی تایپ هدی برای عاجزانه که کندمی فکر هااین به

 تایپ موقع ادبیاتت روی کمیه خدا رضای محض هدی-

 دیدیم وقتی کن جمع رو جفنگیاتت یهمه .کن کار کردن

 !تایپ توی نه بگو بهم رو در رو

  اونوقت؟ حسابی چه روی-

 که ماندمی این مثل برایش سوال این به دادن وابج

 فصل از و کند رها پایانی فصل در را کتاب یک بخواهد

 تعریف داندنمی آن از هیچ که کسی برای خط به خط اول

 هایشیشه به نگاهی .تکراری و کنندهخسته قدرهمین .کند

 امشب عمویش ...نه حیاط؛ تاریکی به و اندازدمی هال در

 .دارد اصرار مدننیا به
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 سه_و_بیست_و_دویست_پست#

  

 حسینی_عادله#

 

 

 

 

 

 

 برخالف .پردمی جا از دستش درون گوشی لرزش با

اً االن اول دقایق  با را وقتش که ندارد تمایلی هیچ واقعا

 زودتر زمان که امید این با کند پر هدی با کردن چت

 .بگذرد

 رهمی خورهمی ُسر داره خون پام بغل از من ُمردی؟-

 نداری؟ حیاتی عالئم چرا تو وقتاون !پایین
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

لج یدنده آن از امروز هدی دهد؛می تکان سر عصبی
 :شده بلند درآرش

 روزی یه سر بر خاک من گوشی یا تو گوشی شاید چون-

 ...چی هر یا بشه دزدیده مثالاً .یکی دست بیفته جایی یه

 باید االنم ...بمونه برامون تنوع محض آبرو ذره یه بذار

 دل برای بخور دارچین چایی یه برو هم تو دستشویی برم

 .دردت

می خاموش را گوشی یصفحه .کندمی ارسال که را پیام
 حاال .اندازدمی مبل روی پایشران کنار را گوشی و کند

 کولر حتی .رسدمی نظرش به ترواضح خانه سکوت

 از سردتر را فضا امشب هم خانه نخور بدرد و قدیمی

 انگار کند؛می بغل را خودش ثانیه چند .است کرده شههمی

 را کولر .شودمی بلند جا از سرعت با که بیندنمی حاصلی

 صدای .کندمی باز محکم را هال در و کندمی خاموش

 سمت به اهمیتبی اما شنودمی را ایگربه فرار و جیغ

 را آن .رودمی شانمتروکه و بزرگ حیاط چراغ تنها کلید

 رسیده خط پایان ینقطه به انگار بعد و کندمی شنرو هم

 .کند کارچه ادامه در باید داندنمی که است
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نتیکآ  عادله حسینی  
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 از را دستش .رودمی انجیر یشده خشک درخت سمت به

 به را اشپیشانی گذارد؛می درخت روی و کندمی تا ساعد

 .دوزدمی در به را نگاهش و دهدمی تکیه آن

 

 چهار_و_بیست_و_دویست_پست#

  

 حسینی_عادله#

 

 

 

 

 

 آب شرشر صدای مثل در قفلً  درون کلید چرخیدن صدای

 .دارند زندگی حس رودخانه کف درشت هایسنگ روی

 .کندمی تند را هایشقدم و داردبرمی را اشتکیه
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 وارد و کندمی باز را در عمو که رسیده حیاط ینیمه به

 انهمزم تواندمی بخندد، تواندمی برکه .شودمی حیاط

استرس تمام پایان خطً  این و اینجاست عمویش .کند گریه
 کند سالم تا کندمی باز را لبش .است ساعت چند این های

گوشی نبودن دسترس در و نبودن این به اعتراضش بعد و
 دهانش درون هم با کلمات و زبان که بدهد نشان را اش

 .ماسندمی

 چیزی سرخش چشمان و عمو ناآرام و ریخته بهم یچهره

 .گریست شوق از یا خندید آن برای بشود که نیست

 مانع یک انگار .کندمی اجباری توقف یک جایش در

 .آیدمی مقابلش تا جانبی عمو .کرده سد را راهش نامرئی

 به شود؛می برداشته ناتوانی اوج در قدمش هر انگار

 :کندمی زمزمه رسدمی که او با فاصله حداقل

 بهداد محمدامین با قرار از بعد .دماوم دیر که ببخشید-

 .کنم خلوت خودم با داشتم نیاز

 یپارچه به آهسته حرکت با را عرقش از خیس دست کف
 او دیدار ینتیجه از عمو حال دلیل االن .کشدمی شلوارش
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

می نجوا ترس و بهت با .است ترمهم برایش محمدامین با
 :کند

  هستید؟ شکلی این چرا عمو؟ وضعیه و سر چه این-

 درنهایت و کشدمی سرش بعد و پیشانی به دستی عباس

 :دهدمی جواب خستگی

 زیادی طرف کردم؛ صحبت محمدامین با ...امخسته فقط-

 برای گذاشته تو با که قراری طبق شد قرار .حسابیه آدم

 منم شد الزم اگر حتی .بدید ادامه بنیامین انداختن گیر

 ...بعد و بشه متمو ماجرا این تا کنممی همکاری

 حالتی با را چشمانش و گذاردمی نصفه را اشجمله

 ابدااً کندمی باز که را چشمانش .بنددمی درمانده و متشنج

 از و کندمی کج را راهش .کندنمی نگاه برکه صورت به

می تماشا را رفتنش باز دهانی با برکه .گذردمی او کنار
 هال در کردن ازب حال در را او و چرخدمی بعد کمی .کند

 و نصفه یجمله خیالبی تواندنمی .کندمی تماشا پشت از
 او گوش به تا کندمی بلند کمی را صدایش .شود او عجیب

 :پرسدمی اصرار با و برسد
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

  بعد؟ و-

 .بینینمی رو سروان جناب این دیگه وقتهیچ تو بعد-

 !!!اتفاقی حتی

 و لرزدمی اششیشه و شودمی بسته بدی صدای با هال در
 برکه چشم هایمردمک در هم آن، لرزیدن انعکاس

 !...او قلب در هم و شودمی بازتاب

 

 

****** 

 

 پنج_و_بیست_و_دویست_پست#

  

 حسینی_عادله#
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 

 

 کند؛می جارو را مغازه کف ضایعات و برگ و شاخ

 تمام رز هایگل که آنقدر است؛ بوده شلوغ خیلی امروز

 باقی زیادی تعداد هم هامیخک و هامریم از و بود شده

 اکلیل و بود پیچیده که هاییگلدسته تعداد آمار .بود نمانده

 خارج دستش از بود بسته ربان و بود پاشیده شانروی

 هاگلدسته روی که هاییکارت تعداد آمار اما .است

 دفعاتی تعداد با هاکارت تعداد .دارد دقیق را بود چسبانده

 کمی عدد هفده .کردمی برابری ودب کرده بغض که

 "مبارک روزت مادرم،" کارت چسباندن برای نه نیست؛

 از داشت اصرار که ایگلوله شدن جاگیر برای نه و

 این در حالش .بیایند پیش مظلومش هایچشم تا گلویش
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 تنها مثل .است جمعه هایغروب به شبیه چیزی لحظه

 .نیست مشخص انتهایش که کویری در ماندن

 این که شودمی باعث مغازه در شدن باز تکراری دایص

 و شود داده فرو .بپیوندند هاقبلی سرنوشت به هم بغض
  .شود تلنبار دلش کنج جایی احتماالاً

 و چرخاندمی هاگل بین در ناامید را نگاهش دخترجوان
 :پرسدمی حال همان در

  شده؟ تموم رزتون گل هم شما خانم وای ای-

 :دهدمی جواب کوتاه و کندمی مرتب را میز روی وسایل

 !متاسفانه بله-

 دسته به را نگاهش نارضایتی با و شودمی تردمغ دخترک

 :دهدمی مصنوعی هایگل

 گل سومین ...شهر این توی اومده قحطیش من شانس-

 هم مامانم برعکس زنم؛می سر که هستید ایفروشی

 .رزه عاشق
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     EXCHANGE GROUP کاری از 

مشکی شال .زندمی گوش پشت را آزادش موهای برکه
 با متناسب رنگش که شالی است؛ رفته عقب خیلی اش

 .است امروزش حال

 ترک قصد به گیردنمی برکه از که جوابی جوان دختر

 تماشا را رفتنش برکه .رودمی در سمت به مغازه کردن

 :کند می صدایش بعد و کندمی

 ...خانم-

 .چرخدمی سمتش به امیدوار کمی و سرعت به زن

تهیه برای را جایی فروشنده کندمی فکر خودش با احتماالاً
 این لحظه چند برکه .کرد خواهد معرفی او به رز گل ی

 از یکی چطور فهمدنمی .کندمی تماشا را منتظر یچهره

می پیش در را برگشت مسیر شده دفع هایبغض همان
 یقطره اولین .آیدمی پیش چشمانش تا باراین و گیرد

 :افتدمی حرف به شمرده چکدمی که اشکش

 شهر این فروشیایگل تمام .کمه خیلی فروشیگل تا سه-

 که باش خوشحال .بذار پا زیر مادرت خاطر به رو

 گالیُل گل که بترس روزی اون از رزه گل عاشق مادرت
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 هیچ اون و وایسی سرش باالی بری و بگیری دستت

 .نیست رز چرا دستت توی گل که نکنه اعتراض

 دختر .درشتند آمیزیاغراق شکل به اشکش هایقطره

 .بپرسد سوالی که ندارد احتیاجی کند؛می نگاهش متأسف

 و کندمی زمزمه متأسفمی .است مشخص برکه حال دلیل
 :دهدمی ادامه داردبرمی عقب به قدمی معذب کهدرحالی

 .باشه شما عمر باقی و بیامرزتشون خدا-

 او عمر باقی .بنددمی چشم درد با برکه و رودمی دخترک

 بود نکرده خودش چرا داشت عمری اگر مادرش باشد؟

 این بود ایمسخره دعای چه باشد؟ او عمر باقی حاال که

 ...دعا

 

**** 

 

 شش_و_بیست_و_دویست_پست#
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 حسینی_عادله#

 

 

 

 

 

 

 

 

 را مصنوعی گل دسته وسواسی هیچ بدون میانسال مرد

 صندلی روی ستهخ برکه .کشدمی کارت و کندمی انتخاب

 سهیل به باید .اندازدمی اشگوشی به نگاهی و نشیندمی

اً .کند سوال درسا حال از باید بزند؛ زنگ  و حال حتما
 .است کرده اذیت را درسا مهد، در مادر روز هوای
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پیش اما اشگوشی رسانپیام هشدارً  سرهم پشت صدای
پیام تا کشدمی خودش سمت به را گوشی .کندمی دستی

 .بخواند را شده ارسال ایه

 کسی آخرین دارد آرزو برکه که است همانی مخاطبش

شماره قبل دفعات مثل بنیامین .بیندمی را پیامش که باشد
 برکه به باید که آنقدری یعنی این و نداده تغییر را اش

 :همسر پشت پیام سه .دارد اعتماد

 ".خانما خانم سالم"

 ".خوردنی عروسک مبارک روزت"

 دلت من مثل هم تو ...ازت دارم تخصصی سوال یه"

 "شده؟ تنگ موندونفره خلوتای برای

 چرا میری؟نمی چرا" کند تایپ برایش دارد عجیبی تمایل

 و برن من دور آدمای یهمه باید یعنی بشی؟ ُگم رینمی
 "بشی؟ موندگار انگل توی

 خرج صبوری و باشد خوددار باید که است این مسأله اما

 سر را اشحوصله که مدت این تمام تکراریه رکا .کند

 .است برده
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 به و داردمیبر را اشگوشی .دارند که قراری طبق

 روی را گوشی بعد و زندمی زنگ تگ یک محمدامین

 روی آرنج از کند،می مشت را دستش .دهدمی قرار میز

 .دهدمی تکیه مشتش به را اششقیقه و دهدمی قرار میز

 .ماندمی منتظر بنیامین یصفحه به خیره

 پیام روی جواب این که بردنمی زمان دقیقه دو از بیشتر

 :شودمی ریپالی اول

 "خوبی؟ تو .سالم" 

 :است این هم دوم پیام جواب

 ".باشه مبارک هم تو عید"

 جواب هم خودش بود قرار اگر کندمی فکر خودش با

اً بدهد  سوم امپی جواب اما .دادمی را هاجواب همین دقیقا

پیام به دادن جواب در محمدامین با تفاهمش به ربطی هیچ
 :ندارد ها

 روزا این اونقدر .شده تنگ هامونخلوت برای دلم منم"

 به قراره عموم .کنممی روزا اون یاد زیاد که تنهام و کسل
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 .باشه شهر بیرون رو کامل روز یه کاری یه برای زودی

 ".مونهخ بیای کنممی خبرت بود شرایطش اگه

می بار ده خواند،می دوبار خواند،می باریک را پیام برکه
نمی بخواند هم بار صدها اگر که اینجاست مسأله .خواند
 چه او با محمدامین .کند باور را محمدامین سوم پیام تواند

 است؟ کرده

 

 سه_و_سی_و_دویست_پست#

  

 حسینی_عادله#
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می بلند سر سرعت با شنودمی که را مغازه در صدای
 .است کرده باز را در ساله ده حدودااً یبچه پسر یک .کند

 صدایش هم باز ولی نزند هوار تا کندمی را تالشش تمام

 :است بلند زیادی معمولی یجمله این گفتن برای

 !شده تمومه گل-

 حرفی هیچ بدون بعد و ماندمی دستگیره روی پسر دست

  .درومی و بنددمی را ایشیشه در

 انگار .اندشده فعالبیش اشصوتی تارهای کندمی حس

 و کنند رها را خودشان گلو تنگ یمحفظه از دارند تمایل
 .شوند دنیا زدن هوار بلندترین رکودار

 با اول نشینند؛می گوشی دور لرزان ظریفش انگشتان

می را محمدامین یشماره .انزجار با و محکم بعد و تردید
 نخواهد پاسخبی تماسش که است حترا خیالش .گیرد

 داده؛ را جواب آن که است دسترسش در اشگوشی .ماند

 .است بخشیده خلیفه یکیسه از راحت آنقدر که

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 خودش با مرد آن بسته؟ در یخانه یک در بنیامین و او

 کندمی فکر چرا داندنمی و است کرده فکری چه

 یواژه مثالاً بدهد؛ تغییر را اشجمله که دارد را پتانسلیش
 چند تا شاید که ایواژه .دهد تغییر "نامرد" به را "مرد"

 مثل مردی یشایسته نظرش در اصالاً قبل یدقیقه

  .نبود محمدامین

 را جوابش هربار مثل اما شنود می را محمدامین سالم

 .دهدنمی

اً اشصوتی تارهای ...بردمی باال را صدایش  از واقعا

 :اندشده خارج کنترل

 خودت؟ با کردی فکر یچ-

 هم شاید دارد شدنش شوکه از نشان شاید مخاطبش سکوت

 .بشنود بیشتر خواهدمی

 بدی صدای .کوبدمی فلزی میز روی محکم دستش کف با

 :گیردمی درد  هم خودش دست کف و شودمی تولید
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 نتیجه این به جوریچه خودت؟ با کردی فکر چی-

 تو تا شممی طعمه که خامم و بچه اونقدر من که رسیدی

 بگیری؟ رو انتقامت

 فعال گسل یک روی اشچانه انگار لرزد؛می اشچانه

 :است

این سروان؟ جناب داره فرق هم با باطنت و ظاهر چقدر-
 یاد بهم .دادی نشون من به رو خودت دیگه جورهیه مدت

 بهم که کردی اصرار نکنم، اعتماد مردی هیچ به دادی

می چون باشم محتاط دنیا مردای تمام با دارم حق بفهمونی
 .برسونن آسیب بهم تونن

 سمت به محکم و کندمی مشت را دیده آسیب دست همان

 :کندمی پرت پایین

 بچه گفتی نه؟ مگه بهداد محمدامین پاشیدیمی دون-

 کنم جلب که رو اعتمادش ست؛مرده مادر تنهاست، است،

  .خودمه خر بعد به اونجا از دیگه تمومه؛
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اً ...شودمی پر هم خودش چشمان و  که است مشخص دقیقا

 به وای ...است کرده فعال را اشاشکی غدد ایکلمه چه

 .است مرده مادر که او

 انزجار با و کشدمی پایینش لب روی عصبی را دندانش

 چشمانش سد تا است مراقب همزمان .دهدمی تکان سر

 ادامه یهاجاز کردن گریه .کند گریه خواهدنمی نشکند؛

 تسویه مرد این با را حسابش باید .گیردمی او از را دادن

 :کند

 سوءاستفاده ازم خواستمی اون چیه؟ بنیامین با تو فرق-

 رو بدنم و تن من از اون خوای؛می رو همین هم تو و کنه

 گیر رو اون من بدن و تن با خوایمی تو و خواستمی

 .بندازی

 کارش .شودمی ندششچ گویدمی که چیزی از خودش و

 از راحت اینقدر که زده آخر سیم به چقدر رسیده؟ کجا به

 گوید؟می شدنش حراج

 

 چهار_و_سی_و_دویست_پست#
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 حسینی_عادله#

 

 

 

 

 

 

  هست؟ دستت کنار بخوری؟ آب لیوان یه تونیمی-

اً  .هست اما باشد؛ عادی اینقدر نباید محمدامین لحن طبیعتا

  .جویانهدل حتی شاید و آرام عادی،

 :کندمی ادا و جودمی را کلمات .دهدمی تکان سر

این گند این .بشم آروم آب با که گذشته این از من کار-
 .خیلی کردی خراب خیلی محمد؛ آقا نمیشه جمع جوری

  کنم؟ رو کار همون بگو شیمی آروم چی با-
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 با و مشت با .بود دسترسش در محمدامین خواهدمی دلش

 در امکاناتش االن اما زدمی او یسینه هب قدرتش نهایت

 :است جمله این گفتن حد

 گیر برای .نیستم من کن فکر ...بردار سرم از دست فقط-

 کن باز حساب خودت هایتوانایی روی بنیامین انداختن

 .من بدن و تن نه

 کامالاً وقتم امروز من .بکش عمیق نفس یه گرفته صدات-

 داد سرم تونیمی تو و تمهس بخوای که وقت هر تا و آزاده

 .بکشی

 در کاش .بکوبد میز به را سرش باراین خواهدمی دلش

 هم روی را تماس یا شنیدمی فریاد هایشزدن داد جواب

 این .کردندمی تمام جاهمین را چیزهمه و کردندمی قطع

 را کارش محمدامین دادن خرج به حوصله و مالیمت

 کف و اندازدمی صندلی روی را خودش  .کندمی سخت

 بنددمی را چشمانش .دهدمی فشار پیشانی روی را دستش

 :کندمی زمزمه و
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 خودبهخود چیهمه برداری سرم از دست کنی، ولم-

 .صدام حال هم خودم حال هم .شهمی خوب

 برسیم توافق به ادامه در تونیممی .خوبیه فکر اینم باشه-

 این نهایتدر نچو .کنیممی تموم جاهمین رو چی همه که

 از یکیمون وقتی که تو و من بین بوده دونفره توافق یه

اً شهمی خارج توافق  فکر این به ولی .تمومه چیهمه قانونا

 بشه کات جا همین تو و من یرابطه اگر حتی که کردی

 که کردی فکر این به بشه؟ تو خیالبی نیست قرار بنیامین

 حالتی در اونم دیدهته یه همیشه بنیامین عموت، و تو برای

اً که  و خودش یرابطه مورددر رو چیزهمه عموت قطعا
  نگفته؟ بهمون بنیامین

می باال و گرفته راه پاهایش نوک از سرما کندمی حس
هیچ فهمدنمی چرا فهمد؟نمی را او حرف چرا مرد این .آید
 تواندنمی بنیامین و او بودن تنها یاندازه به هااین از کدام

 برای خودش حتی که مردی همآن برساند؟ آسیب رکهب به

 یمزرعه به را او .نبود موافق برکه با ماندن تنها
 داخل تعمیرکار .نه سوئیش به اما بردمی ماهی پرورش
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 مرد این .نباشد تنها برکه با تا کردنمی رد را اشخانه

  دارد؟ شخصیتی چند اختالل

 آورده کم و هبرید که کسی مثل و بسته چشمان همان با

 :کندمی زمزمه

یه و تهدیده یه من برای همیشه بنیامین که اینی نگران-
 یخونه توی اون و من که کنیمی ریزیبرنامه جوری
  باشیم؟ تنها من

 از رنگی اشخنده .زندمی ایخنده تک محمدامین

 :دارد ناباوری

 شرفبی اون با ذارممی من کنی فکر که شد باعث چی-

  ی؟باش تنها

 زندمی پلک چندبار متفکر کند؛می باز آرام را چشمانش

 :گویدمی تفریح و آرامش با محمدامین .ماندمی منتظر و

 .باشیم تنها تو یخونه توی هم با بنیامین و تو و من قراره-

 

 پنج_و_سی_و_دویست_پست#
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 حسینی_عادله#

 

 

 

 

 

 

 

 .گیردمی که است جوابی بهت از گرفته نشأت سکوتش

  .او یخانه در هم با محمدامین و بنیامین و،ا

می نظربه غیرممکن کمی از بیشتر خیلی نه، ...کمی
 .زندمی حرف نشدنی اتفاق یک از محمدامین انگار .رسد

 به را خود جای کدام هر حاال انزجار و ترس خشم،

 نه انگار .اندداده هاتعجب عالمت و هاسوال عالمت

 اشتنهایی کردن تجسم حال در را بلق دقایق تمام که انگار
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 بوده آلودگل آب از امینمحمد گرفتن ماهی و بنیامین با

 به هایشحس محمدامین ایجمله یک توضیح با .است

 را آزادش شال دستش با .بودند داده ماهیت تغییر سرعت

 :کندمی نجوا زمین به خیره و آزادتر

 !!!...فهممنمی-

می را دخترش ناز که ایستپدرانه لحن محمدامین لحن
 :خرد

 ولی بدم توضیح باحوصله برات موظفم من ...داری حق-

 بتونی اگه مزرعه؛ رممی دارم .گوشی پشت نه و االن نه

 به زدن حرف رو در رو .نباشه بد کنممی فکر بیای باهام

 من دادن توضیح موقع تونیمی تو هم دومونه؛ هر نفع

 کنممی پیدا رو ایطششر من هم بدی تشخیص رو صداقتم

 ریختهبهم اونقدر که شده باعث چی بدم تشخیص بتونم تا

 رو من سطح و بدی دست از من به رو اعتمادت که باشی

 .بیاری پایین گرسوءاستفاده وجدانً بی مرد یه حد در

 

* 
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 مزرعه به که ایجاده و است شدن تاریک حال در هوا

 آن به برکه که تنیس چیزی این اما .خلوت شودمی منتهی

 سفر این خبر شنیدن از بعد عمو مکث به حتی کندمی فکر

 همه هااین .کندنمی فکر هم تردیدش با اما مثبت جواب و

 روروبه ماجرایی با باراولین برای باید وقتی اندحاشیه در

 کرده تماشا هالیوود سینمای در فقط را مشابهش که شود

 .است

 طراحی ینقشه از باحوصله رانندگی حین در محمدامین

 نکرده دریغ هم جزئیات گفتن از حتی بود؛ گفته اششده

 برکه سمت به نگاهی گاهی توضیحاتش میان در .بود

 به را چشمانش تعارف بدون که ایبرکه بود؛ انداخته

 باز هایششنیده حیرت از هایشلب و دوخته او صورت

بهت یچهره ینتیجه محمدامین یمردانه لبخند .بود مانده
 و گفته را هاگفتنی تمام لبخند همان حفظ با .بود او یزده

 .بود نگذاشته باقی پرسیدن برای سوالی

می را دستش عمو که روزهایی مثل کردمی حس برکه
 اطالعاتی حجم از سرش چرخاندمی خودش دور و گرفت
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 قسمت کدام روی باید دانستنمی .رودمی گیج گرفته که

 زیادی چیز همه اینقدر چرا دانستنمی حتی .کند تمرکز

 نمانده باقی اعتراضی و سوال جای و است شده حساب

 .است

 رفتن پیش برای تایم همین محمدامین نظر از !ربع یک

 معطل ربع یک برکه نظر از و بود خواهد کافی کارشان

 بود گوشش کنار محمدامین وقتی همآن بنیامین کردن

 .رسیدنمی نظربه تحملی قابلغیر و زیاد زمان هم خیلی

 

 شش_و_سی_و_دویست_پست#

  

 حسینی_عادله#
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 نشان مزرعه بزرگ درب درنهایت و آشنا یجاده دیدن

 محمدامین و است کرده سکوت زیادی زمان مدت دهدمی

شنیده تحلیل برای برکه تا نشکسته را سکوت این هم
 .باشد داشته وقت هایش

 

*** 

 

 محمدامین .داردبرمی صابر و حمدامینم تماشای از دست

 شنیدن و دستش درون کاغذهای بررسی حال در

 چشمی زیر گاهی که صابری .است صابر توضیحات

اً داندمی برکه و کندمی نگاهش  ینتیجه نگاه این قطعا
 .است شب از ساعت این در محمدامین با او همراهی

 هایچراغ .رودمی پیش هاحوضچه نزدیک تا زنان قدم

 قسمت این کفایت حد در مزرعه باغ مانند قسمت روشن
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 داخل بتواند که حدی در نه البته .است کرده روشن هم را

 هاحوضچه از یکی کنار .ببیند را هاماهی و هاحوضچه

 کارش و دارد کار چقدر محمدامین داندنمی .ایستدمی

 وقت انجامش برای شب وقت این که بوده واجب چقدر

 و دارد دوست را فضا این که داندمی را این اام گذاشته
  .ندارد ایعجله کردنش ترک برای

 باعث هاحوضچه از دیگر یکی کنار در چیزی حضور

متوجه کندمی دقت که بیشتر .کند باریک چشم که شودمی
 و نشسته حوضچه  یلبه که شودمی ایبچه دختر ی

می زمهزم نگرانی ی"خدا یا" .کرده آویزان را پاهایش
 و امینمحمد زدن صدا و زدن داد با ترسدمی کند؛

 داخل به شدنش پرت و دختر ترسیدن باعث کارگرش

 .شود حوضچه

 سمت آن به اضافه سروصدای ایجاد بدون کندمی سعی

 چند در .بخورد جم دختر روی از نگاهش آنکهبی برود

 تصور برخالف و کندمی بلند سر دختر که است اشقدمی

 بیشتر را پاهایش .کندمی تعجب نه و ترسدمی هن برکه

 :کندمی درشت را چشمانش و دهدمی تکان تکان
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 ببینی؟ رو هاماهی اومدی محمدامین با-

 راحت چقدر دختر .دارند دلیل پریدن باال برای ابروهایش

 خطاب محمدامین را پدرش یساله چند و سی کارفرمای

 حواسش مدت مامت و رودمی جلوتر احتیاط با .کندمی

 :نشود خم حوضچه سمت به دختر هست

 رینمی چرا اینجایی؟ چرا تو اومدم؛ امینمحمد با آره-

  تره؟روشن و هست بابات که طرف اون

 سرش دختر .نشیندمی او کنار زانو دو روی آرام بعد و

 اشخرگوشی موهای آن تبع به و دهدمی تکان محکم  را

 :خوردمی تکان محکم هم

  داره؟ ترس تاریکی همگ-

 درشت چشم زدهذوق که کرده جالبی کشف انگار بعد و

 :کندمی

  ترسی؟می تو-

 درسا همسن دختر .خوردمی سر قلبش او خوردن تکان با

 مشابه شرایط این در درسا اینکه به کردن فکر ...است

 سهیل که است شانس خوش او .کند می بد را حالش باشد
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

ً .شودنمی غافل درسا از ایلحظه  تمام که صابر برعکس 

 .است کارفرمایش به دادن توضیح ذکرش و فکر

 

 هفت_و_سی_و_دویست_پست#

  

 حسینی_عادله#

 

 

 

 

 

 

 

پیش این با .گیردمی را او بازوی دستش یک با سرعت به
 :کند گیریپیش او افتادن احتمالی خطر از که بینی
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

می رهآ باشم خطرناکی جای توی تاریکی توی اینکه از-
  چیه؟ احتیاطیبی دونیمی احتیاطیه؛بی اسمش این ترسم؛

 :پرسدمی تردید با بعد و زندمی پلک چندباری روناک

 بی نباید گهمی بهم محمدامین که همونه مثل احتیاطیبی-

  هستن؟ آقاها که جایی تو برم زدن در

 مادر پرسدمی خودش از و کشدمی لبش روی را زبانش

 :دهدمی جواب و تکان سر کجاست؟ چهب این خیالبی

 جاهای بریم هم با آیمی حاال ...احتیاطیهبی اونم آره-

 .بدی نشون من به رو اینجا ترروشن

 است؛ مشخص هم تاریکی در دخترک سیاه چشمان برق

 برکه دست مدت تمام .شودمی بلند جا از سرعت با

 با و کشدمی گیرد،می را برکه دست .کندمی مراقبتش

 :گویدمی هیجان

 چه صابر بابا و من ببینی بدم نشونت رو اونجاها بریم-

 .کنیممی زندگی خوشگلی جای

 خطر .سپاردمی دختر دست به را خودش و زندمی لبخند

توصیه که کند فکر این به تواندمی حاال و است شده رفع

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 در کردن احتیاط هم دختربچه این به حتی محمدامین های

 .است مردها مقابل

 این از  .اندازدمی سرش پشت به نگاهی فاصله همان از

 کار داندنمی حتی ببیند؛ را محمدامین تواندنمی که زاویه

 این توسط دستش که است دقیقه پنج .نه یا شده تمام او

 فضای افتخار با کندمی سعی او و شودمی کشیده دختر

 کهبر که داندنمی روناک .بدهد نشانش را محوطه سرسبز

 فاصله این در .است دیده روشن روز در را فضا این

 کرده فکر او اسم زیبایی به و بود پرسیده را اسمش برکه

 لحظه همان از و بود گفته بچه دختر به را اسمش .بود

 .خانم برکه نه بود؛ شده صدا برکه

 بسته برام صابر بابا رو اون ...ببین رو تاب اون برکه-

 برهمی و دزدهمی رو تابم روز یه گهمی بهم اروند اما

 .خودشون یخونه

 :گویدمی مالیمت با بعد و کندمی نچی اروند اسم شنیدن از

می .بشه نگران بابات شاید برگردیم خوایمی روناک-
 .بدی نشونم اومدم که بعد یدفعه را جاها یبقیه تونی
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 او دست ماندنش تنها و برکه برگشتن از نگران روناک

 :گویدمی عجله با و کشدمی رتمحکم را

 بریم بیا .مونده محمدامین سوئیت هنوز ...دیگه نرو نه-

 دیوار به زده امینمحمد و کشیدم که رو هایینقاشی

 .بدم نشونت

 .کشدمی چوبی سوئیت سمت به را برکه دست ترمحکم و

 

 هشت_و_سی_و_دویست_پست#

  

 حسینی_عادله#
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 وقتی شودمی کشیده روناک دست در همچنان دستش

 .شوندمی محمدامین چوبی سوئیت وارد

 نگاهی و گرددبرمی که نشده بسته سرشان پشت در هنوز

 ندارد مناسبی دید اصالاً که اینجا از .اندازدمی محوطه به

 درستی در .کجاست محمدامین بدهد تشخیص تواندنمی و

 خصوصی حریم به پا اجازهبی اینکه دارد؛ شک کارش

اً گذاردمی مجرد دمر یک هم اخالقیات با خیلی قطعا
 محیط دیدن برای کند انکار تواندنمی ولی ندارد خوانی

 دیدن با خواهدمی دلش شاید .است کنجکاو او زندگی

 حاال .شود آشنا اشروحیه با بیشتر اشزندگی فضای

نمی هم خودش را آیدمی کارش چه به شدن آشنا این اینکه
 .داند

 که هنرمندم یه من گهمی محمدامین ...برکه فطراین بیا-

  .کشیدم رو اینا

اً و   .کشاندمی یخچال و آشپزخانه سمت به را برکه دقیقا
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 حداکثر فضا در چرخیدن برای چشمانش و برکه سر

 این ...است تصورش از فراتر سوئیت .دارند را سرعت

 استراحت برای امکانات حداقل با سوئیت که ایده

 خورده خط برکه سر در حاال شده ساخته ساعته دو_یکی

 به محمدامین مورد در فکرش طرز حاال اگر شاید .است

 فکر خودش با بود منفی آشناییشان اول روزهای یاندازه

 جورتر او یروحیه با مرمر سنگ با سوئیت یک کردمی

 و خاص فضای این بین تناقضی نظرش به حاال اما است
اً دلچسب،  با اشپنجره پشت اندرخت انبوه مخصوصا

  .ندارد وجود همراهش مرد یروحیه

 برای امکاناتش و است مدرن حد از بیش چوبی سوئیت

  .است گوجواب هم دائمی سکونت یک

 شناسیمی رو اهورا .اهوراست اینم محمدامین، این ببین-

  برکه؟

 روی کاغذ به و کندمی دنبال را او یاشاره انگشت مسیر

 با و کندمی زمزمه "ایآره" او جواب در .رسدمی یخچال

 توسط آدم دو نقاشی کیفیت .کندمی نگاه نقاشی به دقت

 موهای که چند هر .است مشخص چهارساله دختر یک
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 هایلب بزرگتر آدم پهن ابروهای و کوچکتر آدم فرفری

 جزئیات یبقیه برای منطقی برکه .آوردمی کش را برکه

اً .ندارد نقاشی  یک روی هایخطی خط برای مخصوصا

 .است محمدامین مثالاً که کسی دست

می سوئیت در باز و داردبرمی نقاشی روی از را نگاهش
 روناک همزمان و کشدمی نفس را چوب بوی .چرخاند

 :دهدمی قرار مخاطب را منتظر و کوچک

 .هنرمندی یه تو معتقدم محمدامین مثل منم-

 

*** 

 

 نه_و_سی_و_دویست_پست#

  

 نیحسی_عادله#
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 محوطه داخل را برکه اما کندمی باریک چشم محمدامین

 در روناک دست در دست را او بار آخرین .بیندنمی

 او از اثری نه حاال .بود دیده مزرعه سبز فضای نزدیکی

 تکلیفش سوئیت روشن هایچراغ اما روناک نه و هست

  .کندمی مشخص حدی تا را

  کجایی؟ روناک-

 :دهدمی را جوابش بچرخد برصا سمت به آنکهبی

 ...سوئیت توی رفته من مهمان با-

 :شودمی تند صابر هایقدم صدای

 کاش .اونجا رهمی شممی غافل ...آقا کنم صداش رممی-

می آخر .گرفتیدنمی راحت بهش رفتن اونجا برای اینقدر
 .کنه زدهخجالت رو من بکنه کاری خراب یه ترسم

 :افتدمی راه به و کندمی فرو جیب درون را چپش دست
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 ...برس کارت به برو االنم .صابر باش نداشته کاریش-

اً اً که بکش خجالت چیزی برای ضمنا  خجالت یمایه واقعا

 شیطونی وقت که چهارساله یبچه یه شیطونی نه باشه

 .کردنشه

 همیشه مثل صدایش شودمی متوقف صابر هایقدم صدای

 :است محجوب و مطیع

 هنوز .کنید صداش خودتون شهمی اگه فقط ...آقا چشم-

 .بشه شروع دردش معده دوباره ترسممی نخورده شام

 اما .نه یا بیندمی صابر داندنمی دهد؛می تکان سر تأیید به

 این درد معده روزی .است موافق او با حال هر به

  .بود هم او ذهنی معضالت از یکی کوچک دخترک

می منتظر و زندمی آن به ایضربه رسد؛می در پشت به
 .ماند

 لبش یگوشه و شنودمی را روناک کردن بدو بدو صدای

 یفاصله از فقط را او امشب .شودمی کشیده باال سمت به
ضرب و مهم آنقدر صابر با هایشصحبت .است دیده دور
 به مزرعه کوچک موجود تنها دیدن که اندبوده االجل

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 او تالش از شانن در یدستگیره حرکت .بیفتد تعویق

 هایدست به کمک برای .دارد در کردن باز برای

 شدن باز محض به و کشدمی پایین را دستگیره کوچک،

 ایجاد او در را ناتوانی حس تا کشدمی عقب را دستش در

 .باشد نکرده

 .سالم-

می خم کمی .دارد دوست را ذوق پر و کشیده سالم این
می او کوچک نیبی به ایضربه انگشت نوک با و شود
 :زند

 

 چهل_و_دویست_پست#

  

 حسینی_عادله#
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 

 !گیری؟نمی تحویل امشب جوریاستچه .خانما خانم سالم-

 صورتش .بیندمی او سر پشت را برکه حضور همزمان و

 از نشان را کندش هایقدم ششمش حس اما بیندنمی را

 .کندمی تفسیر بودنش معذب

 کنار آممی من وقتی که بدم نشون بهت خواستممی-

 بابا .ببینن رو من که آب روی میان ماهیا بچه ،حوضچه

 بدم نشون تو به خواستممی کنهنمی باور رو حرفم صابر

 .بدم نشونش رو نقاشیم که اومدیم برکه با ولی

 نگاه و دهدمی فشار هم روی متفکر حالت به را هایشلب

 :دوزدمی برکه پاهای شاید و هاپارکت به را اشخیره

 ولی بخوری شام بری باید تو که االن !باشه جالب باید-

 کردی کارچی تو ببینم بیام باید اول بعد یدفعه کنم فکر
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

می دیده و آب روی میان شبم خاطرت به ماهیا بچه که
 .شن

می جان شدنش گرفته جدی و شدن باور از انگار روناک
 از کنان بدو بدو و گویدمی ایکشیده "جون آخ" که گیرد

 .گذردمی امینمحمد کنار

 به آرامش با و ایستدمی صاف محمدامین رفتنش از بعد

 صورت است نکرده اشتباه .کندمی نگاه برکه صورت

می ایکوله و کج لبخند .زندمی داد را بودنش معذب برکه
 صورت جز کندمی نگاه جایی هر به کهحالیدر و زند

 :سایدمی هم به را هایشدست کف امین؛محمد

 نشون مخالفتی روناک با اومدن اینجا برای که ببخشید-

 ساده کنجکاوی یه فقط دلیلش .کردم همکاری و ندادم

 مشغول رو فکرم قبل یدفعه از چوبی ساختمون این .بوده

 .بود کرده

بر او سمت به را هایشقدم در از شدن خارج برای بعد و
 .داردمی
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

مردانه لبخند .دهدمی باال را یشابروها از یکی محمدامین
 هایلبخند این انگار .آیدمی اشچهره به حد از بیش اش

اً تکرار کم  از قبل .شنودمی استفاده درستشان جای در دقیقا

 خارج و بشود رد در و او بین کم فضای از برکه اینکه

 با و دهدمی نشان را سوییت داخل راست دست با شود

 :گویدمی حوصله

 بیا من با دورم یه .داده نشون رو هاشنقاشی کرونا-

 .دارم کار باهات ...سوئیت داخل

 اینکه متوجه حتی .بیندمی را او راحت نفس شدن آزاد

 مجبور را خودش .هست هم گیردمی گاز داخل از را لبش

 بردارد او یچانه روی چال روی از را نگاهش تا کندمی

 تریعمیق لبخند رددابرمی عقب عقب برکه که قدمی با و

 .بزند

نمی کامل را در اما شودمی سوئیت داخل کامل هم خودش
 .است دویشانهر نفع به این .بندد
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 
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 کانتر به سینهبهدست برکه .افتدمی راه به برکه سر پشت

 مبنی تعارفی هیچ او و دهدمی تکیه آشپزخانه چوب طرح

 او تا دهدمی اجازه اصل در کند؛نمی او به نشستن بر

 در نفره دو گویوگفت این و باشد داشته عمل آزادی

 داشته بهتری خروجی تا بیفتد اتفاق ترخودمانی فضایی
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

می آشپزخانه به پا کهحالیدر و گذردمی او کنار از .باشد
 :پرسدمی گذارد،

  نیستی؟ تشنه-

 .ممنون نه-

 قوطی یک و خودش برای را معدنی آب کوچک یشیشه

 آمده مسیر .کندمی خارج یخچال درب از او برای رانی

 گذاشتن حال در او و اوست به برکه پشت .گرددبرمی را

 کمی با را برکه صدای که است کانتر روی رانی قوطی

 :شنودمی شرمندگی

 !بدهم توضیح براتون رو چیزی یه باید من-

 که شودمی باعث جمله این تنگف حین برکه بودن معذب

 او دید مسیر در باشد بهتر شاید .بماند باقی جایش سر

 برکه که بیندمی .بزند را حرفش ترراحت تا نگیرد قرار

 :گویدمی و شودمی جابهجا جایش در کالفه

 دادید هشدار من به شما خب ...گوشیم هایپیام مورد در-

 هایپیام امتم شما توسط گوشیم شدن هک از بعد که
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 که گفتم منم و شهمی ارسال براتون من خصوصی

 .ندارم مشکلی

 :دهدمی ادامه دارترجان کمی بعد و کندمی مکثی

 چون  .ندارم بارهاین در مشکلی که گممی االنم یعنی-

  بر و دور آدمای اینکه و ندارم کردن مخفی برای چیزی

 پیام خیلی کالاً من و رسننمی دستمم انگشتای تعداد به من

 هاییپیام سری یه شاید گاهی بگم رفت یادم منتهی .ندارم

 از هم اکثرااً که نباشن اخالقی خیلی شاید که آدمی برام

 رو شما با مرابطه نوع تونمنمی من .دوستمه هدی سمت

 بده پیام وارترآدم کمیه کنم حالی بهش و بدم توضیح براش

 پیاما اون بابت و بزنم حرف شما با باید کردم فکر که اینه

 .کنم عذرخواهی

 را اشجمله پایان ینقطه که دهدمی نشان برکه سکوت
 رانی قوطی کنار هم را معدنی آب یشیشه .است گذاشته

اً .زندمی بیرون آشپزخانه از کامل و گذاردمی  مقابل دقیقا

 آرامش با او منتظر چشمان مقابل در و ایستدمی برکه

 رسانشپیام یصفحه وارد .آوردمیدر جیبش از را گوشی

مردمک .گیردمی برکه چشمان مقابل را گوشی و شودمی
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 که چرخدمی رسانیپیام یصفحه روی قراربی برکه های

 سهیل، هایپیام بنیامین، هایپیام .است خودش به متعلق

پیام و دبیرستانش یدوره دوست هایپیام عمو، هایپیام
 اعداد هاپیام تمام کنار بنیامین اسم استثناء به .هدی های

هیچ محمدامین دهدمی نشان که دارد وجود رنگی سبز
 پیام آخرین که چند هر .است نخوانده را هاپیام از کدام

 کهچیزی است خواندن قابل هم کردن باز بدون که هدی

 که دفعهاون برکه راستی" کندمی دارخدشه را حیثیتش

 نوار مارک کدوم از گفتی دبو زیاد خیلی خونریزیت

 "بودی؟ راضی و گرفتی بهداشتی

می اشمشکی مانتوی یپارچه به را دستش کف کالفه
 همیشگی محوریت که را هدی خدا کندمی آرزو و کشد

 .کند لعنت است همین هایشحرف

 

 دو_و_چهل_و_دویست_پست#

  

 حسینی_عادله#

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به رو صورت .آوردمی پایان را گوشی محمدامین

 بدن کنار از کهدرحالی و گذراندمی نظر از را او سرخی

می جواب آرامش با گذاردمی کانتر روی را گوشی او
 :دهد

 قرار .میمونه باقی خصوصیت حریم خصوصیت، حریم-

 گرفته نادیده قانون این رسانتپیام شدن هک با نیست

 از که گذاشتم حریم این به پا قدریاون فقط من .بشه

 .شده داده بهم اجازه تتسم
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 مرد این سمت از شدن دیده محترم و بزرگ شبیه حسی

 با .است مناسبی نسبت بودن جنتلمن مرد این برای دارد؛

 حداقل بدهد، توضیحی یک باید که است مطمئن همه این

اً که هدی آخر پیام مورد در  مرد نظر و سمع به قطعا

 :است رسیده مقابلش

 بابت متأسفم و بودنتون مالحظه با همه این بابت ممنونم-

 .هدی هایپیام

 درون یدخترانه هایپیام بابت کردنمی فکر وقتهیچ

 االن هم شاید .کند عذرخواهی کسی از اششخصی گوشی

 هدی نام بردن و عذرخواهی این شاید .است کرده اشتباه

 هایپیام سمت به بیشتر محمدامین توجه که شود باعث

 .شود جلب هدی

 رودمی باال شوخی به که محمدامین ابروهای زا یکی

 هدی از نامی نباید .است کرده اشتباه که شودمی مطمئن

  .بردمی

اً هدی تو دوست آره-  سخته ...ارونده من برادر مثل دقیقا

 خجالت باعث توننمی هردوشون .کردنشون کنترل
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 برای ایذره اونکهبی بشن دورشون آدمای کشیدن

 .باشه تهداش اهمیت خودشون

 امینمحمد آخر یجمله پیامً  این !است دیده را آخر پیام پس

 دهدمی فشار کانتر به بیشتر را کمرش ...او بر وای .است

 هر .گیردمی نادیده لبش گرفتن گاز برای را تمایلش و

 به بیشتر بدهد نشان کمتر را شدنش زدهخجالت چقدر

 مالیم لبخند یک در را حالش و حس تمام .است نفعش

  :دهدمی جواب او به رو و کندمی خالصه

 و باشه سخت براتون چیزی کردن کنترل آدنمی بهتون-
  .برنیاین پسش از

 تکانی اشرفته باال ابروی حالت حفظ با محمدامین

می آرام باراین برکه و دهدمی سرش به سوالی و کوچک
 :خندد

اً .کنمنمی غلو-  با نمیاینبر اروند پس از گیدمی اینکه واقعا

 اینه بهتون من حس کالاً .آدنمیدر جور ازتون من شناخت

 .نیست کارتون تو نتونستن که
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 که است باراولین .کندمی مکث ایلحظه برای محمدامین

 همآن .گویدمی او به نسبت شناختش و حس از دختر این

 آن با او بندیجمله .باشد پرسیده سوالی امینمحمد آنکهبی

 را باراولین این هم کلمات کردن تلفظ در اصشخ حالت

 .است کرده ترجالب برایش

 این کندمی تر را لبش زبانش با برکه اینکه از برداشتش

 ادامه قصد .است نکرده تمام را اشجمله هنوز که است

 هم اشتباه ظاهرااً دارد؛ هم تردید گفتن برای اما دارد دادن

 .است نکرده

می را کانتر یلبه و بردمی بعق را دستش دو هر برکه
 سالن فضای به محمدامین گردن کنار از را نگاهش .گیرد

 :دهدمی ادامه صادقانه و دهدمی

 به بودنتون، توانا این به .کنممی فکر بهتون زیاد گاهی-

 دوتا مدیریت و زندگی این کردن جمع برای تونعرضه

چه کنمیم فکر تون؛خانواده یبقیه فوت از بعد برادرتون
 چیهمه پس از و باشید سرسخت اینقدر تونیدمی جوری

 .کردم گیر مسیر این اول توی من که وقتی اونم بربیاین
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 بحران از بعد درماندگی به اعترافش و دختر کالم حسرت

   .کندمی درک وضوح به را گذرانده سر از که وحشتناکی

 .ناتوا نه و سرسختم نه کنیمی فکر تو که اونقدری من-

 

 سه_و_چهل_و_دویست_پست#

  

 حسینی_عادله#

 

 

 

 

 

 

 

 

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

میبر او چشمان سمت به را چشمانش سرعت با برکه
 عجیبی شکل به اما سیاهند سیاه، که چشمانی .گرداند

 .نیستند اصالاً نه ...ترسناک و کنندمی القا را آرامش

 رو چیزها خیلی .برکه برنیومدم چیزها خیلی پس از من-

 جاها خیلی .شد دیر که نکردم درست اونقدر و تونستممی

 .کنم درستش که نتونستم و خواستممی هم

 :کندمی زمزمه و زندمی پلک ناباور

 !کنمنمی باور-

می راحت و دهدمی سرش به کوچک تکان چند تأیید به
 :گوید

 سروان به و بینیمی رو من ظاهر چون ...داری حق-

 برای نتونست که رو محمدامینی تو .کنیمی فکر بودنم

 مرد کاریکم تو .ندیدی کنه کاری سرطانیش مادر نجات

 و کردمی رفاقت خواهرش با باید وقتی رو روتبهرو
 .ندیدی خورد رو چوبش نهایتدر و نکرد
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 :زندمی برکه دانستن از حریص صورت به تلخی لبخند

 پنجه و دست هاتکاریکم وجدانعذاب با وقتهیچ تو-

 تریافتاده پاپیش مسائل درگیر االن که همینه ینکرد نرم

 .هستی

 کندمی حس اما خواهدمی جسارت سوال این پرسیدن

 محدودیتی دانستن بیشتر و مرد این با کالمیهم برای

 را مجوز این رفتارش با محمدامین خود انگار .ندارد

 :است کرده صادر

 ههماین رو من که ارغوانه حق در کاریتکم خاطر به-
بی گوشی پشت جوریاون وقتی که کنی؟می حمایت
 وقت و دیمی خرج به حوصله حقت، در کنممی انصافی

 !!!بدی؟ توضیح رو چیهمه برام که ذاریمی

 است چیزی این و شده ترکیب پشیمانی با آخرش یجمله

 در عذرخواهی جوریک شاید .کندمی درک محمدامین که

 قضاوت بد برای و است مارگزیده که دختری برای لفافه

 .نیست مقصر هم خیلی کردن
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

کردن باز از بعد و فشاردمی هم روی را پلکش آرامش با
 که لبخندی البته .کندمی حفظ را کجش لبخند همچنان شان

 :نیست قبل دقایقی تلخی به

  .اینه یکیش آره-

می عقب و خوردمی ُسر شالش دهد؛می تکان را سرش
 :پرسدمی مصر و رود

  چیه؟ دیگش یکی-

 پسش از تنهایی به من اینکه ...مدیونم بهت من اینکه-

 و کنیم حلش دوتایی تا وایسادی کنارم تو اما .اومدمبرنمی
 .کنیم تمومش همیشه برای رو ماجرا این

 هایشپلک پشت هایشمژه و شودمی درشت چشمانش

 :خنددمی ناباور رود؛می فرو

 پشتم تو یا وایسادم کنارت من میندازی؟ دستم داری-

 بدنم چهارستون بنیامین اسم اومدن با که منی وایسادی؟

 منی ؟!ندارم رو باهاش کردن تایپ توانً  حتی و لرزهمی

 آدم یه نامزد گذشته، تو روزی یه اینکه فکر از که
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 خوره،می بهم خودم از حالم حال، زمان تو بودم خالفکار

 کردی؟ خوش من به رو دلت تو

 بدون و فاصله با کند، می رد برکه بدن کنار از را دستش

 آنقدر نه .شودمی خم او سمت به کمی و برخوردی هیچ

 به خیره و او بدن به مسلط کند؛ خطر احساس او که زیاد

 عسلی به خیره و دوزد می او چشمان به را چشمانش .او

 :کندمی زمزمه هاآن روشن

 

 چهار_و_چهل_و_دویست_پست#
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 این پای صداقت با که کردم خوش دختری به رو دلم من-

نگی من به عموت ماجرای از تونستیمی .وایساده ماجرا
 االن و کنم هک رو گوشیت ندی اجازه تونستیمی ؛

 مدت این تونستیمی .نباشی رفیقت پیامای یزدهخجالت

 خیالت و بدی لو بنیامین به رو خودت و من یرابطه نوع

 بر و دور وجدانمبی اون یسایه حتی دیگه که اشهب راحت

 و بود باز کارا خیلی برای دستت تو .بینینمی خودت
 .نکردی

 خواهدمی دلش ...بوست خوش حد از بیش مرد تلخ عطر

 این کمتر ایفاصله از و ببرد ترنزدیک را صورتش

 فکر این به لحظه این در که است احمقانه .کند بو را عطر

 مسیر شال باراین و دهدمی تکان دوباره را رشس .کندمی

 کندمی زمزمه که جوابی .گیردمی پیش در را هایششانه

 :بدهد تواندمی که است جوابی ترینمتفاوت

 به که زیاد اونقدر اونم .کنیدمی فکر من به هم شما انگار-

 .ندارم خبر ازش خودم که رسیدمی وجودم توی جسارتی

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 خنده به واضح شکلی به را امینمحمد هایلب جوابش

 خالی جای چشمانش است مراقب همزمان .کندمی وادار

 برای که چند هر .نکند پر برکه موهای روی را شال

نمی کاری او صورت اطراف دارحالت و سرکش موهای
 :بکند تواند

 و کنیمی فکر مرد یه به اینکه به مدام که نیست منطقی-
 کردن فکر اون اگر حتی نی؛کمی اشاره کنهمی فکر بهت

می جسارتت همون به مربوط اینم .باشه کاری بحث توی
 .نیست خوب خیلی  قسمتش این که شه

 برکه .ایستدمی صاف و کشدمی عقب را دستش بعد و

 چرا بپرسد خواهدمی دلش .کندمی دنبال را حرکاتش

 توئی ببندی؟ جمع مردها یبقیه با را خودت داری اصرار

می تماشا را او فقط سکوت در اما .داری فرق مهه با که
  .کند

 چشم آیدمی صورتش سمت به که محمدامین دست دو هر

اً .بنددمی  با رابطه در که مردی اما بترسد باید قاعدتا

 استثناء را خودش حتی و دهدمی هشدار اینقدر مردها

 !باشد؟ ترسناک تواندمی چطور شودنمی قائل
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 آرام و گیردمی طرف دو از را او شال یلبه امینمحمد

 است؛ عجیبی ترکیب بعدش یجمله .کشدمی سرش روی

 :مهربانی و مردانگی قاطعیت، از ترکیبی

 خوردن ُسر به که نیست خوددار اونقدر مردی هیچ-

 فرمول این .باشه تفاوتبی موهایی همچین یه روی شالت

 نهمی تا و کن حفظش نداره استثناء مردی هیچ مورددر
 بذاریم قرار اتخونه توی بنیامین با قراره که پنجشنبه

 .کن تکرارش خودت با همیشه از بیشتر
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 

 

  کجاست؟ داروها ظرف برکه-

 سینک روی و کشدمی عقب آب شیر زیر از را پارچ

 عمویش .گرددمیبر عمو سمت به گذارد؛می ظرفشویی

 هایگوشه .اوست یخیره منتظر و ایستاده کانتر متس آن

 .چین از پر اشپیشانی و است قرمز چشمش

 :پرسدمی نگران و اندازدمی شانه روی را شالش یلبه

  باالست؟ فشارتون-

 را کردنش نگران قصد زند؛می جانی کم لبخند عباس

 ترمظلوم شودمی نگران وقتی برکه درشت چشمان .ندارد

 :لرزانندمی بیشتر را دلش و شوندمی دیده
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 اونم که کنهمی درد سرم .نباش نگران نیست، فشارم نه-

 .شهمی خوب مسکن یه با

می سرعت با آب شیر بستن حال در و گرددبرمی برکه
 :گوید

 .آرممی براتون االن دارم مسکن اتاقم کشو تو-

 .آبه منتظر کارهبرق پسر اون ...بکن رو کارت تو نه-

 نصب مشغول که است جوانی پسر کاربرق از رشمنظو

 است قرار که هاییدوربین .است بسته مدار هایدوربین

 .شوند نصب برکه اتاق حتی و هال حیاط، داخل در

این کند؛می صدایش دوباره عمویش که نداده جوابی هنوز
 از باراین برکه که شودمی باعث لحنش تغییر .ترآرام بار

چهره به خیره .برود کانتر سمت به و دبگیر فاصله سینک
 :کندمی زمزمه است نگرانی و تفکر از ترکیبی که عمو ی

 ...عمو جونم-

می هال دیگر سمت به محتاطی نگاه شانه روی از عباس
اً .اندازد  .است مشغول جوان پسر که محلی به دقیقا
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 این با ولی نیست شانسمت به او توجه که هست حواسش

 :کندمی نجوا انینگردل با حال

 تموم زمان تا .اتاقت تو برو براش گذاشتی که رو آب-

 آممی تشکر و بدرقه برای و شدم بهتر منم کارشون شدن

 .بیرون

 از را مالحظگیبی از دوز این .شودمی درشت چشمانش

 است مشخص و بسته جمع عمویش .ندارد باور عمویش

 :خنددمی ناباور نیست کاربرق پسر فقط منظورش که

 اتاقمون تو بریم دوتامون نیست زشت نظرتون به عمو-

  داریم؟ مهمان وقتی اونم

 یخیره .کشدمی اشجوگندمی موهای به دستی عباس
 :دهدمی تکان سر ناچاری سر از و کانتر

 .زشته که بودنش زشت-

 طوراین را اشجمله و گذاردمی کنار را تردید بعد و

 :کندمی کامل

 .باشی آدم اون بر و دور خیلی خوامنمی مگفت هم قبالاً-

 .موردهبی تو حضور هماهنگم؛ باهاش کارها برای خودم
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 اون" از منظورش که است واضح و نبسته جمع باراین

 با که فهمدمی را منظورش برکه .نیست کاربرق پسر "آدم

 در خیالً بی عباس برعکس و شماردمی را کلمات اصرار

 :شودمی ضمایر از ادهاستف و زدن حرف لفافه

 نیست قرار بهداد محمدامین سمت از گفتم هم قبالاً عمو-

 و شما ماجرای بود قرار اگر .کنه تهدید رو شما خطری
 کاراین تونستمی زودتر خیلی بده لو پلیس به رو بنیامین

 نزدیکی مورد در توننگرانی .نکرد دیدید که بکنه رو

 .موردهبی شما برای احتمالیش دردسر و من به آدم این

 

 شش_و_چهل_و_دویست_پست#
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 

 را خودش تواندمی نه .کندمی نگاهش درمانده عباس

نمی .است نفعش به ندادن توضیح این نه و بدهد توضیح
حسن و است موجه که مردی از را برکه چطور باید داند
 هچ با و چطور .دارد نگه دور است کرده ثابت را نیتش
 پسندی؟محکمه دلیل

 قانع منتظر که دارد این از نشان برکه منتظر و خیره نگاه

 عباس دست .است بیشتر توضیح شنیدن حداقل یا شدن

برمی را نگاهش کالفه .است بسته کارها این دو هر برای
 :رودمی عقب و دارد

 .بکشم دراز کمیه و بردارم مسکن اتاقت تو از رممی-

 برکه رفتن برای موضعش از یعنی نگذاشت جواببی این

 دستش از هم دیگری کار اصل در که آمده کوتاه اتاقش به

 .آیدبرنمی

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 به کمکم هم او کندمی حس .کندمی تماشا را رفتنش برکه 

 گفته اطمینان با وقتی کند،می پیدا یقین محمدامین حدس

 عموت که باشه چیزی اون تونهنمی ماجرا یهمه" بود

 "کرده فتعری برات

 

 

**** 

 

 

 جوان پسر که نردبانی نزدیکی در لیوان و پارچ سینی با

 داندمی و بیندنمی را محمدامین .ایستدمی ایستاده آن روی

 داندنمی که چند هر .بگردد او دنبال به حیاط داخل باید که

اً او که   .کندمی کارچه حیاط داخل دقیقا

 انگار .دهدیم حیاط به هال در هایشیشه از را نگاهش

 سخت برایش اشخانه در مرد این حضور باور هنوز

 این در امروزش حضور که کند انکار تواندنمی .است

 هایوزنه بنیامین هایپیام به او دادن جواب مثل خانه
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 .است کرده کمتر را اشخسته و ظریف هایشانه روی

 به اکسیژن بدون و خفقان فضای یک از بارهیک به انگار

 .است شده پرت خنک هوای از پر یجای

اً محمدامین بودن دسترس در این  است چیزی همان دقیقا

 روی که لحظاتی .دارد احتیاج آن به لحظات این در که

 بنیامین حضور و شنبهپنج به تا روندمی پیش تند دور

  .بپیوندند

 .خنک آب بفرمایید-

میبر هاشیشه از را نگاهش اکراه با حرف این با همزمان
 که هست حواسش .گیردمی باالتر را سینی و دارد

 .گرددمی محمدامین دنبال به زیادی نگاهش

 .آبجی نکنه درد دستت-

 پسر .زندمی رنگیکم لبخند جوان پسر گفتن آبجی به

 را دستش برکه و داردمیبر و کندمی پر  را آبش لیوان

 ایبر محوش لبخند شودمی باز که هال در .آوردمی پایین

 .دارد دلیل بودن دارادامه
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 خسته فاصله همین از برکه و کندمی نگاهش محمدامین

 .کندمی زمزمه نباشیدی

 باز بیشتر را در .گویدمی ممنونی جوابش در محمدامین

  .دهدمی نشان را حیاط سر با و ایستدمی کنار کند،می

 داندنمی .گذاردمی هامبل مقابل میز روی را سینی برکه

 داندمی فقط دارد کاری چه او با حیاط داخل امین مدمح

 هشدار او به پیش یدقیقه چند عمویش اگر حتی برود باید

 .باشد داده

 

 

 

* 

 

 هفت_و_چهل_و_دویست_پست#
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 

 

 

 

 محمدامین .اندایستاده قدیمی و تاریک انباری وسط دو هر

 تدس حرکت فقط برکه و دهدمی توضیح حوصله با
می ...نشنوند اینکه نه هایشگوش .بیندمی را او راست
نمی همکاری مغزش با هایشحرف تحلیل برای اما شنوند
 .کنند

 قرار و انباری این در خودش حضور از محمدامین

 بنیامین اگر اینکه از گوید،می فضا این در مانیتور گرفتن

 و نشسته انباری این داخل محمدامین نشسته، هال داخل
 با محمدامین .داردبرنمی دوربین از ایلحظه را گاهشن

 یاضافه غلط هر که گویدمی این از بیزاری و اقتدار
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 که بشود باعث تواندمی برکه به شدنشنزدیک و بنیامین

 لحظه همان و بزند را اصولش روی ینقشه قید محمدامین

 قبالاً که کاری .کند حساب تسویه او با لگدهایش و مشت با

 شده خدمتش از انفصال حکم اشنتیجه و است کرده مه

 .است

  اومده؟ خوشت دستم انگشتای از یا منه با گوشت-

 دقایق اتجدی برخالف که لحنی با نامتعارف جمله یک

می وادار همکاری به را مغزش و گوش و دارد طنز قبل
 .کند

اً .سایدمی همبه را هایشلب  از که است الزم قطعا

 تکرار دیگر باریک را توضیحاتش خواهدب محمدامین

 و کرده درگیرش که عجیبی چیز از قبلش اما .کند
 یدریچه به را نگاهش .بگوید است گرفته را تمرکزش
 .کندمی دنبال را نور یباریکه و دهدمی نور کوچک

 :ندارد ابایی او برای حسش گفتن برای که است عجیب

 دونمنمی اما باریان این توی اومدم که نیست اولی بار-

 یه اینجا قبالاً انگار .بهش دارم عجیبی حس یه باراین چرا
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 اتفاقی برام اینجا وقتهیچ کهحالیدر داشتم تلخی یتجربه

 .نیفتاده

 سمت به کامل مکث، با و کندمی باریک چشم محمدامین

 کفشش زیر هاسنگریزه شدن خرد صدای .چرخدمی او

اً .پیچدمی فضا در  او با فاصله حداقل در و مقابلش در دقیقا

 :ایستدمی

 شنبهپنج ماجرای خاطر به انباری این به جدیدیت حس-

  است؟

 نگاه همان بعد و کندمی دنبال زمین روی تا را نور مسیر

 .آوردمی باال محمدامین جدی صورت تا را درگیرش

 :گویدمی تردید با بعد و زندمی پلک چندبار

اً .نمدونمی یعنی ...نه-  باشه شنبهپنج خاطر به نباید قاعدتا

 مثبت فضا این به حسم باید پس اینجایی شما شنبهپنج چون

 حسم این بیاد یادم کنممی تالش دارم .نیست که باشه

 رو فکرم که چیزیه این !!!؟...چیزیه چه به مربوط

 .باشم داشته تمرکز ذارهنمی و کرده مشغول
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 گوشی صدای بگوید، زیچی تا کندمی باز لب محمدامین

  .دهدنمی اجازه موبایلش

 ارتباط در زیاد خط پشت فرد با .دهدمی جواب را تماسش

 احوالپرسی و سالم بدون که بوده هم تماسش منتظر است؛

 :گویدمی تنها

 ...بگو-

 یکالفه یچهره و دهدمی گوش مخاطبش توضیحات به
 نیست خوب فضا این در او .گذارندمی نظر از را برکه

 توضیحات با و داندنمی که است چیزی این !چرا؟ اما

  .است نرسیده جوابی هیچ به هم برکه گنگ

 برکه .دهدمی نشان برکه به را خروج مسیر دست با

 و شودمی خارج انباری از و افتدمی راه به او از جلوتر
 :دهدمی را مخاطبش جواب کوتاه محمدامین

 .بیارش هستم هنوز آره-

 

 هشت_و_چهل_و_دویست_پست#
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 
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 شلوار جیب در را موبایلش گذارندمی که حیاط به پا

 .اندازدمی خانه هال به نگاهی و کندمی فرو اشمشکی

  .باشد پایان به رو معتمدش کاربرق کار باید احتماالاً

  ذارید؟می قرار بنیامین با ساعتی چه برای شنبهپنج روز-

 که هست حواسش .چرخاندمی او سمت به را سرش

 .دارد ارتعاش جمله این ادای هنگام برکه صدای
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

می را او روی فشار .گذاردمی گردنش پشت را دستش
 داخل او که توضیحاتی تکرار با کندمی سعی که فهمد

 :شود شدنش اذیت بیشتر از مانع نشنیده انباری

 امحس و نباشه کوچه توی کسی که شبه برای قرارمون-

 روزش و شب اما ...بکنه رو کارش دردسر بدون بتونه

 خونه همین توی من وقتی برکه باشه مهم نباید تو برای

 به حواسش و تمرکز تمام و بیرونه اون حسام ...توأم کنارً 

می رو هال داخل داره همزمان عموت و ستخونه این
 .بینه

می باز توضیحات این شنیدن از اشبرجسته هایلب الی
اً اگر .انندم  توضیح انباری داخل را هااین محمدامین واقعا

 داندنمی .نشنیده که کرده بد چه خودش با او داده

 چه هر اما چیست شودمی ترشح بدنش در که هورمونی

 کرده اشتجربه انباری در قبل دقایقی که بدی حس هست

 مورد در مکرر هایزدن حرف از ناشی استرس و بود

می امنیت شبیه حسی به را خودشان جای هشنبپنج اتفاقات
می خانه این در شنبهپنج تا محمدامین شدمی کاش .دهند
 .بخندد اشکودکانه فکر به ندارد وقت ...ماند
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 زندمی گوش پشت هم با را شالش و صورت کنار موهای

 :پرسدمی ناباور و

 جوری؟چه کجا؟ از بینه؟می رو هال داخل عمو-

می کشیده باال به او حالت تغییر از مینامحمد لب یگوشه
 از را دادن توضیح مهلت خانه زنگ صدای باراین .شود

 .گیردمی او

 فقط دلش االن .چرخدمی در سمت به ناراضی برکه سر

 نبوده کسی هیچ منتظر اینکه ضمن خواهدمی شنیدن

 .دیگری کس هیچ نه و هدی نه سهیل نه .است

 .کنممی باز ...دارن کار من با-

 عمویش .کندمی بدرقه را او نگاهش با و دهدنمی جوابی

 طبق وقتی است ممکن چطور بیند؟می را هال داخل

  باشد؟ حیاط حتی یا خانه داخل عمو نیست قرار برنامه

 کاش کندمی فکر و کندمی برانداز را امینمحمد پشت از

 .رفتمی بعد و دادمی را سوالش این جواب و ماندمی او

می باز را حیاط در که کندمی تماشا حالی در را مدامینمح
خانه درً  تواندمی کسی چه بداند که است جالب برایش .کند
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 حدسش .باشد داشته کار محمدامین با و باشد زده را او ی

 دیده محمدامین با را او بارها که رفیقی .است حسام روی

 .ردبمی سوال زیر را حدسش تمام بیندمی که چیزی اما

 .گذاردمی حیاط به پا که است روییروبه یهمسایه زن

 در که کسی و کرده اشتباه محمدامین اینکه تصور با برکه

اً زده  هم باز انگار اما .رودمی جلو دارد کار برکه با قطعا

 به ایبرگه سمانه چون بریزد بهم تصوراتش است قرار

 هبرک شدن نزدیک حس با بعد و گیردمی محمدامین سمت
 :گویدمی و کندمی بلند دست خنده با

 خوشگل نکردی دعوت خونت رو من آخرشم باشه یادت-

 .خانم

 

 نه_و_چهل_و_دویست_پست#
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 

 

 به دوم لیوان لرزش این ینتیجه در و لرزدمی دستش

 هر شودمی ایجاد بدی صدای کند؛می برخورد اول لیوان

 یلبه را دستش دو هر .افتدینم اتفاق ایشکستگی که چند
 است قرار .کندمی نگاه هالیوان به و گذاردمی کانتر

می دلش بخورد؟ سکنجبین شربت لیوان کدام با بنیامین
 طرف آن از و بدهد هل را سینی محکم دستش با خواهد

 هم بهتری یایده که چند هر .کند پرت پایین به کانتر

 با و کند پر شربت از را هالیوان خواهدمی دلش دارد؛

 و محمدامین کنار .کند پرواز انباری سمت به سینی
 یپشتوانه به و کند لمس را او حضور .بنشیند او تنگاتنگ

 باقی هایشدست لرزش از چیزی نزدیک حضورً  این

 .نماند
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 یک .کندمی نگاه دیوار روی ساعت به و کندمی بلند سر

 در بنیامین و او که ساعتی شود؛ نُه ساعت تا مانده ربع

 است، این ترشدرست که چند هر .دارند قرار خانه این

 بنیامین آنکهبی است محمدامین و بنیامین بین قرار این

 ساعتً  و روز یکننده تعیین و هاپیام یفرستنده که بداند

 .است نبوده برکه قرار

 رد هنگام .رودمی اتاقش سمت به و زندمی دور را کانتر

 و حیاط سمت به نگاهی پنجره از هال وسط از شدن
 به  دیگر باریک و داشت زمان کاش .اندازدمی انباری

 ساعت یک این در که کاری .رفتمی محمدامین سراغ

بهانه آنقدر .بود کرده تکرارش مختلف هایبهانه به آخر
 به سر با امینمحمد آخر بار که بود دلیلبی و واهی هایش

 نشسته برکه .بود کرده ارهاش خودش کنار خالی فضای

 و داده نشان را مقابلش مانیتور یصفحه امینمحمد و بود
 من" بود داده توضیح برایش آرام و نرم و حوصله با

 این دارم،نمیبر روت از رو نگاهم ایلحظه ولی اینجام

 دنبال بنیامین که شهمی اجرا آخر تا صورتی در نقشه

 ".نباشه اضافه غلط
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 شومیزً  بلند آستین و کیپ ییقه و رسدمی اتاقش به

 ایگونهوسواس شکل به .کندمی نگاه آینه در را سفیدش

 همآن .است چسبیده تنش به زیادی لباسش که کندمی حس

 لباس این بودن قوارهبی فکر از این از قبل تا کهدرحالی

 .بود کرده رها خود حال به کمدش انتهای در را آن

 است ممکن .دهدمی اشتنه االب به را نگاهش مضطرب

 مشخص آستردارش شومیز روی از زیرش لباس سفیدی

 باشد؟

 کرده تأکید سمانه .کندمی نگاه آرایشش بدون صورت به

اً ...کند رفتار عادی که بود  اشنامزدی روزهای مثل دقیقا

 .بنیامین با

 و است باهوش مرد یک بنیامین که بود کرده یادآوری او
 را هایششاخک تواندمی برکه ادیغیرع وضع و سر

 .کند فعال

 و پودرکرم کمی که بود شده باعث تنها سمانه هایسفارش
 دادن لعاب و رنگ از .بشود اضافه صورتش به رژگونه

 روزی که هاییلب .بود کرده پرهیز شدت به هایشلب به

 بهتر همان بودند شده بنیامین هایلب اسیر رضایتش بدون
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نتیکآ  عادله حسینی  
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 .برسند نظر به رنگبی و باشند داشته دافعه امروز که

 هایشلب شدن پوست پوست از مازوخیسم یک مثل حتی

 .است راضی است هایشدندان کاریکنده محصول که هم

 و بود دیده را اشآشفته حال و تمایلش عدم سمانه
 به اینکه از قبل آخر یلحظه فقط .بود نکرده اعتراضی

 و خواهرانه بود، داده فشار را او یشانه برگردد اشخانه
 :بود گفته اطمینان با و دلسوزی از پر

 هم کمه، سنت هم وقتی اونم بترسی که دممی حق بهت-

 اما .کنه هضم رو ماجراها این تونهنمی اتدخترونه دنیای

 انباری توی امروز که مردی اون بگم بهت خوادمی دلم

 هایلب اسیر هالب این نذاره که جونمرده اونقدر شینهمی

 عمل گفته بهت که چیزایی به کافیه فقط .بشه بنیامین نجس

 ".کنی

 که ایخانه .بود رفته خودش یخانه به و بود گفته سمانه

می را خانه داخل و نشستمی مانیتور پشت آن داخل عمو
 با را نقشه که بود باش آماده آن در حسام که ایخانه .دید

 ماشین آن با سامح .برساند باید که جایی آن به دقت

 .ایفیروزه آبی خارجی
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نتیکآ  عادله حسینی  
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 .رودمی تخت روی شال سمت به و کندمی دل آینه از

 خواهدمی دلش وقتی نیست دلچسبی انتخاب آبی شال

 .بماند سرش روی نخی و ساده مشکی شال همین

 شال با و داردمیبر را شال نرمش بدون و شود می خم

 اندازد؛می ساعت به نگاهی .کندمی تعویض سرش روی

 که باشد امیدوار تواندمی .دارد وقت نُه تا دقیقه پنج

یک بتواند او که آنقدری حداقل باشد؟ داشته تأخیر بنیامین
 !بنشیند انباری داخل مرد کنار دیگر بار

 .برود اتاق در سمت به تا چرخدمی درجا فکر این با

 را دارشانگیزه هایقدم خانه بلبلی و قدیمی زنگ صدای

 بنیامین ...است کرده اشتباه .کندمی متوقف حتی و دُکن

 .باشد داشته تأخیر که است آن از ترمشتاق او دیدن برای

 

 پنجاه_و_دویست_پست#

  

 حسینی_عادله#
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نتیکآ  عادله حسینی  
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 هیچ .پیچدمی گوشش در دوم بار برای بلبلی زنگ صدای

موزاییک روی را هایشقدم وقتی ندارد پاهایش در حسی
 شده نخاع قطع انگار گذارد؛می اطحی یشکسته های

 .است شده همیشه از ترکوتاه نظرش به مسیر .است

 باشند شده درشت دارد که استرسی از متأثر باید چشمانش

بسته در به و چرخاندمی سر .مظلومند و حالبی بیشتر اما
 این تکرار .اینجاست محمدامین ...کندمی نگاه انباری ی

 حق در تواندمی لحظه این در که است لطفی تنها جمله

 برخالف و دهدمی قورت سخت را بزاقش .بکند خودش

 در به و داردبرمی انباری از سختی به را نگاهش تمایلش

 تا شود؛می باز در این دیگر یلحظه چند تا .دهدمی حیاط
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نتیکآ  عادله حسینی  
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 را در و گذاردمی حیاط این به پا مردی دیگر یلحظه چند

 یک مهربانش ظاهر برخالف که بنددمی سرش پشت

 به روزی که مردی .خالفکار یک است، دارسابقه

 اگر که مردی ...کرده تجاوز ارغوان نام به دختری

 تجاوز هم او به االن تا شاید بود نیفتاده اتفاق کوه  ماجرای

 .بود کرده

 ...اندشده اسیدی بزاقش .نشیندمی در قفل روی دستش

می گم را خروج اهر نفسش .رودمی پایین و کندمی ذوب
 در و شودمی بدنش عضو انگیزترین نفرت دستش و کند

 .کندمی باز را

 با ایستاده، در چهارچوب در که مردی .است بنیامین

 .است بنیامین آشنا و مهربان لبخند همان

 را او ظاهر که ندارد احتیاجی .داردمیبر عقب به قدمی

 همان با .است مرد همان مرد این کند؛ مقایسه قبل با

 لی شلوار همان با .شده کوتاه رپرها سبک به که موهایی

 انگار شلوغش هایطرح با که شرتیتی و آسمانی آبی

 .زندمی جیغ
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نتیکآ  عادله حسینی  
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 و است شده خشک به زبانش .بدهد قورت که ندارد بزاقی
 :شودمی این تالشش نهایت

 !سالم-

 بود قرار .نیست کافی این داندمی کهدرصورتی !همین

 رفتارش .بدهد نشان مشتاق دیدار این برای را خودش

 سرشار که هاییپیام .باشد داشته تناقض هایشپیام با نباید

 .بود دیدار به اشتیاق و دلتنگی مفاهیم از

 .بود شده تنگ برات دلم-

 انگار که صدایی با کاریشکم جبران برای را جمله این و

 .گویدمی شده آزاد سرفه هاده از بعد

 در انگار .لذت با و مهربان ...کندمی اشایشتم بنیامین

 و گذاردمی پیش قدم .است نقاشی تابلوی یک تماشای حال
 دستش با بچرخد پشت به آنکه بدون و شودمی حیاط وارد

 تا برکه چشمان روی از اما دلتنگش نگاه .بندد می را در

 بعد و رسدمی هایشگونه به آید،می پایین اشگونه روی

 .گیردمی پیش در را او یچانه چال مسیر
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

می جواب لبخند و آرامش با و ماندمی جاهمان نگاهش
 :دهد

 خودت هالک .بودم شده هالکت !نبودم دلتنگ برات من-

 تکون که بار هر که لبایی اون و تچونه روی چال این و

 .کننمی نابودم سازنمی کلمه یه و خورنمی

 

 یک_و_پنجاه_و_دویست_پست#

  

 حسینی_عادله#

 

 

 

 

 

 

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 چیزی چه لحظه این در درست العملعکس داندنمی

  .است نگفته را جزئیات این محمدامین .است

می باز هم از کشیدنش آغوش در برای بنیامین هایدست
 تا ماندمی منتظر .ماندمی منتظر لبخند حفظ با و شوند

 تمایل دیدار این به و کرده دلتنگی ابراز بارها که دختری

 .بگیرد جا هادست این میان در خودش داده اننش

 بوده لحظه این منتظر کشد؛می هم روی را هایشلب برکه

ری حوصله با و گفته آن وقوع احتمال از محمدامین .است
 .داده توضیح برایش را مناسب اکشن

 نشان گرفته را صدایش نمایشی شکل به نیست احتیاجی

 ایجمله اولین از شصدای که بوده یار او با شانس بدهد،

 اما زورکی لبخندش .است گرفته گفته مرد این به که

 :آیدمی زیادی نازش و گرد صورت به و است جذاب

 و کنم پذیرایی ازت آنفوالنزا ویروس با خوادنمی دلم-
 .داخل بریم بیا افتادی و شدی مریض که بدی خبر بهم فردا
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 .کندمی نگاهش ریزبینانه و سکوت در لحظه چند بنیامین

 را کالمش صداقت هایشلب رنگیبی و صدایش گرفتگی

 .کندمی تأیید

 ترطبیعی کمی برکه لبخند .اندازدمی پایین را هایشدست

 آنقدر برکه و داردبرمی سمتش به قدمی بنیامین .شودمی

 کردن فرار از مانع تا دهدمی فشار زمین روی را پاهایش

 .شود اختیارشانبی

می خم سمتش به .ایستدمی او با فاصله حداقل در بنیامین
 آزاد هایشدندان پشت تا گلویش از وحشتناکی "هین" شود

 بدون و زندمی او شال روی ایبوسه بنیامین .شودمی

 :گویدمی دلخوری

 ویروس که چند هر .شهنمی منتقل طوریاین ویروس-

 .داره رو خودش لذت هم تو از گرفتن

 در هایشناخن و شودمی مشت بدنش کنار آرام دستش

 از دقیقه چند کندمی فکر خودش با .روندمی فرو پوستش

 بودند خواسته حسام و محمدامین که زمانی ربع یک

 کند؟ تحمل را آدم این باید دیگر یدقیقه چند است؟ گذشته
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 با و چرخدمی پهلو به .گیردمی گاز داخل از را لبش

 به ذوق کردن تزریق .دهدمی نشان را خانه دست

 داندنمی اما کندمی را تالشش .است سختی کار صدایش

 :شودمی موفق چقدر

می زندگی توش مونهمه زمانی یه که ایخونه بریم بیا-
  .بدم نشونت رو کردیم

می بازویش دو هر روی سر پشت از بنیامین هایدست
 :آیدمی پایین او گوش نزدیک تا سرش و نشیند

 .دارم هیجان جذابه تو برای که چیزی ره دیدن برای من-

 که قدمی اولین .دارد عجله قدم اولین برداشتن برای برکه

 یکننده منزجر مرد هایدست تا شودمی برداشته بلند
 .شود جدا بازوهایش از سرش پشت

 

 دو_و_پنجاه_و_دویست_پست#

  

 حسینی_عادله#
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 در پشت را نگاهش برکه انگار اما شوندمی خانه داخل

 .است گذاشته جا انباری

می فاصله ازش مختلف هایبهانه با تونیمی که جایی تا"
 "گیری

 این ادای هنگام جمله این یگوینده صدای زنگ هنوز

 سمت به را راهش .خوردمی زنگ گوشش در جمله

 است گرفته همچنان که صدایی با و کندمی کج آشپزخانه

 :دهدمی قرار مخاطب را او
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 .بیارم شربت دوتا من تا بشین-

 که ایخانه .چرخاندمی خانه در را نگاهش بنیامین

 روز آخرین .نیست ناآشنا برایش هم خیلی فضایش

 دونفر و او .آوردمی یاد به را خانه این در حضورش

 حال در .شد حذف همیشه برای نفرشان یک که دیگر

 :گویدمی مبل روی نشستن

  آد؟نمی امشب عموت گفتی-

 را سکنجبین شربت پارچ و کندمی باز را یخچال در کهبر

می فشار پارچ یدسته دور را انگشتانش .کندمی خارج
 منتقل آن به را رویش فشار از کمی که امید این به دهد

 :کند

 نه ولی گردهبرمی امشب .شده عوض اشبرنامه ظاهرااً-

 .زنهمی زنگ بیفته راه اینکه ضمن .زودی این به

 بهت عموت بکنه رو کارش حسام اینکه محض به برکه"

 آیفون روی تو .است خونه نزدیک گهمی و زنهمی زنگ

 بالفاصله و بشنوه بنیامین تا زنیمی حرف عموت با

 " کنه گم رو گورش
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 .بیفته راه دیر خیلی امیدوارم-

 که هاییهمان از .زندمی لبخندی او یجمله این جواب در

می اول لیوان کردن پر حال در .است ترانگیزغم گریه از
 :گوید

 هم به رو عموم و تو بود جورییه شرایط خواستمی دلم-

 این تو ما بودن تنها و امشب خب ولی .کردممی معرفی

 .نیست وقتش و نداره خوشی صورت خونه

می مبل یلبه را دستش و دهدمی تکیه کاناپه به بنیامین
 :گذارد

اً-  یدوره تو .بشم آشنا عموت با دارم دوست منم اتفاقا
 به که چند هر بودی گفته برام ازش چندباری نامزدیمونم

 .نیست وقتش االن تو قول

 اصالاً" کندمی زمزمه خودش با و کندمی پر را دوم لیوان

 "مکار روباه شناسینمی رو عموم که هم

 سر لبخند با و زندمی بیرون آشپزخانه از شربت سینی با

  .دهدمی تکان
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می است نشسته بنیامین که اینفره سه یکاناپه همان ویر
 .نزدیک خیلی نه دور خیلی نه نشیند؛

 

 سه_و_پنجاه_و_دویست_پست#

  

 حسینی_عادله#

 

 

 

 

 

 

 

 دلش .بمانند ثابت هالیوان روی دارند اصرار چشمانش

 دروغگوی یک که دستش کنار موجود روی خواهدنمی
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 این به کردن نگاه زا چشمانش .بچرخد است انگیزنفرت

 این هایلب و هادست الخصوصعلی کنند؛می حذر مرد

 عشق به که کنندمی تداعی برایش را روزهایی که مرد

 .شدنمی عایدش لذت عنوانبه چیزی و شدمی اجبار بازی

 کنممی تکرار رو در رو االنم گفتم بهت هاپیام توی برکه-

 .متأسفم خیلی فتادها اتخانواده برای که اتفاقی بابت که

 به اما باشم کنارت رو روزا اون که داشتم وظیفه من

 بدونی خواممی .نبودم و کردم کاری کم شرایط اقتضای

 .امشرمنده و متأسف روزا اون بابت خودم چقدر که

 خودش با .داردبرمی را شربت لیوان و کندمی دراز دست

 بنیامین را ماندهباقی زمان که بود راهی کاش کندمی فکر

شرمندگی از نه و گفتمی هایشدلتنگی از نه .شدمی خفه
 به هالو مرد این چشم در زمانی کافی یاندازه به .اش

 او که بود راهی کاش .است شده دستمایه و رسیده نظر

 .شدمی الل لحظه این در حداقل یا همیشه برای

 مجبور را چشمانش .گیردمی او سمت به را شربت لیوان

 به را هایشلب و بیاید پیش او جدی صورت تا کندمی

 :کندمی وادار لبخند شبیه چیزی
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 .بخور نشده گرم تا-

 را او دست لیوان جای به و کندمی دراز را دستش بنیامین

 :گیردمی

 ببخشی؟ تونیمی-

است واضح خیلی که خودش برای .پردمی پلکش یگوشه
 .باشد تهنداش وضوح بنیامین برای است امیدوار ،

می کارچی حسام آمده؟ کش چرا لعنتی یدقیقه پانزده این 
  زند؟نمی زنگ عمویش و کندنمی تمامش که کند

 .کردنم تالفی آدم من ...کنیمی جبران وقتش به-

 بنیامین نگاه .دارد عجیبی اعتقاد اشجمله دوم قسمت به و

 انگشتان میان از را لیوان .کندمی شکار را او پلک پرش

 :کندمی زمزمه و گیردمی او

  .نیستی خوب !ایزدههیجان کنم فکر بخور؛ خودتم-

 شدن خم حال در .است موافق متعفن موجود این با چقدر

می ترعقب کمی را خودش نامحسوس لیوان برداشتن و
  .کشد
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 هم هافاصله .گرددبرمی میز روی که بنیامین خالی لیوان

 را دستش بنیامین .دهندمی دست از را خودشان خاصیت

 :گذاردمی برکه بازوی روی دست و کندمی دراز

 .بگو برام کوه توی روز اون از خوردی که رو شربتت-

 

 چهار_و_پنجاه_و_دویست_پست#

  

 حسینی_عادله#
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 ایرابطه ترینکوچک وقتی تا دهدمی زهر طعم شربتش

 او تواندمی هم کوچک تماس این .باشد نامرد این و او بین

  .برساند جنون به را

 طوری کندمی تالش و گرداندبرمی میز روی را لیوان

 جا بازویش از بنیامین دستان که بدهد انجام را کار این

عصبی حالت ناخودآگاه جمالتش و افتدنمی اتفاق این .شود
 :گیرندمی خودش به ای

 موردش در هاپیام تو بارها .نمونده باقی اینگفته چیزی-

 و شدم ماشینم سوار منم و رفتی در تو .زدیم حرف
 نگران تو که رو مردی دوتا اون وقتهیچ دیگه و برگشتم

 .ندیدم بودی باهاشون من برخورد

 برکه هایحالت تغییر متوجه کندمی باریک چشم بنیامین

 :هست

 ؟شیمی عصبی تکرارش از تو-

 نظر به همین اشریختگی بهم دلیل تا دهدمی جواب تند

 :برسد
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 رها خطر دل توی رو من تو شم؛می عصبی که البته-

  بود؟ نامردی کارت چقدر متوجهی .کردی فرار و کردی

 دستش فشار نتیجه در و شودمی خم برکه سمت به بیشتر

 :شودمی بیشتر هم

 نشون و دممی قول بهت رو این .کنممی جبران و متأسفم-

 .دممی

 آدم این کردن تحمل ...کندمی و بکند را کاراین نباید

  .زندمی کنار را او دست پس است غیرممکن برایش

 قیمت به اگر حتی بزن پسش کرد لمست دیدی جا هر"

 از من نکشید عقب اگر .باشه هابرنامه تمام شدن خراب

 قرار .زنممی پسش خودم یشیوه به و بیرون آممی انباری

 "برسیم خوایممی که اینتیجه اون به قیمتی هر به ما نیست

 زاانرژی یک حکم امینمحمد جمالت تکرار هربار انگار

 اندازه همان به اما ترمتشنج صدایی با .دارد برایش را

 :دهدمی جواب محکم

 .کن جبران و باش متأسف خوبه؛-
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 ریختگی بهم کندمی حس .کندمی باریک چشم بنیامین

 .باشد روز آن یادآوری به مربوط فقط تواندنمی برکه

 .نیست عادی برکه است؛ مشغول فکرش ...کندمی مکث

 اشدلخوری به مربوط تواندمی بودنش عادیغیر این

نمی در جور او رفتارهای در چیزی یک انگار اما باشد
می رفتارش و او روز و حال از را دلخوری حس .آید

می پس را او برکه .کندنمی حسش نه ...دلتنگی اما گیرد
 عادی اصالاً دلتنگی و دوری هامدت از بعد نای و زند

 .نیست

 بلند جا از خودش برای چیزهایی یک شدن مشخص برای

اً .شودمی  زانو دو روی زمین روی برکه پای مقابل دقیقا

مردمک قراریبی و ترسیده چشمان مقابل در و نشیندمی
 و مهربان و کندمی باز هم از را هایشدست او های

 :گویدمی باحوصله

 آرومت خواممی .داری حق دلخوری، هستی، عصبی-

 ویروس توی که باشه این قیمت به اگه حتی کنم

 .بشم شریک باهات آنفوالنزات
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 کمرش .کشدمی عقب را خودش واضحی شکل به برکه

 منتظر .شودمی داده تکیه کاناپه پشتی به بیشتر

 دیشب از را جوابش و است بوده دست این از پیشنهاداتی

 :است کرده هآماد

 بهم که وقتی تا نه اما دارم احتیاج بهش منم کن، آرومم-

 هم با و شدنمون محرم روزای تکرار دلم من .نامحرمیم

 تماسا این از من نامحرمیم وقتی تا اما .خوادمی رو بودنم

 .گیرممی آرامش نه برممی لذت نه

 را اشمعده محتویات جمله این گفتن از بعد خوادمی دلش

ناآرامی تمام دلیل مرد این .بیاورد باال دونفرشان هر روی
 مردی .هایشخوابیبی و هااسترس تمام دلیل است؛ هایش

 .تجاوز حتی ...هست کاری هر آدم که

 افکار از زیادی حد تا تردید و بدبینی آخرش یجمله با

 این مشابه چون شودمی حذف .شودمی حذف بنیامین

 معذب .است دیده برکه از زدینام یدوره در را رفتارها

 .شانمحرمیت و نامزدی روزهای در حتی بودنش

 :گویدمی مالیمت با و اندازدمی را هایشدست
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 .محرمه بهم دالمون ما برکه، گیریمی سخت-

 جایش سر به و شودمی بلند جا از جمله این گفتن با و

اً لیوان و او خالی لیوان برکه .گرددبرمی  خودش پر نسبتا

 به اشگرفته صدای با و گرداندبرمی سینی درون را

 :افتدمی حرف

 با همزمان خواممی .بیارم میوه انباری از کمیه رممی-

 برام کردی مخفی ازم االن تا که رو چی هر خوردن میوه

اً .کنی تعریف  کارچی کوه توی روز اون اینکه مخصوصا

  .بود چی هاچمدون اون توی و داشتی

 :آیدمی باال او با بنیامین نگاه و شودمی بلند

 چیزی هر درمورد تا بشین ...برکه خوام نمی میوه من-

 .بدم توضیح سواله برات که

می خانه در را نگاهش .مالدمی هم به را هایشدست کف
 :بگوید عادی تا کندمی تالش و چرخاند

 دیدنت هیجان خاطربه دیشب از خوام؛می میوه من-

 دیگه یدقیقه چند کشهنمی طول یخیل .نخوردم هیچی

 .پیشتم
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

می هال در سمت به باشد جوابی منتظر اینکه بدون بعد و
 اندازد؛می دیوار روی ساعت به نگاهی همزمان .رود

 دلیل تا رودمی انباری به .است شده تمام دقیقه پانزده

 به نیست، همین اشهمه ...بپرسد را عمویش نزدن زنگ

 تا کند لمس را محمدامین حضور یدبا چون رودمی انباری

 داشته توان هال داخل کثیف موجود کردن تحمل برای

 .باشد

 

 پنج_و_پنجاه_و_دویست_پست#
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 باید کندمی حس .کندمی پرواز ...رودنمی راه انباری تا

چشم جز انگار .ببیند هایشچشم با را محمدامین هم باز
 مغزی به حتی ندارد اعتمادی شبدن دیگر عضو به هایش

  .کندمی یادآوری اطمینان با را او حضور که

الیه لطف به چشمانش رسدمی که انباری در نزدیکی به
 آورده کم .شوندمی تار است گرفته را هاآن روی که ای

ً آن با همنشینی از !است  از .است آورده کم بازدغل کالش 

 پدرش از بودن او با برای روزی کهکسی با همنشینی

 .بود کرده خرج اعتناییبی و بود گرفته هشدار

اً و کندمی باز را در  پرت جاآن درون به را خودش تقریبا

 شب از ساعت این لطف به که تاریکی انباری به .کندمی

  .رسدمی نظر به هم ترتاریک

 نوری تاریک و کوچک یفضا این روشنایی منبع تنها

 هایالمپ خاطر به و آن کوچک یدریچه از که است

 که بیندمی را امینمحمد .است گرفته راه جاآن به حیاط
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 نگاهش برکه حضور با .است ایستاده تصوراتش برعکس

 از .دهدمی او به سکوت در و داردبرمی مانیتور از را

 مانیتور آن در باید که آنقدر .نیست شوکه برکه بودن اینجا

 .است شنیده و دیده کوچک

باریکه .بیندنمی فضا تاریکی لطف به را او یچهره برکه
 کنج سه تا و گذشته گردنش زیر از کج شکل به نور ی

 اینجا از محمدامین داندنمی .است رفته پیش انباری

 یا است شاکی او یبرنامه از خارج عملکرد از و بودنش

 اینجا اگر حتی باشد اینجا باید که داندمی را همین فقط نه؛

 همیشه مرد این کردن ناراضی مثل هاییهزینه بودنش

 .باشد هوادارش

 جدا دیوار از را دستش .کشدمی دیوار روی را انگشتانش

 ...لرزدمی صدایش .رودمی پیش او نزدیکی تا و کندمی

 و مسخره نگران آنکهبی زندمی حرف پدرش برای انگار
  .باشد شدن توبیخ

  .کردم خراب اگه شیدببخ ...کنم تحملش تونستمنمی دیگه-

 و ایستدمی محمدامین از ممکن یفاصله تریننزدیک در
 :گویدمی صادقانه
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

می ...دادی توضیح برام بارده رو چی همه که دونممی-
 روم از رو نگاهت ایلحظه که کردی تکرار صدبار دونم

 آدم اون با بودن تنها از اونقدر من اما .دارینمی بر

 .خوردنمی بدردم تنهات نگاه که شدم نابود و دارم وحشت

می مطمئن رو خودم دیدنت با باید کردم؛می حست باید من
 .کردم

 مرد دل تا کندنمی را کاراین .دهدمی تکان سر مظلومانه

 این در .بسوزد کردنش عمل نقشه از خارج برای مقابلش

اً لحظه  :ندارد پناهی مقابلش مرد جز و است مظلوم واقعا

بهانه هر به که امروز ساعتای تمام مثل اومدم؛می باید-
 اونقدر ...هستی که بدم اطمینان خودم به که بودم اینجا ای

 من ...کردنمی آرومم بودنت فکر فقط که بودم ریخته بهم

 .کردممی حست باید

 رد .چرخدمی مانیتور سمت به محمدامین سر که بیندمی

 دیدن حال در انیتورم قاب در بنیامین .گیرد می را او نگاه

 که خانوادگیشان عکس .است دیوار روی هایعکس

 .شودمی شامل هم را آقاجون و عمو یخانواده
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 شش_و_پنجاه_و_دویست_پست#
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اً برکه .داردبرمی نگاه محمدامین بعد کمی  باید حاال قاعدتا

 انگار اما شده مطمئن او حضور از که حاال برگردد؛

 و شودمی جابهجا کمی درجایش .ندارد رفتن پای زهنو
 نور یدریچه زیر دیوار به که آنقدر رودمی عقب عقب

  .دهدمی تکیه
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 کار ترینمنطقی برکه نظر از .کندمی تماشایش محمدامین

 در اما کند توبیخش اشخودسرانه کارً  برای که است این

اًدقی .رودمی سمتش به برکه یخسته چشمان مقابل  تا قا

 برکه سر باالی را دستش یک رود؛می پیش پایش مقابل

 دیدن برای برکه .بدنش کنار را دیگر دست و گذاردمی

 این در چشمانش اما است حریص او یچهره حالت

 آن در هاحس که دارند کلی تصویر یک فقط تاریکی

 .اندنامشخص

 .آیدمی پیش برکه گوش نزدیک تا آرام محمدامین سر

 هم رضایت آن به و اوست اعتراض شنیدن نتظرم برکه

 ستایش قصد که است کسی مثل محمدامین صدای اما دارد

 :دارد را مقابلش فرد

 می تصور من که اونچه از بهتر بودی؛ عالی تو دختر-

 حیرون هم رو من مقاومتت و تحمل دونستیمی .کردم

  کرده؟

 تواندنمی همچنان .ماندمی باز هم از برکه هایلب

 چشمان تصورش در تواندمی اما ببیند را او صورت

 که هاییوقت تمام مثل .کند ترسیم مهربان را او سرسخت
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 شرایط این در و باراین شاید و کرده مالحظه مقابلش در

 .همیشه از بیشتر

 نقش عالی اونقدر آدم اون مقابل در تونستی اینکه برکه-

 چیز بشه یلتبد اطمینان به زود خیلی شکش که کنی بازی

  دونی؟می رو این !نیست کمی

دست حصار در اینجاست، که کندمی زمزمه خودش با
 و اوست داغ هاینفس مهمان .محمدامین گرحمایت های

 تواندنمی هااین .اشمالحظه با اما محکم لحن یشنونده

 بر که باراین که اندواقعی اینقدر هااین باشد؛ دروغ

 خاطر به دیگر جوری را مینمحمدا حضور گشت خواهد

  .بسپارد

 مانیتور به و چرخاندمی سر ایلحظه برای محمدامین

برمی سمتش به مجددااً که بیندنمی مشکلی .کندمی نگاه
 :کندمی زمزمه حوصله با و گردد

 تو اومدن از قبل .شهمی تموم چی همه دیگه یدقیقه چند-

می تموم داره مک کم حسامم کار که داشتم پیام سمانه از من
 ما و شیمی حذف بازی این از تو دیگه بعدش .شه
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 توی تو، امروزً  از که چیزی اون و دیممی ادامه خودمون

 .کرد متحیر رو من که قدرتمنده دختر یه مونهمی من ذهن

 تا او که انگار نه انگار .است شده خالی کندمی حس

اطهاح در بود؛ اشمنفی هایحس تسخیر در قبل لحظاتی
 خیلی ...آوردمی باال آرام را دستش .آوردن کم باور ی

می محمدامین صورت طرف یک بعد و حوصله با و آرام
 .ندارد آن روی واضحی دید هم هنوز که صورتی .گذارد

 دستش هاآن زبری .فشاردمی او ریش ته روی را دستش

 .کندمی ترواضح را بودنش باور دهد،نمی خراش را

 شاید .شودمی شنیده خاص هم خودش گوش به اشزمزمه

اً  تلفظ خاص اال گفته دروغ را چیزی هر بنیامین واقعا

 :را او دهان از کلمات شدن

 

 هفت_و_پنجاه_و_دویست_پست#

  

 حسینی_عادله#
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     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 

 

پشتوانه به که مونهمی یادم تو این فقط امروز از من اما-
 برام تحملش خوابم توی که رو چیزایی تونستم بودنت ی

 .کنم تحمل رو بود ممکنغیر و سخت

 او صورت روی نوازش حالت به را شستش بعد و

 هایسلول تکتک در را او بودن باور تا دهدمی حرکت

 .کند تزریق تنش

 که آنقدر نه .کشدمی عقب محمدامین که کندمی حس

 فشار که آنقدر شوند، جدا هم از او صورت و دستش

 میان در اما است ناراضی صدایش .شود کم برکه دست

 :شودمی جاگیر مالیمش لحن

می رو همدیگه دیگه بار یه امروز از بعد تو و من البته-
 چرا اینکه بابت کنم توبیخ رو تو من اینکه برای بینیم
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 بشی نزدیک حد از بیش نباید مردی هیچ به که رفته یادت

 .داری اعتماد بهش که مردی حتی

 نگاه در را او که است مرد این خصلت همین !است همین

 این دلیل .است کرده خطرترینبی و ترینامین برکه

 خاص لحظات این در همآن پرواییبی همه این و اعتراف

می دلش .است راضی و بردمی لذت آن از اما فهمدنمی را
 تأخیر برگشتن برای و بماند اینجا بخرد، زمان خواهد

 هم دارد دوست هم را بحث این یادامه .باشد داشته

 :است آن در منفعتش

 آرامش و امنیت نداره خطری هیچ تو به شدن نزدیک-

  .گیرممی نزدیکی این از که چیزی تنها

 به و چرخاندمی سر چندم بار برای و کالفه محمدامین

 چیز همچنان بنیامین سمت از .کندمی نگاه مانیتور

 ولمشغ خانه فضای کردن چک به او .بیندنمی خطرناکی

 و فهمدنمی را پایینش عمل سرعت دلیل و حسام .است
 تعریفی هیچ گرفته قرار آن در برکه با که موقعیتی برای

 نفع به که اتفاقی .افتادمی اتفاق نباید که اینزدیکی .ندارد

 .است آمده پیش اما نیست کدامشانهیچ
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 جمع برای و گیردمی فاصله کمی چرخاندمی که سر

 گیردمی را برکه بازوی دستش دو هر با ماجرا این کردن

 فضا این از که است هردویشان نفع به .دهدنمی فشار اما

 مرد هم، امین مردً  یک حتی که داندنمی برکه .شوند دور

 آرامشی خوب حس از فقط مقابلش دختر وقتی حتی است

 :کند لمسش و بگوید گیردمی او از که

 باهام زود خیلی بعدااً و بگذرونیم رو امشب تونیممی-

برمی تو االن .بزنیم حرف موضوع این بهراجع و بشینیم
 یدقیقه پنج تا عموت که دممی قول من و خونه تو گردی
 زنهمی زنگ بهت دیگه

 :پرسدمی تلقین حالت به بعد و

  برکه؟ حله-

 گذاشته فضا این به پا که لحظاتی از ترآرام خیلی برکه

 :کندمی زمزمه و دهدمی تکان سر

 .حله-

اً انگار  بنیامین اینکه با .است شده حل چیزهمه واقعا

 .است خانه همین در همچنان
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 روی او حمایت از پر هایدست به تا چرخاندمی سر 

 این کردن تمام برای بعد و اندازدبی را آخر نگاه بازویش

 او چپ دست روی نگاهش .بشود خارج انباری از بازی

 وقتی همآن بردارد را نگاهش تواندنمی اما ...اما نشیندمی

 یاشاره و شست انگشت بین بزرگ خال یک که
 در بدنش تمام وقتی .است دیدش مسیر در محمدامین

 آن از نور یباریکه وقتی و است محمدامین تن انحصار

 .است گرفته راه دیوار کنج سه تا کوچک یدریچه

 

 هشت_و_پنجاه_و_دویست_پست#

  

 حسینی_عادله#

 

 

 

 

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  
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 است متصل سرب جنس از هاییوزنه هایشپلک به انگار

 دیدن و شدن باز به تمایلی شوندمی بسته که بار هر که

 .ندارد را رویشانروبه ی منظره

دست که بیندمی سراب را آب شاید یا است شده متوهم
 بیندمی ایضایعه به مزین را محمدامین گرحمایت های

  .بود کرده ترسناک را روزهایش شب، آن کابوس که

اً شانوضعیت ...است همین  یدخمه آن .است همین دقیقا
 کابوسش نورً  یباریکه است، انباری همین خواب درون

 رٔویت قابل را محمدامین دست لحظه، این در که آنچه با

 حتی و شانلعنتی ایستادن حالت .است یکی است کرده

  .ندارد توفیری هم شانبین یفاصله
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 پس را وارده شوک که آنقدر نه اما دارد وجود تفاوت

تنه باال برجستگی کابوسش در که بزرگی هایدست .بزند
 .اندنشسته بازوهایش روی حاال بودند کرده لمس را اش

 درون مرد سکوت به باید .کند خودش دل هاتفاوت به باید

 رویشبهرو مردً  حمایت از پر لحن به و کند فکر خواب

 .بود نزدیکی این معترض قبل یلحظه چند که

 ...توأم با برکه-

 باراین که است گرفته قرار مخاطب چندبار داندنمی

 .شودمی داده تکان هم بازویش شدنش نامیده با همزمان

 محمدامین انگشتان میان از را بازویش خواهدمی دلش

 چرا گرفته، را بازویش مالحظه با که او .بکشد بیرون

 .فهمدنمی را این تواند؟نمی

 زانوهایش شدن خم به تنها جانشبی هایتکان و تالشش

 روی سوال یک ثبت درگیر انگار مغزش .شودمی منجر

 و دارد سوال عالمت یک که سوالی .است اشمغزی نوار
 متجاوز تواندمی جوانمرد یک" تعجب عالمت شماربی

 "...!!!باشد؟
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

می حمدامینم هایپنجه اسیر ترمحکم باراین بازوهایش
  .کشندمی باال سمت به را او و شوند

 .فهمدمی را برکه بدن گرفتن وزن و شدن لَخت محمدامین

 وضعیت تغییر و دستش به زدن زل او، عجیب سکوت

 و باشد عادی اتفاق یک تواندنمی سرعت این با اشروحی
 .باشد دلیلبی تواندنمی اندازه همان به

می نگاه پاهایش روی را برکه .کند مدیریت را شرایط باید
می مانیتور سمت به قبل دفعات از ترسخت باراین و دارد
 انگشت دو با و زده کمر به را دستش یک بنیامین .چرخد

 قبل دفعات برعکس .کندمی لمس را دهانش دور متفکر

 این ساکنین عکس قاب نه است خانه هال در به نگاهش

ً نیست سخت محمدامین مثل کسی برای .خانه  تشخیص 

 .کندمی فکر برکه کردن دیر علت به بنیامین اینکه

 نداشته را یکی این یتجربه گردد؛برمی برکه سمت به

 شود دختری درگیر لحظات، ترینبغرنج در اینکه .است

 اصالاً محض آرامش یک از بعد اشریختگی بهم دلیل که

 نه اما است چیزهمه شدن خراب نگران .نیست مشخص

 تا را صدایش .کندمی نگرانش برکه حال که ایزهاندا به
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 به سرعت با اما مالیمت با و آوردمی پایین ممکن حد

 :افتدمی حرف

 دو .بیاد دنبالت بنیامین ممکنه لحظه هر برکه کن گوش-

 حالت اونقدر یا بدی ادامه االن تونیمی تو یا داره حالت

 انتخاب سریع باید فقط توئه با انتخاب .نداری توانی که بده

 .بگی من به رو نتیجه و کنی

 

 نه_و_پنجاه_و_دویست_پست#

  

 حسینی_عادله#
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نتیکآ  عادله حسینی  
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 .شودمی کنده دستش روی از سختی به برکه نگاه

 چشم نور حداقل این در او صورت دیدن برای محمدامین

به تند اما نیست مشخص اشچهره حالت .کندمی باریک
 تشخیص قابل شهایلب لرزش و هایشپلک خوردن هم

 :است

  هستی؟ کی تو-

 .دهندمی دست از را وقت کمکم .شودمی درشت چشمانش

 چیزهمه تواندمی غفلت ثانیه چند که هستند شرایطی در

اً و بریزد همبه را  پرسیده سوالی برکه شرایط این در دقیقا

 است سوالی ترینپیچیده و ترینعجیب سادگی عین در که

 .شنیده که

 در سمت به عجله بدون حاال بنیامین .چرخدمی پشت به

 بپرسد که ندارد را این وقت االن .داردبرمی قدم هال

 :پرسدمی عصبی و عجله با جایش به " دختر تو چته"

 .است کلمه یک جوابش نه یا برکه بدی ادامه تونیمی-
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 بعد و رودمی برکه گفتن نه سمت به ذهنش احتماالت

 نظر و سمع به را برنامه تغییر این تا ندارد که زمانی

 بلکه نیست سخت کارش .زندمی تخمین را برساند حسام

 .کندمی پیدا سوق شدن ممکنغیر سمت به کمکم

 !تونممی-

 دختری ناباوری، عین در را ضعف از پر یجمله این و

 نظر به بارزش ویژگی نتوانستن و لرزدمی که گویدمی

 .رسدمی

 او پاهای استواری از .کشدمی عقب را هایشدست آرام

  .کشدمی عقب به هم را خودش شودمی مطمئن که

 انگار برکه .کندمی باز را هال در تصویر داخل بنیامین

برکه حال با شباهتی هیچ حالش .است خودش از شبحی
 از و بود گذاشته صورتش طرف یک روی دست که ای

 را اشتکیه .ندارد بود کرده دفاع خطرناک نزدیکی این

 .کوبدمی محمدامین هایشقیقه .داردمیبر دیوار از سخت

جا مانتیتور داخل حرکت حال در مرد و برکه بین نگاهش
می حالت تغییر سرعت به هم نگاهش حس .شودمی جابه
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 نگرانی به نفرت از و نفرت به نگرانی از دائما .دهد

 .شودمی تبدیل

 به حال همین با و رودمی راه ابرها روی انگار برکه

 .گذاردمی حیاط به پا بنیامین .رودمی انباری در سمت

 پشت، از و کشدمی صورتش به دستی محکم محمدامین

 تمامش االن همین باید حسام .کندمی تماشا را برکه رفتن

 .باشد کرده تمام را کارش باشد نتوانسته اگر حتی کند

 تا که ایهبرک .ندارد دادن ادامه توان این از بیشتر برکه

 و ندارد توانی حاال بود قدرت و اطمینان از پر قبل دقایقی
 .نیست عادی اصالاً این که کندمی تکرار خودش با هم باز

می سرش پشت را در و شودمی خارج انباری از برکه
 کند نگاه مانیتور در ندارد احتیاجی امینمحمد .بندد

 ابخو از انگار که دختری صدای .است واضح صداها

 چیزی که کریهی صدای جواب در است گیج گیج و پریده

 .ماندمی هاکرکس صدای به شبیه

 نچیدی همونم ظاهرااً که بچینی؟ میوه باغ سر از رفتی-

 ؟!برگشتی خالی دسته
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 بعدم کنم پیدا رو هاخربزه کشید طول نداره چراغ انباری-

 خیالشبی کالاً بده سرماخوردگیم برای خربزه افتاد یادم

 .دمش

 

 شصت_و_دویست_پست#

  

 حسینی_عادله#
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 خوردن میوه وقت االن شدی؛می خیالبی اول از باید-

 عموت و دیدیم رو دیگه هم هاماه از بعد وقتی اونم .نیست

 .کنیم دلتنگی رفع نذاره و بشه پیداش لحظه هر ممکنه

 

**** 

 

 

 از که ایفاصله این در .کند پیدا را خودش کندمی سعی

 از کندمی تالش است بنیامین قدم هم هاکاناپه تا هال در

 خارج شده که هم لحظاتی برای قبل یدقیقه چند شوک

 .شود

 کابوس؟

 خال؟

 محمدامین؟

 تابش مسیر هایشدست با بخواهد که است این مثل تالشش

 .مذبوحانه قدرهمین ...ببندد را خورشید
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  خوبی؟-

 .پرسدمی را این و کندمی نگاهش موشکافانه بنیامین

 دلقک یک شبیه بیشتر اما زندمی بزند؛ لبخند کندمی سعی

 مرد با صحبتی هم از کندمی ادعا که دختری تا شودمی

 :است زدهذوق رویشبهرو

  مگه؟ چطور آره-

 :دهدمی نشان را کاناپه سر با بنیامین

 .بشین !نیستی خوب آدمای شبیه-

 به انباری از قبل تا راگ .گرددبرمی عقب به قدمی برکه

 شوکی و آن بعد از کند تحمل را بنیامین توانستمی سختی

اً انگار که  .تواندنمی اصالاً است، ایستاده وسطش دقیقا

 کابوس؟

 خال؟

 محمدامین؟
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 طوری را کلمات .است شده زبان لکنت دچار کندمی حس

 تسلطی هاآن روی اشصوتی تارهای انگار که کندمی ادا

 :خورندمی رسًُ و ندارد

 .بیارم میوه یخچال تو از رممی-

 نباید .شودمی بنیامین دست اسیر مالحظهبی دستش مچ

 این در نباید کند، اعتراض نباید بکشد، عقب را دستش

  چطور؟ اما کند خراب را چیزهمه آخر دقایق

 کنی؟ ول رو دارتادامه کردن پذیرایی این شهمی-

 من به گریتزنیت دادن نشون وقت االن باش مطمئن

 ماه چند از بعد دیدار این به تمایلت کردممی فکر .نیست

 .باشه ایدیگه چیز دوری

 دور بنیامین دست به جایش به .ندارد گفتن برای حرفی

 یاشاره و شست انگشت بین .کندمی نگاه خودش دست
 .نیست خالی هیچ متجاوز مرد این

 .بشین-

 کم پاهایش .است وافقم یکی این با اصل در ...نشیندمی

 کنارش که بنیامین .بدنش اعضای تکتک مثل اندآورده
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 نگاهش کندمی سعی چرخدمی سمتش به و شودمی جاگیر

 در .بدهد نشان شنیدن مشتاق را اشچهره و دلتنگ را

 این یروحیه شرایط با همآن است، استعدادبی بازیگری

 و هوش امتم از امشب بنیامین است امیدوار .اشلحظه
 :نکند استفاده او نابلدی تشخیص  برای اشزیرکی

 بودیم؟ کجا-

 کند فکر اینکه به برسد چه کند تمرکز تواندنمی حتی برکه

 باز .بود رسیده کجا به شانصحبت انباری به رفتن از قبل

 .رسدمی دادش به محمدامین دیشب هایحرف تکرار هم

 برکه تا بود کرده خرج صبر چقدر دیشب که محمدامینی

 امروز تا کند حفظ را او جمالت تمام باشد داشته وقت

 پشتیبان !امین محمد .کند مدیریت را گووگفت مسیر بتواند

 .کابوسش متجاوز مرد و اشکسی بی روزهای دلسوز

 را هست او به مربوط چه هر و محمدامین اما است سخت

 .راندمی عقب به ذهنش در لحظه چند برای

 هایشان صحبت آخرین یادآوری و کشف زا را خودش

  :دهدمی نشان زدهذوق
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 .بگی بهم کوه روز اون ماجرای از تو بود قرار آهان-
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 .بگی بهم کوه روز اون ماجرای از تو بود قرار آهان-
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 سوال این بینیپیش .دهدمی تکان موافقت به سری بنیامین

  .است آماده هایشجواب و کرده را

نمی که است پیش چندماه بکر دختر همان برکه نظرش در
 هوشمندانه که چند هر .باشد داشته خطری برایش تواند

 برگشتنش از بعد که استرسی .هست او استرس یمتوجه

می چهارتا دوتا_دو کمی با .است شده ترواضح انباری از
 برکه اخالقیات و شاندنبو تنها به را استرس این تواند

 را نگاهش و گذاردمی کاناپه یلبه را دستش .بدهد ربط
 :کندمی ثابت او یچانه چال روی

 با فقط .ظلمه نه خالفه، نه که هست چیزا سری یه ببین-

 داری قبول رو این .آدنمی در جور مملکت این قانونای

 برکه؟

 زیاد ار شانفاصله بزند، او یسینه تخت خواهدمی دلش

 بگوید و بجود او صورت در را کلمات نفرت با و کند

 با ای،نخبه هم کردن ظلم و کردن خالف توی که توئی"

 "داری؟ مشکل مملکت این قانونای
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 مشتاق را خودش و کندمی درشت چشم .گویدنمی اما

 :دهدمی نشان شنیدن

 !چی؟ مثالاً-

 .زندیم لبخند اشکشیده چشمان نظیربی حالت به بنیامین

 چالی .شودنمی غافل اشچانه روی چال از که طورهمان

 زیرکی با بنیامین و است همیشه از ترچال انگار که

 .گیردمی گاز داخل از را لبش برکه که است متوجه

 شانتنهایی بابت او هیجانات به تواندمی هم باز که چیزی

ییبویا همزمان اما .کند قانع و جور را منطقش و دهد ربط
 برکه سمت از که است عطری استشمام حال در اش

 لحظات که نیست مطمئن بنیامین و شودمی منتشر

 و خنک عطری .باشد کرده استشمام را عطر این ورودش
 .است خاص

نسل زمان از که چیزی هر مثل .آنتیک زیرخاکی، مثل-
 شده؛ دفن مملکت این خاک توی ما امروز برای قبل های

 و جرمه مملکت این تو فروختنش و درآوردنش اما
 .مجرمه فاعلش
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 این کردن تأیید خیلی .کند رفتار عادی کندمی سعی برکه

 :بدهد تکان را او هایشاخک تواندمی مرد

 اگر .کشورن این فرهنگی میراث گیمی تو که اینایی-

 تاریخمون از چی بشن خارج کشور از و بشن فروخته

 مونه؟می بعد هاینسل برای

 با شاید برکه نظر اظهار .پردمی باال بنیامین ابروی هردو

 و طوالنی یجمله یک ادای اما نباشد جور منطقش
 نظرش در او دهان از کلمه هر کهحالیدر همآن معترض

 .خواهدمی که است چیزی همان شودمی تلفظ خاص

 :خنددمی ناباور

  بلدی؟ شدنم معترض شما ...خانم برکه بهبه-

 این .کند دریافت را او ریز یاشاره خواهدمین دلش برکه

اً نامردی، تمثیلً   برکه که کندمی اشاره روزهایی به دقیقا

 .کردمی لمس را
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 از .کردنمی هم اعتراضی اما نداشت رضایتی برکه

می تبدیل بد دختر یک به را او کردن، اعتراض نظرش
 .کرد

 چقدر و خوردمی بهم برکه آن یادآوری از حالش قدرچ

 .هست فاصله برکه دو این بین

چهره  به متفکری حالت و دهدمی فشار بهم را هایشلب
 :دهدمی اش
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 ...نیست اعتراض بحث-

 معروفی یگوینده آن صدای مثل اشگوشی زنگ صدای

 .بود داده مژده را خرمشهر آزادی روزی که است

 نظر به تمایل از پر و سریع خیلی شدنش لندب کندمی تالش

 به کردن پرواز برای اشتیاقش کهحالیدر همآن .نرسد

 .است نشدنی وصف گوشی سمت

 نام و گوشی یصفحه به نگاهی .رودمی کانتر سمت به

می خودش به ایناراضی یچهره بعد و اندازدمی عمو
 تمام حس .است موفق عجیب کارش در باراین .گیرد

 مضاعف را توانش آورعذاب و نامبارک دیدارً  این دنش

 :است کرده

 .عمومه-

 :دهدمی جواب را گوشی و بیندمی را بنیامین گفتن بابا ای

 ؟!عمو جانم-

می جواب خسته صدای همان با .است خسته عباس صدای
 :دهد
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 .تمومه حسام کار ...بره کن دک رو بیشرف اون-

 تبدیل نگرانی شبیه تیحال به سختی به را لبخندش برکه

 :کندمی

نمی که چیزی نه کوچه؟ سر شهروند فروشگاه همین-
 .رسیدید زود چه کردم؛ تعجب .عمو خوام

 که کندمی زمزمه لب زیر چیزی نارضایتی با بنیامین

 وقتی شنودنمی که است کم دقتش هم شاید .شنودنمی برکه

 و است بنیامین اکراه با شدن بلند روی تمرکزش تمام
 اشسینه از راحت زدن باطل دور بارها از بعد که نفسی

 .شودمی آزاد

 

 

**** 

 

 عمویی .است قبل از پیرتر سال چند انگار عمو صدای

 است بزرگ کاریمخفی یک درگیر است مطمئن حاال که

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 قدراین نباید امروز ماجرای شدن تمام از بعد نبود اگر که

 .باشد داشته ضعف و ارتعاش

 قانون تحویل و کنید تمومش امروز همین شدمی کاش-

 و کنید وصل پفیوز اون ماشین به ردیاب اینکه .بدینش
 برای من هاینگرانی از تونهنمی بشید فرصت منتظر

 .کنه کم شده بازی این وارد که مبرادرزاده

 هم باز بسته چشم و خوابیده کاناپه روی که طورهمان

 بدون اما مٔودبانه را محمدامین صدای اینبار .کندمی گوش

اً که کسی مثل .شنودمی انعطاف می کارچه داندمی دقیقا
 :است مطمئن هایشبرنامه به و کند

 فکر اینش به بدیم؟ قانون تحویل رو اون مدرکی چه با-

 کنه عوض اون با رو ما جای تونهمی اقدامی هر کردید؟

 .کنه حیثیت یاعاده و شاکی بشه تونهمی اون و
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 که طوری .چرخدمی پهلو به برکه و شودمی ساکت عمو

 از خارج چشمانش ترسدمی انگار .است هال در به پشتش

 هایدست حرکت هاشیشه پشت از و شوند باز او یاراده

 .انگیزیشگفت ترس چه !او هایدست .ببیند را محمدامین

 و عجله با بار یه من آدم این با هرابط در کنید گوش-
 .بینممی دارم هنوزم رو عواقبش و کردم رفتار احساسی

 قدم وصله ماشینش به که ردیابی با باراین ...نه باراین اما
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 شرفبی اون مدرک با مناسبش زمان تو و باهاشم قدم به

 هیچ نیست قرار اینکه ضمن ...دممی قانون تحویل رو

 من رو این .کنه تهدید رو شما یبرادرزاده خطری

  .ایستادم پاش و دممی تضمین

 کسی انگار .شودمی پژواک برکه گوش در تهدید یکلمه

 کابوسش .کندمی خال دیدن به وادار را او هم بسته چشم با

 برکه و افتدمی راه به مغزش ریل روی قطار مثل

 خواب این کاش .کندمی فرو کاناپه پشتی در را صورتش

 با بینانهخوش و خندیدمی آن به برکه تا نبود واقعی درآنق

 ."چپه ظن خواب" کردمی تکرار خودش

 بندیدسته در انگار کابوس آن که اینجاست مسأله اما

 انگار است؛ واقعیت از جزئی انگار .نیست هاخواب

 .است کرده تجربه را آن بیداری در برکه

 برکه یدیدهآسیب یروحیه تونهمی چطور شما تضمین-

 من اما هستید هدفتون به رسیدن دنبال شما برگردونه؟ رو

 یه توی انگار که کنممی فکر برادرم یادگار به فقط االن

 تضمین مشکلم این برای .شده شکسته سال چند روز

 دارید؟
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 در کهحالیدر همآن .است اهمیت حائز امینمحمد مکث

 جوابی چهی دادن برای عمو با هایشصحبت مدت تمام

اً دانستمی .بود نکرده تعلل  .بدهد جوابی چه باید کجا دقیقا

 اگری و اما جای و دادمی جواب محکم و تأخیر بدون

این که دارد این از نشان سکوتش این اما .گذاشتنمی باقی
 .دارد نیاز زمان کردنً  هزینه به دادن جواب برای بار

 صدایش و ببرد خوابش کاش کندمی فکر خودش با برکه

می اعتراف خودش پیش دروغ این به زود اما نشنود را
 این بودن کذب هستند شنیدن یآماده هایشگوش اینکه .کند

 محمدامین صدای شدن منعطف .کندمی مال بر را خواسته

 در که است این مرد این قانون انگار .کندمی حس را

 با و مهربان شودمی مرتبط او به که چه هر با رابطه

 :باشد ترصلهحو

اً شدم؛ برکه نبودن خوب متوجه امروز منم بله-  مخصوصا

 یه طبیعیه حالش از بخشی یه شاید ...بعد به جایی یه از

 حرف باهاش باید کنممی فکر همین خاطر به .نه بخشیش

 بدهم توضیح براش رو چیزا سری یه الزمه شاید .بزنم

 .داره من به گفتن برای حرفا سری یه اون شایدم
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 تأخیر بدون که هست عباس باراین .شده عوض شانایج

 :دهدمی جواب قاطع و

 برکه امروز بعد از که بود این اول از ما قرار .اصالاً نه-

 به ارتباطی هیچ اون دیگه و بشه حذف بازی این از

نمی بار زیر عنوان هیچ به .باشه نداشته ماجرا این آدمای
اً .ببینیدش که رم  رو ما و نکنید تکرار رو تونخواسته لطفا

 .بذارید خودمون حال به
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 ...افتضاح !بود افتضاح عملت سرعت-

 تا و زندمی چنگال به را هندوانه از بزرگی یتکه حسام

می جواب خیالبی خوردنش از قبل .بردمی دهنش نزدیک
 :دهد

 کوچه امنیت از باید ولا من؟ برادر کردممی کارچی-

 ماشین به ردیاب نصب سرً  رفتممی بعد شدممی مطمئن

 نه؟ یا نفله اون

 مجدد آن جویدن حین و چپاندمی دهانش داخل را هندوانه

 :گویدمی

 چقدر مگه .دقیقه پنجوبیست چه ربع، یه چه حاال بعدم-

 اون و زنیمی چونه من با اینقدر که هم با دارن فرق

 حسابمون طرف دی؟می نشون من به رو تخوشگل روی

این دقیقه چند که مافیا بزرگ گروه نه معمولیه مجرم یه
 که هم اینجا تا .بده دستمون کار زمان، شدن وراون و ور

 .بوده آمیزموفقیت چیهمه
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 روی از را اشناراضی نگاه ایستاده طورهمان محمدامین

 باید .دهدمی یاطح به خانه هالً  یپنجره از و داردبرمی او

 فرق که بدهد توضیح چطور باید بگوید؟ چه حسام به

 وقتی دارد فرق خیلی دقیقه پنجوبیست با ربع یک دارد،

 برای که است تنهایی و جوان دخترً  ماجرا این پای یک

 دست از بیشتری توان ماجرا این شدن طوالنی دقیقه هر

 .دهدمی

 کامل روز یک  از بیشتر و است شب نصفه دو ساعت

همه ظاهر در که زمانی از کامل روز یک .است گذشته
 و شده نصب بنیامین ماشین به ردیاب .است شده تمام چیز
 این انگار .بود دستش دم نوعی به بعد به اینجا از او

 و اشتازه فصل .بود شده جدیدش یمرحله وارد ماجرا
 .اشپایانی فصل شاید

اً محمدامین  که طوریآن چیزهمه .شدبا راضی باید قانونا

 که نیست رضایتی حس آن حسش اما .است رفته پیش باید

 .است داشته توقع

 غیرعادی و عجیب حالً  به مربوط نارضایتی این شاید

 خاطر به هم شاید و است تاریک انباری آن درون برکه
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 رفتن از بعد او با شدن کالمهم برای عجیبش تمایل

 .بنیامین

 برای حتی برکه چون بود نیفتاده اقاتف که ایکالمی هم

 عباس هم آن از بعد و بود نگذاشته حیاط به پا خداحافظی

 داراختیار و گرفته دست به را اوضاع مدیریت صیامی

 .بود شده

 گوشش در هندوانه جویدن حال در همچنان حسام صدای

 :پیچدمی

 راحت نفس داره دیشب از برکه دختره اون خدا به واال-

 برای لجن بنیامین اون و تو و من دست از که کشهمی

 رو من نفس  دیشب از تو اونوقت شده راحت همیشه

 .شدن وراون و وراین دقیقه دو سر بریدی

 شانه روی را سرش جدیت با و جیب در دست طورهمان

چیزی اما .بدهد را جوابش باید که طورآن تا چرخاندمی
 همآن است دارون خبربی حضور شودمی مکثش باعث که

خیره و است داده تکیه اتاق در چهارچوب به کهحالیدر
 تصور برخالف که دهدمی نشان اشچهره .هاستآن ی
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 از اششده باریک نگاه و است نبوده خواب او محمدامین

 .دهدمی خبر حسام و او هایصحبت محور روی او دقت

 :دهدمی قرار مخاطب را او حسام جای به

 باشی؟ پادگان  صبح پنج که بخوابی خوایمی نگفتی مگه-

 تردید با بعد و چرخاندمی دهانش داخل را زبانش اروند

 :پرسدمی

 ارتباطت و بوده ماموریتت از جزئی برکه دختره این-

  تمومه؟ باهاش

 شکستگی اما ندارد نامعقولی بخش هیچ اروند یجمله

 :کندمی بیشتر را امینمحمد ابروی
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 بیدارت نیست قرار من کن، کوک ساعتتم بخواب؛ برو-

 .کنم

 :است عصبی اشخنده .کندمی سماجت اروند

می خونه آریمی دختر سروان؟ جناب کردی اسکلمون-
 ایول بابا .بدی انجام رو ماموریتت که سنتی کافه بری

نمی ام؛رو در بزن من کردممی فکر من .جناب داری
 .بردم ارث دونستم

 و دهدمی فشار روی حرص با را چشمانش محمدامین
 :دهدمی جواب اخطارگونه
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 اصرار خودت اینکه ضمن .نیاوردم خونه رو کسی من-

 دختر اون و من تحویل ور و شر و بزنی توهم که داشتی

 ربط بهت که بحثی توی یا بخواب برو یا هم حاال .بدی

 .نشو اردو این از بیشتر نداره

 بحث دقت با و شودمی خوردن هندوانه خیال بی حسام

 برای پیش ساعتی اهورا .کندمی تماشا را برادر دو بین

اً اروند برعکس او و بود رفته اتاق به خوابیدن  واقعا

 .بود خواب

 و ناباور و داردمیبر در چهارچوب از را اشتکیه اروند
 :دهدمی جواب ناامید شاید

 صورت به تو خاص نگاه اون و نزدیکی ههم اون یعنی-

 دیگه؟ بود من توهم ینتیجه فقط دختر اون

 .چرخدمی او سمت به کامل پا یک روی باراین محمدامین

 با اروند حتی که گویدمی را آخرش یجمله محکم طوری

 :باشد نداشته دادن ادامه برای جایی هایشگستاخی یهمه

 باشه ایدیگه چیز امحس به بخیرشب جز بعدیت یجمله-

 .افتهنمی برات خوبی اتفاق
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 دریغ را پوزخندش اما ندارد دادن ادامه جسارت اروند

 و کندمی محمدامین روی از را کدرش نگاه .کندنمی
 به کردن نگاه بدون داردبرمی عقب به قدم کهدرحالی

 :گویدمی خاص لحنی با حسام

 .حسام بخیرشب-

 با انگار شودمی برقرار که سکوتی و رودمی اروند

 .است سنگین حد این تا که شده ترکیب سرب

 .است نامعلوم جایی به متفکر دقایقی برای حسام نگاه

 :گویدمی حین همان در و شودمی بلند جا از بعد کمی

 اولش قسمت فقط الال و بوس جیش، از ظاهرااً امشب-

 .کردنه عملی قابل

  .کندمی کج هال در سمت به را راهش بعد و

 خوب .شودمی خیره حیاط تاریکی به هم باز محمدامین

 و شده کنجکاو فقط اروند توضیحات از حسام که است
 برای خوبی زمان االن بداند که شناسدمی را او آنقدر

 .نیست پرسیدن
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 ببیند را ایوان روی هایصندلی تواندنمی زاویه این از

 روی برکه روزی که ایصندلی .کندمی تصورشان ولی

 از و بود کرده جابهجا را اعتماد مرزهای و بود نشسته آن

 .بود گفته برایش بنیامین و عمویش یرابطه ماجرای

 در خودش واضح چندان نه تصویر به ایلحظه برای

 ...صورتش طرف یک به .کندمی نگاه مقابلش یشیشه

 و نرم دست .کندمی تصورش اما بیندنمی را برکه دست
 .بود نشسته صورتش روی ترس بدون چه که ظریفی

 اینکه کند؟ گریه خودش حال به یا بخندد باید .بنددمی چشم

 را دختر یک دست گرمای باراولین برای تا بنددمی چشم

خنده شرایط این با و سن این در او برای کند تصور بهتر
  دار؟گریه یا است دار

 آنکهبی شده قطع دیروز از هایشپیام که دختری

 این به را دختر جایشنابه رفتار کدام بداند محمدامین

 آن از بعد همآن .است کرده وادار واضح کردن دوری

 .انباری داخل ترسش بدون و افراطی نزدیکی

 این پیش شب دو در دختر پیام آخرین محتوای وقتی همآن

 بدی کنی قاب رو بزرگت عکس یه شهنمی" است بوده
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 نگاهت ترسیدم بنیامین از وقت ره هال دیوار به بزنم من

 "کنم؟
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 .اندداده قرار هدف را صورتش و سر آب قطرات

 از اینکه دلیل شاید و اندبسته آب ضربات زیر چشمانش

 هایشچشم باید اینکه .است همین آیدنمی کنار دوش زیر

 .بدهد ادامه بتواند تا باشند بسته

 هستند هاییمتجاوز هاآن نیستند؛ او هایدست هایشدست

 کابوس بازسازی دارند؛ را صحنه یک بازسازی قصد که

 .تجاوز یک

می لمس را خودش بازوهای ضربدر شکل به هایشدست
 روندمی پیش گردنش تا و شوندمی جابهجا بعد کمی .کنند

 اشهتن باال برجستگی تا و لرزندمی بعد یلحظه چند و

 .گردندبرمی

می مکث نقطه این در او و شودمی زیاد بدنش ارتعاش
اً کابوسش !دیگر بود همین .کند اً ولی نه دقیقا  به تقریبا

 به کمرش لحظه این در که تفاوت این با .بود شکل همین

 هایششانه روی از سفیدش تاپ و است نچسبیده دیوار

 فظری هایدست که تفاوت این با .است سرنخورده
رگ با بزرگ دست یک نه کرده لمس را تنش خودش
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 بگیرد هم فراموشی اگر حتی که خالی و سبز های

 .کرد نخواهد فراموشش

 اصرار خودآزاری این به انگار .دارد ادامه مازوخیسمش

می تالش آب قطرات شالق زیر و بسته چشمان با که دارد
 قینتل .کند ترنزدیک کابوس آن به را سازیصحنه این کند

 هااین انگار .نیستند خودش برای هادست این که کندمی

 دوم بار برای هایشدست .هستند محمدامین هایدست

 روی بیشتر ثانیه چند ...اما شوندمی جاجابه بدنش روی

 بدنش کنار ناتوان ها،دست .نیست مسلط هایشدست

 نقش در هایشدست وقتی حتی انگار .شوندمی آویزان

  .نیستند بلد را تجاوز روندمی فرو هم امینمدمح هایدست

 آب قطرات .کندمی باز سنگین و سخت را چشمانش

 به او و کنندمی تار را دیدش مسیر هایشمژه به متصل

نتیجه به آنکهبی است تمام نمایش این که کندمی فکر این
 .باشد رسیده ای
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**** 

 

 

 .است خیره روروبه دیوار به سیگار دود باالی از

 به شانخیسی که نیست مهم .اندمانده باقی خیس موهایش

 خیلی .کرده تغییر هایشاولویت .کندمی سرایت شرتشتی

 سردردی مثل .اندداده دست از را خودشان اهمیت چیزها

 موهایش خیسی حاصل و شودمی دچارش زودی به که

اً که سیگاری بوی یا و است می رد اتاق چوبی در از حتما
 .کندمی پر را عمو مشمام و شود

 صدایً  .دهدمی فشار تخت باالی به بیشتر را کمرش

اً جیرجیرک  پیام مرور با اتاقش یپنجره پشت از دقیقا

  .شودمی همزمان محمدامین جوابً  و بنیامین

 از بعد رو دیدنت .بود برام ایالعادهفوق روز دیروز"

 عموت مدناو زود که چند هر .داشتم الزم دلتنگی چندماه

 رفع کامالاً نذاشت نبودنمون محرم از تو بودن معذب و

 ضمن .بذاریم زودتر باید رو بعد یدفعه قرار .کنم دلتنگی

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 هم تدیگه مشکل گفتن رو قبلت و آیه یه خوندن با اینکه

 ".حله قابل

 اصرار انگار .گذردمی بنیامین پیام روی از زود ذهنش

 .کند مرور بیشتر را محمدامین جواب که دارد

 

 هفت_و_شصت_و_دویست_پست#
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 پذیرایی وسایل عموم .بذاریم قرار زود بتونیم نکنم فکر"

 بگم شدم مجبور که کرد جواب و سوال اونقدر .دید رو

 کردممی فکر من که چیزی اون از بیشتر .بودی اینجا

ینا باشه دیده رو تو اینکه بدون چرا فهممنمی .شد شاکی
 ".داره گارد بهت نسبت همه

 به و داردمی نگه ظریفش انگشتان بین را سیگار فیلتر

 با کارش اینکه نه مگر .ماندمی خیره دود باریک مسیر

 به همچنان محمدامین باید چرا پس بود؟ تمام محمدامین

 به کلمه که جوابی همآن بدهد؟ را بنیامین جواب جایش

 هر از را برکه نوعی به ینمحمدام .بود هدفمند آن یکلمه

 اتفاق اگر که دیداری .بود کرده دور هنگامی زود دیدار

اً افتادمی  و پیشروی بیشتر خیلی آن در بنیامین قطعا
  .داشت جسارت

 کنار را خودش بعد به اینجا از باید شاید کهدرحالی همآن

  .کشیدمی

 به را فیلتر ناخودآگاه که شودمی باعث دستش سوزش

 .گیردمی هایشلب بین را انگشتش .کند رتابپ سمتی

درمی درست اصل در .آیدنمیدر درست ذهنش معادالت
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 باور بودن کابوس حد در را کابوس آن که شرطی به آید

 .بودنش ملموس و واقعی وجود با حتی باشد، داشته

 .کردمی فرق اوضاع بود پیش چندماه یبرکه اگر شاید

 زد،می حرف باران قطرات اب که ایاحساساتی یبرکه

 شدن ماللگد با و گرفتمی نیک فال به را یاکریم دیدن

 مالحظه و خجالت که ایبرکه .شدمی دارغصه هابرف

 .بود اخالقیاتش صدر در

 دیگر بر کابوس آن باور بود برکه همان او اگر شاید

 برکه این که است این مسأله اما کردمی غلبه باورهایش

ناخن زده، دار را موهایش که است وفیمعر زن همان
 دست پشت با را هایشلب رنگ و کرده قطع را هایش

 .کرده پاک

سنگ باید شاید .نیست بودن بالتکلیف آدم دیگر برکه این
 از او با باید شاید .بکند وا کابوس آن صاحب با را هایش

 .بگوید واقعی کابوس آن

 را موهایش و کندمی خارج هایشلب میان از را انگشتش

 صاحب که داریحالت موهای .زندمی کنار صورتش از

 .بود داده هشدار جدیت با شانبابت کابوس آن
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 خوردن ُسر به که نیست خوددار قدراون مردی هیچ"

 "باشه تفاوتبی موهایی همچین یه روی شالت

 کندمی فکر خودش با .کشدمی دراز پهلو به جایش در

 اصالاً کند؟می هم فکر او به بعد هب این از محمدامین اصالاً

 بگوید؟ کابوسش از او که افتدمی اتفاق ایدوباره دیدار

 قرار اگر که کندمی فکر این به و بنددمی را هایشچشم

 را حسش تکلیف باید چرا اصالاً بیفتد اتفاق دیداری نیست

اً کند؟ مشخص مرد این به  هایشحمایت را، او باید قانونا

 ذهنش بایگانی به را کابوسش در شپررنگ نقش و را

 .بسپارد

می چنگ تخت روی یملحفه به انگشتانش چرا داندنمی
 است این ترغیرعادی .است عادی غیر حرکتش ...اندازد

 بی سقوط یک .است شده خالی و ریخته دلش انگار که

 ؟!امینمحمد ندیدن آزاد؛ و هوا

 دوم گارسی خواهد،می را دوم سیگار دلش باراولین برای

 .مشکی دست یک فندک همان با
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 تشکر جواب در و دهدمی محجبه زن تحویل را گل دسته

  .زندمی لبخند او یمهربانانه

 کند باز را در اینکه از قبل اما رودمی در سمت به زن

 ایستدمی عقب مٔودبانه و کندمی باز را آن ایمردانه دست

 .شود خارج زن تا
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 برای نیست احتیاجی کند؛می نگاه را مرد دست برکه

 بزرگ هایدست این او .کند بلند سر مرد هویت شناخت

 .شناسدمی خوب را

 بسته ایشیشه در و شودمی برداشته داخل به مرد هایقدم

اً .شودمی  و بدهد نشان کار سرگرم را خودش باید قاعدتا
 .کند خرج توجهیبی

 رسیدن تا را او هایقدم نگاهش با .کندنمی را اینکار اما

شدن متوقف از بعد و کندمی همراهی آهنی بزرگ میز به
 .کندمی زمزمه را "سالم" شان

  .شودمی داده جواب نرم سالمش

 نه.نیست موافق آن با برکه که افتدمی اتفاق سکوتی بعد و

 مرد این رحضو در هاستمدت برکه ...کند معذبش اینکه

 سکوت با .شودنمی معذب و کرده کم را انقباضاتش

 حرف به تخت آن روی دیشب تمام چون نیست موافق

 معمایی .بود کرده فکر کابوسش معمای کردن حل و زدن

 .باشد مرد این تواندمی فقط اشکننده حل که

 .خواممی گل شاخه یه-
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 و خسته درشتش چشمان .کندمی بلند را سرش آرام
 و دقت با محمدامین .نشیندمی او یچهره روی جبمتع

 .کندمی تماشایش حوصله

 سمت پرسدنمی .گذاردمی میز یلبه را دستش یک برکه

 و کشدمی لب روی را زبانش !نیست؟ فروشیگل خودتان
 :پرسدمی مکث با

  گلی؟ چه-

  آنکهبی برکه .کندمی فرو جیب در را چپش دست

 دست .هست حرکت این متوجه کند جابهجا را نگاهش

 آرامش با محمدامین .است خال به مزین دست همان چپ

 :زندمی پلک

 .ترهقشنگ کنیمی حس که گلی هر خودت؛ انتخاب به-

می دور را میز مکث با و کشدمی لبش روی را زبانش
 و چرخدمی سمتش به پا یک روی محمدامین .زند

 سفالی گلدان سمت به برکه .کندمی دنبال را حرکاتش

 نرگس و اندقشنگ هاگل یهمه نظرش از .رودمی رزها

 .نیست فصلش فعالاً که ترقشنگ
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 و کشدمی بیرون گل هاده بین از را شاداب رز شاخه یک
 گل .گرددمیبر میزش پشت به او نگاه سنگینی زیر باز

 هست حواسش .کندمی بلند سر ...گذاردمی میز روی را

می تماشایش انگار بیشتر کندنمی شنگاه محمدامین که
 .کند

 :پرسدمی و خاراندمی را ابرویش باالی

  بذارمش؟ شیشه توی یا کنم تزئینش-

 .خوامشمی ساده جوری همین .کدوم هیچ-

 از زیاد قبالاً را جمله این .نیست عجیبی جواب جوابش

 این باراین انگار اما است شنیده دیگه هایمشتری دهان

 کلمات روی او شاید یا پیچدمی گوشش رد خاص جمله،

 .است شده حساس

 :دهدمی تکان سر و چسباندمی هم به را هایشدست کف

 .میلتونه جور هر ...باشه-

 جااین دیگر یچندلحظه تا محمدامین که کندمی بینیپیش

 پیدا زدن حرف برای مجالی برکه آنکهبی کندمی ترک را

 کنار قضیه این منطق با چطور داندنمی اما .باشد کرده
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 دیگر سمت یک از خریدن گل برای فقط او که بیاید

 .باشد آمده سمت این به تهران

 گذاشته میز روی و شودمی تا آرنج از محمدامین ساعد

 سمتش به که کندمی تماشا حالی در را او برکه .شودمی

 :افتدمی حرف به حوصله با و نرم و شودمی خم

 کمک تونیمی حاال .کردی کمک لیخی که گل خرید تو-

 باشم؟ داشته همسفر مزرعه به رفتن برای امروز که کنی

  .ماندمی اشخیره منتظر بعد و

 مرد یک چطور بفهمد تواندنمی برکه !نرمش و قدرت

 در را هاخصلت این دوی هر تواندمی همزمان

 .بدهد نشان رفتارهایش

 که خواهدمی و اندتومی .تواندمی .زندمی جانیکم لبخند 

 باورً  آنکه از قبل بزنند حرف باید .شود مرد این همسفر

ً آن  مردً  این شناخت از باورهایش بر بیمارگونه کابوس 

 .کند غلبه نجیب و قدرتمند

 

 

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

**** 

 

 نه_و_شصت_و_دویست_پست#
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 به اهمیتبی را خودش سمت یشیشه خواهدمی دلش

 برای .بکشد نفس را خاک بوی و بدهد ینپای ماشین کولر
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 یک که خموپیچ پر خاکی یجاده این که است چندم بار

 دیگرش طرف و کرده احاطه سنگینی هایکوه را طرفش

 .کندمی تماشا درخت، از پر هایدره را

 داخل به باد .گذاردمی دکمه روی را ظریفش انگشت

 شال تسم به اشضربتی حمالت و آوردمی هجوم ماشین

 چشم باد شدت از برکه .شودمی بیشتر او موهای و

برنمی دستش بغل یشیشه از را نگاهش اما کندمی باریک
 ترخودمانی را شانبین ممتد سکوت حال همان در و دارد

 :شکندمی قبل از

فروشیگل تمام جای به گل خریدن برای امروز اینکه-
 از اینکه و اومدید من یمغازه خودتون به نزدیک های

 اتفاق خیلی تونهنمی باشم همسفرتون که خواستید من

  نه؟ مگه باشه ایعادی

اً .است مقدمهبی ازحدبیش سوالش  تا کهوقتی مخصوصا

 .اندکرده صحبت مزرعه و ترافیک درمورد فقط االن

 سمت به که سری با شودمی مصادف اشجمله "نه مگه"

 در ایلحظه برای محمدامین نگاه .چرخاندمی امینمحمد
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 و شال فاصل حد در او دارحالت موهای بازیگوشی
  .شودمی دوخته جاده به باز بعد و نشیندمی گردنش

 اما دادمی توضیح بارهاین در خودش زودتر باید شاید

 اینکه اول  .داشت دلیل دو سکوتش ...بود کرده سکوت

 شده ثابت که مزرعه فضای مثل فضایی در دادمی ترجیح

 اینکه دیگر و کند صحبت او با است دلنشین برکه رایب

 .بود خودش با شخصی و جدید ابهامات سری یک درگیر

 دلیلی دیگر که فکر این بودن دهندهآزار مثل ابهاماتی

   .ندارد وجود دختر این و او یرابطه ادامه برای

 انتظارش و رخشنیم کردن تماشا برای برکه اصرار

 در .کند ادا نرم را کلمات که شودمی باعث شنیدن برای

 :دستش کنار دختر لطافت حد

اً .بود بهانه خریدن گل آره- فروشیگل وقتی مخصوصا
منصفانه هم هاشونقیمت و دارن تریتازه گالی که هایی
 .بود زیاد مسیرم توی تره،

 .خوردمی چین داده که جوابی از خودش چشم هایگوشه

 نیست دخترهایی تیپ آن از .کندمی باریک چشم اما برکه

 کردن ترش رو و کردن کلکل یآماده ایجمله هر با که
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 محمدامین عادی شوخی مقابل در گرفتن جبهه .باشد

 .است العملشعکس ترینناممکن

 مطلب اصل از دستش کنار مرد تا کندمی باریک چشم

 فکر کاری هر برای است کرده ثابت که مردی .بگوید

 .کندمی عمل کرده

 تا و خوردمی سر شال .کندمی غلبه شالش استقامت به باد

 همچنان محمدامین نگاه .کندمی سقوط هایششانه نزدیکی

 داردمیبر فرمان روی از را دستش وقتی روستبهرو به

 با را او حرکات تکتک برکه .کندمی فرو در درگاه در و

 .کندمی تماشا حوصله

 او از محمدامین که گلی شاخه همان بعد یلحظه چند

 همراه چشمانش .گیردمی قرار هایشران روی بود خریده

می ادا حوصله با محمدامین صدای و رودمی پایین گل با
 :شود

 !توئه برای-

 از برداشتن نگاه بدون و کشدمی لبش روی را زبانش

 :کندمی زمزمه گل سرخی روی
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  بابت؟-

 را نگاهش .دکنمی قفل فرمان دور ترمحکم را هایشدست

خوش موهای تماشای به دوم بار برای تا کندمی کنترل
 اشمردانگی برای یتوجیه وقتآن که نرود برکه حالت

 :دهدمی جواب و کندمی نجوا .ندارد

 انجام کی دونمنمی که بدی کار بابت .عذرخواهی بابت-

 .کردم دلخور و اذیت رو تو باهاش و دادم

 

 

 

 

 

 

**** 

 

 هفتاد_و_دویست_پست#
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 حسینی_عادله#

 

 

 

 

 

 

 سوئیت وارد اول برکه دهدمی اجازه و کندمی باز را در

 درون به پا و کندمی آرامی تشکر برکه .شود چوبی

 رزی گل شاخه روی از محمدامین نگاه .گذاردمی سوئیت

می کنده است برکه ظریف انگشتان میان در همچنان که
 در قبل دفعات الفبرخ .شودمی وارد او سر پشت و شود

 هابچه چندباری که بود گفته ماری از صابر .بنددمی را

 گرفتنش به موفق و بودند دیده را آن مزرعه فضای در

 .بودند نشده
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 مطمئن و است راحت خودش به برکه اعتماد بابت خیالش

 خراب را همراهش دختر فکر در شدن بسته این است

 پیش روز دو هک است کسی همان دختر این .کرد نخواهد

 و شدمی انباری وارد ایبهانه هر به  بنیامین آمدن از قبل
 همان .بدهد پوشش را اضطرابش تا نشستمی کنارش

 ابایی صورتش لمس و او به نزدیکی از که دختری

 در دیگری  اتفاقات بعد یدقیقه چند که چند هر .نداشت

 .بود افتاده اتفاق برکه رفتارهای

 کهحالیدر و کندمی رها کانتر روی ار موبایلش و سوییچ

 :دهدمی قرار مخاطب را او رودمی آشپزخانه سمت به

 .بیام من تا بشین برکه-

 باز را آن در و رودمی یخچال سمت به .گیردنمی جوابی

 که بردارد را کاکائو شیر پاکت تا شودمی خم .کندمی

اً و رگهدو را برکه صدای  .شنودمی سرش پشت از دقیقا

 :شوندمی ادا معذب انگار که کلماتی

اً هاخواب اینکه به معتقدم خیلی نه امخرافاتی نه من-  حتما

 .دارند تعبیر
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 کاکائوشیر پاکت .رودمی باال محمدامین ابروهای از یکی

 به یخچال در بستن از بعد و کندمی رها خود حال به را

 که کندمی تماشا حالی در را برکه .چرخدمی برکه سمت

 بغل را خودش و است چوب طرح هایپارکت به نگاهش

 !است کرده

 اما است نیاوردهدر سر هیچ او یمقدمهبی یجمله از

 سخت برایش گفتن" .ندارد توضیح به نیاز برکه کالفگی

 !"است

می گیرینتیجه او یجمله از حد همین در فعالاً محمدامین
 :دشومی خم او سمت به کمی مالیمت با اما کند

  بزنی؟ رو حرفت راحت تو و بشینیم خوایمی برکه-

می باال او یچانه تا را نگاهش و خنددمی عصبی برکه
 :آورد

 رو آدمی یه حس .کنم تمومش و بگم خواممی فقط االن نه-

 بیمارش افکار به نباید دونهمی .بیماره افکارش که دارم

 توانش رانگا اما کنه بازگوشون نباید دونهمی بده؛ میدون

 .نده رو
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 :دهدمی ادامه درمانده و دهدمی قورت سخت را بزاقش

 بگم بهت رو انباری توی اممقدمهبی ریختن بهم دلیل باید-

 بهت من .نکردم تشکر روز دو این تو چرا اینکه دلیل و

 برام بنیامین حضور زمان که امنیتی تمام بابت مدیونم

  !آقا ...محمدامین کردی فراهم

 افتدمی اشجمله در "آقا و محمدامین" بین که یافاصله

 .کندمی طراحی امینمحمد هایلب روی را محوی لبخند

اً ...بردمی پیش را دستش محمدامین  پایین سمت به دقیقا

 و گذاردمی او شال یلبه را اشاشاره انگشت .برکه شال
اً ...آوردمی باال را آن  .برکه یبرجسته یچانه تا دقیقا

 به را برکه و نشیندمی او یچانه زیر اشپوشیده انگشت

 کندمی ادا طوری را کلمات .کندمی وادار کردن بلند سر

 :کند تلقین برکه به را هاآن خواهدمی انگار که

 با اما .ندارم مشکل اسمم پسوند از آقا یکلمه حذف با من-

 قول به که مشکلی این .چرا تو یریخته بهم حال این

 یعنی بدی اهمیت بهش نباید و است ارگونهبیم خودت

 بلرزه؟ صدات خاطرش به که بزرگه اونقدر
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 یک_و_هفتاد_و_دویست_پست#
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 لرزیدن کی از و چطور فهمدنمی هم خودش محمدامین

 انگار .است شده اهمیت حائز همه این دختر یک صدای

می .فهمدنمی را خودش است برکه حسابش طرف وقتی
 این پای را ویژه توجه این و نباشد صادق خودش با تواند

 اما است ارغوان وسالسن هم حدودی تا برکه که بگذارد
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 و صادق .است صادق خودش  با که است این مسأله
 !ناباور

 هایانگشت او و لرزدمی انگشتش روی برکه یچانه

 حرکتی هیچ تا آوردمی در مشت حالت به را دیگرش

 .ندهند انجام نینشقوا خالف

می اینم حتی .گذاشت مشکل رو اسمش نباید دونممی من-
 دونممی .نیست تو حق شنیدنش و من شأن در گفتنش دونم

 اینه مسأله اما .نکنم پررنگش قدراین و کنم فراموشش باید

 تموم من ذهن توی بحث این که شهمی باعث نگفتنش که

 .نشه

 امینمحمد .است شده اسیدی دهانش آب سوزد؛می گلویش

 کرده شروع که حاال تا دهدمی میدان او به سکوتش با

 :کند تمامش

 بود ریخته بهم رو من هامدت تا بگم خواممی که چیزی-

 اون دلیل شاید دونمنمی .ترسوندمی دورم مردای از و

 رفتارای محصول روزا اون تو ریختگیم بهم از حجم

اً بعد مدت یه  .بود نکردناش رعایت و بنیامین  از بعد دقیقا

 تقریبا امخانواده دادن دست از و زندگیم از بنیامین حذف
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 از داشتم وقتی انباری تو روزاون تا بودم کرده فراموشش

 یه گفتممی دیمی بهم بودنت با که امنیتی خوب حس

 .بشه تداعی برام روزا اون که شد باعث چیزی

 هایچین و شودمی نزدیک هم به محمدامین ابروهای

 یاد به دقیق را لحظات محمدامین .بیشتر اشپیشانی روی

 و دارد ایالعادهفوق یحافظه اشحرفه لطف به او .دارد
 دادن دست از استرس جز لحظات اون از عجیبی چیزهیچ

 است ُمصر شنیدن برای او حاال .نیست ذهنش در زمان

 ارگونهبیم افکارش که بود کرده تأکید اینکه وجود با حتی

 :کندمی زمزمه .است

 اش؟بقیه ...خب-

 شیون باریک مرگ قانون به .بنددمی را هایشچشم برکه

 .دارد گاهتکیه انگار هم اشچانه .کندمی تکیه باریک

 :کندمی بغل ترمحکم را خودش

 بدون روزااون من اما غیرعادیه و عجیب خیلی دونم می-

 اما نه صورتت .دیدم رو خوابت باشمت دیده اینکه

دست خواب ببینمت اینکه از قبل خیلی انگار ...دستات
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اً چپت دست .دیدم رو هات  تو و داشت رو خال همین دقیقا

 ....خواب توی

 با کردنش آزاد از بعد و گیردمی گاز را لبش باریک

 :گویدمی عاجزانه بسته چشمان

 !کردیمی لمس رو تنم دستات همین با خواب توی تو-

 با مردً  این برای را جمله این جرأتی چه با دداننمی

 فاکتور تجاوز یواژه از داندمی فقط کرده ادا مالحظه

 .است گرفته

 

 دو_و_هفتاد_و_دویست_پست#

  

 حسینی_عادله#
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 اندخورده بخیه بهم انگار جمله این گفتن از بعد چشمانش

 .اندچسبیده همبه ممکن حالت ترینمحکم در که

 هایشچشم جای به تا منتظرند صبرانهبی یشهاگوش

 و عجیب توضیح شنیدن از بعد را محمدامین العملعکس
 .کنند درک کلمات بین از اشانصافانهبی

  کردم؟ لمست خواب توی من-

 پرسشی و ناباور ایخنده با را برکه جمله محمدامین

 !کندمی تکرار

 هم را سرش حتی .دهدنمی نشان العملیعکس هیچ برکه

 و است شنیدن روی تمرکزش .دهدنمی تکان تأیید به
 شاید و انتظار از سرش پشت عادیغیر شدن داغ روی

می خوب را این است نزده خوبی حرف .است استرس
 محمدامین مکث .داشت نیاز بد حرف این گفتن به اما داند
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 اشاره بدون کلماتش .است دهندهآزار دادن جواب برای

 :شوندمی ااد تأکیدی اما

 تو ظاهرااً ولی برکه آرمنمی در سر خواب تعبیر از من-

 درگیرش همهاین رو خودت که آرینمی در سر هم

 .کردی

 هم نرم اما کندنمی توبیخش .است جدی محمدامین لحن

 .نیست

 مشخص را چیزی یک تکلیف دارد قصد که کسی مثل

 :دهدمی ادامه هم باز بکند را قالش و کند

اً ونمدنمی من-  تصور چطور خواب اون توی رو من دقیقا

 تونهمی خواب یه چطور دونمنمی که طورهمون .کردی

 اون انباری توی روزت و حال که باشه تأثیرگذار قدراون

 اما .ریمی حال از داری دستام بین کنم حس من و بشه

 سوال این که نیست مهم برام اونقدر سواال این جواب

 ...مهمه

 لب برکه و کندمی متوقف اینجا در را اشلهجم محمدامین

 .کشدمی دهانش داخل به تأخیر این از عصبی را زیرینش
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 آزاردهنده شانبین بحث که کندمی اعتراف خودش با

 .نیست پشیمان گفتن از همچنان او اما است

 .کن باز رو چشمات-

 فشار .نیست طلبکار البته که مقتدرانه یجمله یه هم باز

 .کندمی زیاد برکه یچانه زیر هم ار انگشتش

 و افتدمی فاصله آهسته حرکتی با برکه هایپلک بین
 ابروهای شکستگی نشیندمی تماشا به که را چیزی اولین

 چشن محمدامین .است بهم شانافراطی نزدیکی و او

 :پرسدمی و کرده باریک

 کنیمی فکر و دونینمی خواب تعبیر اگه که سوال این-

 واقعیت توی قراره دیدی خواب توی که چیزی ونا تمام

 با مدت این توی شناسی؟نمی هم رو من یعنی بیفته، اتفاق

 نشدی؟ آشنا قرمزهامم خط و شخصیت

می حس .گرددمی حوصله با را او صورت جزجزبه برکه
نارضایتی شان،هایحالت با او صورت اعضای تمام کند
لب و هاچشم بروها،ا .دهندمی نشان بحث این از را شان
 .او های
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 :کندمی زمزمه

 

 سه_و_هفتاد_و_دویست_پست#
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 نارضایتی وجود با اونم .اینجام االن که شناسمتمی-

 بازسازی از روز دو این تمام که شناسمتمی .عموم

  .بودم شرمنده هم خواب توی کابوسم
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محمد به نوعی به او .است آورخجالت دوم یجمله گفتن
 آن در را هردویشان تمام روز دو که کرده تفهیم امین

 پشیمان گفتنش از اما .است کرده تصور نامناسب حالت

 با تا شود شریک او با را منفی افکار این باید .نیست

 سوال این کهدرحالی هم آن .بزند شانپس او خود کمک

 مدام قراره مگه" که زندمی پس سرش در را موذی

 "شخصیتشی؟ داشتن نگه مثبت دنبال که ببینیش

 تکان هوا در را چپش دست و خنددمی ناباور محمدامین

 :دهدمی

 بدترین تو رو خودت و من نشستی تمام روز دو تو برکه-

 که کابوسی یه خاطر به اونم کردی تصور ممکن حالت

 باشه؟ خوردنت غذا بد و خوابیدن دیر شب دلیلش تونهمی

 داری؟ خودآزاری به اصرار چرا تو دختر

 خودش با برکه و کندمی اصرار خودآزاری یکلمه روی

 آزاری از گوید؟نمی آزاری دیگر از چرا پس کندمی فکر

 چرا .است شده امینمحمد خود سهم انصافانهبی که

نمی نشان خودش از دفاع در را اشدلخوری و اعتراض
  دهد؟
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 تسم .رودمی او چپ دست سمت نگاهش همزمان و
 هم باز و است دیدن قابل هم توجه بدون که خالی همان

 روی دست این حرکت یادآوری و خواب آن تداعی

 .شودمی خالی دلش میان در چیزی .تنش هایبرجستگی

 چشمانش .ببرد پناه او خود به او دست از خواهدمی دلش

 و بدهد تکیه او یسینه به را سرش شرمانهبی و ببندد را
 شخصیتی دو یک شاید که کندمی فکر شخود با .نبیند

 امینمحمد توسط خواب در شدنش لمس فکر از که است

می امنیت راه تنها را او لمس بیداری در و کندمی فرار
 .داند

 محمدامین هایحرف از بعد درست بعد دقایقی شاید

 این مغزش .باشد مطلق حسیبی خال، این به حسش

می خوب گواهی دلش و کندمی تأیید شدت به را احتمال
 .دهد

 و دنبال بدنش کنار محمدامین دست افتادن تا را خال برکه
 :کندمی زمزمه خواهش با

 آدم هیچ از .نرفتم خوابم تعبیر کردن پیدا دنبال من-

 صاحب خودً  با امروز .نپرسیدم موردش در هم مطلعی
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 که رو خوابی یه بتونم کنه کمکم تا شدم همراه خواب اون

 .کنم فراموش خواب، نه بود واقعیت شبیه چیزش همه

 تذکر بینمون نزدیکی به انباری توی که مردی تا اومدم

 ببینی خواب تو رو یکی شهمی جوریچه بگه بهم دادمی

 با تخونه انباری توی اونم .شناسینمی و ندیدی قبالاً که

 که اینم دنبال من .نزدیکی سبک همون و روشنایی همون

 با کردن چت با حتی من نذاشتی که ییتو .کنی کمک بهم

 بودن شبیه خاطر به نذاری بارماین ببینم آسیب بنیامین

 به این از بیشتر رو تلخم زندگی واقعیت، به کابوس اون

 .کنم تلخ خودم کام

 

 چهار_و_هفتاد_و_دویست_پست#

  

 حسینی_عادله#
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می کم امینمحمد انگشت فشار .گیردمی باالتر را سرش
 به اصرار با را چشمانش .خواهدنمی را این انگار و دشو

 چشمان براقی روی هایشمردمک .دوزدمی او چشمان

 :دهدمی ادامه مظلومانه و لرزدمی او مشکی

 امبچه نه من .کنمنمی متهم خواب یه خاطر به رو تو من-

 مغزش توانایی به حسش که احساساتی دختر یه نه و

 دعوا رو من .خواممی کمک زتا دارم فقط من ...غالبه

 فقط دونم؛نمی من .بزن داد و شو دلخور شو، طلبکار کن،

 جرات ذهنمم توی حتی من که بکن کاری یه قدرت با

  .باشم نداشته رو لعنتی کابوس اون تجسم

 هایلب روی کمرنگ و کج لبخند آن حکمت داندنمی

 اشچانه زیر از آرام محمدامین انگشت .چیست محمدامین
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اً را چالهسیاه یک ایجاد حس برکه و شودمی برداشته  دقیقا

 .کندمی پیدا نقطه همان در

 جیب در همیشه عادت به را چپش دست محمدامین

 .زندمی پهلو به را راستش دست و کندمی فرو شلوارش

 چرخاندمی آشپزخانه فضای در را نگاهش ایلحظه برای

 برکه به اهیعذرخو عنوان به که گلی روی نهایت در و

 .کندمی متوقف دارد قرار کانتر روی حاال و داده

 را اشتباهاتش کردن قبول جسارت همیشه که است آدمی

 .داشته ارغوان با که ایرابطه نوع در اشتباه .است داشته

 و بنیامین مورد در اشعجوالنه العملعکس در اشتباه
 .چیز همه کردن خراب

 از نه اشتباه .دارد دنکر اشتباه به شبیه حسی هم حاال

 درمورد .است کرده بنیامین و ارغوان مورددر که نوعی

 او به را خودش باید که طورآن که کرده اشتباه برکه

 بدترین در تنهایی، اوج در دختر این .است نشناسانده

 یپروسه یک در همراهی برای و اشزندگی روزهای
 او از سطحی شناخت این .است شده همراه او با آورعذاب
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 .بود کاری کم نداشت ایپشتوانه هیچ که دختری برای

اً نه، که شاید  .کردمی مافات جبران باید قطعا

می لمس را دهانش دور و آوردمی باال را راستش دست
 .گذراندمی نظر از را او منتظر و درشت چشمان .کند

 برای دلیلی دیگر که بود کرده فکر این به وقتی دیشب

 یبقیه از بیشتر هاچشم این به ندارد دختر این با ارتباط
 هاچشم همین حاال و بود کرده فکر او صورت اجزای

  .هستند کمک منتظر

 پاک نداشته نقشی آن در که کاری از را دختر ذهن باید

 .بشناساند او به بیشتر را خودش باید کاراین برای و کند

 سر پشت سر با و شودمی بیشتر لبش یگوشه انحنای

 :دهدمی نشان را هال داخل و برکه

 .دارم کارت هال تو بریم-

 و دهدمی تکان تأیید به سری .زندمی پلک سنگین برکه
 جیب، در دست امینمحمد .چرخدمی پشت به سکوت در

 تصور به حتی کندمی سعی و افتدمی راه به او سر پشت

 است سخت کمی .نکند فکر هم خواب در او کردن لمس
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 است گفته آن از تکرار با و واضح برکه وقتی هم آن

 .بتواند باید ...اما

 

 پنج_و_هفتاد_و_دویست_پست#

  

 حسینی_عادله#
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 .بیام تا بشین-

 با نشیندمی کهحالیدر برکه و گویدمی محمدامین را این

 دنبال چوبی یپله سه سمت به را او بلند هایقدم نگاهش

 اتاق دو که راهرویی به هرااًظا که ایپله سه .کندمی

 .شودمی ختم است بهداشتیسرویس و خواب

دست کف و چسباندمی هم به را زانوهایش نشستن از بعد
 در که است دوم بار برای .گذاردمی آنها روی را هایش

 خیلی آن تماشای برای باراین و دارد حضور فضا این

 .است معذب قبل از کمتر

 شاید کرد،می مرور را فضا ینا احتیاط با قبل دفعات

 نظر به فضول یک خودش ذهن در خواستنمی حتی

 باراین .است متفاوت حس یک حسش باراین اما برسد

 و نشسته چوبی سوئیت این در قبل دفعات از ترراحت
 که است متوجه .کندمی تماشا را دلچسبش و خاص فضای

 صاحب و او بین که ایستفاصله ینتیجه بودن راحت این

 از بعد که بودنی معذب .است شده کم سوئیت این

شرمانهبی خوابً  تعریفً  و شانبین یآمده پیش ماجراهای
 .است رسیده خود حداقل به مرد این برای اش
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 دیوارهای از را نگاهش محمدامین هایقدم صدای با

می مقابلش میز به و داردبرمی تزئینات بدون و تابلو بدون
 .دهد

 همان روی فاصله با و داردبرمی قدم سمتش به محمدامین

 او هایدست به برکه .شودمی جاگیر نفره دو یکاناپه

 ترطوالنی بعد و دستش خال به ثانیه چند فقط کند،می نگاه

 :پرسدمی تردید با .هاآن درون یوسیله به

 .آلبومه-

 :زندمی کمرنگی لبخند آن کردن باز حال در محمدامین

 خوایمی من از عکس یه دادی پیام شب اون ...دیگه آره-

 خودت آوردم آلبوم ...دیوار به بزنی و کنی بزرگ تا

 .کنی انتخاب

 یدلبرانه سبک متوجه خودش .خنددمی ناز برکه
 جمع خیلی دستش کنار مرد حواس اما نیست خندیدنش

 .است

 :دهدمی جواب اشخنده حفظ با

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 بنیامین میزبان خونه تو بود قرار که بود وقتی واسه این-

می بیرونم عموم دیوار به بزنم رو عکست اگه االن .بشم
 بهم شدم عاشقش من که رو جااین باید خودت بعد .کنه

 .بدی اجاره

 .شودمی او خندان رخنیم یخیره یلحظه برای محمدامین

 خودش با صیامی عباس دلیلبی خصومت درگیر ذهنش

 .آورد درخواهد سر زود آن دلیل از که داندمی نیست،

 جااین باید خودت بعد" است جمله این یشده قلقلک ذهنش

 ."بدی اجاره بهم شدم عاشقش من که رو

 این کندمی حس .داردمیبر نگاه و زندمی پلک محکم

می هل مغناطیسی میدان یک داخل را آدم ناخواسته دختر
 .دهد

 سعی .دهدمی آلبوم اول یصفحه به را نگاهش و تمرکز

 و بگذارد هدفمندش کار روی را توجهش تمام کندمی
اً کند؛می شروع  .صفحه باالی در عکس اولین از دقیقا

 شدن کامل از قبل تا گذاردمی آلبوم زیر را چپش دست

 انگشت و نباشد برکه دید مسیر در خال آن هایشحرف

 :دهدمی قرار عکس اولین روی را راست دست یاشاره
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می رو اروند و اهورا من، فقط نفره شش جمع این از تو-
 تا بدونی دیگه نفر سه مورد در چیزایی یه باید ...شناسی

 .کنی درک رو من حرفای بتونی
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بین یفاصله .چرخدمی او سمت به کمی رضایت با برکه
 می عکس به را نگاهش اشتیاق با او و شودمی کمتر شان

 :دوزد

 .خب-

 و ببیند بهتر او تا کشدمی عقب را دستش امینمحمد
 :کندمی شروع

 قبالاً که ارغوان و مادرم پدرم، مشخصه؛ که هانسبت-

 .دیدی گوشیم توی رو عکسش

 تار کوچک یدسته آن اثر در و دهدمی تکان سر برکه

 نگاه بدون محمدامین .شودمی آزاد گوشش پشت از مویی

 :دهدمی ادامه او به کردن

 اونم .معده سرطان ...داره سرطان عکس این توی مادرم-

 مطلع ازش هنوز عکس این انداختن زمان کهاون بدون

 نیروی وارد که بود سالی دو من زمان اون .باشیم

 .بودم شده انتظامی

 و داردمی نگه زن ظریف یچهره میخ را نگاهش برکه
 این فوت کهاین وجود با .کندمی ادا واضح را "وایش ای"
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 کم قضیه بودن دردناک از چیزی این اما دانستهمی را زن

 بدون یفاجعه یک مادری هر مرگ نظرش از .کندنمی

  .است جبران

 :دهدمی ادامه محمدامین

 معلوم چیهمه وحشتناکش دردای شروع با بعد وقت چند-

 نتونست درمان روند .بود شده دیر هم خیلی البته که شد

 وجدانعذاب و دادیم دستش از .بکنه بهمون کمکی هیچ

جدا بخش شد بکنم کاری براش نتونستم وقتهیچ اینکه
  .من افکار نشدنی

 موردبی محمدامین وجدانعذاب که است متوجه برکه

 خودش بارها چون کندمی درکش .کندمی درکش اما است

 وقتی چرا که است کرده نرم پنجه و دست عذاب این با

 تنهایی خاطر به کذایی سفر آن به رفتن برای ادرشم

 .بود کرده راهی اصرار با را او برکه کردمی امتناع برکه

 هم و است محمدامین برای هم گویدمی که ی"متاسفم"

اً او .خودش  .است متأسف هردویشان برای واقعا
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 با شانبین فضای خواهدنمی .دهدنمی جوابی محمدامین

 تریبزرگ هدف ...بگذرد تسلیت و تأسف مثل کلماتی

 .دارد

 .گذاردمی آلبوم یصفحه پایین عکس روی را انگشتش

 در .است انتظامینیروی لباس در که پدرش عکس روی

 یونیفرم اما دارد حضور هم باال عکس در پدرش اصل

 بزرگی کمک دهدمی نشان را او شغلی ماهیت که تنش

 :است توضیحاتش یادامه برای

 مشکی لباس هنوز که روزایی تو .بود گسرهن پدرم-

 و دستگیر رو عتیقه قاچاق یگنده کله یه بود تنش به عزا
 .کرد زندایی

 !آیدمی باال سرعت با برکه سر

 است قرار توضیحات این شروع که است متوجه قشنگ

 دستش .است مشتاق شنیدن برای چقدر و شود ختم کجا به

می زمزمه اصرار اب و گذاردمی کاناپه پشتی ی لبه را
 :کند

 ...اشبقیه خب-
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 دنبال شدن پولدار طمع به که نبود معمولی آدم یه آدم اون-

اً و حفاری  یه یا اشرفی از پر یکوزه یه کردن پیدا نهایتا
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     EXCHANGE GROUP کاری از 

 بره بعدشم و باشه شده دفن هاشگنجینه با که مومیایی

 .حالش و عشق دنبال

 اکثر بود هاسال که بود اساسی خرمال یه واعظی محمود

می آوردندرمی زیرخاکی مملکت این توی که کسانی
 نه و داشت مشکلی مال خریدن برای نه .وقتش سر رفتن

 .مرز از کردنش رد توی هاشرابطه وجود با

 برکه قلب تپش که آشنایی فامیل و اسم "واعظی محمود"

می فرو مبل یپارچه در هایشناخن .کندمی تصاعدی را
 ته از انگار که صدایی با محمدامین رخنیم به خیره و رود

 :کندمی زمزمه آیددرمی چاه

 !واعظی؟ بنیامین پدر واعظی محمود-

چهره جدی حالت چرخدمی سمتش به که محمدامین سر
 .گذاردمی تریمعتبر تأیید برکه ذهن تأییدیه روی اش

 از را نگاهش اما پوشاندمی را دهانش آزاد دست با برکه

 کردهمی فکر االن تا چرا .دهدنمی تکان محمدامین روی

 به مربوط فقط بنیامین با محمدامین خصومت یقصه

 سر است ممکن که زدهنمی حدس چطور است؟ ارغوان
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 دیگر منبع یک به ...بخورد دیگری جای به داستان این

 !بنیامین رپد و محمدامین پدر یقصه مثل

 اینبار .زندمی ورق را آلبوم و چرخاندمی سر محمدامین

 باز یصفحه دو .گذاردنمی عکسی هیچ روی را انگشتش

 و انتظامی نیروی لباس با او پدر هایعکس حاوی شده
 دقت با را هاعکس تکتک برکه .است مختلف فضای در

 هاعکس درون مرد مقتدر و جدی یچهره .کندمی تماشا

 .اندازدمی فاتح سرداران یاد به را وا

 دستگیری از بعد خب بپرسد اصرار با خواهدمی دلش

 محمدامین چون کندنمی وقت شد؟ چی واعظی محمود

 :افتدمی حرف به خودش روروبه دیوار به خیره

 ضبط و مال رد .شد بریده براش حبس حد بیشترین-

 عظیوا محمود .گرفت قرار اشپرونده توی هم اموالش

 افتاده قانون گیر بدجوری ندادن تله به دم هاسال از بعد

 براش اینا اونقدر .بود نمونده باقی اموالش از چیزی و بود

 خالص زندان توی رو خودش که بود شده تموم گرون

 .کرد
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 حدقه از چشمانی با و افتدمی پایین سرعت با برکه دست

 :پرسدمی عجله با زده بیرون

  !کشت؟ رو خودش-

می چشم به خیلی محمدامین پیشانی روی هایچین تعداد
 :دهدمی جواب گوییاضافه بدون و جدی او وقتی آیند

چه زندان توی نیست معلوم هنوز که تریاکی خوردن با-
 .بود رسیده دستش به جوری

 زندگی به ناهنجار آدم یک .نیست متاسف چندان برکه

 به را خودش ژن تمام که آدمی هم آن داده، پایان خودش

 روی خصوصیاتش با آدمی هنوز و داده ارث به پسرش

می رقم را هاارغوان و او داستان و زندمی قدم زمین این
 .زند

 را خودش ناخوادگاه که شودمی باعث ارغوان یادآوری

 به که نیست طوری شانبین جو .بکشد محمدامین سمت به

 پرسیدن در و کند فکر هایشسوال بودن بد و خوب

 :کند مالحظه
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 یعنی شد؟ باز ماجرا این به ارغوان پای جوری چه-

 واعظیه؟ محمود پسر بنیامین که دونستنمی ارغوان
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 بین از را آلبوم و بردمی پیش را دستش چرا داندنمی و

 زدن ورق برای شاید .کشدمی بیرون محمدامین هایدست
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 به را آلبوم امینمحمد .دارد عجله هاعکس یبقیه دیدن و

 مستقر هایشران روی را هایشآرنج و سپاردمی او دست

 و چرخاندمی را سرش و شودمی خم جلو به .کندمی
 اما جدی .دوزدمی زمین روی برکه پاهای به را نگاهش

 :دهدمی توضیح برکه برای حوصله با

 حرف کارش از وقتهیچ اباب که نبود طوری خونه جو-

نیروی بعد و افسری دانشگاه به پام که روزی تا منم .بزنه
 از حداقلی اطالعات یه همیشه بود نشده باز انتظامی

 و بودنش دختر لطف به که ارغوان .داشتم بابا کارای
 .دونستنمی هیچی خودش خاص دنیای

یصفحه دو داخل عکس چهار .زندمی ورق را آلبوم برکه
 که اروندی .هستند اروند و ارغوان از بیشتر ابلشمق 

می نظر به روزهااین اهورای سن هم هاعکس داخل
 باشد خودش روزهای این همسن شاید هم ارغوان .رسد

چهره راضی و خیالبی هایحالت .بیشتر کمی هم شاید
می گوش محمدامین به و گذارندمی نظر از را هایشان
 .دهد
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 روزی .بود شناخته مردونگی یه با ور بنیامین ارغوان-

 سوار موتور یه رو کیفش صوری ماجرای یه توی که

 اونقدر و بود رسیده سر ناجی یه مثل بنیامین و بود زده

 تونسته تا بود کرده تعقیب رو موتورسوار اون نمایشی

 کیف بستبن یکوچه یه توی نمایشی درگیری یه بعد بود

 این با بنیامین .گردونهبر بهش و بگیره ازش رو ارغوان

 بود شده و بود کرده خودش مدیون رو ارغوان کارش

  .ذهنش پتروس

 ارتعاش از تا کندمی فرو هم درون بیشتر را انگشتانش

 :دهدمی ادامه .نترساند را برکه و کند کم صدایش

اً-  کرده تو با بابات وام تسویه با بانک توی که کاری دقیقا

 .گرفته وقت براتون انکب رئیس از بود گفته و بود

 این متوجه وجوپرس با زود تو تا داشته امید بنیامین

راه با بنیامین و نشدی متوجه زود تو که بشی فداکاریش
 .کرد نزدیک بهت رو خودش دیگه های

 برای بنیامین .ارغوان و او بین دیگر شباهت یک

اً هردویشان  شاید فقط کرده، استفاده فرمول یک از تقریبا
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 متفاوت ارغوان با اشخروجی که است ترشانسشخو او

 .است

 این خواهدنمی دلش اما .سوزدمی داخل از کندمی حس

 برای .کند قطع آب لیوان یک خوردن برای را گووگفت

 یشده قفل درهم هایدست تا آلبوم از را نگاهش ایلحظه
 دلش هم باز .رودمی پیش سبزشان هایرگ و محمدامین

 هم قید از را او انگشتان ببرد پیش را دستش خواهدمی

 شود نامحسوس خودآزاری این ادامه از مانع و کند آزاد

 نادیده بحث، این شدن کامل برای را تمایلش هم باراین اما

 .گیردمی

عکس بیشتر بعدی یصفحه دو .زندمی ورق باز را آلبوم
 رد شانروی از دقتبی برکه و هست اروند و اهورا های

 .شودمی
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می بنیامین و ارغوان بین آشنایی یه یجرقه اتفاق اون-
اً .شه  پیش و گرفت شکل چطور شونرابطه دونمنمی دقیقا

 با انتقام نیت به بنیامین که حده این در من اطالعات .رفت

عجله چهی بدون و نرم نرم .بود اومده جلو صبر و سیاست
 رفتار یه بار هر شرفبی اون .بود رفته پیش ای

 یه کرده،می رو ارغوان برای دخترکش و جنتلمنانه

می عقب بعد و دادهمی نشون رو مردونگیش جوری
 رو خودش رابطه این برای بیشتر که اونی و ایستاده

 .بوده ارغوان داشته کشش و دادهمی نشون مصر

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 با تا کندمی پیدا وقت برکه و شودمی ساکت محمدامین

 ارغوان و او بین تفاوت یک باالخره کند؛ فکر خودش

می را بنیامین هایمردانگی و هاخوبی او اینکه .شد پیدا
 به ایجنسی تمایل و کشش هیچ ارغوان برخالف اما دید

 .بس و بود قدرشناسی حس بود چه هر .نداشت او

 این به را شاعالقه انگار کذایی نامزدی آن طول تمام در

هیچ نهایتدر که ایعالقه .کردمی تلقین خودش به آدم
 به تنها که ایجنسی هایلمس و بود نیفتاده اتفاق وقت

 .رساندمی جنون به را او هربار و بود بنیامین یخواسته

 محمدامین سمت به را سرش آلبوم زدن ورق بدون باراین

 او پاهای یخیره همچنان محمدامین نگاه .چرخاندمی

 را گووگفت مسیر سوالش با نرم و مالحظه با .است

 :کندمی هدایت

 ارغوان رفتار تغییر متوجه کدومتونهیچ روزا اون-

  نشدید؟

 ظاهر در اشچهره .شودنمی جاجابه محمدامین نگاه

 :اشبینی یشده باز هایپره جز است عادی
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می بطشر مونهمه شاید اما بود بهتر روزا اون ارغوان-
 .گذاشته سر پشت رو مامان فوت بحران اینکه به دادیم

 رو کسی ارغوان .بود مردونه زیادی خونه اون جو

 .بزنه حرف زیاد باهاش که نداشت

 :دارد درد رنگ پوزخندش

 جذب که بود دیده توجهی کم زندگیش مردای از اونقدر-

می توجه بهش ماها یهمه جای که بود شده ناموسیبی یه
 .گذاشتمی وقت براش و کرد

 .است محمدامین صدای ینشده کنترل جز وجدانعذاب

 انگار که گویدمی ارغوان "زندگی مردای" از طوری

 کردن لعنت فقط هم شاید دارد، را شانکردن لعنت قصد

 .را خودش

می .داردبرمی او یشده سخت فک از را نگاهش برکه
 بر که ایعهفاج از که است مرد این بزرگواری که داند

 از سری یک تکلیف تا گویدمی او برای آمده سرشان

 داردبرمی را نگاهش .کند مشخص برکه برای را مسائل

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 دادن ادامه مستقیمش نگاه زیر شاید کندمی فکر چون

 .باشد ترسخت محمدامین برای
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 صفحه دو خلدا عکس یک فقط .زندمی ورق را آلبوم

 رختخواب داخل محمدامین پدر کهحالیدر هم آن .است

بی اصالاً که هاییچهره با اروند و اهورا و است نشسته
 .اندنشسته طرفش دو ندارد را قبل هایعکس خیالی
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 پدرشان یچهره و نیست ارغوان و محمدامین از خبری

 برکه نگاه در خورده شکست سردار یک مثل باراین

 .فاتح سردار یک نه شودمی تفسیر

 پیش بنیامین و ارغوان عاطفی یرابطه ما خبریبی توی-

 بود راضی فطرتپست اون با بودن از ارغوان .رفتمی

 پدرمون که شده آدمی انتقام یطعمه که بدونه کهاون بدون

  .دونهمی پدرش مرگ مسبب رو

 با که صدایی و فهمدمی را محمدامین یشده تند هاینفس

غلظت و انزجار از پر برکه نترساندن برای تالشش مامت
 شوندمی قفل آلبوم صفحات طرف یک برکه انگشتان .اند

 ای بکشد، هینی نباید .هایشدندان مهمان داخل از لبش و

 تا باشد شنونده سکوت در باید .بکند بغضی بگوید، وایی

 .نشکند دستش کنار مرد این از بیشتر

 .بود شده کشیده بنیامین وابتختخ به رفتنشون پیش-

 به خودش میل با ارغوان بود؛ نیفتاده اتفاق تجاوزی

 اون یخوابههم و بود زده حراج چوب آبروش و حیثیت

 به اعتراضی که داشت اعتماد بهش اونقدر .بود شده کفتار

 .نداشت گرفتمی یادگاری عنوان به بنیامین که عکسهایی
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 و شودمی رها آلبوم از که دستی بلند، هین این و "هین"
 سری و شودمی مشت بدنش کنار در دیگر دست همراه

 برکه هایبرنامه جز شودمی کشیده عقب به وحشت با که

 .بود زده بهم را هایشبرنامه تمام ارغوان حماقت اما نبود

 که ایشقیقه پریدن و محمدامین هایپلک محکم شدن بسته

اً  را خطر زنگ یک محک دارد قرار دیدش مسیر در دقیقا

 نگران زیاد خیلی است، مرد این نگران .دارد برکه برای

 فوت از بعد از را نگرانی غلظت این و است محمدامین

 تجربه کسی مورد در که است وقت خیلی اشخانواده

می هم روی یثانیه برای را چشمانش هم او .است نکرده
 مالیمت با شانکردن باز از بعد و کندمی تمرکز فشارد،

 :گویدمی

 .امینمحمد مشخصه شبقیه .ندیم ادامه نظرم به-

 دهد،می آلبوم به را نگاهش و کندمی باز چشم امینمحمد

 و سرد .است بیماری بستر درون که پدرش عکس به
 :دهدمی جواب قاطع

 به من بشم؟ نابود و بگم من اینکه هستی؟ چی نگران تو-

 خاطر به .بایستم اسرپ شدم مجبور و شدم نابود وقتش
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 اون نشوندن سیاه خاک به خاطر به اروند اهورا،

 تونهنمی االن دیگه روزا اون تکرار .چیزهمهبی الشخور

 .کنهمی ترمراسخ تصمیمم توی فقط دربیاره پا از رو من

 .نباشم نگرانت تونمنمی-

 اشجمله .کندمی زمزمه صداقت با را جمله این برکه

 او صورت جزبهجز و کند بلند سر او که شودمی باعث

 صورتش روی را برکه لرزان هایمردمک .بگردد را

 سمت یتپنده عضو در را ایحفره شدن خالی و بیندمی

 .کندمی احساس اشسینه چپ
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 خارج آشپزخانه داخل قبل دقایقی انگار که ایتپنده عضو

 این حاال و بود شده ایروزنه دچار او یاراتاخت از

 نباید که شود ایحفره و شود تربزرگ تا رفتمی روزنه

 .بشود

 را تمرکزش و فکر .داردبرمی برکه روی از را نگاهش

 در چیزها سری یک که کندمی حس .کندمی محدود هم

 خوب اصالاً برایش این و نیست مغزش کنترل یحیطه

می سعی و دوزدمی دستانش قفل به را چشمانش .نیست
 کند مدیریت را ذهنش هم قصه، این انتهای تعریفً  با کند

 هاسال از بعد را آلبوم این خاطرش به که آنچه به هم و

سخت .برسد نشسته، تماشا به دومی نفر با و کرده باز
 :دهدمی ادامه انزجار و اکراه با را ماجرا قسمت ترین
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 عکسای نه .بود کرده پست اباب برای را عکسا بنیامین-

 توی که رو ارغوان لخت عکسای بلکه رو، دونفرشون

 بود معلوم که راضی یچهره یه با ممکن، حالت بدترین

  .نشده مجبور چیزیهیچ به

می را بدنش هایرگ تمام کسی کندمی احساس برکه
 را خودش ارزان چه که کندمی فکر دختری به کشد،

می تفاوت کمی با که کندمی فکر خودش به .است فروخته
می چه که محمدامینی به و باشد دیگری ارغوان توانست
 .کندمی بازگو را هااین تا کشد

 تأسف با فقط و واضحی العملعکس هیچ بدون باراین 

 و کندمی تماشا را محمدامین ییقه و گردن نزدیک جایی
 .دهدمی گوش سکوت در نامهمصیب این یادامه به

 چیزا خیلی که برگشتم وقتی بودم ماموریت روز اون نم-

 صورت تو بود کرده پرت رو عکسا بابا .بود شده خراب

 تنش توی سالم جای .بود شده درگیر باهاش و ارغوان

 ضربات شدتً  خاطر به ارغوان دست و بود نذاشته

 کوبیده اتاق دیوار به محکم که بابا خود سر و بود شکسته

  .بود شده
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 .بود بستری مغزی ی سکته خاطر به بابا بعد عتسا چند

 را او یمردانه یسینه غیرعادی شدن پایین و باال برکه

 هنگام هاآدم است ممکن کندمی فکر خودش با و بیندمی

 حس ترس کنند؟ سکته هم هایشانمصیب مرور و تعریف

 را شانبین کم یفاصله .شودمی اشلحظه این واضح

 و گذاردمی او بازوی روی را دستش .کندمی کمتر خیلی
 :کندمی خواهش وجود تمام با

 .بشنوم رو شبقیه خوامنمی .خدا رو تو بسه-

 تهش تا کرده اراده .دهدنمی اهمیتی و شنودمی محمدامین

 :نیست نیمه و نصفه کارهای مرد او بگوید را

 رو زندگی اون طرف کدوم باید دونستمنمی روزا اون-

 به چشمم باشم؟ داشته رو مریضم بابای یهوا .بگیرم

بی اون دنبال بود؟ نمونده ازش چیزی که باشه ارغوانی
  باشه؟ اروند و اهورا به حواسم یا بگردم فراری شرف

 کلمه واقعی معنی به کندمی حس برکه و کندمی مکث او

 ادامه مانع نتوانسته وقتی همآن .است نخور بدرد و منفعل

 مرد این کردن آرام راه شرایط این در و بشود دادنش
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 رسدمی نظرش به که چیزی تنها .داندنمی را سرسخت

 پایین و باال او بازوی روی نرم را دستش که است این

 وقتی همآن همدردی، و نوازش به شبیه کاری .کند

 یک نوازش حال در ترس بدون که ندارد باور هم خودش

 .است مرد

 نبود عالی وضعیتش .برگشت هخون به دوهفته از بعد بابا-

رسیدگی با تا برگرده تونهمی که داد تشخیص دکتر اما
 امید این به .بشه آماده فیزیوتراپی جلسات برای  ما های

 .دربیاد بودن فلج حالت از بدنش چپ سمت که

 به حتی نیست قرار بابا که دونستیمنمی ما از کدومهیچ

 هفته دو از بعد بابا .برسه فیزیوتراپی یجلسه اولین

 و کرد تماشاش فقط سکوت تو شب اون و دید رو ارغوان
 .خوابید همیشه برای سکوت توی جوریهمون

تفاوت و هاشباهت به دیگر .بنددمی چشم درد با برکه
 مرد این با که تفاهمی به .کندنمی فکر ارغوان با هایش

 نداشتن مادر دویشان،هر نداشتن پدر به .کندمی فکر دارد

 تریدردناک شکل به شانکدام .شاننداشتن خواهر و

 عزادارترند؟ شانکدام اند؟داده دست از را عزیزانشان
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 نوازش اما .شنودمی را او دارخش صدای بسته چشمان با

 .است باقی خودش قوت به انگشتانش نرم

 :شودمی اکو گوشش رد انگار امینمحمد صدای
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 رو فاجعه اوج موقعاون انگار تازه ارغوان .رفت بابا-

 نمونده ما از کدوم هیچ برای آبرویی اینکه .کرد درک

 که انتقامی از راضی بانیش و باعث و بودیم داغدار بود،

 هیچ و بود کرده گم رو گورش بود گرفته شکل بدترین به

  .نبود ازش اثری

 سروان شدم شدم، دار درجه دگیمزن روزای بدترین توی

 افتخاری نه و بردمی اشدرجه از لذتی نه که مملکت این

 تا سه و متالشی زندگی یه با سروان یه .کردمی بهش

 شبیه بیشتر شونیکی و بود مونده دستش رو که جوونی

 .جوونی اوج تو دختر یه تا بود متحرک یمرده به

 بود دستم زیر نکرده باز و تموم نیمه یپرونده عالمه یه

 تا انگار .بود شونهمه روی واعظی بنیامین یپرونده اما

 روی تمرکزی بستمنمی رو لعنتی یپرونده اون که زمانی

 .نداشتم ایدیگه یپرونده هیچ

 باال بیندمی که چیزی اولین هم باز .کندمی باز پلک برکه

 یبرا آن لمس به تواندنمی .اوست یسینه شدن پایین و
می ذهنش از ایلحظه برای اما کند فکر کردنش آرام
 .شدمی عوض شانجای انگار توانستمی اگر که گذرد
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 بیداری در برکه و بود کرده لمسش  خواب در محمدامین

 و قصد و کندمی فکر فقط که البته .کندمی فکر او لمس به
 .ندارد کردنش اجرایی برای جسارتی

 همآن .دهدمی گوش هم باز دبردار را نگاهش اینکه بدون

 .کرده تغییر محمدامین لحن کندمی حس کهدرحالی

 کندنمی پیدا آن برای مناسبی یواژه هیچ برکه که تغییری

 .کلماتش شدن داروزن جز

 خالف یه توی رو حیوون اون رد تا کشید طول خیلی-

 ابعاد تو انگار بود، خاکی زیر دنبال شغال اون .زدم دیگه

 .بود گذاشته باباش پای جای رو پاش رتکوچیک

 ازم کاری هر که نابودم اونقدر دونستمی .فهمید ارغوان

می .کردمی التماس و بود شده آویزون پاهام به .آدمیبر
 افتاده اتفاقی هر گفتمی و زدمی زار بشه، مانعم خواست

 خوبی اتفاق قصه این ته دونستمی .مقصره خودش فقط

 .بشه مانعم بتونه که نبود چیزی اینا اما .نیست انتظارم در

 نیتم زدمش، کشت قصد به و آوردم گیرش آوردم، گیرش

اً  نذاشت، حسام .نبود مهم دیگه بعدش و بود کشتنش دقیقا
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 بود جنازه یه شبیه بنیامین داد، نجاتش پام و دست زیر از

 مسیر تو اشپرونده و قانون به داد تحویلش حسام وقتی

 .فتگر قرار قضایی

 حاال به تا برکه که است پوزخندی بلندترین پوزخندش

 :است شنیده

 کردن شخصی جرم به .شدم محکوم اون از زودتر من-

 دست از رو شغلم و خدمت از انفصال شد حکمم پرونده

 .دادم

می لمس را ترشخشک لب اششده خشک زبان با برکه
 یدقیقه چند همین .است شده گیج خودش دست از .کند
نمی االن اما ندهد ادامه که بود خواسته مرد این از پیش
 ذهنش سوال ترینمهم پرسیدن برای تمایلش از تواند

 محمدامین امروز ظاهرااً که چند هر .کند نظر صرف

 را سوال این شاید و کند تمامش و بگوید که دارد قصد

 .باشد داشته برایش توضیحی او خود هم نپرسد اگر حتی

 :پرسدمی اطاحتی و مالیمت با

 ...رو چی همه روزا او تو ارغوان-
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 نصفه شکل همین به سوالش .کندنمی کامل را اشجمله و

 روی بیشتر را هایشآرنج محمدامین .است کامل کامل هم

 جلو به همچنان که طورهمان و دهدمی فشار زانوهایش

 محکم .سایدمی هم به را هایشدست فک باراین است خم
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روبه به خیره و دهدمی تکان سر .سایدمی مالحظهبی و
 :دهدمی جواب رو

 فقط اما .شد شروع واعظی بنیامین دادگاه جلسات-

 من و بود عتیقه قاچاق و حفاری به مربوط که دادگاهی

 دستش از کاری هیچ که سرکنده مرغ یه روانی، یه شدم

نمی بدونم که شناختممی رو قانون قدراون .اومدبرنمی
 .بکنم شکایتی ارغوان و بنیامین یرابطه برای تونم

 دو یخواسته یه رابطه اون بود، نیفتاده اتفاق تجاوزی

 و بود متهم توش بنیامین یاندازه به ارغوان که بود طرفه
 همون به ارغوان بشه باز براش ایپرونده بود قرار اگر

 .شدمی متهم اندازه

 با مدام رو بابا مرگ .دیدمی رو روزم و حال ارغوان

می رو اروند و اهورا روز و حال کرد،می مرور خودش
 .بود نمونده برامون که آبرویی و دید

 یه که نداشت دادن ادامه توان و بود آورده کم دیگه انگار 

 از رو خونش غرق تن خودم دستای همین روی روز

 و بابا برای نتونستم که طوریهمون و بیرون کشیدم حمام
 .کنم کاری نتونستم اونم برای بکنم کاری مامانم
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 کوبد،می بهم ضرب به را دستش دو کف محمدامین

 :کندمی تمامش و خنددمی عصبی

 جرم به سال سه فقط وجدانبی اون ...رفت ارغوان-

 .شد ضبط اموالش از بخشی و زندان افتاد عتیقه قاچاق

 به محکم و آوردمی باال را هایشدست از یکی بعد و

 به اما گیردمی دردش کاراین از برکه .کشدمی صورتش

 .دارد احتیاج آن به محمدامین نظرش

 به کشد،می عقب او بازوی روی از آرام را دستش

 آرام در چندانی تأثیر هایشنوازش نبود و بود نظرش

 .نداشته مرد کردن

نمی دارد هایشدست و پاها کف در که سرمایی احساس
 هایششنیده که داندمی .باشد اسپیلت خنکای حاصل تواند

 کبود یچهره که طورهمان است آورده پایین را فشارش

 ایلحظه برای .دارد باالیش فشار از نشان محمدامین

 اتفاقی اینکه .کندمی تصور پدرش جای به را محمدامین

 .است بوده روحی فشار همین ینتیجه افتاده او برای که

 حداقل .نیست خفیف هم خیلی نشیندمی تنش بر که لرزی
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 به و نشود متوجهش محمدامین که نیست خفیف آنقدر

  .نچرخاند سر سمتش

 دقت با کبود و خشک یچهره همان با محمدامین

 درون آزاد موی چندتار عصبی برکه و کندمی تماشایش

 :گویدمی کالفه و زندمی کنار را صورتش

 .بیارم آب برات رممی-

  .بشین برکه، خوامنمی آب-

 مخالفتی برکه .است دستوری نرمش عین در جمله این و

 و نکردن مخالفت لحظه این در نظرش در .کندنمی
 .است انتخاب بهترین مرد این نکردن عصبی

 فضای در را نگاهش .کشدمی عمیقی نفس امینمحمد

 :دهدمی کیهت کاناپه پشتی به و چرخاندمی سالن

 به باید چون دونستی،می باید چون گفتم برات رو اینا-

 که دونستیمی ارغوان سال و سن توی دختر یه عنوان

 لباس توی گرگن که هاییبنیامین از شده از پر ما دنیای

 یه اما ...ذات نه دارن باطن نه اما ظاهرن خوش میش،
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 یچه وقتهیچ که ماجرایی تعریف برای دیگه مهم دلیل

 .دارم نداشتم، تعریفش برای تمایلی
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 و چرخاندمی سر امینمحمد .زندمی پلک آرام برکه
 .زندمی ایمردانه و خسته لبخند بعد و کندمی تماشایش

 لحظات آن گذراندن از بعد را حکمتش برکه که لبخندی

 :داندنمی سخت
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 ًِ پشت که چیزایی یتجربه با من مثل آدمی یبدون اینکه-
 به تونهنمی خوابم توی هیچی که بیداری توی گذاشته سر

 .کنه تجاوز بهش و کنه لمسش بزنه، آسیب دختر یه

 درصدصد حرف این با .شودمی جابهجا جایش در برکه

 هم امروزش هایشنیده از قبل اینکه ضمن .است موافق

 .بود آورده ایمان دمر این نبودن متجاوز به

 :شودمی ادا ممکن حالت ترینمطمئن در اشزمزمه

 !مطمئنم-

 :کندمی نجوا و زندمی پلک آرامش با محمدامین

 .من برای هم تو برای هم .خوبه خیلی این-

 شانبین سکوت و دارندبرنمی هم روی از را هایشاننگاه

 .شودمی طوالنی

 بتواند کهچیزی کی .بگوید چیزی باید کندمی حس برکه

خانواده و محمدامین بر که آنچه بابت را تأسفش مراتب
می فکر خودش با بعد اما برساند او گوش به گذشته اش
اً مقتدر مرد این کند  ابراز و تأسف شنیدن به نیازی واقعا

 دارد؟ اشهمدردی
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 روی مانتواش ییقه و شال فاصل حد را آزادش دست

 این شکستن برای هم یگرید یایده هیچ .کشدمی گردنش

 .ندارد او نگاه سنگینی زیر سکوت

می پناه دستش درون آلبوم به رسدنمی ذهنش به کهچیزی
 مصنوعی برای تالشش تمام که ملیح ایخنده با و برد

 :گویدمی است، آن نبودن

 رو آلبوم عکسای یبقیه رفت یادم زدیم حرف اونقدر-

 .ببینم

 ...مهم دیگه اشبقیه-

 زندمی ورق را آلبوم برکه که نشده تمام محمدامین یجمله

 تصورش برخالف .شودمی درشت چشمانش بالفاصله و

 خانوادگی هایعکس با اصالاً بعد یصفحه هایعکس

  .نیست مرتبط قبلی

 به متعلق دو هر که است صفحه درون عکس دو

 با مشابه ظاهری با محمدامین نه اما .است محمدامین

 لباس در محمدامین .است نشسته دستش رکنا که مردی

 استخر به پشت محمدامین عکس یک در .است شنا
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 حال در و استخر داخل دیگر عکس در و ایستاده

  .شناکردن

اً محمدامین گفتن نچ صدای  نامناسبش پوشش دلیل به قطعا

 آنقدر اما است متوجه را این برکه .هاستعکس درون

 اینکه ضمن .دهدنمی آن به اهمیتی که شده زدهشگفت

 وجود شانبین جو کردن عوض برای موضوعی حاال

 :پرسدمی زدههیجان البته و ناباور راضی، .دارد

 شناگری؟ تو-

 شناگر .دهدمی جان را محمدامین لبخند خاصش، لحن

  است؟ عجیبی اتفاق اینقدر بودنش

 :کندمی دراز او سمت به آلبوم گرفتن برای را دستش

 !گنمی زاییچی همچین یه-

 جایش به دهدنمی اهمیتی او منتظر دست به برکه

 :پرسدمی حیرت با و فرستدمی باال را ابروهایش

 هالتر نه شناکردنه، ینتیجه ایعضله بازوهای این پس-

 کردممی فکر همیشه چرا من !؟...زدن دستگاه و
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 بدنشون و تن اندام،پرورش با شونهمه  مسلح نیروهای

 ساختن؟ رو
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می محمدامین ابروهای از یکی رفتن باال باعث سوالش
 بازوهایش روی قبل دقایقی را برکه هاینوازش .شود
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 برای اول ...نکند فکر آن به بود کرده سعی و بود متوجه

 دوم و باشد هایشحرف روی فقط تمرکزش تمام اینکه

 برای بیشتر خیلی باید برکه خوابً  یفتعر از بعد اینکه

 و ناخواسته برکه .گذاشتمی انرژی هایشحس کنترل
 فعال مغزش در را سنسورهایی خوابش تعریف با ندانسته

 .اندرفته خواب به هاستسال که بود کرده

 تا شانزندگی درام مرور از بعد محمدامین که هاستسال

 کند،می وتسک .ریزدمی بهم روزها گاهی و هاساعت

می ادامه سکوتش به و کشدمی سیگار .کشدمی سیگار
 .دهد

 بازگو از بعد دقایقی فقط بار اولین برای امروز برکه و

 .است کرده خارج سختش یپوسته از را او گذشته، کردن

 اشتکراری سکوت در و بود کشیده سیگاری اینکه بدون

 .باشد رفته فرو

 .دارد سکوت به یازن احتماالاً هم امروز که چند هر

 کمال که عجیبی تغییرات این به کردن فکر برای سکوت

 جو، کردن عوض برای .افتدمی اتفاق وجودش در حیرت

 :افتدمی حرف به شده که هم خودش
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 آلبوم .کردیمی تصور اشتباه که شدی متوجه االن خب-

 .بخوریم بیارم چیزی یه برم من، بده رو

می تماشا را هاعکس ترقتد با و دهدنمی اهمیتی برکه
اً .کند  نگاه بیشتر را او قد تمام و ایستاده عکس مخصوصا

 و را پهنش بازوهای  را، او مصمم یچهره .کندمی
می چشم به خیلی که شنا تنگ لباس در اشسینه برجستگی

  .آیند

 دقیقش نگاه نبود باران یجمله این یادآوری اگر شاید

 و برداراوزنه و گیراکشتی لباس از اونقدر" داشت ادامه
 "مونهنمی براشون ایندیده جای المصبا .آدمی بدم شناگرا

لب ناراضی .رودنمی پایین بعد به جایی یه از نگاهش
 به و بنددمی را آلبوم و دهدمی فشار هم روی را هایش

می تماشا را او متفاوت یچهره .گیردمی محمدامین سمت
چین تعداد و شده کمتر نقباضشا انگار که ایچهره .کند
 پس از کندمی حس .رسیده حداقل به هم پیشانی روی های

 او هوای و حال .است برآمده دادهمی انجام باید که کاری

 اما .دهدمی نشان را این که ظاهرش حداقل شده، عوض

 .نیست قانع همین به انگار .نیست کافی این نظرش از
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 اشزنده چشمان .را اشدهخن خواهد،می را مرد این لبخند

گل پالسیدگی بابت برکه با او گذاشتن سرسربه هنگام را
 .اشفروشیگران و ها

 :خنددمی خیالبی عمد از و دهدمی کاناپه به را اشتکیه

 صفحات تو نکنه کنی؟ فرار که گیریمی رو آلبوم داری-

  هست؟ بدتری عکسای بعدی

 در .است دجنسانهب کامالاً "بدتر عکسای" به اشاشاره

اً اصل  .است کرده اشاره او نامناسب پوشش به دقیقا

می خشک محمدامین دستان درمیان ایلحظه برای آلبوم
 اصرارش و او شیطنت .زندمی باطل دور نفسش .شود

 .فهمدمی را غمگین و سنگین فضای کردن عوض برای

 .است خودش عجیب هوای و حال فهمدنمی که چیزی

 .رودمی آشپزخانه سمت به و شودمی بلند جا از مکث با

 .رودمی داخل و گذاردمی کانتر روی را آلبوم

 پاکت همان مثالاً .ببرد خوردن برای چیزی باید

 باید .رودمی آب شیر سمت به مستقیم اما .را شیرکاکائو

 آب لیوان یک .کند مهمان را خودش سرد آب لیوان یک
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 معلوم که حرارتی .دبیاور پایین را بدنش حرارت شاید که

لعنتی خود تصور فکر از ...باالست چیزی چه از نیست
 نرم بازی از یا برکه؟ ظریف تن لمس و خواب در اش

 کردن بازی خطرناک از یا بازویش روی او انگشتان

 صفر به عجله با و رعایت بدون او که ایفاصله و برکه

 رساند؟می

 از قبل اما آیدمی پیش هایشلب نزدیک تا آب لیوان

 :زندمی لب و بنددمی چشم عصبی خوردنش

 داره فهمهنمی خودش سالشه، بیست فقط دختر او لعنتی-

 فهمی؟نمی هم تو کنهمی کارچی

 

 

 

*** 
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  ...آی آی آی-

 ایچهره با است ایستاده هال در بین کهحالیدر اهورا

می فشار را دلش دست دو با .گویدمی را این شده مچاله
 وضعیتش داند نمی .است ناتوان گیریتصمیم برای و دهد

 برای باید یا بیاید خانه داخل به تواندمی که است طوری

 .ببرد پناه حیاط داخل بهداشتیسرویس به چندم بار
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 از کاه ...تخیلیه تخمی کاراش همه نفله .درد آیو آی-

 برای وامونده کاهدون اون که شکر رو خدا نبود خودت

 کار کمتر سیفونت کردی،می کوفت آلو کمتر .بود خودت

 .کنه

 حرص با را نبات چایی لیوان اعتراضش از بعد اروند

 کاالف بازی اوج در .گذاردمی کاناپه جلوی میزً  روی

 بلند، تاپلپ روی از را سرش محمدامین که است بوده

 نبات چایی اهورا برای که بود خواسته و کرده صدایش

 اما نداشت را محمدامین به اعتراض جرأت اروند .بیاورد

 .است باز دستش اهورا درمورد

گوشی برداشتن درحال و کشدمی دراز کاناپه روی دوباره
 حسام مخاطب اشرفتهازدست بازی به برگشتن و اش

 :گیردمی قرار

 نزده خیمه آلو ظرف روی خودش که گهمی یکی رو این-

 سکوت کن سعی کردی خفه رو خودت که تو .باشه

 !کنی اختیار

 کنار .کندمی نگاه حسام به گوشی کنار از اروند

صفحه روی را چیزی انگشت با و است نشسته محمدامین
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 و او مصمم و جدی یچهره .دهدمی او نشان تاپشلپ ی
 روی دویشان هر حدازبیش تمرکز از نشان محمدامین

 کهحالیدر همآن .دارد چیست، داندنمی اروند که کاری

 حسام و برادرش کار از خواهدمی دلش زیاد روزها این

 انگار که دختری درمورد اشکنجکاوی .دربیاورد سر

 بهم و دارد محمدامین با خاصی یرابطه بود مطمئن

 باشد این درگیر فکرش که شده باعث تصوراتش خوردن

 دختر آن به کارشان ربط و نندکمی کارچی نفر دو این که

 .چیست

 به و آیدمی هال داخل شکمش دادن فشار درحال اهورا

می نگاهش گذرا اروند .رودمی نبات چایی لیوان سمت
 وارد دوباره .دهدمی اشگوشی به را توجهش بعد و کند

 :دهدمی را حسام جواب حال همان در و شودمی بازی

 که سدیگه کارای یبرا زدنخیمه کردممی فکر من-

خیمه نوع هر فهمیدم گفتی تو که االن داره کردن سکوت
 !داره کردن سکوت زدنی

 عاشق .کندمی نثارش "سرویسی دهنت" و خنددمی حسام

 ادامه برای فرصتی اما است اروند با گذاشتن دهنبهدهن
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صفحه به ایضربه انگشت با محمدامین .کندنمی پیدا دادن
 :دهدمی قرارش مخاطب اطمینان با و ندزمی تاپلپ ی

 .اومده جااین دوبار بنیامین هفته این توی ...لوکیشن این-

 برای تونهنمی شرفبی اون که بیابانیه کامالاً یمنطقه یه

 دلیلش .خاک و است تپه فقط که جایی بیاد نیکپیک

 همکاری باهامون نخواد صیامی عباس اگر مشخصه،

 اونم کفتار این دستگیری برای نهشانسمو دومین این کنه

 .کردن جرم ارتکاب حال در

خستگی درکردن برای و دهدمی تکیه صندلی به حسام
 :کشدمی عقب به کنار از را هایشدست اش

 کنه، همکاری مجبوره صیامی عباس ...کنهمی همکاری-

 همیشه برای اشبرادرزاده امنیت نخواد دلش کهاین مگه

 .بشه تأمین

 چهار با و گذاردمی میز روی را آرنجش نمحمدامی

 یبرادرزاده امنیت به .پوشاندمی را دهانش انگشت
 .کندمی فکر صیامی عباس
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 مرد آن یبرادرزاده نظرش در کهآن از بیشتر نظرش به

 به شدن نزدیک برای که دختری .است برکه برایش باشد

 .کندمی احتیاطی نه و دارد ابایی نه اون

 

 شودمی تداعی ذهنش در که چیزی اولین چرا دداننمی و

 .است بازویش روی او انگشتان نرم و آرام حرکت

می خود به ایناراضی و شکستگی حالت ابروهایش
 خودش دست از .دهدمی بیرون محکم را نفسش و گیرند

 جوالن یاجازه افکار از سری یک به نباید است، عصبی

 .اندشده سرخود زیادی افکارش انگار اما بدهد دادن

 :دهدمی قرار مخاطب را حسام جدیت با

 توجیه دیگه؟ کردی صیامی عباس با رو هاحجت اتمام-

  کنه؟ کارچی قراره دونهمی و شده

 :دهدمی تکان سر حسام

 مشخصه هم مونهمکاری قرار دونه،می که دونستن-

 !محمدامین جوریهیه آدم این منتهی
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 رخنیم تا تاپلپ روی زا نگاهش و کندمی باریک چشم

 :رودمی حسام متفکر

 جوریه؟ چه-

 از بعد و گیردمی دندان به را لبش یگوشه مردد حسام

 :گویدمی شمرده کردنش آزاد

 دنبال همش انگار جورییه ولی کنه همکاری خوادمی-

 برای خیلی ولی زادشهبرادر نگران ...کردنه دوری

می ...انگار نداره لهعج ماجرا شدن تموم و ما به نزدیکی
 .نیست مشخص چرا، حاال نقیضه، و ضد رفتارش دونی

 محمدامین که است اطالعاتی گویدمی حسام که چیزهایی

 صیامی عباس .کرده پیدا دست آن به او از زودتر خیلی

 روشنایی در شخصیتش از نیمی فقط که است کسی مثل

 فکر که است وقت خیلی پنهانش ینیمه .دارد قرار

 .است داده اختصاص خووش به را مدامینمح

 :است مطمئن اما مانند نجوا جوابش

 .نباش نگران شه،می مشخص-
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 سمت به دوال دوال و شودمی بلند مجددااً اهورا گفتن آیآی

 حسام و اندازدمی بینی به چینی اروند .رودمی هال در

 .کندمی تماشایش کنانتفریح

 را او ناراضی نگاهش که است کسی تنها محمدامین

کردن افراط درگیر زندگی این در مدام او .کندمی بدرقه
 در همآن .است خودش از ترکوچک برادر دو این های

 با پزشکش رفیق با گرفتن تماس فکر .مختلف هایزمینه

 .شودمی همزمان حسام گوشی زنگ صدای

می کشدار و اندازدمی باال ابرویی سمانه نام دیدن با حسام
 :دگوی

 زنبهم حال زمخت مرد تا سه بین یهو که برم خدا قربون-

 .فرستهمی آسمانی یمائده یه

 نگاهش کند،نمی توجهی او یلوده لحن به محمدامین

 درگیر فکرش و است تاپلپ یصفحه به همچنان

  .است شده ردیابی قدمبهقدم که بنیامینی
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 شدن خاموش که نکرده برقرار را تماس حسام هنوز

 محمدامین .کندمی پرپر را لبخندش اشگوشی یفحهص

 :گویدمی خیالبی صفحه روی شدن زوم حال در

این از قبل کن، روشنش و شارژ تو بزن رو گوشیت فعالاً-
 کردی قطع روش رو گوشی کنه فکر آسمانیت یمائده که

 .بفرسته آسمونا به رو پرفتوحت روح و

 زدن شارژ به برای .کندمی نثارش بابایی برو حسام

 صدای باراین که شودمی بلند صندلی روی از گوشی

 گوشی روی سمانه نام .شودمی شنیده محمدامین گوشی

 یچهره اما نیست عجیبی اتفاق حسام برای محمدامین
 پیام پیش ساعت نیم سمانه .کندمی سخت را محمدامین

 کردن رصد مشغول خانه داخل هایدوربین با که بود داده

 عادی هم خیلی تواندنمی سمانه تماس این .است هکوچ

 .باشد

 

 هشت_و_هشتاد_و_دویست_پست#
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 یخانه حیاط وارد پشتی در از سرعت با را ماشین حسام
 .کندمی سمانه

 ماشین از محمدامین که است نکرده توقف کامل هنوز

 سامح که کوبدمی بهم را آن در طوری و شودمی پیاده

 ایدیوانه نجواگونه و دهدمی فشار هم روی را چشمانش

 .کندمی نثارش
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 حد این تا اما است کننده نگران آمدهپیش اتفاق نظرش از

 بعد .است گونهافراط محمدامین ریختنبهم و شدن عصبی

 چیزی محمدامین مسیر طول تمام در و سمانه زنگ از

 .بود فوران یآماده آتشفشان یک به شبیه

 را این از بدتر هاییپرونده که حسامی و او برای این و
  .است عادیغیر کمی اندکرده تجربه

طبقه دو ساختمان سمت به و شودمی پیاده ماشین از حسام
 به ساختمان این معماری .داردبرمی قدم حیاط وسط ی

 حیاط و دارد رو ماشین در طرف، دو از که است شکلی

 همبه را جلویی و پشتی اطحی مانندی، جاده و باریک

 یخانه به مشرف طبقه دو ساختمانً  این .کندمی وصل
 و ورود برای پشتی حیاط وجود و برکه یطبقه یک

 این با رابطه در بسیاری کمک شدن دیده بدون خروجشان

 از خانه این خرید که چند هر .است کرده هاآن به پرونده

 .نبود راحتی اصالاً کار نداشت را آن فروش قصد که زنی

 و سمانه باید که داندمی .شودمی اول یطبقه وارد
 پای و دوم یطبقه .کند پیدا باال یطبقه را محمدامین

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

می نشان را برکه یخانه زاویه چند از که هاییدوربین
 .هاستآن مسئول سمانه هاستمدت و دادند

 کهحالیدر گیردمی پیش در را دوم یطبقه هایپله راهً 

 گوشش درون ماشین داخل محمدامین فریاد صدای نوزه

 با یا نیومده جلو خودش یا چیز همهبی بنیامین اون" است

 کوچه اون توی ما ردیابای که اومده دیگه یکی ماشین

 ".دننمی نشونش

 .رودمی داخل و دهدمی هل را در است باز باال واحد در

 تجهیز یلوسا حداقل با باال یطبقه پایین یطبقه برعکس

 .هستن هاترینمهم مانیتورها که شده

 .پردمی باال ابروهایش مانیتور پشت محمدامین دیدن با

 اینکه .است کرده نقض را خودش قانون اشعصبی رفیق

 مانیتورها این پشت نداشتند اجازه حسام نه و خودش نه

 یک کهحالیدر کنند رصد را روییروبه یخانه و بنشیند

  .کردمی زندگی خانه آن رد  جوان دختر

 خاطر به شخصی یپرونده این به سمانه ورود اصالاً

 .بود اخالقیات به او پایبندی و امینمحمد حساسیت همین
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 و داده تکیه دیوار به که کندمی پیدا حالی در را سمانه
 همیشه مثل .کرده محصور دیوار و تنش بین را دستش

 از دقیقش و جدی هنگا مسیر و بسته لبنانی را اشروسری

 .هاستمانیتور به فاصله همان

 سوءاستفاده محمدامین توجهیبی از و رودمی او سمت به

می او یگونه روی را اشاشاره انگشت پشت و کندمی
 کالمش اما گیرندمی لبخند از طرحی سمانه هایلب .کشد

 کم رویشبهرو مانیتورهای از توجهش آنکهبی .معترضند

 :کندمی زمزمه بشد

 !حسام نکن-

 :پرسدمی قیدبی و آیدمی کش حسام هایلب

 کار؟چی-

     .ماندنمی تریقاطع اعتراض منتظر بعد و

 است نگران هم او .برود محمدامین سمت به که چرخدمی

 آنقدر نظرش به .سمانه و محمدامین یاندازه به نه البته

 .داردن وجود نگرانی برای جایی که اندرفته پیش خوب
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 کار مثل کارهایی و است شانمشت در واعظی بنیامین

 .است الکی زدن پا و دست امروزش

 

 نه_و_هشتاد_و_دویست_پست#
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 از مانع و کندمی متوقفش محمدامین قاطع صدای که

 :شودمی رفتنش جلوتر
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 سمت .کن گرم زنت با رو خودت سر جا همون-

 .نیا مانتیتورها

 کهاین اول .دارد مفهوم چند حسام برای جمله این و

 احتماالاً اینکه دوم و دارد چشم هم سرش پشت محمدامین

می سینهبهدست .ندارد مناسبی پوشش تصویر داخل دختر
اً اما کندنمی اعتراضی و ایستد  شانوضعیت وقتی قطعا

 پرسید خواهد محمدامین از بود خواهد االن از ترنرمال

 تا ترهمحرم تو به خانم برکه این که ستجوریا چه" که

 "من؟

 

**** 

 

 

 بازشدنش که است شده انبرقفلی یک شبیه فکش

 روی خون به غرق چشمانش .رسدمی نظر به غیرممکن

 هم روی هایشدندان همزمان و شودمی جابهجا مانیتورها

 .شنودمی ساییده
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 روی که دهدمی نشان را شاتیهلی مانیتورها از یکی

اً و کندمی پرواز روییروبه اختمانس  گرفتن حال در قطعا

 حیاط داخل دوربین به مربوط مانیتور .است عکس و فیلم

 خانه هال داخل دوربین و کندنمی ثبت را حضوری هیچ

 و ایحلقه آستین بلوز با که دهندمی نشان را ایبرکه
گوشی با و کشیده دراز کاناپه روی زانویش زیر شلوارک

 .است غولمش اش

 .است چرخش حال در خانه سقف روی همچنان شاتهلی

 سمت از تماس .شودمی بلند حسام تلفن زنگ صدای

 را کوچه وضعیت شخصی لباس با که است نیرویی

 .شود مشخص شاتهلی یکننده هدایت تا کرده بررسی

 برای را چیزها خیلی تکلیف حسام وگویگفت نوع

 .کندمی مشخص محمدامین

-... 

 از یکی و نیست کوچه داخل واعظی بنیامین خود پس-

می فیلم صیامی عباس یخونه وضعیت از داره آدماش
 ...گیره
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-... 

 همچین یه خودش بود مشخص اولم از گیمی راست آره

الزمه کردیم پیدا اطمینان اینکه خب ولی کنهنمی ریسکی
 .بود کارمون ی

 پیش حیاط تا و کندمی حرکت بامپشت روی از شاتهلی

 که نیست طوری خانه قدیمی هایشیشه جنس .آیدمی

 مصون شاتهلی فیلم از نامناسب پوشش آن با را برکه

 .دارد نگه

نفس .کشدمی صورتش به حرص با را دستش محمدامین
 .اندشده صدادار هایش

 اینتیجه .شنودمی سرش باالی را سمانه صدای همزمان

 :است نزدیک خودش یریگنتیجه به گرفته دختر این که

 پس گیرهمی فیلم خونه وضعیت از داره واعظی بنیامین-

 دختر این از جنسی یاستفاده فقط تونهنمی آدم این هدف

 ...داره ساختمون این با کاری یه اون محمدامین باشه؛

 !بفهمیم باید که چیزیه اون این !چی؟ حاال
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 با دختر نای اینکه جز فهمدنمی چیزیهیچ االن محمدامین

 حرام شرفبی یک دید معرض در نامناسبش پوشش آن

 سمانه که شودمی باعث شاهرگش برجستگی .است لقمه

 .کند نگاهش موشکافانه

 خودش سمت به قدرت با میز روی از را موبایلش گوشی

 .کشدمی

 :کندمی زمزمه مالیمت با سمانه 

 ممکنه .نکن خرابش ...محمدامین ایهغیرحرفه کارت-

 .کنه تابلمون و بده نشون سریع العملعکس یه کهبر

 ران روی آرام را دستش کف که بیندمی حالی در را برکه

 را سمانه جواب و گیردمی را او یشماره .کشدمی پایش

 :نماند باقی بحثی جای که دهدمی طوری

 اینکه برای فقط گذشته،وایسادم کردنم خراب از من-

 .کنم درستش

 

 ودن_و_دویست_پست#
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 کشد؛می پایش ران روی نرم را دستش کف هم باز برکه

 سرهمً  پشت هایپیام لبخند با اما است غمگین چشمانش

 .خواندمی را سهیل

 من وقتی اونم فرستی؟می خنده استیکر کشینمی خجالت-

  برخورده؟ بهم اینقدر

می الارس که ایایموجی باراین و گیردمی عمق لبخندش
 .است درازیزبان حال در کند
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 :شودمی ارسال کالفه ایموجی چند با سهیل بعدی پیام

اون .داشت رو سال هفتاد شیرین زن خودم جان به برکه-
 چین از پر گردن انداخته رو میلیونی هشتاد گردنبند وقت

 گهمی من به هی کنار زده رو روسریش و چروکش و

 .نه ای آدمی بهم ببین شما کن نگاه

 و است گرفته را سهیل چشمش که پیرزنی تصور از
 آمده سروقتش خرید یبهانه به هفته این در دوم بار برای

 باران اگر شاید .کردن گریه هم خواهدمی خندیدن هم دلش

 قضیه این به خیالیبی با توانستندمی دوتایی حاال بود

 سهیل نیست، باران که است این واقعیت اما بخندند

 پیرزن یک که آیدمی چشم به آنقدر تنهایی این و ستتنها

 .است آن متوجه هم

 ببرید تشریف هست مغازه سمت اون آینه خانم حاج گفتم-

 داده بهم جوابی چه خوبه .نه یا هست پسندتون مورد ببینید

  برکه؟ باشه

 تایپ و خاراندمی را پایش پوشش بدون قسمت ناخنش با

 :کندمی
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  داد؟ جواب چی-

 که سالمه چند من مگه اوالاً گفت کرد نازک چشم تپش-

 ....بعدم باشم، شده خانمحاج

 در اشگوشی .خواندنمی را سهیل یجمله یادامه دیگر

 اشگوشی روی محمدامین اسم و است خوردن زنگ حال

می کم هم را نگاهش غم که است چیزی همان این و افتاده
 را تماس و دگیرمی خودش به آرامش رنگ لبخندش .کند

 :کندمی برقرار

 !شناگر آقای احوال-

اً و برکه کنیمی گوش رو حرفم خوب- نمی فعالاً لطفا
 .شده چی پرسی

 .بدهد نشان العملیعکس هیچ تواندنمی ایلحظه برای

بی که ایعادیغیر یجمله و محمدامین عصبی صدای
 را مغزش کارکرد ایلحظه برای شده ادا ایمقدمه هیچ
 وارده شوک از تا بردمی زمان ثانیه چند .کندیم مختل

 ترسیده البته و سختی به و بکشد بیرون حدی تا را خودش

 :بگوید
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 محمدامین؟ شده چی-

اً این و  بود خواسته محمدامین که است سوالی همان دقیقا

 کنترل و ترعصبی را او صدای کندمی حس .نپرسد که

می است داشته ردبرخو مرد این با که باری هر از ترنشده
 :شوند

 ساعتی چند هر بعدش برکه کن همکاری من با دقیقه پنج-

 .شده چی که دهممی توضیح تو برای من باشه الزم که

 به که اعتمادی حس اما شودنمی که کم هایشنگرانی از

 را دهنش آب .دهدمی همکاری فرمان دارد مرد این

 :دهدمی قورت سخت

 .کنم کارچی باید-

 

 یک_و_نود_و_دویست_پست#
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 هایشیشه سمت به کردن نگاه بدون که اینه کار ترینمهم-

 لباست اینکه بدون و اتاقت تو بری شی بلند جا از هال در

  .بپوشی بیرون لباس لباس، همین روی بیاری در رو

 را هایشمردمک و گردنش اینکه .شودمی سخت کارش

 وحشتناک کار نچرخند هاشیشه سمت به تا کند کنترل باید

 تمایل کاراین به هم خودش کهحالیدر همآن است سختی

  شده؟ چی نپرسد دوم بار برای که است این ترسخت .دارد

شیشه سمت حواسش تمام کهحالیدر شودمی بلند جا از
 صدای وضوح به هایشگوش و است هال در های

 اصالاً محمدامین ماست از قبل که شنودمی را ناآشنایی
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 که هلیکوپتری صدای مثل صدایی .است نبوده آن متوجه

 .بود خریده برایش درسا تولد برای خودش

 اما لرزدمی صدایش .رودمی اتاقش سمت به گوشی با

 که البته .بدهد شوخی مثل ترکیبی لحنش به کندمی سعی

 :نیست موفق هم خیلی

  هست؟ ستحوا سروان جناب ترسونیمی رو من داری-

 محمدامین صدای سختی انگار گذاردمی که اتاقش به پا

 :شودمی کم هم

 .کنممی جبران دیگه ساعت چند تا و هست حواسم آره-

 بدون و کندمی باز را آن در رودمی کمدش سمت به

 را گوشی .کشدمی بیرون شلوار یک و مانتو یک وسواس

 وشیدنپ حال در و داردمی نگه اششانه و سر کمک با

 :گویدمی شلوارکش روی شلوار

  کنم؟ کارچی باید بعدش خب-

 شاتهلی یه .هال یپنجره پشت بیا پوشیدی که رو لباسا-

 نشون !گیرهمی فیلم خونه داخل از داره که بیرونه اون

 کنی تماشا رو حیاط که همین .شدی متوجهش که دینمی
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می خارج اتخونه از شدن دیده ترس از شاتهلی اون
 شرایط شدن نرمال از بعد و کنیممی صبر دقیقه چند .شه

 .پیشتم من

 

 

** 

 

 

اً را حیاط در تا هال در یفاصله  برای .دودمی تقریبا

 تلفن یک با و نشسته اشخانه در اینکه .دارد عجله شنیدن

 شودمی فیلمبرداری خانه فضای از که شودمی متوجه

 کند کنترل را خودش توانسته اینکه .نیست ایعادی اتفاق

 انگار .نیست عادی هم ندهد نشان تند العملعکس یک و

 و بودن اینجا قول محمدامین که بعدی دقایق به پشتش
 را شرایط بود توانسته که بود گرم داده را دادن توضیح

 گورش لعنتی شاتهلی آن تا کند کنترل دقیقه چند آن در

 هیچ که سختی کارهای با کندمی حس .کند گم را

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

چاره اصل در .آمده کنار ندارد اشروحیه با ایسازگاری
  .ندارد هم دیگری ی

  .کندمی باز را در سرعت به و رسدمی حیاط در به

 اششده تند نفس گذاردمی حیاط داخل به پا که محمدامین

 که مقابلش جدی مرد به .کندمی آزاد قبل از ترراحت را

 یشده سخت یچهره کند،می سالم داردمیبر قدم سنگین
 مرد این .رسدمی گیرینتیجه به سریع و گرددمی را او

قصه سوئیت داخل که روزی ی اندازه به ...نیست خوب
 .نیست خوب کرد تعریف برایش را ارغوان ی

 او پای سرتا باریک اشچهره سختیسر حفظ با محمدامین

 البته رد؛ندا تن به مانتو حاال برکه .گذارندمی نظر از را

هلی رفتن فاصل حد در .نیست پایش به هم شلوارک که
 و پوشیده شلوارً  و بلوز یک محمدامین آمدن تا شات
مهم و دهدمی جواب را سالمش .است کرده تن به معقول
  :پرسدمی را ذهنش  سوال ترین

 امروز؟ شدی اذیت-
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 :ندارد تعارف مرد ینا با .خنددمی

 و ایدفعه یه چیزهمه خیلی .شدم شوکه هم اذیت هم آره-
 .شد عجیب

 بدون  امروز ماجرای از شدن آگاه ترسریع برای بعد و

 را ساختمان سر یاشاره با او روی از نگاهش برداشتن

 :دهدمی نشان
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 .بزنیم حرف داخل بریم-

 تأیید به سری و کندمی لمس را دهانش دور انگشت دو با

 قدم سرش پشت او و افتدمی راه به برکه .دهدمی تکان

می ساختمان معماری روی را نگاهش .داردبرمی
 چند ذهنش و است کلنگی و قدیمی ساختمان .چرخاند

 واعظی بنیامین برای ساختمان این اهمیت برای گزینه

 .کندمی ردیف

 روی نگاهش و شودمی خانه هال وارد برکه سر پشت

اً که اینفره سه یاپهکان  دارد قرار هال در رویبهرو دقیقا

می نگاه هاپنجره به و چرخدمی درجایش سریع .نشیندمی
 .اندشده زده کنار دو هر هایپرده که هاییپنجره .کند

 .روندمی باال تصاعدی اشپیشانی رو هایچین تعداد

 سمت به برکه که است متوجه هم کردن نگاه بدون

 :است معترض اشجدی لحن .رودمی هآشپزخان

  ان؟تزئینی خونه این هایپرده-

 که کرده ثابت تجربه .هست او نارضایتی متوجه برکه

 :است نفعش به حد چه تا مرد این به واقعیت گفتن
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 خفگی حس افتهمی هاپرده و تنهام خونه این توی وقتی-

 یهمسایه که بود راحت خیالم اینکه ضمن .کنممی پیدا
 که است سمانه فقط ساختمونه به مشرف که روییمروبه

 به هادوربین وجود با اونم تازه که تنهاست، زن یه اونم

  .بینهمی رو خونه داخل حال هر

می دوم یپنجره سمت به و کشدمی را پرده محمدامین
 :رود

  .نیست تنها هم همیشه پس دارهشوهر زن یه سمانه-

 هم خیلی حاال که چایی .ددگربرمی چای سینی با برکه

 کرده دم چای سهیل با کردن چت از قبل .نیست دم تازه

 برای که است چیزی تریندستی دم این حاال و بود

 پیام آخرین گذاشتن جواببی فکرش .دارد کردن پذیرایی

 و گذاردمی میز روی را سینی و زندمی پس را سهیل
 دوم یپرده نانداخت حال در را محمدامین .ایستدمی صاف

 :دهدمی توضیح و شودمی سینهبهدست .کندمی تماشا

 سمانه همسر حسام آقا دونستمنمی پیش وقت چند تا من-

 .داره آمدورفت خونه اون به و است
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 سمت به را صحبت مسیر مکث با جمله این گفتن از بعد و

 .کشاندمی نظرش مورد

  چیه؟ اون جریان !شاتهلی اون-

 او شدن نزدیک با برکه و چرخدمی سمتش به محمدامین

 صبوری پرسیدن برای خیلی هم االن همین تا .نشیندمی

 .است داده خرج به

می فشار را گردنش پشت دستش با و نشیندمی محمدامین
این برکه شودمی باعث هم چشمانش شدن فشرده .دهد
 .دارد درد او که کند تصور طور

 باشه دید معرض در یطتیشرا هیچ توی نباید خونه یه-

 ...باشه زن روییروبه یهمسایه اگر حتی

 که رودمی پیش مسیری همان در هم او و کندمی باز چشم

 :است خواهانش برکه

 از یکی  کردنمی هدایتش خودش .بود فرستاده بنیامین-

 رو کاراین بود کوچه سر که ماشینی یه داخل از آدماش

 .کردمی
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 و شده درشت چشمان و کشدمی عقب سر ترس با برکه
 :چسباندمی او رخنیم به را لرزانش هایمردمک

  من؟ دیدن برای بکنه؟ کاری همچین یه باید چرا-

 گردنش روی از دستش .است عصبی حد از بیش اشخنده

 :رودمی پیراهنش یدکمه باالترین سمت به و آیدمی پایین

اً که هاین دونممی که چیزی فقط نیست مشخص فعال-  قطعا

 ریسک این تریبزرگ هایهدف برای کفتار اون

 .کرده رو خطرناک

 :سازندمی نامفهوم را جمله این و لرزدمی هایشلب

 این از برداریفیلم با بزرگی؟ هدف چه ...فهممنمی من-

  برسه؟ تونهمی چی به خونه

 متوجه تواندمی هم سطحی نگاه یک با و چشم یگوشه از 

 از بعد دختر این که است متوجه .شود برکه ریختگیبهم

 هیچ همیشه برای که داشت امید بنیامین با دیدار آخرین

 .نماند باقی اشزندگی داخل او از ردی

 

 سه_و_نود_و_دویست_پست#
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 حسینی_عادله#

 

 

 

 

 

 

 

 که بود داده قول دختر این به او .چرخدمی برکه سمت به

 و دید نخواهد آزاری ماجرا این در بعد به جایی یک از
ً باشد داشته نقشی امروز اتفاق در آنکهبی حاال  بدقول حس 

 هم خودش گفته به و است شده اذیت دختر این .دارد شدن

 که نیست چیزی این و است شده شوکه هم و شده اذیت

 .خواهدمی محمدامین

 .است کاناپه دو هایدسته حد در شانبین یفاصله
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 و داردمیبر حداقلی یفاصله این از را نگاهش محمدامین
 دردربه انگار که هاییدست .دهدمی برکه هایدست به

 دست و گرفته بازی به را شال پایین دست یک .هستند

 از ترکیبی لحنش .است شده مشت پایش ران روی دیگر

 .است قاطعیت و مالیمت

 .برسونه آسیبی تو به تونهنمی داره هدفی هر آدم اون-

می زمان اصل در .کندمی تر را خود پایینی لب زبانش با
 :بعد یجمله ساختن برای خرد

  شه؟می مانعش چی نتونه؟ باید چرا-

 حکم مثل لحنش .دهدمی تکیه کاناپه پشتی به محمدامین

 :است دادگاه یک در اعتراض قابلغیر و آخر

 یخونه ایوون تو روزی یه چون شممی مانعش من ...من-
 من به که اعتمادی بابت که دادم میناناط بهت خودم

 .شینمی متضرر کردی

می زمزمه و زندمی پلک آرام او صورت به خیره برکه
 :کند

 !محمدامین مطمئنم رو این-

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 فضای شدن سنگین .کندمی معذب را محمدامین او حالت

 اتفاق نباید هستند هم یخیره کهحالیدر همآن شانبین

  .بیفتد

 انگار که دهدمی دستی به و داردمیبر دعم به را نگاهش

 دستش به چشم یاشاره با .کند رها را شال کرده فراموش

 :کندمی اشاره

 .کردی شپاره-

 :پرسدمی متفکر که بیندنمی را او یاشاره انگار برکه

 رو؟ چی-

 هایشلب لبخند شبه یک گذرانده که سختی ساعت از بعد

 اینجا حسام اگر که کندیم فکر این به .دهدمی طرح را

 او از بدتر یا گفت؟می چه برکه یجمله این جواب در بود

  .اروند

 او مدیریت از خارج و ذهنش از ایگوشه در اعتراف این

 نفره سه نفره، دو جمع این ندارد دوست که افتدمی اتفاق

 .شود
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نتیکآ  عادله حسینی  
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 جوالن یاجازه و کند عوض خودش را فضا باید باراین 

می علنی را بودن نفره دو به تمایل این که حسی به دادن
 برکه که اینفره سه یکاناپه به را نگاهش .ندهد کند

می بود خوابیده آن روی نامناسبش پوشش با قبل دقایقی
 سینی به را اشکالفه نگاه و شودمی منقبض فکش .دهد

 :دهدمی چای

  بدرنگه؟ هاتچایی اینقدر همیشه ...هیچی-

می دیگر پای روی را پایش حرف ینا گفتن از بعد و
 دارد آزاریمردم و کردن تفریح حالت اشچهره .اندازد

 است سوال این درگیر کوبدمی نامحسوس که ایشقیقه اما

 کرده ثبت شاتهلی که فیلمی از دقیقه چند در برکه که

 است؟

 خنددمی سینی به خیره .نیست گیرانهجبهه ابدااً برکه لحن

 :دهدمی جواب و

 

 چهار_و_نود_و_دویست_پست#
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اً باراین ولی !نه که همیشه ...نه-  .آفریدم حماسه واقعا

 تا شده قهوه شبیه رنگش بیشتر که جوشید چاییم اونقدر

 .چایی

 دستش .است دقیقه چند همان درگیر همچنان محمدامین

می او سمت به اشعادی نگاه و شودمی مشت بدنش کنار
 :دچرخ

 درست غذا اوضاع دیگه کردنته درست چایی وضع این-

 .مشخصه کردنت
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 سعی .شودمی خم او سمت به کمی و شودمی خیزنیم برکه

محمد صورت نزدیک تا که را ایپشه دست با کندمی
 :بزند عقب آمده پیش  امین

 خوبه پختم دست بگم هم چقدر هر اینه االن بدبختی آخه-

 .که کنینمی باور باز

 او و شودمی ساییده محمدامین صورت به نرم شالش یلبه

 نقیض و ضد رفتارهای از .کشدمی نفس عمیق ناخودآگاه

 در رفتاری دوگانگی همه این .است عجب در خودش

 خودش با تکلیفش اینکه .است بوده سابقهبی خودش

 .است مشخص

می فکر فیلم آن آخر یدقیقه چند به .زندمی پلک کالفه
 بهم را سیستمش انگار که دختر این یساده عطر به کند،

 که بازویش روی او انگشتان نرم حرکت به و ریخته

می یادآوری ذهنش در مدام آهسته حرکت روی انگار
 .شود

 !نمیزنن نیشم هاپشه تلخه، گوشتم من .بشین برکه خوبه-

 :خنددمی مالیم برکه
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ا؟-  .رسهنمی نظر به که طوریاین واقعا

 تیری همان انگار جمله این .است امتیازی صد پرتاب

 آن با را محمدامین و زندمی دارت وسط به برکه که است

 .کندمی خارج دور از

 جنگ به اششده مشت دست میان در هایشناخن فشار

 پر دست با و ناجوانمردانه برکه .است رفته دستش پوست

 حریف خالیً  دستً  انگار و است مسلح او .کندمی بازی

 .ندارد اهمیتی برایش هم

 .کندمی رفتن عزم و داردبرمی هم روی از را پاهایش

 از حال به تا که اویی برای هم آن کردن؟ فرار یا رفتن

 .است نکرده فرار چیزی هیچ

 در قانونش کهاین وجود با همآن .ندارد نرمشی هیچ لحنش

 :است بودن نرم دختر این مقابل

 عموت با امروز ماجرای ورددرم فعالاً ...برم باید من-

 .کنم صحبت باهاش حضوری باید خودم .نکن صحبتی

 :گویدمی آرام و کندمی تماشا را شدنش بلند ناراضی برکه
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 فرق تونستیمی موندیمی اگر ...کاره شب عمو امشب-

  .بفهمی رو کردنم درست غذا و آوردنم چایی بین

 بیرون ممحک را نفسش و گیردمی باال سمت به را سرش

 فکری چه خودش با دختر این ماندن؟ اینجا شب، .دهدمی

 به اعتمادش از بارها داد؟می را پیشنهاد این که کردمی

 در مرزی اعتماد این برای چرا اما بود گفته محمدامین

 گرفت؟نمی نظر

 او منتظر نگاه باال از و چرخاندمی شانه روی را سرش

  :کندمی تماشا را

  مونه؟می پیشت آدمی کی ...برم باید-

 نزدیکی مرد، این بودن .نیست دلخور اما است ناراضی

 را آرامش و امنیت شبیه حسی او با همکالمی و او به

 منتقل او به هاستمدت آدمی هیچ که حسی .دهدمی بهش

 را  کردنش درک و نبودن دلخور  جانش کم لبخند .نکرده

 :دهدمی نشان
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نمی که تنها درنهایت ...دیگه وقته یه برای باشه فهمم،می-
 به میزنم زنگ احتماالاً دعوته تولد امشب هدی .مونم

 .بیاد که سهیل

 

 پنج_و_نود_و_دویست_پست#

  

 حسینی_عادله#

 

 

 

 

 

 .است مقابلش یمنظره حیاط کف یشکسته موزائیک

 .ندارد آن کردن عوض برای هم قصدی

 یلبه که است ساعت یک از بیشتر هم شاید ساعت یک
می انگشت دو با را موبایلش گوشی است، نشسته حوض
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 یهاشکستگی آن به و زندنمی پلک امکان حد تا چرخاند،
 .ماندمی خیره جذاب چندان نه

 این را ساله چند و سی محمدامین این .فهمدنمی را خودش

 هیچ به نه هاسال که را جوانی مرد این .فهمدنمی روزها

 هایگزینه به پاسخی نه و بود کرده رفک جذابی یگزینه

 نامناسب هم خیلی شاید که هاییگزینه .بود داده جذاب

  .هم شانشرایط داشت؛ تناسب سنش با شانسن نبودند،

 کار در اینقدر نباید االن هاویژگی این با محمدامین این

 .باشد مانده خودش

می نگه ثابت انگشت دو بین را گوشی ایلحظه برای
نمی مکان تغییر همچنان اشجدی و اخم پر نگاه .دارد
  .دهد

 "زنننمی نیشم ها پشه تلخه گوشتم من"

ا؟"  "رسهنمی نظر به که طوریاین واقعا

می بخواهد اگر .دهدمی فشار هم روی را چشمانش بعد و
 اشاصلی معضل انگار اما نکند فکر هاجمله این به تواند

 .خواهدنمی که است این
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 کرده  فکر جمله این به بارها روز چند این که رطوهمین

 .بود

 توی نکنه کنی؟ فرار که گیریمی رو آلبوم داری"

 "داری؟ بدتری عکسای بعدی صفحات

 !!!لعنتی-

 لحنی از بلندتر کمی را لعنتی این و کندمی بلند را سرش

آن .گویدمی کند رعایت شب نیم و دو ساعت برای باید که
اً خاطبشم کهحالیدر هم  .نیست برکه قطعا

 بالتکلیف حاال که را خودش .کندمی لعنت را خودش

 کرده تکرار خودش با بارها که را اشلعنتی خود .نیست

 تنهاست .دارد سال بیست فقط دختر آن که داندمی خوب و

 سر با که داندمی دیگر مردهای ورای را او آنقدر و

 .ودرمی اشمردانه بازوی نوازش به انگشتانش

اً حوض یلبه روی خودش کنار را گوشی می پرت تقریبا
 صدای و کار این شاید ...بکند کاری یک باید .کند

 بیرون سرش از را نرم انگشتان سر آن فکر ناهنجارش

 .کنند
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 درهم را انگشتانش و گذاردمی پا ران روی را هایشآرنج

دست تفاوت به و ماندمی هایشدست یخیره .کندمی فرو
 .شانلحن تفاوت هایش،جثه تفاوت .کندمی فکر شانهای

 است ناراضی خودش دست از چقدر او و متفاوتند چقدر

نمی را قضیه قال و بیندمی را هاتفاوت این نامردانه که
 .کند

 .کند انکار تواندنمی را دارد دختر این به که کششی

 نیازهای یدایره در فقط ...نیست جنسی فقط که کششی

 خود .خواهدمی را دختر این خاطر .نیست اشمردانه

 اعترافی ترینمحکم این .خواهدمی خودش برای را دختر

 اما ندارد ابایی خودش پیش کردنش بازگو از که است

 .داندمی را عواقبش

 حضور به فکر با که خودخواهانه مالکیت نوع یک 

 .آیدنمی کنار او، کنار در سهیل

 دربسته یخانه آن در که گنجیدمی اخالقیاتش در نه امشب

 کنار در را سهیلی حضور توانستمی نه و بماند تنها او با

 این درمورد تحقیقاتش اول روزهای در که کند هضم او

 .بود نرسیده درموردش ایمنفی ینکته هیچ به خانواده
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دست و خم را گردنش .آوردمی باال را دستش دو هر
 .کندمی هاآن قفل را هایش

 چشم به برکه یچانه روی چال آن که کند فکر خواهدنمی

 به خواهدنمی اصالاً .آیدمی است کنارش امشب که مردی

 کرده پر را برکه تنهایی امشب که مردی که کند فکر این

 که دختری روی نگاهش باشد نامرد درصد یک فقط اگر

 .چرخید خواهد چطور نیست هم محتاط

  .فهمدمی تشدس زیر را گردنش رگ شدن برجسته

 .دهانش داخل هم را زبانش عصبی چرخش

 .کند لعنت بلندتر را خودش خواهدمی دلش باراین

 اما داندمی دختر این با را هایشتفاوت که را محمدامینی

 آنقدر نه کند خودش برای را برکه که بیندمی انصاف نه

 یک با تواندمی دختر این که کند قبول که است منصف

  .باشد داشته زندگی فرصت رتجوان مرد

 :کندمی تکرار را آشنا یجمله یک خودش با

 داره فهمهنمی خودش .سالشه بیست فقط دختر او لعنتی-

 فهمی؟ نمی هم تو کنهمی کارچی
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 دارد قصد انگار .دهدمی فشار زمین روی را پاهایش کف

 جوریچه من- .کند بیشتر را هاموزائیک هایترک تعداد

 بشم؟ ساله بیست جذاب ینا خیالبی

 

 

 

** 

 

 شش_و_نود_و_دویست_پست#
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 درد به بیاید پایین برقی کرکره تا است منتظر کهدرحالی

می گوش نالدمی بازار اوضاع از که مسنی مرد هایدل و
  .است وجودش تمام با اما کوتاه اشهمدردی .کند

  .آقا حاج میشه درست ایشاال-

 به اعتقاد ایذره برکه نظر از که گویدمی ایشاهللاان مرد

  .ندارد وجود آن در امیدواری و شدن درست

 صدای .افتدمی راه به اصلی خیابان سمت به بعد کمی

 در را مادرش دست که دختری بلند بلند کردن صحبت

 .بزند لبخند درسا یاد به که شودمی باعث دارد دست

 میان در و تختش روی هادتم از بعد دیشب که درسایی

 حس با و بود خوابانده را درسا .بود خوابیده آغوشش

 .بود رفته پایین تخت از هال هایچراغ بودم روشن

 .کردمی نگاه را محبوبش تیم فوتبال و بود بیدار سهیل

 کردن آماده مشغول و گذاشته خودش حال به را او برکه

 برای که گیبدرن چای یاد به همزمان .بود شده قهوه
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 حالتی .بود خندیده هایشچشم و افتاد بود، برده محمدامین

 نه بود محمدامین به کردن فکر منشأش نظرش به که

 .چای افتضاح رنگ

اً بعد ساعت نیم  سینی سهیل محبوب تیم برد از بعد دقیقا

 خلوت یک روزها از بعد و گرفته قرار شانبین قهوه

  .داشتند رفاقتی یدونفره

 جای از و درسا از بودند، گفته هم برای عشاناوضا از

 .باران خالی

 بود انداخته وسط  را هدی حرف بار دو_یکی عمدااً برکه

 .بود نداده ادامه سهیل سمت از اشتیاقی هیچ ندیدن با و

 برکه ماشین جلوبندی خرابی موضوع با هایشانصحبت

 به برکه و بود خوابیده کاناپه روی سهیل .بود شده تمام

  .بود برگشته تشتخ

 زدنش چرخ تک و جوان موتورسوار یک نمایشی حرکت

 که شبی ینتیجه که کندمی فکر این به و کندمی تماشا را

بی باعث البته و است اشلحظه این خوب حال بود گذرانده
 برای را ماشین زود صبح سهیل .است ماندنش ماشین
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 و دککومهد به درسا بردن برای بعد و بود برده تعمیر
 .بود برگشته خودش ماشین برداشتن

 آنقدر رسدمی راه از که اتوبوسی .ایستدمی خیابان کنار

 رسیدن منتظر و ببخشید لقایش به را عطایش که است پر

 .شود تاکسی

 .ایستدمی پایش مقابل تاکسی یک که بردنمی زمان خیلی

 را دختری صدای نشیندمی در یدستگیره روی که دستش

 :شنودمی سرش پشت از

 .زندمی بوق شما برای داره ماشین اون کنم فکر خانم-

 آن از آشناتر محمدامین ماشین .کندمی بلند سر سرعت با

 است مطمئن .کند مکث دستش کشیدن عقب برای که است

 ترکامل مرد این حضور با امروزش خوب حس که

 .شد خواهد

 قدم و داردمی نگه دست با را اشدکمه بدون مانتوی یلبه

 آن چیست محمدامین بودن اینجا دلیل داندنمی .کندمی تند

 .است نداشته او با قراری و پیام هیچ دیشب از وقتی هم
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 و ماسدمی دهانش درون سالم کندمی باز که را ماشین در
 پشت محمدامین جای به اروند .شودمی جمع لبخندش

 برکه حرکتیبی .اوست یخیره خونسرد و نشسته فرمان

 تفاوتبی و کندمی اشاره سر پشت به سر با بیندمی که را

 :گویدمی

 رو قبضش باید بشم جریمه .ایستادم تاکسی ایستگاه توی-

 .نبینش سروان جناب که کیفت توی بچپونی تو

اً .سایدمی هم به را هایشلب برکه  برخورد این قطعا

 زده بوق او برای اروند چرا داندنمی فقط است تصادفی

  .است کشانده اینجا تا را او و است

 به" آن از قبل و ببندد را در تا کشدمی عقب را خودش

 .گویدمی "سالمتی

 اشجمله و کندمی دستی پیش در شدن بسته از قبل اروند

 :گویدمی تند اما لودگی با را

 تا رسوندت حد در اما نباشم جنتلمن داداشم عین شاید من-

 .نیستم اداعتم قابلغیر اتخونه
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 همآن .بنددمی رفتن برای را برکه پای و دست اشجمله

 برادر هایشمالحظگیبی یهمه با پسر این وقتی

 یقصه شنیدن از بعد وقتی از همآن و است محمدامین
 .است بازتر پسر این مقابل در گاردش ارغوان

 حال در و کندمی باز دوباره را در دوباره سکوت در

 :دهدمی جواب آرامش با نشستن

بعضی فقط .باشن اعتماد قابلغیر تونننمی بهدادها-
 کوتاه مسیر یه برای اونم خب که تلخن گوشت هاشون

 .تحمله قابل

 با باز برکه و افتدمی راه به و زندمی کجی لبخند اروند

 .افتدمی اشزندگی مهم مرد یاد به است گفته که ایجمله

 

 هفت_و_نود_و_دویست_پست#
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 تماشای با برکه .گذردمی سکوت در مسیر از قسمتی

 فکر این به و کندمی سرگرم را خودش برگریزان فصل

خش صدای خاطر به که نیست قبل سال امسال که کندمی
 بزند، بیرون خانه از هایشقدم فشار زیر هابرگ خش

 وجود مادری و برود در دستش از زمان گذشت حساب

  .شود نگران کردنش دیر برای که باشد هداشت

  شده؟ چی ماشینت-

 یک .کندمی تماشا را او رخنیم و چرخاندمی را سرش

 این حرکات تکتک در خاص قیدیبی و خیالیبی نوع

 :دهدمی جواب کوتاه .زندمی موج پسر
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  .شدن سرویس برای ...تعمیرگاهه-

 !خوبه-

 نگاهش وشکافانهم و چرخدمی او سمت به تربیش برکه

 :کندمی

  تعمیرگاهه؟ من ماشین که این خوبه؟ چیش-

 :گیردمی سبقت راست سمت از احتیاطبی اروند

 باهات زدنحرف برای کردممی فکر من اینکه نه،-

 االن اما ...چیزی شاپیکافی ای،کافه یه ببرمت مجبورم

می مسیر توی رو حرفام بره چیزی امکیسه از اینکه بدون
 .زنم

 :کندمی جابهجا او صورت و خیابان بین را نگاهش برکه

 رو من اتفاقی یعنی داشتی؟ حرف من با ...کن احتیاط-

 جا؟این ندیدی

 دیگرش دست و داردمی نگه را فرمان دست یک با اروند

 :کشدمی سرش کوتاه حد از بیش موهای روی را
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 اگه .گرفتم حسام از رو تخونه و مغازه حدودی آدرس-

 فقط من کنم؟ سوارت بودم اسکل باهات نداشتم حرف

 داشته کاربرد برام که کنممی سوار رو دخترایی اتفاقی

می فکر من یعنی ...داشتی کاربرد داداشم برای تو باشن،
  .کردممی اشتباه ظاهرااً که داری کاربرد که کردم

 .کشدمی موهایش روی را اشسرخورده شال یلبه برکه

اً نبود محمدامین رادرب پسر این اگر  از قاطعیت با قطعا

می استفاده "شممی پیاده من دارنگه" کاربردی یجمله
 با پسر این بداند که باشد داشته اصراری کهآن بدون .کرد

 البته و است محمدامین برادر پسر این اما .دارد کارچه او

می نشان کلمات قالب در را اعتراضش .ارغوان برادر
 :دهد

 از داری اصراری چه خرابه؟ ادبیاتت قدراین راچ تو-

 کنی؟ استفاده کلمات نوع بدترین

 که کندمی فکر این به جمله این گفتن از بعد بالفاصله و

 شانزندگی در خراب ادبیات با آدم یک ها،آدم تمام انگار

 .دارد را هدی که خودش مثل .دارند

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 برای و شودمی آویزان لبخندش نوع از اروند هایلب

 :زندمی کشداری بوق جلویی ماشین

 استفاده کلماتم نوع بدترین از االن کنیمی فکر یعنی-

  کنم؟ آشنات بد ادبیات با خوایمی کردم؟

 روی را چشمانش .کوبدمی هاون در آب که کندمی حس

 با را پسر این نسبت کندمی سعی و دهدمی فشار هم

پلک کردن باز از بعد و کند یادآوری خودش به محمدامین
 :گویدمی قبل از ترآرام و شمرده هایش

 .شنوممی ...انگار داشتی حرف من با-

 لودگی حالت از قسمتی تا کمی جمله این با اروند یچهره

 کامل وضوح آن نارضایتی که لحنی با و آیدمیدر خودش

 هشت_و_نود_و_دویست_پست# :گویدمی دارد

  

 حسینی_عادله#
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 توی معموالاً نباشه بارم هیچی اگه موضوعی هر وت من-

 داداشم و تو مورددر .دونم چی همه استاد یه آدما یرابطه

 یه شما یرابطه که بودم مطمئن من .بود طورهمین هم

 با تهش تا طرف دو که مدالش اون از خاصه؛ یرابطه

 !زدم تر بار اولین برای انگار خب اما .رنمی هم

 زدنلبخند از مانع تواندنمی هم اروند بیاتاد حتی باراین

 ماشین داشبورد به را دستش او بد رانندگی از .شود برکه

 کردنش پنهان برای دلیلی که عمیقی لبخند با و گیردمی

 :دهدمی جواب بیندنمی

 !کنی؟ عذرخواهی که اومدی حاال و-
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 پرویی با و اندازدمی عقب به نگاهی بغل یآیینه از اروند

 :دهدمی وابج

 تازه .بکنه اشتباهی کار که کنهمی کسی رو عذرخواهی-

 .کنمنمی عذرخواهی بدمم کار برای که امدسته اون از من

 .بپرسم سوال یه ازت اومدم فقط من

 و اشتباه به پسر کهاین .است پایدار کماکان برکه لبخند
 با اگر حتی .است جالب برایش کندمی اعتراف توهمش

 :نکند عذرخواهی زیادش روی وجود

 خب؟-

 جنس با جورییه من یساله چند و سی داداش  اینکه-

 جنسهم حسابش طرف انگار که کنهمی رفتار مخالف

کافی آدمی تو با آدم این شهمی جوریچه بعد .خودشه
می رو تو یا خونهنمی خونیش گروه با جورههیچ که شاپی
 کاری شهمی موضوع تهش بعد خالیه وقتی اونم خونه آره

 .جنسی و حسی نه

می حس .دهدمی تکیه صندلیش به دوباره آرامش با برکه
 عاجز هاآن یرابطه نوع نفهمیدن بابت پرو بچه این کند
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 .دهدمی برکه به خوبی حس او عجزً  این بدجنسانه و است

دختر الیق که را هاییصفت توانسته تا پسر این کهاین
 بدون حاال و است داده او هب است خودش اطراف های

 برایش جالبی حس شده اشتباهش یمتوجه برکه توضیح

 روروبه یخیره و دهدمی تکیه صندلی به را سرش .است

 :گویدمی آرامش با

 بوده کاری موضوع دیگه دادی رو خودت جواب خودت-

 همون به هم بودنمون خونه توی یا شاپکافی .حسی نه

 .بود مربوط بودیم ارتباط در هم با خاطرش به که کاری

 :زندمی پوزخند ناباور اروند

 خودت به داداشم خاص توجه و نگاه بگی خوایمی یعنی-

 بحث همون خاطر به هم توجه و نگاه اون ندیدی؟ هم رو

می چی به کردن انکار از دوتا شما بود؟ کاری کوفتی
 همون خاطر به تو االن آوردید؟ در رو گهش که رسید

 سوار اومدی دیدی رو ماشینش تا که بود کاری بحث

 !رفتی؟ عقب منم دیدی تا اما !بشی؟

 جواب برای و کندمی نزدیک هم به را مانتویش یلبه

 .است متوهم یک پسر این !خاص نگاه .کندمی مکث دادن
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 رسیده نتیجه این به محمدامین با ارتباط در برکه بارها

 بارها .بیندنمی مخالف جنس یک را او مرد این که است

 در گویندمی آن از دیگران که هاییزیبایی که کرده حس

 و زیبایی اگر انگار .است نامرئی محمدامین مقابل
 .ندارد اهمیتی هیچ او برای دارد وجود ایدخترانگی

تفاوتیبی و هاندیدن همین خاطر به اصالاً نه، شاید ...شاید
 او با بودن از که هاستهمین به نسبت محمدامین های

 ماندن شام برای پیشنهاد دیشب مثل اگر حتی .ندارد ابایی

 عوض برای و بنشیند او کنار هاساعت بدهد، او به را

 .کند سوژه را او شنای لباس هوایش و حال کردن

 

 نه_و_نود_و_دویست_پست#

  

 حسینی_عادله#

 

 

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 

 

 :کندمی زمزمه

 هم خاصی توجه .نداره وجود خاصی نگاه بهداد اروند-

 برای گردهبرمی داداشت مردونگی به شهمه هست اگه

 هم ایپشتوانه و افتاده نامرد یه گیر که دختری از حمایت

 .نداره

  .کندمی توقف ماشین و شودمی قرمز چراغ

 و بلندتر که صدایی با باراین .دهدمی ادامه هم باز برکه
 :است ترواضح

رابطه اگر رسی؟می چی به پافشاری همه این از تو بعدم-
می پیش هم تو کردن جز و عز این بدون بود ما بین ای
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بی حس خیلی تو بودن شاکی این نیست که هم حاال رفت
 .ایهمسخره و ربط

می سر سمتش به برکه که کندمی سکوت قدرآن اروند
 نرم و شمرده .زندمی لبخند او درهم رخنیم به .چرخاند

 :گویدمی

 برای تو اصرار اصل در .خودیهبی بحث بینمون بحث-

گفت این من برای اما خودیهبی کار آدم دوتا دادن ربط
 .داشت جالب خیلی ینتیجه یه وگو

 :دهدمی توضیح خودش برکه و "چی" پرسدنمی اروند

 عجیب ولی باشه خراب ادبیاتت شاید تو فهمیدم من اینکه-

 .خوبه خیلی این و محمدامینی نگران

 و داردمی نگه را فرمان دست یک با دوم بار برای اروند
 .گذاردمی هایشلب روی را چپش دست پشت باراین

 دارد را محرکه نیروی یک حکم برکه آخر یجمله انگار

 :کندمی کردن زمزمه به وادار را او که

 چون دونیمی ایاحمقانه کار رو من کردن پافشاری-

 زندگیش یهمه برادرت وقتی ببینی که نیومده پیش برات
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 انتقام گرفتن و ترتکوچیک برادر و تو پای گذاشته رو

 شما قول به یا شهمی مرغیگه اعصابت چقدر خواهرت

 .داری وجدانعذاب بابتش چقدر ادبا با

 عصبی اروند یزمزمه .کندمی نگاهش مهربان برکه

 :است

 زندگیش راه سر که نیستی دختری آخرین و اولین تو-

 ولی نیستی هم ترینشآس و ترینگلخوش .گیرهمی قرار

 کنهمی نگاه جورییه بهش داداشم که هستی دختری اولین

 اشتباه گیمی ...کنه نگاه کسی به بودم ندیده حاال تا من که

 کاش ولی مفته زر گفتم چی هر گممی منم باشه کنممی

اً می فکر شاسگول منً  که بود جوریهمون چی همه واقعا
 .کردم

 این که کندمی فکر این به و زندمی پلک لهحوص با برکه

 از پر افکار چقدر نامتعارفش کلمات برخالف پسر

 ژن نوعی به او انگار .دارد ایمردانه و حمایت

 تریمخفی شکل به و ترکوچک ابعاد در را محمدامین

 مقصد به رسیدن تا که دهدمی نشان آشنا مسیرهای .دارد
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 زودتر برکه که شودمی باعث همین .نمانده زیادی زمان

 :بگوید دلداری و مهربانی از پر لحنی با و بیفتد حرف به

اً روزی یه-  برای داری دوست که اتفاقی اون حتما

مناسب کیس با و بهتر زمان یه توی شاید .افتهمی برادرت
 .من از تر

می فرعی خیابان وارد و زندمی راهنما سکوت در اروند
 دهانش در سخت دوم یجمله کندمی حس برکه و شود

 ."ترمناسبت کیس" است چرخیده

 :کندمی ادا سنگین را کلمات اروند

 

 سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 محمدامین .باشی داداشم خوب حال دلیل تونستیمی تو-

 به حتی قبل روز چند تا من .نیست خوب که هاستسال

 هم ااهور برای خونه او توی بودنت که کردممی فکر اینم

 .خوبه چقدر

 :کندمی اضافه مکث با و

 یاد رو من تو ولی است مسخره ...من برای حتی-

 اون با ابله اهورای اون اینکه عجیب .میندازی ارغوان

 .بود رسیده نتیجه همین به هم ناقصش عقل

 سنگ فقط اروند کردمی فکر االن تا .خوردمی جا برکه

 که شنیدمی اییچیزه حاال و زندمی سینه به را برادرش

 اهورا و اروند .رسیدمی نظر به غیرممکن کمی باورش

 کردن پر و شانخانه در بودنش به کردند؟می فکر او به

 بود؟ برکه شبیه موارد بعضی در شاید که خواهری جای

 موضوع این باور با توانستمی کمی شاید اهورا درمورد
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 بدقلقی و تفاوتبی پسر برای بودنش اینکه اما بیاید کنار

می تخلیلی داستان یک شبیه بیشتر است مفید اروند مثل
 .ماند

اً که داستانی  .است خبربی آن از هم محمدامین قطعا

 دل ته از جمله این گفتن رسدمی نظرش به که چیزی تنها

 :است

 !متأسفم-

اً و  حضور عدم بابت پسر دو این کمبودهای برای واقعا

 .است تأسفم شانخانه در زن یک خواهر، یک

بهرو به نگاه با و کندمی توقف شانخانه مقابل در اروند
 :گذاردمی فرمان باالی را دستش دو هر رو

  خوره؟می دردم به-

 :گویدمی وجود تمام با برکه

اً ولی خورهنمی دردی هیچ به نه ...تأسفم؟- دیگه کار واقعا
 .آدنمیبر ازم ای
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

نمی چیزی و دهدمی سرش به کوچک تکان چند اروند
 برای انگار .خواهدمی نرفتن دلش انگار برکه .گوید

 اما دارد تمایل جوان پسر این با صحبتیهم به بار اولین

 یدستگیره روی اکراه با دستش .ندارد رفتن جز ایچاره
 زمان کمی .ایستدمی در بین ؛شودمی پیاده و نشیندمی در

 :گویدمی آرام و خودمانی بعد و خردمی

 از حداقل .مونهمی خودمون بین امروز حرفای اروند-

 .شهنمی گفته داداشت به چیزی من سمت

 مقابلش سرسبز یکوچه در را نگاهش تفاوتبی اروند

 :دهدمی حرکت

 ایستادم ...دارم عادت شدن توبیخ به من .نموند هم نموند-

 .تو بری تا

عقب .بنددمی را ماشین در و زندمی پردردی لبخند برکه
 قفل درون را کلید .چرخدمی پشت به بعد و رودمی عقب

 به و بود کرده فکر سهیل تنهایی به دیشب .کندمی فرو

 کنار در باران جای به را زنی حضور باید درنهایت اینکه
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 در متفاوت شکلی به را فکر همین االن و کند قبول او

 .او کنار در زن یک حضور .دارد محمدامین مورد

 ذهنش اما است مسخره .رودمی داخل و کندمی ازب را در

 کنار زن یفرضیه روی قرمز پررنگ خودکار یک با

 .کشدمی پررنگ خط یک امین محمد

 در محمدامین ماشین هایالستیک صدای .بنددمی را در

 .پیچدمی کوچه

 

 یک_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 سر پشت به حواسش ماشین وسط یآینه از محمدامین

 و ایستاده خیابان کنار که است دقیقه ده از بیشتر .است
 .است صیامی عباس رنگ سفید سمند دیدن منتظر

 را قرار این اکراه با اینکه به توجه با او داشتن تأخیر

 عجیب خیلی بود گفته وقتش تنگی از و بود کرده قبول

 .نیست

رانرستو از یکی گووگفت این برای محترمانه محمدامین
 یک صرف به را او و داده پیشنهاد را تهران غرب های

 .بود کرده دعوت نهار

 فوت بدون و نکرده استقبال پیشنهاد این از صیامی عباس

 هایشساعت آنقدر اشگفته طبق .بود کرده رد را آن وقت

 مسیر یک در کوتاه وگویگفت یک ترجیحش که بود پر

 این بود حواض محمدامین برای کهچیزی .بود مشترک

 تمایلی هم کوتاه گپ همین به حتی صیامی عباس که بود

 تمایل عدم این کردن مخفی در سعی که چند هر ندارد،

 .دارد
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 نشان خودی ماشینش یآینه قاب در که رنگ سفید سمند

 اشاصولی .کندمی باز را کمربندش محمدامین دهدمی

 این یبرا دعوت .برود مرد این استقبال به او که است این

 این بودن تربزرگ و است بوده خودش سمت از دیدار

اً هم مرد  .است بعدی دلیل قطعا

 با .رودمی او ماشین سمت به و شودمی پیاده ماشین از

می هم مرد یچهره به جلو یشیشه از سطحی نگاه یک
 .باشد داشته او روحی حاالت از دقیق آنالیز یک تواند

 !ترس شاید و کالفگی نارضایتی،

پیش دادن سالم در نشستن، حال در و کندمی باز را در
 آن او، یشده دراز دست جواب در عباس .کندمی دستی

 .فشارمی را

 .خواممی عذر ...داشتم تأخیر-

 :گذاردمی ماشین یپنجره یلبه را آرنجش محمدامین

 .آدمی پیش .نداره ایرادی-

 پایش ران روی که مرد یشده مشت دست از را نگاهش

 :دهدمی ادامه عادی و گیردمی نشسته
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 بهتر کنم فکر کمه وقتتون شما کهاین به توجه با خب-

 !مطالب اصل سر بریم و ندیم دست از رو وقت باشه

 کهاین .است موافق یکی این با ظاهرااً صیامی عباس

 کار دنبال به کدام هر و کنند تمامش بزنن، حرف زودتر

 :بروند خودشان

 ساعتی مرخصی االنم .شلوغم خیلی روزا این .موافقم-

 .زدم بیرون اداره از و گرفتم

 سری و کشدمی دهانش دور را آزادش دست محمدامین

 :دهدمی تکان

 بنیامین به گردهبرمی معمول طبق صحبتمون موضوع-

 قاچاق به رو هاشفعالیت یدایره آدم اون ظاهرااً .واعظی

 روز دو .کردهن محدود خاکی زیر درآوردن و عتیقه

 ...پیش

 اعصاب انگار .آیدمی حرفش میان حوصلهبی عباس

 :ندارن شنیدن

 فیلمبرداری خونه از شاتهلی با پیش روز دو آدم اون-

 .کرده
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 اطالع یگزینه .کندمی نگاهش موشکافانه محمدامین

 یگزینه سراغ به است، رد کامالاً آدم این به برکه دادن
 :پرسدمی مطمئن و شمرده و رودمی ترمحتمل

 کرده؟ تهدیدتون فیلما اون با دوباره-

می خیابان در را نگاهش و خنددمی عصبی صیامی عباس
 :چرخاند

 

 دو_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#

 

 

 

 

 

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 اگه که کرده تهدید فطرتپس اون .فرستاد برام فیلمارو-

 درمورد رو چیزا خیلی ًِ پی باید نکنم همکاری باهاش

 .بمالم متن به برکه

نمی را اشچهره انقباض و امین محمد یشده سخت فک
 .کندمی کامل را اشجمله سرعت با و بیند

 معتبر خطی ینسخه یه اشخواسته تنها پیش وقت چند تا-

 معتبر خطی ینسخه یه .ایهدیگه چیز حرفش االن اما بود

 تا کنم خالی رو خونه اون روز یه من کهاین یعالوه به

 در رو دفنه اونجا که ایخاکی زیر راحت خیال با بتونه

 بوم پشت وضعیت بتونم اینکه برای شاتم هلی اون .بیاره

 .بسنجه رواحتمالی فرار هایراه و

می پایین و باال قبل از قدرتمندتر محمدامین یسینه حجم
 گرفته شدت جمله این تأثیرتحت بازدمش و دم انگار شود

 رو چیزا خیلی پی باید کنمن همکاری باهاش اگه" است

 "بمالم تنم به برکه مورد در
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 علم قد گرفتن انتقام برای که است منتقمی صدای صدایش

 :کرده

اً ...داره؟ ازتون آتویی مگه کنه؟ تهدیدتون باید چرا-  ضمنا

 خود هست؟ عتیقه خونه اون توی دونهمی کجا از اون

 دونی؟می کجا از شما

می دستش کنار یشیشه سمت به را صورتش عباس
می سمتی هر به ...اندفراری انگار چشمانش .چرخاند
 و اول سوال .دستش کنار جوان مرد سمت به اال چرخد
 و سوم سوال سراغ به و میگیرد نشنیده را امین محمد دوم

 :رودمی او چهارم

 من ردیاب نصب و من یخونه به بنیامین اومدن از قبل-

 آدم این با پیشم سال چند طارتبا از من و زدیم حرف تو و

 خونه بودن قدیمی خاطر به هاسال همون .گفتم برات

 فقط بشه زده دستگاه یه خونه توی که داد پیشنهاد بنیامین

 زد دستگاه .کردم قبول ...بیشتر نه و کردن امتحان حد در

 اون زیر داد نشون دستگاه اون که چیزی طبق خب و

 خیلی مال یه نیامینب نظر از که بود زیرخاکی یه خونه

 هیچ بعدش دیگه و بود قولش سر بنیامین .بود بزرگ
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 همون من و نزد خونه اون زیر خاکی زیر از حرفی

 باقی و کردم جور براش دفینه اصلی ینسخه یه روزا

 ...ماجراها

 سکوت در .دهدمی بیرون بینی از را نفسش محمدامین

 پر .است جوابش بی سوال به حواسش .کندمی فکر

 دادن جواب برای قصدی صیامی عباس که است واضح

 در .بردنمی پیش از کاری هم پرسیدن دوباره و ندارد

 صیامی عباس توضیحات هم اش بعدی هایی سوال مورد

 چیزی یک اما ...اما آیدمی در جور اطالعاتش و منطق با

 چرا و چیست فهمدنمی که چیزی یک .است کم وسط این

هیچ سانسورها اینکه به علم با مینمحمدا .شود حذف باید
 و شمرده افتدنمی اتفاق اهمیتبی مسائل مورد در وقت
 :پرسدمی محکم

 رو سهمت و درآوردید رو خاکی زیر اون اینکه از بعد-

 خاکیه زیر وقت سر و نزد حرفش زیر موقعاون چرا داد،

  اومده؟ االن چرا نیومد؟ خونه تو

 و اندازدمی اشمچی ساعت به نگاهی عمد از عمو
 :دهدمی جواب درمانده
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 سال سه زندان، افتاد ماجراها اون از بعد کمیه بنیامین-

نمی دونی،می من از بهتر خودت که رو این .بود زندان
  دونی؟

 .خاراندمی را ابرویش باالی اشاره انگشت ناخن با

 قاطعیت از نمادی شانشکستگی حالت که ابروهایی

 :هستند شانصاحب

 پیشتون؟ نیومد موقعاون چرا چی؟ سال سه اون از بعد-

 مهیاتر خیلی شرایط و بوده خالی خونه اون که موقعاون

 شما و سراغتون اومده هم زمان اون توی یا .االن از

  من؟ اول سوال جواب مثل دارید دلیلی یه نگفتنش برای

 با محمدامین و دهدمی فشار هم روی را چشمانش عباس

 :دهدمی مهادا اقتدار

 کم رو شرش و نکردید شکایت ازش شما چرا اصالاً-

 چرا .بوده بنیامین جرم از کمتر خیلی شما جرم نکردید؟

 شمایید ترهنگران که اونی که رسهمی نظر به جوریاین

 اونه؟ جلو آدمی محابابی که اونی و
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 به بار اولین برای .کندمی باز را چشمانش عصبی عباس

 :پرسدمی ناباور و شاکی و رخاندچمی سر او سمت

 کنی؟می بازجویی رو من داری-

 

 سه_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#

 

 

 

 

 

 

 :دهدمی جواب موضعش از آمدن کوتاه بدون و جدیت با
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 باور رو این شما کافیه فقط .کنممی کمکتون دارم من-

کاری مخفی و سانسور هر .کنید همکاری و باشید داشته
 .برکه ضرر به البته و بشه تموم شما ضرر به تونهمی ای

 توی امبرادرزاده و خودم منفعت دونممی خوب خودم من-

 ماشین توی که کنم کمکتون من که بود این بر قرار ...چیه

 از بعد .شد انجام و کردم کمک که بذارید ردیاب بنیامین

 و بشه حذف ماجرا این از برکه شد قرار گذاشتن ردیاب
 که کنم همکاری باهاتون بیشرف اون یریدستگ برای من

 این از بیشتر قراری آدنمی یادم هستم حرفمم اون پای

 .باشیم داشته

 و حدس از دیگر حاال .چرخاندمی دهانش داخل را زبانش
 مرد، این یقین قطع به .گذشته پلیسی یشامه و گمان

 برعکس او .کندمی مخفی را بزرگی اتفاق شاید و ماجرا

 مسلط .ندارد رفتن در کوره از برای دلیلی یصیام عباس

 :است ایستاده حرفش پای

 کمک هم به .صیامی جناب داریم مشترک هدف دو هر-

  .کردن
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 دید از که نیست چیزی صیامی عباس پلک یگوشه پریدن

 :صدایش نامحسوس لرزش البته و بماند مخفی محمدامین

 و خودم برای من از شما خواستم؟ کمکی شما از من-
 تری؟نگران برادرزادم

 دستش و زندمی استارت محمدامین حضور به اهمیتبی

 خیابان به هم باز نگاهش .گذاردمی ماشین دنده روی را

 توجه گردنش روی سرد عرق درشت هایدانه وقتی است

 :کندمی جلب را محمدامین

 نیاز شما کمک به من نه سروان جناب راحت خیالت-

 لطف اگر چرا البته ...آدبرمی شما دست از کمکی نه دارم

 شده تنظیم من یخونه روی که رو هاییدوربین اون کنید

 یه خونه اون توی من حال هر به .شممی ممنون کنید قطع

 که هستید کسانی همکارت و شما و دارم جوون دختر

 .شیندمی مانیتورها اون پشت

 الفخبر داردمیبر پنجره یلبه از را آرنجش محمدامین

 نداده حالت تغییر جایش در مدتاین تمام او مخاطبش

 :است
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 کافیه همونا .هست غیرت و وجدان اسم به چیزایی یه-

 فقط و نشینیم مانیتورها اون پای حسام و من کهاین برای

 ...باشه مسلط مانیتورها اون به حسام همسر

 باز از قبل و گذاردمی در یدستگیره روی را دستش

 :زندمی را رفشح اصل کردنش

 دختر امنیت نگران که کسی برای عجیبه ضمن در-

 آدبرمی کاری هر بنیامین از که دونهمی و برادرشه

 .بزنه دوربینا اون کردن قطع از حرف

 جدیدی اتفاق چه که پرسدنمی را مهم خیلی سوال این و

دوربین یاد به امروز یکباره به روز چند از بعد که افتاده
 .افتادی شدنشان عقط بحث و ها

 هر از خالی انگار صدایش .گیردمی نبض عباس یشقیقه

 :است ایانرژی و توان

 .شده دیرم من-

 کجی لبخند همزمان و کندمی باز کامل را در محمدامین

 :زندمی

 .شده دیرت شما اممتوجه کامالاً بله-
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

  .شودمی کنده جا از صیامی عباس ماشین و شودمی پیاده

 زنان قدم و کندمی فرو شلوارش جیب در را چپش دست

 !هادوربین کردن قطع .داردمیبر جلو به قدم دو

 .دهندمی خطر زنگ پیام مغزش سنسورهای

 

 چهار_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#

 

 

 

 

 

 

 

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 .گفتم هم سهیل بابا به آدنمی خوشم ازش-

 پر را درسا صدای و کندمی عوض را ماشین یدنده برکه

 .شنودمی اسپیکر روی از تلجاج از

 از خیلی که من ولی شدی بد باهاش یهو چرا دونمنمی-

 کردممی فکر االن تا چرا من .آدمی خوشم اتستاره عمه

  هستش؟ هم عین تو و من یسلیقه

 پشت از حتی برکه .شودمی بیشتر درسا کالم حرص

 :کند حس را او کوبیدن زمین به پا تواندمی هم گوشی

 گهمی سهیل بابا به که چه اون به اصالاً .آدمی بدم ازش-

می رو پولش اون مگه .نخره عروسک من برای همه این
می حرفایی یه یواشکی سهیل بابا با هم شهمه تازه ده؟
 .بشنوم من خوادنمی که زنه

 :شودمی ترمحکم فرمان دور برکه ظریف انگشتان

 جای به سهیل بابا که اینه ستاره عمه منظور جان درسا-

 .بخره بهتر چیزای برات عروسک

 .دهدنمی توضیحی هیچ یواشکی هایحرف درمورد و

 .زندمی حدس را هایواشکی این ماهیت ششمش حس
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 عروسک کیفش به و عروسکه خودش جاکلیدی چرا پس-

 خره؟نمی بهتری چیزای خودش برای چرا آویزونه؟

 .است دردی بد مادریبی .کند گریه یا بخندد باید داندنمی

 ینحوه در کند تالش کسی هر و باشی کودک وقتی هم آن
  .باشد داشته سهمی تربیتت

 .پیچدمی راست به و زندمی راهنما

 رفتن از بعد که کن فکر این به .کن ولش رو اینا اصالاً-

 چه .آبی پارک بریم هدی و تو و من قراره ستاره عمه

  نه؟ مگه بکنیم کیفی

 :گویدمی زدهذوق بعد و کندمی مکث ایلحظه برای درسا

  خوریم؟می هم پیتزا اونجا-

 این با تواندمی هنوز اینکه .است دردناک لبخندش

 اصلی کمبود بابت را درسا حواس کوچک چیزهای

 .است دردناک خوب یک کند پرت اشزندگی

 دیدن .اندازدمی خیابان پهن رویپیاده سمت به نگاهی

می باعث ایزنجیره فروشگاه مقابل پر هایدست با سمانه
 :بدهد را درسا جواب ترسریع و بزند راهنما که شود
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 رو نقاشیت برو تو حاال ...خوریممی هم پیتزا جااون-

 چه ببینم تا بفرست برام سهیل بابا واتساپ از و کن تکمیل

 .کردی

 بود زده زنگ برکه به که لحظاتی از ترانرژی پر درسا

 .کندمی قطع و خداحافظی

 شده اشمتوجه سمانه .کندمی توقف او پای مقابل برکه

 :شودمی خم شیشه سمت به و آیدمی جلو لبخند با که است

 .فرستهمی آسمون از رو خوشگال خدا-

 خوشگل یکلمه از استفاده در او افراط و اصرار به برکه

 :دهدمی نشان را کنارش صندلی سر با و خنددمی

 .پیشته حسام آقا وقتی اونم شمایی که خوشگل-

 

 پنج_و_سیصد_پست#
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 

 وادار اخمی با همراه یخنده به را سمانه جوابیش حاضر

  .کندمی

 راه به برکه صندلی، روی شدنش جاگیر از بعد بالفاصله

 :کندمی باز را حرف سر سمانه و افتدمی

 کوچه سر تا تاکسیا .بگیرم دربست کردممی فکر داشتم-

 رویپیاده همه اون وسیله همه این با .رننمی بیشتر که

 .ظلمه خدایی

 این که هاستمدت .اندازدمی سمتش به گذاریی نگاه برکه

 آشنای یک به بودن کنجکاو یهمسایه از برایش دختر

 حس سمانه به مثبتش حس .است شده تبدیل معتمد

 مادیاعت خاطر به آن از بخشی شاید که است واضحی

 .دارد او به محمدامین که است
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 فتح دماوندم کنهمی حس آدم ساختی که بدنی این با واال-

 مسیر یه رفتن پیاده به برسه چه شینمی خسته کنی

 .معمولی

 بسته لبنانی روسری و زندمی پایین را گیرآفتاب سمانه

 :کندمی ترمرتب را اششده

 .باشه نشده دهکشی ازم انرژی کلی قبلش که شرطی به آره-

 آزاریمردم دارد دوست .دهدمی باال را ابروهایش برکه

 گذاشته کار سر را او هامدت تا دختر این وقتی هم آن کند

 :بود

 اون با من عزیز خب حسام؟ آقا کشیده؟ انرژی ازت کی-

 دکتر به رو خودش باید که نکشه انرژی اگه تنهنیم تاپ

 .بده نشون

اً جمله این گفتن از بعد چرا داندنمی و  روزهایی یاد دقیقا

 آن از چقدر .کردمی اذیت را مادرش باران با که افتدمی

  .است گرفته فاصله بودن برکه آن و روزها

 :گویدمی قیدبی و اندازدمی باال شانه سمانه

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 .سوختنمی دلم بود رفته انرژیم جوریاون اگه واال-

طبقه سامح آقا چون !چرا؟ کردم کار عصاری اسب عین
 نبود کردنم زندگی قابل خونه و بود ترکونده رو پایین ی

 .گرفتن تولد برسه چه

 متولد تو بپرسد کندنمی وقت و شودمی کوچه وارد برکه

 کافی یاندازه به خودش سمانه .حسام آقا یا ماهی مهر

 :دارد تمایل دادن توضیح برای

 قدرچ هر .بگیریم تولد محمدامین برای خوایممی فردا-

 و من آدمی بدش خودش برای بازیا لوس این از اون
می اشکالفه و گیریممی تولد براش سرخود چندساله حسام
  .کنیم

 صحبت موضوع .کندمی توقف خانه در مقابل برکه

 کردن جالب برای کافی یاندازه به این و است محمدامین

 دو هر و کندمی خاموش را ماشین .است کافی موضوع

 :گذاردمی فرمان باالی مچ از را دستش

  محمدامینه؟ تولد مهر هفتم-
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 به کامل که ندارد رفتن برای ایعجله ظاهرااً هم سمانه

 :دهدمی توضیح حوصله با و چرخدمی برکه سمت

می تولد دیروز اگه منتها .بود دیروز که تولدش بابا نه-
 ااًعمر و گرفتیم تولد براش که بود تابلو خیلی اوالاً گرفتیم
 محمدامین و بود ماموریت حسام دیروز دوما .اومدنمی

 .بود مزرعه هم

 

 شش_و_سیصد_پست#
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 آن بوده محمدامین تولد دیروز کندمی فکر خودش با برکه

اً کهدرحالی هم  این .است نداشته اهمیتی خودش برای قطعا

 رد نه یا گفته تبریک او به دیروز کسی اصالاً که سوال
 :است این پرسدمی که سوالی اما گیردمی جان ذهنش

 داره گارد گرفتن تولد به نسبت همهاین خودش وقتی خب-

  بگیرید؟ تولد براش که دارید اصرار چرا

 در محمدامین به تعصبش که دادمی جواب لحنی با سمانه

 :است واضح آن

 باید چون .بذاریمش خودش حال به خوایمنمی چون-

 و بیفته خودش یاد هست؛ خودشم که باشه حواسش گاهی
 به شده محدود محمدامین زندگی .بده اهمیت خودش به

 تونیمنمی حسام و من .ارغوان یپرونده و اهورا و اروند

 اونم .باشه خودش خیالبی اینقدر بذاریم که خوایمنمی و

 .مدیونشیم دنیاست دنیا تا وقتی
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 دو بازیگوشی و کندمی تر زبان با را زیرینش لب برکه

می تماشا سمانه یخانه کنار کاج درخت زیر را گربه بچه
 :کندمی زمزمه وقتی است خودش مخاطبش انگار .کند

 .مدیونید بهش هم شما پس-

 تمایل  او برای دادن توضیح به سمانه اما نپرسیده سوالی

 .فهمدنمی را دلیلش برکه که کاری .دارد

 مخالف شدت به حسام و من ازدواج با حسام یخانواده-

 خب ولی بشیم هم خیالبی تونستیمنمی دوتا ما .بودن

 دوست اونا .بود موجه کردن مخالفت برای هم اونا دالیل

 .باشه پرورشگاهی دختر یه عروسشون نداشتن

 که چرخدمی سمانه سمت به سرعتی چنان با برکه سر

 یچهره .شنودمی را خودش گردن هایمهره صدای
 .نیست درهم آخرش یجمله بابت اصالاً سمانه

 موضعشون از اونا نه ولی .شد درگیر باهاشون حسام-

 .بزنه رو من قید تونستمی حسام نه اومدنمی کوتاه

 بگیره رو من کهصورتی در کرد تهدیدش پدرش درنهایت
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 حسام پدر که ندونی کنم فکر .کنهمی محرومش ارث از

 .آالته ابزار یکنندهوارد شرکت یه دارسهام ترینبزرگ

اً کندمی فکر خودش با برکه  سرش بداند؟ باید کجا از دقیقا

 و دهدمی ضعیفی تکان راست و چپ به نه معنای به را
 .ماندمی اشخیره زدنپلک بدون

 یآینه به آویزان یکادوان و کندمی دراز را دستش سمانه
 هک یکادیوان .گیردمی انگشتش دو بین را ماشین وسط
 آویزان آینه این به برکه تصادف از بعد آقا حسین روزی

 .بود کرده

 رو پدرش حمایت بتونه که نبود ایمالی شرایط تو حسام-

 هم خونه یه رهن یاندازه به حتی اصل در .بده دست از

 محرمیت یصیغه یه تا داد پیشنهاد .نبود دستش تو پولی

 پیاده شیطون رخ از اشخانواده وقتی تا بشه خونده بینمون

 محمدامین اما .نداشتم مخالفتی من بکنیم؛ دائم عقد و بشن

 قاطع خیلی .کرد دخالت ما یرابطه توی بار اولین برای

 داره عجله اگر یا کنه صبر باید گفت و ایستاد حسام جلوی

 فکر گفت حسام به جورییه .کنه دائم عقد رو من باید

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  
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 منم هیچی که حسام که دربیار سرت از رو کردن صیغه

 .ندارم مشکلی مسأله این با من محمدامین بگم ترسیدم

 

 هفت_و_سیصد_پست#
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 :زندمی لبخند و کندمی رها را یکادوان سمانه
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نتیکآ  عادله حسینی  
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هیچ من و حسام پدر وقتسر رفت خودش محمدامین-
 عقد این برای اما گذشت بینشون چی نفهمیدم وقت

 حسام خواهر یه جز که البته مکردی عقد ما .کرد راضیش

 دونمنمی .نکرد شرکت عقدمون توی اون سمت از کسی

 .نیست مهم برامم و نه یا شده محروم ارث از حسام

 حتی ارث اون که کرد حمایتمون جورییه محمدامین

 به کلی .داد دست از رو اهمیتش هم حسام برای

 زندگی اول که ایخونه برای هم بدهکاریم محمدامین

 کمکم داره حسام .خونه این خریدن برای هم کردیم نره

 تسویه از بعد حتی خودش قول به اما دهمی رو بدهیش

 .بدهکاره بهش عمر آخر تا محمدامین با کردن

 برای دلش کندمی حس او و کندمی سکوت سمانه

گوشه آن شاید اینکه عجیب و است شده تنگ محمدامین
 که ایسمانه به .کندمی حسادت سمانه به کمی دلش های

 شرایطی که است ایگونه به محمدامین با اشرابطه نوع

 برای که تولدی همین مثل .دارد کردن جبران برای

می رضایت حس به را سمانه اما ندارد جذابیتی محمدامین
 .رساند
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 محمدامین است روز چند کندمی فکر و زندمی پلک آرام

 شام به را او اشخانه در که بود شبی بار آخرین ؟ندیده را

 تنها آن از بعد و بود شده رد دعوتش و کرد دعوت

 .بود گدارشانگه هایپیام ارتباطشان

کنایه از پر صدای و آیدمی در یدستگیره شدن باز صدای
 :سمانه ی

 !داری کردن برای فکر خیلی تو ظاهرااً تو، برم من خب-

 او بدفرم یهجمل به جانیکم لبخند مشغول فکری با برکه

 .زندمی

 گفتن با برکه و کندمی تشکر شدن پیاده حال در سمانه

 کندمی خداحافظی سمانه .دهدمی را جوابش نکردم کاری

 فکر شب فردا به برکه و رودمی اشخانه در سمت به و

 نسبت به .است دلتنگ برایش که مردی تولد به و کندمی

خوش دختر به حسادتش یمسخره حس به و شاننداشتن
 .بود گفته برایش اشزندگی تمام از قبل دقایقی که مشربی

 برکه و گذاردمی زمین روی را خریدهایش سمانه

 باز را اشخانه حیاط در سمانه .کندمی باز را کمربندش
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نتیکآ  عادله حسینی  
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برمی برکه ماشین سمت به .رودنمی داخل اما کندمی
 بلمقا در و شودمی خم راننده سمت یشیشه کنار و گردد

می و دهدمی اشچهره به متفکری حالت او متعجب نگاه
 :پرسد

 بیای داری دوست کنم دعوتت شب فردا برای اگه ببینم-

 ناراضیه؟ اومدن از خودشم که کسی تولد

 بعد و کندمی فکر او یجمله معنی به ثانیه چند برکه

 .شودمی ترواضح اشچانه روی چال که خنددمی طوری

 عمد از و داده خرج به شیطنت دختر ینا که است مطمئن

 همراه را جوابش .است داده انجام را دعوت این تأخیر با

 :دهدمی چشمک با

صاحب بدجنسی برای وقتش به ولی آممی که اومدن-
 .دارم خونه

 اشزبلی به و گذارندمی نظر از را او ناز چشمک سمانه

 همیشه محمدامینً  بیچاره کندمی فکر خودش با .خنددمی

 .خوددار
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 حسینی_عادله#

 

 

 

 

 

 

 

 مرتب به آینه مقابل در بعد و اندازدمی ساعت به نگاهی

 تاپ و است باز کتش ییقه .شودمی مشغول شالش کردن

 .آیدنمی حساب به چندانی پوشش هم زیرش سفید

سینه باز هایقسمت روی را شالش دقت با که است همین
 روی را رنگش نخودی مانتوی بعد و کندمی مرتب اش

 .زندمی تن اشمشکی شلوار و کت
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 و گذاردمی کیفش داخل را موبایلش و میز روی یبسته
 آماده رفتن برای .گذارندمی نظر از را اطرافش باریک

 خبربی آن از تولد صاحب که تولدی به رفتن برای ؛است

 رفتن بتبا و دارد خبر آن از عمو و است ناراضی و

 آخر ساعت که را کوچیکی گل دسته .است ناراضی برکه

 .افتدمی راه به و داردمیبر را بود کرده آماده مغازه در

 خودش جواب و عمو پیام آخرین به هال در بستن حال در

 .کندمی فکر

 .کنی حفظ آدم این با رو تفاصله خواستم ازت من برکه"

 ".داره میتاه برات من یخواسته کردممی فکر

عمو هستید زندگیم آدمای تریناهمیت پر جز که دونیدمی"
 تا بدونم رو خواسته این علت که دارم حق کنم فکر ولی 

 ".بگیرم تصمیم بتونم

 عباس سمت از پیامی دیگری بود شده منتظر چقدر هر و

 .بود نشده ارسال برایش

 سمت به واقعی یلبخند با و زنانقدم .گذاردمی کوچه به پا

 خوبی لحظات که کندمی حس .رودمی سمانه یخانه در
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می اما داندنمی را خوب حس این دلیل است، انتظارش در
  .بدهد ربط روز چند از بعد محمدامین دیدن به را آن تواند

 بعد و آیدمی آیفون برداشتن صدای .زندمی را زنگ

 :حسام صدای

 رو کیک ونا بردار اومد مونمهم مهمون تنها سمانه-

 .بیار

 .شودمی باز در و خنددمی برکه

 سرسبزی به همچنان حیاط .گذاردمی خانه حیاط به پا

 .کردمی زندگی آن در خانم معصومه که است روزی

 بین مانند راهرو حیاط در خاصش آبی آن با حسام ماشین

 که داندمی خوب .است شده پارک جنوبی و شمالی حیاط

 تا شودمی ساختمان این وارد نوبیج در از همیشه حسام

اً ماجرا این و کند رعایت را احتیاط جانب  تا قطعا

 .داشت خواهد ادامه بنیامین دستگیری

 .جان برکه اومدی خوش-

 در چهارچوب در که دهدمی ایسمانه به را نگاهش

 محجبه و پوشخوش همیشه مثل .است ایستاده ورودی
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 با را اشهرهچ که است حدی در مالیمش آرایش .است

 سالم .دهدمی نشان تربراق را چشمانش یشمی و ترنشاط

بی .گیردمی سمانه سمت به را گل دسته و کندمی تشکر و
 :گویدمی تعارف

 !انگار اومدم زود-

 شانکردن تماشا حال در و گیردمی را هاگل لذت با سمانه

 :رودمی کنار در جلوی از

 محمدامین جز من .یگل خودت که خانمی اومدی دیرم-

 که هستی نفرشون سومین تو که دارم مهمون تا سه کالاً

 به و گرفته تماس امینمحمد با هم حسام تو بیا ...اومدی

 .رسهمی اونم دیگه ساعت نیم تا اینجا، کشیدش ایبهانه

 دو درمورد و گذاردمی سمانه یخانه راهروی به پا

 اهورا و دارون سمت به فقط حدسش سمانه دیگر مهمان

 .رودمی

 مجال هال داخل نفر سه حضور .شودمی خانه هال وارد

 در .کند نگاه درست را خانه فضای که دهدنمی را این
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 با آید؛می اسپورت و ساده نظرش در خانه نگاه یک

 .سفید و کرم هایرنگ از ترکیبی

 در و دهدمی  را سالمش جواب .آیدمی استقبالش به حسام

 :دهدمی قرارش مخاطب جمله این با ادامه

 !کردید خوشحالمون-

 دیگر سمت به سرش و کندمی تشکر و دهدمی تکان سر

شده بلند کاناپه روی از دو هر اروند و اهورا .چرخدمی
 روی برکه نگاه .است کوتاه شاناحوالپرسی و سالم .اند

 سمت به بعد و کندمی مکث کمی اروند یموشکافانه نگاه

 :است داده قرارش مخاطب که چرخدمی ایسمانه

 

 نه_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#
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 تونیمی اتاق اولین .برکه هست راهرو یه چپ سمت-

 .کنی عوض رو لباست

 اشهمراهی اتاق دادن نشان برای سمانه .کندمی تشکر

 برکه اینکه برای نیست الزم زیادی هوش .است نکرده

 و بودن خودمانی حس کندمی تالش سمانه که بفهمد
 .بدهد او به راحتی

 و کندمی آویزان کامپیوتر مقابل صندلی به را مانتویش
 را نگاهش .گذاردمی صندلی هایپایه کنار هم را کیفش

 باران یاد به و چرخاندمی سمانه خواب اتاق دور تا دور

 اتاق ایغریبه که بود حساس این به همیشه باران .افتدمی
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 هاحساسیت این از سمانه فهمدنمی .بیندب را شانخواب

  .ندارد را غریبه یک حکم برایش برکه یا ندارد

 شودمی مطمئن که اشسینه برهنگی روی بودن مرتب از

  .زندمی بیرون اتاق از

 و دلخور صدای کندمی جلب را توجهش که چیزی اولین
 :است اهورا شاکی

 مثالاً چه؟ تو به خب باشه جوریاین که برفرض اصالاً-

 .بهتره خیلی خودت اوضاع

 به پشت اندنشسته آن روی اروند و اهورا که ایکاناپه

 .نیستند او حضور متوجه کدامهیچ .است برکه

 :دهدمی جواب خونسرد و خنددمی اروند 

 بحثم .نیست تو بد و خوب اوضاع من بحث که االن-

 جون بچه آخه .دختربازی موضوع تو بودنته ضایع

 آددرمی قارقارکت اون اساماس صدای وقتی لحداق

  .تابلو بدید ندید بگن بهت که روش نزن شیرجه درجا

 ساعد از را هایشدست .است ایستاده کانتر پشت حسام

 بحث تماشای به تفریح با خم حالت به و گذاشته آن روی
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 متوجه که است کسی اولین او .است ایستاده شانبین

 لبخندش حفظ با و ایستدمی صاف .شودمی برکه حضور

 :خاراندمی را ابرویش باالی

 کمیه کنید تالش داریم مهمون که امروز خواینمی گممی-

 .اول ساعت یه برای حداقل .برسید نظر به ترآدم

 به که ایبرکه دیدن با و چرخدمی پشت به درجا اهورا

 انداختن درحال اما اروند .شودمی معذب آیدمی شانسمت

 :گویدمی راحت مقابلش چوبی میز روی ایلشموب

 باید که اونقدر مهمونتون .دیره کارا این برای دیگه-

 .کرده پیدا شناخت رومون

 دادن در و زندمی کنار را صورتش درون موی تار برکه

 دادن تذکر برای وقتی حسام و کندمی دستیپیش جواب

 .کندنمی پیدا مجدد

 دیگه اروند آقا گهمی استر .نکنید اذیتشون حسام آقا-

 .دیره ظاهر حفظ برای

 که جایی و او بین کاناپه یک .نشیندمی کاناپه روی برکه

 .است فاصله اندنشسته اهورا و اروند
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 نظرش به .آیدمی کش برکه جواب از حسام هایلب

کدامهیچ حضورش با که نیست شخصیتی برکه شخصیت
اً .باشند معذب شان  و بود گفته سمانه هک چیزی همان دقیقا
 رسیده آن به کوتاه برخورد چند همان در حسام خود البته

 .بود

می قفل همدر پا ران روی را هایشدست انگشتان برکه
 صداهای و سر از اما بیندنمی را سمانه همچنان .کند

 .زندمی حدس را حضورش محل آشپزخانه داخل

 اشدب داشته تولد از نشان که خاصی تزئین هیچ خانه

 که دهدمی نشان پیچیده خانه در که کیکی بوی .ندارد

 این نظرش به .نیست بازاری نوع از تولد این کیک حتی

 ترینعاقالنه محمدامین برای سمانه گرفتن تولد سبک

اً محمدامین مثل مردی ابهت .است آن نوع  یاجازه قطعا
 شاید اینکه ضمن .دهدنمی سمانه به را این از بیشتر

 .کند کم محمدامین نارضایتی شدت از مراسم نای سادگی

 

 ده_و_سیصد_پست#
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 حسینی_عادله#

 

 

 

 

 

 

 

 

 حسام سر آیدمی گوشی یک سمت از که هشداری صدای

 سرعت به اهورا و چرخاندمی اهورا سمت به را اروند و

عکس .دهدمی فرو را اشخنده برکه .کندمی نگاه سقف به
 .است ناپخته و رداخنده حد از بیش اهورا العمل

 ...من کمک بیا دقیقه یه اروند-
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 .گویدمی آشپزخانه داخل از بلند را این سمانه

 با و داردبرمی اهورا روی از را نگاهش مکث با اروند

 :دهدمی جواب خودش بلندی به صدایی

 از سیری بیگاری یه داداشم تولد اسم به هست حواست-

 کشیدی؟ من

 از و بکن دل کانتر اون از هم تو حسام .بزن غر کم-

 .کن پذیرایی مهمونمون

 و اندازدمی پا روی پا برکه .شودمی بلند جا از اروند
 :دهدمی قرار مخاطب مؤدبانه را حسام

 .هست وقت شدنم پذیرایی برای ...نکشید زحمت-

 است هال دیگر طرف یک که گردی میز سمت به حسام

 :دهدمی جواب خوشرو و رودمی

 اونم .داریم روییروبه همسایه چندتا ما مگه .نفرمایید-

 برای احتماالاً من و داره فروشیگل که ایهمسایه چی،

می بهش کارم زیاد آشپزخونه داخل خانم اون از کشیمنت
 .افته

 .رودمی حسام و گویدمی "بابایی ای" خندان برکه
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 برکه شودمی زیاد حسام یفاصله اینکه از بعد بالفاصله

 ترکیبی اشچهره حالت .اندازدمی اهورا رخنیم به نگاهی

 احتماال که حسی .بودن معذب و کشیدن خجالت بین است

 این در او مقابل در آمده پیش بحث و برکه حضور از

 که روزی از زیادی زمان مدت .است شده ایجاد پسر

 .گذردنمی بود گفته او به اهورا حس یدرباره اروند

 کرده سوال این درگیر را برکه فکر هاساعت تا که چیزی

اً بچه این که بود  از سوءتفاهم با و کندمی فکر او به واقعا

 شانخانه در او حضور مشتاق امینمحمد و او یرابطه

  است؟

 بود داده اختصاص این به را فکرش بعدی هایساعت و

 اروند و  اهورا که دارد چیزی چه وجودش مگر که

 همآن .هستند درشانبرا زندگی در بودنش خواستار

 درگیر فقط و دیدنمی را برکه اصالاً انگار که برادری

 .بود اطرافش خطرات دفع و او امنیت

 او که بیندمی است اهورا رخنیم به نگاهش که طورهمان

 با دستش اینکه .اندازدمی اشگوشی به نگاهی احتیاط با
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اً رودنمی اشگوشی سمت به عجله  حضور دلیل به قطعا

 .بس و است کهبر

 و آرام .کشدمی او سمت به کاناپه یدسته روی را خودش
 :کندمی صدایش نرم

 ...اهورا-

 :چرخاندمی سر سمتش به شده درشت چشمانی با اهورا

 !بله-

 :دهدمی ادامه ترآرام و زندمی چشمکی برکه

 حرف با من حسامم آقا ...آشپزخونه تو رفت که اروند-

 چک رو گوشیت راحت خیال با تو .کنممی سرگرم زدن

 .کن

 داشته را ایجمله هر شنیدن توقع .خوردمی جا اهورا

 :گویدمی تردید با و دهدمی قورت را بزاقش .این اال است

 این .کنم چک بخوام که نیست گوشیم تو چیزی آخه نه-

 .زنهمی زیاد مفت حرف اروند

 :دهدمی تکان سر برکه
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 و تنهایی از بکنی؟ چکش یه داره ایرادی چه حاال-
 .بهتره که رفتن سر حوصله

 حالت خواهدمی انگار .گرددمی را برکه صورت اهورا

 حسی بعد و کند بررسی جمله این گفتن حین در را او

 .زندمی مندیرضایت لبخند که گیردمی اعتماد به شبیه

برمی را اشگوشی و اندازدمی آشپزخانه سمت به نگاهی
 .دارد

می تماشا را حسام شدن نزدیک و نشیندمی صاف برکه
 بنیامین زدن حرف برای شانمشترک موضوع .کند

 نامرد آن درمورد امروز که ندارد تمایلی هیچ برکه .است

 کردن عملی برای  دیگری یچاره ظاهرااً اما بزنند حرف

 .ندارد است داده اهورا به که قولی

دیج حالت حسام و برکه هایصحبت وقتی بعد ربع یک
 شودمی بلند خانه زنگ صدای است گرفته خودش به تری

 :گویدمی هیجان با اهورا و

 .اومد داداشم-

 

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 یازده_و_سیصد_پست#
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می هال در سمت به اروند و اهورا و آیفون سمت به حسام
 را حسام خندان و زندمی بیرون آشپزخانه از سمانه .روند

 :دهدمی قرار مخاطب

 ناراضی آقای یه استقبال به کمکم که کن باز رو در حسام-

 .بریم
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 کندمی باز را در .اندازدمی آیفون مانیتور به نگاهی حسام

 :گویدمی خیالبی و

 اون اگه اینه مهم ...ناراضیه چقدر اون نیست مهم-

 خودمون کار سال هر که پرروییم اونقدر هم ما ناراضیه

  .کنیممی رو

نمی جلو .ایستدمی سینه به دست و شودمی بلند جا از برکه
 شادی برف .شودمی در یخیره فاصله همان از و رود

عکس حدس .پراندمی باال را ابرویش اهورا دست درون
 منتظر تماشاچی پس است؛ سخت برایش محمدامین العمل

 که ایچهره با و کندمی باز را هال در حسام .ماندمی

 به و ایستدمی کنار است بارزش ویژگی بدجنسی

 .دهدمی تکیه آن چهارچوب

 .شودمی ظاهر در چهارچوب در که محمدامین

 حسام و اروند سمانه، .رودمی باال تصاعدی سروصداها

 :گویدمی هیجان با است کسی تنها سمانه و زنندمی دست

 ...سروان جناب مبارک تولدت-
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نتیکآ  عادله حسینی  
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این همیشگی اصول برخالف .زندمی شادی برف اهورا
 سمت به زند؛می سقف سمت به را شادی برف کار

 به اال جایی هر به و حسام سر سمت به و اروند صورت

 اگر حتی امینمحمد ابهت ظاهرااً ...محمدامین سمت

 تغییر را تولد قوانین اما شود تولد گرفتن از مانع نتوانسته

 .است داده

 یزاویه  .است نشده برکه حضور متوجه هنوز محمدامین
نیم خوب خیلی اما برکه .است کار این از مانع ایستادنش

 :بیندمی جمله این ادای هنگام را او ناراضی رخ

 لوس این از دست خواینمی کی عالف چهارتا شما-

 بردارید؟ بازیاتون

 شودمی بلند اروند گوشی از که ایخارجی آهنگ صدای

 .است شده عادی برایش جمله این شنیدن دهدمی نشان

 همراه و کندمی فرو تنگش شلوار جیب در را هایشستد

می لوده و دهدمی انجام پا رقص ثانیه چند برای آهنگ با
 :گوید

 !عالفتیم ...جناب عالفتیم-
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

می اشپیشانی روی را دستش و کشدمی پوفی محمدامین
 .کشد

 و کندنمی رحم هم دستش درون قوطی یماندهته به اهورا
 را او سرخوش حسام .است مشغول آن با همچنان

 :دهدمی قرار مخاطب

 .شو خیالشبی کنهمی تف داره دیگه قوطی اون اهورا-

 هم ...حاال تو بیاین گویدمی و رودمی شانسمت به سمانه

 .است خسته محمدامین هم مونده سرپا مهمونمون

می تردرهم را محمدامین یکالفه یچهره مهمان یکلمه
بی سمانه که است این مهمان یکلمه از برداشتش .کند

 مهمان کردن دعوت با را امسالش تولد او نظر به اهمیت

می سر و داردبرمی جلو به قدمی .است کرده ترگسترده
 او روی نگاهش .کندمی پیدا زود خیلی را برکه .چرخاند

 فاصله همان از زند،می نازی لبخند برکه .شودمی خشک

 .کندمی مسال و دهدمی تکان سر

 

 دوازده_و_سیصد_پست#
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 .است حضور این درگیر هنوز دهدنمی جوابی محمدامین

 ایذره خودش برای که تولدی روز در اینجاست، برکه

 دختر این که است این  واقعیت درنهایت اما ندارد اهمیت

 .اینجاست او خاطر به

 این ترشدرست دشای نه، که نگاه .کندمی نگاهش هم باز

 داندنمی .کندمی تماشایش جدی یچهره همان با که باشد

 و پوشیده رنگ، مشکی شلوار و کت میان در دختر این
اً مالیمش آرایش وجود با و اشساده  جذاب حد این تا واقعا
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نتیکآ  عادله حسینی  
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 هم شاید .است شده اغراق یک غرق او چشمان یا است

 دختر ینا به کرده تالش بارها دیشب تمام که اویی برای

 حضورً  این کند تصور ممنوعه یک را او و نکند فکر

 .رسدمی نظر به جذاب حد این تا منتظره غیر

 کاری اول همین .داریم هم دیگه هایخوردنی امروز-

  .نکن سیر رو خودت

 از که شنودمی حسام از وقتی بدجنسی با را کنایه این

می کج آشپزخانه سمت به را راهش و گذردمی کنارش
 .کند

 این حق نظرش از که شودمی "شرفیبی" گفتن خیالبی

 جیب درون را دستش یک .است تیز اما منحرف رفیق

 جواب .کندمی نگاه برکه به قبل از ترمسلط و کندمی فرو

 :دهدمی تأخیر با او سالم

  .اومدی خوش سالم؛-

 لبخندش حفظ با و اندازدمی پایین را هایشدست برکه

 :دهدمی جواب

 .مبارک تولدتون ...ممنون-
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 برای بعد و کندمی اشاره کاناپه به دست با محمدامین

 به و چرخاندمی سر کند نگاه را او از غیر به جایی اینکه

 :گرددمی پسرها دنبال

  .ممنونم-

 که کندمی پیدا حالی در اهورا محمدامین .نشیندمی برکه

 به کهدرحالی را اروند و برده فرو گوشی در را سرش

خیره ریزبین نگاهی و متفکر ایچهره با و داده تکیه کانتر
ذره زیر برای اروند و حسام ظاهرااً .است برکه و او ی
 هم به ابروهایش .اندگذاشته مسابقه و نوبت او گذاشتن بین

 .رودمی آشپزخانه سمت به مکث با و شودمی نزدیک

 گونهخطارا لحنی با گذردمی اروند مقابل از کهدرحالی

 :کندمی زمزمه

 بذار کن جمع تخیلتم قدرت .باشه خودت کار به سرت-

 .مفیدتر کار یه برای

 گوشش به که طوری و کندمی تماشا را رفتنش اروند

 :دهدمی جواب برسد
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 چیه داستان .کشیمی پیش پا با زنیمی پس دست با-

  سروان؟ جناب

 دنشب حرارت .دهدنمی او معنادار سوال به جوابی

 آب از اگر البته .بخورد آب لیوان یک باید باالست؛

 .نسازند داستان حسام و اروند هم خوردنش

 

 

* 

 

 

 سمانه .امین محمد توسط نه البته شود؛می بریده کیک

 بدهد را بریدنش پیشنهاد محمدامین به حتی آنکه بدون

 حسام و پسرها هیاهوی میان در پخته خودش که را کیکی

 اینکه است؛ علنی برکه برای چیزی یک .زندمی برش

 طول تمام در که تولدهایی تمام به شباهتی هیچ تولد این

 بودن مهم تا شده گرفته فقط انگار اما ندارد دیده عمرش

 گرفته تولد انگار .کند یادآوری محمدامین به را روز این
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 که کنند ثابت محمدامین به سماجت با نفر چهار این تا شده

بی او خود برای اگر حتی است مهم یشانبرا روز این
 .باشد اهمیت

 

 سیزده_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#

 

 

 

 

 

 

می دست .است ایستاده کیک نزدیک بقیه مثل حاال برکه
 اهورایی به حواسش و خنددمی پسرها شیطنت به زند،

می بهانه دنبال او با زدن حرف برای انگار که است
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 دهدمی قرار مخاطب را رکهب مستقیم که اهورایی .گردد

 کیک سهم حسام اینکه از گویدمی پارسال تولد از و

 همان اروند بعد و کوبیده اروند صورت به را خودش

 حسام شکم روی کرده جمع صورتش روی از را هاکیک

 .است چپانده او دهان داخل و نشسته

می نگه اشیقه بازی روی رو شالش یلبه دست با برکه
 تصور .خنددمی و گیردمی سقف سمت به را سرش .دارد

 اما زندمی بهم را حالش کرده حسام با اروند که کاری

 .است غالب هم حسش آن بر حتی خنده

 که دستی روی را محمدامین نگاه آوردمی پایین را سرش

 این طول در بار چندمین این .بیندمی داشته نگه را شالش

 تا .بیندمی شخود روی را او نگاه که است ساعت یک

 کالمی چند او با بتواند که نیامده پیش شرایطی لحظه این

 با کردن صحبت فکر اینکه عجیب .کند صحبت

 عطر خوش و ظاهر خوش کیک از حتی محمدامین

 .است انگیزتروسوسه هم سمانه

می ریزی چشمک برکه کندمی تالقی هم با که شاننگاه
 به و داردمیبر را نگاهش مکث با امینمحمد و زند
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 پخت دست از گوییمجیز مشغول که دهدمی حسامی

 .است سمانه

 بیندنمی دلیلی برکه اما داردبرمی را نگاهش محمدامین

 وجود با حتی .بردارد او رخنیم روی از را چشمانش

 سنگینی و اروند نگاه دائمی سنگینی متوجه اینکه

  .است حسام نگاه نامحسوس

می فکر خودش با و گذاردمی نخودشا حال به را هاآن
 .است شده تنگ مقابلش جدی مرد برای دلش چقدر کند

 ذهنش ...برای انگار که شده تنگ او برای دلش طوری

 را پیامش یادامه بعد و کندمی وجوجست کند،می مکث

 شده تنگ او برای طوری دلش که کندمی مخابره طوراین

 !خاص گیتن یک .است نکرده تجربه را مشابهش که

 اروند تا بشینید برید بردارید رو هاتونکیک خب خیلی_

 .بیاره و بریزه چایی سینی یه

 :اندازدمی بینی به چینی اروند

 گیر مفت حمالً  سمانه .پشتش هفت با کرده غلط اروند-

 ...وکیلیا خدا آوردی

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 سمتش به را برکه کیک و خنددمی دلخوری بدون سمانه

 :گیردمی

  .کنهمی درد کمرم اخد به اروند-

 یا بیاره؟ چایی تونهنمی کنهمی درد اونم کمر چی حسام-

 رو دیگه کارای برای شدناتون کمری خواینمی امروز

 ...هم

 نصفه را اشجمله که دارد اولتیماتوم آنقدر محمدامین نگاه

 عقب کندمی لمس را گردنش پشت کهدرحالی .بگذارد

 :رودنمی رو از اما رودمی عقب

 دل شیممی کمری هم ما روزی یه .بزرگه هم ما خدای-

 .کنیممی آب رو یالقوز هایوغلیا عزب

 

** 

 

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

می زعفران سراغ به و کشدمی دیس درون را پلوسبزی
 و است داده سمانه به را کردن کمک پیشنهاد خودش .رود
 .است کرده استقبال پیشنهادش از تعارف بدون سمانه

 

 چهارده_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#

 

 

 

 

 

 

 و خیارشور لیموترش، با ماهی دیس تزئین حال در سمانه
 .هستند سفره چیدن مشغول اروند و اهورا و است جعفری

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  
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 را تعداد این گنجایش سمانه نفره چهار ناهارخوری میز

 .ندارد

 را اطرافش و ایستدمی صاف شودمی تمام که برکه کار

دقیقه چند تا و نمانده یادیز کار ظاهرااً .گذراندمی نظر از
 و رودمی آب شیر سمت به .نشینندمی سفره دور دیگر ی
 :گویدمی سمانه به رو هایشدست شستن حال در

 گره جورییه رو شالم اتاق تو برم نداری کار من با اگه-

 هی شام موقع کنهمی اذیتم خیلی .نباشه پیدا امیقه که بزنم

 .باشه اون به دستم یه باید

 :دهدمی تکان تأیید به سری مانهس

 نیست؛ کاری نه ...شالته به دستت همش بود حواسم آره-

 .بیا زود برو

 

 

**** 
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 با .ببندد ترمحکم تا کندمی باز کش قید از را موهایش

 با کندمی سعی بعد و دهدمی هاآن به ایحدودی نظم دست

 .کند شانجمع دست یک

 از چندتا .بدهد انجام را کار این کامل شودنمی موفق

 این با و پیچیده اشنقره زنجیر دور دارشحالت موهای

 صدای .کندمی حس موهایش ی ریشه در دردی کار

 بلند صدای با که شنودمی اتاق بیرون از را سمانه

 :کندمی صدایش

  موندی؟ کجا برکه-

 بیشتری تسلط با تا بچرخاند را زنجیرش کندمی سعی 

 بابای ای و است فایدهبی تالشش .کند ادآز را موهایش

 .کندمی زمزمه ایناراضی

 سفره دور همگی ظاهرااً .است زیاد هال داخل صداهای

 :شنودمی دوم بار برای را سمانه صدای .اندشده جمع
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 بیاد کن صدا رو برکه وایسادی طرف اون تو محمدامین-

 .نشنیده رو من صدای کنم فکر .نکرده یخ غذا تا

 :شنودمی تأخیر با را محمدامین صدای

 مهمونمون تا کن صبر خوایمی هم تو اهورا خب، خیلی-

 .کن شروع بعد بیاد

 تأخیرش بابت برکه و گویدمی ایکشیده چشم اهورا

 .شودمی معذب

 گردنش دور موهای بازی .کندمی بیشتر را تالشش

 مو تار یک .خوردمی اتاق در به تقه چند .است آزاردهنده

 :شودمی درهم درد از اشچهره و شودمی کنده سرش از

 ...تو بیا-

 .آیدنمی داخل محمدامین .شودمی باز در بعد لحظه چند

 به نگاهی است در یدستگیره روی دستش که طورهمان

 تار و زنجیر با درگیری حال در وضعیتش و او سمت

 کرده خم طرف یک به را سرش برکه .اندازدمی موهایش

  .باشند داشته فاصله زنجیرش و دست دور از یشموها تا

 .کرد یخ غذا  آینمی-
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 :گویدمی کالفه او سمت به برگشتن بدون برکه

 .کنی کمک بهم تو آیمی لحظه یه .شهنمی بیام خواممی-

 کردن جدا برای هم باز انگشتانش جمله این با همزمان و

 .کندمی تالش زنجیرش و مو تارهای

 را نگاهش .کشدمی پایینش لب روی را زبانش محمدامین

می اتاق از ایگوشه به و داردمیبر او موهای روی از
 :دهد

 

 پانزده_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

  کنه؟ کمکت بیاد بگم سمانه به خوایمی-

 :است شده درمانده .بنددمی درد از را چشمش یک برکه

 مو به آدمی بدت خودت اگر ولی بنده، دستش کنم فکر-

 .کن صداش آره بزنی دست

 برکه موها؟ این هم آن آمد؟می بدش مو به زدن دست از

اً مشکل که دانستنمی  او که است چیزی برعکس دقیقا

 .کندمی فکر

 درون مشت همان بعد و شودمی مشت بدنش کنار دستش

مردانگی دختر این جاذبه .رودمی فرو شلوارش جیب
 هم آن است سخت کارش .اندداده قرار هدف را هایش

  .ندارد ابایی او با نزدیکی از حد این تا برکه وقتی

 حالً  در را سمانه .اندازدمی هال به نگاهی شانه روی از

 .بیندمی آشپزخانه به رفتن

 چیست حسش داندنمی هم خودش ناراضی؟ یا راضی

 در که است این قانونش .گذاردمی اتاق درون به پا وقتی

 از یکی احتمالی حضور فکر از ولی بنددن را اتاق
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 را قانون این شانکردن صدا برای هال داخل مردهای

 .کندمی نقض

 یکی حالت به دو هر تصویر حاال .ایستدمی برکه پشت

می را دستش برکه .شودمی داده انعکاس آینه درون شده
 :نالدمی و اندازد

 .دهخور گره بد خیلی ...کندم رو موهام از چندتا-

  .نده ادامه نمیای بر کاری یه پس از بینیمی وقتی-

می باال را هایشدست جدی یجمله این گفتن از بعد و
 هم باز دارد را قصدش که ایمالحظه وجود با .آورد

 پوست با زنجیر دور به پیچیدن هنگام انگشتانش نوک

 و دهدمی فاصله را زنجیر .کندمی برخورد برکه گردن
 نه باشد زنجیر ی باریکه روی فقط نگاهش کندمی سعی

 که ممکنی غیر کار .است زنجیر یزمینهپشت که سفیدای

 .بردمی سوال زیر را او نیت تمام

 .داغه انگشتات چقدر-

 و است داغ تنش تمام .شودمی متوقف امینمحمد دستان
 برکه آینه داخل از .آیدمی باال سرش .داندنمی را این برکه
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 یلحظه چند تا که آرامشی با هم برکه نگاه کندمی نگاه را
 .است محمدامین به نبود، آن از خبری قبل

می پلک حوصله با بیندمی که را او نگاه گیخیره برکه
 :زند

 یا گرفتنه تولد با مشکلت .امشب بودی حرفم کم تازه-

 .کردممی فکر سکوتت به شهمه امشب من؟ حضور

 .کندمی آزاد زنجیر قید از مه را مو تار آخرین محمدامین

 اما ندارد نامهربانی قصد .نیست مهربان امروز لحنش

 .کنندمی پنیه را هایشرشته تمام محابابی هاینزدیکی این

 از شدن خارج برای توانی دیگر کندمی فکر وقتی هم آن

 خرج را هایشکوپن تمام .ندارد مغناطیسی میدان این

 .ندارد نابرابر یمبارزه این برای توانی دیگر و کرده

 اونقدر حرفیم کم و من انگشتای نوک داغی .شد تموم-

 !کنه درگیر رو فکرت که نیست مهم

بین یفاصله .چرخدمی درجا سرعت به و مقدمهبی برکه
 که است طوری شانایستادن حالت و است کم خیلی شان
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 بلند سر برکه .است مسلط او بدن روی محمدامین انگار

 :گویدمی دل ته از او سرسخت چشمان به خیره و ندکمی

 

 شانزده_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#
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 .کنممی فکر کنهمی پیدا ربط تو به که چیزی هر به من-

 فکر بهت ندیدمت که روزی چند این تمام شهمی باورت

 کردم؟می

 .شودمی پر اششده حبس نفس از محمدامین یسینه حجم

 کند؟می فعال را او پای زیر گسل کند؟می رکاچه برکه

شده سرکوب نیازهای دهد؟می قلقلک را هایشمردانگی
  کند؟می کارچه او با دختر این کند؟می فعال را اش

 :خنددمی ناز و بیندمی را او حالت تغییر برکه 

 یه با نباید که کنی دعوام خوایمی االن دونممی دونم،می-

 کامل اعتماد بهش اگه حتی بزنم فحر طوریاین مرد

 .دارم

می باال را دستش .بنددمی محکم را چشمانش محمدامین
 تمایالتی دیگرش دست .گذاردمی اشپیشانی روی و آورد

 با برکه هایلب لمس مثل .باشد داشته نباید که دارد

می فشار هم روی بیشتر را چشمانش .اشاشاره انگشت
 :کند سرکوب را نتیلع جذاب تمایل این که دهد
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 رو تو اینکه برای من ...برکه کنیمی اذیت رو من داری-

 متوجهی؟ رو این شممی اذیت خودم دارم نکنم اذیت

می باال برکه دسته دو هر که شودمی متوجه بسته چشم با
 او برعکس شودمی او ییقه کردن مرتب مشغول و آید

 گردن با هایشدست نداشتن تماس برای هم خیلی برکه

 :دهدمی جواب نرم و حوصله با .کندنمی احتیاط او داغ

 باور این به که وقته خیلی من ولی .کردی سختش خیلی-

 .کنی اذیتم تونینمی تو که رسیدم

 برکه هایدست از یکی دور و آیدمی باال محمدامین دست

می که نیست چیزی گردنش با او دست تماس .نشیندمی
 اما بترساند را برکه خواهدنمی .کندمی باز چشم خواهد؛

 هشدار تعارف بدون و ترواضح او به باشد الزم شاید

 و او هایجذابیت خودش، بودن مرد بابت هشدار .بدهد
 دست .سازندمی هم با دو این که خطرناکی ترکیب

 داردمی نگه دستش بین دادن فشار بدون را برکه  ظریف

 :افتدمی حرف به هشداردهنده و شمرده و

می جایی یه تا نکنم، اذیتت تونممی جایی یه تا منم برکه-
 مردم؟ یه من متوجهی .باشم خوددار تونم
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اً برکه  یتجربه باریک او .است گرفته را منظورش دقیقا
 که ایاجباری هایتماس .است داشته را بنیامین با بودن

 .کردمی بیزار هایشجذابیت و هادخترانگی از را او

 و دهدمی هشدار هاهمان به شبیه چیزی بابت مینمحمدا
 "ندارد امکان" یواژه دو از چطور باید داندنمی برکه

 زبان به قاطعیت با باید چطور داندنمی .کند استفاده

 سمت از احتمالی خطر هیچ به اعتقادی هیچ که بیاورد

 جایی که است چیزی نگران مرد این که .ندارد محمدامین

 .ندارد وجود آن در نگرانی برای

 :گویدمی دل ته از و دهدمی تکان را سرش

اً منم آره-  .مردی یه تو اینکه .رسیدم نتیجه همین به دقیقا

 

 هفده_و_سیصد_پست#
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خیره درمانده و کندمی آزاد را برکه دست آرام محمدامین
 را او چطور بدهد؟ توضیح چطور باید .شودمی سقف ی

 بکند؟ است دادن رخ حال در انشبین که اتفاقی متوجه

 کارچه خودش با باید .نیست مشکل تمام این اینکه ضمن

 در خودش .بجنگد میدان دو هر در باید که خودی با .کند

 رویپیش از مانع دیگر میدان در و بکشد عقب میدان یک

 حس میدان دو هر در کهحالیدر هم آن .شود برکه

 .دارد شکست

 سمت به .هم را تنش شد؛کمی عقب را دستش برکه

 یلحظه چند  .نشیندمی زانو دو روی و رودمی صندلی
برمی قبلش جای به است دستش درون که پاکتی با بعد
 .ایستدمی قبل دقایق از بیشتر یفاصله کمی با .گردد

 .دهندنمی را او جواب کدامهیچ .کندمی شانصدای حسام

 را پاکت رکهب و کندمی تماشایش سکوت در محمدامین
 .کندمی باز
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 خیلی .دادمی انجام چوب کار تفریحی بابام زمانی یه-

 این و قلمی جا و قاب کردن درست حد در ؛نبود ایحرفه

  .چیزا

 سر و کشدمی بیرون پاکت درون از چوبیقاب یک برکه

 محمدامین منتظر و جدی صورت میان در .کندمی بلند

 :دهدمی ادامه و زندمی لبخند

 عکس یه دارم دوست گفتم بهت شوخی به روزی یه-

 به بده حالم بنیامین به فکر از وقتی تا باشم داشته ازت

 رو شرایطش که من .بخندم ترسام به و کنم نگاه عکست

 نباشه بد شاید کردم فکر اما باشم داشته رو عکست ندارم

 رو عکست تو و بهت بدم رو قاب این تولدت کادو جای به

 شرایط حتی دیگه شاید وقتی روزی یه و توش بذاری

 قاب این و خودت عکس دیدن با باشیم نداشته رو هم دیدن

 توی ترس و هاکسیبی اوج تو که بیفتی دختری یاد

 ذهنش یاسطوره همیشه تا و دادی نشون خودی زندگیش

 .مونیمی باقی

 حرکت فقط .شودمی سخت محمدامین برای کار باز و

 فنی ضربه را او که نیست گردنش روی برکه هایدست
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 را فنش ترینقوی او روی کلماتش با دختر این .کندمی

  .کندمی اجرا

 اشمردانه هایدست بین را قاب و کندمی دراز را دستش

 و قرمز پرچم آوردن باال مثل اشبعدی یجمله .گیردمی
 قوانین طبق که حرفی .است خودش برای پیروزی اعالم

 او یکشیده چشمان تماشای حال در اما ندبز نباید خودش

 :زندمی نجوا حالت به

 .نبینیم رو هم تو و من که بیاد روزی قراره مگه-

 :زندمی ملیحی لبخند برکه

 اذیت تو قول به شاید که کردم فکر من ...دونمنمی-

 هم ندیدن تو هردومون نفع که برسه ایدرجه به کردنام

 .باشه

 به برکه  .کندمی شانصدای لندترب اینبار و مجددااً حسام

 سر روی را شالش و بنددمی را موهایش .چرخدمی پشت

 تمام در .کندمی تنظیم اشسینه بازی روی و اندازدمی

 او گردن از که نگاهی ...کندمی تماشایش محمدامین مدت

 سمت به رفتن برای را قدم اولین برکه  .آیدنمی ترپایین

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

می محمدامین دست اسیر نرم یشبازو که داردبرمی در
 را سرش محمدامین وقتی است اتاق در به نگاهش .شود

 رها او گوش سانتی چند در را داغش نفس آوردمی پایین

 :کندمی زمزمه و

 و بمونن باید ندارن، رفتن حق کننمی اذیت که آدمایی-
 !کنن جبران

 رنگ نگاهش .چرخاندمی سر شانه روی از برکه

 :هم لبخندش ،دارد رضایت

می جبران و موننمی رن،نمی کننمی اذیت که آدمایی-
 .کنن

می بیرون مردی هایپنجه میان از نرم را بازویش بعد و
 داده لحظه این تا که هشدارهایی تمام وجود با که کشد

 .است پذیرفته را شکستش او .خواهدمی را او نرفتن

 .نبرد میدان دو هر در شکست

 

 جدهه_و_سیصد_پست#
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 حسینی_عادله#

 

 

 

 

 

 پاییز .دهدمی تکان را مغازه ایشیشه درب باد هیاهوی

 همیشه از بیشتر که دارد قصد ظاهرااً امسال مهر در

 .بدهد نشان خودی

برگ و شاخ داردسته دستی جارو با و شنودمی را صداها
 دست اندازخاک داخل و کندمی جمع را زمین روی های

  .دارد جا دیگرش دست رد که ریزدمی بلندی

 خریده را داردسته اندازخاک و جارو این خودش روزی

 نشود خم کارش ضایعات کردن جمع برای پدرش تا بود

 کمکم .شود کم کمردردهایش شدت از که امید این به

 استفاده وسیله این از تا نیست پدرش که شودمی یکسال

 گرمی لدنبا به آن گرفتن دست هربار با برکه اما کند
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 مثل و گرددمی .گرددمی جارو یدسته روی پدرش دست

 گم همیشه برای اشگمشده .کندنمی پیدایش هاماه این تمام

 .است شده

اً .شودمی تمام کارش  روز یک از بعد حاال باید قاعدتا

 نفسی بعدی مشتری آمدن تا و بنشیند صندلی روی شلوغ

 شب یک در دلتنگی که اینجاست مسأله اما .کند تازه

 اشخسته نفس شدن تازه برای جایی پاییزی دلگیر

 .است نگذاشته

 خیابان به نگاهی است ایستاده مغازه وسط که طورهمان

 بلند هایچراغ لطف به هم شب در که خیابانی .اندازدمی

 هایشاخه روی باد نماییقدرت و است روشن دارپایه

 گذاشته نمایش به وضوح به را روپیاده داخل درختان

  .است

 ایخانه در نه البته .برود و ببندد را مغازه خواهدمی دلش

 خانه به دیر را هاشب عمو .نیست منتظرش کس هیچ که

 است خودش در انگار آیدمی که هم زمانی همان و آیدمی

 ده به شودمی بدل و رد شانبین که جمالتی نهایت شاید که
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 بدل و رد شانبین بدیش که جمالتی این و نرسد هم جمله

 :است بوده محدود جمالت همان جز بود شده

 هوا االن .خونه بیای ببندی زودتر شبا کن سعی برکه-"

 ".شهمی خلوت هم خیابونا و شهمی تاریک زود

 که عمویی خیال کردن راحت برای فقط که ایبرکه و

 :بود داده جواب است مشوش حد از بیش روزها این انگار

اً اشهنب مشتری-"  من نگران .کنممی رو کار همین حتما

 ".نباشید

 تا زندمی ذوقش در ترکم هاخیابان خلوتی که بود نگفته و

 .اششده خشک درختان و خانه این تاریکی و سکوت

 سفید و خودتون نگران نباشید من نگران که بود نگفته

 .باشید موهایتان دست یک شدن

 .بیاید داخل تا دهدمی فشار را مغازه ایشیشه در مردی

 قرار کارش میز پشت تا چرخدمی پشت به دیدنش با برکه

 کاله و پایین او سر است، ندیده را مرد یچهره .بگیرد

 .است داده پوشش هم را او صورت مرد بادگیر
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می قفل درهم میز روی را هایشدست و شودمی جاگیر
 :پرسدمی مؤدبانه و کند

  آد؟برمی ازم کمکی چه-

 هایگل تماشای مشغول و است ایستاده پهلو به دمر

 چرخیدن با همزمان برکه یجملهاین با .است مصنوعی

 رویروبه .کشدمی عقب را بادگیرش کاله برکه سمت به

 برکه که هینی با او لبخند .زندمی لبخند و ایستدمی برکه

 .شودمی همزمان داردبرمی عقب به که قدمی و کشدمی

می دلتنگی با و کندمی رصد را او حرکات لذت با بنیامین
 :گوید

 احتیاج کمکی که مونهنمی مشکلی باشی که تو عروسک-

 ...باشه

 ترسناک یصحنه شدن شروع مثل رویشروبه یصحنه

می نه و بردارد چشم تصویر از تواندمی نه .است فیلم یک
  .نترسد تواند

 مفونیس به شبیه را بنیامین صدای باد یزوزه صدای

 :کندمی مرگ
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 از که باشم امیدار باید داری که روزی و حال این با االن-

  ترسوندتت؟ اومدنم کهاین دارغصه یا ایزدهذوق دیدنم

 اما کند تف مرد این صورت به را نفرتش خواهدمی دلش

 که است وقت خیلی .است شده بزرگ که است وقت خیلی

 از مجموعی ندگیز فهمیده و شده بزرگ تقدیر اجبارً  به

 انجام در نفعش و منطق اما ندارد دوست که کارهاییست

 .هاستآن

 مراعات یواژه به لعنت دنیا، مالحظات تمام به لعنت

 آن آخر دقایق در را بازی این تا باشی آن درگیر باید وقتی

 نهایت و گیردمی میز یلبه به را دستش .نکنی خراب

 :شودمی کلمه همین فقط تالشش

 !امکهشو-

اً کلمه این و  اقتضای به وقتی نکرده ادا را مطلب حق قطعا

 .است شده "ازت متنفرم" کلمه دو این جایگزین شرایط

 اصالح صورت .آیدمی پیش زنانقدم و حوصله با بنیامین

 این از نشان شاید اششده داده حالت روشن موهای و شده

 این شاید .دارد را خودش عادی روال اشزندگی که دارد
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 اطمینان به شده خیالشبی بهداد محمدامین اینکه بابت مرد

 اصول و قاعده به ظاهرش وضعیت که است رسیده

 .است شاننامزدی روزهای

 .نرسید جاهیچ به قبلمون یدفعه حرفای کردم فکر من-

 عموت اومدن با خب که داشتم برات زیادی حرفای من

 این که نهاموچت توی .دادم دست از رو گفتنش فرصت

 آزاد وقت خیلی انگار و شدی حرف کم خیلی تو روزا

 نفع به رو در رو کردن صحبت کردم فکر که اینه نداری

 .هردومونه

 

 نوزده_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#
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     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 

 کاری انجام با دارد الزم .گیردمی گاز داخل از را لبش

 ابانخی به بنیامین یشانه باالی از .شود مسلط خودش بر

 بودن مسلط برای دیگر کار یک هم این .کندمی نگاه

 بیرون آن .نیستند تنها که کند تکرار خودش با اینکه .است

 هم باز اما باشد هم خلوت باد و تاریکی لطف به اگر حتی

 .ستعمومی مکان

 !بزن حرف بشین بگیر ایستادی؟ پا سر چرا-

 شودمی ادا کمتری ارتعاش و تمرکز با که جمله این و

 .هاستشدن مسلط همان محصول

 تمایل و استقبال این .زندمی ایپیروزمندانه لبخند بنیامین

 :خواهدمی که است چیزی همان شنیدن، برای برکه
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 نداشتیم که درستی دلتنگی رفع و سالم ...خوبیه پیشنهاد-

 .ببینمت بهتر بتونم زدن حرف موقع حداقل

 به و است میز فطر آن صندلی که است خوشحال چقدر

  .است فاصله شانبین آهنی میز یک یاندازه

 گرفتن ضرب حالت به انگشتانش و نشیندمی بنیامین

 :گیرندمی قرار میز روی

 بزنی زنگ تونیمی داری؟ وقت کی تا رفتن خونه برای-

 آی؟می دیرتر امشب بگی

 راه یک به و مالدمی را دیگرش دست مچ دستش با

 ادامه بنیامین .کندمی فکر نباشد گیزبران شک که فراری

 :دهدمی

 یا بزنم حرف برات جزئیات با دارم زمان ببینم خواممی-

  کنم؟ اشخالصه مجبورم

شرمنده مثالاً لبخند و کندمی فرو دستش مچ در را ناخنش
 :زندمی ای
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 دنبالم آدمی داره عمو .خونه برم خودم نیست قرار امشب-

این تو و من دیدارای چرا دونمنمی .کنه مهمونم شام که
 .شهمی جوری

 :دهدمی ادامه مهربانانه و کندمی کج را سرش

 که کردیمی هماهنگ باهام اومدن قبل باید نظرم به-

 .کنم کنسل رو شام یبرنامه حداقل

 زیر را دستش خواهدمی دلش جمله این گفتن از بعد و

 .ودش خفه که بدهد فشار آنقدر و بگذارد خودش گلوی

 یزوزه صدای به آهنی میز روی بنیامین انگشتان صدای
 :شودمی اضافه باد

 عموت داریم قرار تو و من که هرباری اینکه ...عجیبه-

 رو بنا تونیممی خب اما عادیه غیر کمیه اومدنه حال در

 .افتادیم بدشانسی دور روی که این روی بذاریم

 کرده باریک چشم کهدرحالی هم آن را او یکنایه برکه

 :پرسدمی خودمانی و گیردمی نشنیده

 بریزم؟ ...داره چایی فالسکم-
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 این که داندمی برکه و دهدمی جواب مکث با بنیامین

 خراب را چیز همه است امیدوار .دارد مفهوم چقدر مکث

 عیار تمام خط هفت یک حسابش طرف وقتی هم آن نکند

 .است

 .بریز-

 روی که کوچکش سکفال سمت به و چرخدمی پشت به

 :پرسدمی مشتاق .رودمی دارد قرار مغازه کوتاه یخچال

 .کن تعریف تو ریزممی رو چایی من تا-

 فقط و شودمی متوقف بنیامین انگشتان ضرب صدای

 .دارد دریدن قصد انگار که ماندمی بادی هیاهوی صدای

 از برات قبلش الزم یعنی .نیست درست کردنش خالصه-

می بو رو من اومدن عموت ظاهرااً چون ماا بگم دالئلم
 اصل سر رممی شهمی پیداش آممی که هربار و کشه

 .مطلب

 ترینترسناک .بود ترسناک تواندمی مطلب اصل این

 .مقابلش فیلم یصحنه
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 خاطر به زیادی بودم، خودخواه زیادی کردم فکر من-

 که االن .کردم ول خدا امان به رو تو خودم شرایط

 جبران رو هامکاری کم تمام که وقتشه راههبهور اوضاعم

 .کنم

 چه .است سخت دستانش لرزش وجود با استکان کردن پر

 :ندارد دید صحنه این روی بنیامین که خوب

 چیه؟ مطلب اصل و خب-

 به باراین و خواستگاریت بیام دوباره خواممی اینکه-

 .کنم خواستگاریت عموت از بابات جای

 

 ستبی_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#
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 .کنندمی را خودشان کارً  آخر، در لرزانش هایدست

می دستش .ریزدمی دستش روی استکان جای به داغ چای
اً سوزد  احساس اشسینه یقفسه در که سوزشی مثل دقیقا

 سخت قسمت نیست، ماجرا سخت قسمت این اما .کندمی

 :است گووگفت این دادن ادامه عادی ماجرا

 اما خواستمه و کنممی فکر بهش منم که چیزیه این خب-

 سال هنوز هست حواست .نیست وقتش االن نظرم به

  نشده؟ امخانواده

 به و چرخدمی او سمت به دستش درون استکان با و

 :اوست یخیره دقت، با بنیامین .رودمی میز طرف

می بعد برای رو مراسمی هر نشده اتخانواده سال چون-
 این از تو اینکه برای محضری یساده عقد یه فقط .ذاریم
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 پیرمرد اون با قدیمی یخونه اون تو و بیای در تنهایی

 .نباشی تنها

 چندشش بنیامین کلمات تکتک از ...است شده چندشش

اً  .دارد زدن عق به تمایل و است شده کثیف دیدن مثل دقیقا
 دلش و بد حالش هافیلم محتواترینبی در هاصحنه ترین

 .خوردمی بهم

 خوردمی زنگ اشگوشی .گذاردمی میز روی را استکان

 :شنودمی لحظه همان را بنیامین سوال و

 .سوخته بد دستت-

  !خیلی نه-

 به تواندمی که است جوابی تریندستی دم جواب، این و

 و گرفته دست به بینذره کاوشگر یک مثل که بدهد مردی
 .رودنمیدر نگاهش زیر از چیزی

 یخچال روی هم گوشی .رودمی موبایلش گوشی سمت به

 روی محمدامین اسم .است شارژ در و مغازه کوچک

 آن به لحظه این در که است چیزی همان گوشی یصفحه

 سنگینی، حس از تواندمی که چیزی تنها .دارد احتیاج
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 برای مجالی االن که حیف اما .کند کم تهوعش و تنهایی

 گوشی و زندمی تماس رد .ندارد حضور این از استفاده

 باشد متوجه محمدامین که امید این به .کندمی سایلنت را

 مغازه ایشیشه در به باد .ندارد پاسخگویی شرایط که

 .زندمی شالق

 نگاه حتی انگار .است انگشتانش میان در هنوز گوشی

 تنها حس از هم محمدامین یشده رد یشماره به کردن

 استکان گرفتن قرار صدای .کندمی کم مرد ینا با بودنش

 .شنودمی را بنیامین آرامش از پر صدای بعد و خالی

 اتفاق اون که روزایی .برکه کردم کاری کم حقت در من-

 باید بودی شوکه و تنها تو و بود افتاده اتخانواده برای

 اون و داشتم دلیل نبودنم برای .نبودم که موندممی کنارت

 باید دارم رو شرایطش که االن اما .گفتم تبرا هم شب

 که شرایطی تو کردن جبران این خب و کنم جبران

 .نیست ممکن دیره به دیر و یواشکی ما دیدارهای

 .خوردمی زنگ انگشتانش میان در دوم بار برای گوشی

 خوردن زنگ یمتوجه بنیامین اینبار که است خوب این

 که است لذتی دلیل به زندمی که محوی لبخند .شودنمی آن
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نتیکآ  عادله حسینی  
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 تماس رد زودتر باراین .دارد برایش محمدامین سماجت

 جواب با را او هایبرنامه تمام نباید و خواهدنمی زند،می

 را محمدامین هایتماس او .بزند بهم تماس این به دادن

 و دارد خبر اشگوشی صدای بلندی از  چون نداده پاسخ
 گیردمی نظر در دنشبو ضعیف یهمه با را احتمال این

  .برسد بنیامین گوش به محمدامین صدای است ممکن که

می سعی .چرخاندمی سر بنیامین سمت به شانه روی از
 :کند نگاهش مهربان کند

 .ممنونم بابتش و بنیامین فهمممی رو تو نیت حسن من-

 هم با برای بیشتر خیلی حتی شاید تو، یاندازه به منم

 برای شرایط باید که اینه مسأله یول .مشتاقم بودنمون

 .باشه جور عمو با موضوع این کشیدن پیش و زدن حرف

 تو شدن ناپدید و موننامزدی خوردن هم به خاطر به عمو

 برای برهمی زمان .دلخوره ازت اینا بابا مراسم توی

 .نکنه فکر روزا اون به که کنم قانعش بتونم اینکه

 

 یک_و_بیست_و_سیصد_پست#
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 حسینی_هعادل#

 

 

 

 

 

 

 

 عطش که کسی مثل او و لرزدمی دستانش میان در گوشی

بی است مشخص مخاطبش از که پیامی خوندن برای دارد
 با را اشجمله که کندمی را تالشش تمام .است طاقت

 پیام خواندن برای توجه جلب بدون و کند کامل آرامش

 بنیامین یشده باریک چشمان به رو پس .بچرخاند سر

 :دهدمی مهادا
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اً .بنیامین سخته کارم کن قبول-  توجیه برای که مخصوصا

 رو بودنت فراری و خاکی زیر یقضیه تونمنمی نبودنت

 !بدم توضیح عمو برای

 که هست زیاد اونقدر هم تو سن .توئه برای زندگی این-

 بابت عموت به قراره اگر .باشی نداشته قیم به نیاز

 یجنبه بیشتر این زنیب حرفی من یدوباره خواستگاری
 .گرفتن اجازه نه داره احترام

 کندمی فکر کهدرحالی دهدمی تکان سری تأیید به برکه

 را مغازه که داشت قدرت آنقدر طوفان و باد این کاش

 خودش اگر حتی کند خراب آن داخل متعفن مرد سر روی

 .شود نابود آوار این زیر هم

می باز را پیام و چرخاندمی سر دادن جواب با همزمان
 گویدمی بنیامین به که است جمالتی روی تمرکزش .کند

 :است پیام خواندن روی تمایلش و

 دونممی که چند هر .بزرگترمه تنها عموم حال هر به-

 مخالفتی نداره امکان بشنوه تو به من یعالقه از وقتی

 .باشه داشته
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 تو یمغازه نزدیک رو بنیامین ماشینً  ردیاب، برکه"

 "برو نیومده تا و ببند رو مغازه .دهمی شونن

 :کندمی تایپ سرعتی چه با انگشتانش داندنمی

 !شده دیر دیگه-

 باد یزوزه میان در تا بردمی باال را صدایش بنیامین 

 :شود شنیده

 ضعیف و روکم دختر اون تو که خوبه خیلی .خوبه-

 رو حست از گفتن جسارت و نیستی موننامزدی روزای

 .ریدا

می اشاره آن به هم بنیامین که است واضح تغییراتش چقدر
 .کند

 حالت و داردبرمی گوشی یصفحه روی از را نگاهش

 :دهدمی اشچهره به مندیرضایت

 گرفتم یاد و کردم تغییر خیلی مدت این گیمی راست آره-

 .بدم نشون ضعف زندگیم تو نباید که
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 فشار هم روی و کشیدمی دهان داخل به را لبانش بنیامین

 حرف به تأخیر با و کندمی براندازد را پایشسرتا .دهدمی

 :افتدمی

 اشاره هم موضوع این به زنیمی حرف عموت با وقتی-

 قیمت از بیشتر قیمتی با رو اون االرثسهم من که کن

 عقد سر کادوی عنوان به تا خرممی منطقه اون تو ملک

 .بزنم نامت به

 :کندمی اضافه لبخند و مکث با بعد و

 بذاریش تونینمی که مهمه خیلی بازیت پیامک انگار-

 ؟!بعد برای

 را او گنگ و گیج چشمانش و مانندمی باز نیمه هایشلب

می رو آس برگ یک لحظه هر مرد این .کندمی تماشا
 خانه آن کند؟ او نام به تا خردمی را عمو یسهمیه .کند

 را زوایایش شاتهلی با روز یک بنیامین که دارد چه

 است؟ آن خریدن دنبال به دیگر روز و کندمی بررسی

  کند؟می ترگیج را او مدام بنیامین چرا
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 .کندمی ناباوری یخنده .دهدمی فرو سخت را دهانش آب

 میز پشت به زنانقدم و گذاردمی یخچال روی را گوشی

 :گرددبرمی

 

 دو_و_بیست_و_سیصد_پست#

  

 یحسین_عادله#

 

 

 

 

 

 

  .باشه فروشنده عموم دونممی بعید بنیامین-
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 عجیب هایشقدم .شودمی بلند اشگوشی پیامک صدای

 را هایشدست کف .هستند حریص رفتن عقب عقب برای

 است امیدوار .دهدمی فشار و گذاردمی آهنی میز روی

 کردن کم و صمیمیت را ایستادنش حالت این بنیامین

 خودش نوعی به کاراین با که چند هر .کند تعبیر فاصله

 این از بیشتر و نچرخد گوشی سمت به تا کرده قفل را

 هیچ که است سوالی اشبعدی سوال .نکند توجهجلب

 و پرسدمی را آن وجود تمام با .نیست آن در نمایشی
 جوابی شده که هم باریک برای بنیامین است امیدوار

 :بدهد صادقانه

 که کسی از خوایمی تو که داره چی خونه اون مگه-

 همه این بخریش؟ باالتر قیمت با رو اون نیست فروشنده

اً که نوساز یخونه  هم و است فروشنده هم صاحبش اتفاقا

 کادوی برای رو اونا از یکی .میان راه باهات معامله تو

  .بخر من عقد سر

 را خودش و زندمی کنار را استکان دست پشت با بنیامین

 :دهدمی جواب تفریح با و شمرده .کشدمی جلو میز روی
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 مناسب قیمت و نوساز هایخونه اون تو که اینه مسأله-

 عموتم نفروختن نگران .نداری دوست خونه این قد رو

 .شهمی راضی خودبهخود بیاری که رو من اسم .نباش

 آرامش با و بیندمی بنیامین .لرزدمی برکه هایمردمک

 :دهدمی ادامه

 برش باز و بخرم قراره بفهمه وقتی که اینه ممنظور-

 .شهمی راضی دیگه صیامی یه به گردونم

 ...خوبه خیلی خوبه-

 با بنیامین .دهدمی که است جوابی تریناحمقانه این و

 و شودمی بلند جا از .کشدمی عقب را خودش لبخند
 :چرخاندمی مغازه سمت یک هایگل روی را نگاهش

 چون .باشه بهتر برم عموت اومدن از قبل تا من کنم فکر-

 .بشه حساس ممکنه ببینه تنها رو تو و من و بیاد عموت

 :زندمی چشمکی و کندمی نگاه او به سرعت به و دوباره

 به برادرش دختر دادن توی ممکنه بشه حساس اگه بعد-

 .کنه بدقلقی بهم سهمش فروختن و من
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 به افقتمو ینشانه به را سرش و ایستدمی صاف برکه

 .زندمی آویزانی لبخند و دهدمی تکان سمتی

 بدون را دستش شودمی دراز سمتش به که بنیامین دست

 سردش انگشتان .گذاردمی او دست در اکراه با اما تأخیر

 فشرده معمول حد از بیشتر کمی او گرم دستان میان در

 دستش قدرت با کشیدن عقب برای را تمایلش .شودمی

 تا او چشمان روی از را نگاهش بنیامین .ردگیمی نادیده

 از بعد  .بردمی پیش او یچانه روی چال بعد و هایشلب

 :گویدمی لذت با و کندمی رها را دستش کمی

 ولی بود بسته اینجا دستم .شدم خوشحال دیدنت از برکه-

اً .بود عالی صداتم شنیدن و دلتنگی رفع همین  مخصوصا

 و شیمی محشر کنیمی ظتلف رو "ش" حرف داری وقتی
 .دیمی قلقلک رو من هایحس تمام

 در لبخندش وقتی شوندمی کلید درهم برکه هایدندان

 .شودمی ترپررنگ مرد احساسات ابراز جواب

 سر به را اشبادی کاله کشد،می عقب را دستش بنیامین

 برکه کهحالیدر رودمی و کندمی او به پشت .کشدمی

 تواندنمی وقتی ندارد ایفاصله نونج تا کندمی حس
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 یک مثل و بفهمد را بنیامین و عمو یرابطه پنهان قسمت

 .زندمی قدم تاریکی در کور

 

 سه_و_بیست_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#

 

 

 

 

 

 

 در اشگوشی و خیابان بین نگاهش و باالست سرعتش

نمی و است مانده جواببی پیامش آخرین .است حرکت
 یا و بگذارد نشدن دیده پای را ندادن جواب این باید داند

 .است نکرده پیدا دادن جواب برای مجالی برکه اینکه
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 پاهایش کف از مذاب مواد که دارد را آتشفشانی حس

 .است نمانده چیزی کردنش فوران تا و اندگرفته جریان

گل یمغازه نزدیکی در را بنیامین ماشین همچنان ردیاب
 برکه کنار در آدم این بودن فکر و دهدمی نشان فروشی

 پذیرای دوم بار برای ماشین فرمان که شودمی باعث

 لعنتی یکلمه با آمیخته که فریادی و باشد محکمش مشت

 .بچرخد ماشین کوچک فضای در است

 لحظاتی تمام عادت به زبانش و است شده کبود اشچهره

 .چرخدمی دهانش درون چندم بار برای است عصبی که

 چک با که بود مزرعه به رفتن مسیر در پیش اعتیس

گل سمت به بنیامین ماشین حرکت متوجه گوشی کردن
 که چند هر .است ماموریت امشب حسام .بود شده فروشی

 قرار برگشت مسیر در او هم باز بود تهران هم حسام اگر

 .گرفتمی

 وقتی بود، تنها لعنتی آن با برکه وقتی گشتبرمی باید

اً اشسازی ظاهر یهمه با برکه  و ...و دیدمی آزار قطعا
 بود دیگری چیزهای نزدیکی این از هدفش بنیامین وقتی

 .گذشتنمی برکه جنسی هایجذابیت خیر از و
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 و زندمی بیرون اشبینی از مذاب مواد کندمی حس
 وزدمی که بادی به اهمیتبی  .سوزاندمی را پوستش

 این با اشگرفتگی گر .دهدمی پایین را شیشه عصبی

همهبی آن با اشفاصله وقتی ولی شودنمی خنک که چیزها
 دستش دم شدن آرام برای دیگری راه است زیاد چیز 

 .نیست

 طعم شرفبی آن دوم بار برای است قرار احتماالاً امشب

 نگران که ندارد منصبی دیگر .بچشد را لگدهایش و مشت

 اندچیده که پلنی مامت شدن خراب حتی .باشد آن از انفصال

 گیردمی قرار محض اهمیتیبی در اندبرده پیش اینجا تا و

 این از هدفش وقتی است، برکه کنار بنیامین وقتی

 ماجرای تکرار پتانسیل وقتی و است نامشخص نزدیکی

 .دارد را ارغوان

 از جلوتر که ماشینی ردیف دو .رسدمی قرمز چراغ به

 با .دهندنمی شکنیقانون ی هاجاز اندگرفته قرار ماشینش

 با و کندمی لمس را اشپیشانی عصبی و محکم دستش

می عمرش قرمز چراغ ترینطوالنی تماشای به حرص
 .نشیند
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 یصفحه تکراری مسیر اشگرفته گر نگاه فاصله این در
 یصفحه روی اشنگاه .گیردمی پیش در را گوشی
 آن افتادن اتفاق به لحظه این تا که بیندمی را چیزی ردیاب

می دور فروشیگل از بنیامین ماشین .است داشته اصرار
 .شود

 

**** 
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 گذردمی فروشیگل کنار یشده بسته هایمغازه مقابل از

 در حریصانه نگاهش .دهدمی هل را ایشیشه در و

 زود خیلی را هبرک و چرخدمی فروشیگل کوچک فضای

 .کندمی پیدا

 .است شده خم جلو به و نشسته صندلی روی که دختری

 صورتش طرف دو موهایش شده، کشیده عقب به شالش

 انگشت دو بین سیگار روشن نخ یک و گرفته قاب را

  .کندمی خودنمایی ظریفش

می او سمت به را سرش لحظه یک برای فقط برکه
می قرار قبلی پوزیشن در هدوبار او دیدن با بعد و چرخاند
 .کندمی مهمان را خودش محکمی پک و گیرد

 .کندمی تند قدم او سمت به و کندمی رها را در محمدامین

 طرف دو در را دستش دو هر و نشیندمی زانو دو روی

 برکه صدای .گذاردمی او بدن با برخورد بدون صندلی،

 :است شده غرق تفاوتیبی در انگار که است کسی صدای
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 رو صدات ترسیدممی چون کردممی رد رو تماست-

 بهم هم اینجوری که چند هر .بشه خراب چی همه و بشنوه

 .کرد شک

 از محمدامین که ابروهایی و قبل کبودی به ایچهره با

 صدای ترینرگه دو با نکرده کم شانگره بودن کور

 :گویدمی ممکن

این حتی .آدبرمی کاری هر ازش ...کردی درستی کار-
 اذیتت ...بذاری اسپیکر روی رو تماس بخواد ازت که

  کرد؟

 و دهدمی بیرون را دود بازشنیمه هایلب میان از برکه
 :دهدمی جواب غریب لحنی با آن به خیره

 !کنیدمی اذیتم دارید تونهمه-

 .دهدمی او به گفتن بیشتر یاجازه سکوت در محمدامین

 را محمدامین که کندمی صافیانبی که داندمی خوب برکه

 :دهدمی ادامه اشانصافیبی به علم با .بنددمی جمع هم

می آزارم دارید تونهمه تون،همه ...تو عمو، بنیامین،-
 !دید
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 از را سیگار تا بردمی باال را راستش دست محمدامین

 :بکشد بیرون او انگشتان بین

 آزار عثبا من که رو قسمتی اون و برکه زنیممی حرف-

 .کنیممی حلش دیدنتم

 ماندمی هوا در محمدامین دست .کشدمی عقب را دستش

 :خنددمی عصبی او و

 ...کورش نوع از اونم بازیشب خیمه عروسک شدم-

 کنیدمی استفاده وجودم از دیدمی حرکتم دید،می تکونم

 دارم قصه کدوم توی بینمنمی و دونمنمی حتی من ولی

 چیه بنیامین و عمو یرابطه فهممنمی .کنممی بازی نقش

 که بار هر چرا بنیامین فهممنمی کنه،می مخفیش عمو که

 چرا فهممنمی داره، پیروزی حس زنهمی حرف عمو از

 بود امخونه سر باالی چی برای شاتهلی اون بفهمم نباید

 .رسیده کجا به عموم و تو زدن حرف ینتیجه و

 

 پنج_و_بیست_و_سیصد_پست#
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 حسینی_عادله#

 

 

 

 

 

 

 

 و دهدمی جا حالتش خوش هایلب بین دوباره را سیگار
 .آیدمی پایین و شودمی مشت محمدامین دست

می درد از پر برکه و کندمی کدر را شانبین فضای دود
 :گوید

 .داره مشکل تو با عموم داری، مشکل بنیامین با تو-

 مشکل هم با و دارن مخفی یگذشته یه بنیامین و عموم

 .دارن

 :گویدمی دلخور و کندمی نگاه محمدامین به باالخره و
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 درگیر مرد سری یه با باید من بگو ...محمدامین بگو تو-

می من و شهمی تموم شونبین ماجراهای کی کنم؟ کارچی
  کنم؟ زندگی نرمال آدم یه مثل تونم

 او و ریزدمی پایش ران روی شده سوخته سیگار خاکستر

 با محمدامین او جای به .دهدنمی نشان العملیعکس هیچ

 پایین پایش روی از را خاکسترها سرعت به و دست پشت

 .ریزدمی

 جایی به برکه یخسته نگاه .آوردمی باال که را سرش

 فیلتر  و کندمی بلند دست باراین .است پاهایشان حدفاصل

 دلیلی برکه .کشدمی بیرون او انگشتان میان از را سیگار

   .ندارد کردن اعتراض برای

 سطلی درون را فیلتر .ایستدمی و شودمی بلند محمدامین

 برگه به باال از بعد و کندمی پرت دارد قرار فاصله با که

 :کندمی نگاه

 .بریم شو بلند-

 ادامه قاطعانه محمدامین .دهدنمی نشان العملیعکس برکه

 :دهدمی
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 زنیم،می حرف سواله تبرا که چیزایی یهمه مورد در-

 هر و رسیمی جوابش به داشت جواب که کدومش هر

 تایم یه و االجلضرب یه تو نداشت جواب که کدومش

 رو جواباش من تا کنیمی مشخص من برای محدودی

 .برکه شو بلند .کنم پیدا برات

 :خنددمی عصبی برکه

 بکشی؟ رو همه جور قراره تو-

 .دارد منافات قبلش یانهانصافبی جمالت با سوال این و

 و اندازدمی او بازوهای زیر دست .شودمی خم محمدامین
 رود،می عقب به برکه سر .کشدمی باال نرم را برکه

 در ممکن حالت تریننزدیک در محمدامین .هم موهایش

 :زندمی لب جدیت با و شمرده او صورت میان

 ایزهاندا به کنممی سعی فقط .کشمنمی رو کسی جور من-

 و خلوت جای یه ریممی ...کنم جبران کردم ظلم بهت که
 .رهنمی اشخونه کسی نکنیم حلش تا امشب
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 .کشدمی عقب او بازوی زیر از را دستش آرام بعد و

 نوازش برکه هایدست ساعد تا بازو از انگار که طوری

 .است شده

 

 شش_و_بیست_و_سیصد_پست#
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 یفاصله .کندمی ترمحکم پاهایش دور را دستانش یحلقه
است نشسته آن روی که زمینی و کم رانوهایش و چانه بین

 روی رنگی هایچراغ انعکاس به نگاهش .است سرد 
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 صدای به گوشش و است چیتگر یدریاچه آب سطح

 حوصله با و نشسته او با کمی یفاصله در که ایمردانه

 یفاصله با باراین ردم این کندمی حس .دهدمی توضیح
 این باید داندنمی برکه و است نشسته او از کمتری

 .نه یا بداند نشانه یک را بیشتر نزدیکی

 بدون صیامی عباس با گویشوگفت ینتیجه از که مردی 

 کهدرحالی همآن گوید،می برکه برای سانسوری هیچ

اً  بوده نظامی زمان یک که فردی کاری سیاست قانونا

  .باشد این جز چیزی باید است

 و گویدمی شاتهلی بحث از شمرده و جدی محمدامین
 از .است خانه آن در عباس یگفته به که ایخاکی زیر

 آن درآوردن و خانه کردن خالی برای بنیامین پافشاری

 شدن قطع برای عمو اصرار از .گویدمی خاکی زیر

 که وقتی شدنش عصبی از و سمانه یخانه هایدوربین

 بیشتر قصد بنیامین و او یرابطه مورد در محمدامین

 یصادقانه و جدی صدای برکه .گویدمی بود کرده دانستن
 عمویش و او بین که چهآن سازیً شفاف حال در را مرد

 دانستن، بیشتر که رسدمی باور این به و شنودمی گذشته
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 باال را هاآن تعداد تصاعدی و نکرده کم را هایشسوال

 .است دهبر

 یشنوده هم باز و کشدمی دهانش داخل به را لبش یگوشه
 :است کم هایشگوش با اشفاصله که ماندمی صدایی

 عموت یچندباره اخطار ما روزاون گویوگفت ینتیجه-

 دور اشبرادرزاده و زندگیش از اینکه درمورد بود

 تا اینکه برای ایستاده و نزده حرفش زیر عموت .بمونم

 این که اینه مسأله اما کنه همکاری ماجرا این رآخ

 یاجازه .خاصه چهارچوب یه توی کردنش همکاری
سال رابطه به حرف وقتی و دهنمی من به دونستن بیشتر
 و گیرهمی گارد شدت به رسهمی بنیامین و خودش قبل ها

 .داره موضع

 اطراف و دریاچه خلوت کامالاً فضای در را نگاهش برکه

 شدت به زندنمی پر پرنده اصطالح .رخاندچمی آن

اً خلوتی و سکوت این و است فضا این یبرازنده  قطعا

 از اثری حاال که است پیش ساعاتی طوفان و باد ینتیجه

 کشدمی نفس را محمدامین تلخ عطر .است نمانده باقی آن

 :گویدمی و
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 بینممی دارم .نیست عادی هاشحالت عموم دونممی منم-

 مثل و کرده بیشتر رو کاریش شیفتای خودش خابانت به

 .کرده زیاد ماه توی رو کاریاش شب تعداد امشب

 بدحالی از دلش .فشاردمی هم روی را چشمانش درد با

 است گرفته عجیب مانده باقی برایش که تریبزرگ تنها

 داخل که امشب طوفانی هایساعت تمام ایاندازه به

 :بود گرفته مغازه

 

 هفت_و_بیست_و_دسیص_پست#
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 حیاط تو و رهمی راه خواب تو وقتی بار، یه شب چند هر-

 بفهمم تونمنمی اینکه از چرخهمی خودش دور درمونده

 .خورهمی بهم خودم از حالم بشم درمونش و چیه دردش

نمی اما بزرگه کاریمخفی یه درگیر عموم که موافقم منم
 که چی هر حاال رو لعنتی واقعیت اون باید چرا فهمم

 تونهمی خطری چه من دونستن ؟!کنه مخفی من از هست

 کرده امخسته که هاستندونستن همین باشه؟ داشته براش

 توی که دارم رو فضایی آدم یه حس .ببُرم شده باعث و

می پایین و باال جو با و نامشخصه تکلیفش ...معلقه فضا
  .چرخهمی و شه

 .شودمی رخشنیم یخیره و چرخاندمی سر محمدامین

 در را اشچهره رنگ چند از ترکیبی با فضا روشنایی

می باال را ابروهایش از یکی .است داده قرار دید معرض
 :دهد
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 قبل ساعت یه حال حالت و بدونی بیشتر تو که اینجاییم-

 حالت سواالتت به دادن جواب با بشه که هرجا تا .نباشه

می متوسل زور به نشه که هم رجاشه کنممی عوض رو
 .شم

 محمدامین متفاوت روش به .زندمی کجی لبخند برکه

 را نفسش .کندمی فکر هوایش و حال کردن عوض برای

 :پرسدمی دریاچه به رو خیره و کندمی آزاد محکم

 کنه؟ کمک بنیامین دستگیری برای جوریچه قراره عمو-

 زور به قراره یا بدونم رو سوالم این جواب تونممی

 بشی؟ متوسل

فاصله .شودمی کشیده باال سمت به محمدامین لب یگوشه
 تلخ که ایبرکه .شودمی کم قبل روزهای یبرکه با اش

 .دارد هم اعتماد البته و دارد شیطنت نیست،

گونه استخوان روی هایمژه یسایه روی از را نگاهش
 .دهدمی دریاچه کنار خالی هایقایق به و داردبرمی اش

 برای شده چیده سناریوی از عجله بدون .افتدمی حرف به

 از .گویدمی جرم ارتکاب حال در بنیامین یدستگیره
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 عباس، نقش از و هامهره موقع به و درست شدن چیده

 .گویدمی قانون نقش حسام، نقش

 بازنیمه هایلب با و چرخانده گردن حاال که است برکه

 چیزهمه حساب مرد این .کندمی ماشایشت شنیدن حین در

 باعث که مردی دستگیری برای مرد این .است کرده را

 شغلش دادن دست از و آبرویش ریختن خواهرش، نبودن

 یتجربه باریک او .ندارد نه، عجله اما دارد اصرار است
 باراین که است همین ظاهرااً و است داشته را کردن عجله

 پایش زیر بودن سفت از اول دداربرمی که را قدمی هر

 .رودمی بعدی هایقدم سراغ به بعد و شودمی مطمئن

 .اندگرفته خودشان به شکستگی حالت برکه پهن ابروهای

 .دهندمی نشان را بهتش همچنان هایشلب

 که آوردمی ایمان بیشتر این به و شنودمی سکوت در

 از ترضای با حاال و کندمی چه که داندمی محمدامین

 هراسی هیچ و گویدمی برکه برای دارد چنته در که آنچه

 .ندارد هایشنقشه در او کردن شریک از
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 هشت_و_بیست_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#

 

 

 

 

 

 

 

 

 را پاهایش و ستون بدنش کنار را هایشدست محمدامین

 قصد چرخاندمی برکه سمت به را سرش .کندمی دراز

 العملعکس اولین دیدن د،کن نگاهش طوالنی که دارد

 هایلب اما خواهدمی توضیحاتش شنیدن از بعد را برکه
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 که کند فکر خواهدنمی .کندمی منصرفش برکه باز نیمه

  .خواهدمی هم دیگری چیزهای دلش

 کمکم که است دریاچه طرف آن هایساختمان به نگاهش

 را برکه صدای .شودمی خاموش هایشانبعضی چراغ

 و سنگین نه انگار که صدایی .شنودمی قبل از تردارجان
 داخل که دختری صدای به شبیه صدایی .است دلخور نه

 گفته کردن جبران و ماندن از حسام یخانه خواب اتاق

 .بود

 این اینکه به کردن فکر خوبه، هم بهش کردن فکر حتی-

 با نامرد اون یقصه نیست قرار و بنیامینه یقصه پایان

  .بشه تکرار دختری هیچ

می مکث ثانیه چند فقط برکه .کندمی گوش سکوت در
 فهمیده که حاال شده، راحت خیالش که حاال انگار .کند

 آن کجای او و برود پیش چطور ماجرا این است قرار

 :دارد انگیزه زدنحرف برای است ایستاده

 .شدم انداخته دست قصه این توی کردممی حس امشب-

می حس .کردم شک بهت مدت این یتو بار اولین برای
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 گیر برای وجودم از نیست قرار بودی گفته اینکه کردم

 پوچه و خالی تو یوعده یه بشه استفاده بنیامین انداختن

 انگار .باشه برم و دور که داره میدون بنیامین وقتی اونم

 رو محمدامین که بخشیش اون .بود شده بخش دو ذهنم

 که بخشی و بود آلزایمر گیردر بود شناخته حامی و امین

 .کردمی یادآوری برام رو گنگ محمدامین یه بود فعال

 هر به اونم خواهرشه انتقام دنبال فقط که محمدامینی

 .قیمتی

 از دیگر واحد یک چراغ شدن خاموش به محمدامین

می فکر این به و کندمی نگاه رویش به رو هایآپارتمان
 برای اما نکند نگاه تواندمی او بازنیمه هایلب به که کند

 زمزمه .ندارد ایبرنامه او زدن حرف ناز به نکردن فکر

 :کندمی

یه وقتش به رو برته و دور که بنیامینی اون پاهای-
 .نشه سرپا وقتهیچ دیگه که کنممی قلم جوری

 :جانکم جانً کم .خنددمی برکه

 فکر امشب .شهنمی خالصه همین به امشب بدم هایحس-

 دم چقدر هستم، شخصیتی و شان بدون دختر چقدر کردم
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 خودش به خالفکار متجاوزً  یه که ارزشمبی و دستی

 به ذهنش توی اونقدر و کنه خواستگاری ازم دهمی اجازه

 .عقده سر یهدیه درگیر فکرش که مطمئنه مثبتم جواب

 هایلب از که کلماتی خاص تلفظ درگیر محمدامین باراین

 با را او که خاصی تلفظ نیست شوندیم خارج برکه

 یمهره صدای کند،می درگیر هایشخودداری و خودش
 .است تریغالب صدای خودش گردن

 

 نه_و_بیست_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#
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 شودمی جمع خودش در بیشتر .شنودمی را صدا این برکه

 .روندمی فرو همدر زانوهایش دور ترمحکم هایشدست و

 خیال انگار .شوندمی جاری زبانش بر ترروان کلمات ماا

 مورد در محمدامین توضیحات ینتیجه که اششده راحت

 یتخلیه به را او است بنیامین دستگیری ینحوه
 :کندمی تشویق احساساتش

 احمق به گرددبرمی خودمم به امشب بد هایحس-

 من .باشه شرمنده خودش دست از آدم بده خیلی ...بودنم

 این با داشتم قصد زمانی یه چطور که خودمم یشرمنده

 باهاش اما بودمش نپذیرفته مدت اون تمام .بدم ادامه آدم

  .بودم امیدوار آینده به احمق یه مثل و دادممی ادامه

 غیر کسی برای که است بار اولین را اشبعدی هایجمله

 :کندمی تکرار خودش از

 اما شدممی نابود شدمی زدیکن بهم که هربار از بعد من-

 .نکنم زده خودم از رو نامردم نامزد تا کردممی سکوت
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 انتخاب اشتباه کنم ثابت بابام به تا کنم زندگی خواستممی

 شدن مالیدست قیمت به کردن ثابت این اگر حتی نکردم

 .باشه

 !کن تمومش جاهمین برکه-

 که است مردی صدای .نیست محمدامین صدای صدا، این

 گرفتگی و کرده خورد شکسته، زده، فریاد بارها انگار

 .هاسترفتن در کوره از همان حاصل صدایش وحشتناک

 هم دهدمی اخطار هم همزمان که است مردی صدای

  .کندمی خواهش

 رنگ که مردی سمت به .چرخاندمی سر سمتش به برکه

می توجه جلب هم فضا این حداقلی نور در اشچهره کبود
 و رسدمی نظر به بلندتر فاصله این از مرد این گردن .کند
 پوست روی از حتی خونش جریان قدرت انگار که رگی

 .است مشخص هم

 دست .است بدنش ستون دستش یک فقط حاال محمدامین

 مشت و شودمی کشیده صورتش روی بر محکم دیگرش

  .کندمی استپ هایشلب روی شده
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 حتی دارد، دوست را مرد این بد حال خودخواهانه برکه

 ارغوان سر بر آنچه یادآوری به را مرد این بد حال اگر

 :دهدمی ادامه .بدهد ربط آمده

 .کردم شتجربه که کن فکر من به سخته؟ برات شنیدنش-

 و برسونم اوج به رو نامرد یه و بشم لمس اینکه یتجربه
 اون صدام با کنممی خواهش بهش ندادن ادامه برای وقتی

 اتفاقی ظاهر در بینمون محمدامین .کنم تحریک رو دمر

 اما نیفتاده افتاد ارغوان برای که هاییاتفاق سبک اون از

 .شده تجاوز من روح به

 .کن بس-

نمی احساس مرد این کالم در کردنی خواهش باراین برکه
 .است اعتراض و اخطار هست چه هر .کند

 مقابل در مینمحمدا دست دو هر جمله این گفتن از بعد و

 سمت به محکم سرش و شودمی قفل گردنش پشت نگاهش

 آنقدر آن، اطراف و دریاچه .شودمی گرفته باال آسمان

 یشده تند و عصبی هاینفس صدای برکه که است ساکت
 :شنودمی جمله این گفتن حین را محمدامین
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 سی_و_سیصد_پست#
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 حتی نه من، برای نه .کنینمی مرور رو روزا اون دیگه-

 !کنینمی مرور هم خودت برای
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 و سادیسم درگیر همزمان کندمی حس .زندمی لبخند
 به مرد این و خودش دادن آزار .است شده مازوخیسم

 بار اولین برای .هایشناگفته در او کردن شریک قیمت

زخم کندنمی حس و زندمی شخم را روزها آن که است
  .اندهگرفت عمق هایش

 این بد حال وجود با .کندمی تماشا را محمدامین هم باز

می ترجیح برکه اما .است مالحظگیبی دادن ادامه مرد
 از کدام هیچ در ایناگفته ولی باشد مالحظهبی دهد

 چرا که بداند باید محمدامین .نگذارد باقی دلش زوایای

 حضور با و امشب شده قوی هاستمدت که ایبرکه

 حضور که بداند باید محمدامین .است آورده کم ینبنیام

 او که کندمی تداعی برکه برای را روزهایی چه بنیامین

 .ندارد را وجدانبی آن با کالمی هم تحمل

 دوباره شروع یه پیشنهاد من به اقتدار با آدم همون حاال-

خیلی که هاییچت اون از بعد داره حق هم شاید .دهمی رو
 .بده رو پیشنهاد این اطمینان با باید بود گیدلتن ابراز هاش

 توی پیشنهادش از بعد تونمنمی اینکه از دارم حق منم اما

 معترض دارم حق محمدامین .بشم له کنم، تف صورتش
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 و تو بین دونستمنمی قبل یدقیقه چند تا وقتی تو به بشم
 سر از آدم این شر جوریچه قراره و گذشته چی عمو

 .بشه کم مونهمه زندگی

 برکه تصور برخالف اما افتدمی پایین محمدامین دست

 کنار سنگی قدرت با دستش .شودنمی بدنش ستون مجددااً

می پرت آب درون شدت با سنگ .زندمی چنگ را بدنش
می برکه گوش در آن بندپشت محمدامین صدای و شود
 :پیچد

 من، برای نه .کنینمی مرور رو روزا اون دیگه برکه-

 .کنینمی مرور هم خودت برای حتی نه

 بهم او تصور از بیشتر محمدامین که است متوجه برکه

 به او برای ارغوان ماجرای که است متوجه .است ریخته

 بد حال میان در دارد دوست اما .است شده تکرار نوعی

 حال از چقدر اینکه .بگردد خودش از ردپایی دنبال به او

 خودش روی که است تعصبی خاطر به محمدامین بد

پرده که روزی را آن یچشمه یک برکه که تعصبی .دارد
 به کمی .بود دیده محمدامین از بود کنار اشخانه های

 :گویدمی خسته اما حوصله با و چرخدمی او سمت
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 .بود تکراری اتجمله محمدامین-

درحالی کندمی نگاه اطراف به .کندنمی نگاهش محمدامین
 :کندمی علنی را نبودنش خوب هایشنفس تند حالت که

 مطمئن که کنممی تکرار دوبار رو جمله یه وقتی فقط من-

نمی تکرار هم دیگه باریک حتی رو کارش شنونده بشم
 .کنه

 .دهدنمی او قاطع و تند لحن به اهمیتی برکه

 

 یک_و_سی_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#
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 روی از قبل دقایقی هک را دستی و بردمی پیش را دستش

 را او انگشتان نرم .گیردمی بود زده چنگ را سنگ زمین

 کف خاک زبری آرامش با انگشتانش با و کندمی باز

 انگار که است طوری حرکتش .کندمی لمس را او دست

 :دارد ایعجله هیچ بدون را او دست تکاندن قصد

 .کردممی فکر چی به داشتم پیش روز چند دونی می-

 نرم حرکت بعد و را او اول .چرخاندمی سر دامینمحم

 در .کندمی نگاه را خودش دستان کف در را او انگشتان

 .ماندمی منتظر سکوت

 بنیامین دونستمنمی روزا اون که کردممی فکر داشتم-

 حمایت دیدم،می توجه مبهم آدم این از آدمیه، جورچه کیه،

 حتی .بود عجیب حسیبی یه بهش حسم اما دیدممی

 برام بودنش و کردنمی اذیتم نبودنش هم اول روزای

  !نداشت جذابیتی

 :رودمی عقب کمی شالش .دهدمی تکان سر
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اً کردمی تعریف صدام و خوشگلیم از وقتی-  باید قانونا

 .کشیدممی عذاب ولی کردممی ذوق

 سر آرام برکه .کشدمی عقب را دستش کالفه محمدامین

 .کندمی هشنگا و کندمی بلند

 ظریف انگشتان نرم بازی خاطر به فقط کشیدن عقب این 

 حرکت یک کشیدن عقب این .نیست دستش کف برکه

 است شرفیبی به کردن فکر شسرمنشاء که است عصبی

 آنکهبی حاال برکه و است بوده برکه جسم تمام درگیر که

 .است کردنش بازگو مشغول کندمی چه او با بداند

 تندش العملعکس .بدهد نشان تندی العملکسع تواندنمی

  .است دیده را اشنتیجه و داده نشان پیش سال چند را

 به خیره بعد و چرخاندمی دهانش داخل را زبانش فقط پس

 :گویدمی جدیت با دریاچه سویآن شهربازی

 یادت اینکه برای .کنی مرور رو روزا اون نبود قرار-

 .نگذشته زمان خیلی بره

 شدن بلند منتظر و شودمی بلند جمله این گفتن از دبع و

  .ماندمی برکه
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 زمزمه .کندمی نگاهش و بلند سر اما شودنمی بلند برکه

 :کندمی

 .بزنم حرف اون مورد در خواستمنمی-

 .کندنمی نگاهش ولی دهدمی تکان سر سوالی محمدامین

 بدش حال شدن علنی با خواهدنمی و است ریخته بهم

 دوم بار برای را برکه یزمزمه .بریزد بهم هم را رکهب

 :شنودمی

 دیگه چیز یه به خواستممی چون گفتم رو اینا باراین-

 !عجیب چیز یه ...برسم

 ادامه مکث با برکه و شودمی برقرار سکوت لحظه چند

 :دهدمی

 جذبم دید،می رو من کرد،می تعریف ازم آدم اون اینکه-

 من تو ...بودم عاجز بودن کنارش در از من ولی بود شده

 هیچ انگار ام،نامرئی انگار که جورییه بینی،نمی رو

 اینا یهمه با اما آمنمی تو چشم به و دارم یا ندارم جذابیتی

 مدام دلم من که داره جذابیتی یه برام بودن تو کنار

 مشابهش .چیه حسم اسم دونمنمی .خوادمی رو تکرارش
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 خیلی خوشاینده، برام هست چی هر اما منکرد تجربه رو

 تجربه سال بیست این توی که حسایی تمام از خوشایندتر

 .کردم
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 ...شک هایشگوش به .زندنمی هم پلک حتی محمدامین

 و ساده اعتراف این .است شنیده درست ندارد؛ نه،
  .است شنیده دختر نهمی از را صادقانه و مظلومانه

تکیه زمین روی زانویش یک و نشیندمی زانو دو روی
 برای است بزرگش خال مهمان که دستی .شودمی گاه

 و شودمی مشت نکند ایخودسرانه حرکت هیچ اینکه
 روی هایشمردمک .گیردمی قرار پایش ران روی

 .شوندمی ثابت برکه یکشیده چشمان لرزان هایمردمک

 :پرسدمی محکم اما شمرده و آوردمی پایین را صدایش

نمی من مطمئنی دونی؟نمی رو حست اسم مطمئنی تو-
 بینمت؟

 :کندمی نجوا و کشدمی پایینش لب روی را زبانش

 .نیستم مطمئن کدومشهیچ برای .نیستم مطمئن نه-

پیش قصد انگار .شودمی ترمشت محمدامین چپ دست
 :کندمی ترسفت را افسارش محمدامین و دارد روی

 خیلی خوایمی رو بودن باهاش که اونی سر از دونیمی-

  کنی؟می ظلم خودت به داری دونیمی هستی؟ زیادی
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می کنار را صورتش درون موهای آرام انگشت دو با
 مستقر ترطرف آن کمی فقط نهایت در که موهایی .زند

 :دهدمی تکان سر حس با .شوندمی

می تجربه دارم که حسی ترینعاقالنه برای رو من داری-
  کنی؟می سرزنش کنم

 .نیست چپش دست بودن مطیع به محمدامین راست دست

 دو .شود مهار شدن مشت با که است این از ترسرکش

 باالتر کمی را او سر .نشیندمی برکه یچانه زیر انگشتش

 :زندمی لب اون چشمان به خیره همچنان و آوردمی

 شاید که متوجهی ترم؟بزرگ ازت رچقد دونیمی-

 .بیاد پیش برات من از بهتر موقعیتای

 :زندمی پلک آرام برکه

 دلبازی و دست اونقدر بیاد پیش برام بهتر موقعیتای اگه-

  ببخشی؟ رو من که

 امروز .زندمی لبخند برکه شودمی قفل که محمدامین فک

می که آنچه به مرد این شدن اذیت از است، شده عجیب
 .رسدمی خواهد
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 بهترت هایموقعیت از داشتی وقت امشب از قبل تا-

 راهت سر موقعیتی هیچ من جز امشب از .کنی استفاده

 .مونهنمی

 :خنددمی آرامش با اما خسته برکه

 .آدنمی بهت ...قلدری بودی نکرده رو سروان جناب-

 و کشدمی بیرون او یچانه زیر از نرم را انگشتش دو
 او چشمان به خیره .گذاردمی خودش هایلب روی آرام

می جواب نهایت در و بوسدمی طوالنی و معنادار نرم،
 :دهد

همه قراره که برسه تو داد به خدا .آدنمی بهم کارا خیلی-
 .کنی تجربه من با رو ش
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  ...امشب خدا به شدی خسته جون برکه بگردمت-

 آخرین و زندمی لبخند سهیل خواهر ستاره غلیظ لحن هب

اً هم خودش .کندمی پر جوش آب از هم را استکان  دقیقا

اً .است شده خسته که کرده کارچه داندنمی  ساعت یک دقیقا

 به خانه کهدرحالی هم آن بود، رسیده سهیل یخانه به پیش

 و کیک سهیل و زدمی برق تمیزی از ستاره بودن لطف
  .بود داده سفارش بیرون از را اهاغذ

بی و دهدمی جا سینی کنار را نسکافه باریک یبسته
 :گویدمی تعارف
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 داداشت و خودت رو زحمتا ...نبود که کاری اومدم من-

 .کشیدید

 یگفته به .زندمی گوش پشت را کوتاهش موهای ستاره
 به اهمیتبی او و است کوتاه موی عاشق نامزدش خودش

 میل باب را خودش است اشعروسی دیگر وماهد اینکه

 :ساخته نامزدش

 تولد، این اومدی تو که ایلحظه از واال .اینجوری نگو-

 نه داشت دماغی و دل درسا نه قبلش که وگرنه شده تولد

 .سهیل

 .دهدمی تکان سری تنها او برای و داردبرمی را سینی

 ردو نظرش از که نیست چیزی سهیل اسم روی او تأکید
می بیرون آشپزخانه از .نیست اولش بار دختر این .بماند
 به حسش درسا مثل کم کم کندمی حس کهدرحالی زند

 یبقیه از که سهیل خواهر این کاش .شودمی منفی ستاره
 برای کمتر است برادرش به حواسش بیشتر خواهرها

 او تن به که باشد شرایطی یآماده و بدوزد و ببرد خودش

 .دکن سهیل و
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 است درسایی به چشمش میز روی سینی گذاشتن حال در

 .است سرگرم هایشهدیه با که

بچه برای معقولی یهدیه برکه نظر از سهیل یهدیه تبلت
 کرده زیاد را درسا هایچشم برق اما نیست سن این در ی

 احترام سهیل انتخاب به بود داده ترجیح برکه .است

 به را اعتراضش تارهس اما کند اختیار سکوت و بگذارد

 .بود آورده زبان به آن باالی قیمت خاطر

 یک با برکه و بود کرده نگاه اشعمه به اخم با درسا

 کند دعوت سکوت به را او هم که بود کرده سعی چشمک

 .کند کم فضا سنگینی از هم و

 درون نسکافه باریک یبسته محتویات ریختن مشغول

درحالی و شودمی جخار اتاق از سهیل که است استکان
 :دهدمی قرارش مخاطب آیدمی سمتش به که

 نیاد هم تولد برای نگفت مگه .نیومدا عباس عمو برکه-

  .رسونهمی رو خودش شام برای

اً سهیل  کندمی بلند سر برکه .ایستدمی برکه سر باالی دقیقا

 :گیردمی سمتش به را آماده استکان و
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 .زنممی نگز بهش االن ...خبرمبی ازش منم-

 ستاره  .گیردمی را استکان و کندمی دراز دست سهیل

 شده دون انار حاوی که کریستالی ظرف با لحظه همان

 سهیل و برکه به نگاهی .زندمی بیرون آشپزخانه از است

 :گویدمی خنده با و اندازدمی
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 .هاارهد خوردن نسکافه این سهیل-

 از حالتی اشچهره و شودمی نزدیک همبه برکه ابروهای

 :دهدمی جواب دلخوری با سهیل .گیردمی خود به تلخی

 ...تو یمزهبی هایچایی برعکس آره-

 با که شودنمی دلخور تنها نه ستاره برکه تصور برخالف

 .شکندمی هم در را سکوت مانندش استارت هایخنده

می اشنادیده برکه .است راضی گرفته هک جوابی از انگار
 تمام .رودمی کانتر سمت به و شودمی بلند جا از گیرد،

 مدت تمام و بود گرفته خودش گوشی با را تولد هایعکس

 فکر هاعکس در باران خالی جای به که بود کرده سعی

 .بود نشده موفق درنهایت که چند هر نکند،

 از پیام دو متوجه گیردب را عمویش یشماره اینکه از قبل

  .شودمی او سمت

 از من طرف از .بیام تونمنمی امشب من عمو جان برکه"

 اشهدیه که بگو درسا به و کن عذرخواهی سهیل

 "محفوظه
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اً .است عادی غیر کمی اول پیام نظرش از  که مخصوصا

 داده تغییر درسا خاطر به را اشکاری هایبرنامه عمو

 .بود رفتهگ مرخصی نوعی به و بود

می پایدار نظرش در ثانیه چند فقط اول پیام بودن عجیب
 تعجب از را دهانش که است پیامی دوم پیام چون .ماند

  .کندمی باز

 بچه اون بذار .بمون درسا پیش رو امشب نظرم به"

 "کنه احساس کمتر رو باران خالی جای امشب

 به هک عمویی .دارد تناقض اعتقاداتش با عمو پیشنهاد این

 نشان واکنش همیشه سهیل یخانه در برکه خوابیدن شب

 .دادمی

 

**** 
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 .گذاردمی دهان به و زندمی چنگال به را کباب از ایتکه

 زیر انگشتش دو و شده ستون میز روی چپش دست آرنج

 لمس به کندمی حس که است روز چند .دارد قرار چانه

اًدقیق .است کرده پیدا عالقه اشچانه کردن  شب دو از ا

 انگشت دو مهمان اشچانه چیتگر یدریاچه کنار که پیش

 که هاییلب مهمان مردانه هایانگشت و بود شده مردانه

 .بودند بلد را معنادار یبوسه

 ایمسأله درگیر حسام و محمدامین .است گذشته شب دو

 از خارج خاطرش به اما چیست داندنمی برکه که هستند

  .گردندمیبر بحص فردا و تهرانند

 جمله این به کردن فکر با را روز دو این تمام برکه و

 برسه تو بداد خدا آد،نمی بهم کارا خیلی" که است گذرانده

 "کنی تجربه من با رو شهمه قراره که

 .بود تو گوشی صدای انگار برکه خاله-

 .کشدمی عقب اشچانه زیر از را انگشتانش آرام برکه

 هم موفق که دارد را صحنه یک سازی شبیه قصد انگار

 دنیا یک یاندازه به لمس آن تا لمس این بین .شودنمی

 .است فاصله مردانگی

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  
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 از پیامی هم باز .رودمی کانتر سمت به دوم بار برای

 :عباس

 

 پنج_و_سی_و_سیصد_پست#
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  نه؟ مگه مونیمی دیگه رو شب-

 که چیزی .فهمدنمی را ریپیگی و اصرار همه این دلیل

 .است غیرعادی چیزی یک وسط این که است این فهمدمی
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می حس کهدرحالی رودمی میز سمت به گوشی با باراین
 میز پشت متفکر .ندارد دادن ادامه برای اشتهایی هیچ کند

 :شنودمی لحظه همان را سهیل صدای که نشیندمی

  نوشابه؟ یا دوغ برکه-

 گنگ و گیج لحظه چند .چرخاندمی سر او سمت به برکه

 .است نفهمیده را او سوال مفهوم انگار .کندمی نگاهش

 پیش است، عباس پیش فکرش .نیست اینجا انگار اصالاً

 .اشغیرعادی هایپیام

می متعجب .است مانده بالتکلیف لیوان دور سهیل دست
 :پرسد

 ؟!شنیدی برکه-

لبه را دستش دو هر و داردبرمی را نگاهش مکث با برکه
 گفتن رسدمی نظرش به که چیزی تنها .گذاردمی میز ی

 :است جمله این

 !برم باید کنم فکر سهیل-
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**** 

 

 

 عجله .شودمی کوچه وارد سرعت با و زندمی راهنما

 آنکه بدون هم باز است نگران  چرا؟ بداند آنکه بدون دارد

نمی که است نابسامان و درهم افکارش آنقدر ؟!چرا بداند
 حتی .کند فکر رفتنش بابت درسا دلخوری به تواند

 که سهیلی .ندارد سهیل هایحرف مرور روی تمرکزی

 بود داشته نگه اتاق داخل پوشیدن، مانتو حال در را برکه

 که کردمی تصور او .بداند را رفتنش مقدمهبی این علت تا

 تنها برکه و است دلخور ستاره رفتارهای بابت برکه

 بدهد بود توانسته او خیال کردن راحت برای که یجواب

 اهمیت از درجه اون در ستاره حرفای" بود جمله همین

 دلخور به برسه چه بکنم فکرم بهش حتی من که نیست

 کنممی خواهش که دیگه دلیل یه به برم باید االن .شدن

  "نپرس ازم موردش در فعالاً
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 ماشین خالی جای به نگاهش .کندمی توقف خانه مقابل در

هیچ برکه برعکس که عمویی .است خانه در جلوی عمو
 .بردنمی خانه داخل را ماشین وقت

آن خانه بیرون محض تاریکی شودمی پیاده که ماشین از
 روشن اطراف هایخانه تمام سرَدر چراغ کهدرحالی هم

 شدن درشت به را چشمانش و باز هم از را هایشلب است

  .کندمی وادار

 پیام هیچ مغزش و رودمی پیش خانه سمت به کند ایشپاه

 به تواندمی هم را تاریکی این داندنمی .دهدنمی مشخصی

 بدبینی یک درگیر او یا کند اضافه عمو عجیب هایپیام

 !است؟ شده بیمارگونه

می فرو در قفل درون را کلید کهدرحالی دستانش لرزش
می سرچشمه کندمی بافیمنفی که ششمی حس از کند
 محض تاریکی .شودمی باز سخت همیشه مثل در .گیرد

اً است انگیزرعب خانه  جیغ صدای با وقتی مخصوصا

 .است شده ترکیب هاگربه
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 نگاهش .ایستدمی و داردبرمی عقب به قدم یک ناخودآگاه

 با تاس رفته فرو محض تاریکی در که حیاطی در

می جیغ او حضور از ترسیده هاگربه .چرخدمی وحشت
لحظه برای آنی لرز یک .کنندمی فرار سرعت با و زنند
 و تاریکی ینتیجه فقط لرز این .شودمی تنش مهمان ای
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 ترسیدن برای چیزی انگار بلکه نیست هاگربه فرار

می را پلکش پریدن .چیست داندنمی برکه که دارد وجود
 نگاهی کوچه به و چرخدمی پشت به ایلحظه رایب .فهمد

 پاییزی سرد شب یک در .نیست کسهیچ اندازد؛می

 انگار کشد،می شالش به دستی .است خلوت کامالاً کوچه

می سمانه یخانه به نگاهی همزمان و خردمی زمان
 داخل از و است خاموش که باال یطبقه هایچراغ .اندازد

  .نیست مشخص پایین یطبقه وضعیت که هم کوچه

 حس که داده هم دستبهدست نوعی به چیزهمه انگار

 یطبقه تاریکی کوچه، خلوتی .باشد داشته ترس و تنهایی
 نبودن تهران ترمهم همه از و سمانه یخانه دوم

اً بود اگر که محمدامینی  ترسیدن برای چیزی دیگر قطعا

 .نداشت وجود

 جز ندارد راهی .دچرخمی خودش یخانه سمت به دوباره

 بشود ایبرکه همان و بزند پس را منفیش هایحس اینکه

برکه همان .است شده بر از را بودن قوی هاستمدت که
 آمده و بیاید که بود کرده اراده سهیل یخانه در که ای

  .بود
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قوه چراغ و آوردمی بیرون کیفش از را موبایلش گوشی
 اما چرخاندمی حیاط داخل را نور .کندمی روشن را آن ی

 معنای به لبخندی کندمی سعی .بیندنمی عجیبی چیز

 به که کند زمزمه طوری را جمله این و بزند موفقیت

 :بپیچد گوشش در تلقین حالت

سیم اون وجود با ما یخونه کنتور احتماالاً .شد خوب حاال-
  .پریده قدیمیش هایکشی

 اولین خاک بوی .گذاردمی حیاط درون به پا فکر این با و

 که خاکی بوی ...خوردمی مشامش به که است چیزی

 باران ایقطره حتی که شبی در هم آن خورده باران انگار

 .است نباریده

 باز سختی به را آن یزدهزنگ در .رسدمی برق کنتور به

 خانه و حیاط .زندمی را آن فیوز یدکمه و کندمی

 دهدمی بیرون صدا با را نفسش .شودمی روشن بالفاصله

 کشیدن سخره به نیت به را لبخند این .زندمی لبخندی و

  .زندمی پیشش یدقیقه چند ترسناک و عجیب هایحس
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برمی کیفش جیب به را گوشی و خاموش را قوه چراغ
 :کندمی نجوا خودش با و گرداند

 و عمو به بزنم زنگ اینکه مونده فقط ...این از این خب-
 تولد که رفته و پیچونده کجا امشب هک بگیرم رو مچش

 .نیومده

 

 هفت_و_سی_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#
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می باال ابروهایش از یکی عمویش کردن شیطنت فکر از
 .تنهاست هاستسال که سالمندی مرد کردنً  شیطنت .رود

 که هم او از کردن عذرخواهی و سهیل به زدن زنگ

اً   .بود خواهد اشبعدی کار قطعا

 که چیزی با اما .برود خانه داخل به تا چرخدمی پشت به

اً شده کاشته نهال یک .شودمی میخکوب بیندمی  در دقیقا

 سهیل یخانه نیت به وقتی که نهال یک .است دیدش مسیر

 .نبود آن از خبری کردمی ترک را خانه این

 در .زندمی قدم نهال سمت به زنان قدم و واج و هاج

می آن تعداد کم هایبرگ به دستی و یستدامی اشنزدیکی
 :کندمی زمزمه .کشد

 !چی؟ یعنی-

 بزند تواندمی که حدسی تنها .فهمدنمی را آن بودن حکمت

 کاشته را آن کردنش خوشحال برای عمو که است این

 این بودن برهوت از برکه داندمی که وقتی هم آن .است

 .بیندمی آزار حیاط
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 چرا اما .دهدمی فشار هم روی متفکر را هایشلب

اً وقتی چرا !امشب؟  این !است؟ نبوده خانه در برکه دقیقا

  باشد؟ سوپرایز یک تواندمی

می حیاط داخل را نگاهش و کشدمی نفس را خاک بوی
 نهال حیاط کنار و گوشه شاید که امید این به چرخاند

 تا نگاهش .بیندنمی چیزی اما باشد شده کاشته دیگری

 روی که چیزی دیدن با و رودمی پیش حیاط در نزدیکی

 از .کندمی باریک چشم افتاده حیاط ورودی هایموزائیک

 .چیست چیز، آن که بدهد تشخیص تواندنمی فاصله این

 شانه روی از را کیفش بند بردارد را نگاهش آنکه بدون

 .کندمی آویزان انجیر درد خشک یشاخه به و دهدمی سر

اً و رودمی سمت همان به بعد کمی می سرش باالی دقیقا
 بعد و رودمی فرو کما در انگار ثانیه چند مغزش .ایستد

 .دهدمی هشدار شدن درشت برای چشمانش به بارهیک به

اً که ایشی اً که ایشی ایستاده، سرش باالی دقیقا  دقیقا

 .است استخوان دارد قرار پایش جلوی

 کردن حلیلت و تجزیه یزمینه و است سردرگم ذهنش

 تواندمی هم تمرکز بدون اما ندارد را مقابلش یمنظره
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گربه به ربطی تواندنمی استخوان این که بدهد تشخیص
 کشیده و بزرگ استخوان .باشد داشته حیاط درون های

 .است

 بپرد؛ جا از که شودمی باعث خانه ممتد زنگ صدای

 دوم زنگ صدای با و رودمی قلبش سمت به دستش

 :دهدمی تشخیص را سمانه صدای

  ای؟خونه برکه-

 و رودمی در سمت به .دهدمی تکانی پاهایش به سختی به
 سرعت به سمانه در شدن باز محض به .کندمی باز را در

 :کشدمی راحتی نفس و گرددمی را اشچهره

 

 هشت_و_سی_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#
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 بیدار بخوابم کمیه رفتم بودم خسته .شکر رو خدا وای-

 .کردم وحشت ...قطعه هادوربین دیدم شدم

 و بود پریده خانه کنتور بدهد توضیح بیندنمی نیازی برکه
 آنچه از واج و هاج .است طبیعی هادوربین بودن قطع

 :کندمی زمزمه آهسته دیده قبل یدقیقه چند

  سمانه؟ تو آیمی-

 سکوت در بعد و کندمی نگاهش فقط لحظه چند سمانه

 حیاط وارد دارد دست در را موبایلش گوشی کهدرحالی

 یک حدود جایی دست با برکه .بنددمی را در و شودمی

 :دهدمی نشان را ترطرف آن متر

  چیه؟ اون نظرت به-
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می تند قدم بعد و کندمی تماشا را او انگشت مسیر سمانه
حرفه لطف به .نشیندمی زانو دو روی استخوان کنار .کند
می گیرینتیجه زود خیلی ندارد زمان به نیاز خیلی اش
 :گویدمی تعجب و وحشت با و کند

 .آدمه یه پای استخون این بوده؟ کجا دیگه این-

 در ؟!آدم پای استخوان .کندمی شک هایشگوش به برکه

 گیج و کشدمی پایینش لب روی را زبانش ؟!هاآن یخانه

 :پرسدمی گونهزمزمه گنگ و

  چی؟ یعنی-

 :دهدمی ادامه مضطرب سمانه

 خیلی که این آدمه یه پای استخون گممی ؟!داره چی یعنی-

  .نیست قدیمی هم

 :چرخاندمی سر برکه سمت به و

 شماست؟ یخونه حیاط توی چرا این برکه-

 معنی به و پوشاندمی را دهانش دست دو هر با برکه

گربه شاید بگوید خواهدمی دلش .دهدمی تکان سر ندانستن
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 اندآورده اینجا به و اندگرفته دهان به را استخوان این ها

 و فکر هیچ .کندمی منصرفش گفتن از استخوان سایز اما
 چیدن برای توانی هم باشد داشته ندارد، هم دیگری یایده

 .ندارد جمالت ساختن و کلمات

 سمانه که است متوجه .نشیندمی زانو دو روی سمانه کنار

 شماره مشغول و گرفته صورتش مقابل در را اشگوشی

 .است گرفتن

 .کند لمس را استخوان تا بردمی جلو آرام را دستش برکه

 حرف مشغول و گیردمی را دستش مچ راه میان در سمانه

  .شودمی زدن

 .کندمی رصد را استخوان پایین تا باال از بارها برکه نگاه

 اینجا مورد در ایایده هم باز .پردمی پلکش هم باز

 که شنودمی حالی در را سمانه صدای .ندارد بودنش

 .کندمی تکرار کسی برای را شانخانه آدرس

 

 نه_و_سی_و_سیصد_پست#
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 حسینی_عادله#

 

 

 

 

 

 

 

 بعد سال تا گفتندمی او به اگر هاموقع همین پیش سالیک

اً داد خواهد دست از را باران و مادرش و پدر  ناباور قطعا

 !"گینمی چرت" دادمی جواب عصبی و دیدخنمی

 استخوان کشف پی در گفتندمی او به اگر پیش سالیک

اً کنندمی اشبازجویی آقاجون یخانه از انسان یک  قطعا

 چرت به" دادمی جواب تشر با و زدمی قهقهه باراین

 "انگار دارین اصرار گفتن
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 کهلیحادر او و است گذشته سالیک حدود چیزی حاال اما

 شده بازجویی داده دست از را باران و مادرش و پدر

  .است

 را هایشدست و فشاردمی هم به بیشتر را دستش دو کف

 درز یخیره همچنان و چسباندمی اشبینی به ترمحکم

 ساعت دو از بیشتر .ماندمی پایش زیر مرمرهای سنگ

 ژست اطرافش نافرم صداهای به اهمیتبی که است

 ساعت دیدن برای که هاییوقت مگر بوده مینه نشستنش

 به هایشگوش انگار .بود داده تغییر را ژستش اشمچی

  .است کرده عادت رکیک هایفحش و بیداد و داد شنیدن

 .نداره فایده موندنمون اینجا ...بریم بیا-

شکل به را خواهش این که است چندم بار برای سمانه
 همین جوابش ارب هر اما کندمی مطرح مختلف های

 :است برکه تکراری جواب

 .سمانه برو تو بشه؛ تموم بازجوییش کنممی صبر-

نمی ساکت جواب این گرفتن از بعد بار هر مثل باراین
 به را خودش کناری، پالستیکی صندلی روی از .شود

 با آن از نیمی که رخینیم به و کشدمی برکه سمت
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می احتیاط با و ماندمی خیره شده داده پوشش موهایش
 :گوید

 بیرون بریم بیا .بشه طوالنی آقا عباس بازجوییه ممکنه-

می .باش منتظرش بیرون اون و بخور چیزی یه حداقل
 نخوردی؟ چیزی ساعته چند دونی

می سر سمتش به و اندازدمی را هایشدست برکه
 است نخورده چیزی که است ساعت چند داندمی .چرخاند

 .است مشابه عمو با شرایطش که ستا این مسأله منتهی

  .است نخورده چیزی که است ساعت چند هم او

 باریک .کندمی گاهتکیه را پاهایش یپاشنه همزمان

می زمین به ضرب به بعد و کندمی زمین از را پاهایش
می موج آن در سماجت اما ندارد نایی صدایش .چسباند
 :زند

 کردن بازجویی عتسا نیم رو من بشه؟ طوالنی باید چرا-

 هم معلوم تو قول به و بشه ساعت دو عمو برای باید چرا

  شه؟می تموم کی نیست
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 داندمی را سوال این جواب .کندمی نگاهش عجز با سمانه

 آن اشخانواده عضو تنها که دختریی به را گفتنش راه اما

 .داندنمی نه را، هست تو

 صرف به او .شودمی بلند سمانه گوشی زنگ صدای

گوشی است ارگان این نیروهای از یکی هم خودش اینکه
 .بود نداده تحویل در جلوی را اش

 جا از شماره دیدن با .کندمی خارج کیفش از را گوشی 

  .گیردمی فاصله دادن پاسخ برای و شودمی بلند

 با سمانه .زندمی پوزخند و کندمی تماشا را شدنش دور

 را چیزی چه یالحظهم اشگوشی خوردن زنگ بار هر

 یک خاطر به اینکه شود؟می هم این از بدتر مگر کند؟می

 درست پاپوش مثل دالیلی به توانستمی که استخوانی

 به خودش باشند، اینجا باشد شانخانه حیاط درون کردن

 .است فاجعه اوج نوعی

 

 چهل_و_سیصد_پست#
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 حسینی_عادله#

 

 

 

 

 

 

 

 

می نگاهش هم باز برکه و گرددبرمی جایش سر به سمانه
 قبل دقایقی تا که بخشیامید و مصلحتی لبخند آن از .کند

می را عالئم این برکه .نیست خبری بود صورتش روی
 خبر" پرسدنمی که ندارد پرسیدن جرأت شاید اما بیند

 "شده؟ جدیدی

 ساعت هفت یا شش حدود چیزی .است صبح پنج ساعت

 به سمانه زدن زنگ و کذایی استخوان آن شدن پیدا از
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 شانکوچه در پلیس ماشین صدای که وقتی .گذردمی پلیس

 را همکارانش با سمانه کردن صحبت برکه .بود پیچیده
 یک درون نیروها از یکی توسط استخوان .بود دیده

اً و بود گرفته قرار نایلون  آن از یکی که زمانی دقیقا

 داده توضیح و بود شده برکه نزدیک پوشاونیفورم مردان

 در زدهوحشت عمو شود همراهشان باید که بود

 .بود گرفته قرار حیاط در چهارچوب

 اتاق یک در .بود شده بازجویی برکه .بودند اینجا حاال

 نظر از که سواالتی .انگیزرعب و نورکم بزرگ، سرد،

 گیرانهمچ عجیبی شکل به شانبودن ساده یهمه با برکه

 تکتک به و بود وییبازج این مبهوت برکه .بودند

 مامور هاسوال اتمام از بعد .بود داده پاسخ سواالت

 بود داده توضیح تلگرافی و کوتاه نرمش بدون بازجویی

 در و شهر همین در باید فعالاً اما برود تواندمی او که

  .باشد دسترس

 اتاق، به رفتن حال در را عمو و بود رفته بیرون برکه

نمی .است کرده تهی غالب که بود دیده انسانی به شبیه
 فقط را او عادیغیر حال که باشد بینخوش آنقدر توانست
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نمی و بدهد نسبت بازجویی این بابت بودنش شوکه به
 به را محمدامین یجمله این که باشد بدبین آنقدر خواست

 کنهمی مخفی رو چیزی یه عموت" بدهد ربط امشب اتفاق

 "گهنمی رو واقعیت یهمه اون برکه،

 آن دیدن از بیشتر حتی .ترساندمی را او عمویش ترسیدن

 .پلیس آژیر صدای و استخوان

 که ایطوالنی و آورعذاب هایساعت مرور از کالفه

 نشستن انگار .شودمی بلند جا از یکباره به بودند گذرانده

  .نیست توانش در این از بیشتر ماندن ثابت و

 !ری؟می کجا جان برکه-

 خواهدمی دلش شاید .کندمی اشعصبی سمانه صدای غم

 کمی کلمات کمک به و اشحرفه یواسطه به سمانه

 برای دلیلی سمانه انگار که کاری کند، امیدوارش

 :ندارد انجامش

 سوالم جواب هست کسی شده خراب این توی ببینم رممی-

  دارن؟ نگه تو اون رو عموم قراره کی تا بگه و بده رو
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 .شودمی کسی دست انگشتان اسیر رتمندقد کمی بازویش

اً که انگشتانی  سر سرعت به .نیست سمانه به متعلق قطعا

  .چرخاندمی

 روی و شوندمی آزاد شال زیر از موهایش از ایدسته

 شانکردن فرو برای که موهایی .ریزندمی صورتش

 .بود گرفته اخطار بازجویی اتاق داخل شال درون

 که محمدامینی .است دیدش رمسی در محمدامین یچهره

 .اینجاست صبح پنج اما برگردد ظهر نزدیک تا بود قرار

 بین درگیری و اششده کبود یچهره که محمدامینی

 با برخورد در همیشه که محمدامینی را او ابروهایش

  .دهدنمی نشان دارد نرمش برکه

 .بریم جااین از باید-

اًق خبری یجمله این و !اینجاست محمدامین  نفسی با طعا

 ارتباطی شودمی آزاد ساعات این تمام از ترراحت که

 کمترش قدم یک با برکه .است کم شانفاصله .دارد مستقیم

 کمتر ایفاصله از را او حضور خواهدمی انگار .کندمی
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 اشزندگی مهم مرد برای را اشخستگی تمام .کند درک

 :آیدنمی کوتاه موضعش از هم باز ولی کندمی رونمایی

 

 یک_و_چهل_و_سیصد_پست#
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 .بریم هم با بیاد عمو مونممی منتظر-
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 .رودمی سمانه سمت به حسام که بیندمی چشم یگوشه از

 .آیدمی چشمش به هم سمانه متأسف دادن تکان سر حتی

رو جدی مرد روی از توجهش که شودنمی باعث این اما
  .شود کم رویشبه

 با برکه و شودمی پخش صورتش روی محمدامین نفس

  دارد؟ تب او کندمی فکر خودش

 .نیست تو جای جااین ...بمونی منتظر جااین تونینمی-

  !بشه تموم کی نیست معلوم هم عموت بازجویی

می سرتکان و کندمی درشت را اشخسته هایچشم برکه
 :دهد

این عمو ییبازجو چرا بگو بگو، آریدرمی سر که تو-
 تو خوانمی کی تا شده؟ من بازجویی از ترطوالنی قدر

  بپرسن؟ سوال و دارن نگهش اتاق اون

 .چرخاندمی دهانش درون را زبانش عصبی محمدامین

 تأکید برای نشانه یک بیند،می نشانه یک هم را این برکه

 :نیست خوب اوضاع کهاین بر

 .دارن نگهش تو اون رو امشب ممکنه-
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 .دهدمی بیرون بینی از را نفسش و کندمی باریک چشم

 کم و عصبی باشد کالفه و خسته اینکه از بیشتر حاال

 انگشتان میان از را بازویش کندمی سعی .است آورده

 کمی هم صدایش .تواندنمی که بکشد بیرون او قدرتمند

 :رودمی باال

 که جنگله قانونه این جرمی؟ چه به دارن؟ نگهش تو اون-

 تو رو کسی سوال چند با و استخون تیکه یه خاطر هب

  دارن؟ نگه کالنتری

 قدرت با مغزش منطقی قسمت کهحالیدر گویدمی را این

 و استخوان تکه یک به تواندنمی ماجرا این که دهدمی پیام
این از فراتر چیزی واقعیت .باشد شده محدود سوال چند

 .هاست

 که دستی همان و شودمی جابهجا جایش در محمدامین

 نگاهش .کشدمی صورتش به محکم را است خال به مزین

  .چرخاندمی متشنجش فضای و سالن در را

 دلش .نیست دختر این حق نگفتنش و است سخت گفتنش

 بعد برکه اینکه برای تضمین یک .خوادمی تضمین یک

 کردن درگیر برای اتفاق این .درنیاید پای از شنیدن از
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 ناجوانمردانه حد از بیش او شرایط و سن هب دختری

 کندمی ترمحکم او بازوی روی را انگشتانش جای .است

 :افتدمی حرف به شمرده دارد خش انگار که صدایی با و

 .کرده اعتراف چون بمونه اونجا رو امشب باید عموت-

 به کند،می نگاهش محمدامین .لرزدمی برکه هایلب

 :کندمی مامشت و فرستدمی لعنت خودش

 .زنش قتل ...قتل به اعتراف- 

 هیچ اشخنده .خنددمی و دهدمی تکان سر .خنددمی برکه

اً ندارد صدایی شده حذف انگار که هایینفس مثل دقیقا
  .است پانتومیم حرکاتش بیشتر انگار ...اند

 از بخشی زدن پلک هربار با .زندمی پلک چندبار

 این و .رودمی هایشباور خورد به محمدامین توضیحات

 شدن خم و هاچشم شدن بسته به بودن صامت و شوک

 .شودمی ختم هم زانوهایش

 دیگرش بازوی قدرت و سرعت با محمدامین دیگر دست 

 آخرین .کشدمی خودش سمت به را او و زندمی چنگ را

 روی صورتش ماندن ثابت کندمی حس برکه که چیزی
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 این ذهنش درگیری آخرین و است محمدامین داغ یسینه

 دارد؟ تب محمدامین که سوال

 

 دو_و_چهل_و_سیصد_پست#
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 که است وقت خیلی .شنودمی مانند زمزمه رو صداها

 این صرف را اشهوشیاری اول دقایق .است شده هوشیار
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 درون هایساعت .کند مرور را دیشبش که بود کرده

 .است کرده مرور ار آن از بعد هایساعت و کالنتری

 یک خودش برای کردن مرور این از توانستمی حاال

 میان ملحفه بسته چشمان همان با .کند گوییخالصه

 به عمویش ...کندمی شروع و شودمی مچاله انگشتانش

استخوان آن تکلیف و زنش قتل به بود؛ کرده اعتراف قتل
 داشته نگه را عمویش .بود کرده روشن زود خیلی را ها

شنیده از زدهبهت محمدامین دستان درمیان او و بودند
 بعد و خبریبی ساعت چند .بود رفته حال از هایش

می سرم از که هاییقطره بودند شده باز وقتی که چشمانی
  .بود دیده سرش باالی را سمانه حضور و چکیدند

 نشسته محمدامین ماشین صندلی روی وقتی بعد، ساعتی

 سکوت .بود گذشته سکوت در بود دهپرسی را حالش او و

 انگار .بود مرده انگار و بود روروبه یخیره که نگاهی و

  .بود شده شبیه حیاط وسط یشده خشک انگور درخت به

 ایمحله آشنای یمنظره تا داشت ادامه آنقدر سکوت این

 کرده پر را چشمانش کردمی زندگی آن در محمدامین که

 :بود شکسته را سکوت جمله این با باالخره و بود
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 !خودم یخونه ببر رو من-

 .بود دستوری اشجمله بود، نکرده خواهش

 گفتن در ولی بود بامالحظه محمدامین لحن او برعكس

 شب چند همین که محمدامینی .بود نکرده تعارف واقعیت

 شنیدن که بود کرده ثابت چیتگر یدریاچه کنار پیش

 :است برکه حق واقعیت،

 تو چون خودت یخونه ببرمت که بود این تخابمان منم-

 دستور تا فعالاً خونه که اینه مسأله ولی تریراحت اونجا

 .آدمی هم سمانه من، یخونه ریممی .پلمپه پرونده قاضی

 .بود شانبودن تنها بود نکرده فکر که چیزی تنها به برکه

 سمانه داشت لزومی چه باشند؟ تنها اگر داشت اهمیتی چه

 .بود دیگری چیز برکه مشکل باشد؟ داشته ورحض

 او انگار که طوری بود، پرسیده محمدامین از عصبی

 :است مقصر

 راحت خیالشون اینکه قانونه؟ وظایف یحیطه تو اینم-

  ذارن؟نمی باقی مجرم اطرافیان برای چیزی که باشه
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 نوک در که داشت را عقربی نیش حکم مجرم یکلمه و

 اش؟لعنتی خود بود؟ خودش او .رودمی فرو زبانش

 صدا مجرم را، برایش ماندهباقی صیامی تنها را، عمویش

 !زد؟می

 :بود کرده توقف خانه حیاط در مقابل در محمدامین

 فرق هم با اینا شده پلمپ برکه، نشده مصادره خونه اون-

 بشه تفتیش خونه باید چون طبیعیه روند یه کار این .داره

 مسیر طول تمام من .بشه ازسازیب هم جرم یصحنه و

 ممکنه .زدم حرف هابچه از یکی با سفر از برگشت

خونه یمسأله زودتر تا بدیم سرعت رو روند این بتونیم
 .بشه حل ات

 یشیشه به را سرش بعد کمی .بود کرده سکوت هم باز
 پس را اعتراضش خواستمی دلش .بود داده تکیه بغل

 .خواستنمی را قانونی روند گرفتن سرعت دلش بگیرد،

 را چشمانش .برسند پرونده این ته به خواستنمی دلش

 چشمانش مقابل در دارطناب یک کهحالیدر بود بسته

 .خوردمی تکان
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 
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 مرور از تا شودمی باعث حسام بلند گفتن "بابا ای"

 آمده پیش ساعت منی که حسامی .بگیرد فاصله دردناکش

 صحبت حیاط درون سمانه با ساعت نیم این تمام و بود

 نام .بود داده جواب او و پرسیده سمانه بیشتر .بود کرده

 در مساعدت برای همگی که بود گفته را داردرجه چند

 که بود نالیده سمانه و بودند داده همکاری قول پرونده
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 ختهس خیلی کار آخه، کرده اعتراف صیامی عباس"

 "خیلی حسام،

 را خودش .دارد تهوع حس است خالی که ایمعده با برکه

می تکیه آن فرفورژه تاج به و کشدمی باال تخت روی
می فقط بیاورد باال را چیزی چی است قرار داندنمی .دهد
 باال را اشزندگی شده اگر حتی بیاورد باال باید داند

 .بیاورد

 .دهدمی توضیح هم باز و کندنمی امیدوار را سمانه حسام

 تمام که محمدامینی ؛گویدمی امینمحمد هایدوندگی از

 زده بیرون بود آورده اشخانه به را برکه که هاییساعت

 برکه برای که آوردمی زبان به را ایاسامی حسام .بود

 .کندمی قبل از دارترجان را سمانه لحن ولی است ناآشنا

 .مطلق یکیتار در نور یروزنه یک مثل

 توننمی کارچی هاشونتوانایی یهمه با آدما این آخه-

 اعتراف خودش صیامی عباس وقتی اونم حسام؟ بکنن

  کرده؟ دفن هم رو شجنازه و کشته رو زنش که کرده

 :دهدمی جواب کالفه حسام
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 محمدامین منتهی کنن کاری نتونن هم اینا ممکنه آره_

 بازجویی جو و شرایط تأثیرتحت صیامی عباس امیدواره

 روحی روز و حال پرونده بازجوی .باشه کرده اعتراف

 رو بازجویی و کرده شک بهش و دیده رو آدم اون

 یضربه زیر آدم اون امیدواره محمدامین .کرده گسترده
 چند هر .باشه کرده غلط اعتراف و آورده کم چک اولین

 .صیامیه عباس علیه بر هم شواهد که

 مقابل را ملحفه و چرخدمی پهلو به سرعت به برکه

 زندمی عق .آوردمی باال ...آوردمی باال .گیردمی دهانش

 عمو کبود صورت به .نیست اشمعده در که را چیزی

 .آوردمی باال را اشزندگی و کندمی فکر

 به که هاییقدم صدای و شنودمی را حیاط در صدای

 .رسندمی نظر به محکم نظرش

می پیشه سکوت حسام و شنودمی را سمانه سالم صدای
 .کند

 :شنود می گونههشدار را محمدامین صدای بعد لحظه چند

اً-   بزنید؟ حرف بایستید پنجره این زیر باید دقیقا
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 درون را سمانه و حسام حضور دلیل اما نبوده محمدامین

 .است زده حدس حیاط

 :دهدمی جواب مالیمت با سمانه

 خبر؟ چه تو ...راحت خیالت خوابه-

می تمیزش هایلب به محکم را شده مچاله یملحفه برکه
 تمام مثل گیردمی درد مالحظگیبی این از هایشلب .کشد

 :کندمی گوش و جانش

 یکی اینکه ضمن ...خبرم منتظر نفر چند طرف از فعالاً-

 .بده بهم رو پرونده داخل اطالعات تونست هابچه از

 :پرسدمی یدوارام شاید و زدههیجان سمانه

 خب؟-

 اجزای تمام خاموشی یدکمه مغزش کندمی حس برکه

 نفسی و زندنمی که قلبی .است زده را گوشش جز بدنش،

 .است حس این درستیً  گواه شده حبس که

 .شاهد یه بوده، اونجا هم دیگه نفر یه حادثه روز-

 :کندمی تکرار مالحظهبی و بلند حسام
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

  شاهد؟ یه-

 زاویه فک با جمله این گفتن حین را محمدامین برکه

 تصور شده باز هم از آن هایپره که ایبینی و شده گرفته

 :کندمی

 بوده شاهد و بوده اونجا شرفبی اون ...واعظی بنیامین-

 .کرده کارچی زنش با صیامی عباس که

 

 چهار_و_چهل_و_سیصد_پست#
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 چندانی امید دونیمی من زا بهتر خیلی خودت جان بهداد-

 شواهد و کرده اعتراف قتل به طرف .نیست پرونده این به

 باشیم بینخوش زیادی هم اگر حتی تازه علیهشه بر که هم

 چون و کرده اعتراف بازجویی شرایط تحت بگیم بیایم

 جرم شریک بوده جااون شاهد عنوان به واعظی بنیامین

  .قاتله و اصلی مجرم صیامی عباس بازم داره

 :دهدمی ادامه ناراضی بعد و کندمی مکث

 چال خونه باغچه تو رو زنش سال چند این تمام کن فکر-

 خواستن که پسراشم .شده مفقود که کرده ادعا بعدم کرده

 یبهانه به کنن روزنامه و کنن اقدام قانونی طریق از
 مانع داره افت اجتماعیش و کاری موقعیت برای اینکه

  .شده

 .دهدمی فشار چانه به را اششده مشت دست امینمحمد

 پشت .است نکرده تغییر که است وقت خیلی دیدش زاویه

 صیامی عباس پرونده درمورد و است ایستاده پنجره
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 و اندبوده همکارانش روزی که رفقایی با صحبت مشغول
 به پاییزی جان کم آفتاب در که کندمی تماشا را دختری

 و ممتدد نگاهش و کرده بغل را ودشخ داده؛ تکیه دیوار
 .است خالی حوض یخیره طوالنی

 موضوع االن منتهی .جاشه سر هم دومش جرم بحث آره-

 براش که حکمی که داشت امید شهمی چقدر که اینه اصلی

 باشه؟ عمد قتل نه باشه غیرعمد قتل شهمی بریده

چوبه عمد، قتل به کندمی فکر ترقوی احتمال به همزمان و
 داغ سه هنوز که دختری برای دیگر داغ یک و داری

 .است نکرده هضم را قبلی

 ولی حسام یاندازه به نه .است فابریکش رفیق حامد

 بعد حتی پابرجاست هاستسال رفاقتشان که است رفیقی

 .محمدامین خدمت از انفصال از

 هم آن اشجمله دوم بخش در شوخش لحن و حامد راحتی

 :است صمیمیت این دلیل یجد بحث یک بین در

 ضمن .بود بینخوش شهنمی زیاد که دونیمی جان بهداد-

 من که درسته .گرفتی براش رو وکیل بهترین تو اینکه

 که کنممی مبارزه فضولیم یبرجسته رگ اون با دارم
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 مایه براش همه این که داری آدم این با نسبتی چه نپرسم

 چه اون با نگی وت که شهنمی دلیل این ولی ذاریمی

 !میذاری؟ مایه براش همه این چرا و داری نسبتی

می تماشا زانو دو روی نشستن حال در را برکه محمدامین
 رفیق جواب .است آورده کم زانوهایش انگار .کند

 :دهدمی همزمان را منتظرش

 .آدمی پیش چی ببینیم باشیم دادگاه جلسات منتظر باید پس-

 !بجنگ اتبرجسته رگ اون اب فاصله این توی هم تو

* 

 

 

 متصل حیاط به را ایوان که ایپله سه از دست به سینی

 و استکان یک تنها سینی محتوای .رودمی پایین کندمی
 .است قدیمی کوچک قندان یک

 باعث بتواند که است محکم و بلند آنقدر هایشقدم صدای

 شود برکه سمت از چرخاندن سر حد در العملعکس یک

  .افتدنمی اتفاق این ولی
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 کنار را سینی و نشیندمی زانو دو روی او پای مقابل در

 .کندمی تماشا را او لحظه چند .گذاردمی برکه پای

 رنگنبی بودنشان عسلی یهمه با انگار که چشمانی

 را بودنشان رنگبی شانبرجستگی که هاییلب و هستند

 مخاطب درد با رفتن از قبل سمانه .دهدمی نشان بیشتر

 این .نابود نابوده، دختر این محمدامین" بود داده قرارش

 انگار .شناختم مدت این من که نیست ایبرکه اصالاً برکه

 نه کنهمی گریه نه اینکه وجود با حتی شده خرد سکوت تو

 "داره صدا و سر

 

 پنج_و_چهل_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#
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     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

گونه و مو تارهای اتصال ینقطه در را نگاهش محمدامین
 از گناهی احساس قبل دفعات برعکس .کندمی ثابت او ی

 به را توجهش که است الزم انگار .ندارد کردن تماشا این

 از رنگی هیچ نظرش در کار این و بدهد نشان دختر این

 .ندارد معصیت

 :افتدمی حرف به عادی

یه و گیره اونجا بعدازظهر تا احتماالاً رفت اداره تا سمانه-
 .گردهبرمی دیر کم

 که ایبرکه .دهدمی را جوابش برکه تصورش برخالف

 هر از خالی .اوست دست خال به حوض جای به نگاهش

 :دهدمی جواب حسی

 توی موندنم تنها .نیست مهم من برای نیومدنش و اومدن-

 هیچی دیگه اصل در  .نیست مهم برام هم تو با خونه این

 یه با بودن تنها از تو اینکه مگه .نیست مهم من برای
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 که خوشه دلش اونقدر نه بلده کردن دلبری نه که دختری

 .کنی خطر احساس بگیره یاد رو کردن دلبری بخواد

 و کندمی دراز دست .زندمی محوی لبخند محمدامین
 هم باز و گیردمی سمتش به .داردبرمی را چای استکان

 :کندیم زمزمه درنهایت و کندمی تماشایش

 تختم روی تنت عطر بوی اینکه روی بذاریم رو بنا اگر-

 روی شال خوردن ُسر بابت من هشدارهای به نمونده، جا

 به مربوط که ذهنم قسمت اون و دادی اهمیت سرت

 سمت از منم گفت شهمی آره بشه پاک چیتگره یدریاچه

 .کنمنمی خطری احساس تو

 میان از ار چای استکان و کندمی دراز دست برکه

 سر باید زندنمی که بزند لبخند باید .گیردمی او انگشتان

 که کند تماشا جمالت این گفتن موقع را مرد این و کند بلند

 هوشیبی یک از بعد که شده کسی مثل .کندنمی هم باز

 .هاالعملعکس حداقل با قدرهمان .آمده هوش به عمیق

 وگوگفت این ربطبی و ماندمی خیره استکان محتویات به

 :دهدمی ادامه را
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

می خودش دور و گرفتمی رو دستم عموم بودم که بچه-
 که داشتمی نگهم خودش زمین ذاشتممی وقتی .چرخوند

 منتظر کردمی شیطنت گاهی محسن .نخورم زمین

 بعدم و بده هلم خورممی گیج دارم وقتی که بود فرصت

 .بخنده بهم

 زمین نذاشت بارم یه حتی .بود چی همه به حواسش عموم

  .بخورم

 کسی مثل و دهدمی فشار انگشتانش بین بیشتر را استکان

می ادامه است درد و ناباوری و بهت از ترکیبی در که
 :دهد

 داشتم ایمان این به فقط من خورد اختالف به بابا با وقتی-

 مطمئن بشه، عزیزاش زدن زمین آدم تونهنمی عمو که

 .هست کارش برای محکم دلیل هی سکوتش پشت بودم

 .زدنمی زمین بود، گیردست عموم

 نشان را دستش کف و بردمی پیش را آزادش دست برکه

 را درونش بغض و لرزدمی صدایش .دهدمی محمدامین

 :دهدمی پوشش
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 ...ردهک ول رو دستم عمو .خالیه ببین، رو دستام االن اما-

 .خوردم زمین من خودش خوردن زمین از ...زده زمینم

 دور فاجعه یه از تا بود کرده بیرون خونه اون از رو بابام

 دوتاهای_دو این با چی همه که دونستنمی داره نگهش

 قصد که نیست محسن حاال .شهنمی حل لوحانهساده
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 بزنم زنگ باید که منم داره رو من زندن زمین و شیطنت

 .بگم جمعیمون دسته خوردن زمین از براش و بهش

 و ظریف دست یه .کندمی نگاه او دست کف به محمدامین
 دختر جمالت .آیدمی چشم به لرزشش که سفیدی

 از ترس .اندبعدی چند او هایترس .است هشداردهنده

 ترس و تنهایی از ترس عزیز؛ یک یدوباره دادن دست

 .هاترس این شدن عملی از بعد کردن زندگی

 بخوری؟ رو چاییت خواینمی-

 .نیست شانصحبت با ربطبی ابدااً اشجمله خودش نظر به

 او شیوه .دهدمی دلداری را دختر این خودش یشیوه به او

شیوه مرد این .نیست نزدیک عبث هایامیدواری به اصالاً
 :دارد را خودش ی

 حسام .بریزم خوشرنگ چاییه یه تونستم که باره اولین-

 یزمینه توی زمین روی مرد استعدادترینبی رو من
 !دونهمی هاخوردنی

 این دست خال چقدر هر است بس .کندمی بلند سر برکه

مردمک .است دیده را خودش دست درون چای و مرد
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 لرزش شالش بازی از هم گلویش سیبک .لرزندمی هایش

 .گذاردمی نمایش به را واضحی

 استکان برکه .کندمی اشاره استکان به سر با محمدامین

 .خوردمی آن یکرده یخ چای از قلپی .آوردمی باال را

 اصرار حکمت .رودمی پایین چای با همراه بغضش

 !اشخوردهفرو بغض .شودمی مشخص محمدامین

 کف .چرخاندمیسر سرعت با شودمی گرم که دستش

  .است پوشانده را دستش کف تمام محمدامین دست

 :دهدمی هشدار حمدامینم صدای

 دستای به بخوای اینکه مگر .نیست خالی تو دستای برکه-

 ...نکنی فکر من

می ادامه قدرتمند او و کشدمی لبش روی را زبانش برکه
 :دهد

 اگه حتی .دمنمی اجازه من هم بخوای اگر که البته-

  .بزنه ذوق توی بودنم دیکتاتور

 :هددمی فشار بیشتر او دست کف را دستش
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 .اینجاست تو دست جای-

 دور را انگشتانش محمدامین .زندمی پلک آرام برکه

سینه روی و آوردمی باال را او دست .کندمی قفل او دست
 فشار او دست پشت را دستش باز و گذاردمی خودش ی

 :دهدمی

 بتونی که نداری ایاجازه تو .اینجاست تو دست جای-

 .خالیه دستت کنی ادعا

 تمرکزیبی مقابل در .کندمی دراز را ستشد بعد و

 بیرون او انگشتان میان از را استکان برکه هایمردمک

اً را استکان .کشدمی لب روی برکه که قسمتی از دقیقا
 دستش .گذاردمی اشمردانه هایلب روی گذاشته هایش

 او هایلب جای لبش .دهدمی فشار برکه دست روی را

 عجله بدون و حس با او شمانچ به خیره .شودمی فشرده

 روی برکه انگشتان نوک کهحالیدر .کندمی مزه را چای

 .شودمی داغ داغش بدن با اتصال در و اشیقه باز قسمت

 

 هفت_و_چهل_و_سیصد_پست#
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 حسینی_عادله#

 

 

 

 

 

 

 

 توان ایذره قدر به اما کوبدمی اندامش بر شدت به باد

 .است ستادهای محکم .ندارد را کردنش جاجابه

 اتوبان کنار پاییزی باد شالق زیر حالی در محمدامین

 تکان یک دلش که است نیزار یخیره و ایستاده محکم

می کار جای یک .خواهدمی را ماجرا این به اساسی دادن
  .بود گفته وکیل به قاطعیت با را این .لنگد
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 همسر سرابی شبنم قتل داستان که بود گفته اطمینان با

 عباس .باشد او اعترافات حد در تواندنمی صیامی عباس

 در زیادی اماهای ...اما است گرفته گردن را قتل صیامی

 .است سرش

 همیشه عادت به و کندمی باز شانه عرض به را پاهایش

 ساعتی به .کندمی فرو جیب درون را دارشخال دست

 .کندمی فکر قبل

 هاآن رد برای لیدلی .بود کرده گوش احتماالتش به وکیل

چهره اینکه با بود نکرده هم تأیید را او نظرات اما نداشت
 احتماالتی این یهمه" بود گفته داشت موافقی حالت اش

 منتهی .ممکنه ولی کمه احتمالش ...ممکنه گیمی که

 از بعد قانونی پزشک جواب منتظر مجبوریم درنهایت

  یجلسه توی ماجرا شاهد تنها حضور و جسد بررسی

 زود خیلی پرونده این تکلیف نظرم به .باشیم دادگاه

 "شهمی مشخص

 کهحالیدر بود زده بیرون او وکالت دفتر از محمدامین

 اینکه درگیر .بود قانونی پزشک جواب درگیر ذهنش

 چقدر و است گذشته جسد دفن از سال چهار از بیشتر
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 دست واقعیت به جسد بررسی با تواندمی قانونی پزشکی

 را افکارش از بخش این .بدهد نظر عدالت با و کند یداپ
 حضور به .رسیدمی اصلی بخش به گذاشتمی کنار که

 بنیامین حضور به ...دادگاه یجلسه اولین در شاهد اولین

 حضار از یکی هم بهداد محمدامین بداند آنکهبی واعظی

 .است جلسه داخل

 دیدش یزاویه همچنان کهدرحالی کندمی باریک چشم

عکس به کردن فکر .است باد ملودی با نیزارها رقص
 به باید االن .گذاردمی روز همان برای را بنیامین العمل

 منطقش با جورههیچ هاییچیز یک چرا که کند فکر این

 اشکرده به بارها صیامی عباس اگر حتی آیدنمیدر جور

 ...باشد کرده اعتراف

 

* 
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 تأخیر با و زندمی زنگ کت یک روز دو این عادت به

 زن دو که روزی دو .کندمی فرو قفل درون را کلیدش

 اروند و اهورا که روزی دو .هستند اشخانه مهمان

 وآمدرفت مسیر در خودش و هستند حسام یخانه مهمان

 .است خونه دو این بین

 .کندمی مکث لحظه چند برای کندمی باز که را در

 در سهیل ایستادن و یوانا هایپله روی برکه حضور

 حضور از خبری .شودمی باعث را مکث این مقابلش

 .نیست که هم سمانه

می سمتش به سهیل .کشدمی بیرون قفل درون از را کلید
 .کندمی سالم احترام با و چرخد

 

 هشت_و_چهل_و_سیصد_پست#
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 پله روی که طورهمان .اندازدمی برکه به گذرایی نگاه

دست .است کرده فرو پایش ران در را هایشآرنج نشسته
 و دهدمی فشار پیشانی به و کرده مشت درهم را هایش
 آمدن با حتی .است خانه قدیمی هایموزاییک یخیره

 که کسی مثل .دهدنمی تغییر را پوزیشنش هم محمدامین

 به هایشالعملعکس که است جانبی و آورده کم آنقدر

 .است هرسید حداقل

 و دهدمی رسمی البته و محترمانه را سهیل سالم جواب
 .کندمی اضافه اشجمله آخر به آمدید خوش یک

 کافی یاندازه به .شودمی جاجابه جایش در معذب سهیل

 باتالقی در و هست شوکه افتاده اتفاق که آنچه شنیدن بابت

 باشد الزم اینکه به برسد چه زندمی پا و دست ناباوری از
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 که است عمویی زن .آشناست هم مقتول که کند باور که

  .بود گفته برایش او از بارها باران

 از شناختی هیچ کهحالیدر همآن برکه بودن اینجا 

 بهم برای دیگر بزرگ دلیل یک ندارد خانه این صاحب

  .است اشریختگی

 قبل یدقیقه چند در را سمانه یمحترمانه و گرم برخورد 

 به تواندمی را مقابلش مرد رسمی و محترمانه برخورد و

 نرم پنجه و دست حال در که شرطی به بگیرد نیک فال

 همه به و نباشد برکه قبل یدقیقه چند توضیحات با کردن

  .نباشد بدبین چیز

 گذرای نگاه سهیل .آیدمی پیش جدی ایچهره با محمدامین

 روی تدرنهای که نگاهی .کندمی شکار برکه روی را او

 :ماندمی ثابت سهیل

 .سرده کمیه کردن صحبت برای اینجا داخل، بفرمایید-

 :خنددمی عصبی سهیل

 که داغونیم و گرفته گر االن اونقدر ما واال .دارید لطف-

 .کنیمنمی حس رو سرما
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 :کندمی اضافه قدرشناسانه بعد و

 روز دو .کنیممی زحمت رفع کمکم ما بدید اجازه اگه-

 من یوظیفه .امشرمنده حسابی من و بود مزاحمتون برکه

 بزرگواریتون این بتونم امیدوارم من و افتاده شما گردن

 .کنم جبران رو

اً محمدامین  یشانه باالی از و .ایستدمی سهیل مقابل دقیقا
 که هست متوجه .است مسلط برکه احواالت به کامالاً او

 شد ستفادها برایش مزاحم صفت اینکه از بعد برکه بدن

 این نیست متوجه که چیزی .خوردمی سختی تکان چه

 از را او اخالقیات وصف بارها که سهیلی چرا که است

 .کند استفاده واژه این از مالحظهبی اینقدر باید شنیده برکه

اندازه به اشخانه شدن پلمپ از بعد دختر این وقتی همآن
 جدیت از دبیننمی دلیلی .دارد سرپناهیبی حس کافی ی

 :کند بیشتر را آن صمیمیت حتی یا کند کم کالمش

 و اصرار با برکه وقتی نیست عذرخواهی به نیازی-
 .اینجاست سمانه و من خواهش
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 حساس .آوردمی خودش نام کنار را سمانه نام هدفمند و

حاشیه یک آن ردآوره تنها و نیست عاقالنه مرد این کردن
 .است برکه برای جدید ی

 موضع مقابلش در بهداد محمدامین که کندمی حس سهیل

 رسمی و محترمانه او لحن اینکه وجود با حتی .دارد

 به پهلو به کمی و کندمی لمس را اشچانه کالفه .است
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 گرددبرمی قبلش حالت به وقتی .چرخدمی برکه سمت

 :کندمی شروع

 دیگه نکنم فکر منتهی .دارید لطف نمخا سمانه و شما-

 این نیست معلوم چون باشه درست برکه موندن اینجا

 به چی قراره نیست معلوم .بکشه طول روز چند ماجرا

 درنهایت که بشه محکوم هم عمو اگر و بیاد خونه اون سر

 ...خونه اون تو تونهنمی تنها برکه

 نچشما گیر چشمانش .کندمی بلند سر سرعت به برکه
 نگران، جدیتش یهمه با انگار که شودمی محمدامینی

 که شودمی آن از مانع اششده قفل فک .اوست یخیره

 لرزش برای اما کند حراج را غرورش اشچانه لرزش

 که هاییمردمک .کند ایچاره تواندنمی هایشمردمک

 رحمانهبی چه سهیل .لرزندمی بدنش اعضای تمام جای

 .گویدمی هایشبینیپیش از

 .سهیل کن بس-

اً نجوا این  محمدامین که شودمی این با همزمان دقیقا

 لحنش .آیدمی سهیل یجمله میان قوانینش برخالف
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 هایمردمک که .نماند اگری و اما جای که است طوری

 :کنند فراموش را لرزیدن برکه

 اما موقته هم بودنش پلمپ .آدنمی بالیی خونه اون سر-

هیچ هنوز هم مرحومتون همسر عموی یپرونده درمورد
 چیزی درمورد نفعمونه به نظرم به .نیست معلوم چیزی

 االن حداقل .نکنیم صحبتی نداریم رو تخصصش که

 این قراره ببینم تا کنیم صبر و نپذیریم اتهامو خودمون

 .بره پیش چطور پرونده

 برای که است منطقی آنقدر گرفته سهیل که جوابی

 زدن پلک بدون  برکه .باشد نمانده جایی آن با مخالفت

 ترینمنفی در که محمدامینی .است محمدامین یخیره

 حین اقتدار این برکه نظر از .کندمی صحبت مثبت شرایط

 .باشد دلیلبی تواندنمی کننده امیدوار جمالت از استفاده

 .باشد بینخوش زیادی که بدهد ترجیح برکه اگر حتی

 :دهدمی تکان سر قبل از ترقانع لحنی با سهیل

 بهم برکه حضور خاطر به شما زندگی نظم قراره کی تا-

 خود یخونه زمانی یه است طبقه دو من یخونه بخوره؟
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 من پیش که اینه تو شما و برکه نفع نظرم به .بوده برکه

  .بیاد

 از مرد این .دهدمی باال را ابروهایش از یکی امینمحمد

 کند؟می استفاده و دارد خبر دارد؟ خبر کلماتش منفی بار

نتیجه احتماالاً لحظه این در سهیل مالحظگیبی نظرش به
بی او به که شوکی و گرفته قرار آن در که است جوی ی

 شوهر جایگاه در مرد این که وگرنه شده وارد مقدمه

 .است دلسوز و مسئول حد از بیش خواهر

 

 پنجاه_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 .است جواب گرفتن منتظر کردن باریک چشم با سهیل

 :دهدمی جواب حوصله با و شمرده محمدامین

 منتهی .یکیه پرسیدید که اولی سوال با سوال این جواب-

 و من اصرار با برکه .کنممی تکرارش دوم بار برای من
 کلی صورت به مزاحمت بحث پس .اینجاست سمانه

 نیت همه با شما .داریم نیتام بحث یه اینجا ما اما .منتفیه

 تأمین رو برکه امنیت تونیدمی چقدر مشخصه که خیرتون

 هم قبالاً و قتله ماجرای شاهد واعظی بنیامین وقتی کنید

  نیست؟ تأییدی مورد انسان خیلی که کرده ثابت

 :شودمی درشت سهیل چشمان

 این به جوریچه اون چی؟ یعنی قتله؟ شاهد بنیامین-

 ؟شده وصل ماجرا
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 آیدمی باال که دستی کندمی دنبال را برکه دست محمدامین

 این مقابل در بحث این .دهدمی فشار را اشپیشانی و

 :شود جمع زودتر باید دختر

 منتهی .بشیم متوجه کامالاً دادگاه روز تونیممی رو این-

 رو برکه امنیت تونیدمی .کنممی تکرار رو سوالم من االن

  ؟کنید تأمین و تضمین

نمی را بنیامین نقش و است شده گیج .ماندمی ساکت سهیل
 که خطری .است عجیب پرونده این به ربطش .فهمد

 از ایهاله در هم کند ایجاد برکه برای تواندمی حضورش

 تمامی نیست قرار امروز هایشوک ظاهرااً .است ابهام

 تر نرم .کندمی تماشا را او سکوت محمدامین .باشد داشته

 :زندمی پلک خودش به اشاره با لقب از

 رو برکه امنیت که دممی تضمین .کنممی رو کاراین من-

اً کنممی تأمین  برکه باشم داشته امید اگه مخصوصا

 با و کنهنمی رد بودن اینجا برای رو سمانه و من خواهش

 بنیامین چون .کنهمی ترهراحت رو کارمون کار این

 منم یخونه از ترهطرفاون خیابون چند از حتی واعظی

 .شهنمی رد
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

می برکه محمدامین جمالت فاعل وقتی است متوجه سهیل
می خود به تریمحترمانه حالت جمالتش ناخودآگاه شود
 .اینجاست در برکه بودن دارمنت که اوست انگار .گیرد

  .باشد اینجا برکه که دارد نیاز که اوست انگار

 برای باراین امینمحمد و شودمی جاجابه جایش در

 .شودمی برکه یخیره او یسرشانه روی از جواب گرفتن

می حیاط در را نگاهش .نشیندمی ترصاف کمی برکه
 :کندمی زمزمه و آزاد خسته را نفسش .چرخاند

 ...اروند و اهورا-

 واضح منظورش .کندنمی تکمیل را اشجمله یبقیه و

 یخیره متفکر و اندازدمی زیر به را سرش سهیل .است
 تشخیص را درست کار تواندنمی .شودمی هایشکفش

 که مردی به دادن میدان یا برکه بردن برای اصرار .بدهد

 رفتار که چند هر .ندارد او از درستی شناخت هیچ

 مرد این ظاهرا و رسد می نظر به معقول بهداد محمدامین

  .خواناست خیلی برکه خود برای
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 که است کسی تنها نفره سه جمع این میان در محمدامین

 را اشمچی ساعت  .دارد گیریتصمیم و تشخیص قدرت

 جواب و گیردمی خودش به متفکری حالت و کندمی نگاه

 :دهدمی را برکه

 نیستم جریان در من .هستن اینجا دیگه ساعت دو یکی تا-

 .دارن برنامه امشب برای اروند و حسام ظاهرااً ولی

 

 یک_و_پنجاه_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 دیوار به سینهبهدست .شنودنمی و شنودمی را صداها

  .سرخند سرخ که است هاییذغال به نگاهش و داده تکیه

 .کند همراهی را جمع این و باشد قدرشناس باید که داندمی

 او خاطر به جمع این .نیست توانستن خواستن گاهی ولی

 و حال کردن عوض قصد و نداشده جمع هم دور اینجا
 برکه .دارند را شده که هم ساعت چند برای او، هوای

 این مسأله اما فهمدمی را این توضیحی هیچ شنیدن بدون

 خوردنش گول روزهای از است وقت خیلی که است

 آبستن که است زنی به شبیه او حاال .است گذشته

 عدب روزهای که ندارد امیدی و است ماه به پا .دردهاست

  .اندشده ترکیب آرامش با که باشند روزهایی زایمانش از

 دهدمی تذکر بلند سمانه .شنودمی را حسام یخنده صدای

 سرخ هایذغال به باز برکه و نکند اذیت را اهورا که

  .کندمی نگاه
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 را او قبل یدقیقه چند .است رفته خانه داخل به محمدامین

  .بود دیده وبایلشم گوشی به خیره ناراضی نگاه با

 از "شده؟ جدیدی بد خبر" بود نپرسیده و نرفته جلو

 کردن تجربه حال در او .ندارد وجود بدتری خبر نظرش

سیاهی و است گذشته سر از که آبی همان .هاستبدترین
 .ندارد وجود آن از باالتر که ای

 .است اشزندگی یحادثه ترینفجیع یتجربه حال در او

 را پدرش که ایلحظه یفاجعه از حتی شاید که ایفاجعه

 تاریکش و باریک یخانه در سفید دست یک لباس در

 داده تکان تلقین شنیدن برای را اششانه و بودند گذاشته

 .گرفتمی پیشی بودند

است نشسته گلویش زیر دستش بارها روز سه_دو این در 
 کند بازسازي را ایصحنه خواهدمی که کسی عین .

 و بود کرده حبس را نفسش و داده فشار را گلویش بارها
 طنابً  فشار که بود کرده فکر این به وارسادیسم بار هر

 او ظریف انگشتان فشار از بیشتر چقدر گلو زیر دار

 جواب وضوح وقتی بود نداده خودش به جوابی است؟
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 مسیر هم هایشرگ در خون جریان با که بود افیونی شبیه

 .شدمی

 سیمان سطح .دهدمی تکیه دیوار به ترکممح را کمرش

 خراش را تنش هم اشهودی روی از حتی دیوار یشده

 سمانه سمت از صدا .شنودمی را هاپچپچ صدای .دهدمی

 برای برکه روحی حال گزارش حال در احتماالاً است؛

 برای امشب یبرنامه بودن اثربی از احتماالاً است بقیه

می گیریکناره و کندنمی شادش چیزی هیچ که دختری
  .گویدمی  کند

 آهنی منقل بیشتر و کندمی بغل را خودش بیشتر برکه

ذغال آن از یکی برداشتن دلش .کندمی نگاه را پایش کنار
 خواهد،می را این دلش چرا .خواهدمی را گرفته گر های

 این به نکند وقت تا بکشد درد باید چون شاید .داندنمی

می حرف گوشی پشت و کردمی گریه وقتی جواد یجمله
 .کند فکر زد

 تا دوتا اون برکه؟ داری سراغ محسنم و من از تربدبخت"

 گند اونقدر .نداشتیم خوش روز ما کردنمی زندگی هم با

 .دادن مونفراری ایران از تا آوردن باال شونرابطه تو
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 از پر کردنشون زندگی مثل مردنشونم حتی انگار اما

 "گندکاریه و یآبروریز

 

 دو_و_پنجاه_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 مردن یکلمه برای جمع فعل از جواد کرده فکر برکه

 .کردمی اشاره نفر دو مردن به او .بود کرده استفاده

 .پدرش مردن و ...و مادرش مردن

 قرار که آنچه احتمال با بود توانسته زود خیلی جواد انگار

 آن انجام در برکه که کاری بیاید، کنار فتدبی اتفاق است

  .بود معنا تمام به معلول یک

 .منم تربدبخت محسن و تو از آره" بگوید بود نکرده وقت

 "شده زندگیم الینفک جز مرگ که منی

 او .بود گرفته را گوشی محسن چون بود نکرده وقت

 در انگار زدمی داد محسن .کردنمی گریه جواد برعکس

 داریم ما" است کرده شرکت حنجره کردنپاره یمسابقه

 .بزنیم بیابون به سر باید اصل در ولی برکه ایران آییممی

 و بیایم قراره دونیمنمی خودمونم ولی ایران آیممی داریم
 یا بگیریم رو مادرمون تقاص بیایم باید .بخوریم گهی چه

 "نره؟ دار یچوبه باالی بابامون باشیم مراقب

  کنیم؟می اذیتت صدامون و سر با داریم-
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 و نشیندمی منقل کنار زانو دو روی کهدرحالی اروند
 .گویدمی را این شودمی هاذغال کردن رو و زیر مشغول

 نگاهش با کدام هر که را هاییذغال نظم ریختن بهم برکه

می جواب آرامش با و کندمی تماشا را بودند شده عجین
هفت عجایب به افکارش دنز هم از بعد که آرامشی .دهد
 :زندمی طعنه گانه

 .بود شماها صدای و سر امدغدغه االن کاش-

 قبل دفعات از ترگرم لحنش .دهدمی ادامه کارش به اروند

 :است

 فکر شنیدم وقتی منم .شده چی که کرد تعریف حسام-

 کرد درستش شهمی مگه اصالاً رو قضیه این که کردم

 گممی خودم با پیگیره ینجوریا داداشم بینممی وقتی ولی

 .دیگه شهمی البد

می پایین و خوردمی ُسر دیوار به تکیه طورهمان برکه
 .دهندمی خراش را کمرش ناجوانمردانه هاسیمان .آید

 :کندمی زمزمه خسته گیرد،می قرار که زانو دو روی
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 زندگی نظم .کرده درگیر رو خودش حد از بیش داداشت-

 من بودن اینجا خاطر به  حسامم آقا و انهسم و اهورا و تو

کننده امیدوار و روشن ینقطه هیچ وقتی اونم خورده بهم
 .نداره وجود ای

 که روزی آن از حتی اشچهره .کندمی بلند سر اروند

 :است ترجدی هم بود نشسته محمدامین ماشین در کنارش

 متوجه که هستی ناامیدی و اضطراب درگیر اونقدر-

 بقیه برای تونهمی چقدر شرایطم همین توی دنتبو نباشی

 .باشه نعمت

حالت موهای .خنددمی و دهدمی تکان سر ناباور برکه
 قاب را صورتش طرف دو همیشه از ترنظمبی دارش

 :اندگرفته

 این .اروند باشی شوخ تونیمی هم جدی حالت توی تو-

  گفته؟ بهت کسی حاال تا رو

 در ابروهایش .کندمی اشاره ساختمان به سر با اروند

 در را محمدامین ابروهای قسمتی تا کمی یتجدی حالت

 :کندمی یادآوری برکه ذهن
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 سه_و_پنجاه_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#

 

 

 

 

 

 

 

 

 .کنهمی زندگی زن یه داره هاسال از بعد خونه این توی-

 کسایی جای تو چون بخندی من حرف به داری حق
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 یعقده با رو روزاشون دارن تهاسسال که نبودی
 .گذروننمی زن یه حضور

 است متفاوت آنقدر هایشاندغدغه .فهمدنمی را او برکه

 او یشده تُنک هایریش روی را نگاهش .نفهمد را او که

 :گویدمی تعارفبی و کندمی ثابت

 حس که زنی یه ولی است خونه این توی زن یه آره-

 غذا شه، بلند جا از کنهمی مجبورش سمانه .دهنمی زندگی

 خونه این توی بودنش که زن یه .بره راه حتی یا بخوره

 ...هم با نداره فرقی نبودنش و بودن .نیاورده زندگی بوی

 :کندمی تکرار را سردش یخنده

اً که کنی خوش چیزی به رو دلت بگیر یاد-  دل واقعا

 دلتون بیشتر باید خونه این توی سمانه بودن .باشه خوشی

 ...من بودن تا کنه خوش رو

 و کندمی رها منقل کنار را دستش درون یمیله اروند
 :آوردمی زبان به اطمینان با را مخالفش نظر

 یخونه توی بار هر اهورا که است خونه این توی زن یه-
 همیشه اینکه برای آرزوش از زنهمی رو حرفش حسام
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 داداشم هک است خونه این توی زن یه .گهمی بشه موندگار

 و امنیت ذکرش و فکر تمام حسامه یخونه حتی وقتی
 فرمون ایبهانه هر به و است خونه این توی خوبش حال

 .چرخهمی وری این ماشینش

 :زندمی کجی لبخند

 .بفهمی درست رو هاحس از بعضی دلیل بگیر یاد هم تو-

 توی نرفتنت و رفتن راه به ربطی داداشم و اهورا حال

 .ارهند خونه این

 تا و گذاردمی خودش یگونه روی را دستش کف برکه

 تا و بنددمی را چشمانش .دهدمی فشار تواندمی که جایی

 در اشتکراری و آشنا طعم .شودمی تلخ تواندمی که جایی

 :روزها این

 .شهمی ناامید هم اهورا شه،می خسته زود خیلی داداشت-

به یه شممی من بره عموم وقتی  تونهنمی تنها نه هک آدم ش 

 مجبورش تونهنمی هم سمانه دیگه که باشه کسی دلخوشی

 .بره راه و بخوره غذا شه بلند جاش از که کنه
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 دیدن به تمایلی .کندمی باز چشم جمله این گفتن از بعد

 بهتر شاید .شودمی بلند جا از .ندارد اروند العملعکس

 کسانی شب باشد ترمنصفانه شاید .ببرد پناه اتاق به باشد

 هستند اینجا هوایش و حال کردن عوض خاطر به که را

 که گرفته فاصله منقل از قدم دو فقط .کند خراب کمتر را

 صدای میان در هم باز صدایش .شنودمی را اروند صدای

 :گرفته جا ذغال کردن جاجابه

 شهمی درست چی همه .ذارهنمی داداشم ره؛نمی عموت-

 .کنهمی ذوق خونه این توی میشگیته بودن با اهورا و

 بهونه بدون دیگه و کنهمی درست رو چی همه داداشم

 چی همه .چرخهمی خونه این سمت ماشینش فرمون

 تریننچسب ذارممی رو تو اسم من و شهمی درست

 تذکر داداشم از خاطرش به بار هر اگه حتی دنیا زنداداش

 .بگیرم

 

 چهار_و_پنجاه_و_سیصد_پست#
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 حسینی_لهعاد#

 

 

 

 

 

 

 

 

 این برای لحظه چند .کندمی مکث لحظه چند فقط برکه

 هایشقدم سرعتً  به بعد و گذاردمی وقت محال آرزوی

 هایش،نداشته اروند .است کرده بد او با اروند .افزایدمی

 .است کشیده رخش به را محالش آرزوهای

می دلخور را سمانه صدای هاپله از رفتن باال حال در
 :ودشن

  اروند؟ کردی ناراحتش-
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 ...بزن سیخ رو هاتگوجه سمانه-

 .رسدمی ایوان به .شنودمی را هاپچپچ صدای هم باز

 :فهمدمی را حسام توسط جو عمدی کردن عوض

 سیخ بال و کتف این با ایحماسه چه اهورا ببین بیا اروند-

 .آفریده زدنش

 :تاس خیالبی اروند صدای .کندمی باز را هال در

 .شهمی کم ماجرا طنز از بگم بهش چی هر کن ولش-

 گرفتن نطفه با و بنددمی محکم کمی ناخودآگاه را هال در

 روزهاست .جنگدمی است گلویش مقصدش که ایگلوله

 .است نداده رفتن سر و شدن پر یاجازه هایشچشم به که

 بینیپیش را عمویش نبودن روزهای کردن گریه با انگار

  .کندمی

 را محمدامین حضور مکان آشپزخانه داخل از آب صدای

 اما داردبرمی قدم سمت آن به دلش .کندمی مشخص

 .رودمی اتاق سمت به و کنندمی را خودشان کار پاهایش

می خاموش را اتاق برق و بنددمی را در رودمی داخل
  .کند
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 روزها این یبرکه .است داده باد به را جمع زحمات تمام

 این نشناسقدر و مالحظهبی یبرکه .ندارد ستدو را

 دیگری یبرکه شرایط این در اما ندارد دوست را روزها

 .نیست توانش در شدن

می زمین روی  اما بنشیند آن یلبه تا زندمی دور را تخت
 چند صدای .دهدمی تخت یبدنه به را اشتکیه و نشیند

 مشخص در پشت فرد هویت .آیدمی اتاق در به ضربه

 حیاط داخل از همچنان دیگر نفر چهار صدای وقتی است

 .آیدمی

 حداقلی روشناییه کمک به .کندمی باز را در محمدامین

 را پوزیشنش و را برکه دارد وجود پنجره لطف به که

 :دهدمی تشخیص زود

  شدی؟ اذیت بیرون-

 کلید سمت به دستش و پرسدمی ناراضی و جدی را این

 از را شالش و آوردمی باال را دستش هبرک .رودمی برق

 پیش یدقیقه چند را سوال همین .کندمی آزادتر گردن دور

 :کندمی زمزمه .بود پرسیده ترمتفاوت لحنی با اروند
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

اً نکن روشن-  خوب کمیه االن دوباره، گردمبرمی ...لطفا

  .نیستم

پیشانی روی هایچین .افتدمی مکث با امینمحمد دست
 با .دهدمی نشان را او رخ نیم روی متفکرش نگاه اش،

  .است نبوده موافق امشب یبرنامه

 که بدهند اجازه نباید که بودند معتقد حسام و سمانه اما

 راهً  این او، نظر به .برود فرو اشتنهایی الک در برکه

 از یک اضطراب در که نیست دختری حال کردن عوض

 فکر دیگر هایراه به .زندمی پا و دست دیگر دادن دست

 .کندمی

 در بعد و کندمی مکث کمی گذارد؛می اتاق درون به پا

 .بنددمی هم را اتاق

 

 پنج_و_پنجاه_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 

 

 

 

 پیش برکه سر باالی تا و داردمیبر سنگین را هایشقدم

 روی فاصله این از .کندمی نگاه باال از را او .رودمی

 نشستن حالت روی فقط نه .دارد کامل اشراف او حاالت

 شکم درون و خم زانو از را پاهایش کهدرحالی هم آن او

 .کرده قالب هاآن دور را ظریفش هایدست و کرده جمع

 فرو خودش در انگار که دارد اشراف ایبرکه روی او

باقی او از تریکوچک بخش انگار و شده منقبض رفته،
 .است مانده
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 ایوزنه سکوت در که دختری با کند؟ کارچه کهبر با باید

 دم صبورانه و کندمی حمل را خودش جسم از تربزرگ

 به وقتی همآن اشصبوری و برکه مظلومیت .زندنمی

 عجیب باشد تابیبی حال در باید حاال جنسیتش لطف

 .رسدمی نظر به آزاردهنده

 دسته یک مسیر اتاق روشن و تاریک در محمدامین نگاه 

گونه به نگاهش .کندمی دنبال و گیردمی را او موهای از
 باید چطور  که سوال این به افکارش و شودمی ختم او ی

 منجالب از را او و بکشاند برکه رخ به بیشتر را بودنش

  .بکشد بیرون تنهاست ماجرا این در که باور این

 چند این در برکه چشمان .کندمی باریک چشم محمدامین

 برای تالشی حتی برکه و است فراری چشمانش از روز

  .ندارد فرار این نشدن علنی

 دانستمی را هاعسلی شدن پای گریز این دلیل محمدامین

اً پیش ساعتی اما  با را آن برکه سهیل، رفتن از بعد دقیقا

 مخاطب وقتی همآن .بود آورده زبان به بیشتری وضوح

 خالی حوض چشمانش مخاطب و بود محمدامین کالمش

 من .باشه پلمپ من یخونه ماه یک شاید گفتی قبالاً" خانه
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 ضمن .داره امنیت همیشه هتل مثل جایی یه کردم فکر

 هیچ من قبال در کدومتون هیچ .ترمراحت اونجا منم اینکه

 زنده دیگه که خواهریه شوهرً  سهیل .ندارید ایوظیفه

 "... که هم تو و نیست

 نصفه بود رسیده محمدامین به نسبتش به وقتی را اشجمله

 کامل را اشجمله هم او که بود راحت خیالش .بود گذاشته

  .کندمی درک کامل را مفهومش هم و کندمی

 را آرنجش و گذاشته پله روی را پایش یک محمدامین

 .بود شده خم برکه سمت به و بود کرده ستون آن روی

 هبرک نگاه مسیرهای که بود شده مسلط او بر طوری
 تو رو آدما وظایف" بود کرده قلدری بعد و شود مسدود

 خواهرت شوهر همیشه برای سهیل .برکه کنینمی تعیین

 تفاوتبی و کنهمی مسئولیتی احساس اگر پس مونهمی

 تو اونم کارت، نصفه یجمله مورد در اما .طبیعیه نیست

 و کنممی مشخص من وقتش به نسبتم اون .کنینمی تعیین
 "!بریمی لذت ازش کنیمی که کاری تنها تو
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 بود نکرده بحثی .بود نداده ادامه و کرده سکوت برکه

 .بود نگرفته قرار هم تأثیرتحت باید که آنقدر انگار حتی

 .اندرفته کما به هایشحس که کسی مثل

 باالی محمدامین که ایدقیقه چند همین االن، همین مثل

 حضور این به العملیعکس هیچ برکه و ایستاده سرش

 .ندارد

 

 شش_و_پنجاه_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 طوری نشستنش حالت .نشیندمی زانو دو روی محمدامین

  .است دیدش مسیر در کامالاً برکه رخنیم که است

 تا رودمی کمکم  .کندمی تماشا را برکه سنگین زدنپلک

 این از بخشی و شود بر از را دختر این سطر سطر

 نیست خوب وقتی دختر این که شودمی این شامل ناختش

 .زندمی پلک تعداد کم و سنگین

 اوج در اتجدی .است عجیب ترکیب یک اشزمزمه

 :تحکم اوج در خواهش و نرمش

 دنیا مشکلی هیچ با .کنی کمک خودت شدن خوب به باید-

می مردی از داری رو جمله این تو .رسهنمی آخر به
 دست از رو زندگیش آدمای ترینمهم از تا سه که شنوی

 ولی گرفتن ازش رو شغلش و شده بازی آبروش با داده،

 .دهمی ادامه داره

 انگیزترغم گریه از بارها اشخنده .خنددمی خسته برکه

 :است
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 رو اهورا .داشته انگیزه کردن زندگی برای مرد این-

 فتصبی یه از گرفتن انتقام دنبال .داشته رو اروند داشته،

 که اونجاست تهش محمدامین؛ داره ته هم دنیا ...بوده

 .باشی نداشته انگیزه دادن ادامه برای دیگه

 برکه هم باز است امیدوار .کندمی گوش سکوت در 

 این خالء کدام بفهمد محمدامین تا بگوید بیشتر برایش

 .شود پر باید اول دختر

 دنبال تهگرف راه پرده یلبه از که را نوری یباریکه برکه

 :دهدمی ادامه جانبی و کندمی

 بدون که آدم یه .بودم متهم یه من خورد بهم نامزدیم وقتی-

 کرده اشتباه انتخاب یه کنه توجه بقیه اخطارهای به اونکه

 ولی کرد سرزنشم بابام بشه؛ سرزنش که بود حقش و بود

 دستاش .بود بیشتر کرد که سرزنشی از هاشحمایت

 موهام رو ترنرم رو انگشتاش .گرفت ترمحکم رو دستام

 تا وایساد پاش بابام اما بودم کرده من رو اشتباهات .کشید

 ...کنه سرپا رو من

 :دهدمی تکان سر درد با بعد و سایدمی همبه را هایشلب
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

می بیدار سرم باالی عمو بود رفته بابا که اولی شبای-
 اشدیگه دست یه و گرفتمی رو دستم دستش یه با .موند

 تونستنمی کارهااین کدومهیچ .کشیدمی موهام رو رو

 حداقلش اما اومده سرم بالیی چه بره یادم که بشه باعث

نبود خالی دستام و موهام روی بابا دستای جای که بود این
. 

 دستش و شودمی بیشتر محمدامین پیشانی روی هایچین

 غربت چه دختر این .شودمی مشت پایش ران روی

 .دارد غریبی

 زدن حرف به روز سه_دو از بعد و لرزدمی برکه صدای

 :دهدمی نشان تمایل

 اونقدر .کردن اعتراف قتل به دستا اون صاحب حاال-

 کنهمی اعتراف خودش کسی وقتی نفهمم که نیستم احمق

 و دست و گرفتن وکیل چقدر و کمه نجاتش احتمال چقدر
 .الکیه زدن پا

 و سرش که روزهایی تمام یدازهان به .چرخاندمی سر
 تمایل با چرخیده محمدامین سمت به اکراه با نگاهش

 در که است آدمی آخر نگاه مثل نگاهش .کندمی نگاهش
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 حداقل به هایشزدن پا و دست و است شدن غرق حال

 :رسیده

 

 هفت_و_پنجاه_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 صندلی یه شده؛ صندلی یه به کردن فکر من روز و شب-

دقیقه چند و افتهمی صندلی .زنهمی زیرش لگد با یکی که
 .زنهنمی هم پا و دست حتی دیگه عموم بعد ی

 مسموم افکار .شودمی باز هم از محمدامین  بینی هایپره

 این تواند.نمی حتی محمدامین اما است طبیعی دختر این

 سمت به را دستش .کند قبول را طبیعی هایالعملعکس

 دست .کشدمی عقب را صورتش برکه .کندمی دراز برکه

 بغضی از خبر برکه صدای .ماندمی هوا در محمدامین

 :رسیده پیروزی به باالخره که دارد

 شهرستان از داره است، زنده عموزن پدر محمدامین-

 و جواد فقط دم اولیای .آدمی دادگاه یجلسه اولین برای
 درگیر هم خودشون و کنم شونالتماس من که نیستن محسن

 .باشن فرزندی و پدر یرابطه

 صورتش کنار در حرص با شود،می مشت برکه دست

 :شودمی شکسته چشمانش سد و شودمی داده تکان تکان

 عموزن دعواهای عمر یه .بیزاره عمو از عمومزن پدر-

می رو عموم آدم اون .بیزاره ازش و دیده رو عمو و
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 خالی جای یعقده و مونممی من و دار باالی کشونه

 تو به موقع اون رسیدنش ته به که دنیایی و عمو دستای

 .شهمی ثابت هم

 مچ .دهدنمی اهمیتی او رفتن عقب به باراین محمدامین

 .کشدمی خودش سمت به را او و گیردمی محکم را دستش

 تواندنمی او اما است کردنی درک برکه کردن خودآزاری

 :بدهد او به دادن امهاد یاجازه

 شهرم این وکیل بهترین حتی االن .نیست مشخص هیچی-

 .بره رو رفتی تو که اینجایی تا اطمینان با تونهنمی

 تکرار پر مرد برای را صدایش .بردمی باال را صدایش

 را مچش کندمی سعی همزمان .بردمی باال روزهایش این

 :شماردمی ار کلمات و بکشد بیرون او انگشتان میان از

 شاهد  کرده، اعتراف عمو .مشخصه چی همه برعکس-

 رو جنازه کرده، دفن عمو رو جنازه .بنیامینه ماجرا

  .کرده جاجابه خودش

 :آوردمی کم نفس آخرش جمالت گفتن برای
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

می من از بهتر تو رو این محمدامین مشخصه چی همه-
 هاییانگیزه به رو من حواس داری اصرار منتهی دونی

 ماه دو دیگه، ماه یه تا بره یادم تا کنی جلب ندارم که

 .بیاد سرم به چی قراره دیگه ماه سه دیگه،

 اصل در .شودمی ساکت جمله آخرین گفتن از بعد و

یک را روز سه این تمام .نمانده باقی هم اینگفته حرف
 هاساعت از بعد که کسی مثل حاال و ریخته بیرون جا

 .رودمی سکوت استقبال به دندار نایی عزاداری

 صفر به تقالهای .کندمی تماشایش جدیت با محمدامین

 شدنش بسته که را زدنیپلک و کندمی تماشا را اشرسیده

  .است شدنش باز از ترطوالنی

 بعد اشحسیبی .است شده تزریق مورفین دختر به انگار

 .نیست عادی غیر گذاشته سر پشت که ایروانی فشار از

 

 هشت_و_پنجاه_و_سیصد_ستپ#

  

 حسینی_عادله#
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 

 

 

 

 که طوری .کندمی جاجابه او دست مچ روی را انگشتانش

 نبض شستش .بگیرد قرار برکه نبض روی شستش

 برای هم صدایش .کندمی نوازش را او دست ضعیف

 :دارد الالیی حکم رودمی خواب استقبال به که دختری

 تجربه رو چیزا خیلی من با تو که بوده این تو و من قرار-

 اوج به جاها خیلی و بکشی خجالت چیزا خیلی از .کنی

 و بشم ترحریص فرارت از کنی، فرار دستم از .برسی
 بهم .کنم حست  بدم، فشارت .دارم نگهت ترمحکم

 .کنی حسم بچسبی،
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

می لذت که است این از دردش .بنددمی چشم درد با برکه
 باید اما نبرد لذت که شودمین مرد این از .بردنمی و برد

  کند؟ چه دار طناب فکر با

 آن زدن ترمحکم .دهدمی ادامه نبض نوازش به محمدامین

 :شودمی امشب قلدر مرد هم باز و فهمدمی را

 تو چون ولی نه یا هست انگیزه برات بودنم دونمنمی من- 

 کم و ب بُری که دمنمی حق بهت منی یانگیزه خودت

 که اتفاقی و ماجرا توی اندازه یک به تو و من .بیاری

 قرار چون نداریم تکروی .کنیممی تالش و سهیمیم افتاده

 .ریممی تهش تا دوتایی .وایسه کار پای تنها کسی نیست

 که کدوممون هر .گیریممی نفس هم از آوردیم کم جا هر

 شدیم خسته جا هر .کنهمی گرم رو تنش یکی اون کرد یخ

 نفره دو تیم یه شیممی ...مالیممی رو هم هایشونه نوبتی

 .سهیمیم باخت و برد توی اندازه یه به که

می تزئین هاییچین با برکه حالتبی و خسته چشمان کنار
 .است هایشلب جان کم آمدن کش ینتیجه که شود

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 تشخیص درست .بیندمی را جزئی تغییرات این محمدامین

 عوض خودش باید را ردخت این هوای و حال .است داده

 .هستند بیرون آن که نفری چهار نه کند

بین یفاصله حاال .دهدمی تکیه زمین به را چپش زانوی
 :کندمی زمزمه آرام و مردانه .رسیده حداقل به شان

  تیمی؟هم بیاری در رو من خستگی بلدی-

 .دهدمی تکان راست و چپ به آرام را سرش برکه

 در خاص نجوایش .است قبل دقایق از ترنرم صدایش

 :نشیندمی محمدامین گوش

 .باشم بلد کاش .دونمنمی-

 بیارم؟ در رو تو خستگی من بدم؟ یاد بهت من-

 محمدامین .شودمی بیشتر برکه چشم اطراف هایچین

می برکه پهلوی مهمان دستش .نشیندمی زمین روی کامل
 معتمدترین به .سپاردمی او به را خودش برکه .شود

 .اشساله بیست دنیای مسفره

 دراز و گیردمی قرار محمدامین پای ران روی که سرش

 هایدست از یکی .است مشخص مسیر یبقیه کشدمی
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 دست .شودمی مشغول موهایش بازی به نرم محمدامین

 دست نبض .است نکرده رها هنوز را برکه دست دیگرش

 سرد تن .ترمحکم محمدامین قلب .کوبدمی محکم برکه

تیمی هم فقرات ستون روی از عرق و شودمی گرم برکه
 .گیردمی راه اش

 

 

 

**** 

 

 نه_و_پنجاه_و_سیصد_پست#
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 

 داشتی کافی یاندازه به زمان کنم فکر و گذشته روز چند-

 خواستگاری پیشنهاد و کنی صحبت عموت با بتونی که

 .سفیدبرفی کنی مطرح رو من

 .شودمی همزمان ستاره جیغ صدای با دستش سوختن

 سوزش به توجهبی و کندمی پرت کابینت روی را گوشی

  .بنددمی را کتری شیر اول دستش وحشتناک

  خوب؟ دختر کردی کارچی خودت با-

 .گویدمی را این و دودمی سمتش به ستاره

 تکان را دستش سوزش، شدت از و بنددمی را چشمانش

 مغایرت وضعیتش با دهدمی هک جوابی .دهدمی تکان

 مجبور اینکه برای فقط زندمی الکی پای و دست .دارد

 :کند تحمل دلسوزی عنوان به حتی را ستاره حضور نشود
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 .نیست چیزی خانم ستاره-

 بلند دستت از داره جوشآب بخار .نیست چیزی چیو چی-

 .کردی کارچی خودت با ببینم بده رو دستت .شهمی

 سمت به .چرخدمی پشت به و کندمی باز چشم برکه

 سوزش شدت از که را لبی .رودمی ظرفشویی سینک

 سرسری و کندمی آزاد را شده دندانش اسیر دستش،

 :دهدمی جواب

 یه اون شما ممکنه اگه فقط .افتهمی سوزشش زود-

 .ببرید رو چایی و کنید پر استکانم

می وریجاین خودت با چرا کجاست؟ حواست آخه دختر-
 و مبل یپایه به خورد پات که پیش ساعت یه از اون کنی؟

 ...االن از اینم کردی داغون رو پات انگشت

 آنقدر آب سردی .گیردمی آب شیر زیر را دستش برکه

می آب زیر را دستش .ببخشید التیام را سوختنش که نیست
 و او به ترنزدیک و ترضعیف صدایی با ستاره .چرخاند

 :دهدمی ادامه یرخواهانهخ لحنی با
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 .کردهمی نباید که کرده وحشتناکی اشتباه یه عموت-

 تو حال دیگه یکی اشتباه خاطر به که نیست درست خدایی

 .بدید تاوان و باشه این عموت پسر دوتا اون و

 دستش سوزش خواستمی دلش که همین ...است همین

  .نباشد او درمان دنبال ستاره اما کند پیدا ادامه

 را دستش سوزش .بنددمی را آب اهرمی شیر ضرب با

 به .شودمی سوزن سوزن قلبش وقتی کندمی فراموش

 هوار توانستمی کاش .چرخدمی او سمت به سرعت

 .نیست قاتل من عموی زنی،می مفت حرف بگوید و بزند

 جواب االن تا بود نکرده اعتراف خودش عمویش کاش

  .داشت گفتن برای متفاوتی

 تنها و ماندمی باقی کاشای حد در هاکاشای این اما

 جلوی که است این آیدبرمی برکه دست از که کاری

 چشمان یخیره که چشمانی با و نگیرد را کالمش حرص

 :بگوید است ستاره مهربان مثالاً

 شما پیشه وقت خیلی برای بوده چی هر من عموی اشتباه-

 ربطی بهت نه که موضوعی تو و کنیمی اشتباه االن چرا

  شی؟می وارد آریدرمی سر ازش نه و داره
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 عجیب دخالت یواژه کردن جایگزین برای تمایلش

  .است انگیروسوسه

می تکان سر سوالی و خنددمی ناباور .خوردمی جا ستاره
 برکه .است نداشته را العملیعکس چنین توقع .دهد

 دارند جنگ سر که چشمانی با .دهدنمی بیشتری توضیح

 با .شودمی درهم ستاره هایاخم که کندمی نگاهش آنقدر

 را مانده خالی استکان تنها .رودمی سینی سمت به مکث

دلخوری از پر یزمزمه صدای و کندمی پر جوشآب از
 برکه گوش به راحت که کندمی تنظیم طوری را اش

 :برسد

 رو طرفتون بیفته پاش .خدابیامرزی اون خواهر که حقا-

 .آفتاب یسینه کنیدمی پهن و شوریدمی

 ستاره حد و زده را حرفش .دهدنمی تغییر را حالتش برکه

 کرده مشخص ندارد ربطی او به ابدااً که بحثی در را

  .است

 .رودمی آشپزخانه خروجی سمت به چای سینی با ستاره

 :دهدمی ادامه که نشده خنک دلش انگار
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 سال چند که داداشم حیف .روئه چشمبی رو و چشمبی آدم-

 همین خاطر به رفته یادشون .داد پناه رو خانواده این

 .شدن آواره آقا عباس

 از را دستش دو هر .بنددمی را چشمانش درد با برکه

می سقف سمت به را سرش و گذاردمی سینک یلبه پشت
 .خواهدمی را دیگری شکندندان جواب دادن دلش .گیرد

اً اما  در را واقعیت این انصافش وقتی جوابی؟ چه واقعا

اً سهیل که کوبدمی صورتش  او یخانواده سال چند واقعا

 روزها این در اگر که فکر این از پلکش .است داده پناه را

 در ماندن .پردمی بیاورد پناه خانه این به باز بود مجبور

 ؛ستاره وجود با و باران حضور بدون سهیل یخانه
 آن ژانر که است کوتاه داستان یک شبیه جمله این .اصالاً

 .است وحشت

 

 شصت_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 

 

 

 آی؟نمی برکه-

 ساعت دو .است محسن یکالفه و خسته صدای صدا،

 از سهیل .بود رفته فرودگاه به استقبالشان برای برکه پیش

 .بود کرده دعوت شام برای را پسرها و برکه قبل روز

 این که بود کرده هماهنگ پسرها با اگانهجد هم خودش

 یخانه .شوند جاگیر باال یطبقه در هتل جای به مدت
 از استفاده امکان و بود شده داده اجاره که بود هاماه عمو

  .نداشت وجود پسرها برای نه و برکه برای نه خانه آن

 رفتار و سهیل نوازیمهمان وجود با هستند اینجا حاال

 .است خیرخواهانه ظاهر در که رفتاری .رهستا دارمورد
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 اما شوندمی ادا و تزئین دلسوزی با که جمالتی

 توانسته اول ساعت همان و بود غرض از پر محتوایشان

 .کند ترکالفه را کالفه محسن و جمع را جواد هایاخم بود

می قبل شدت به دستش .آوردمی پایین را سرش برکه
 روز چند .اندازدنمی آن به هم نگاهی نیم حتی اما سوزد

 حتی را خودش و است کرده فراموش را خودش که است

 .دهدنمی قرار هم آخر اولویت در

 .اومدم منم بخوری رو چاییت تو تا-

 چند اتفاقات تأثیرتحت انگار که گویدمی لحنی با را این و

 .دارد گرم البته و سبک مالیم، لحنی .نیست قبل یدقیقه

 دیده فرودگاه در را پسرها شکسته یچهره که ایلحظه از

 قول را هاآن کردن حمایت و ماندن سرپا خودش به بود

 شدن پودر حال در داخل از خودش اگر حتی بود، داده

  .باشد

 را موهایش اشسوخته دست با و رودمی کابینت سمت به

 .دهدمی هل شال داخل به
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 گیردمی اندند به را لبش پوست .داردمیبر را اشگوشی

متوجه نگاه اولین با .شودمی رسانش پیام یصفحه وارد و
 طبق و است شده داده پاسخ بنیامین هایپیام که شودمی 

 ...خودش توسط نه مدت این تمام قانون

 هاییجواب به و کندمی رد را بنیامین یشده خوانده پیام

 .رسدمی داده محمدامین که

 .بگم بهش بتونم که هنیومد پیش شرایطش هنوز نه-

 :است بنیامین سمت از باز بعدی پیام

 برای دلت اصالاً تو ببینم عروسک؟ مثالاً شرایطی چه_

 با من که من کنی؟می فکر من به اصالاً شه؟می تنگ منم

  .دارم شک شدنت دلتنگ به کردنت دوری این وجود

 :است اولش جواب تکرار نوعی به محمدامین بعدی جواب

 ...روزا این غمشلو کمیه-

 از تنها "اکی" یک است وگوگفت این ختامحسن که پیامی

  .لب همیشگی ایموجی بدون .است بنیامین سمت
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 صفحه که کندمی نگاه گوشی یصفحه به آنقدر برکه

برمی کابینت روی به را گوشی .شودمی قفل و خاموش
 اینکه .برسد نتیجه دو به تواندمی وگوگفت این از .گرداند

 فراخوانده شاهد عنوان به دادگاه سمت از بنیامین هنوز

 حتی محمدامین اینکه دوم و ندارد خبر چیزی از و نشده

 روی هیچ کندمی بازی را برکه نقش هاچت در وقتی

  .دهدنمی نشان بنیامین به خوشی

  کنی؟می کارچی تو اون-

 سمت به و کندمی مکثی .کندمی صدایش سهیل اینبار

 آشپزخانه در همچنان خواهدمی دلش .رودمی خروجی

 چند رفتار به نه .کند فکر و بماند خواهدمی دلش .بماند

 .بنیامین پیش دقایق هایپیام به نه و ستاره قبل یدقیقه

 او به  .کند فکر محمدامین به و بماند که خواهدمی دلش

 و او به .هست انگار هم باز نیست کنارش وقتی حتی که
 هنگام اشمردانه انگشتان و دستش گرمای ارماندگ رد

 فقط هدفش کهدرحالی برکه گردن با اشاتفاقی هایتماس

  .بود برکه موهای نوازش
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 ایگوشه در ذهنش کهدرحالی زندمی بیرون آشپزخانه از

 .است مانده جا اشتیمی هم به کردن فکر برای آنجا از

 

 یک_و_شصت_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#

 

 

 

 

 

 

 حال در جواد .گذردمی سهیل و پسرها یکاناپه کنار از

 .اندازدمی صورتش به گذرایی نگاه سهیل به دادن گوش

 در دیدارش لحظات اولین در او یجمله اولین هنوز

بی اونقدر ما" خوردمی زنگ برکه گوش در فرودگاه

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 عمو نبودن و تو روزای ترینسخت در که بودیم معرفت

 ماجرای در امروز اما نبودیم، کنارت باران و عموزن و

 معرکه وسط ما از بیشتر حتی تو ما بابای و مامان

 "وایسادی

 آویزان پشت از درسا کاناپه روی شدن جاگیر محض به

 شرمندگی یک درگیر عجیبی شکل به .شودمی گردنش

 تا او برای بتواند باید اینکه .است بچه این درمورد خاص

 بودن خاله جایگاه در اما کند پر را مادر خالی جای حدی

  .لنگدمی هم خود

خونه ببره رو من گممی روزه چند شده بدجنس سهیل بابا-
 کنی؟می دعوا باهاش !نه حاال گهمی عباس عمو و خاله ی

 گوشش کنار احتیاط با و یواشکی حالت به را این درسا

  .گویدمی

 با شده قفل گردنش زیر که را او کوچک هایدست برکه

می محتاطانه خودش مثل را او جواب .گیردمی دست دو
 :باشد نداشته را شدنشان شنیده ترس درسا تا دهد
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 عباس عمو و من .نداره تقصیری سهیل بابا خانم درسا-

 و نداره فرش خونه اون االن .کنیممی تکونی خونه داریم
 نشی مریض وقت یه که اونجا نیارت خواستم من .سرده

 .بشم اردغصه من

 به .چرخاندمی سر محسن سمت به جمله این گفتن حین و

 نشستنش حالت .متوسط قد آن با رویش سبزه عموی پسر

  .است شده هم ترکوچک ابعادش انگار که است طوری

 و کرده فرو هایشران در آرنج از را هایشدست
 پایین سمت به آنقدر و است کرده قفل درهم را انگشتانش

اًقط که شده خم می آسیب کمرش و گردن هایمهره به عا
 .دهدمی گوش سهیل و جواد به حالت همان در و رسد

  .نیست خانه هال داخل ستاره از خبری

 :کندمی فرو برکه گردن در را صورتش معترض درسا

 رو من بگو بابا به .پوشممی لباس تا سه شمنمی مریض-

 هم ستاره عمه این .رهمی سر امحوصله اینجا .اونجا بیاره

 .کنهمی غرغر کارام به شهمه
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 نیروی به انگار .دهدمی فشار زمین روی را پایش برکه

 تنش از فشار حجم این کشیدن بیرون برای زمین یجاذبه

اً باید االن .دارد امید  تمرکز اشزندگی معضل روی دقیقا

 شدن بزرگ حال در کمبود اوج در که درسایی کند؟

 غیرقابل حضور شدن پررنگ یا عمویش ماجرای است؟

 ماجرای شدن علنی از بعد هم آن بنیامین مثل تحملی

  عمو؟

اً  هایشدغدغه از یک کدام روی را اولویتش باید واقعا

  ندارد؟ چندانی امید کدامهیچ حل به وقتی همآن بگذارد

 رخشنیم یخیره منتظر و شده گرد هایچشم با درسا

 که دهدمی فشار هم ویر طوری را هایشلب برکه .است

 چال .است کردن فکر حال در او که کند تصور درسا

 است خودش فقط و شودمی بیشتر اینکار با اشچانه روی

 اینکه برای فقط است خریدن زمان حال در داندمی که

 :کند کم را صدایش گرفتگی و ارتعاش

 رو ریختم برنامه یه .نه یا گفتم بهت دونم نمی ...اووم-

 و بگیریم نفره دو عکس کلی تونیممی باهاش که گوشیم
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 رو گوشیم که حیف منتهی .بشیم هاپرنسس شبیه بعدش

 .گذاشتم جا آشپزخونه کابینت روی

 

 دو_و_شصت_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#
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 گردنش دور از درسا هایدست آنی به .گیردمی جواب

 با هآشپزخان سمت به دویدن حال در او و شودمی باز

 :دهدمی جواب هیجان

 .آرممی االن-

 تمام .شودمی فشرده دلش و کندمی تماشا را درسا دویدن

 او حواس کردن پرت به درسا درمورد هایشروش

 .است شده معطوف

  برکه؟ گیمی چی تو-

 را این خستگی با و دهدمی تکیه کاناپه به را سرش جواد

 .پرسدمی

 را هایشلب .خاندچرمی او سمت به را نگاهش برکه

 لحنش در را درماندگی کندمی سعی و سایدمی بهم محکم

 :برساند حداقل به

 دادگاه اول یجلسه منتظر باید .بگم تونمنمی چیزی منم-

 .آدمی موقع اون تا هم قانونیپزشک جواب ظاهرااً باشیم،

 روی بر داغ سرب کسی جواب این از بعد انگار و

 .فهمدمی را حرارت از هانشد شدن پر .ریزدمی زبانش

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 امیدوار اینکه از بیشتر تواندمی قانونیپزشک جواب

 جان کم یساقه یپیکره بر تبر آخر یضربه باشد کننده

 .باشد امیدشان

 دو را دستش دو هر .کندمی باز را انگشتانش گره محسن

می فشار شده خم حالت همان در و گذاردمی سرش طرف
 :دهد

نتیجه هم افتاده اتفاق که ماجرایی هم .همشخص چی همه-
 چی که نکنیم باور که کنیممی سعی داریم فقط .دادگاه ی

 .آدمی سرمون بعد به اینجا از و اومده سرمون به

 را نظرش کسی باید شاید .بکند اعتراضی کسی باید شاید

 دارد را مرگی ناقوس حکم محض سکوت این اما بکند رد

  .شودمی نواخته محکم که

 بر لعنتی یواژه تلفظ با و محکم مشت را دستش جواد

 پایین لب رحمانهبی برکه .کوبدمی دیگرش دست کف

 یک .خواهدمی گودال یک دلش گیرد،می گاز را خودش

آرام خیلی شاید که ابدی خواب یک و مادرش کنار گودال
 این متأسف سهیل .باشد درامش و پرتالطم زندگی از تر

 برای مفیدی حرف وقتی و کندمی تماشا ار ناامید جمع
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بی مثل ماجرا این .کندمی اختیار سکوت ندارد گفتن
 بر دستش از کمکی که نیست باران یخانواده خانمانی

 .بیاید

 .خورد زنگ گوشیت خاله خاله،-

 گوشی و زندمی بیرون آشپزخانه از صدا و سر پر درسا

  .گیردمی سمتش به را

 خوانده اساماس یک و محمدامین از پاسخبی تماس یک

 ندارد که را زدن زنگ شرایط .نشده

 از پیام تصورش برخالف .رودمی پیامک سراغ به پس

 دممی اره محمدامین با دارم ساعته دو" است سمانه سمت

 باالی یطبقه بیای تو رو مدت این بذاره که گیرممی تیشه

 حریفش فعالاً ...کنی زندگی مستقل اونجا و من یخونه

 دیدن با و باشی خودت یخونه نزدیک تو خوادنمی .نشدم

 "بشی اذیت خونه

 پیام که است خیره اشجمله آخر ناراضی ایموجی به برکه

 ملتفتش تو" شودمی ارسال مخاطب همین سمت از دومی

 اونجا اگرم .تریراحت اونجا و مستقله طبقه اون که کن
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 ایوسیله یه با بیاد خودش محمدامین رفت سر اتحوصله

 جات هر کالاً رو، تنت رو، سرت ...کنه گرم رو سرت

  ".کرده یخ که رو

 هاستمدت صورتش هایعضله خندد،نمی که بخندد باید

 اما .ایگریه نه و است کار در ایخنده نه .اندشده فلج

 نام بردن حتی که است این ماجرا عجیب قسمت

 بدترین در .اردد برایش را حالنا حول یک حکم محمدامین

 .گذاردمی را خودش تأثیر هم شرایط

 

 سه_و_شصت_و_سیصد_پست#
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 :نیست بردار دست سمانه دهدمی نشان سوم پیام

 یخونه دم آدمی خودش شب آخر بگم رفت یادم راستی-
 ماشین با نیار رو خودت ماشین تونستی اگر .دنبالت سهیل

 اگرم .کن قانعش قضیه این رایب جورییه بیا محمدامین

 رو، سرش حاال .کن گرمش جورییه بدقلقه خیلی دیدی

 ".کرده یخ که رو جایی هر یا رو تنش

  بگیریم؟ عکس خاله-

 .ندارد دادن جواب برای تمرکزی اما کندمی نگاه درسا به

 و رفاقت در که دختری پیش .است سمانه پیش فکرش
 محمدامین برای رانجب قصد شاید .کندمی افراط حمایت

 دختری بودن، پرورشگاه فرزند لطف به هم شاید دارد را

  .کندمی درک ویژه را برکه شرایط با

 را برکه ماشین را، فرودگاه تا مسیر تمام سمانه امروز
اً حرکت از قبل .بود کرده اسکورت خانه حیاط وسط دقیقا

 که بود داده توضیح بارها حوصلهبی برکه محمدامین ی
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اًوا  که بنیامینی و نیست هااحتیاط سبک این به لزومی قعا

 خطری تواندنمی است شانرابطه کردن رسمی دنبال به

 شرط که بود زده حرف احتیاط از سمانه اما باشد داشته

 احتیاط در را محمدامین افکار ردپای برکه .است عقل

 اگر" اش جمله این در البته و بود دیده اشگونه وسواس

 اسم به ممکنه تنهایی تو و بازداشته عموت بفهمه بنیامین

 "وقتت سر بیاد آوردنت در تنهایی از و تو از مراقبت

  دی؟نمی رو جوابم چرا خاله-

 فقط و لحظه همین در .باشد لحظه در کندمی سعی برکه

  .درسا برای

 حالت به را او کوتاه موهای و آوردمی باال را دستش

 :زندمی گوش پشت نوازش

 کنار اتاقت تو یا بگیریم عکس اینجا فقط .بگیریم رهآ-

  عروسکات؟

می حدقه در را هایشمردمک متفکر و راضی درسا
 را هال داخل افراد تمام سر ستاره بلند صدای که چرخاند

 را روسری یک کهحالیدر ستاره .چرخاندمی او سمت به
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 نگاه بدون و درهم ایچهره با پیچیده سرش دور به محکم

 :رودمی آشپزخانه سمت به کسی به ردنک

 شده دیر خوابم کجاست؟ هاتقرص سبد این سهیل-

 .شدم سردرد

 کند وقت اینکه از قبل .کندمی نگاهش اخم با و تند سهیل

 :شودمی بلند جا از محسن کند اعتراضی

 ما دیمی مرخصی یاجازه اگه داداش جان سهیل خب-

 .ایمخسته خیلی دومون هر .باال یطبقه بریم

شده دراز دست شرمنده و شودمی بلند جا از مکث با سهیل
 :دهدمی فشار را او ی

 من ایدخسته گیمی چون ولی زوده خیلی هنوز-

  .کنمنمی نشستن بیشتر برای اصراری

 برکه دست .شوندمی بلند او از تبعیت به هم برکه و جواد

 را او منظور برکه .شودمی کشیده غمگین درسای توسط

 :گویدمی سهیل به رو اما کندنمی نگاهش .فهمدمی خوب

 اگه فقط .برم باید بعد هستم باال ساعتی یه منم سهیل_

 .باشه من پیش درسا رو ساعت یه این بدی اجازه
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 :گویدمی محترمانه و زندمی ایشرمنده لبخند سهیل

 به احتیاجی خواهرت دختر با بودن برای تو خوب دختر-

 .نداری من یاجازه

 

 چهار_و_شصت_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#
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 ضمن نیست، سنگین درسا سر .است رفته خواب پایش

 پای روی را سرش درسا که نیست هم زیادی زمان اینکه

 انجماد شبیه حسی وقتی اما .است خوابیده و گذاشته برکه

خواب این دارد را بدنش اجزای تمام هایرگ در خون
  .نیست عجیبی اتفاق اصالاً رفتگی

 .است نزده لب کرده پر که آبی لیوان به هنوز جواد

 و گذاشته آن روی را لیوانش ایستاده، کانتر پشت همچنان
سال این انرژی، نوع هر از تهی بازنده، یدونده یک مثل
 :کندمی مرور رو ها

 وقتی .شممی گیج بیشتر فهمممی بیشتر چی هر برکه-

 چون برگردیم نتونستیم .نبودیم ایران ما شد ناپدید مامان

 قانونی مشکل سربازیمون بحث خاطر به که دونیمی تو

 اضطراب تو داشتیم وقتی دور راه همون از اما .داشتیم

 پیدا پیگیره چطور بابا که دیدیممی زدیم،می پا و دست

 .مامانه کردنه

 از ایلحظه برای را برکه نگاه محسن پوزخند صدای

 کشیده، دراز کاناپه روی محسن .کندمی دجوا روی

 را چشمانش ساعد با و کرده خم زانو از را پاهایش
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 هر از انگار اما ندارد خوابیدن به تمایلی .است پوشانده

 گووگفت مدت تمام .است فراری است روشنی و نور چه

 شرکت نفره سه دلخراش بحث این در وضعیت همین با

 .بود کرده

می فرو درسا موهای الی نرم را شسرد انگشتان برکه
 کانتر روی لیوان به جواد جای به باراین را نگاهش .کند

 این درون یاثاثیه حداقل و کاناپه آن لیوان، این .دهدمی

 که بود این قصدش .بود گذاشته جا عمد به برکه را خانه

 حاال .بزند سر خانه این به دلتنگی رفع برای گاهی

 در را مادرش که ندارد وجود یطیشرا اما ...اینجاست

 این روی را پدرش و لیوان آن درون چای خوردن حال

 زمانی .کند تصور وحش حیات تماشای مشغول کاناپه

 مانند ایفاجعه درگیر اشزندگی .ندارد دلتنگی رفع برای

 ترکمرنگ را قبلی هایمصیبت که است شده هیروشیما

 .دهدمی جلوه

 که یادمه اما بودم شوکه .بود سالم شونزده موقعاون من-

 وجود با حتی .بود عمو زن کردن پیدا پیگیر چقدر عمو
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 هر به کردنش پیدا برای دوتایی داشتن بابا با که اختالفی

 .زدن ایبسته در

 تمسخر و شکایت از پر لحنی با و بسته چشمان با محسن

 :دهدمی جواب

 که مدتی تمام که بگیم کی به بگیم؟ کی به رو دردمون-

می اقدام قانونی مامانمون شدن مفقوداالثر برای بابامون
می بازی سیاه داشته کرد روزنامه رو شدنش گم و کرد
 مفقود خودشم کرده چالش خودش کشته، خودش .کرده

 .کرده اعالم رو شدنش

 خانه هال وسط آب پاچیدن و لیوان شکستن صدای

 و سرعت اب برکه .کندنمی ایجاد محسن حالت در تغییری
 جایش در کمی فقط درسا .کندمی نگاه درسا به وحشت

 از پر جواد .چسبدمی بیشتر برکه به و شودمی جاجابه

می آزاد اشحنجره از شدت با را کلمات انزجار و نفرت
 :کند

 بعد موقع همون شهمی جوریچه !شه؟می جوریچه آخه-

 نکنه ترافاع بابا  بشه، بازجویی بابا از مفقودی اعالم از

 مامان که بگه اول بازجوییه توی بعد سال چهار اونوقت

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 داستان ...کرده چالش اشخونه یباغچه تو و کشته رو

ا؟ چیه  واقعا

 

** 

 

 

 محمدامین ماشین .است ماشینش وسط یآیینه به نگاهش

 محمدامین یخانه مسیرشان .آیدمی ماشینش پشت به پشت

 آنقدر شاننتیجهبی و هنفر سه گویوگفت تأثیرتحت .است

 نگفته محمدامین به سمانه پیشنهاد از که است ریخته بهم

  .بود

 محمدامین و بود زده بیرون سهیل یخانه از او تماس با

 به شدن نزدیک حال در .بود دیده ماشینش به داده تکیه را

 خودش صورت روی را محمدامین یموشکافانه نگاه او

 این با من تیمی، هم" بود هشد سؤالش این مهمان و دیده

 "بودم نداده تحویلت روز و حال
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 پنج_و_شصت_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شبی تکرار دلش که بود کافی کلمه دو همین "تیمی هم"

 .بود گرفته قرار تیم یک در مقابلش مرد با که بخواهد را

 از گرفتن نفس .بخواهد را قرارشان به کردن عمل دلش
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 شدن گرم و او به چسبیدن .آورده کم نفس وقتی مرد نای

 ...شده له فشار زیر که ایشانه مالیدن و بسته یخ که تنی

  بود، خیابان آنجا .نبود میسر امکانش و خواستمی دلش

اً محمدامین اً و کشاندنمی اینجا به را خلوتشان قطعا  مطمئنا

 نشاسمت به هاپنجره پشت از سهیل و جواد نگران نگاه
 کج ماشینش سمت به را مسیرش تا بود کافی هاهمین .بود

    .خواستمی را اشتیمی هم دلش کهحالیدر کند

خالصه برایشان پسرها ریختگی بهم اوج در قبل دقایقی
 و اشقبلی نامزدی از .بود گفته واعظی بنیامین از وار
 مورد در بیش و کم پسرها که اتفاقی خوردنش، بهم شکل

 و عمو عجیب ارتباط از برکه .داشتند اتاطالع آن
گیج اوج در پسرها که بود شده باعث و بود گفته بنیامین
 .شوند زدهبهت شدن

 شبیه حسی و دیدمی آزار خودش مالحظگیبی از برکه 

 بنیامین حضور از که بود مجبور اما داشت شدن مچاله به

 بنیامین اینکه گفتن از برکه .بگوید جرم یصحنه در

 فاکتور هم شودمی خوانده دادگاه به زودی به عظیوا

 در مختصرش توضیح هایشحرف ختامحسن .بود نگرفته
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 تهدید را او واعظی بنیامین سمت از که بود خطری مورد

کم لبخند با و کرده عبور زودتر بخش این از .کردمی
 خطر این احتمال خودش نظر از که بود کرده تأکید جانی

 را احتیاط جانب دوستانش اصرار به قطف و است کم خیلی

 .کندمی رعایت

 دو_یکی حد در کالمش یحاشیه در و بود گفته سمانه از

 محمدامین از هاساعت اگر کهدرحالی .محمدامین از جمله

  .شودنمی خسته و بگوید

 .است آن در محمدامین یخانه که شودمی خیابانی وارد

 را سمانه ستما .شنودمی را اشگوشی زنگ صدای

 و سالم که اندشده خودمانی آنقدر .دهدمی جواب
 :باشد شده مختصر و کوتاه شاناحوالپرسی

 با رو حرفا یبقیه شد؟ شب نصفه تو، پس کجایی دختر-

 رو باال این بیا پاشو بعد روزای برای بذار پسرعموهات

 .بدیم سامون و سر برات کمیه
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 محمدامین یخانه با در چند فقط .کندمی کم را سرعتش

 که دهدمی نشان سمانه توضیحات یخالصه .دارد فاصله

 :است مصر پیشنهادش روی او

 رفتی تو سمانه، محمدامینم یخونه در پشت االن من-

 ؟!خودت یخونه

 متعجبی لحن لحنش .کشدمی طول ثانیه چند فقط او مکث

می حس را آن در مخفی یخنده برکه اما رسدمی نظر به
 :کند

ا؟-  .خوندی رو من پیامای کردم فکر من واقعا

 سناریوی .کشدمی را دستی ترمز و کندمی توقف خسته

 :است مشخص سمانه یشده چیده

 و دوختی و بریدی خودت .بهت ندادم جوابی ولی خوندم-
  کردی؟ من تن

 :خنددمی خیالبی سمانه

 .داره دیدن لختت .نکردم تنت خدایی ولی دوختم و بریدم-
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 ماشین توقف آینه از و آیدمی کش کمی هایشلب

اً را محمدامین  کاش .کندمی تماشا ماشینش پشت دقیقا

 شیطنت این به توانستمی و بود نرمال اشزندگی شرایط

 .کردمی هدی با روزی که کاری .کند همراهی و بخندد

 :است حد این در توانش نهایت

 فاز تو زیادی داره؟ امنیت تو با خونه اون توی حسام-

 .آدمایی کردن لخت

بی برای تنبیه عنوان به .باش خودت امنیت فکر تو-
خوش اون با باید امشب کردی من پیام به که ایتوجهی
  .کنی سر خونه اون تو تنها اخالق

 تماشای به آینه از بار چندمین برای .کندمی بلند سر برکه

 و است سرش پشت که مردی .نشیندمی سرش پشت مرد
 .است پشتش

 :است ریختن نمک حال در همچنان سمانه

 فقط کنید پاره ب َکنید، نخواستید بدوزید ببرید، امشب-

 .نکنید اسراف که باشه حواستون
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 شش_و_شصت_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#

 

 

 

 

 

 

 

ضربه .زندمی ضربه آب از خالی حوض به پا نوک با
 یک مثل .هستند یکنواخت و منظم یفاصله با هایش

  .است پایبند نظم به که آونگ

گذاشته محمدامین یخانه به پا که است ربع یک از کمتر
 تعداد ساختمان خاموش هایچراغ دیدن با محمدامین .اند

 :بود پرسیده و بود شده زیاد اشپیشانی روی هایچین
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

  کو؟ سمانه پس-

 ماه تماشای به کرده، بلند آسمان سمت به را سرش برکه

 :بود داده جواب عجله بدون و بود نشسته

 .آدنمی گفت-

 و بود کرده درک حیاط در بستن در را محمدامین مکث
 پا بلند هاییقدم با محمدامین .بود نداده نشان العملیعکس

 ماه تماشای به همچنان برکه و بود گذاشته خانه درون به

 ادامه دادمی نشان خودی سیاه ابرهای میان در منت با که

 .بود داده

 .شنیدمی حدی تا را محمدامین کردن صحبت جدی صدای

اً .کند دقت شنیدن بیشتر برای دیدنمی لزومی  مخاطب قطعا

می .بود گرفته قرار اعتراض مورد و بود سمانه او
 و خیالبی لحن و محمدامین یچهره جدی حالت توانست

  .ندهد اهمیتی و کند تصور را سمانه پرشیطنت

 را نفره دو بودن تنها این محمدامین مثل نه برکه

 اتفاق یک را آن سمانه مثل نه و کردمی تصور خطرناک

 .کردمی تعبیر پرشیطنت
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 توانی نه و داشت بودن خطرناک برای حسی نه برکه

 مثل .است ابهاماتش درگیر بیشتر او .کردن شیطنت برای

 دیدی یزاویه نه رفته، فرو مه پر یجاده یک در که کسی

 لذت برای مجالی ناتوانی، این و جاده به لطیتس نه و دارد

 .گذاردنمی باقی مسیر یبقیه از بردن

 .رودمی فرو سیاه ابر آغوش در چشمانش مقابل در ماه

 ابر سیاهی در ماه انگار ماندنمی باقی آن سفیدی از چیزی

 .است شده حل

می ترواضح را محمدامین ناراضی و معترض صدای
 :شنود

 خودت و گرفتی تصمیم خودت که کردی اشتباه خیلی-

  فهمی؟می رو این امانته من دست دختر این .کردی عملی

 بنددمی چشم چکدمی صورتش روی که ایقطره اولین با

 .داردمی نگاه آسمان به رو همچنان را صورتش اما

اً محمدامین کندمی فکر خودش با  چیزی چه نگران دقیقا

 که خودش از رسد؟تمی برکه از یا خودش از است؟

اً  که ایشده تعریف قوانین به وقتی هم آن بترسد نباید قاعدتا
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 آن وقتی، هم آن .است پایبند عجیب دارد خودش برای

 پایش ران روی برکه سر و بودند شده تیمیهم که شب

 پیش در را انحرافی مسیر هم باریک محمدامین دست بود

 .بود نگرفته

 هایش،حس که دختری زا .بترسد نباید هم برکه از

 دفن سروسامانشبی افکار پشت را تمایالتش و نیازهایش

 هاییکابوس پشت و هایشبیداری شب پشت .است کرده

  .بودند شده هایشبیداری جز حاال که

 .کنندمی لمس را صورتش سخاوتمندتر باران قطرات

 

 هفت_و_شصت_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 

 آیندمی پایین را ایوان یپله سه که کمیمح هایقدم صدای

 هاقدم .دهدنمی تغییر را حالتش و شنودمی وضوح به را

 محکم صدای و شنودمی متوقف اشحداقلی یفاصله در

 :شودمی جایگزین محمدامین

 دو_یکی منم .بخواب تو برو زودتر .شیمی خیس داری-

 .تو آممی دیرتر کمیه ایوونم تو فعالاً دارم مهم تلفن تا

اً ایقطره ادامه تأخیر با برکه و افتدمی هایشلب بین دقیقا
 :شنودمی را محمدامین یجمله ی

 از تونیمی .گذاشتم اتاق در روی رو کلید ضمن در-

 .کنی قفلش داخل

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 و گیرندمی رطوبت آب یقطره شدن پخش از هایشلب
 کردن باز برای قصدی .دارندبرمی نم هایشسرشانه

 :ندارد شچشمان

 و بچرخونیش من، مغز روی بذاری که نداری کلید یه-
 .کنی قفل رو مغزم شده که ساعتم چند برای

 قدیمی، هایموزاییک روی باران ضربات جانکم صدای

 محمدامین سکوت .است نفره دو فضای این صدای تنها

 .است شنیدن بیشتر منتظر که دهدمی نشان

 بدون او و گیردمی اج برکه هایمژه بین باران قطرات

 :دهدمی ادامه عجله

 برای ساعت چند برای بتونم بلکه کنی قفل رو ذهنم-

 جوریچه که نکنم فکر .نکنم فکر هیچی به و باشم خودم

می جوریچه باشه، گرفته رو آدم یه جون تونهمی عمو
 آقاجون یخونه یباغچه توی رو آدم اون رحمانهبی تونه

 تو بده، رو عموزن شدن گم خبر خودش کنه؛ دفن

 این با هاسال این تمام و نکنه اعتراف قتل به بازجویی

 .کنه سر وحشتناک راز
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 .است پرونده این اصلی سواالی تو سواالی این برکه-

می جوریچه دادگاه اول یجلسه ببینیم باشیم صبور باید
 بکنی خودت به تونیمی تو که هم کمکی بهترین .گذره

 .کنی فکر بهش کمتر روز اون تا که اینه

 دوست .کندمی دراز را دستش یک بسته چشمان با برکه

 در .کند حس بدنش جزء به جزء با را باران قطرات دارد

 :دهدمی تکان سر حالت همان

 مشتاق .ندارم دادگاه اول یجلسه به کاری من محمدامین-

چه بگو تو .پرسممی تو از دارم االن .نیستم هم رسیدنش
 همه به یهو و کنه سکوت سال چند عمو که شهمی وریج

 .چیه برای تناقض همه این بگو تو .کنه اعتراف چی

 زیر را رویشروبه دختر .کندمی تماشایش محمدامین

 و را اششده خیس یخورده ُسر شال .کندمی تماشا باران
 .دارد زیاد دادن برای جواب .اندشده نمدار که را موهایی

 تسلطش که است دیده مشابه هایپرونده هاسال آنقدر

 توضیح بیشتر چقدر هر اما .نباشد کم پرونده این روی

 .شودمی فاجعه عمق درگیر بیشتر برکه بدهد
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 چشمان و شودمی گودتر چشمش زیر لعنتی گودی آن

  .ترحالتبی اشکشیده

 و است برکه شان در نه برکه سوال گذاشتن جواببی اما
 .داردبرمی جلو به دیگر قدمی .خودش قاموس در نه

 تنها اشسینه یقفسه تا برکه انگشتان نوک که طوری

 :دارد فاصله متری سانتی

 

 هشت_و_شصت_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 که اینه چید شهمی که پالنی بهترین شاید و ترینمنطقی-

 شرایط یه تأثیرتحت .شده جرم مرتکب ناخواسته عموت

 و پسرهاش سمت از چون و کرده دفن رو جنازه خاص
 شدن مفقود بوده مجبور پس بوده فشار تحت خانمش پدر

 کرده مفقودی اعالم خودش چون و بده اطالع رو زنش

 .شده بازجویی ساده و کوتاه خیلی

 از باران از درشتی یقطره .کندمی باز چشم آرام برکه

 :دهدیم جواب حسی هر از خالی او و چکدمی اشمژه

 وجدانعذاب با سال پنج .چینممی من رو پالن یبقیه-

 روزا و رفته راه خواب توی شبا کرده، نرم پنجه و دست

 بازجویی توی و آورده در رو نرمال آدم یه ادای فقط

 وحشتناک جو تو و آورده کم و ترسیده اونقدر بعدی جدی

 .کرده اعتراف که گرفته قرار بازجویی

 :است عصبی و معنی بی اشخنده

 ماجرا شاهد تنها جانب از ًِااحتماال طرف یه اینا یهمه-

 احساس کنهمی سوءاستفاده ازش داره هاستمدت که
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 ...دهمی لوش آدم اون آخر و اول دونسته می .کرده خطر

 .کرده تمومش و بریده که کرده فکر اینا یهمه به احتماالاً

 این زیر حتی برکه پلک پریدن .است گرفته شدت باران

 خوبی اتفاق که داندمی خوب .است هشداردهنده هم باران

 شوک عالئم تمام برکه .نیست دختر این انتظار در

بی و وقت هایزدن عق از مدام سمانه .دارد را عصبی
 حیاط این داخل رفتنش راه صبح تا و دختر این وقت

 .است گفته برایش

 کنو انگار که آنقدر کشدمی جلوتر کمی را خودش
 لرزش .شودمی داده تکیه اشسینه به برکه انگشتان

 .کندمی تماشا شالش بازی از را برکه گلوی سیبک

 :دارد نرمش اشجدی صدای

 کردن قفل دنبال و اولت یخواسته سر برگردیم بیا-

 .باشیم ساعت چند برای مغزت

 روی آب قطرات مالحظه بدون و دست کف با برکه

 لذت هم باران از دیگر گاران .زندمی کنار را صورتش

 :بردنمی
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 لعنتی ذهن این .بود تخیلی ...گیرممی پس رو مخواسته-

 .ساعت چند برای برسه چه شهنمی قفل هم دقیقه چند برای

 در او ظریف انگشتان .کندمی پیشروی هم باز محمدامین

 چشمان .کندمی تماشایش برکه . شوندمی مشت و جمع هم

کرده محاصره را او عسلی چشمان رانگا محمدامین سیاه
 :اند

 .تیمیهم کنیمی تکروی داری باز تو چون شهنمی قفل-

 قراره .نیستی تنها ماجرا این توی که رهمی یادت داره باز

 هر جا هر و بریم پیش هم با بود قرار نبود، این تو و من

 .کنه احیاش یکی اون آوردیم کم کدوممون

 برکه روزی درشتش الخ با که دستی همان چپش دست

می برکه ظریف بازوی دور بود داده فراری خودش از را
 :پیچد

 خیلی از کنی، تجربه رو چیزا خیلی من با تو بود قرار-

 خیلی و برسی اوج به جاها خیلی بکشی، خجالت چیزا

 .کنی فرار دستم از جاها

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 هاستمدت اما است جانکم لبخندش .زندمی لبخند برکه

 .است کرده فراموش هم را جانکم یلبخندها همین

 :آوردمی زبان به را او یجمله یادامه نجواگونه

 

 نه_و_شصت_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 نگهم و بشی ترحریص تو کنم، فرار دستت از بود قرار-

 فرار اصالاً کنم؟ فرار تو دست از باید چرا من اما .داری

 ببرم؟ پناه بهش که دارم رو کی خودت از غیر کنم

 پیشانی مهمان خیسش پیشانی کندمی خم سر محمدامین

 :است اخطار از پر اشزمزمه .شودمی برکه خیس

 .بترس ازم ولی بیار پناه خودم به و کن فرار خودم از-

  .کنیمی خطرناک حریصو منً  تو برکه، خطرناکم من

 :دهدمی فشار او پیشانی به بیشتر را اشپیشانی برکه

 من .کنمنمی تکروی من .منی زندگی امن ینقطه تنها تو-

 گفته .دممی ادامه دارم که کردم باز حساب بودنت روی

 یکی اون آورد کم نفس کی هر ریممی پیش هم با بودی

می گرمش یکی اون کرد یخ کی هر آره،می جا رو نفسش
 هاششونه یکی اون گرفت درد هاششونه کی هر کنه،

 کردم، یخ من .آوردم کم نفس من حمدامینم ...مالهمی رو

 .افتاده هامشونه

 رها از بعد و گیردمی گاز داخل از را لبش محمدامین

می خودش سمت به را او مالحظهبی و محکم کردنش
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 تن به اشسینه شودمی بلند پا نوک روی برکه .کشد

 از است شانبین که حرارتی .کندمی برخورد محمدامین

 :خنددمی کالفه او .شودمی بلند نمحمدامی بدن

 کم نفس از .دختر منم بشه قفل مغزش االن باید که اونی-

 این توی کنینمی فکر و گیمی اتکرده یخ تن و آوردن

 کنترل رو شرایط این باید جوریچه من و تنهاییم خونه

 نشم؟ خودم وجدان و تو اعتماد یشرمنده تا کنم

 از باالتر جایی و زند می دور را او کمر برکه دست

 باور هم خودش را اشزمزمه .نشیندمی شلوارش کمربند

 یک .است کرده نجوا را آن او از غیر یکی انگار .ندارد

 حاال که است بدهکار او به آنقدر دنیا که دیگر یبرکه

 :ندارد گرفتن اجازه به نیازی بودن خوب دقیقه چند برای

 توی خوادنمی دلم .بشم خوبی تیمیهم خوادنمی دلم-

 تیمیهم که شرایطیم تو االن من .کنم کمکت شرایط کنترل

 .دممی ترجیح رو بودن بد

نفس .گیردبرمی در را او تن تمام محمدامین دیگر دست
 .سوزاندمی را برکه خیس صورت اششده داغ های
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 !کنیمی دیوونم داری-

 برکه که باردمی شانتن و سر بر سخاوتمندانه باران

 نوک روی مجددااً .کندمی جدا او پیشانی از را اشپیشانی

 آرام .مالدمی او یگونه به را اشگونه و شودمی بلند پا

 این خرج را هایشحس تمام چطور .حس از پر و آرام

 مردی مقابل در روزی وقتی هم آن داندنمی کندمی مرد

 :نبود هاحس این از خبری هیچ دیگر

می گرم رو تنم دارم .مگیرمی فسن ازت دارم فقط من-
 آدنمی بهت بدقولی .بودی داده وعده رو اینا خودت .کنم

 .سروان جناب

 .است گرفته بازی به را ریشش ته نرم برکه صورت

می را هایشلب یگوشه با برکه هایلب سطحی تماس
  از مانع که نیست توانش در اما کند تلقی تصادفی تواند

 که چیزی همان .اندرسیده اوج به .دشو حادثه این تکرار

 کرده را اشبینی پیش و زده را حرفش تاریک اتاق درون

  .بود

 دور که دستی با گرفته را برکه ظریف بازوی که دستی

 .شوندمی یکی تنش با برکه تن .شودمی متحد پیچیده او تن
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 او کمربند از باالتر برکه دست .قدرتمندانه و سخت سر

 .است مشغول او داغ مرک نوازش به نرم

 نرم .دارند دیگری فازی هایشانلب ...اما هایشانلب

 .اندگرفته بازی به را یکدیگر

 .شودمی طوالنی بازی این .باردمی همچنان باران

 

 هفتاد_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#

 

 

 

 

  .بده ارائه رو خودش دفاعیات زودتر هرچه متهم-

 هانگاه تمام و هست دادگاه وقت اتالف باعث متهم سکوت

 در حضورش از دقیقه چند .است صیامی عباس سمت به
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 درک و پریده خواب از که کسی مثل او و گذشته جایگاه

 در و است عاجز و مبهوت ندارد شرایطش از درستی

 مقابلش میز روی اششده مشت هایدست یخیره سکوت

 .است

 کندمی تماشا را مردی .کندمی تماشایش دقت با محمدامین

 تربزرگ تنها و ایستاده متهم جایگاه در زندان لباس در که

 روزهایش این یدغدغه ترینبزرگ که است دختری

 گذاشته پا زیر را احساساتش امروز که دختری .است

 به رو و بود گرفته نادیده را گلویش درون یگلوله بود،

 طمینانا با بود آماده دادگاه به آمدن برای که محمدامینی

 جلسه این توی خوامنمی اما شده تنگ خیلی دلم" بود گفته

نمی .ببینمش لباس اون توی ندارم دوست .کنم شرکت
 رو من خوامنمی .بشه سرافکنده بیشتر من دیدن با خوام

 من منه نیومدن توی عمو منفعت اگر .بیاره کم و ببینه

 "نمیام

 کرده تحسین را اشاراده و قدرت سکوت در محمدامین

 توانستمی نداشت حضور دادگاه در اگر حتی شاید .بود

می .بدهد را قبل روز چند به بکفلش یاجازه ذهنش به
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 مرور خودش برای را بارانی روز یک یخاطره توانست

 اما .بخورد چین یادآوری این از لبش یگوشه و کند

 تمام روحش و جسم با که است این لحظه این در قانونش

 او .باشد پرونده روند درگیر حواسش و باشد نجاای کمال و

 .است لحظه در هایشحس مدیریت مرد

 خاطر به دونستیممی .بودن کرده جواب رو پدرم دکترا-

 مرحومم برادر .نیست موندگار خیلی بیماریش وضعیت

خانواده با رو پدرم آخر روزای اون توی گرفت تصمیم
 رو روز چند ونا که شد این بر قرار .ببره مشهد به اش

 خودمون یخونه تا بمونیم خونه اون توی بریم شبنم و من

 .بشه رنگ

 شروع درد پر افتاده، زیر به سر همان با صیامی عباس

 حال در که است انسانی صدای شبیه صدایش .کندمی

ماندگاری در تأثیری زدنش حرف داندمی است احتضار
 .بزند حرف باید اما ندارد اش

 اختالفاتمون .بودم درگیر زنم با قبل از یشترب روزا اون-

  .بود گرفته باال

  .آیدمی ترعقب ردیف از پیرمردی بلند یگریه صدای
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 :شودمی بلند قاضی صدای

 کامل هم متهم ...کنید رعایت رو دادگاه سکوت لطف-

 شده شروع کی از و بود چی سر اختالفاتتون بده توضیح

 .بود

 دو با محمدامین .زندیم تلخی لبخند صیامی عباس

 دلیل به را لبخند این و کندمی لمس را دهانش دور انگشت

  .کندمی تعبیر شدنش خطاب متهم

 شروع نداشتن خونه سر اختالفاتمون قبل، وقت خیلی از-

 هم مهریه گذاشتن اجرا و طالق پای تا جاهایی یه .شد

خونه توی برادرم همسر مثل نبود حاضر همسرم .رفتیم
 این از بعد .بود شدن مستقل دنبال و کنه زندگی رمپد ی

 پول یتهیه شکل با کردم تهیه رو خونه براش که هم

 .داشت مشکل

 

 یک_و_هفتاد_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 

 

 

 :پرسدمی محکم و کندمی نگاه را مقابلش کاغذهای قاضی

 بود؟ اومده کجا از خونه یتهیه پول-

 که است متوجه .شودمی جاجابه جایش در صیامی عباس

می اضافه اتهاماتشان به اتهامی اشبعدی توضیحات با
 این که نیست جایی اینجا وکیل یتوصیه طبق اما شود

 سیاهی از باالتر .کند دوا او از دردی هاکاریمخفی

  .قتل ...است قتل به متهم او .نیست رنگی

 به یخط ینسخه یه بودم تونسته شغلم یواسطه به-

 گرفته ازاش در که پولی با و بدم تحویل واعظی بنیامین

 اون خرید از بعد شبنم .بودم خریده رو خونه اون بودم
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

می .شد معترض قانونیمغیر کار به و فهمید رو این خونه
 و بدم ادامه بیفتم، قانونیغیر مسیر این توی من ترسید
 .بگیره رو زندگیمون ییقه بعد به جایی یه از شرش

 پایش ران روی را محمدامین دست واعظی بنیامین اسم

 یجلسه در که اویی به کندمی فکر او به .کندمی مشت
اً قتل در معاونت جرم به دادگاه بعدیه  عباس کنار قطعا

 دادرسی یجلسه از بعد از که بنیامینی.نشستمی صیامی

دستگیری و آدم این دادن لو در حسام  .است بازداشت در
 .بود کرده ایفا اساسی نقشی اش

 بعدی یجلسه در را واعظی بنیامین یچهره کندمی سعی 

 به قطعا که بنیامینی .کند تجسم خودش با رویارویی هنگام

 که حرارتی .کرد خواهد نگاه جانش عزرائیل چشم به او

 به فکر از را خودش حس شودمی بلند پیراهنش ییقه از

 دلچسب یهمه با که حسی .کندمی مشخص لحظه آن

   .کندمی دگرگون را او بودنش

 .بده ادامه خب-

می تکان سر درد با محسن و گوید می بلند را این قاضی
می را سرش دست دو با شودمی خم کهحالیدر و دهد
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 .هستند جلسه این هایآدم ترینبالتکلیف پسر دو این .گیرد

 .نیست مشخص هم خودشان برای موضعشان که کسانی

 . متهم یخانواده اعضای یا هستند مقتوله دم اولیای کهاین

  .است ترجهنمی هم جهنم خود از برزخشان

 به بیشتر سرش و شودمی ترمشت صیامی عباس دست

 .است مشخص کامالاً چیز دو فاصله این از .افتدمی زیر

 از اشفراری نگاه و اششده سفیده دست یک موهای

 .است همسرش درپ و پسرها به مربوط که ردیفی

 به برد رو پدرم و شخانواده برادرم که روزی فردای-

 مرابطه من خواستمی شبنم .گرفت باال دعوامون سفر
 بود خودمم یخواسته این .کنم قطع واعظی بنیامین با رو

خواسته و پیچدمی پروپام به مدام .نبود کنم ول بنیامین اما
 که بود این آوردم که شانسی تنها .بود دیگه ینسخه یه اش

 دفن پدریم یخونه زیر که ایعتیقه درآوردن برای تمایلی

 .دادنمی نشون بود شده

 :گویدمی نفرت با و دهدمی قورت را بزاقش

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 توی زدن دستگاه برای اصرارش به بار یه احمق من-

 .بودم داده تن خونه

 انگشت دو با و آوردمی باال را هایشدست از یکی

 این در حتی دستانش لرزش .دهدمی ارفش را چشمانش

 .است مشخص هم حالت

 باال صدامون .شد شدید دعوامون شبنم و من حادثه روز-

 بنیامین هایپیام .بود ترعصبی روز هر از شبنم .رفت

 رو آدم اون پای بود فهمیده .بود خونده من گوشی توی رو

 رو پوستیش زیر تهدیدهای .کردم باز هم خونه اون به

بی آدم یه من نظرش از .بود دیده دوم ینسخه گرفتن برای
 کمک با بودم خریده خونه یه که هم حاال که بودم عرضه

 .بود خالفکار آدم یه

 

 دو_و_هفتاد_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 

 

 

 سعی .نداشتم دعوا یحوصله کنم، سکوت کردم سعی

 اما .بشه ساکت خودش که ندم رو جوابش اونقدر کردم

 که توهینی هر .بود زده آخر سیم به .نبود برداردست شبنم

 وسط رو مادرم و پدر پای .گفتمی رو اومدمی دهنش به

 شهمه توی و گفتمی ایران از ها بچه رفتن از .کشیدمی
  .دونستمی مقصر رو من

 باال آنقدر آخر جمالت در صیامی عباس صدای ارتعاش

 این هم خودش ظاهرااً .شودمی نامفهوم کلمات که رودمی

می را لرزانش دست و کندمی سکوت که است متوجه را
 .پیچدمی فضا در هم باز شبنم پدر یگریه صدای .اندازد

 .بگیرد اخطار دادگاه سمت از که بلند آنقدر نه باراین
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 کلمات بین از و داده تکیه دستش کنار دیوار به را سرش

 .است مشخص مظلومم دختر یواژه دارشلهجه

اً که جواد پای عصبی هایتکان به نگاهی محمدامین  دقیقا

 و بردمی پیش را دستش .اندازدمی است دستش کنار
 اما شودمی کم او پای لرزش .گذاردمی او زانوی روی

  .شودنمی نه قطع،

اً .بردمی جلو کمی را سرش  وکیل گوش کنار تا دقیقا

 کسی هر از ترخونسرد و نشسته جلوتر ردیف که عباس

 محمدامین .است مشغول تکراری یقصه این شنیدن به

 :کندمی زمزمه او گوش کنار همیشه از ترجدی

 نداره؟ تنفس دادگاه-

 و چرخاندمی او سمت به کمی را سرش سوفی مهرشاد
 :دهدمی جواب راحت

 .بگذریم هاقسمت این از زودتر و باشه نداشته نفعمونه به-

 صیامی عباس حال .هم را شدست کشدمی عقب را سرش

 حال از .هم سرابی شبنم پدر و پسرها حال .است زار

 بودن خوب به تواندنمی .ندارد خبر اشخانه درون برکه
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 نبودنش اینجا از تواندمی اما باشد داشته امیدی هم او حال

 .باشد داشته رضایت

 دادستان تذکر به و اندازدمی دیگر پای روی را پایش یک

 صیامی عباس اطالعات و حادثه یادامه یفتعر برای

 .کندمی گوش

 گفتن برای حرفی که بودم مقصر اونقدر شبنم نظر از-

 به ماجرا این توی کنه قبول خواستنمی .باشم نداشته

 و من نداری از نکردنش درک .مقصره من یاندازه
 بیراهه این به رو احمق منً  خریدن خونه برای اصرارش

  .بود کشونده

  .اومد سمتم به .کرد ترشجری وتمسک

 کسی پیچدمی فضا در ناله شبیه جواد گفتن وای صدای

 با و آوردمی کم نفس صیامی عباس و دهدنمی تذکری

 :دهدمی ادامه زدن زار شبیه حالتی

 صورتم تو اون .زد امسینه تخت اون .کرد شروع اون-

 خیلی نه .دادم هلش .دادم دست از رو کنترلم یهو .زد

  .خورد مبل یپایه به سرش ولی شدید
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 خجالتبی .گیردمی را صورتش دست دو هر با محسن

 "خدا" زند می زار

 

 سه_و_هفتاد_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#

 

 

 

 

 

 

 نگاه قاضی به .گیردمی راه هم صیامی عباس هایاشک

 :دهدمی ادامه مظلومانه و کندمی
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 دستش خودش .شکست سرش اما ندادم هلش محکم من-

 بهم نفرت با دید رو خون وقتی و سرش پشت کشید رو

  "حیوونی یه تو" گفت

 یه نشون رو بازم زور که بودم حیوون من خودمم نظر از

 بلندش که سمتش رفتم .بودم شده پشیمون .بودم داده زن

 جلوی از فقط" گفت و زد پسم .بیمارستان ببرمش و کنم

 "ببینمت خوامنمی .شو گم چشمام

 میز روی جان کم را اششده مشت دست دو باسع

 :دهدمی تکان سر و کوبدمی مقابلش

 خودشم انگار حتی .خوبه حالش که اومدمی نظرم به-

 .نکرد قبول رو کمکم که خوبه کردمی فکر

 هر برگردم وقتی و رممی بیرون خونه از گفتم خودم با

 تیوق دونستمنمی من خدا خداوندی به .تریمآروم دومون

 .کرده تموم برگردم و برم

 دیوار به سرابی شبنم پدر سرً  جان کم هایضربه صدای

 .شودمی ادغام گفتنش قاتل صدای با

 :دهدمی اخطار هم باز و زندمی میز به ضربه چند قاضی
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 دادگاه نظم و کنید کنترل رو احساساتتون تونیدنمی اگر-

اً بزنید بهم رو  .دکنی ترک رو دادگاه یجلسه لطفا

 عباس به رو قاضی .شودمی کارساز حدی تا تهدید

 :گویدمی او تن لرزش به اهمیتبی و کندمی صیامی

می حساب جرم خودش دادگاه توی گفتن کذب دونیمی-
  شه؟

 :بردمی باال را دستش سوفی مهرشاد

 .دارم اعتراض قاضی جناب-

 :کندمی نگاهش گذرا لحظه چند فقط قاضی

 .نیست وارد اعتراض-

 صیامی عباس .دهدمی عباس به را منتظرش نگاه بعد و

 :دهدمی تکان سر درمانده و واج و هاج

 !گمنمی دروغ من-

 تندتر را بعدی یجمله که شودنمی شنیده جوابش انگار و

 :شنودمی

 .بده ادامه-
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 فهمدنمی را شرایطش .دهدمی قورت سخت را دهانش آب

 کرده تعریف کاست و کم بدون را روز آن ماجرای اینکه

 جان .ندارد دادن ادامه جز ایچاره .شده متهم دروغ به و

 :گویدمی و کندمی

 .برگشتم سرش پانسمان برای وسایل با بعد ساعت نیم-

 کرده تموم ...شبنم و بود سرش باالی بنیامین رسیدم وقتی

  .بود

 گلویش از ناله شبیه صدای و کندمی نگاه سقف به جواد

 شودمی بلند جا از شدت با و ناگهانی محسن .شودمی آزاد

 بیشتر .کندمی ترک را دادگاه یجلسه بلند هایقدم با و

 .نیست اشجنبه و توان در شنیدن

 اومده خونه اون توی چطور نبودنت تو واعظی بنیامین-

  بود؟

 تذکر با و کندمی تماشا را رفتنش عاجزانه صیامی عباس

 :دافتمی حرف به کالفه مجدد،

 

 چهار_و_هفتاد_و_سیصد_پست#
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 
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 دیدنم با بنیامین .سواله خودمم برای .دونمنمی رو این من-

 کثیف اینقدر تونستی جوریچه گفت و زد پوزخند یه فقط

 ؟!بکشیش که باشی

 باورم .باشه مرده شبنم که شدنمی باورم .بودم شوکه من

 اما نداشت امکان اصالاً نظرم به .باشمش کشته من شدنمی

اً شبنم  .بود مرده واقعا

 همین که آدمی مثل گذاردمی سرش روی را چپش دست

 حالش .است شوکه و شده روروبه مصیبت یک با االن

 جرم یصحنه بازسازی برای که است روزی حالً  شبیه
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 کرده تکرار را صحنه .بودند برده پدری یخانه به را او

 .بود مرده باریک کرارت این از لحظه هر با و بود

 شد؟ چی بعدش-

اً حاال  حال به هم شاید خودش، حال به .کندمی گریه علنا

 :رفتنش نوع و شبنم

 زنده که داشتم امید هنوز .بزنم زنگ اورژانس به اومدم-

 .زدنمی و بود گرفته رو شبنم نبض .نذاشت بنیامین .باشه

 اقیاتف هنوز که منی برای عمد قتل از .نداشت قلب تپش

 .گفت برام اعدام از .گفت نداشتم باورش بود افتاده که رو

 ترسیده .نداشتم گیریتصمیم قدرت و بودم کرده هنگ من

نمی کاری براش و بود مرده که شبنم اون نظر از .بودم
 بلندم ...زدم زانو .باشم خودم نجات فکر باید که کرد شد

 کمکم .کشوند خودش دنبال ربات عین رو من و کردم

 یجنازه تا وایساد کنار و بکنم چاله یه حیاط وسط کرد
می انجام من و گفتمی اون .بذارم توش تنهایی رو شبنم
 پیام هیچ مغزم .نداشتم خودم از ایاراده هیچ انگار .دادم

  .دادنمی غلطی و درست
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

  .شودمی نجوا یک شبیه شبنم پدر گفتن باباجان جان،بابا

 احتمال زمان هر که شده چفت محکم آنقدر محمدامین فک

 چقدر بنیامین .رودمی فکش هایاستخوان شدن خورد

 این انگار .بود کرده اداره رو سناریو این ناجوانمردانه

 دارد؛ سیاه هوش یک آدم

شیوه به هامصیبت و فجایع مدیریت برای سیاه هوش یک 
 سناریو این جای یک که اینجاست مسأله اما .خودش ی

 .لنگدمی کار جاییک .شودنمی تراز مینمحمدا ذهن در

  .لنگدمی واضح کار جای یک

  کردی؟ اعالم رو زنت مفقودی کی-

 .شودمی زیاد هم باز جواد پای عصبی هایضربه صدای

 را وزنش .گذاردمی میز روی را هایشدست کف عباس

 انگار .اندازدمی پایین را سرش و اندازدمی هاآن روی

می ادا گنگ کلماتش که اندشده منفعل اشصوتی تارهای
 :شود

 وقتی  .بودم شده بیدار خواب از انگار تازه بعد روز دو-

 و نشست آرامش با بنیامین بودم رسیدن جنون به حال در
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 با و بسوزه خودم برای دلم خواست ازم .زد حرف باهام

 بود مطمئن .بود نجات مرگ از رو خودم رفتارم مدیریتً 

 .کنننمی گذشت قضیه این توی شبنم پدر و پسرها که

 پدر و پسرها به بنیامین پیشنهاد به .بودم مطمئن خودمم

 از قاچاقی داشتن، سربازی مشکل پسرها .دادم خبر شبنم

 شده آتیش روی اسپند ور اون .بودند شده خارج کشور

 اعالم و رفتم روش جلوی .اومد سرابی آقای .بودند

 بهشون .کرد ازم سطحی بازجویی یه پلیس .کردم مفقودی

این بود خواسته ازم بنیامین .کنید پیدا رو زنم کردم التماس
 پیدا با و شد روزنامه شبنم شدن گم .کنم رفتار طور

 .موند باز همیشه برای اشپرونده نشدنش
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 

 :است خشخش از پر کشدمی که نفسی

 قبل روزای توی خونه اون از برادرم کردن دور برای-

 ازش خونه بابت الختیارتام وکالت یه آقاجون مرگ از

 دور خونه از رو داداشم وکالت با مرگش بعد و گرفتم

 رفتم و بستم رو خونه اون در همیشه برای خودمم .کردم

 کم هم بنیامین .کردم مردگی نه که زندگی آپارتمانم توی

 .دیدمشنمی ولی بود کاری چه ردرگی دونمنمی .شد پیدا

 آن که داندمی خوب او .شودمی کلید محمدامین هایدندان

 ترمحکم را دستش .بود کاری چه درگیر بنیامین روزها

 را دست همان بعد و کشدمی صورتش روی عادی حد از

لب و دست اتصال ینقطه .داردمی نگه لبهایش روی
 .است ذوب ینقطه هایش
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 خاکیزیر درآوردن جرم به که شنیدم بعد وقت چند-

 .بریدن براش حبس سال سه و شده دستگیر

 فطرتپست آن برای حکم این .زندمی پوزخند محمدامین

 .کم خیلی ...بود کم خیلی

 صحبت .کندمی خم دادستان سمت به را سرش قاضی

 مخاطب را عباس قاضی بعد و کنندمی هم با کوتاهی

 :دهدمی قرار

 درمورد شما هایصحبت با قانونیپزشکی گزارش اما-

 در توضیحی چه .داره مغایرت سرابی شبنم مرگ ینحوه

 دارید؟ این مورد

 لرزدمی هایشمردمک .کندمی بلند سر سرعت با عباس

 :پردمی پلکش و

 !فهممنمی-

 .گیردمی دستش دو بین و داردبرمی را خودکارش قاضی

  .چرخاندمی حضار بین را نگاهش

می من منظور متوجه کامالاً که هستید کسی تنها شما تفاقاا-
 .شید
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 گرفتن حال در قاضی و کندمی تماشایش مضطرب عباس

 را جلسه ختم شکل این به دادستان دست از کاغذ یک

 :کندمی اعالم

 هایصحبت برای زمان نبودن وقت، ذیق به توجه با-

 بنیامین حضور عدم و ادله نبودن کافی متهم، وکیل

ادامه جرم، در معاونت اتهام به دادگاه یجلسه در واعظی
 ختم ...شودمی موکل بعد یهفته دو به دادرسی یجلسه ی

 .جلسه

 هاینفرین صدای .کنندمی قیام منشی و دادستان قاضی،

 صافی به که کمری با جواد و شودمی بلند سرابی آقای

 وکیل و محمدامین .رودمی او سمت به نیست قبل ساعتی

 سمت به سوفی مهرشاد .شوندمی بلند جا از هم عباس

 و کندمی باریک چشم محمدامین و چرخدمی محمدامین
 :پرسدمی مقتدر

  داری؟ چنته توی چی-

 لنگیدن درگیر .است نبودن تزار همان درگیر ذهنش

 .سناریو این از بخشی
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 با و کندمی دست به دست را چرمش کیف سوفی مهرشاد

 :دهدمی بجوا آرامش

 داری؟ آزاد وقت خوردن چایی یه قد-
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 روی آرام را دستمال و داردمی نگه شانه با را گوشی

 کردن پاک به که هاستساعت .کشدمی میز روی غبار
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 مشغول است نشسته خانه این در که خاکی و غبار و گرد

 که کندمی حس گونهواسوس فکری با بار هر و است

 دستمال با که است آن از بیشتر خانه این در نشسته خاک

 به که است روز دو .شود پاک دستش درون کوچک

 برکه .است شده باز خانه این پلمپ پرونده قاضی دستور

 اتاق سمت از که حسام هایدوندگی ردپای تواندمی

 دیده وضوح به شدندمی صادر محمدامین اسم به فرمانی

 .شودمی

 دین زیر این از بیشتر که سخته خیلی محسن و من برای-

 کرد صحبت تلفنی باهاش محسن دیشب .باشیم محمدامین

 برای چقدر آدم این بفهمه که نشد حریف آخرشم ولی

  .کرده هزینه وکیل گرفتن

 و کندمی اسپری میز روی را کنپاک شیشه مایع برکه
 :کندمی گوش هم باز

 داره اصرار بهداد محمدامین که اینه ماجرا لبجا قسمت-

 منتی هیچ گرفته وکیل اگر و نفعهذی ماجرا این توی که

  .نیست ما سر
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 بوی .کشدمی نفس عمیق را کنپاک شیشه سیبً  یرایحه

 پرسدمی خودش از همزمان و پیچدمی اشبینی در سیب

 یدستگیر برای محمدامین هایبرنامه تمام اینکه نفع؟ ذی
 نفعذی تواندنمی اسمش است داده حالت تغییر بنیامین

 .کندنمی پیدا برایش هم دیگری نام برکه .باشد بودن

می زمزمه شده، براق یشیشه یخیره و نشیندمی صاف
 :کند

 .برید سوفی مهرشاد سراغ باید الوکالهحق پرسیدن برای-

  .نیستید محمدامین حریف شماها

اً که هاییقدم .شنودمی را جواد هایقدم صدای  در قطعا

 هایقدم جایگاه روزی که شوندمی برداشته ایخانه

 .است بوده اشخانواده تکراری

 اگه که چند هر .باش مطمئن نیستیم هم وکیلش حریف-

 محسن منتهی .ریممی اونم وقت سر باشیم نداشته راهی

 چقدر که بپرسی ازش تو که اینه راه ترینساده که معتقده

 .است الوکالهقح
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 همان روی دوباره و کندمی جمع دست یک با را موهایش

 با آن قسمت ترینانتهایی که موهایی .کندمی رها شانه

 :شده بسته کش

 من؟ چرا-

 :خنددمی خسته جواد

 و چشم با کردم تالش خیلی منم البته کی؟ پس نه، تو اگه-
 چرا دونمنمی منتهی ببرم رو بهداد محمدامین دل ابروم

 منم پر و کرک که کرد نگام جورییه و اومد بدش

  .ریخت

جمله اینکه برای فقط نه .کند کنترل را اشخنده تواندنمی
 که بابت این از خنددمی صدا با .است دارخنده جواد ی

 نزدیک واقعی جواد به کمی فقط کمی هامدت از بعد جواد

 نظر زا زمانی که گولوده و شوخ جواد همان .است شده

 .تلخگوشت نمکً بی باران نظر از و بود بامزه برکه

 .نکن تالش این از بیشتر دیگه تو خوایمی خب خیلی-

 .پرسممی ازش من
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

می ایجاد ایثانیه چند سکوت و گویدمی ایخوبه جواد
شیشه از را نگاهش نشسته که فاصله همان از برکه .شود
 جز حاال هک حیاطی .دهدمی خانه حیاط به قدیمی های

 برکه یشده کاشته هایگل از خبری خشکیده هایشاخه

می احتیاط با و زندمی غمگینی لبخند برکه .نیست آن در
 :پرسد

 اینجا؟ بیاین ندارید قصد محسن و تو هنوزم-

 هایسال جواد از هم باز او که دهدمی نشان جواد صدای

 :است گرفته فاصله هافرسنگ قبل

 

 هفت_و_هفتاد_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#

 

 

 

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 

 

 اون به محسن و من پای ...دیگه وقتهیچ نه و حاال نه-

 که قتلگاهیه نیست، خونه ما برای اونجا .شهنمی باز خونه

 حتی رو؛ بابامون هم دادیم دست از رو مامانمون توش هم

بی بابا و بیفته اتفاق ایمعجزه دادگاه بعدی یجلسه تا اگر
 .شهب شناخته گناه

 

** 

 

 آب شیر زیر و سیب پوست روی دستانش حرکت صدای

 نمادهایی از یکی صدا این نظرش به .دارد دوست را

 روزها این انگار .اندازدمی زندگی یاد به را او که است
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 واقعیت این به رسیدن برای دالیلی دنبال به اصرار با

 جریان حالتی هر در زندگی .دارد جریان زندگی که است

 به و باشد عمو دادگاه بعدی یجلسه فردا اگر تیح دارد

 زندگی .آن یجلسه ترینمهم شاید بنیامین حضور خاطر

 آزمایشش جواب دیدن با دیروز سمانه وقتی دارد جریان

 جوان پسر روز همان و بود کرده گریه خوشحالی از

 یخانه به تا بردند دست روی را خیابان سر یهمسایه
 ایذره مادرش هایجیغ صدای هب و برسانند اشابدی

 .نکردند توجه

 آب شیر و دهدمی قرار سبد درون را سیب یدانه آخرین

سیب ترکیب به هایشدست دادن تکان حال در .بنددمی را
 این به و کندمی نگاه نارنجی هاینارنگی با سرخ های

 حتی است جریان در هم با مرگ و زندگی که کندمی فکر

 و باشد زده چمبره خانه این حیاط درون هاسال مرگ اگر
 گل مرگبار گودال همان کنار جا همه از خبربی برکه

 .بود زده لبخند ایغنچه شدن باز هر با و بود کاشته

 کندمی قطع را افکارش به او اتصال آیفون زنگ صدای

 این پلمپ که است روز دو .زندمی بیرون آشپزخانه از و
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 زنگ روز دو این که فرادیا تعداد و است شکسته خانه

 سمت به .بودند مشخص و محدود بودند زده را خانه این

 در پشت فرد هویت کندمی سعی کهحالیدر رودمی آیفون

 کشاندمی سمانه نام سمت به را او احتمالش .بزند حدس را

 .است دیگری چیز تمایالتش اما

می نگاه است شده تصویری روز دو این در که آیفونی به
 دارد این از خبر دهدمی نشان آیفون که تصویری و .ندک

 و زندمی لبخند .است شده غالب حدسش به تمایالتش که
 از که است کاری کمترین این .زندمی را آیفون یدکمه

می باز را در .بدهد انجام تواندمی مرد این حضور فکر
 .کند

می وارد که را او و دهدمی تکیه دیوار به سینه به دست
می است حیاط گوشه که کوتاهی چهارپایه سمت به و شود
 روی کهحالیدر را محمدامین .کندمی تماشا را رود

می المپی کردن عوض مشغول و ایستدمی کوتاه چهارپایه
 هم برکه چشم به روز دو این در آن سوختگی که شود

 بازوهایش تا و کندمی نگاه انگشتانش نوک از .بود نیامده

 به و گذارندمی نظر از را اشسینه حجم .آیدیم پایین
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 .رسدمی است سیاه رنگ به همیشه که ایشپارچه شلوار

اً سالگی بیست سن در خواستمی دلش  ساله بیست دقیقا

می غش او اصول روی و مردانه اندام این برای و بود
 به او سالگی بیست انگار که است اینجا مسأله اما .رفت

 .است کرده تجاوز اشسالگی چهل روزهای حریم

 نیازهایش روی .کندمی تماشا هم باز تعارف بدون را او

 کشدمی بطالن خط اشسالگی بیست سن به و مرد این به

 پشت دادگاه اول ی جلسه از بعد که روزهایی تمام مثل و

 چندان نه هایبحث صحبتش موضوع اندگذاشته سر

 :است دلچسب

حق گفتن برای که فتگ برام .زد زنگ جواد امروز-
 .کردی مقاومت الوکاله

 

 هشت_و_هفتاد_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#
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می خونسرد .پردمی پایین چهارپایه روی از محمدامین
 :پرسد

  گفت؟ اممکنندهقانع توضیحات از-

 :دهدمی تکان سر و چسباندمی دیوار به بیشتر را کمرش

 نه اون نه .بود شدهن قانع ولی .گفت توضیحاتت از-

در سر قانون از کدوممون هیچ ما .من حتی نه و محسن
 نفعذی ماجرا این توی تو که فهمیممی اونقدر ولی نمیاریم

 جور منطقمون با تو سمت از هزینه او پرداخت و نیستی

 .آدنمیدر
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خیره برکه و گرداندبرمی جایش به را چهارپایه محمدامین
دست به مچی ساعت چقدر .شودمی اشمچی ساعت ی

 شانصحبت موضوع با فکر این .آیدمی اشمردانه های

 دوست را آن برای گذاشتن وقت برکه اما است ربطبی

 .دارد

 قانون از شماها اینکه همینه؛ اتجمله بخش تریندرست-

 .نمیاریددر سر

 محمدامین .گیردمی گاز را لبش یگوشه سکوت در برکه

 او کار این از را نگاهش مکث با .چرخدمی او سمت به

 برکه حرکت این .دهدمی او هایچشم به و داردبرمی

 :کندمی اذیتش بیشتر هستند تنها وقتی .کندمی اذیتش

 اندازه به عموت از اتهام رفع و پرونده این روند توی من-

 .نفعمذی محسن جواد و تو از بیشتر شایدم و

 محمدامین دست و دکنمی رها یکباره به را لبش برکه

 تا کندمی موظف را خودش .شودمی مشت جیبش درون

 شب همان از که داندمی .بایستد هست که جایی همان

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 هم .دارند را رفتن پیش بیشتر یزمینه دو هر بارانی

 .را تمایلش هم و اشزمینه

 منتهی جمله یک کردن زمزمه به برکه هایلب شدن رها

 :شودمی

 در رو نفعذی آدم یه ادای کنیمی تالش .نیستی نفعذی تو-

 رو هستیم تو دین زیر اینکه حس تا سه ما که بیاری

 بهم عمو یپرونده با هاتبرنامه تمام ...باشیم نداشته

 این هایپیگیری تمام .شد سوخت هاتهزینه تمام .خورد

 یه توی بنیامین انداختن گیر و گذاشتن ردیاب برای مدت

 .پرید داره براش حبس هاچ سال که ماجرایی

می بدنش کنار را هایشدست جمله این گفتن از بعد و
  .اندازد

گوشه چین .رودمی باال محمدامین پهن ابروهای از یکی
 :است صورتش بعدی تغییر هم لبش ی

 رو خسارتم من حاال .شهمی بد خیلی که جوریاین خب-

  کنم؟ حساب کی پای
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 همزمان نفس این با اشجمله .کشدمی عمیقی نفس برکه

 :است

 حساب ماها پای رو کنیمی داری االن که هاییهزینه تو-

 .مونهمه پیشکش باشه خسارت گرفتن کن

 هایبرنامه از خارج روندمی پیش آهسته باز که هاییقدم

 :کنندمی عمل محمدامین

 پس از تونیمی مطمئنی .دارهبرمی خرج خیلی برات-

  بیای؟ بر بدهی این

 و محمدامین یجمله فعل و فاعل شدن مفرد روی رکهب
قدمی یک در توقفش روی .کندمی تمرکز او هایقدم روی
  .شودمی خم سمتش به که سری روی و اش

 بیشتر بیندمی که بهتر و ببیند بهتر را او تا کندمی بلند سر

 :کندمی نجوا .خواهدمی دیدن دلش

 

 نه_و_هفتاد_و_سیصد_پست#
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 حسینی_هعادل#

 

 

 

 

 

 

 

 .نیستم من فقط حسابت طرف-

می عمل پرگار یک مثل برکه گرد صورت روی نگاهش
نقطه به دوباره و چرخدمی اشعسلی چشمان روی از کند
 :گرددبرمی شروعش ی

 !تویی فقط حسابم طرف برعکس،-

  کنی؟می کشی ضعیف-

 :شودمی ترواضح محمدامین لب کنار چین
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 تو چیه؟ مشکل االن .کنممی ادهسوءاستف کن فکر تو-

 .کنی خسارت جبران که بودی مصر خودت

 بر از را ناخوانا مرد این .فهمدمی را او کردن بازی برکه

 برکه که اویی چرا که است این فهمدنمی که چیزی .است

 شروع سوت داردمی برحذر دونفره هایبازی این از را

 .زندمی را

 اگر حتی کندمی شیطنت .ترس بدون زند،می پلک آرام

 :باشد بارانی شب یک تکرار بازی این

 یا دارم جبران و پرداخت توان من اینکه .کن حساب تو-

 .منه مشکل نه

می را او دست مچ .بردمی پایین را دستش امین محمد
  .هایشلب نزدیک تا باال .آوردمی باال و گیرد

 به یرهخ و چسباندمی هایشلب به را برکه کوچک انگشت

 :زندمی لب او چشمان

 روزایی تمام یاندازه به ...دختر سنگینه عجیب حسابت-

 ...بدهکاری بهم کردم فکر بهت که
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می ترعمیق .چسباندمی هایشلب به را او دوم انگشت
 :بوسد

 بهم کردی خوابمبی که شبایی تمام یاندازه به-

 ...بدهکاری

 لب بین فشار .شودمی هایشلب مهمان برکه وسط انگشت

 :است حس از پر همچنان لحنش .کندمی زیاد را انگشت و

 رو من حسای و نفهمیدی که وقتایی تمام یاندازه به-

 ...بدهکاری بهم دادی قلقلک

 از پر و عمیق .رسدمی برکه یاشاره نگشت به نوبت

 :بوسدمی طوالنی و حس

 رو من حسای که فهمیدی که وقتایی تمام یاندازه به-

 .بدهکاری بهم دادی ادامه عمد از و دیمی لقلکق

 چشمانشان .دهدمی فشار لبش روی افقی را برکه شست

می آن بوسیدن برای بیشتری زمان .آغوشند هم همچنان
می انتها به را بازی این حس از پر و نرم بعد و گذارد
 :رساند
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 بهم کنینمی فرار و وایسادی اینجا که االن همین-

 اما کنی احتیاط و بترسی باید که االنی نهمی .بدهکاری

 دست تونممی من که االن همین وایسادی؛ من دسترس در

  .تو بدهکاری بهم بدم فشارت بغلم تو و کنم دراز

  .بیندمی آزار محمدامین باز و زندمی لبخند برکه

 کف و بنددمی چشم .آوردمی باالتر را برکه دست کالفه

لب .نیست قانع همین به انگار .کشدمی نفس را او دست
 شکلی به را قبل لحظات تکرار .اندشده پرتوقع هایش

 او دست کف طوری ترحریص اینبار .خواهندمی متفاوت

 را عضو دو این دوختن هم به قصد انگار که بوسدمی را

 برکه دست کف و لبش بین وقتی بعد یلحظه چند .دارد

می قاطعیت با شهایزدن نفس نفس بین افتد،می فاصله
 :گوید

 توی نه بدهکاری بهم گفتم بهت که اینایی برای تو-

 از یکی .نشدم متضرر ماجرا این تو من .عموت ماجرای

 من .منم نفعشه به صیامی عباس از اتهام رفع که کسانی

 برای رو بنیامین که رفتم دری هر از هاسال این تمام
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 به روندهپ این اگر .کنم محروم عادی زندگی از همیشه

 .رسیدم بوده هدفم که چیزی از بیشتر به من برسه نتیجه

 

 هشتاد_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#

 

 

 

 

 

 

 

 

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 که رنگی طالیی هایسکه به و ترک از پر یکوزه به

 .کندمی نگاه هستند معوج و کج و اندخاکی ندارند، برق

 مرد برای هاسکه به سطحی نگاهی با مردها از یکی

 کوتاه است کردن یادداشت مشغول که پوشی اونیفورم

 :دهدمی توضیح

 یسلسله مؤسس اردشیر زمان برای سکه سیصد هر-
 .ساسانیه

 این تمام مثل .دهدمی تکیه دیوار به بیشتر را کمرش برکه

 شاید و سکوت در .است تماشاچی سکوت در هاساعت

  .بهت

سکه که است شده تمام فرهنگی میراث اکیپ کار ظاهرااً
  و گذارندمی خاص یجعبه یک داخل را کوزه و ها

 .شوندمی شانوسایل کردن جمع مشغول

 نقاب کسی .است بوده اشزندگی هالووین امروز انگار

 اشخانه در  هاییآدم .غریبند و عجیب هانقش اما ندارد

 آخرین تا کردنمی گمان وقتهیچ برکه که دارند حضور
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 برخورد هاآن با دفیتصا شکل به حتی اشزندگی روز

 .باشد داشته

میراث سازمان به دادگاه در عمو هایصحبت طبق اینکه
 فرهنگیمیراث نیروهای بود، شده رسانیاطالع فرهنگی

اً خانه چپ سمت یگوشه در و بودند اینجا  به که جایی دقیقا

 هاییسکه زمین متری چند عمق در شدمی منتهی او اتاق

قصه در توانستمی فقط بود دهش دفن ساسانیان زمان از
  .بیفتد اتفاق ها

اً تاریخ امروز انگار  شانقدیمی یخانه وسط از دقیقا

پادشاه نام فقط اجبار به روزی که ساسانیانی .بود گذشته
 شده خاکی تل آن باعث حاال بود کرده حفظ را هایشان

  .بود کرده سد را اتاقش مسیر که بودند

 اشزندگی به هاقصه یا شده هاقصه وارد او داندنمی

 جایی هم تخیالتش در حتی روزها این .اندکرده رخنه

 .نداشت

 .کندمی امضا را گیردمی قرار مقابلش در که ایبرگه

 وضعیت بابت شده بندیسرهم یجمله دو یکی با مرد
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 به سکوت در و پاسخ در برکه و کندمی عذرخواهی خانه

 .کندمی قناعت دادن تکان سر یک

 .ندارد تمهیداتی هیچ قسمتش این برای قانون نظرش به

 ای،ماده باید شاید کند؟ چه خانه این با باید او حاال اینکه

 شود اشاره آن در و شود اضافه قانون به بندی ای،تبصره

 جاهمه از خبربی که فردی زندگی اوضاع برگرداندن که

 نای ملزومات جز کرده بنا آنتیک یک روی را اشخانه
 .است قانون

 هاقرن که آنتیکی یپرونده دهدمی نشان حیاط در صدای

 خودش پایانی ینقطه به بود کرده خوش جا خانه این در

  .است رسیده

 صحبت صدای .نیست طوالنی شودمی ایجاد که سکوتی

 و است همراه است، تیمیهم که شنودمی را مردی کردن
 .هماهنگ لحظاتش تک تک با

 

 یک_و_هشتاد_و_سیصد_پست#

  

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 
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 که ایحفره .رودمی شده ایجاد یحفره سمت به زنانقدم

اً لحظه در اما داشت را آن کردن خالی آرزوی بنیامین قطعا
 دادگاه منتظر و بود بازداشت در بنیامین آن شدن خالی ی

 .صیامی عباس دوم

 رد محسن صدای .کندمی نگاه آن قسمت ترینعمیق به
 یه ...برکه است نخبه یه واعظی بنیامین" است گوشش
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 دیدنش برای من اما است زادهحروم کثافت یه اون .نابغه

 همزمان بتونه که آدمی دونیمی .مشتاقم دوم دادگاه توی

 و بزنه نشون تا چند تیر یه با که کنه ریزیبرنامه طوری
 آدم اون ...نیست عادی آدم یه بزنه هدف به هم رو همه

 تو چون داشتی، جذابیت براش تو چون سروقتت اومد

 دفن عتیقه یه زیرش که بودی ایخونه هایوارث از یکی

 تونستمی باهات و بودی بابا ضعفنقطه تو چون و بود

 قدم به قدم و بود چیده که هاییپالن .ببنده رو بابا دهن

 .باشه عجول آماتورً  آدم یه کار تونهنمی اومدنش پیش

 یجنازه بابا اینکه .بود اومده جلو شده حساب بنیامین
 حساب شد باز دادگاه به بابا پای و کرد جاجابه رو مامان

 ".ریخت بهم رو کتاباش و

 با را موهایش و شال .نشیندمی گودال کنار زانو دو روی

 مشت زانو روی را دستش بعد و دهدمی گوش پشت هم

 .کندمی

 .است کلمه یک از تربیش کلمه این کندمی حس "آنتیک"

 معنا لغات فرهنگ از بیشتر تواندمی واژه این تعریف در
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 .نیست "عتیقه" معنای فقط "آنتیک" او برای .کند ردیف

 .رمان یک است، بلند داستان یک برایش "آنتیک"

آنتیکی  روز یک در و کوه یک پای از آن داستان که ِ 

اً آن پایانی ینقطه و بود شده شروع برفی  روزی رد دقیقا

 .است شده گذاشته اشخانه در دهدمی برف بوی هوا که

 کهدرحالی باراین .شنودمی هم باز را محمدامین صدای

 :آیدمی داخل و کندمی باز را هال در

 زدی خودت سر به زدی گلی هر گردیمبرمی ما تا پس-

 کارتم شدن تموم از بعد خونه کاری تمیز  .حبیب اوس

 خودت به هم حواسم که دونییم .شاگردات به بسپر

 .شاگردات هم هست

 

 

* 
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 !کردم عذرخواهی که من بابا-

 آورده گیر اسکل خانم .نکنی سیاه صدسال خواممی-

 زنگ نه رو، هاپیام نه دهمی جواب رو تماسا نه  .انگار

 هی که مرگشه چه گور به گور هدی این ببین زنهمی

 .زنهمی زنگ

 هر .زندمی ایخسته لبخند و کندمی نگاه جاده سفید خط به

 عمویش دادگاه دوم یجلسه و دیگر روز سه به چقدر

می ترخسته و تعدادتر کم هایشخنده شهمی ترنزدیک
 :شنود

 بوده؟ مرگش چه گور به گور هدی این حاال-

 :است ترواضح هم کلماتش از حتی هدی صدای لج

 که ونمهمسایه پسر چپ تخم به بگه خواستهمی هیچی-

 .گیریمی تماس نه دیمی جواب رو تماسم نه

 نگاه سنگینی .شودمی دارترجان کمی باراین اشخنده

 محمدامینی .شودمی متوجه رخشنیم روی را محمدامین

 هامدت از بعد او خاص یخنده به رانندگی حین در که

  .دهدمی نشان العملعکس زدن لبخند
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 پسر بحث نتواند که شودمی باعث محمدامین حضور

 :بدهد ادامه را همسایه

  بگی؟ رو این که بودی پیگیر همه این یعنی-

 می گوشش در که بوقی جمله این گفتن از بعد بالفاصله و

 هم قبل یدقیقه چند که فردی که دارد این از نشان نشیند

 .نیست برداردست بوده خط پشت

 

 دو_و_هشتاد_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

اً بپرسم که بود این شدیگه یکی ...بود یکیش این-  دقیقا

 نکبت؟ نیستی دسترس در که کنیمی غلطی چه داری

  برته؟ و دور باز پدربی بنیامین نکنه

 داندنمی او .بود پرسیده خرابش ادبیات با سوال دو هدی

 دستش از غلطی هیچ که است این برکه اصلی مشکل که

 انفعال اوج در برکه و است نزندا در عمویش .آمدبرنمی

 بخار یشیشه سمت به را اشاشاره انگشت .استیصال و

 طناب یک شبیه طرحی انگشتانش رد با و بردمی گرفته

  .کشدمی

 .است منتظر هدی که دهدمی نشان خط سوی آن سکوت 

 :دارد کننده قانع جواب یک او دوم سوال برای فقط فعالاً

 چیز من بودن کمرنگ دلیل شده، بازداشت بنیامین هدی-

 من زنیممی حرف و ذاریممی قرار روز یه ...ایهدیگه

 .دارم خطی پشت االن
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

می قطع هدی هجده مثبت فحش و هااعتراض بین تماس
 .دهدمی جواب را اروند تماس باراین برکه و شود

 کمی دستش کنار مرد سکوت هست حواسش همزمان

 .است عجیب شاید و طوالنی

 .وندار سالم-

 اروند اسم .دستش کنار مرد گذرای نگاه سنگینی هم باز و

اً  روزها این که اروندی .گذراست نگاه این دلیل قطعا

اً .افتدمی برکه گوشی روی گاهگه نامش  .اهورا مثل دقیقا

 و موندی راکد اینقدر تو ببینم .راکد خانم برکه سالم-
 .نشد سبز مرداب نیلوفر روت نخوردی تکون

 را هایشخنده که داشتند تصمیم القولمتفق همه امروز

 .چرخاندمی سر محمدامین سمت به .کنند تکراری

می جواب و داردمی نگه ثابت او ریشته روی را نگاهش
 :دهد

  بیاری؟ در رکود از رو من زدی زنگ-

 است کرده عادت اروند یلوده لحن به که است وقت خیلی

 :دارد دوست را آن تعجب کمال در و
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 ماه یک تو .کنم یادآوری رو زیادت روی زدم زنگ نه-

 یخونه رفتی است هفته دو .بودی ما یخونه مهمون
 از منظورم البته کنی؟ دعوت وعده یه رو ما نباید خودت

 دارم رو سروان جناب آمار که وگرنه اهوراست و من ما

 .پیچهمی وریاون ماشینش فرمون زیادی که

 را او یکنایه و بردمی حمدامینم ییقه سمت به را دستش

 از را نگاهش ایلحظه برای محمدامین .گیردمی نادیده

 ابروهایش از یکی همزمان و دهدمی او حرکت به جاده

 و کندمی ترمرتب را او مرتب ییقه .فرستدمی باال را
 قدرهمین شانروابط هاستمدت .دهدمی جواب راحت

 :رودمی پیش تعارف بدون و راحت

 .داشتید نگه تونخونه توی زور به رو من شماها-

 خراب ذات تو تف کن دعوت زور به رو ما هم تو خب-

 چرا؟ بگه که اونی

 :شنود می را اهورا داد صدای برکه

 .کن چک رو تلگرامت برکه-
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نتیکآ  عادله حسینی  
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 سه_و_هشتاد_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 با منر و رودمی پیش محمدامین ییقه یلبه انگشتش

 از را لبش او که است متوجه .کندمی پیدا تماس او گردن
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 روروبه به خیره کردنش رها از بعد و گیردمی گاز داخل

 :کندمی زمزمه جدی

 !نکن-

 :دهدمی را اروند جواب

 ...دیگه روز چند بذار اروند-

 بعدی یجلسه از بعد دیگر روز چند از برکه منظور

 آن و رسدمی اتمام به تکلیفیبال این که وقتی .است دادگاه

 پیدا دوباره دلیل شدن سرپا برای یا شودمی نابود یا وقت

  .کندمی

  اروند؟ گهمی چی-

 .پرسدمی واراولتیماتوم را این محمدامین

 تا .کندمی ثابت محمدامین گردن روی را نگاهش برکه

 و امین محمد گردن داغی و انگشتش نرمی اتصال ینقطه
  .دهدنمی را او جواب

 را کوتاه بحث این یجمله آخرین پرویی کمال در اروند

 :کندمی سرهیک را تکلیف و گویدمی
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 تدارک خوب تونینمی دیره که امروز .نکن فکرشم-

 .باش آماده شب فردا .ببینی

 را سؤالش و خواسته محمدامین شودمی قطع که تماس

 :کندمی تکرار

  داشت؟ کارچی اروند...بردار رو انگشتش برکه-

 .دهدمی تکیه اشصندلی به و داردبرمی را انگشتش

 مرد این انگار .است شده گرم اشزدهیخ انگشت

 .حمایت آرامش، گرما، رسانای .رساناست

 :زندمی پلک آرام

 روز دور کمتر فکرم که باشه برم و دور خواستمی-

  .بچرخه دادگاه

 حتی .بود شده خوانا برایش متفاوتش هایحمایت و اروند

 مالحظگیبی و قلدری شبیه ظاهری با هاحمایت این اگر

 .شود عرضه

 :پرسدمی جاده به نگاهی با بعد و

  ریم؟می کجا داریم-
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 رو ساعت چند این بگی تو بشه تموم تلفنت بودم منتظر-

 بریم؟ کجا حبیب اوس کار شدن تموم تا

 ایشهمدت یخواسته این .ندارد کردن فکر به احتیاج

 :است

 مزرعه؟ بریم-

 :شود داده مکث با محمدامین جواب شودمی باعث جوابش

 مزرعه بریم .آدمی برف که هم امشب غروبه، االن-

 !خوریممی مشکل به برگشت برای

 نوک به و آوردمی باال را هایشدست کف برکه

 و بودند شده بوسیده که انگشتانی کند،می نگاه انگشتانش
 .بود شده شمرده هاآن با مرد ینا به هایشبدهی

 آرام .بودند نشدنی صاف خودش نظر از که هاییبدهی

 :دهدمی جواب نگرانی بدون و زندمی پلک

  !مونیممی جاهمون شب .برنگردیم-

 :است نارضایتی از پر محمدامین جواب
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 تو با کارم من .دختر داری نترس سر قدراین چرا تو-

 .هاسخته خیلی

بی و گردنش روی برکه انگشتان نرم حرکت به اشاشاره
 واضح سقف یک زیر و تنهایی شب یک برای اشخیالی

 .است

 :چرخاندمی سر دستش بغل یشیشه سمت به برکه

 تنها من .ندارم اعتراضی ولی سخته تو با کارم منم-

 بیشتر برای کنم،نمی فرار طلبکارم از که هستم بدهکاری

 .کنممی اصرار شدن بدهکار

 فضای در ماشین راهنمای صدای اما گیردنمی جوابی

 .کندمی نگاه کنار یشیشه به برکه .پیچدمی آن کوچک

 .است شده کمرنگ طناب تصویر

 

 چهار_و_هشتاد_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#
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 حرص اینکه برای اروند نیست؟ خوشگله؟ خدایی برکه" 

 ".کهشر زن فیونا شبیه گهمی بیاره در رو من

می نگاه هم باز فرستاده برایش اهورا که دختری عکس به
اً که دختری .کند  لطف به و است تربزرگ اهورا از قطعا

می نشان هم تربزرگ رنگش سبز لنز و آرایش سبک
 از نظرخواهی هنگام را اهورا کالم ذوق تواندمی .دهد

 هایبهانه با روزها این که اهورایی .کند حس خودش

 برای که نوجوانی بهداد .است تماس در برکه با مختلف

 او .ندارد ابایی هیچ زن یک حضور به نیازش دادن نشان

 هایشحس .دهدنمی نشان لفافه در را نیاز این اروند مثل
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 برای کندمی دلیلی را کوچکی یبهانه هر .است عیان

 .برکه با گرفتن ارتباط

 :نویسدمی برایش

 اون .کن ولش رو اروند ...خوشگله یعنی اهورا، خوبه-

 .باشه حال ضد داره عادت

 .ببیند را پیامش و شود آنالین اهورا که شودنمی منتظر

 روی را دستش دو هر و گذاردمی پنجره یلبه را گوشی

 یک مقابلش قاب .کندمی بدنش ستون و گذاردمی کابینت

 بهداد چوبی سوئیت محض تاریکی .است بدیلبی شاهکار

 برف سفید هایدانه به وجود ابراز برای بیشتری میدان

 یتنه است قرار انگار که طوریست هادانه سقوط .دهدمی
  .کنند محاصره را مزرعه هایدرخت

 نشدن لگد به هایشدغدغه که بود هاموقع همین پارسال

 سال چند یاندازه به پارسال از انگار .شدمی ختم هابرف

 هایآدم اند،داده مفر تغییر هایشدغدغه .است گذشته

 .اندشده متحول هایشحس و زیاد و کم دورش
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 مثل نه اما .دارد دوست را سرما و برف هم امسال

 خودشیفته ماهی دی یک او که دلیل این به نه و پارسال

 .است

 را پیش سال یبرکه چون دارد دوست را سرما و برف
 .کندمی تداعی او در

 با را محمدامین تواندمی .شنودمی را سوئیت در صدای

  .کند تصور برف از پر هایسرشانه و موها

 روی از هابرف تکاندن حال در را او تواندمی حتی

 سوئیت تاریکی در وقتی بعدتر کمی و کند تصور خودش

  .گرددمی برکه دنبال به

 در چقدر و دارد تمایل مرد این کردن تصور به او چقدر

 .است شده متبحر کار این

 به که هاییقدم .شنودمی را محمدامین هایقدم صدای

 لحظه چند برای سالن در شوند،می برداشته سالن سمت

می مسیر تغییر آشپزخانه سمت به بعد و شوندمی متوقف
 .دهند
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نتیکآ  عادله حسینی  
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 وصل رو برق نتونستیم صابر نه من نه .نشد حل مشکل-

 .بیان مشکل حل برای برق یاداره از باید فردا .کنیم

می برف از شده سنگین درخت یشاخه روی نگاهش
 چقدر درخت یشاخه که بزند تخمین کندمی سعی .نشیند

 :دارد مقاومت توان دیگر

 ترسه؟نمی تاریکی از روناک-

 

 پنج_و_هشتاد_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#
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نتیکآ  عادله حسینی  
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 انگار حالتش .رودمی رومیزی گاز سمت به محمدامین

 فندک با .است تادهایس برکه موازات به که است طوری

می کم آشپزخانه تاریکی از .کندمی روشن را کتری زیر
 در .کندمی تماشا را او ایستادن حالت محمدامین .شود

 برای را او بودن حریص تواندمی حداقلی روشنایی همین

 :کند حس برف تماشای

 .بردم اونا روبرای سوئیت داخل اضطراری چراغ-

 و شومینه روشناییه جز تو و من االن که اینه مسأله منتهی
 .نداریم صبح تا ایدیگه روشنایی هامونگوشی یقوهچراغ

 سفید هایدانه این روشنایی محمدامین .زندمی لبخند برکه

 :است گرفته نادیده را

 .ترسهنمی بچه اون که خوبه .نیست ایمسأله-

 که کندمی پیدا مجال محمدامین .کندمی سکوت بعد و

 محو او و هاستبرف محو برکه .کند تماشایش رتراحت

 نگاه یک از بعد که نقاشی تابلوی یک تماشای مثل .برکه
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     EXCHANGE GROUP کاری از 

 آن خالق قدرت بتواند تا کند دقت آن جزء_جز به باید کلی

 .کند درک را

 باید که کردمی فکر این به ماشین داخل قبل ساعت چند

 در یخانه یک در و سقف یک زیر را شب یک چطور

 احتیاط برای قصدی که بگذراند دختری کنار در بسته

 و آیدمی پیش مهابابی او با نزدیکی برای .ندارد کردن
می اویی هایشانه روی را سخت شرایط این مدیریت
 نکرده تجربه را زنی هیچ با بودن حال، به تا که اندازد

 با را او بود نتوانسته هم زنی هیچ اصل در .است

 برآورده نیازهای شکنً تابو برکه .کند درگیر تمایالتش

 کار که بود چیزی این و است اشخفته هایحس و نشده

  .کردمی سخت نظرش در امشب برای را

نمی است برف درگیر که شکلی این به و دختر این اما
 دستش یک محمدامین .باشد خطری هیچ ساززمینه تواند

 باید که کندمی فکر این به و کندمی مشت جیب درون را

 احتیاطبی دخترً  این دوری از شده، ایجاد یفاصله این از

می دهانش درون را زبانش .نیست اما باشد راضی
 :چرخاند
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  .سرده خیلی آشپزخونه .شومینه دم بریم-

 و سرش کردن بلند با شودمی همزمان برکه یزمزمه
 :پنجره قاب از آسمان دیدن برای تالشش

 کتری آب .شومینه نزدیک وبر تو .نیست سردم خیلی من-

 .کنممی درست را هانسکافه من اومد جوش

 و دهدمی سرش به تکانی سکوت در و مکث با محمدامین
 تعداد که است عجیب .زندمی بیرون آشپزخانه از

 ترعجیب .است شمرده را برکه یجمله درون های"ش"

 داشته نگه ثابت را جوش و شومینه یکلمه ذهنش که است

 هااین کدامهیچ اما .دهندمی پژواک شکل همان به و است

 آب آمدن جوش زمان مدت به که نیست عجیب اینقدر

 .کندمی فکر کتری

 نرم جنگی .نشیندمی کاناپه روی و شومینه از فاصله با

 با چیست؟ فازش .است افتاده راه سرسختش ذهن در

می را برکه کردن احتیاط و دوری است؟ چند_چند خودش
 با و کندمی فرو هایشران در را هایشآرنج ...یا هدخوا

 هایشعله یخیره نگاهش .گیردمی را سرش دست دو
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 کی تا برف این پرسدمی خودش از وقتی است شومینه

 دارد؟ باریدن قصد

 

 

 

 

*** 

 

 شش_و_هشتاد_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 با و گذاردمی میز روی صدا و سر بدون را سینی برکه

 را محمدامین .نشیندمی نفره دو یکاناپه روی فاصله کمی

 چشم و داده تکیه صندلی پشتی به را سرش کهدرحالی

 :پرسدمی آرام و کندمی نگاه بسته

  خوابی؟-

 :دهدمی جواب چشمانش کردن باز بدون محمدامین

 .بیدارم نه-

 :داردبرمی را اشنسکافه برکه

  .نمون بیدار نم خاطر به آدمی خوابت اگه-

می که ایصحنه اولین .کندمی باز چشم آرام محمدامین
 دستش درون فنجان با برکه هایلب اتصال ینقطه بیند

 :است

  کنی؟می تماشا برف کنی؟می کارچی تو بخوابم من-
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     EXCHANGE GROUP کاری از 

 جواب طوری .دهدمی قورت را دهنش درون محتویات

 اردد را انجامش قصد که کاری از بردن لذت که دهدمی

 :است مشخص وضوح به

 .برم راه برفا رو کمیه بیرون برم شایدم-

 دیده کمرنگ این .کندمی لمس را گوشش یالله محمدامین

 ایناشناخته حس .خواهدنمی را دختر این توسط شدنش

 اما ندارد همخوانی سنش با آید،نمی خوش مذاقش به که

 :دارد وجود

 .آدنمی خوابم من اما-

 که طورهمان که آیدمی عجیب برکه رنظ به جوابش

می سر متعجب داشته نگه هایشلب نزدیک را فنجان
 آن .نیست عادی یجمله یک جمله این نظرش به .چرخاند

 انگار آن فعل بودن تأکیدی و جمله اول "امای"

 :رسدمی نظر به منظوردار

 زدن قدم برای رو امبرنامه من یعنی چی؟ یعنی این خب-

 بدم؟ ییرتغ برف روی
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 .شودمی کشیده باال سمت به محمدامین لب یگوشه

 کجیدهن خودش به .است خودش کج لبخند این مخاطب

 ادعاهای تمام به و اشافسارگسیخته هایحس به .کندمی

 :بودنش خوددار برای سال چند و سی این

 .بپوش رو من کاپشن بری خواستی-

می اهشنگ فقط العملیعکس هیچ بدون لحظه چند برکه
 .است محمدامین رفتار در دوگانگی یک متوجه .کند

 مواجه آن با حال به تا مرد این با رابطه در که چیزی

 و گذاردمی میز روی را اششده نصفه فنجان .است نشده
 یک دچار که کند فکر این به کندمی سعی کهدرحالی

 :دهدمی توضیح شده فکری وسواس

اً ولی ...بیرون رمنمی فعالاً-  فضای این توی دونمنمی واقعا

  کرد؟ شهمی کارچی تاریک

فاصله کندمی باز را پیراهنش باالی یدکمه محمدامین
اً شومینه با شان  .است شده گرمش اما است زیاد نسبتا

 :داردبرمی را فنجانش

  کرد؟ کاری باید تاریکی تو مگه-
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 :خنددمی دلتنگ برکه

 دونمنمی من .گذرهمی دیر زمان انگار رهمی که برق-

 باران و من مختص حس این یا دارن رو حس این همه

 بازی سایه باران و من رفتمی برق وقتی زمانی یه .بود

 یبنده بازی؛ تو آوردیممی زور به بابامم گاهی .کردیممی
 یخنده یسوژه شدمی و بسازه ایسایه هیچ نبود بلد خدا
 .ما

 

 هفت_و_هشتاد_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_ادلهع#
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 .فهمدنمی فنجانش محتوای طعم از چیزی محمدامین

 .است کرده درگیر را اشگانه پنج هایحس برکه دلتنگی

 و اشاره انگشت نوک و آوردمی باال را هایشدست برکه
 روروبه دیوار به را نگاهش .چسباندمی هم به را شستش

 :دهدمی تکان را هایشدست و دوزدمی

 کارمون .کردیم شروع قلب ساختن با رو اول هایدفعه-

 .داشتیم دوست رو بودنش مسخره همین ما اما بود مسخره

 برکه هایدست حالت .کندمی نگاه دیوار به محمدامین

 پرنده یک شبیه چیزی بیندمی که طرحی .کندمی تغییر

 .است

جرزن که اونی اما .بود ترواضح همیشه باران هایسایه-
سایه دستاش با نیست معلوم که رفتنمی بار رزی و بود تر
 .بودم من سازهمی رو چی ی

 سمت به و گذاردمی زانو روی را ساعدهایش محمدامین

 :پرسدمی خاص و شمرده .شودمی خم او

  جرزنی؟ هنوزم-

 :کندمی تأیید را حرفش زدن پلک با برکه
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 .ندارم رو باران که اینه قبل با فرقم فقط جرزنم هنوزم-

 درهم که هاییسایه .کندمی نگاه هایشسایه شدن یکی به 

 :پرسدمی نرم .نیستند تفکیک قابل و اندشده ادغام

 چیه؟ قدیم با فرقت دیگه-

 با دنیا یک .کندمی قفل پاهایش بین را هایشدست برکه

 پشت و پیش ساعت یک همین .دارد فرق قبل سال یک

 :بود کرده فکر خودش تغییرات به سوئیت همین یپنجره

 با حتی روشنایی بدون ساعتای دیگه دارم اعتقاد اینکه-

 .گذرننمی سریع هم بازی سایه

 سایه و باشی داشته حوصله که هستی قدیم یبرکه اونقدر-

  بدی؟ منم یاد رو بازی

 :پرسیدمی و خنددمی ناباور برکه

  نه؟ کنیمی شوخی-

 او دست چم .بردمی پیش آرام را هایشدست محمدامین

 :کشدمی بیرون پایش الی از و گیردمی را
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 آره گممی کنم داری آبرو اینکه برای نگرفتم یاد اگر-

 .بگیرم یاد خواستمنمی کردم،می شوخی

 بودن جدی .کشدمی پایینش لب روی را زبانش برکه

 متوجه که چیزی است متوجه گرفتن یاد در را محمدامین

 او برای تواندمی جذابیتی چه کار این که است این نیست

 دنبال یا است گرفتن یاد دنبال محمدامین .باشد داشته

 رنگکم نیت با برکه برای جدید یخاطره یک ساختن

  قبلی؟ خاطرات کردن

 .کندمی مکث کمی

 باشد که هم هااین از کدام هر محمدامین هدف نظرش به

 خوبی پیشنهاد تاریک و طوالنی شب یک گذراندن برای

 .تاس

 

 هشت_و_هشتاد_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#
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 متوجه .کندمی نزدیک محمدامین به را خودش فکر این با

اً کاناپه یلبه روی محمدامین دست که است  پشت دقیقا

  .نشیندمی سرش

 ابهتش که سروانی به مسخره کار یک آموختن نظرش به

ساده از .دارد جذابیت خوردنمی کارها سبک این به اصالاً
 گرد ینحوه از .قلب ساختن ؛کندمی شروع کار ترین

به هاآن چسباندن ترتیب بعد و گویدمی هاانگشت کردن
نیم روی مدت تمام محمدامین نگاه که است متوجه .هم

به سبک و نرم هم اشسنگینی حتی که نگاهی .است رخش
 قلب یسایه و چسبدمی همبه هایشدست .رسدمی نظر

 که محمدامین نگاه .شودمی تشکیل روروبه واردی روی

 قلب با را سرش خورد،نمی جنب صورتش روی از

 شده ساخته قلب .چرخاندمی او سمتبه باهم شده ساخته
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 از اجبار به محمدامین نگاه .گیردمی قرار هایشلب مقابل

نمی قلب روی بازهم اما شود،می کنده رخشنیم روی
  .گیردمی پیش را هبرک چشمان مسیر .نشیند

 :دهدمی او نشان را قلب چشم یاشاره و خنده با

 .ترپایین کمیه جاست،این قلب .شده لپی اشتباه جناب،-

 :کندمی زمزمه محمدامین

 .بینمشمی چشمات توی من چرا پس-

 هایبدهی از مرد این .شودمی تبدیل لبخند به برکه یخنده

 را کردنش بدهکار شتربی یزمینه خودش و گفتمی برکه

  !کرد؟می فراهم

 پیدا خودخودبه هدف .ترپایین بیار کمیه رو نگاهت شما-

 .شهمی

اً آید،می ترپایین .کندمی امر اطاعت محمدامین نگاه  دقیقا

 نگاهش .برکه یبرجسته هایلب روی تا قلب، مرکز تا

 مرد این با را کتابش و حساب برکه شودمی طوالنی که

 پایین را دستش باید .کندمی تصور قبل از ترسنگین

 .دهدمی قورت را بزاقش جایشبه اندازد،نمی که بیاندازد
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 او کمر تا کاناپه یلبه روی از آرامآرام محمدامین دست

 او که نیست زیاد آنقدر محمدامین دست فشار .آیدمی پیش

 را خودش تمایل نهایت در برکه .کند مجبور کاری به را

 به قلب .آیدمی جلو هم محمدامین صورت .کشدمی جلو

اً هردویشان هایلب و چسبدمی برکه صورت  از دقیقا

  .رسندمی هم به قلب وسط

 لحظه چند فقط بودن قلب برای برکه ظریف هایدست

 برکه هایدست رودمی باال که هاقلب تپش .آورندمی دوام

  .شوندمی چفت محمدامین گردن دور

 پشت از برکه .است ترسرسختانه بار این هالب بازی

 روی هایسایه .شوندمی جدا هالب .افتدمی کاناپه روی

 که دهدمی نشان را ظریفی دست از گنگی تصویر دیوار

  .کندمی باز را ایمردانه پیراهن یدکمه دومین

 که هاییلب یسایه که شوندمی یکی درهم آنقدر هاسایه

  .شودنمی دیده نشیندمی ایمردانه یسینه روی

 در مرد صورت رفتن فرو کشیدن تصویر به توان هاسایه

 .ندارند هم را دختر گردن
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 .اندسایه فقط هاسایه

 

 نه_و_هشتاد_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#

 

 

 

 

 

 

 سرابی شبنم سر باالی وقتی من .گهمی مزخرف آدم این-

 .بود کرده تموم رسیدم

 هافرسنگ ترس .گویدمی نفس به ماداعت با را این بنیامین

 غریبه برایش فضا این .است دور به کالمش لحن از
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 داشته را زندان حتی و دادگاه دادسرا، یتجربه او .نیست

 را ترس چگالی که است داشتن تجربه همین شاید و است

می خوب بنیامین .است رسانده حداقل به رفتارهایش در
 هر از بیشتر فضا این در ترس بترسد، نباید که داند

 .است مرگ برادر فضایی

 از یکی که چشمانی با و سینه به دست سوفی مهرشاد

 دادگاه یجلسه این .کندمی تماشایش شده ریزتر دیگری

 دادن جوالن از محمدامین برای که است ایجلسه همان

  .بود گفته آن در

اً دادگاه هایصندلی  .است شده پر قبل دادگاه به شبیه تقریبا

گرفته قرار محمدامین با ردیف هم شبنم پدر محسن، جواد،
 صندلی اینکه هم آن و بزرگ تفاوت یک با اما اند

 متوجه لحظه این تا بنیامین که ایستگونه به محمدامین

 محمدامین ورود یلحظه .است نشده دادگاه در او حضور

موزاییک یخیره متفکر و پایین بنیامین سر دادگاه، به
 متوجه هم را محمدامین نگاه سنگینی .بود پایش رزی های

 شده پر تابوت یاندازه به وزنش که ایسنگینی .بود نشده

 .بود جوان دختر یک یجنازه از
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 فقط که است ایستاده طوری محاکمه میز پشت او هم حاال

 بچرخاند چپ سمت به کامالاً را صورتش کهدرصورتی

 .دید خواهد را محمدامین

 کرده تموم مقتوله شدی خونه وارد که زمانی پس خب-

  درسته؟ !بود؟

 آرامش با صیامی عباس وکیلً  شدن مجاب حس با بنیامین

 :دهدمی جواب خیال فراق و

  .زدنمی نبضشم دیگه حتی .بله-

 که کندمی مشت هم در را انگشتانش طوری محمدامین

 مشت باید که انگشتانی با .دارد جنگ سر هاآن با انگار

 او نبض که بیایند فرود بنیامین صورت در آنقدر و شوند

فاصله به .کندمی نگاه شانمتری چند یفاصله به .نزند هم
 کرده ایجاد آدم این و او بین قانون که ایکیلومتری چند ی

 پر گردن پشت را آزادش داغ دست بعد و کندمی فکر

 فقط و رسدمی نظر به باز که دستی .گذاردمی حرارتش

 .است بسته چقدر که داندمی محمدامین خود
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 او که دارد این از نشان سوفی مهرشاد هایقدم صدای

 :دارد حوصله عجیب هایشسوال پرسیدن برای

 از قبل مقتوله اگر .مونهمی باقی سوال یه اینجا خب-

 باز براتون رو در کسی چه پس کرده فوت شما اومدن

  کرده؟

 طوری نگاهش .اندازدمی سمتش به راحتی نگاه بنیامین

 نظرش در خبره وکیل این هایگیریمچ انگار که است

 آماده را هاسوال این جواب قبل از انگار .آیدمی کودکانه

 :است کرده

 .دادم هل رو در اون من ...کسهیچ-

 

 نود_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#
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 را اشسینه به دست حالت آنکه بدون سوفی مهرشاد

 ابرویش انتهای و آوردمی باال را دستش کمی کند عوض

 :خاراندمی را

 باز دادن هل با رو مردم یخونه در دارید عادت شما-

 کنید؟

 صیامی عباس با روز اون من منتهی .نه که معلومه-

 به و زدم رو شونخونه زنگ چقدر هر .داشتم قرار

 توی که بودم مطمئن .نداد جوابی زدم زنگ گوشیش

 .تو رفتم و دادم هل رو در همین خاطر به هاستتن خونه

 .گهمی دروغ خدا به-
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 عباسی شبیه مردی را این .گویدنمی صیامی عباس را این

 پیری تا میانسالی یدوره که پیرمردی .گویدمی صیامی

 کرده طی فشرده زندان، در و ماه چند عرض در را

 دروغ به اعتراض برای حتی که عاجزی مرد .است

 پای و دست و کندمی بسنده کوتاه یجمله همین به نبنیامی

 حس ناامیدی و دارد قبول را اتهامش .زندنمی اضافه

 .است هایشحس بر شده مسلط

 زاویه با محمدامین .دهدمی تذکر صیامی عباس به قاضی

 تا که جمالتی به فکش دادن فشار و اشچهره به دادن

 .دهدنمی ماییرون یاجازه اندکرده علم قد زبانش پشت

 اشچهره .اندازدمی اشپیشانی به چینی سوفی مهرشاد

 به را روز آن یلحظه به لحظه که است کسی شبیه

 :است کرده ثبت ذهنش در و شده کشیده تصویر

 ایمساله منتهی .تو رفتید و دادید هل رو در که گفتید پس-

 دادسرا توی شما توضیحات از بعد که اینه هست االن که

 قفل اون که شده مشخص و بررسی دقت با در اون قفل

نمی باز هم زیاد فشار و دادن هل با که مستحکمه اونقدر
 !شه
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 کف کندمی دستیپیش مهرشاد کند،می باز دهان بنیامین

 ادامه یاجازه نماییقدرت با و آوردمی باال را دستش

 :دهدنمی او به را دادن

 و نشده عوض ابدااً لسا چند این طی قفل اون اینکه ضمن-
  .محرزه کامل هابررسی طبق قفل بودن قدیمی

 را او که است العملیعکس تنها این .کندمی مکث بنیامین

 که چند هر دهدمی نشان اول دقایق از ترناتوان کمی

 که دهدمی نشان فردی را او رفتارهایش تک تک همچنان

 :است نشده خارج دستش از اوضاع کنترل

 عباس که بوده طوراین شاید .نیست یادم دقیق ور این من-

 که بوده هول اونقدر خونه از زدن بیرون موقع صیامی

 با رو در اون راحت تونستم من و نبسته درست رو در

 .کنم باز دادن هل

 میز قدمی چند در زند،می قدم هم باز سوفی مهرشاد

 جواب راحت و ایستدمی او با فاصله حداقل در و محاکمه

 :دهدمی
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 و بوده زنده هنوز تایم اون توی مقتوله هم شاید ...شاید-
 .کرده باز رو در خودش
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 جانش کم یناله اما است ترآرام قبل یجلسه از شبنم پدر

 و کندمی زمزمه خودش برای فقط که خوانیروضه مثل
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گفتن باباجان .شودمی شنیده دقت کمی با ندارد مستمعی
 .دهدمی شبنم وای ای به را شانجای گاهی فقط هایش

 :کندمی ناباوری ایخنده بنیامین

 اونم میندازید؟ من گردن رو قتل احتماالت، با دارید شما-

 کرده؟ اعتراف بارها خودش قاتل وقتی

 جیب در را چپش دست .کندمی گردعقب سوفی مهرشاد

 و دهدمی تکان هوا در را اششارها انگشت .کندمی فرو
 را جمالت این شمرده لحنی و رسا صدای با زنان،قدم

 حضار تمام برای دارد قصد انگار که گویدمی طوری

 :باشد داشته را دادگاه اینجای تا بندیجمع یک

 یه متهم دادن هل ینتیجه در مقتوله سر شکستگیه-

 هممت خود که هست توضیحی این ...سطحیه شکستگی

 هم قانونیپزشک گزارش طبق و کرده عنوان بارها

 .شده جمجمه روی سطحی شکستگی  یه باعث ضربه

 .نیستند تاببی قبل یجلسه یاندازه به جواد و محسن

 باعث ایستاده میز آن پشت پدرشان از غیر به کسی اینکه

 برای را ایجمله هیچ قبل یجلسه برعکس که شودمی
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 به ماجرای کارزار این طرف یک .ندهند دست از شنیدن

 شناخته قاتل دیگر طرف و است مادرشان رسیدن قتل

 .ندارند ایچاره راه هیچ اول مصیبت برای .پدرشان شدن

می تصور دادگاه شروع از قبل تا هم دوم مصیبت برای
 وکیل هایصحبت اما .ندارند ایچاره راه هیچ که کردند

 یقین بودنشان هبیچار به قاطعیت با که شودمی باعث

  .باشند نداشته

 هایمولکول که دارد انرژی آنقدر سوفی مهرشاد صدای

 تمام از باالتر ایصوتی انرژی و بشکند هم در را هوا

 :کند ایجاد اتاق این داخل انرژی

 هل از بعد متهم رفتن زمانی یفاصله اینکه بعدی ینکته-

 بقط .بوده ساعت نیم حدود برگشتنش تا مقتوله دادن

 این ضربه نوع به توجه با و قانونیپزشکی هایصحبت

 رو حیاتیش عالئم مقتوله اینکه برای کوتاهیه زمان تایم

 در .برسه صفر به قلبش ضربان و بده دست از کامالاً

 برای برای ساعت نیم از بیشتر زمانی ضربه، اون نتیجه

 ترمهم ینکته و بوده نیاز حیاتی عالئم تمام رفتن بین از

 داشتن رو اورژانس به زدن زنگ قصد بنده موکل اینکه

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 با که داشته وجود احتمال این .شدن مانع مرد این و

 که ضعیفی حیاتی عالئم وجود با و اورژانس حضور

 شبنم احیا عملیات با آدنمی عادی افراد چشم به شاید

 .شدمی احیا سرابی

 :خنددمی نمایشی و بلند بنیامین

 و اورژانس به من نذاشت که اونی .کنیدمی شوخی دارید-
اً من ...بود عباس بدم خبر پلیس  حیثیت یاعاده باید قانونا

  .بکنم

 مقابلش کاغذ روی چیزی او اعتراض به اهمیتبی قاضی

می جدیت با کارش شدن تمام از بعد و کندمی یادداشت
 :گوید

 

 دو_و_نود_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#

 

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 

 

 

اً- حرف دادگاه زمان شدن تموم از قبل متهم وکیل لطفا
 .برسونه بندیجمع یه به رو هاش

 آن پشت صیامی عباس که میزی سمت به سوفی مهرشاد

برگه مقابلش کالسور کردن باز حال در و رودمی نشسته
 حالت به و دست دو با را برگه .کندمی خارج را ای

 .گذاردمی قاضی میز روی احترام

 روی آرامی و هم پشت ضربات مشت با محمدامین

 راحتی به را سوفی مهرشاد بعدی جمالت .زندمی دهانش

اندازه به محمدامین که توضیحاتی .کند بینیپیش تواندمی
 باریک چون فقط نه .دارد اشراف آن به جوان وکیل ی
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 هاشنیدنی نفره دو گپ یک در دادگاه اول یجلسه از بعد

 این تمام اینکه برای تربیش .است شنیده مهرشاد از را

 را سناریو این و بود کرده پایین و باال را هایششنیده مدت

 صیامی عباس و تعریف بنیامین که چیزی از متفاوت

  .بود چیده کردمی تصور

 اصلی ینسخه و قانونیهپزشک گزارش کپی این-

 روی قانونیپزشکی گزارش این طبق .هست خدمتتون

می دیده عمیق فرورفتگی یه اثر مقتوله گلوی استخوان
 قانونیپزشکی نظر از که حدیه به فرورفتگی این .شه

 ایهضربه احتمال از بیشتر خیلی خفگی با مرگ احتمال

 .شده وارد مقتوله سر به که

 برق جریان یک اندازه به مقدمهبی توضیح و جمله این و

 عباس سر که طوری .دارد الکتریسته قدرت باال ولتاژ با

 را شبنم پدر خوانیروضه و بلند سرعت با را صیامی

 و آیدمی جلو صندلی روی شوکه محسن .کندمی قطع
 .پوشاندمی را دهانش دست دو هر با جواد

 بنیامین دید معرض در که محمدامینی ...محمدامین اما

 طولی نظر از چه بنیامین با اشفاصله کندمی حس نیست
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 لبخند و است شدن کم به رو قانونی نظر از چه و

اً قدرتمندش  لحظه به لحظه که است باوری محصول دقیقا

  .رسدمی آن به بیشتر

 کردم؟ خفه من رو سرابی شبنم نکنه چی؟ که خب-

 نه منه کار دادنشم هل ریدمی پیش دارید شما که اینجوری

 .کرده اعتراف خودش که کسی کار

 یجمله این انگار که کندمی رفتار طوری سوفی مهرشاد
 مخاطبش .است نشنیده را او استهزاء از پر و خندان

 دو منشی و دادستان عنوان به که مردی دو و است قاضی

 :اندنشسته او طرف

 این کنار در کنممی خواهش دادگاه محضر از حاال-

 قتل از بعد اتفاقات به قانونیپزشکی گزارش اطالعاتً 

 خصیش مشکل مقتوله با مرد این اینکه به .کنید توجه

 یادامه برای بود مانعی مقتوله چون چرا؟ .داشت
 اجازه مرد این .واعظی بنیامین با صیامی عباس همکاری

 بگیره، تماس پلیس و اورژانس با بنده موکل که نداد

اً کهدرصورتی  رو کار این بود خودش اختیار به اگر قطعا

 کمک بنده موکل به گودال کندن برای مرد این .کردمی
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 راهنماییش زنش مفقودی اعالم یزمینه در بعد و کرد

 .کرده
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 میز روی و کندمی رد هم داخل از را انگشتانش بنیامین

 صدای با و کندمی بلند سقف سمت به را سرش .گذاردمی
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 ایمایه ته با بعد و گیردمی تذکر زود خیلی .خنددمی بلند

 :گویدمی وکیل به رو دادن تکان سر حالت به و خنده از

 عباس رو کارا این که کنید ثابت تونیدمی جوریچه-

 نکرده؟ خودش یاراده و اختیار با صیامی

  بکنم؟ رو کار این باید من چرا اصالاً مدرک؟ کدوم با

 و جواد سمت به .چرخاندمی چپ سمت به کامل را سرش
 :محسن

 هم با مادرشون و پدر که ندونمی هم شبنم پسرهای حتی-

 ...اختالف

 چیزی بنیامین چون شودنمی کامل وقتهیچ که ایجمله و

 وجودش عزرائیل که را مردی .ندارد باور بیندمی که را

 با را زندان درون سالً  سه بنیامین که را مردی .است

 .بود گذرانده او با دوباره برخورد و آزادی کابوس

 .بهداد ارغوان برادر ...بهداد محمدامین

 به انگار که نگاهی .بیندمی را خیره نگاه این محمدامین

 برای که نگاهی .کندمی تجربه را اغما است، رفته کما

  .است شده ترس میزبان جلسه این طول در بار اولین
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 با زندمی موج محمدامین سیاه چشمان درون که خشمی

 که شیغر .گیردمی قرار بنیامین دید معرض در سخاوت

 باال باید که مشتی شود، آزاد محمدامین گلوی از باید

 از همه بلرزاند را پایش زیر زمین باید که هاییقدم بیاید،

  .کنندمی پیدا را خروج راه محمدامین چشمان

 در ناخودآگاه بنیامین .شودمی خیزنیم جایش در محمدامین

  .داردبرمی عقب به رو قدمی جایگاهش

 و کشدمی جلو دارمعنی و محکم را کتش یلبه محمدامین
 خوردمی کنارش آب لیوان به دستش .پردمی بنیامین پلک

 پتانسیل محمدامین که دستی .گرددبرمی میز روی آب و

 .را فکش را، گردنش را، دستش .دارد را کردنش خورد

 از انفصال بود؛ داده انجام پیش سال چند که را کاری

  .بود نشده نه ع،اشبا اما بود شده خدمت

 از سوفی مهرشاد و گرددبرمی جایش سر به محمدامین

 بهترین این .کندمی استفاده خودش نفع به بنیامین سکوت

 :است جوان وکیل این پرتاب

 گشتن و داشتم دادگاه محضر از بنده که ایاجازه طبق-

 اون داخل موقت شکل به واعظی بنیامین که منزلی
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 محترم محضر تحویل که شد یداپ زنجیری کردمی زندگی

اً اون یحلقه هر یاندازه که زنجیری .شد داده دادگاه  دقیقا

 و هست سرابی شبنم گلوی زیر فرورفتگی یاندازه به
 در و حفاری انجام برای مرد این کار وسایل از یکی

  .جاتهعتیقه آوردن

 فضای صدای بلندترین محسن گفتن "زاده حروم" صدای

 با .ندارد خودداری برای توانی دیگر یامینبن .است دادگاه

 و لبخند با که وکیلی .کندمی نگاه جوان وکیل به وحشت
 :گویدمی را آخر یجمله او لرزان هایمردمک به خیره

 .قاضی جناب ندارم حرفی دیگه من-
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 اینجاست ألهمس اما باشد شده سیراب باید است تشنه اگر

 باشد معمولی تشنگی یک دچار اینکه از بیشتر او که

 یکبار ایهفته یساعته نیم دیدارهای این .دارد عطش

  .کندمی ترحریص را او خواباند،نمی را عطشش

 میز یک پشت نفره دو گپ یک ظاهر در که دیدارهایی

 دلتنگی رفع نوعی اصل در اما .است شکل مربعی فلزی

 وقتی هم آن پنجگانه، حواس بازی نوعی .است متفاوت

 عادی لحنی با هازبان و حریصند دیدن برای هاچشم

 ثبت برای هاگوش .هستن هاروزمرگی تعریف درگیر

 و کنندمی اصرار مغز به آینده یهفته تا شنوندمی که آنچه
 تجمع هادست در انگار که ایالمسه حس ...المسه حس

 لمس درگیر ساعت نیم ینا تمام هادست .اندکرده

این که اندکرده تجربه را دادن دست از ترس .یکدیگرند
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 که است ماه شش .ترسندمی آن تکرار از بیمارگونه طور

 چهار تا که دانندمی دو هر و شودمی تکرار داستان این

 سال پنج که حکمی .شد خواهد تکرار هم دیگر نیم و سال

 از بعد بود زده رقم صیامی عباس برای را زندان

 و بود مانده باقی سال پنج همچنان نظر تجدید درخواست
سه تمام .است گذشته سال پنج این از ماه شش تنها حاال
 از برکه .بود شده تکرار دیدار این ماه شش این هایشنبه

 اما نبود باشند داشته را مالقات شرایط که یک درجه اقوام

 هایدرخواست و فیسو مهرشاد با محمدامین هایرایزنی

 در رفتارهای یعالوه به زندان رئیس به کتبی

 را مشکل این زندان در صیامی عباس اخالق چهارچوب

 .بود کرده فصل و حل

 یواش احتماالاً .شده جدی ماریا و محسن یرابطه انگار-

 !آلمان بره بشه راهی باید محسن یواش

 هسای دردً  اصل در نه که لبخند .زندمی لبخند عباس
 در نظری .کندمی الپوشانی را اشچهره روی انداخته

 نظر از .ندارد مسیحی دختر یک با پسرش ازدواج مورد

 که نکرده برادرش و پسر این حق در ایپدری خودش
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 که را ای"بشه خوشبخت" باشد داشته دادن نظر حق االن

بی را برکه منتظر نگاه که است این برای فقط گویدمی
 .باشد نگذاشته جواب

 دست زیر هایدست مثل جواب این شنیدن از برکه دل

اً .شودمی مچاله عمو  ازدواج هنگام پدر یک سهم قطعا

  .باشد جمله این حد در نباید پسرش

 در کاراین که چند هر کند عوض را بحث که بیندمی بهتر

 لحنش شرایط، اقتضای به .ندارد نقشی شرایط شدن بهتر

 :کندمی دارترجان را

 گوجه دونه تا ده برات حیاط درختای سبزای گوجه از-

 اینکه با .دادم نگهبانی تحویل وسایل یبقیه با آوردم سبز

 گوجه تا بیست شمردم ولی کاشتمش که سالیه اولین امسال

 .داده سبز

 ترپرچین لبخند از عباس چروک از پر چشمان یگوشه

 دادن ادامه برای تالشش و برکه ایستادن پا سر .شودمی

 .کندمی فکر سال پنج این شدن تمام به که است دلیلی تنها
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 .زلزله خودته یثانیه سی برای که سبز گوجه دونه تا ده-

 .خوردی می خودت آوردینمی من برای هم رو اینا

 ممکن حد تا را اشچهره .اندازدمی بینی به چینی برکه

 :دهدمی نشان ناراضی

 اروند .رسید بهم تا ود تا، ده همون از شهمی باورت-

 .شهمی هیوال یه به تبدیل باشه وسط خوراکی پای وقتی

 

 پنج_و_نود_و_سیصد_پست#
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 هنگام برکه لحن هست حواسش .کشیدمی عمیقی نفس

 اصرار اگر حتی .است ترزنده خانواده این از زدن حرف

 :باشد داشته دادن نشان ناراضی به

  خبر؟ چه نسروا جناب از-

 خوبش حال ندارد دلیلی .دهدمی تکیه اشصندلی به برکه

 :کند مخفی محمدامین از زدن حرف وقت را

 به ساختمون کارای .درگیر حسابی البته و خوبه خیلی-

 خریدن مشغول دونممی که جایی تا .رسیده تهش

 .است خونه آخر تجهیزات

می عقب برکه هایدست روی از را دستش یک عباس
 این پرسیدن هنگام .کندمی لمس را دهانش دور و شدک

 به را نگاهش که است همین برای و است شرمنده سوال

 :دوزدمی مقابلش رنگ بد میز
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 .نیست دلخور دستت از-

می اطرافش هایآدم روی و سالن در را نگاهش برکه
 تن لباس مثل شانتن هایلباس که هاییآدم .چرخاند

 را حقیقت .متفاوت بودنشان ینجاا دلیل اما است عمویش

 :سانسور و تعارف بدون .گویدمی

 این .است کالفه زیاد خیلی ولی نیست نه دلخور-

 خوابیدن تنها شب خودش قول به .کنهمی اذیتش بالتکلیفی

می اینکه با ریخته بهم رو سیستمش خونه اون توی من
  .مونهمی من پیش شب هر هدی دونه

 اما آرام لحنش .ریزدمی بهم بیشتر را عباس جوابش

 :است معترض

  آی؟نمی پایین شیطون خر از و بینیمی رو اینا تو-

 و مالیمت با .دهدمی تکان سر و خنددمی مظلومانه
 :دهدمی جواب حوصله

 که دخترم یه فقط من .نیستم شیطون خر سوار من عمو-

  .نیست دسترس در فعالاً ترمبزرگ تنها
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 بعدی یجمله با قلبش تا آوردیم ترپایین را صدایش

 :است دارخنده و عبث تالشش .بلرزد کمتر خودش

بزرگ کدوم از باید عقد یسفره سر من کردی فکر هیچ
 تریبزرگ کدوم که کردی فکر این به بگیرم؟ اجازه ترم

 بهش و بذاره محمدامین دست توی رو من دست قراره

 این بذار موع نیست که بابام دخترم؟ جون و تو جون بگه

 .خوشه تو بودن به دلم که بیفته وقتی اتفاق

 را اشعسلی هایمردمک روی که رنگی ایشیشه یالیه

  .است انکار قابل دهدمی پوشش

کاری ندانم با او .فشاردمی هم روی را چشمانش عباس
 است؟ کرده چه اش

 حال شامل فقط اشتباهش تبعات کردمی فکر روزی چرا

 حتی و جواد محسن، برکه، امروز .شودمی خودش

 پس را او پیش سال چند یاحمقانه اشتباه تقاص محمدامین

 .دهندمی

 دنیایش .است مقروض است، سرافکنده است، شرمنده

 و خبط درگیر او اینکه جای به .شده وارونه دنیای
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 برادرش دختر و پسرها زندگی .باشد جوانان اشتباهات

می عقب هم را دیگرش دست .اوست کاریندانم گالویز
 روی از را نگاهش و دهدمی تکیه اشصندلی به کشد،

 :چرخاندمی چپ سمت به شانه

 اومده دستورالعملش گفتمی پیش روز چند اینجا مشاور-

 مرخصی روز چند هازندانی به شعبانیه اعیاد برای که

می وکیلم از .نه یا شهمی منم حال شامل دونمنمی .بدن
 محمدامین با اینجا از خودم بشه اگر .کنه ریپیگی که خوام

 .کنه ردیف رو کاراش که گیرممی تماس

 

 شش_و_نود_و_سیصد_پست#
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نتیکآ  عادله حسینی  
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 اشبینی روی و چسباندمی هم به را هایشدست کف برکه

 از لبریز کهحالیدر ندارد گفتن برای حرفی .گذاردمی

 .است گفتن به تمایل

اً ومه،تم مالقات وقت-  ترک رو مالقات سالن زودتر لطفا

 .کنید

 ...شوندمی حریص .افتندمی وال و هول به برکه هایچشم

 سازی ذخیره به احتیاج مرد این ندیدن هفته یک برای

 .دارند

 تکرار بلندتر را اشجمله باراین و دوم بار برای مأمور

 .کندمی
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 ترسنگین و گذاردمی میز روی را هایشدست کف برکه

می دلش .شودمی کنده صندلی از آمده که ایلحظه از
 خیلی هاساعت نیم این .بشنود هم باز رفتن از قبل خواهد

 .برکتندبی خیلی اند،ظالمانه و کم

 ایجاد هیاهوی به توجهبی برکه و کندمی باز دهن عمو

 :شودمی گوش وجود تمام با سالن در شده

 .شهیم اجرا حکمش دیگه روز ده تا اون-

بی هایششنیده به نتواند که است کرده گوش دقت با آنقدر
 بلند و کردن حمایت برای هایشدست کف .باشد اعتماد

 صندلی روی را خودش دوباره .کنندنمی کفایت کردنش

 از پر ابهاماتش یهمه با عباس یجمله .کندمی رها

  .است مشخص هم فعلش و جمله فاعل .است وضوح

 .کندمی نویسیساده خودش برای را جمله یسادگ به برکه

 شعر یک کردن معنا پس از وقتی اشسالگی نه مثل

  .بود برآمده

 "شهمی اعدام دیگه روز ده تا بنیامین"
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 شنیدن از بعد او العملعکس دیدن برای عباس هایچشم

 به او احواالت میان در .افتندمی تند دور روی خبر این

 نفس یک و خوشحالی بالدن به است، رضایت دنبال

عکس بی یک  بیندمی برکه از که چیزی ولی راحت
 شادی از ردی نه که خنثی حال یک .است محض العملی

 .غم از اثری نه و است مشخص آن در

  تمومه؟ مالقات وقت گمنمی مگه نیستم؟ شما با مگه آقا-

 مجالی ایستاده عباس سر باالی که مأموری گیرتوبیخ لحن

 اکراه با و شودمی بلند جا از .دهدنمی ماندن تربیش برای

 .گیردمی پیش در را هاسلول سالن سمت به خروج مسیر

 گردن دور را دار طناب .است نشسته همچنان اما برکه

 کنار پایش زیر از که ایصندلی کند،می تصور بنیامین

 تکان هوا در نفس ایذره امید به که پاهایی و شودمی زده

 .خوردمی

 آرامش یک دچار .شود خیال فراق یک دچار باید ذهنش

 از را دختری جسم و روح که آدمی شدن حذف از محض

 زن زندگی به که نامردی نبودن .بود کرده حذف زندگی

 شدن محو و داده خاتمه ممکن شکل بدترین به عمویش
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 اما ...اما بود گرفته بازی به را اشزندگی که بازی دغل

 .نیست ناراحت که طورهمان ت،نیس خوشحال برکه

برمی خوران تلوتلو را اول قدم چند .شودمی بلند جا از
 شهرش هایمیدان در هاآدم اعدام تماشای از همیشه .دارد

می اعدام ذهنش میدان میان در آدمی حاال و بود فراری
 .است مستأصل صحنه این نکردن تماشا برای او و شود

 جالد که کندمی فکر دیمر به .گذردمی در میان از

 که جالدی به و است اشزندگی هایآدم از خیلی زندگی

 .زندمی بیرون زندان از .گرفت خواهد را او زندگی

 ...نیست هم ناراحت نیست، خوشحال

 

 هفت_و_نود_و_سیصد_پست#
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نتیکآ  عادله حسینی  
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 از قرمز چراغ پشت شدن معطل بدون و زندمی راهنما

سیاره مثل شیطنت .کندمی خروج راست سمت خروجی
 قدرهمین .نیست دیدن قابل غیرمسلح چشم با که است ای

 :جذاب اما مخفی

  نه؟ صافکاری نبرم رو ماشین خودم من گیمی تو پس-

 که را او جدی صدای بعد و شنودمی را محمدامین مکث

 خالی ساختمان در است مشخص که هاییقدم با شده ادغام

 :پیچدمی

 کردی ثابت تو گممی دارم من .نگفتم رو این من برکه-

شیوه این با تو .گیریمی رو تصمیم ترینعاقالنه همیشه
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اً داری که ای  یه رفتن بدی تشخیص تونیمی خودت حتما

 !نه؟ یا درسته ماننده گاراژ که جایی به جوون دختر

 قرار آن در محمدامین یخانه که شودمی خیابانی وارد

 بعد و گیردمی گاز داخل از ایلحظه رایب را لبش .دارد

 انجام اشخنده کنترل جهت فقط را کار این .کندمی رها

 :گویدمی خیالیبی با بعد و دهدمی

 کنیمی فکر تو اگه اما .بینمنمی توش مشکلی که من-

 چند هر .دیگه وقت یه برای بذارمشون تونممی برم نباید

 شاگرد سمت در شدن غر این دیروز تصادف از بعد که

  .مغزمه رو خیلی

 کالفه حس .شنودمی محکم را او نفس شدن آزاد صدای

 :کندمی درک هم را او شدن

 خودت خوادمی دلم ولی مشخصه خواممی چی من اینکه-

 ساعت یک تا اینکه ضمن .بگیری رو درست تصمیم

 کار این برای صبح فردا من .شهمی تاریک هوا دیگه

 .خالیه تایمم
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 قرار آن در محمدامین یخانه که شودمی ایکوچه دوار

 :بخشدمی عمق را آمیزششیطنت لبخند همین .دارد

 رو امروز کار .مشخصه درست تصمیم که من نظر از-

 قضیه این قال امشب خوادمی دلم انداخت، فردا به نباید

 بگیرم سریع دوش یه برم خواممی االن منتهی .بشه کنده

نمی اتفاقی هیچ نباش نگران .کار این دنبال برم بعدش و
 .امخونه شب ده و نه قبل احتماالاً افته

می نابجا اصرار این از او بهت پای را محمدامین سکوت
 .است شناخته دیگری طور را او که محمدامینی .گذارد

 بارها برکه این از است منطقی و صبور که ایبرکه

 از حادتر خیلی شرایط در که عاقلی یبرکه .دارد فاصله

 همین توانستنمی گرفتمی را تصمیم تریندرست این

 اینقدر افتاده پا پیش یمساله یک برای که باشد ایبرکه

 .کند نابجا پافشاری

 .کندمی پارک محمدامین یخانه جلوی که را ماشین

لحظه را محمدامین عصبی صدای .خنددمی هم چشمانش
 :است تماس این کردن قطع حال در که شنودمی ای
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 ...صاف آدرس خب خیلی-

 هشت_و_نود_و_دویست_پست#

  

 حسینی_عادله#

 

 

 

 

 

 

 

 

 توی معموالاً نباشه بارم هیچی اگه موضوعی هر تو من-

 داداشم و تو مورددر .دونم چی همه استاد یه آدما یرابطه

 یه شما یرابطه که بودم مطمئن من .بود طورهمین هم
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 با تهش تا طرف دو که مدالش اون از خاصه؛ یرابطه

 !زدم تر بار اولین برای انگار خب اما .رنمی هم

 زدنلبخند از مانع تواندنمی هم اروند ادبیات حتی باراین

 ماشین داشبورد به را دستش او بد رانندگی از .شود برکه

 کردنش پنهان برای دلیلی که عمیقی لبخند با و گیردمی

 :دهدمی جواب بیندنمی

 !کنی؟ عذرخواهی که اومدی حاال و-

 پرویی با و اندازدمی عقب به نگاهی بغل یآیینه از اروند

 :دهدمی جواب

 تازه .بکنه اشتباهی کار که کنهمی کسی رو عذرخواهی-

 .کنمنمی عذرخواهی بدمم کار برای که امدسته اون از من

 .بپرسم سوال یه ازت اومدم فقط من

 و اشتباه به پسر کهاین .است رپایدا کماکان برکه لبخند
 با اگر حتی .است جالب برایش کندمی اعتراف توهمش

 :نکند عذرخواهی زیادش روی وجود

 خب؟-
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 جنس با جورییه من یساله چند و سی داداش  اینکه-

 جنسهم حسابش طرف انگار که کنهمی رفتار مخالف

کافی آدمی تو با آدم این شهمی جوریچه بعد .خودشه
می رو تو یا خونهنمی خونیش گروه با جورههیچ که شاپی
 کاری شهمی موضوع تهش بعد خالیه وقتی اونم خونه آره

 .جنسی و حسی نه

می حس .دهدمی تکیه صندلیش به دوباره آرامش با برکه
 عاجز هاآن یرابطه نوع نفهمیدن بابت پرو بچه این کند

 .دهدمی برکه هب خوبی حس او عجزً  این بدجنسانه و است

دختر الیق که را هاییصفت توانسته تا پسر این کهاین
 بدون حاال و است داده او به است خودش اطراف های

 برایش جالبی حس شده اشتباهش یمتوجه برکه توضیح

 روروبه یخیره و دهدمی تکیه صندلی به را سرش .است

 :گویدمی آرامش با

 بوده کاری وضوعم دیگه دادی رو خودت جواب خودت-

 همون به هم بودنمون خونه توی یا شاپکافی .حسی نه

 .بود مربوط بودیم ارتباط در هم با خاطرش به که کاری

 :زندمی پوزخند ناباور اروند
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 خودت به داداشم خاص توجه و نگاه بگی خوایمی یعنی-

 بحث همون خاطر به هم توجه و نگاه اون ندیدی؟ هم رو

می چی به کردن انکار از دوتا ماش بود؟ کاری کوفتی
 همون خاطر به تو االن آوردید؟ در رو گهش که رسید

 سوار اومدی دیدی رو ماشینش تا که بود کاری بحث

 !رفتی؟ عقب منم دیدی تا اما !بشی؟

 جواب برای و کندمی نزدیک هم به را مانتویش یلبه

 .است متوهم یک پسر این !خاص نگاه .کندمی مکث دادن

 رسیده نتیجه این به محمدامین با ارتباط در برکه هابار

 بارها .بیندنمی مخالف جنس یک را او مرد این که است

 در گویندمی آن از دیگران که هاییزیبایی که کرده حس

 و زیبایی اگر انگار .است نامرئی محمدامین مقابل
 .ندارد اهمیتی هیچ او برای دارد وجود ایدخترانگی

تفاوتیبی و هاندیدن همین خاطر به اصالاً نه، شاید ...شاید
 او با بودن از که هاستهمین به نسبت محمدامین های

 ماندن شام برای پیشنهاد دیشب مثل اگر حتی .ندارد ابایی

 عوض برای و بنشیند او کنار هاساعت بدهد، او به را

 .کند سوژه را او شنای لباس هوایش و حال کردن
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 نه_و_نود_و_دویست_پست#

  

 حسینی_عادله#

 

 

 

 

 

 

 

 :کندمی زمزمه

 هم خاصی توجه .نداره وجود خاصی نگاه بهداد اروند-

 برای گردهبرمی داداشت مردونگی به شهمه هست اگه

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 هم ایپشتوانه و افتاده نامرد یه گیر که دختری از حمایت

 .نداره

  .کندمی توقف ماشین و شودمی قرمز چراغ

 و بلندتر که صدایی با باراین .دهدیم ادامه هم باز برکه
 :است ترواضح

رابطه اگر رسی؟می چی به پافشاری همه این از تو بعدم-
می پیش هم تو کردن جز و عز این بدون بود ما بین ای

بی حس خیلی تو بودن شاکی این نیست که هم حاال رفت
 .ایهمسخره و ربط

می سر سمتش به برکه که کندمی سکوت قدرآن اروند
 نرم و شمرده .زندمی لبخند او درهم رخنیم به .چرخاند

 :گویدمی

 برای تو اصرار اصل در .بیخودیه بحث بینمون بحث-

گفت این من برای اما خودیهبی کار آدم دوتا دادن ربط
 .داشت جالب خیلی ینتیجه یه وگو

 :دهدمی توضیح خودش برکه و "چی" پرسدنمی اروند
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 عجیب ولی باشه خراب ادبیاتت شاید تو دمفهمی من اینکه-

 .خوبه خیلی این و محمدامینی نگران

 و داردمی نگه را فرمان دست یک با دوم بار برای اروند
 .گذاردمی هایشلب روی را چپش دست پشت باراین

 دارد را محرکه نیروی یک حکم برکه آخر یجمله انگار

 :کندمی کردن زمزمه به وادار را او که

 چون دونیمی ایاحمقانه کار رو من کردن افشاریپ-

 زندگیش یهمه برادرت وقتی ببینی که نیومده پیش برات

 انتقام گرفتن و ترتکوچیک برادر و تو پای گذاشته رو

 شما قول به یا شهمی مرغیگه اعصابت چقدر خواهرت

 .داری وجدانعذاب بابتش چقدر ادبا با

 عصبی اروند یزمهزم .کندمی نگاهش مهربان برکه

 :است

 زندگیش راه سر که نیستی دختری آخرین و اولین تو-

 ولی نیستی هم ترینشآس و ترینخوشگل .گیرهمی قرار

 کنهمی نگاه جورییه بهش داداشم که هستی دختری اولین

 اشتباه گیمی ...کنه نگاه کسی به بودم ندیده حاال تا من که

 کاش ولی مفته زر فتمگ چی هر گممی منم باشه کنممی
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

اً می فکر شاسگول منً  که بود جوریهمون چی همه واقعا
 .کردم

 این که کندمی فکر این به و زندمی پلک حوصله با برکه

 از پر افکار چقدر نامتعارفش کلمات برخالف پسر

 ژن نوعی به او انگار .دارد ایمردانه و حمایت

 ترییمخف شکل به و ترکوچک ابعاد در را محمدامین

 مقصد به رسیدن تا که دهدمی نشان آشنا مسیرهای .دارد

 زودتر برکه که شودمی باعث همین .نمانده زیادی زمان

 :بگوید دلداری و مهربانی از پر لحنی با و بیفتد حرف به

اً روزی یه-  برای داری دوست که اتفاقی اون حتما

مناسب کیس با و بهتر زمان یه توی شاید .افتهمی برادرت
 .من از تر

می فرعی خیابان وارد و زندمی راهنما سکوت در اروند
 دهانش در سخت دوم یجمله کندمی حس برکه و شود

 ."ترمناسبت کیس" است چرخیده

 :کندمی ادا سنگین را کلمات اروند
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#

 

 

 

 

 

 

 محمدامین .باشی داداشم خوب حال دلیل تونستیمی تو-

 به حتی قبل روز چند تا من .نیست خوب که هاستسال

 هم اهورا برای خونه او توی بودنت که کردممی فکر اینم

 .خوبه چقدر

 :کندمی اضافه مکث با و
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 یاد رو من تو ولی است مسخره ...من برای حتی-

 اون با ابله اهورای اون اینکه عجیب .میندازی ارغوان

 .بود رسیده نتیجه همین به هم ناقصش عقل

 سنگ فقط اروند کردمی فکر االن تا .خوردمی جا برکه

 که شنیدمی چیزهایی حاال و زندمی سینه به را برادرش

 اهورا و اروند .رسیدمی نظر به غیرممکن کمی باورش

 کردن پر و شانخانه در بودنش به کردند؟می فکر او به

 بود؟ برکه شبیه موارد بعضی در شاید که خواهری جای

 موضوع این باور با توانستمی کمی شاید هوراا درمورد

 بدقلقی و تفاوتبی پسر برای بودنش اینکه اما بیاید کنار

می تخلیلی داستان یک شبیه بیشتر است مفید اروند مثل
 .ماند

اً که داستانی  .است خبربی آن از هم محمدامین قطعا

 دل ته از جمله این گفتن رسدمی نظرش به که چیزی تنها

 :است

 !متأسفم-
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

اً و  حضور عدم بابت پسر دو این کمبودهای برای واقعا

 .است متأسف شانخانه در زن یک خواهر، یک

بهرو به نگاه با و کندمی توقف شانخانه مقابل در اروند
 :گذاردمی فرمان باالی را دستش دو هر رو

  خوره؟می دردم به-

 :گویدمی وجود تمام با برکه

اً ولی خورهنمی دردی هیچ به نه ...تأسفم؟- دیگه کار واقعا
 .آدنمیبر ازم ای

نمی چیزی و دهدمی سرش به کوچک تکان چند اروند
 برای انگار .خواهدمی نرفتن دلش انگار برکه .گوید

 اما دارد تمایل جوان پسر این با صحبتیهم به بار اولین

 یدستگیره روی اکراه با دستش .ندارد رفتن جز ایچاره
 زمان کمی .ایستدمی در بین ؛شودمی پیاده و نشیندمی در

 :گویدمی آرام و خودمانی بعد و خردمی

 از حداقل .مونهمی خودمون بین امروز حرفای اروند-

 .شهنمی گفته داداشت به چیزی من سمت
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نتیکآ  عادله حسینی  
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 مقابلش سرسبز یکوچه در را نگاهش تفاوتبی اروند

 :دهدمی حرکت

 ایستادم ...دارم عادت شدن یختوب به من .نموند هم نموند-

 .تو بری تا

عقب .بنددمی را ماشین در و زندمی پردردی لبخند برکه
 قفل درون را کلید .چرخدمی پشت به بعد و رودمی عقب

 به و بود کرده فکر سهیل تنهایی به دیشب .کندمی فرو

 کنار در باران جای به را زنی حضور باید درنهایت اینکه

 در متفاوت شکلی به را فکر همین االن و کند قبول او

 .او کنار در زن یک حضور .دارد محمدامین مورد

 ذهنش اما است مسخره .رودمی داخل و کندمی باز را در

 کنار زن یفرضیه روی قرمز پررنگ خودکار یک با

 .کشدمی پررنگ خط یک امین محمد

 در محمدامین ماشین هایالستیک صدای .بنددمی را در

 .پیچدمی هکوچ

 

 یک_و_سیصد_پست#
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نتیکآ  عادله حسینی  
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 حسینی_عادله#

 

 

 

 

 

 

 سر پشت به حواسش ماشین وسط یآینه از محمدامین

 و ایستاده خیابان کنار که است دقیقه ده از بیشتر .است
 .است صیامی عباس رنگ سفید سمند دیدن منتظر

 را قرار این اکراه با اینکه به توجه با او داشتن تأخیر

 عجیب خیلی بود گفته وقتش تنگی از و بود کرده قبول

 .نیست
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

رستوران از یکی گووگفت این برای محترمانه محمدامین
 یک صرف به را او و داده پیشنهاد را تهران غرب های

 .بود کرده دعوت نهار

 فوت بدون و نکرده استقبال پیشنهاد این از صیامی عباس

 ایشهساعت آنقدر اشگفته طبق .بود کرده رد را آن وقت

 مسیر یک در کوتاه وگویگفت یک ترجیحش که بود پر

 این بود واضح محمدامین برای کهچیزی .بود مشترک

 تمایلی هم کوتاه گپ همین به حتی صیامی عباس که بود

 تمایل عدم این کردن مخفی در سعی که چند هر ندارد،

 .دارد

 نشان خودی ماشینش یآینه قاب در که رنگ سفید سمند

 اشاصولی .کندمی باز را کمربندش مدامینمح دهدمی

 این برای دعوت .برود مرد این استقبال به او که است این

 این بودن تربزرگ و است بوده خودش سمت از دیدار

اً هم مرد  .است بعدی دلیل قطعا

 با .رودمی او ماشین سمت به و شودمی پیاده ماشین از

می هم ردم یچهره به جلو یشیشه از سطحی نگاه یک
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 .باشد داشته او روحی حاالت از دقیق آنالیز یک تواند

 !ترس شاید و کالفگی نارضایتی،

پیش دادن سالم در نشستن، حال در و کندمی باز را در
 آن او، یشده دراز دست جواب در عباس .کندمی دستی

 .فشارمی را

 .خواممی عذر ...داشتم تأخیر-

 :گذاردمی ماشین یپنجره یلبه را آرنجش محمدامین

 .آدمی پیش .نداره ایرادی-

 پایش ران روی که مرد یشده مشت دست از را نگاهش

 :دهدمی ادامه عادی و گیردمی نشسته

 بهتر کنم فکر کمه وقتتون شما کهاین به توجه با خب-

 !مطالب اصل سر بریم و ندیم دست از رو وقت باشه

 کهاین .است موافق یکی این با ظاهرااً صیامی عباس

 کار دنبال به کدام هر و کنند تمامش بزنن، حرف زودتر

 :بروند خودشان
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 ساعتی مرخصی االنم .شلوغم خیلی روزا این .موافقم-

 .زدم بیرون اداره از و گرفتم

 سری و کشدمی دهانش دور را آزادش دست محمدامین

 :دهدمی تکان

 بنیامین به گردهبرمی معمول طبق صحبتمون موضوع-

 قاچاق به رو هاشفعالیت یدایره آدم اون ظاهرااً .واعظی

 روز دو .نکرده محدود خاکی زیر درآوردن و عتیقه

 ...پیش

 اعصاب انگار .آیدمی حرفش میان حوصلهبی عباس

 :ندارن شنیدن

 فیلمبرداری خونه از شاتهلی با پیش روز دو آدم اون-

 .کرده

 اطالع یهگزین .کندمی نگاهش موشکافانه محمدامین

 یگزینه سراغ به است، رد کامالاً آدم این به برکه دادن
 :پرسدمی مطمئن و شمرده و رودمی ترمحتمل

 کرده؟ تهدیدتون فیلما اون با دوباره-
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می خیابان در را نگاهش و خنددمی عصبی صیامی عباس
 :چرخاند

 

 دو_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#

 

 

 

 

 

 

 اگه که کرده تهدید فطرتپس ناو .فرستاد برام فیلمارو-

 درمورد رو چیزا خیلی ًِ پی باید نکنم همکاری باهاش

 .بمالم تنم به برکه
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

نمی را اشچهره انقباض و امین محمد یشده سخت فک
 .کندمی کامل را اشجمله سرعت با و بیند

 معتبر خطی ینسخه یه اشخواسته تنها پیش وقت چند تا-

 معتبر خطی ینسخه یه .ایهگهدی چیز حرفش االن اما بود

 تا کنم خالی رو خونه اون روز یه من کهاین یعالوه به

 در رو دفنه اونجا که ایخاکی زیر راحت خیال با بتونه

 بوم پشت وضعیت بتونم اینکه برای شاتم هلی اون .بیاره

 .بسنجه رواحتمالی فرار هایراه و

می پایین و باال قبل از قدرتمندتر محمدامین یسینه حجم
 گرفته شدت جمله این تأثیرتحت بازدمش و دم انگار شود

 رو چیزا خیلی پی باید نکنم همکاری باهاش اگه" است

 "بمالم تنم به برکه مورد در

 علم قد گرفتن انتقام برای که است منتقمی صدای صدایش

 :کرده

اً ...داره؟ ازتون آتویی مگه کنه؟ تهدیدتون باید چرا-  ضمنا

 خود هست؟ عتیقه خونه اون توی دونهمی کجا از اون

 دونی؟می کجا از شما
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     EXCHANGE GROUP کاری از 

می دستش کنار یشیشه سمت به را صورتش عباس
می سمتی هر به ...اندفراری انگار چشمانش .چرخاند
 و اول سوال .دستش کنار جوان مرد سمت به اال چرخد
 و سوم سوال سراغ به و میگیرد نشنیده را امین محمد دوم

 :رودمی او چهارم

 من ردیاب نصب و من یخونه به بنیامین اومدن از قبل-

 آدم این با پیشم سال چند ارتباط از من و زدیم حرف تو و

 خونه بودن قدیمی خاطر به هاسال همون .گفتم برات

 فقط بشه زده دستگاه یه خونه توی که داد پیشنهاد بنیامین

 زد دستگاه .کردم قبول ...بیشتر نه و کردن امتحان حد در

 اون زیر داد نشون دستگاه اون که چیزی طبق خب و

 خیلی مال یه بنیامین نظر از که بود زیرخاکی یه خونه

 هیچ بعدش دیگه و بود قولش سر بنیامین .بود بزرگ

 همون من و نزد خونه اون زیر خاکی زیر از حرفی

 باقی و کردم جور براش دفینه اصلی ینسخه یه روزا

 ...ماجراها

 سکوت در .دهدمی بیرون بینی از را نفسش دامینمحم

 پر .است جوابش بی سوال به حواسش .کندمی فکر
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 دادن جواب برای قصدی صیامی عباس که است واضح

 در .بردنمی پیش از کاری هم پرسیدن دوباره و ندارد

 صیامی عباس توضیحات هم اش بعدی هایی سوال مورد

 چیزی یک اما ...اما آیدمی در جور اطالعاتش و منطق با

 چرا و چیست فهمدنمی که چیزی یک .است کم وسط این

هیچ سانسورها اینکه به علم با محمدامین .شود حذف باید
 و شمرده افتدنمی اتفاق اهمیتبی مسائل مورد در وقت
 :پرسدمی محکم

 رو سهمت و درآوردید رو خاکی زیر اون اینکه از بعد-

 خاکیه زیر وقت سر و نزد فشحر زیر موقعاون چرا داد،

  اومده؟ االن چرا نیومد؟ خونه تو

 و اندازدمی اشمچی ساعت به نگاهی عمد از عمو
 :دهدمی جواب درمانده

 سال سه زندان، افتاد ماجراها اون از بعد کمیه بنیامین-

نمی دونی،می من از بهتر خودت که رو این .بود زندان
  دونی؟
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 .خاراندمی را ابرویش الیبا اشاره انگشت ناخن با

 قاطعیت از نمادی شانشکستگی حالت که ابروهایی

 :هستند شانصاحب

 پیشتون؟ نیومد موقعاون چرا چی؟ سال سه اون از بعد-

 مهیاتر خیلی شرایط و بوده خالی خونه اون که موقعاون

 شما و سراغتون اومده هم زمان اون توی یا .االن از

  من؟ اول سوال جواب مثل اریدد دلیلی یه نگفتنش برای

 با محمدامین و دهدمی فشار هم روی را چشمانش عباس

 :دهدمی ادامه اقتدار

 کم رو شرش و نکردید شکایت ازش شما چرا اصالاً-

 چرا .بوده بنیامین جرم از کمتر خیلی شما جرم نکردید؟

 شمایید ترهنگران که اونی که رسهمی نظر به جوریاین

 اونه؟ جلو آدمی محابابی که اونی و

 به بار اولین برای .کندمی باز را چشمانش عصبی عباس

 :پرسدمی ناباور و شاکی و چرخاندمی سر او سمت

 کنی؟می بازجویی رو من داری-
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 :دهدمی جواب موضعش از آمدن کوتاه بدون و جدیت با

 باور رو این شما کافیه طفق .کنممی کمکتون دارم من-

کاری مخفی و سانسور هر .کنید همکاری و باشید داشته
 .برکه ضرر به البته و بشه تموم شما ضرر به تونهمی ای

 توی امبرادرزاده و خودم منفعت دونممی خوب خودم من-

 ماشین توی که کنم کمکتون من که بود این بر قرار ...چیه

 از بعد .شد انجام و کردم کمک که بذارید ردیاب بنیامین
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 و بشه حذف ماجرا این از برکه شد قرار گذاشتن ردیاب
 که کنم همکاری باهاتون بیشرف اون دستگیری برای من

 این از بیشتر قراری آدنمی یادم هستم حرفمم اون پای

 .باشیم داشته

 و حدس از دیگر حاال .چرخاندمی دهانش داخل را زبانش
 مرد، این یقین قطع به .ذشتهگ پلیسی یشامه و گمان

 برعکس او .کندمی مخفی را بزرگی اتفاق شاید و ماجرا

 مسلط .ندارد رفتن در کوره از برای دلیلی صیامی عباس

 :است ایستاده حرفش پای

 کمک هم به .صیامی جناب داریم مشترک هدف دو هر-

  .کردن

 دید از که نیست چیزی صیامی عباس پلک یگوشه پریدن

 :صدایش نامحسوس لرزش البته و بماند مخفی ینمحمدام

 و خودم برای من از شما خواستم؟ کمکی شما از من-
 تری؟نگران برادرزادم

 دستش و زندمی استارت محمدامین حضور به اهمیتبی

 خیابان به هم باز نگاهش .گذاردمی ماشین دنده روی را
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 توجه گردنش روی سرد عرق درشت هایدانه وقتی است

 :کندمی جلب را دامینمحم

 نیاز شما کمک به من نه سروان جناب راحت خیالت-

 لطف اگر چرا البته ...آدبرمی شما دست از کمکی نه دارم

 شده تنظیم من یخونه روی که رو هاییدوربین اون کنید

 یه خونه اون توی من حال هر به .شممی ممنون کنید قطع

 که هستید کسانی همکارت و شما و دارم جوون دختر

 .شیندمی مانیتورها اون پشت

 خالفبر داردمیبر پنجره یلبه از را آرنجش محمدامین

 نداده حالت تغییر جایش در مدتاین تمام او مخاطبش

 :است

 کافیه همونا .هست غیرت و وجدان اسم به چیزایی یه-

 فقط و نشینیم مانیتورها اون پای حسام و من کهاین برای

 ...باشه مسلط مانیتورها اون به حسام همسر

 باز از قبل و گذاردمی در یدستگیره روی را دستش

 :زندمی را حرفش اصل کردنش
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 دختر امنیت نگران که کسی برای عجیبه ضمن در-

 آدبرمی کاری هر بنیامین از که دونهمی و برادرشه

 .بزنه دوربینا اون کردن قطع از حرف

 جدیدی اتفاق چه که دپرسنمی را مهم خیلی سوال این و

دوربین یاد به امروز یکباره به روز چند از بعد که افتاده
 .افتادی شدنشان قطع بحث و ها

 هر از خالی انگار صدایش .گیردمی نبض عباس یشقیقه

 :است ایانرژی و توان

 .شده دیرم من-

 کجی لبخند همزمان و کندمی باز کامل را در محمدامین

 :زندمی

 .شده دیرت شما اممتوجه کامالاً بله-

  .شودمی کنده جا از صیامی عباس ماشین و شودمی پیاده

 زنان قدم و کندمی فرو شلوارش جیب در را چپش دست

 !هادوربین کردن قطع .داردمیبر جلو به قدم دو

 .دهندمی خطر زنگ پیام مغزش سنسورهای
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 .گفتم هم سهیل بابا به آدمین خوشم ازش-

 پر را درسا صدای و کندمی عوض را ماشین یدنده برکه

 .شنودمی اسپیکر روی از لجاجت از
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 از خیلی که من ولی شدی بد باهاش یهو چرا دونمنمی-

 کردممی فکر االن تا چرا من .آدمی خوشم اتستاره عمه

  هستش؟ هم عین تو و من یسلیقه

 پشت از حتی برکه .شودمی بیشتر ادرس کالم حرص

 :کند حس را او کوبیدن زمین به پا تواندمی هم گوشی

 گهمی سهیل بابا به که چه اون به اصالاً .آدمی بدم ازش-

می رو پولش اون مگه .نخره عروسک من برای همه این
می حرفایی یه یواشکی سهیل بابا با هم شهمه تازه ده؟
 .مبشنو من خوادنمی که زنه

 :شودمی ترمحکم فرمان دور برکه ظریف انگشتان

 جای به سهیل بابا که اینه ستاره عمه منظور جان درسا-

 .بخره بهتر چیزای برات عروسک

 .دهدنمی توضیحی هیچ یواشکی هایحرف درمورد و

 .زندمی حدس را هایواشکی این ماهیت ششمش حس

 عروسک کیفش به و عروسکه خودش جاکلیدی چرا پس-

 خره؟نمی بهتری چیزای خودش برای چرا آویزونه؟
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 .است دردی بد مادریبی .کند گریه یا بخندد باید داندنمی

 ینحوه در کند تالش کسی هر و باشی کودک وقتی هم آن
  .باشد داشته سهمی تربیتت

 .پیچدمی راست به و زندمی راهنما

 فتنر از بعد که کن فکر این به .کن ولش رو اینا اصالاً-

 چه .آبی پارک بریم هدی و تو و من قراره ستاره عمه

  نه؟ مگه بکنیم کیفی

 :گویدمی زدهذوق بعد و کندمی مکث ایلحظه برای درسا

  خوریم؟می هم پیتزا اونجا-

 این با تواندمی هنوز اینکه .است دردناک لبخندش

 اصلی کمبود بابت را درسا حواس کوچک چیزهای

 .است دردناک خوب کی کند پرت اشزندگی

 دیدن .اندازدمی خیابان پهن رویپیاده سمت به نگاهی

می باعث ایزنجیره فروشگاه مقابل پر هایدست با سمانه
 :بدهد را درسا جواب ترسریع و بزند راهنما که شود
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 رو نقاشیت برو تو حاال ...خوریممی هم پیتزا جااون-

 چه ببینم تا بفرست برام سهیل بابا واتساپ از و کن تکمیل

 .کردی

 بود زده زنگ برکه به که لحظاتی از ترانرژی پر درسا

 .کندمی قطع و خداحافظی

 شده اشمتوجه سمانه .کندمی توقف او پای مقابل برکه

 :شودمی خم شیشه سمت به و آیدمی جلو لبخند با که است

 .فرستهمی آسمون از رو خوشگال خدا-

 خوشگل یکلمه از استفاده در او طافرا و اصرار به برکه

 :دهدمی نشان را کنارش صندلی سر با و خنددمی

 .پیشته حسام آقا وقتی اونم شمایی که خوشگل-
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 وادار اخمی با همراه یخنده به را سمانه جوابیش حاضر

  .کندمی

 راه به هبرک صندلی، روی شدنش جاگیر از بعد بالفاصله

 :کندمی باز را حرف سر سمانه و افتدمی

 کوچه سر تا تاکسیا .بگیرم دربست کردممی فکر داشتم-

 رویپیاده همه اون وسیله همه این با .رننمی بیشتر که

 .ظلمه خدایی

 این که هاستمدت .اندازدمی سمتش به گذاریی نگاه برکه

 نایآش یک به بودن کنجکاو یهمسایه از برایش دختر

 حس سمانه به مثبتش حس .است شده تبدیل معتمد

 اعتمادی خاطر به آن از بخشی شاید که است واضحی

 .دارد او به محمدامین که است
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 فتح دماوندم کنهمی حس آدم ساختی که بدنی این با واال-

 مسیر یه رفتن پیاده به برسه چه شینمی خسته کنی

 .معمولی

 بسته لبنانی روسری و دزنمی پایین را گیرآفتاب سمانه

 :کندمی ترمرتب را اششده

 .باشه نشده کشیده ازم انرژی کلی قبلش که شرطی به آره-

 آزاریمردم دارد دوست .دهدمی باال را ابروهایش برکه

 گذاشته کار سر را او هامدت تا دختر این وقتی هم آن کند

 :بود

 ونا با من عزیز خب حسام؟ آقا کشیده؟ انرژی ازت کی-

 دکتر به رو خودش باید که نکشه انرژی اگه تنهنیم تاپ

 .بده نشون

اً جمله این گفتن از بعد چرا داندنمی و  روزهایی یاد دقیقا

 آن از چقدر .کردمی اذیت را مادرش باران با که افتدمی

  .است گرفته فاصله بودن برکه آن و روزها

 :گویدمی قیدبی و اندازدمی باال شانه سمانه
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 .سوختنمی دلم بود رفته انرژیم جوریاون اگه واال-

طبقه حسام آقا چون !چرا؟ کردم کار عصاری اسب عین
 نبود کردنم زندگی قابل خونه و بود ترکونده رو پایین ی

 .گرفتن تولد برسه چه

 متولد تو بپرسد کندنمی وقت و شودمی کوچه وارد برکه

 کافی یدازهان به خودش سمانه .حسام آقا یا ماهی مهر

 :دارد تمایل دادن توضیح برای

 چقدر هر .بگیریم تولد محمدامین برای خوایممی فردا-

 و من آدمی بدش خودش برای بازیا لوس این از اون
می اشکالفه و گیریممی تولد براش سرخود چندساله حسام
  .کنیم

 صحبت موضوع .کندمی توقف خانه در مقابل برکه

 کردن جالب برای کافی یاندازه به این و است محمدامین

 دو هر و کندمی خاموش را ماشین .است کافی موضوع

 :گذاردمی فرمان باالی مچ از را دستش

  محمدامینه؟ تولد مهر هفتم-
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 به کامل که ندارد رفتن برای ایعجله ظاهرااً هم سمانه

 :دهدمی توضیح حوصله با و چرخدمی برکه سمت

می تولد دیروز اگه منتها .بود وزدیر که تولدش بابا نه-
 عمرااً و گرفتیم تولد براش که بود تابلو خیلی اوالاً گرفتیم

 محمدامین و بود ماموریت حسام دیروز دوما .اومدنمی

 .بود مزرعه هم

 

 شش_و_سیصد_پست#
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 آن بوده محمدامین تولد دیروز کندمی فکر خودش با برکه

اًق کهدرحالی هم  این .است نداشته اهمیتی خودش برای طعا

 در نه یا گفته تبریک او به دیروز کسی اصالاً که سوال

 :است این پرسدمی که سوالی اما گیردمی جان ذهنش

 داره گارد گرفتن تولد به نسبت همهاین خودش وقتی خب-

  بگیرید؟ تولد براش که دارید اصرار چرا

 در محمدامین به بشتعص که دادمی جواب لحنی با سمانه

 :است واضح آن

 باید چون .بذاریمش خودش حال به خوایمنمی چون-

 و بیفته خودش یاد هست؛ خودشم که باشه حواسش گاهی
 به شده محدود محمدامین زندگی .بده اهمیت خودش به

 تونیمنمی حسام و من .ارغوان یپرونده و اهورا و اروند

 اونم .باشه خودش یالخبی اینقدر بذاریم که خوایمنمی و

 .مدیونشیم دنیاست دنیا تا وقتی
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 دو بازیگوشی و کندمی تر زبان با را زیرینش لب برکه

می تماشا سمانه یخانه کنار کاج درخت زیر را گربه بچه
 :کندمی زمزمه وقتی است خودش مخاطبش انگار .کند

 .مدیونید بهش هم شما پس-

 تمایل  او برای ادند توضیح به سمانه اما نپرسیده سوالی

 .فهمدنمی را دلیلش برکه که کاری .دارد

 مخالف شدت به حسام و من ازدواج با حسام یخانواده-

 خب ولی بشیم هم خیالبی تونستیمنمی دوتا ما .بودن

 دوست اونا .بود موجه کردن مخالفت برای هم اونا دالیل

 .باشه پرورشگاهی دختر یه عروسشون نداشتن

 که چرخدمی سمانه سمت به سرعتی چنان اب برکه سر

 یچهره .شنودمی را خودش گردن هایمهره صدای
 .نیست درهم آخرش یجمله بابت اصالاً سمانه

 موضعشون از اونا نه ولی .شد درگیر باهاشون حسام-

 .بزنه رو من قید تونستمی حسام نه اومدنمی کوتاه

 بگیره رو من کهصورتی در کرد تهدیدش پدرش درنهایت
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 حسام پدر که ندونی کنم فکر .کنهمی محرومش ارث از

 .آالته ابزار یکنندهوارد شرکت یه دارسهام ترینبزرگ

اً کندمی فکر خودش با برکه  سرش بداند؟ باید کجا از دقیقا

 و دهدمی ضعیفی تکان راست و چپ به نه معنای به را
 .ماندمی اشخیره زدنپلک بدون

 یآینه به آویزان یکادوان و کندمی رازد را دستش سمانه
 که یکادیوان .گیردمی انگشتش دو بین را ماشین وسط

 آویزان آینه این به برکه تصادف از بعد آقا حسین روزی

 .بود کرده

 رو پدرش حمایت بتونه که نبود ایمالی شرایط تو حسام-

 هم خونه یه رهن یاندازه به حتی اصل در .بده دست از

 محرمیت یصیغه یه تا داد پیشنهاد .نبود دستش تو پولی

 پیاده شیطون خر از اشخانواده وقتی تا بشه خونده بینمون

 محمدامین اما .نداشتم مخالفتی من بکنیم؛ دائم عقد و بشن

 قاطع خیلی .کرد دخالت ما یرابطه توی بار اولین برای

 هدار عجله اگر یا کنه صبر باید گفت و ایستاد حسام جلوی
 فکر گفت حسام به جورییه .کنه دائم عقد رو من باید
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 منم هیچی که حسام که دربیار سرت از رو کردن صیغه

 .ندارم مشکلی مسأله این با من محمدامین بگم ترسیدم

 

 هفت_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#

 

 

 

 

 

 

 

 

 :زندمی لبخند و کندمی رها را یکادوان سمانه
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هیچ من و حسام پدر توقسر رفت خودش محمدامین-
 عقد این برای اما گذشت بینشون چی نفهمیدم وقت

 حسام خواهر یه جز که البته کردیم عقد ما .کرد راضیش

 دونمنمی .نکرد شرکت عقدمون توی اون سمت از کسی

 .نیست مهم برامم و نه یا شده محروم ارث از حسام

 حتی ارث اون که کرد حمایتمون جورییه محمدامین

 به کلی .داد دست از رو اهمیتش هم حسام برای

 زندگی اول که ایخونه برای هم بدهکاریم محمدامین

 کمکم داره حسام .خونه این خریدن برای هم کردیم رهن

 تسویه از بعد حتی خودش قول به اما دهمی رو بدهیش

 .بدهکاره بهش عمر آخر تا محمدامین با کردن

 برای دلش کندمی حس او و کندمی سکوت سمانه

گوشه آن شاید اینکه عجیب و است شده تنگ محمدامین
 که ایسمانه به .کندمی حسادت سمانه به کمی دلش های

 شرایطی که است ایگونه به محمدامین با اشرابطه نوع

 برای که تولدی همین مثل .دارد کردن جبران برای

می رضایت حس به را سمانه اما ندارد جذابیتی محمدامین
 .درسان
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 محمدامین است روز چند کندمی فکر و زندمی پلک آرام

 شام به را او اشخانه در که بود شبی بار آخرین ؟ندیده را

 تنها آن از بعد و بود شده رد دعوتش و کرد دعوت

 .بود گدارشانگه هایپیام ارتباطشان

کنایه از پر صدای و آیدمی در یدستگیره شدن باز صدای
 :سمانه ی

 !داری کردن برای فکر خیلی تو ظاهرااً تو، برم من خب-

 او بدفرم یجمله به جانیکم لبخند مشغول فکری با برکه

 .زندمی

 گفتن با برکه و کندمی تشکر شدن پیاده حال در سمانه

 کندمی خداحافظی سمانه .دهدمی را جوابش نکردم کاری

 رفک شب فردا به برکه و رودمی اشخانه در سمت به و
 نسبت به .است دلتنگ برایش که مردی تولد به و کندمی

خوش دختر به حسادتش یمسخره حس به و شاننداشتن
 .بود گفته برایش اشزندگی تمام از قبل دقایقی که مشربی

 برکه و گذاردمی زمین روی را خریدهایش سمانه

 باز را اشخانه حیاط در سمانه .کندمی باز را کمربندش
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برمی برکه ماشین سمت به .رودنمی داخل اما کندمی
 مقابل در و شودمی خم راننده سمت یشیشه کنار و گردد

می و دهدمی اشچهره به متفکری حالت او متعجب نگاه
 :پرسد

 بیای داری دوست کنم دعوتت شب فردا برای اگه ببینم-

 ناراضیه؟ اومدن از خودشم که کسی تولد

 بعد و کندمی فکر او یجمله معنی به ثانیه چند برکه

 .شودمی ترواضح اشچانه روی چال که خنددمی طوری

 عمد از و داده خرج به شیطنت دختر این که است مطمئن

 همراه را جوابش .است داده انجام را دعوت این تأخیر با

 :دهدمی چشمک با

صاحب بدجنسی برای وقتش به ولی آممی که اومدن-
 .دارم خونه

 اشزبلی به و گذارندمی نظر از را او ناز چشمک سمانه

 همیشه محمدامینً  بیچاره کندمی فکر خودش با .خنددمی

 .خوددار
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 حسینی_عادله#

 

 

 

 

 

 

 

 مرتب به آینه مقابل در بعد و اندازدمی ساعت به نگاهی

 تاپ و است باز کتش ییقه .شودمی مشغول شالش کردن

 .آیدنمی حساب به چندانی شپوش هم زیرش سفید

سینه باز هایقسمت روی را شالش دقت با که است همین
 روی را رنگش نخودی مانتوی بعد و کندمی مرتب اش

 .زندمی تن اشمشکی شلوار و کت
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 و گذاردمی کیفش داخل را موبایلش و میز روی یبسته
 آماده رفتن برای .گذارندمی نظر از را اطرافش باریک

 خبربی آن از تولد صاحب که تولدی به رفتن برای ؛است

 رفتن بابت و دارد خبر آن از عمو و است ناراضی و

 آخر ساعت که را کوچیکی گل دسته .است ناراضی برکه

 .افتدمی راه به و داردمیبر را بود کرده آماده مغازه در

 خودش جواب و عمو پیام آخرین به هال در بستن حال در

 .دکنمی فکر

 .کنی حفظ آدم این با رو تفاصله خواستم ازت من برکه"

 ".داره اهمیت برات من یخواسته کردممی فکر

عمو هستید زندگیم آدمای تریناهمیت پر جز که دونیدمی"
 تا بدونم رو خواسته این علت که دارم حق کنم فکر ولی 

 ".بگیرم تصمیم بتونم

 عباس سمت از پیامی دیگری بود شده منتظر چقدر هر و

 .بود نشده ارسال برایش

 سمت به واقعی یلبخند با و زنانقدم .گذاردمی کوچه به پا

 خوبی لحظات که کندمی حس .رودمی سمانه یخانه در
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می اما داندنمی را خوب حس این دلیل است، انتظارش در
  .بدهد ربط روز چند از بعد محمدامین دیدن به را آن تواند

 بعد و آیدمی آیفون برداشتن صدای .زندمی را زنگ

 :حسام صدای

 رو کیک اون بردار اومد مونمهم مهمون تنها سمانه-

 .بیار

 .شودمی باز در و خنددمی برکه

 سرسبزی به همچنان حیاط .گذاردمی خانه حیاط به پا

 .کردمی زندگی آن در خانم معصومه که است روزی

 بین مانند راهرو یاطح در خاصش آبی آن با حسام ماشین

 که داندمی خوب .است شده پارک جنوبی و شمالی حیاط

 تا شودمی ساختمان این وارد جنوبی در از همیشه حسام

اً ماجرا این و کند رعایت را احتیاط جانب  تا قطعا

 .داشت خواهد ادامه بنیامین دستگیری

 .جان برکه اومدی خوش-

 در رچوبچها در که دهدمی ایسمانه به را نگاهش

 محجبه و پوشخوش همیشه مثل .است ایستاده ورودی
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 با را اشچهره که است حدی در مالیمش آرایش .است

 سالم .دهدمی نشان تربراق را چشمانش یشمی و ترنشاط

بی .گیردمی سمانه سمت به را گل دسته و کندمی تشکر و
 :گویدمی تعارف

 !انگار اومدم زود-

 شانکردن تماشا حال در و گیردمی ار هاگل لذت با سمانه

 :رودمی کنار در جلوی از

 محمدامین جز من .گلی خودت که خانمی اومدی دیرم-

 که هستی نفرشون سومین تو که دارم مهمون تا سه کالاً

 به و گرفته تماس امینمحمد با هم حسام تو بیا ...اومدی

 .رسهمی اونم دیگه ساعت نیم تا اینجا، کشیدش ایبهانه

 دو درمورد و گذاردمی سمانه یخانه راهروی به پا

 اهورا و اروند سمت به فقط حدسش سمانه دیگر مهمان

 .رودمی

 مجال هال داخل نفر سه حضور .شودمی خانه هال وارد

 در .کند نگاه درست را خانه فضای که دهدنمی را این
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 با آید؛می اسپورت و ساده نظرش در خانه نگاه یک

 .سفید و کرم هایرنگ از ترکیبی

 در و دهدمی  را سالمش جواب .آیدمی استقبالش به حسام

 :دهدمی قرارش مخاطب جمله این با ادامه

 !کردید خوشحالمون-

 دیگر سمت به سرش و کندمی تشکر و دهدمی تکان سر

شده بلند کاناپه روی از دو هر اروند و اهورا .چرخدمی
 روی برکه نگاه .است تاهکو شاناحوالپرسی و سالم .اند

 سمت به بعد و کندمی مکث کمی اروند یموشکافانه نگاه

 :است داده قرارش مخاطب که چرخدمی ایسمانه

 

 نه_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#
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 تونیمی اتاق اولین .برکه هست راهرو یه چپ سمت-

 .کنی عوض رو لباست

 اشهمراهی قاتا دادن نشان برای سمانه .کندمی تشکر

 برکه اینکه برای نیست الزم زیادی هوش .است نکرده

 و بودن خودمانی حس کندمی تالش سمانه که بفهمد
 .بدهد او به راحتی

 و کندمی آویزان کامپیوتر مقابل صندلی به را مانتویش
 را نگاهش .گذاردمی صندلی هایپایه کنار هم را کیفش

 باران یاد به و اندچرخمی سمانه خواب اتاق دور تا دور

 اتاق ایغریبه که بود حساس این به همیشه باران .افتدمی
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 هاحساسیت این از سمانه فهمدنمی .ببیند را شانخواب

  .ندارد را غریبه یک حکم برایش برکه یا ندارد

 شودمی مطمئن که اشسینه برهنگی روی بودن مرتب از

  .زندمی بیرون اتاق از

 و دلخور صدای کندمی جلب را جهشتو که چیزی اولین
 :است اهورا شاکی

 مثالاً چه؟ تو به خب باشه جوریاین که برفرض اصالاً-

 .بهتره خیلی خودت اوضاع

 به پشت اندنشسته آن روی اروند و اهورا که ایکاناپه

 .نیستند او حضور متوجه کدامهیچ .است برکه

 :دهدمی جواب خونسرد و خنددمی اروند 

 بحثم .نیست تو بد و خوب اوضاع من بحث که االن-

 جون بچه آخه .دختربازی موضوع تو بودنته ضایع

 آددرمی قارقارکت اون اساماس صدای وقتی حداقل

  .تابلو بدید ندید بگن بهت که روش نزن شیرجه درجا

 ساعد از را هایشدست .است ایستاده کانتر پشت حسام

 بحث تماشای به ریحتف با خم حالت به و گذاشته آن روی
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 متوجه که است کسی اولین او .است ایستاده شانبین

 لبخندش حفظ با و ایستدمی صاف .شودمی برکه حضور

 :خاراندمی را ابرویش باالی

 کمیه کنید تالش داریم مهمون که امروز خواینمی گممی-

 .اول ساعت یه برای حداقل .برسید نظر به ترآدم

 به که ایبرکه دیدن با و چرخدیم پشت به درجا اهورا

 انداختن درحال اما اروند .شودمی معذب آیدمی شانسمت

 :گویدمی راحت مقابلش چوبی میز روی موبایلش

 باید که اونقدر مهمونتون .دیره کارا این برای دیگه-

 .کرده پیدا شناخت رومون

 دادن در و زندمی کنار را صورتش درون موی تار برکه

 دادن تذکر برای وقتی حسام و کندمی دستیشپی جواب

 .کندنمی پیدا مجدد

 دیگه اروند آقا گهمی راست .نکنید اذیتشون حسام آقا-

 .دیره ظاهر حفظ برای

 که جایی و او بین کاناپه یک .نشیندمی کاناپه روی برکه

 .است فاصله اندنشسته اهورا و اروند
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 نظرش هب .آیدمی کش برکه جواب از حسام هایلب

کدامهیچ حضورش با که نیست شخصیتی برکه شخصیت
اً .باشند معذب شان  و بود گفته سمانه که چیزی همان دقیقا
 رسیده آن به کوتاه برخورد چند همان در حسام خود البته

 .بود

می قفل همدر پا ران روی را هایشدست انگشتان برکه
 هایصدا و سر از اما بیندنمی را سمانه همچنان .کند

 .زندمی حدس را حضورش محل آشپزخانه داخل

 باشد داشته تولد از نشان که خاصی تزئین هیچ خانه

 که دهدمی نشان پیچیده خانه در که کیکی بوی .ندارد

 این نظرش به .نیست بازاری نوع از تولد این کیک حتی

 ترینعاقالنه محمدامین برای سمانه گرفتن تولد سبک

اً محمدامین مثل یمرد ابهت .است آن نوع  یاجازه قطعا
 شاید اینکه ضمن .دهدنمی سمانه به را این از بیشتر

 .کند کم محمدامین نارضایتی شدت از مراسم این سادگی

 

 ده_و_سیصد_پست#
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 حسینی_عادله#

 

 

 

 

 

 

 

 

 حسام سر آیدمی گوشی یک سمت از که هشداری صدای

 سرعت به اهورا و چرخاندمی اهورا سمت به را اروند و

عکس .دهدمی فرو را اشخنده برکه .کندمی نگاه سقف به
 .است ناپخته و دارخنده حد از بیش اهورا العمل

 ...من کمک بیا دقیقه یه اروند-
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 .گویدمی آشپزخانه داخل از بلند را این سمانه

 با و داردبرمی اهورا روی از را نگاهش مکث با اروند

 :ددهمی جواب خودش بلندی به صدایی

 از سیری بیگاری یه داداشم تولد اسم به هست حواست-

 کشیدی؟ من

 از و بکن دل کانتر اون از هم تو حسام .بزن غر کم-

 .کن پذیرایی مهمونمون

 و اندازدمی پا روی پا برکه .شودمی بلند جا از اروند
 :دهدمی قرار مخاطب مؤدبانه را حسام

 .تهس وقت شدنم پذیرایی برای ...نکشید زحمت-

 است هال دیگر طرف یک که گردی میز سمت به حسام

 :دهدمی جواب خوشرو و رودمی

 اونم .داریم روییروبه همسایه چندتا ما مگه .نفرمایید-

 برای احتماالاً من و داره فروشیگل که ایهمسایه چی،

می بهش کارم زیاد آشپزخونه داخل خانم اون از کشیمنت
 .افته

 .رودمی حسام و گویدمی "بابایی ای" خندان برکه
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 برکه شودمی زیاد حسام یفاصله اینکه از بعد بالفاصله

 ترکیبی اشچهره حالت .اندازدمی اهورا رخنیم به نگاهی

 احتماال که حسی .بودن معذب و کشیدن خجالت بین است

 این در او مقابل در آمده پیش بحث و برکه حضور از

 که روزی از دیزیا زمان مدت .است شده ایجاد پسر

 .گذردنمی بود گفته او به اهورا حس یدرباره اروند

 کرده سوال این درگیر را برکه فکر هاساعت تا که چیزی

اً بچه این که بود  از سوءتفاهم با و کندمی فکر او به واقعا

 شانخانه در او حضور مشتاق امینمحمد و او یرابطه

  است؟

 بود داده اختصاص این به را فکرش بعدی هایساعت و

 اروند و  اهورا که دارد چیزی چه وجودش مگر که

 همآن .هستند برادرشان زندگی در بودنش خواستار

 درگیر فقط و دیدنمی را برکه اصالاً انگار که برادری

 .بود اطرافش خطرات دفع و او امنیت

 او که بیندمی است اهورا رخنیم به نگاهش که طورهمان

 با دستش اینکه .اندازدمی اشگوشی به نگاهی احتیاط با
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اً رودنمی اشگوشی سمت به عجله  حضور دلیل به قطعا

 .بس و است برکه

 و آرام .کشدمی او سمت به کاناپه یدسته روی را خودش
 :کندمی صدایش نرم

 ...اهورا-

 :چرخاندمی سر سمتش به شده درشت چشمانی با اهورا

 !بله-

 :دهدمی ادامه ترآرام و زندمی چشمکی برکه

 حرف با من حسامم آقا ...آشپزخونه تو رفت که اروند-

 چک رو گوشیت راحت خیال با تو .کنممی سرگرم زدن

 .کن

 داشته را ایجمله هر شنیدن توقع .خوردمی جا اهورا

 :گویدمی تردید با و دهدمی قورت را بزاقش .این اال است

 این .کنم کچ بخوام که نیست گوشیم تو چیزی آخه نه-

 .زنهمی زیاد مفت حرف اروند

 :دهدمی تکان سر برکه
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 و تنهایی از بکنی؟ چکش یه داره ایرادی چه حاال-
 .بهتره که رفتن سر حوصله

 حالت خواهدمی انگار .گرددمی را برکه صورت اهورا

 حسی بعد و کند بررسی جمله این گفتن حین در را او

 .زندمی مندیرضایت لبخند که گیردمی اعتماد به شبیه

برمی را اشگوشی و اندازدمی آشپزخانه سمت به نگاهی
 .دارد

می تماشا را حسام شدن نزدیک و نشیندمی صاف برکه
 بنیامین زدن حرف برای شانمشترک موضوع .کند

 نامرد آن درمورد امروز که ندارد تمایلی هیچ برکه .است

 کردن عملی برای  دیگری یچاره ظاهرااً اما بزنند حرف

 .ندارد است داده اهورا به که قولی

جدی حالت حسام و برکه هایصحبت وقتی بعد ربع یک
 شودمی بلند خانه زنگ صدای است گرفته خودش به تری

 :گویدمی هیجان با اهورا و

 .اومد داداشم-
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می هال در متس به اروند و اهورا و آیفون سمت به حسام
 را حسام خندان و زندمی بیرون آشپزخانه از سمانه .روند

 :دهدمی قرار مخاطب

 ناراضی آقای یه استقبال به کمکم که کن باز رو در حسام-

 .بریم
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 کندمی باز را در .اندازدمی آیفون مانیتور به نگاهی حسام

 :گویدمی خیالبی و

 اون اگه ینها مهم ...ناراضیه چقدر اون نیست مهم-

 خودمون کار سال هر که پرروییم اونقدر هم ما ناراضیه

  .کنیممی رو

نمی جلو .ایستدمی سینه به دست و شودمی بلند جا از برکه
 شادی برف .شودمی در یخیره فاصله همان از و رود

عکس حدس .پراندمی باال را ابرویش اهورا دست درون
 منتظر تماشاچی پس است؛ سخت برایش محمدامین العمل

 که ایچهره با و کندمی باز را هال در حسام .ماندمی

 به و ایستدمی کنار است بارزش ویژگی بدجنسی

 .دهدمی تکیه آن چهارچوب

 .شودمی ظاهر در چهارچوب در که محمدامین

 حسام و اروند سمانه، .رودمی باال تصاعدی سروصداها

 :گویدمی هیجان اب است کسی تنها سمانه و زنندمی دست

 ...سروان جناب مبارک تولدت-
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این همیشگی اصول برخالف .زندمی شادی برف اهورا
 سمت به زند؛می سقف سمت به را شادی برف کار

 به اال جایی هر به و حسام سر سمت به و اروند صورت

 اگر حتی امینمحمد ابهت ظاهرااً ...محمدامین سمت

 تغییر را تولد قوانین اما دشو تولد گرفتن از مانع نتوانسته

 .است داده

 یزاویه  .است نشده برکه حضور متوجه هنوز محمدامین
نیم خوب خیلی اما برکه .است کار این از مانع ایستادنش

 :بیندمی جمله این ادای هنگام را او ناراضی رخ

 لوس این از دست خواینمی کی عالف چهارتا شما-

 بردارید؟ بازیاتون

 شودمی بلند اروند گوشی از که ایخارجی آهنگ صدای

 .است شده عادی برایش جمله این شنیدن دهدمی نشان

 همراه و کندمی فرو تنگش شلوار جیب در را هایشدست

می لوده و دهدمی انجام پا رقص ثانیه چند برای آهنگ با
 :گوید

 !عالفتیم ...جناب عالفتیم-
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می اششانیپی روی را دستش و کشدمی پوفی محمدامین
 .کشد

 و کندنمی رحم هم دستش درون قوطی یماندهته به اهورا
 را او سرخوش حسام .است مشغول آن با همچنان

 :دهدمی قرار مخاطب

 .شو خیالشبی کنهمی تف داره دیگه قوطی اون اهورا-

 هم ...حاال تو بیاین گویدمی و رودمی شانسمت به سمانه

 .است خسته محمدامین هم مونده سرپا مهمونمون

می تردرهم را محمدامین یکالفه یچهره مهمان یکلمه
بی سمانه که است این مهمان یکلمه از برداشتش .کند

 مهمان کردن دعوت با را امسالش تولد او نظر به اهمیت

می سر و داردبرمی جلو به قدمی .است کرده ترگسترده
 او روی نگاهش .کندمی پیدا زود خیلی را برکه .چرخاند

 فاصله همان از زند،می نازی لبخند برکه .شودمی خشک

 .کندمی سالم و دهدمی تکان سر

 

 دوازده_و_سیصد_پست#
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 .است حضور این درگیر هنوز دهدنمی جوابی محمدامین

 ایذره خودش برای که تولدی روز در اینجاست، برکه

 دختر این که است این  واقعیت تدرنهای اما ندارد اهمیت

 .اینجاست او خاطر به

 این ترشدرست شاید نه، که نگاه .کندمی نگاهش هم باز

 داندنمی .کندمی تماشایش جدی یچهره همان با که باشد

 و پوشیده رنگ، مشکی شلوار و کت میان در دختر این
اً مالیمش آرایش وجود با و اشساده  جذاب حد این تا واقعا
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 هم شاید .است شده اغراق یک غرق او چشمان یا است

 دختر این به کرده تالش بارها دیشب تمام که اویی برای

 حضورً  این کند تصور ممنوعه یک را او و نکند فکر

 .رسدمی نظر به جذاب حد این تا منتظره غیر

 کاری اول همین .داریم هم دیگه هایخوردنی امروز-

  .نکن سیر رو خودت

 از که شنودمی حسام از وقتی بدجنسی با را کنایه این

می کج آشپزخانه سمت به را راهش و گذردمی کنارش
 .کند

 این حق نظرش از که شودمی "شرفیبی" گفتن خیالبی

 جیب درون را دستش یک .است تیز اما منحرف رفیق

 جواب .کندمی نگاه برکه به قبل از ترمسلط و کندمی فرو

 :دهدمی تأخیر با او سالم

  .اومدی خوش سالم؛-

 لبخندش حفظ با و اندازدمی پایین را هایشدست برکه

 :دهدمی جواب

 .مبارک تولدتون ...ممنون-
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 برای بعد و کندمی اشاره کاناپه به دست با محمدامین

 به و چرخاندمی سر کند نگاه را او از غیر به جایی اینکه

 :گرددمی پسرها دنبال

  .ممنونم-

 که کندمی پیدا حالی در اهورا محمدامین .نشیندمی برکه

 به کهدرحالی را اروند و برده فرو گوشی در را سرش

خیره ریزبین نگاهی و متفکر ایچهره با و داده تکیه کانتر
ذره زیر برای اروند و حسام ظاهرااً .است برکه و او ی
 هم به ابروهایش .اندگذاشته مسابقه و نوبت او گذاشتن بین

 .رودمی آشپزخانه سمت به مکث با و شودمی دیکنز

 گونهاخطار لحنی با گذردمی اروند مقابل از کهدرحالی

 :کندمی زمزمه

 بذار کن جمع تخیلتم قدرت .باشه خودت کار به سرت-

 .مفیدتر کار یه برای

 گوشش به که طوری و کندمی تماشا را رفتنش اروند

 :دهدمی جواب برسد
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 چیه داستان .کشیمی پیش پا با نیزمی پس دست با-

  سروان؟ جناب

 بدنش حرارت .دهدنمی او معنادار سوال به جوابی

 آب از اگر البته .بخورد آب لیوان یک باید باالست؛

 .نسازند داستان حسام و اروند هم خوردنش

 

 

* 

 

 

 سمانه .امین محمد توسط نه البته شود؛می بریده کیک

 بدهد را بریدنش پیشنهاد محمدامین به حتی آنکه بدون

 حسام و پسرها هیاهوی میان در پخته خودش که را کیکی

 اینکه است؛ علنی برکه برای چیزی یک .زندمی برش

 طول تمام در که تولدهایی تمام به شباهتی هیچ تولد این

 بودن مهم تا شده گرفته فقط انگار اما ندارد دیده عمرش

 گرفته تولد انگار .ندک یادآوری محمدامین به را روز این
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 که کنند ثابت محمدامین به سماجت با نفر چهار این تا شده

بی او خود برای اگر حتی است مهم برایشان روز این
 .باشد اهمیت

 

 سیزده_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#

 

 

 

 

 

 

می دست .است ایستاده کیک نزدیک بقیه مثل حاال برکه
 اهورایی به سشحوا و خنددمی پسرها شیطنت به زند،

می بهانه دنبال او با زدن حرف برای انگار که است
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 دهدمی قرار مخاطب را برکه مستقیم که اهورایی .گردد

 کیک سهم حسام اینکه از گویدمی پارسال تولد از و

 همان اروند بعد و کوبیده اروند صورت به را خودش

 حسام شکم روی کرده جمع صورتش روی از را هاکیک

 .است چپانده او دهان داخل و نشسته

می نگه اشیقه بازی روی رو شالش یلبه دست با برکه
 تصور .خنددمی و گیردمی سقف سمت به را سرش .دارد

 اما زندمی بهم را حالش کرده حسام با اروند که کاری

 .است غالب هم حسش آن بر حتی خنده

 که دستی روی را محمدامین نگاه آوردمی پایین را سرش

 این طول در بار چندمین این .بیندمی داشته نگه را شالش

 تا .بیندمی خودش روی را او نگاه که است ساعت یک

 کالمی چند او با بتواند که نیامده پیش شرایطی لحظه این

 با کردن صحبت فکر اینکه عجیب .کند صحبت

 عطر خوش و ظاهر خوش کیک از حتی محمدامین

 .تاس انگیزتروسوسه هم سمانه

می ریزی چشمک برکه کندمی تالقی هم با که شاننگاه
 به و داردبرمی را نگاهش مکث با امینمحمد و زند
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 پخت دست از گوییمجیز مشغول که دهدمی حسامی

 .است سمانه

 بیندنمی دلیلی برکه اما داردبرمی را نگاهش محمدامین

 وجود با حتی .بردارد او رخنیم روی از را چشمانش

 سنگینی و اروند نگاه دائمی سنگینی متوجه هاینک

  .است حسام نگاه نامحسوس

می فکر خودش با و گذاردمی خودشان حال به را هاآن
 .است شده تنگ مقابلش جدی مرد برای دلش چقدر کند

 ذهنش ...برای انگار که شده تنگ او برای دلش طوری

 را پیامش یادامه بعد و کندمی وجوجست کند،می مکث

 شده تنگ او برای طوری دلش که کندمی مخابره طوراین

 !خاص تنگی یک .است نکرده تجربه را مشابهش که

 اروند تا بشینید برید بردارید رو هاتونکیک خب خیلی_

 .بیاره و بریزه چایی سینی یه

 :اندازدمی بینی به چینی اروند

 گیر مفت حمالً  سمانه .پشتش هفت با کرده غلط اروند-

 ...وکیلیا خدا دیآور
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 سمتش به را برکه کیک و خنددمی دلخوری بدون سمانه

 :گیردمی

  .کنهمی درد کمرم خدا به اروند-

 یا بیاره؟ چایی تونهنمی کنهمی درد اونم کمر چی حسام-

 رو دیگه کارای برای شدناتون کمری خواینمی امروز

 ...هم

 نصفه را اشجمله که دارد اولتیماتوم آنقدر محمدامین نگاه

 عقب کندمی لمس را گردنش پشت کهدرحالی .بگذارد

 :رودنمی رو از اما رودمی عقب

 دل شیممی کمری هم ما روزی یه .بزرگه هم ما خدای-

 .کنیممی آب رو یالقوز هایوغلیا عزب

 

** 
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می زعفران سراغ به و کشدمی دیس درون را پلوسبزی
 و است داده سمانه هب را کردن کمک پیشنهاد خودش .رود
 .است کرده استقبال پیشنهادش از تعارف بدون سمانه

 

 چهارده_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#

 

 

 

 

 

 

 و خیارشور لیموترش، با ماهی دیس تزئین حال در سمانه
 .هستند سفره چیدن مشغول اروند و اهورا و است جعفری
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 را تعداد این گنجایش سمانه نفره چهار ناهارخوری میز

 .ندارد

 را اطرافش و ایستدمی صاف شودمی تمام که برکه کار

دقیقه چند تا و نمانده زیادی کار ظاهرااً .گذراندمی نظر از
 و رودمی آب شیر سمت به .نشینندمی سفره دور دیگر ی
 :گویدمی سمانه به رو هایشدست شستن حال در

 هگر جورییه رو شالم اتاق تو برم نداری کار من با اگه-
 هی شام موقع کنهمی اذیتم خیلی .نباشه پیدا امیقه که بزنم

 .باشه اون به دستم یه باید

 :دهدمی تکان تأیید به سری سمانه

 نیست؛ کاری نه ...شالته به دستت همش بود حواسم آره-

 .بیا زود برو

 

 

**** 
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 با .ببندد ترمحکم تا کندمی باز کش قید از را موهایش

 با کندمی سعی بعد و دهدمی هاآن به ایحدودی نظم دست

 .کند شانجمع دست یک

 از چندتا .بدهد انجام را کار این کامل شودنمی موفق

 این با و پیچیده اشنقره زنجیر دور دارشحالت موهای

 صدای .کندمی حس موهایش ی ریشه در دردی کار

 بلند صدای با که شنودمی اتاق بیرون از را سمانه

 :کندمی صدایش

  موندی؟ کجا برکه-

 بیشتری تسلط با تا بچرخاند را زنجیرش کندمی سعی 

 بابای ای و است فایدهبی تالشش .کند آزاد را موهایش

 .کندمی زمزمه ایناراضی

 سفره دور همگی ظاهرااً .است زیاد هال داخل صداهای

 :شنودمی دوم بار برای را سمانه صدای .اندشده جمع
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 بیاد کن صدا رو برکه وایسادی طرف اون تو محمدامین-

 .نشنیده رو من صدای کنم فکر .نکرده یخ غذا تا

 :شنودمی تأخیر با را محمدامین صدای

 مهمونمون تا کن صبر خوایمی هم تو اهورا خب، خیلی-

 .کن شروع بعد بیاد

 تأخیرش بابت برکه و گویدمی ایکشیده چشم اهورا

 .شودمی معذب

 گردنش دور موهای بازی .کندمی ربیشت را تالشش

 مو تار یک .خوردمی اتاق در به تقه چند .است آزاردهنده

 :شودمی درهم درد از اشچهره و شودمی کنده سرش از

 ...تو بیا-

 .آیدنمی داخل محمدامین .شودمی باز در بعد لحظه چند

 به نگاهی است در یدستگیره روی دستش که طورهمان

 تار و زنجیر با درگیری حال در شوضعیت و او سمت

 کرده خم طرف یک به را سرش برکه .اندازدمی موهایش

  .باشند داشته فاصله زنجیرش و دست دور از موهایش تا

 .کرد یخ غذا  آینمی-

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 :گویدمی کالفه او سمت به برگشتن بدون برکه

 .کنی کمک بهم تو آیمی لحظه یه .شهنمی بیام خواممی-

 کردن جدا برای هم باز انگشتانش جمله این با همزمان و

 .کندمی تالش زنجیرش و مو تارهای

 را نگاهش .کشدمی پایینش لب روی را زبانش محمدامین

می اتاق از ایگوشه به و داردمیبر او موهای روی از
 :دهد

 

 پانزده_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#
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     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

  کنه؟ کمکت بیاد بگم سمانه به خوایمی-

 :است شده درمانده .بنددمی درد از را چشمش یک کهبر

 مو به آدمی بدت خودت اگر ولی بنده، دستش کنم فکر-

 .کن صداش آره بزنی دست

 برکه موها؟ این هم آن آمد؟می بدش مو به زدن دست از

اً مشکل که دانستنمی  او که است چیزی برعکس دقیقا

 .کندمی فکر

 درون مشت همان عدب و شودمی مشت بدنش کنار دستش

مردانگی دختر این جاذبه .رودمی فرو شلوارش جیب
 هم آن است سخت کارش .اندداده قرار هدف را هایش

  .ندارد ابایی او با نزدیکی از حد این تا برکه وقتی

 حالً  در را سمانه .اندازدمی هال به نگاهی شانه روی از

 .بیندمی آشپزخانه به رفتن

 چیست حسش داندنمی هم ودشخ ناراضی؟ یا راضی

 در که است این قانونش .گذاردمی اتاق درون به پا وقتی

 از یکی احتمالی حضور فکر از ولی نبندد را اتاق
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 را قانون این شانکردن صدا برای هال داخل مردهای

 .کندمی نقض

 یکی حالت به دو هر تصویر حاال .ایستدمی برکه پشت

می را دستش برکه .شودمی داده انعکاس آینه درون شده
 :نالدمی و اندازد

 .خورده گره بد خیلی ...کندم رو موهام از چندتا-

  .نده ادامه نمیای بر کاری یه پس از بینیمی وقتی-

می باال را هایشدست جدی یجمله این گفتن از بعد و
 هم باز دارد را قصدش که ایمالحظه وجود با .آورد

 پوست با زنجیر دور به چیدنپی هنگام انگشتانش نوک

 و دهدمی فاصله را زنجیر .کندمی برخورد برکه گردن
 نه باشد زنجیر ی باریکه روی فقط نگاهش کندمی سعی

 که ممکنی غیر کار .است زنجیر یزمینهپشت که سفیدای

 .بردمی سوال زیر را او نیت تمام

 .داغه انگشتات چقدر-

 و است داغ تنش تمام .شودمی متوقف امینمحمد دستان
 برکه آینه داخل از .آیدمی باال سرش .داندنمی را این برکه
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 یلحظه چند تا که آرامشی با هم برکه نگاه کندمی نگاه را
 .است محمدامین به نبود، آن از خبری قبل

می پلک حوصله با بیندمی که را او نگاه گیخیره برکه
 :زند

 یا گرفتنه تولد با مشکلت .امشب بودی حرفم کم تازه-

 .کردممی فکر سکوتت به شهمه امشب من؟ حضور

 .کندمی آزاد زنجیر قید از هم را مو تار آخرین محمدامین

 اما ندارد نامهربانی قصد .نیست مهربان امروز لحنش

 .کنندمی پنیه را هایشرشته تمام محابابی هاینزدیکی این

 از شدن خارج برای توانی دیگر کندمی فکر وقتی هم آن

 خرج را هایشکوپن تمام .ندارد مغناطیسی میدان این

 .ندارد نابرابر یمبارزه این برای توانی دیگر و کرده

 اونقدر حرفیم کم و من انگشتای نوک داغی .شد تموم-

 !کنه درگیر رو فکرت که نیست مهم

بین یفاصله .چرخدمی درجا سرعت به و مقدمهبی برکه
 که است طوری شانایستادن حالت و تاس کم خیلی شان
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 بلند سر برکه .است مسلط او بدن روی محمدامین انگار

 :گویدمی دل ته از او سرسخت چشمان به خیره و کندمی

 

 شانزده_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#
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 .کنممی فکر کنهمی پیدا ربط تو به که چیزی هر به من-

 فکر بهت ندیدمت که روزی چند این تمام شهمی باورت

 کردم؟می

 .شودمی پر اششده حبس نفس از محمدامین یسینه حجم

 کند؟می فعال را او پای زیر گسل کند؟می کارچه برکه

شده سرکوب نیازهای دهد؟می قلقلک را هایشمردانگی
  کند؟می کارچه او با دختر این کند؟می فعال را اش

 :خنددمی ناز و بیندمی را او حالت تغییر برکه 

 یه با نباید که کنی دعوام خوایمی االن دونممی دونم،می-

 کامل اعتماد بهش اگه حتی بزنم حرف طوریاین مرد

 .دارم

می باال را دستش .بنددمی محکم را چشمانش محمدامین
 تمایالتی دیگرش دست .گذاردمی اشپیشانی روی و آورد

 با برکه هایلب لمس مثل .باشد داشته نباید که دارد

می فشار هم روی بیشتر را چشمانش .اشاشاره انگشت
 :کند سرکوب را لعنتی جذاب تمایل این که دهد
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 رو تو اینکه برای من ...برکه کنیمی اذیت رو من داری-

 متوجهی؟ رو این شممی اذیت خودم دارم نکنم اذیت

می باال برکه دسته دو هر که شودمی متوجه بسته چشم با
 او برعکس شودمی او ییقه کردن مرتب مشغول و یدآ

 گردن با هایشدست نداشتن تماس برای هم خیلی برکه

 :دهدمی جواب نرم و حوصله با .کندنمی احتیاط او داغ

 باور این به که وقته خیلی من ولی .کردی سختش خیلی-

 .کنی اذیتم تونینمی تو که رسیدم

 برکه هایدست از یکی دور و آیدمی باال محمدامین دست

می که نیست چیزی گردنش با او دست تماس .نشیندمی
 اما بترساند را برکه خواهدنمی .کندمی باز چشم خواهد؛

 هشدار تعارف بدون و ترواضح او به باشد الزم شاید

 و او هایجذابیت خودش، بودن مرد بابت هشدار .بدهد
 دست .سازندمی هم با دو این که خطرناکی ترکیب

 داردمی نگه دستش بین دادن فشار بدون را برکه  ظریف

 :افتدمی حرف به هشداردهنده و شمرده و

می جایی یه تا نکنم، اذیتت تونممی جایی یه تا منم برکه-
 مردم؟ یه من متوجهی .باشم خوددار تونم
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اً برکه  یتجربه باریک او .است گرفته را منظورش دقیقا
 که ایاجباری هایتماس .است شتهدا را بنیامین با بودن

 .کردمی بیزار هایشجذابیت و هادخترانگی از را او

 و دهدمی هشدار هاهمان به شبیه چیزی بابت محمدامین
 "ندارد امکان" یواژه دو از چطور باید داندنمی برکه

 زبان به قاطعیت با باید چطور داندنمی .کند استفاده

 سمت از احتمالی خطر هیچ به اعتقادی هیچ که بیاورد

 جایی که است چیزی نگران مرد این که .ندارد محمدامین

 .ندارد وجود آن در نگرانی برای

 :گویدمی دل ته از و دهدمی تکان را سرش

اً منم آره-  .مردی یه تو اینکه .رسیدم نتیجه همین به دقیقا

 

 هفده_و_سیصد_پست#

  

 

 

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

خیره درمانده و ندکمی آزاد را برکه دست آرام محمدامین
 را او چطور بدهد؟ توضیح چطور باید .شودمی سقف ی

 بکند؟ است دادن رخ حال در شانبین که اتفاقی متوجه

 کارچه خودش با باید .نیست مشکل تمام این اینکه ضمن

 در خودش .بجنگد میدان دو هر در باید که خودی با .کند

 رویپیش از مانع دیگر میدان در و بکشد عقب میدان یک

 حس میدان دو هر در کهحالیدر هم آن .شود برکه

 .دارد شکست

 سمت به .هم را تنش کشد؛می عقب را دستش برکه

 یلحظه چند  .نشیندمی زانو دو روی و رودمی صندلی
برمی قبلش جای به است دستش درون که پاکتی با بعد
 .ایستدمی قبل دقایق از بیشتر یفاصله کمی با .گردد

 .دهندنمی را او جواب کدامهیچ .کندمی شانصدای سامح

 را پاکت برکه و کندمی تماشایش سکوت در محمدامین
 .کندمی باز
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 خیلی .دادمی انجام چوب کار تفریحی بابام زمانی یه-

 این و قلمی جا و قاب کردن درست حد در ؛نبود ایحرفه

  .چیزا

 سر و کشدمی بیرون پاکت درون از چوبیقاب یک برکه

 محمدامین منتظر و جدی صورت میان در .کندمی بلند

 :دهدمی ادامه و زندمی لبخند

 عکس یه دارم دوست گفتم بهت شوخی به روزی یه-

 به بده حالم بنیامین به فکر از وقتی تا باشم داشته ازت

 رو شرایطش که من .بخندم ترسام به و کنم نگاه عکست

 نباشه بد شاید کردم فکر ماا باشم داشته رو عکست ندارم

 رو عکست تو و بهت بدم رو قاب این تولدت کادو جای به

 شرایط حتی دیگه شاید وقتی روزی یه و توش بذاری

 قاب این و خودت عکس دیدن با باشیم نداشته رو هم دیدن

 توی ترس و هاکسیبی اوج تو که بیفتی دختری یاد

 ذهنش یهاسطور همیشه تا و دادی نشون خودی زندگیش

 .مونیمی باقی

 حرکت فقط .شودمی سخت محمدامین برای کار باز و

 فنی ضربه را او که نیست گردنش روی برکه هایدست
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 را فنش ترینقوی او روی کلماتش با دختر این .کندمی

  .کندمی اجرا

 اشمردانه هایدست بین را قاب و کندمی دراز را دستش

 و قرمز پرچم آوردن باال ثلم اشبعدی یجمله .گیردمی
 قوانین طبق که حرفی .است خودش برای پیروزی اعالم

 او یکشیده چشمان تماشای حال در اما بزند نباید خودش

 :زندمی نجوا حالت به

 .نبینیم رو هم تو و من که بیاد روزی قراره مگه-

 :زندمی ملیحی لبخند برکه

 اذیت تو قول به شاید که کردم فکر من ...دونمنمی-

 هم ندیدن تو هردومون نفع که برسه ایدرجه به کردنام

 .باشه

 به برکه  .کندمی شانصدای بلندتر اینبار و مجددااً حسام

 سر روی را شالش و بنددمی را موهایش .چرخدمی پشت

 تمام در .کندمی تنظیم اشسینه بازی روی و اندازدمی

 او گردن از که نگاهی ...کندمی تماشایش محمدامین مدت

 سمت به رفتن برای را قدم اولین برکه  .آیدنمی ترپایین
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می محمدامین دست اسیر نرم بازویش که داردبرمی در
 را سرش محمدامین وقتی است اتاق در به نگاهش .شود

 رها او گوش سانتی چند در را داغش نفس آوردمی پایین

 :کندمی زمزمه و

 و بمونن باید ندارن، فتنر حق کننمی اذیت که آدمایی-
 !کنن جبران

 رنگ نگاهش .چرخاندمی سر شانه روی از برکه

 :هم لبخندش دارد، رضایت

می جبران و موننمی رن،نمی کننمی اذیت که آدمایی-
 .کنن

می بیرون مردی هایپنجه میان از نرم را بازویش بعد و
 داده لحظه این تا که هشدارهایی تمام وجود با که کشد

 .است پذیرفته را شکستش او .خواهدمی را او رفتنن

 .نبرد میدان دو هر در شکست

 

 هجده_و_سیصد_پست#
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 حسینی_عادله#

 

 

 

 

 

 پاییز .دهدمی تکان را مغازه ایشیشه درب باد هیاهوی

 همیشه از بیشتر که دارد قصد ظاهرااً امسال مهر در

 .بدهد نشان خودی

برگ و شاخ داردسته دستی جارو با و شنودمی را صداها
 دست اندازخاک داخل و کندمی جمع را زمین روی های

  .دارد جا دیگرش دست در که ریزدمی بلندی

 خریده را داردسته اندازخاک و جارو این خودش روزی

 نشود خم کارش ضایعات کردن جمع برای پدرش تا بود

 کمکم .شود کم کمردردهایش شدت از که امید این به

 استفاده وسیله این از تا نیست پدرش که شودمی یکسال

 گرمی دنبال به آن گرفتن دست هربار با برکه اما کند
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 مثل و گرددمی .گرددمی جارو یدسته روی پدرش دست

 گم همیشه برای اشگمشده .کندنمی پیدایش هاماه این تمام

 .است شده

اً .شودمی تمام کارش  روز یک از بعد حاال باید قاعدتا

 نفسی بعدی مشتری آمدن تا و بنشیند صندلی روی شلوغ

 شب یک در دلتنگی که اینجاست مسأله اما .کند تازه

 اشخسته نفس شدن تازه برای جایی پاییزی دلگیر

 .است نگذاشته

 خیابان به نگاهی است ایستاده مغازه وسط که طورهمان

 بلند هایچراغ لطف به هم شب در که خیابانی .اندازدمی

 هایشاخه روی باد نماییقدرت و است روشن داریهپا

 گذاشته نمایش به وضوح به را روپیاده داخل درختان

  .است

 ایخانه در نه البته .برود و ببندد را مغازه خواهدمی دلش

 خانه به دیر را هاشب عمو .نیست منتظرش کس هیچ که

 است خودش در انگار آیدمی که هم زمانی همان و آیدمی

 ده به شودمی بدل و رد شانبین که جمالتی نهایت شاید که
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 بدل و رد شانبین دیشب که جمالتی این و نرسد هم جمله

 :است بوده محدود جمالت همان جز بود شده

 هوا االن .خونه بیای ببندی زودتر شبا کن سعی برکه-"

 ".شهمی خلوت هم خیابونا و شهمی تاریک زود

 که عمویی خیال کردن راحت یبرا فقط که ایبرکه و

 :بود داده جواب است مشوش حد از بیش روزها این انگار

اً نباشه مشتری-"  من نگران .کنممی رو کار همین حتما

 ".نباشید

 تا زندمی ذوقش در ترکم هاخیابان خلوتی که بود نگفته و

 .اششده خشک درختان و خانه این تاریکی و سکوت

 سفید و خودتون نگران باشیدن من نگران که بود نگفته

 .باشید موهایتان دست یک شدن

 .بیاید داخل تا دهدمی فشار را مغازه ایشیشه در مردی

 قرار کارش میز پشت تا چرخدمی پشت به دیدنش با برکه

 کاله و پایین او سر است، ندیده را مرد یچهره .بگیرد

 .است داده پوشش هم را او صورت مرد بادگیر
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می قفل درهم میز روی را هایشدست و ودشمی جاگیر
 :پرسدمی مؤدبانه و کند

  آد؟برمی ازم کمکی چه-

 هایگل تماشای مشغول و است ایستاده پهلو به مرد

 چرخیدن با همزمان برکه یجملهاین با .است مصنوعی

 رویروبه .کشدمی عقب را بادگیرش کاله برکه سمت به

 برکه که هینی با او لبخند .زندمی لبخند و ایستدمی برکه

 .شودمی همزمان داردبرمی عقب به که قدمی و کشدمی

می دلتنگی با و کندمی رصد را او حرکات لذت با بنیامین
 :گوید

 احتیاج کمکی که مونهنمی مشکلی باشی که تو عروسک-

 ...باشه

 ترسناک یصحنه شدن شروع مثل رویشروبه یصحنه

می نه و بردارد چشم تصویر از ندتوامی نه .است فیلم یک
  .نترسد تواند

 سمفونی به شبیه را بنیامین صدای باد یزوزه صدای

 :کندمی مرگ
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 از که باشم امیدار باید داری که روزی و حال این با االن-

  ترسوندتت؟ اومدنم کهاین دارغصه یا ایزدهذوق دیدنم

 اما کند تف مرد این صورت به را نفرتش خواهدمی دلش

 که است وقت خیلی .است شده بزرگ که است وقت خیلی

 از مجموعی زندگی فهمیده و شده بزرگ تقدیر اجبارً  به

 انجام در نفعش و منطق اما ندارد دوست که کارهاییست

 .هاستآن

 مراعات یواژه به لعنت دنیا، مالحظات تمام به لعنت

 آن آخر دقایق در را بازی این تا باشی آن درگیر باید وقتی

 نهایت و گیردمی میز یلبه به را دستش .نکنی خراب

 :شودمی کلمه همین فقط تالشش

 !امشوکه-

اً کلمه این و  اقتضای به وقتی نکرده ادا را مطلب حق قطعا

 .است شده "ازت متنفرم" کلمه دو این جایگزین شرایط

 اصالح صورت .آیدمی پیش زنانقدم و حوصله با بنیامین

 این از نشان شاید اششده داده حالت روشن موهای و شده

 این شاید .دارد را خودش عادی روال اشزندگی که دارد
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 اطمینان به شده خیالشبی بهداد محمدامین اینکه بابت مرد

 اصول و قاعده به ظاهرش وضعیت که است رسیده

 .است شاننامزدی روزهای

 .نرسید جاهیچ به قبلمون یدفعه حرفای کردم فکر من-

 عموت اومدن با خب که داشتم برات زیادی حرفای من

 این که هامونچت توی .دادم دست از رو گفتنش فرصت

 آزاد وقت خیلی انگار و شدی حرف کم خیلی تو روزا

 نفع به رو در رو کردن صحبت کردم فکر که اینه نداری

 .هردومونه

 

 نوزده_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#
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 کاری انجام با دارد الزم .گیردمی گاز داخل از را لبش

 خیابان به بنیامین یشانه باالی از .شود مسلط خودش بر

 بودن مسلط برای دیگر کار یک هم این .کندمی نگاه

 بیرون آن .نیستند تنها که کند تکرار خودش با اینکه .است

 هم باز اما باشد هم خلوت باد و تاریکی لطف به اگر حتی

 .ستعمومی مکان

 !بزن حرف بشین بگیر ایستادی؟ پا سر چرا-

 شودمی ادا کمتری ارتعاش و تمرکز با که جمله این و

 .هاستشدن مسلط همان محصول

 تمایل و استقبال این .زندمی ایپیروزمندانه لبخند بنیامین

 :خواهدمی که است چیزی همان شنیدن، برای برکه
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 نداشتیم که درستی دلتنگی رفع و سالم ...خوبیه پیشنهاد-

 .ببینمت بهتر بتونم زدن حرف موقع حداقل

 به و است میز طرف آن صندلی که است خوشحال چقدر

  .است فاصله شانبین آهنی میز یک یاندازه

 گرفتن ضرب حالت به انگشتانش و نشیندمی بنیامین

 :گیرندمی قرار میز روی

 زنیب زنگ تونیمی داری؟ وقت کی تا رفتن خونه برای-

 آی؟می دیرتر امشب بگی

 راه یک به و مالدمی را دیگرش دست مچ دستش با

 ادامه بنیامین .کندمی فکر نباشد برانگیز شک که فراری

 :دهدمی

 یا بزنم حرف برات جزئیات با دارم زمان ببینم خواممی-

  کنم؟ اشخالصه مجبورم

شرمنده مثالاً لبخند و کندمی فرو دستش مچ در را ناخنش
 :زندمی ای
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 دنبالم آدمی داره عمو .خونه برم خودم نیست قرار امشب-

این تو و من دیدارای چرا دونمنمی .کنه مهمونم شام که
 .شهمی جوری

 :دهدمی ادامه مهربانانه و کندمی کج را سرش

 که کردیمی هماهنگ باهام اومدن قبل باید نظرم به-

 .کنم کنسل رو شام یبرنامه حداقل

 زیر را دستش خواهدمی دلش جمله این گفتن از بعد و

 .شود خفه که بدهد فشار آنقدر و بگذارد خودش گلوی

 یزوزه صدای به آهنی میز روی بنیامین انگشتان صدای
 :شودمی اضافه باد

 عموت داریم قرار تو و من که هرباری اینکه ...عجیبه-

 رو بنا تونیممی خب اما عادیه غیر کمیه اومدنه حال در

 .افتادیم بدشانسی دور روی که این روی بذاریم

 کرده باریک چشم کهدرحالی هم آن را او یکنایه برکه

 :پرسدمی خودمانی و گیردمی نشنیده

 بریزم؟ ...داره چایی فالسکم-
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 این که داندمی برکه و دهدمی جواب مکث با بنیامین

 خراب را چیز همه است امیدوار .دارد مفهوم چقدر مکث

 عیار تمام خط هفت یک حسابش طرف وقتی هم آن نکند

 .است

 .بریز-

 روی که کوچکش فالسک سمت به و چرخدمی پشت به

 :پرسدمی مشتاق .رودمی دارد قرار مغازه کوتاه یخچال

 .کن تعریف تو ریزممی رو چایی من تا-

 فقط و شودمی متوقف بنیامین انگشتان ضرب صدای

 .دارد دریدن قصد انگار که دمانمی بادی هیاهوی صدای

 از برات قبلش الزم یعنی .نیست درست کردنش خالصه-

می بو رو من اومدن عموت ظاهرااً چون اما بگم دالئلم
 اصل سر رممی شهمی پیداش آممی که هربار و کشه

 .مطلب

 ترینترسناک .بود ترسناک تواندمی مطلب اصل این

 .مقابلش فیلم یصحنه
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 خاطر به زیادی بودم، خودخواه ادیزی کردم فکر من-

 که االن .کردم ول خدا امان به رو تو خودم شرایط

 جبران رو هامکاری کم تمام که وقتشه راههبهرو اوضاعم

 .کنم

 چه .است سخت دستانش لرزش وجود با استکان کردن پر

 :ندارد دید صحنه این روی بنیامین که خوب

 چیه؟ مطلب اصل و خب-

 به باراین و خواستگاریت بیام دوباره خواممی اینکه-

 .کنم خواستگاریت عموت از بابات جای

 

 بیست_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#
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 .کنندمی را خودشان کارً  آخر، در لرزانش هایدست

می دستش .ریزدمی دستش روی استکان جای به داغ چای
اً سوزد  احساس اشسینه یقفسه در که سوزشی مثل دقیقا

 سخت قسمت نیست، ماجرا سخت قسمت این اما .کندیم

 :است گووگفت این دادن ادامه عادی ماجرا

 اما خواستمه و کنممی فکر بهش منم که چیزیه این خب-

 سال هنوز هست حواست .نیست وقتش االن نظرم به

  نشده؟ امخانواده

 به و چرخدمی او سمت به دستش درون استکان با و

 :اوست یخیره دقت، با بنیامین .رودمی میز طرف

می بعد برای رو مراسمی هر نشده اتخانواده سال چون-
 این از تو اینکه برای محضری یساده عقد یه فقط .ذاریم
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 پیرمرد اون با قدیمی یخونه اون تو و بیای در تنهایی

 .نباشی تنها

 چندشش بنیامین کلمات تکتک از ...است شده چندشش

اً  .دارد زدن عق به تمایل و است شده کثیف دیدن مثل دقیقا
 دلش و بد حالش هافیلم محتواترینبی در هاصحنه ترین

 .خوردمی بهم

 خوردمی زنگ اشگوشی .گذاردمی میز روی را استکان

 :شنودمی لحظه همان را بنیامین سوال و

 .سوخته بد دستت-

  !خیلی نه-

 به تواندمی که است جوابی تریندستی دم جواب، این و

 و گرفته دست به بینذره کاوشگر یک مثل که بدهد مردی
 .رودنمیدر نگاهش زیر از چیزی

 یخچال روی هم گوشی .رودمی موبایلش گوشی سمت به

 روی محمدامین اسم .است شارژ در و مغازه کوچک

 آن به لحظه این در که است چیزی همان گوشی یصفحه

 سنگینی، حس از تواندمی که چیزی تنها .دارد احتیاج
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 برای مجالی االن که حیف اما .کند کم تهوعش و تنهایی

 گوشی و زندمی تماس رد .ندارد حضور این از استفاده

 باشد متوجه محمدامین که امید این به .کندمی سایلنت را

 مغازه ایشیشه در به باد .ندارد پاسخگویی شرایط که

 .زندمی شالق

 نگاه حتی انگار .است نگشتانشا میان در هنوز گوشی

 تنها حس از هم محمدامین یشده رد یشماره به کردن

 استکان گرفتن قرار صدای .کندمی کم مرد این با بودنش

 .شنودمی را بنیامین آرامش از پر صدای بعد و خالی

 اتفاق اون که روزایی .برکه کردم کاری کم حقت در من-

 باید بودی شوکه و تنها تو و بود افتاده اتخانواده برای

 اون و داشتم دلیل نبودنم برای .نبودم که موندممی کنارت

 باید دارم رو شرایطش که االن اما .گفتم برات هم شب

 که شرایطی تو کردن جبران این خب و کنم جبران

 .نیست ممکن دیره به دیر و یواشکی ما دیدارهای

 .وردخمی زنگ انگشتانش میان در دوم بار برای گوشی

 خوردن زنگ یمتوجه بنیامین اینبار که است خوب این

 که است لذتی دلیل به زندمی که محوی لبخند .شودنمی آن
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 تماس رد زودتر باراین .دارد برایش محمدامین سماجت

 جواب با را او هایبرنامه تمام نباید و خواهدنمی زند،می

 را مینمحمدا هایتماس او .بزند بهم تماس این به دادن

 و دارد خبر اشگوشی صدای بلندی از  چون نداده پاسخ
 گیردمی نظر در بودنش ضعیف یهمه با را احتمال این

  .برسد بنیامین گوش به محمدامین صدای است ممکن که

می سعی .چرخاندمی سر بنیامین سمت به شانه روی از
 :کند نگاهش مهربان کند

 .ممنونم بابتش و بنیامین فهمممی رو تو نیت حسن من-

 هم با برای بیشتر خیلی حتی شاید تو، یاندازه به منم

 برای شرایط باید که اینه مسأله ولی .مشتاقم بودنمون

 .باشه جور عمو با موضوع این کشیدن پیش و زدن حرف

 تو شدن ناپدید و موننامزدی خوردن هم به خاطر به عمو

 برای برهمی زمان .دلخوره ازت اینا بابا مراسم توی

 .نکنه فکر روزا اون به که کنم قانعش بتونم اینکه

 

 یک_و_بیست_و_سیصد_پست#
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 حسینی_عادله#

 

 

 

 

 

 

 

 عطش که کسی مثل او و لرزدمی دستانش میان در گوشی

بی است مشخص مخاطبش از که پیامی خوندن برای دارد
 با را اشجمله که کندمی را تالشش تمام .است طاقت

 پیام خواندن برای توجه جلب بدون و ندک کامل آرامش

 بنیامین یشده باریک چشمان به رو پس .بچرخاند سر

 :دهدمی ادامه
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اً .بنیامین سخته کارم کن قبول-  توجیه برای که مخصوصا

 رو بودنت فراری و خاکی زیر یقضیه تونمنمی نبودنت

 !بدم توضیح عمو برای

 که هست ادزی اونقدر هم تو سن .توئه برای زندگی این-

 بابت عموت به قراره اگر .باشی نداشته قیم به نیاز

 یجنبه بیشتر این بزنی حرفی من یدوباره خواستگاری
 .گرفتن اجازه نه داره احترام

 کندمی فکر کهدرحالی دهدمی تکان سری تأیید به برکه

 را مغازه که داشت قدرت آنقدر طوفان و باد این کاش

 خودش اگر حتی کند خراب آن داخل متعفن مرد سر روی

 .شود نابود آوار این زیر هم

می باز را پیام و چرخاندمی سر دادن جواب با همزمان
 گویدمی بنیامین به که است جمالتی روی تمرکزش .کند

 :است پیام خواندن روی تمایلش و

 دونممی که چند هر .بزرگترمه تنها عموم حال هر به-

 مخالفتی نداره امکان شنوهب تو به من یعالقه از وقتی

 .باشه داشته
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 تو یمغازه نزدیک رو بنیامین ماشینً  ردیاب، برکه"

 "برو نیومده تا و ببند رو مغازه .دهمی نشون

 :کندمی تایپ سرعتی چه با انگشتانش داندنمی

 !شده دیر دیگه-

 باد یزوزه میان در تا بردمی باال را صدایش بنیامین 

 :شود شنیده

 ضعیف و روکم دختر اون تو که خوبه خیلی .خوبه-

 رو حست از گفتن جسارت و نیستی موننامزدی روزای

 .داری

می اشاره آن به هم بنیامین که است واضح تغییراتش چقدر
 .کند

 حالت و داردبرمی گوشی یصفحه روی از را نگاهش

 :دهدمی اشچهره به مندیرضایت

 گرفتم یاد و کردم یرتغی خیلی مدت این گیمی راست آره-

 .بدم نشون ضعف زندگیم تو نباید که
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 فشار هم روی و کشیدمی دهان داخل به را لبانش بنیامین

 حرف به تأخیر با و کندمی براندازد را پایشسرتا .دهدمی

 :افتدمی

 اشاره هم موضوع این به زنیمی حرف عموت با وقتی-

 قیمت از بیشتر قیمتی با رو اون االرثسهم من که کن

 عقد سر کادوی عنوان به تا خرممی منطقه اون تو ملک

 .بزنم نامت به

 :کندمی اضافه لبخند و مکث با بعد و

 بذاریش تونینمی که مهمه خیلی بازیت پیامک انگار-

 ؟!بعد برای

 را او گنگ و گیج چشمانش و مانندمی باز نیمه هایشلب

می رو آس برگ یک لحظه هر مرد این .کندمی تماشا
 خانه آن کند؟ او نام به تا خردمی را عمو یسهمیه .کند

 را زوایایش شاتهلی با روز یک بنیامین که دارد چه

 است؟ آن خریدن دنبال به دیگر روز و کندمی بررسی

  کند؟می ترگیج را او مدام بنیامین چرا
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 .کندمی ناباوری یخنده .دهدمی فرو سخت را دهانش آب

 میز پشت به زنانقدم و گذاردمی یخچال یرو را گوشی

 :گرددبرمی
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  .باشه فروشنده عموم دونممی بعید بنیامین-
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 عجیب هایشقدم .شودمی بلند اشگوشی پیامک صدای

 را هایشدست کف .هستند حریص رفتن عقب عقب برای

 است امیدوار .دهدمی فشار و گذاردمی آهنی میز روی

 کردن کم و صمیمیت را ایستادنش حالت این بنیامین

 خودش نوعی به کاراین با که چند هر .کند تعبیر فاصله

 این از بیشتر و نچرخد گوشی سمت به تا کرده قفل را

 هیچ که است سوالی اشبعدی سوال .نکند توجهجلب

 و پرسدمی را آن وجود تمام با .نیست آن در نمایشی
 جوابی شده که هم باریک برای بنیامین است امیدوار

 :بدهد صادقانه

 که کسی از خوایمی تو که داره چی خونه اون مگه-

 همه این بخریش؟ باالتر قیمت با رو اون نیست فروشنده

اً که نوساز یخونه  هم و است فروشنده هم صاحبش اتفاقا

 کادوی یبرا رو اونا از یکی .میان راه باهات معامله تو

  .بخر من عقد سر

 را خودش و زندمی کنار را استکان دست پشت با بنیامین

 :دهدمی جواب تفریح با و شمرده .کشدمی جلو میز روی
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 مناسب قیمت و نوساز هایخونه اون تو که اینه مسأله-

 عموتم نفروختن نگران .نداری دوست خونه این قد رو

 .شهمی راضی ودخبهخود بیاری که رو من اسم .نباش

 آرامش با و بیندمی بنیامین .لرزدمی برکه هایمردمک

 :دهدمی ادامه

 برش باز و بخرم قراره بفهمه وقتی که اینه منظورم-

 .شهمی راضی دیگه صیامی یه به گردونم

 ...خوبه خیلی خوبه-

 با بنیامین .دهدمی که است جوابی تریناحمقانه این و

 و شودمی بلند جا از .شدکمی عقب را خودش لبخند
 :چرخاندمی مغازه سمت یک هایگل روی را نگاهش

 چون .باشه بهتر برم عموت اومدن از قبل تا من کنم فکر-

 .بشه حساس ممکنه ببینه تنها رو تو و من و بیاد عموت

 :زندمی چشمکی و کندمی نگاه او به سرعت به و دوباره

 به برادرش تردخ دادن توی ممکنه بشه حساس اگه بعد-

 .کنه بدقلقی بهم سهمش فروختن و من
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 به موافقت ینشانه به را سرش و ایستدمی صاف برکه

 .زندمی آویزانی لبخند و دهدمی تکان سمتی

 بدون را دستش شودمی دراز سمتش به که بنیامین دست

 سردش انگشتان .گذاردمی او دست در اکراه با اما تأخیر

 فشرده معمول حد از بیشتر کمی او گرم دستان میان در

 دستش قدرت با کشیدن عقب برای را تمایلش .شودمی

 تا او چشمان روی از را نگاهش بنیامین .گیردمی نادیده

 از بعد  .بردمی پیش او یچانه روی چال بعد و هایشلب

 :گویدمی لذت با و کندمی رها را دستش کمی

 ولی بود بسته اینجا دستم .شدم خوشحال دیدنت از برکه-

اً .بود عالی صداتم شنیدن و دلتنگی رفع همین  مخصوصا

 و شیمی محشر کنیمی تلفظ رو "ش" حرف داری وقتی
 .دیمی قلقلک رو من هایحس تمام

 در لبخندش وقتی شوندمی کلید درهم برکه هایدندان

 .شودمی ترپررنگ مرد احساسات ابراز جواب

 سر به را اشبادی کاله کشد،می عقب را دستش بنیامین

 برکه کهحالیدر رودمی و کندمی او به پشت .کشدمی

 تواندنمی وقتی ندارد ایفاصله جنون تا کندمی حس
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 یک مثل و بفهمد را بنیامین و عمو یرابطه پنهان قسمت

 .زندمی قدم تاریکی در کور
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 در اشگوشی و خیابان بین نگاهش و باالست سرعتش

نمی و است مانده جواببی پیامش آخرین .است حرکت
 یا و بگذارد نشدن دیده پای را ندادن جواب این باید داند

 .است نکرده پیدا دادن جواب برای مجالی برکه اینکه
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 پاهایش کف از مذاب مواد که دارد را آتشفشانی حس

 .است نمانده چیزی کردنش فوران تا و اندگرفته جریان

گل یمغازه نزدیکی در را بنیامین ماشین همچنان ردیاب
 برکه کنار در آدم این بودن فکر و دهدمی نشان فروشی

 پذیرای دوم بار برای ماشین فرمان که شودمی باعث

 لعنتی یکلمه با آمیخته که فریادی و باشد محکمش مشت

 .بچرخد ماشین کوچک فضای در است

 لحظاتی تمام عادت به زبانش و است شده ودکب اشچهره

 .چرخدمی دهانش درون چندم بار برای است عصبی که

 چک با که بود مزرعه به رفتن مسیر در پیش ساعتی

گل سمت به بنیامین ماشین حرکت متوجه گوشی کردن
 که چند هر .است ماموریت امشب حسام .بود شده فروشی

 قرار برگشت مسیر در او هم باز بود تهران هم حسام اگر

 .گرفتمی

 وقتی بود، تنها لعنتی آن با برکه وقتی گشتبرمی باید

اً اشسازی ظاهر یهمه با برکه  و ...و دیدمی آزار قطعا
 بود دیگری چیزهای نزدیکی این از هدفش بنیامین وقتی

 .گذشتنمی برکه جنسی هایجذابیت خیر از و
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 و زندمی بیرون اشبینی از مذاب مواد کندمی حس
 وزدمی که بادی به اهمیتبی  .سوزاندمی را پوستش

 این با اشگرفتگی گر .دهدمی پایین را شیشه عصبی

همهبی آن با اشفاصله وقتی ولی شودنمی خنک که چیزها
 دستش دم شدن آرام برای دیگری راه است زیاد چیز 

 .نیست

 طعم شرفبی آن دوم بار برای است قرار احتماالاً امشب

 نگران که ندارد منصبی دیگر .بچشد را لگدهایش و مشت

 اندچیده که پلنی تمام شدن خراب حتی .باشد آن از انفصال

 گیردمی قرار محض اهمیتیبی در اندبرده پیش اینجا تا و

 این از هدفش وقتی است، برکه کنار بنیامین وقتی

 ماجرای تکرار پتانسیل وقتی و است نامشخص نزدیکی

 .دارد را انارغو

 از جلوتر که ماشینی ردیف دو .رسدمی قرمز چراغ به

 با .دهندنمی شکنیقانون ی اجازه اندگرفته قرار ماشینش

 با و کندمی لمس را اشپیشانی عصبی و محکم دستش

می عمرش قرمز چراغ ترینطوالنی تماشای به حرص
 .نشیند
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 یحهصف تکراری مسیر اشگرفته گر نگاه فاصله این در
 یصفحه روی اشنگاه .گیردمی پیش در را گوشی
 آن افتادن اتفاق به لحظه این تا که بیندمی را چیزی ردیاب

می دور فروشیگل از بنیامین ماشین .است داشته اصرار
 .شود

 

**** 
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 گذردمی یفروشگل کنار یشده بسته هایمغازه مقابل از

 در حریصانه نگاهش .دهدمی هل را ایشیشه در و

 زود خیلی را برکه و چرخدمی فروشیگل کوچک فضای

 .کندمی پیدا

 .است شده خم جلو به و نشسته صندلی روی که دختری

 صورتش طرف دو موهایش شده، کشیده عقب به شالش

 انگشت دو بین سیگار روشن نخ یک و گرفته قاب را

  .کندمی نماییخود ظریفش

می او سمت به را سرش لحظه یک برای فقط برکه
می قرار قبلی پوزیشن در دوباره او دیدن با بعد و چرخاند
 .کندمی مهمان را خودش محکمی پک و گیرد

 .کندمی تند قدم او سمت به و کندمی رها را در محمدامین

 طرف دو در را دستش دو هر و نشیندمی زانو دو روی

 برکه صدای .گذاردمی او بدن با برخورد بدون صندلی،

 :است شده غرق تفاوتیبی در انگار که است کسی صدای
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 رو صدات ترسیدممی چون کردممی رد رو تماست-

 بهم هم اینجوری که چند هر .بشه خراب چی همه و بشنوه

 .کرد شک

 از محمدامین که ابروهایی و قبل کبودی به ایچهره با

 صدای ترینرگه دو با نکرده کم انشگره بودن کور

 :گویدمی ممکن

این حتی .آدبرمی کاری هر ازش ...کردی درستی کار-
 اذیتت ...بذاری اسپیکر روی رو تماس بخواد ازت که

  کرد؟

 و دهدمی بیرون را دود بازشنیمه هایلب میان از برکه
 :دهدمی جواب غریب لحنی با آن به خیره

 !کنیدمی ماذیت دارید تونهمه-

 .دهدمی او به گفتن بیشتر یاجازه سکوت در محمدامین

 را محمدامین که کندمی انصافیبی که داندمی خوب برکه

 :دهدمی ادامه اشانصافیبی به علم با .بنددمی جمع هم

می آزارم دارید تونهمه تون،همه ...تو عمو، بنیامین،-
 !دید
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 از را سیگار تا ردبمی باال را راستش دست محمدامین

 :بکشد بیرون او انگشتان بین

 آزار باعث من که رو قسمتی اون و برکه زنیممی حرف-

 .کنیممی حلش دیدنتم

 ماندمی هوا در محمدامین دست .کشدمی عقب را دستش

 :خنددمی عصبی او و

 ...کورش نوع از اونم بازیشب خیمه عروسک شدم-

 کنیدمی استفاده جودمو از دیدمی حرکتم دید،می تکونم

 دارم قصه کدوم توی بینمنمی و دونمنمی حتی من ولی

 چیه بنیامین و عمو یرابطه فهممنمی .کنممی بازی نقش

 که بار هر چرا بنیامین فهممنمی کنه،می مخفیش عمو که

 چرا فهممنمی داره، پیروزی حس زنهمی حرف عمو از

 بود امخونه سر یباال چی برای شاتهلی اون بفهمم نباید

 .رسیده کجا به عموم و تو زدن حرف ینتیجه و

 

 پنج_و_بیست_و_سیصد_پست#
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 و دهدمی جا حالتش خوش هایلب بین دوباره را سیگار
 .آیدمی پایین و شودمی مشت محمدامین دست

می درد از پر برکه و کندمی کدر را شانبین فضای دود
 :گوید

 .داره مشکل تو با عموم داری، مشکل بنیامین با وت-

 مشکل هم با و دارن مخفی یگذشته یه بنیامین و عموم

 .دارن

 :گویدمی دلخور و کندمی نگاه محمدامین به باالخره و
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 درگیر مرد سری یه با باید من بگو ...محمدامین بگو تو-

می من و شهمی تموم شونبین ماجراهای کی کنم؟ کارچی
  کنم؟ زندگی نرمال آدم یه مثل تونم

 او و ریزدمی پایش ران روی شده سوخته سیگار خاکستر

 با محمدامین او جای به .دهدنمی نشان العملیعکس هیچ

 پایین پایش روی از را خاکسترها سرعت به و دست پشت

 .ریزدمی

 جایی به برکه یخسته نگاه .آوردمی باال که را سرش

 فیلتر  و کندمی بلند دست باراین .است پاهایشان حدفاصل

 دلیلی برکه .کشدمی بیرون او انگشتان میان از را سیگار

   .ندارد کردن اعتراض برای

 سطلی درون را فیلتر .ایستدمی و شودمی بلند محمدامین

 برگه به باال از بعد و کندمی پرت دارد قرار فاصله با که

 :کندمی نگاه

 .بریم شو بلند-

 ادامه قاطعانه محمدامین .دهدنمی نشان العملیعکس هبرک

 :دهدمی
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 زنیم،می حرف سواله برات که چیزایی یهمه مورد در-

 هر و رسیمی جوابش به داشت جواب که کدومش هر

 تایم یه و االجلضرب یه تو نداشت جواب که کدومش

 رو جواباش من تا کنیمی مشخص من برای محدودی

 .برکه شو ندبل .کنم پیدا برات

 :خنددمی عصبی برکه

 بکشی؟ رو همه جور قراره تو-

 .دارد منافات قبلش یانصافانهبی جمالت با سوال این و

 و اندازدمی او بازوهای زیر دست .شودمی خم محمدامین
 رود،می عقب به برکه سر .کشدمی باال نرم را برکه

 در ممکن حالت تریننزدیک در محمدامین .هم موهایش

 :زندمی لب جدیت با و شمرده او صورت میان

 ایاندازه به کنممی سعی فقط .کشمنمی رو کسی جور من-

 و خلوت جای یه ریممی ...کنم جبران کردم ظلم بهت که
 .رهنمی اشخونه کسی نکنیم حلش تا امشب
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 .کشدمی عقب او بازوی زیر از را دستش آرام بعد و

 نوازش برکه هایدست ساعد تا بازو از انگار که طوری

 .است شده
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 یفاصله .کندمی ترمحکم پاهایش دور را دستانش یحلقه
است نشسته آن روی که زمینی و کم رانوهایش و چانه بین

 روی رنگی هایچراغ انعکاس به نگاهش .است سرد 
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 صدای به گوشش و است چیتگر یدریاچه آب سطح

 حوصله با و نشسته او با کمی یفاصله در که ایمردانه

 یفاصله با باراین مرد این کندمی حس .دهدمی توضیح
 این باید داندنمی برکه و است نشسته او از کمتری

 .نه یا بداند نشانه یک را بیشتر نزدیکی

 بدون صیامی عباس با گویشوگفت ینتیجه از که مردی 

 کهدرحالی همآن گوید،می برکه برای سانسوری هیچ

اً  بوده نظامی زمان یک که فردی کاری سیاست قانونا

  .باشد این جز چیزی باید است

 و گویدمی شاتهلی بحث از شمرده و جدی محمدامین
 از .است خانه آن در عباس یگفته به که ایخاکی زیر

 آن درآوردن و خانه کردن خالی برای بنیامین پافشاری

 شدن قطع برای عمو اصرار از .گویدمی خاکی رزی

 که وقتی شدنش عصبی از و سمانه یخانه هایدوربین

 بیشتر قصد بنیامین و او یرابطه مورد در محمدامین

 یصادقانه و جدی صدای برکه .گویدمی بود کرده دانستن
 عمویش و او بین که چهآن سازیً شفاف حال در را مرد

 دانستن، بیشتر که رسدمی باور این به و شنودمی گذشته
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 باال را هاآن تعداد تصاعدی و نکرده کم را هایشسوال

 .است برده

 یشنوده هم باز و کشدمی دهانش داخل به را لبش یگوشه
 :است کم هایشگوش با اشفاصله که ماندمی صدایی

 عموت یچندباره اخطار ما روزاون گویوگفت ینتیجه-

 دور اشبرادرزاده و زندگیش از ینکها درمورد بود

 تا اینکه برای ایستاده و نزده حرفش زیر عموت .بمونم

 این که اینه مسأله اما کنه همکاری ماجرا این آخر

 یاجازه .خاصه چهارچوب یه توی کردنش همکاری
سال رابطه به حرف وقتی و دهنمی من به دونستن بیشتر
 و گیرهمی گارد شدت به رسهمی بنیامین و خودش قبل ها

 .داره موضع

 اطراف و دریاچه خلوت کامالاً فضای در را نگاهش برکه

 شدت به زندنمی پر پرنده اصطالح .چرخاندمی آن

اً خلوتی و سکوت این و است فضا این یبرازنده  قطعا

 از اثری حاال که است پیش ساعاتی طوفان و باد ینتیجه

 کشدمی نفس را مینمحمدا تلخ عطر .است نمانده باقی آن

 :گویدمی و
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 بینممی دارم .نیست عادی هاشحالت عموم دونممی منم-

 مثل و کرده بیشتر رو کاریش شیفتای خودش انتخاب به

 .کرده زیاد ماه توی رو کاریاش شب تعداد امشب

 بدحالی از دلش .فشاردمی هم روی را چشمانش درد با

 است گرفته بعجی مانده باقی برایش که تریبزرگ تنها

 داخل که امشب طوفانی هایساعت تمام ایاندازه به

 :بود گرفته مغازه

 

 هفت_و_بیست_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#
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 حیاط تو و رهمی راه خواب تو وقتی بار، یه شب چند هر-

 بفهمم تونمنمی اینکه از چرخهمی خودش دور درمونده

 .خورهمی بهم ودمخ از حالم بشم درمونش و چیه دردش

نمی اما بزرگه کاریمخفی یه درگیر عموم که موافقم منم
 که چی هر حاال رو لعنتی واقعیت اون باید چرا فهمم

 تونهمی خطری چه من دونستن ؟!کنه مخفی من از هست

 کرده امخسته که هاستندونستن همین باشه؟ داشته براش

 توی که دارم رو فضایی آدم یه حس .ببُرم شده باعث و

می پایین و باال جو با و نامشخصه تکلیفش ...معلقه فضا
  .چرخهمی و شه

 .شودمی رخشنیم یخیره و چرخاندمی سر محمدامین

 در را اشچهره رنگ چند از ترکیبی با فضا روشنایی

می باال را ابروهایش از یکی .است داده قرار دید معرض
 :دهد
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 قبل ساعت یه حال التح و بدونی بیشتر تو که اینجاییم-

 حالت سواالتت به دادن جواب با بشه که هرجا تا .نباشه

می متوسل زور به نشه که هم هرجاش کنممی عوض رو
 .شم

 محمدامین متفاوت روش به .زندمی کجی لبخند برکه

 را نفسش .کندمی فکر هوایش و حال کردن عوض برای

 :رسدپمی دریاچه به رو خیره و کندمی آزاد محکم

 کنه؟ کمک بنیامین دستگیری برای جوریچه قراره عمو-

 زور به قراره یا بدونم رو سوالم این جواب تونممی

 بشی؟ متوسل

فاصله .شودمی کشیده باال سمت به محمدامین لب یگوشه
 تلخ که ایبرکه .شودمی کم قبل روزهای یبرکه با اش

 .دارد هم اعتماد البته و دارد شیطنت نیست،

گونه استخوان روی هایمژه یسایه روی از را نگاهش
 .دهدمی دریاچه کنار خالی هایقایق به و داردبرمی اش

 برای شده چیده سناریوی از عجله بدون .افتدمی حرف به

 از .گویدمی جرم ارتکاب حال در بنیامین یدستگیره
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 عباس، نقش از و هامهره موقع به و درست شدن چیده

 .گویدمی قانون نقش ،حسام نقش

 بازنیمه هایلب با و چرخانده گردن حاال که است برکه

 چیزهمه حساب مرد این .کندمی تماشایش شنیدن حین در

 باعث که مردی دستگیری برای مرد این .است کرده را

 شغلش دادن دست از و آبرویش ریختن خواهرش، نبودن

 یتجربه باریک او .ندارد نه، عجله اما دارد اصرار است
 باراین که است همین ظاهرااً و است داشته را کردن عجله

 پایش زیر بودن سفت از اول داردبرمی که را قدمی هر

 .رودمی بعدی هایقدم سراغ به بعد و شودمی مطمئن

 .اندگرفته خودشان به شکستگی حالت برکه پهن ابروهای

 .دهندمی نشان را بهتش همچنان هایشلب

 که آوردمی ایمان بیشتر این به و شنودمی تسکو در

 از رضایت با حاال و کندمی چه که داندمی محمدامین

 هراسی هیچ و گویدمی برکه برای دارد چنته در که آنچه

 .ندارد هایشنقشه در او کردن شریک از
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 هشت_و_بیست_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#

 

 

 

 

 

 

 

 

 را پاهایش و ستون بدنش کنار را هایشدست محمدامین

 قصد چرخاندمی برکه سمت به را سرش .کندمی دراز

 العملعکس اولین دیدن کند، نگاهش طوالنی که دارد

 هایلب اما خواهدمی توضیحاتش شنیدن از بعد را برکه
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 که کند فکر خواهدنمی .کندمی منصرفش برکه باز نیمه

  .خواهدمی هم دیگری چیزهای دلش

 کمکم که است دریاچه طرف آن هاینساختما به نگاهش

 را برکه صدای .شودمی خاموش هایشانبعضی چراغ

 و سنگین نه انگار که صدایی .شنودمی قبل از دارترجان
 داخل که دختری صدای به شبیه صدایی .است دلخور نه

 گفته کردن جبران و ماندن از حسام یخانه خواب اتاق

 .بود

 این اینکه به کردن فکر ه،خوب هم بهش کردن فکر حتی-

 با نامرد اون یقصه نیست قرار و بنیامینه یقصه پایان

  .بشه تکرار دختری هیچ

می مکث ثانیه چند فقط برکه .کندمی گوش سکوت در
 فهمیده که حاال شده، راحت خیالش که حاال انگار .کند

 آن کجای او و برود پیش چطور ماجرا این است قرار

 :دارد انگیزه زدنحرف یبرا است ایستاده

 .شدم انداخته دست قصه این توی کردممی حس امشب-

می حس .کردم شک بهت مدت این توی بار اولین برای
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 گیر برای وجودم از نیست قرار بودی گفته اینکه کردم

 پوچه و خالی تو یوعده یه بشه استفاده بنیامین انداختن

 انگار .باشه رمب و دور که داره میدون بنیامین وقتی اونم

 رو محمدامین که بخشیش اون .بود شده بخش دو ذهنم

 که بخشی و بود آلزایمر درگیر بود شناخته حامی و امین

 .کردمی یادآوری برام رو گنگ محمدامین یه بود فعال

 هر به اونم خواهرشه انتقام دنبال فقط که محمدامینی

 .قیمتی

 از دیگر واحد یک چراغ شدن خاموش به محمدامین

می فکر این به و کندمی نگاه رویش به رو هایآپارتمان
 برای اما نکند نگاه تواندمی او بازنیمه هایلب به که کند

 زمزمه .ندارد ایبرنامه او زدن حرف ناز به نکردن فکر

 :کندمی

یه وقتش به رو برته و دور که بنیامینی اون پاهای-
 .نشه پاسر وقتهیچ دیگه که کنممی قلم جوری

 :جانکم جانً کم .خنددمی برکه

 فکر امشب .شهنمی خالصه همین به امشب بدم هایحس-

 دم چقدر هستم، شخصیتی و شان بدون دختر چقدر کردم
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 خودش به خالفکار متجاوزً  یه که ارزشمبی و دستی

 به ذهنش توی اونقدر و کنه خواستگاری ازم دهمی اجازه

 .عقده سر یهدیه درگیر فکرش که مطمئنه مثبتم جواب

 هایلب از که کلماتی خاص تلفظ درگیر محمدامین باراین

 با را او که خاصی تلفظ نیست شوندمی خارج برکه

 یمهره صدای کند،می درگیر هایشخودداری و خودش
 .است تریغالب صدای خودش گردن

 

 نه_و_بیست_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#
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 شودمی جمع خودش در بیشتر .شنودمی را صدا این برکه

 .روندمی فرو همدر زانوهایش دور ترمحکم هایشدست و

 خیال انگار .شوندمی جاری زبانش بر ترروان کلمات اما

 مورد در محمدامین توضیحات ینتیجه که اششده راحت

 یتخلیه به را او است بنیامین دستگیری ینحوه
 :کندمی تشویق احساساتش

 احمق به گرددبرمی خودمم به امشب بد هایحس-

 من .باشه شرمنده خودش دست از آدم بده خیلی ...بودنم

 این با داشتم قصد زمانی یه چطور که خودمم یشرمنده

 باهاش اما بودمش نپذیرفته مدت اون تمام .بدم ادامه آدم

  .بودم امیدوار آینده به احمق یه مثل و دادممی ادامه

 غیر کسی برای که است بار اولین را اشدیبع هایجمله

 :کندمی تکرار خودش از

 اما شدممی نابود شدمی نزدیک بهم که هربار از بعد من-

 .نکنم زده خودم از رو نامردم نامزد تا کردممی سکوت
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 انتخاب اشتباه کنم ثابت بابام به تا کنم زندگی خواستممی

 شدن مالیستد قیمت به کردن ثابت این اگر حتی نکردم

 .باشه

 !کن تمومش جاهمین برکه-

 که است مردی صدای .نیست محمدامین صدای صدا، این

 گرفتگی و کرده خورد شکسته، زده، فریاد بارها انگار

 .هاسترفتن در کوره از همان حاصل صدایش وحشتناک

 هم دهدمی اخطار هم همزمان که است مردی صدای

  .کندمی خواهش

 رنگ که مردی سمت به .چرخاندمی سر سمتش به برکه

می توجه جلب هم فضا این حداقلی نور در اشچهره کبود
 و رسدمی نظر به بلندتر فاصله این از مرد این گردن .کند
 پوست روی از حتی خونش جریان قدرت انگار که رگی

 .است مشخص هم

 دست .است بدنش ستون دستش یک فقط حاال محمدامین

 مشت و شودمی کشیده صورتش روی بر محکم دیگرش

  .کندمی استپ هایشلب روی شده
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 حتی دارد، دوست را مرد این بد حال خودخواهانه برکه

 ارغوان سر بر آنچه یادآوری به را مرد این بد حال اگر

 :دهدمی ادامه .بدهد ربط آمده

 .کردم شتجربه که کن فکر من به سخته؟ برات شنیدنش-

 و برسونم اوج به رو نامرد یه و شمب لمس اینکه یتجربه
 اون صدام با کنممی خواهش بهش ندادن ادامه برای وقتی

 اتفاقی ظاهر در بینمون محمدامین .کنم تحریک رو مرد

 اما نیفتاده افتاد ارغوان برای که هاییاتفاق سبک اون از

 .شده تجاوز من روح به

 .کن بس-

نمی احساس دمر این کالم در کردنی خواهش باراین برکه
 .است اعتراض و اخطار هست چه هر .کند

 مقابل در محمدامین دست دو هر جمله این گفتن از بعد و

 سمت به محکم سرش و شودمی قفل گردنش پشت نگاهش

 آنقدر آن، اطراف و دریاچه .شودمی گرفته باال آسمان

 یشده تند و عصبی هاینفس صدای برکه که است ساکت
 :شنودمی جمله این گفتن حین را محمدامین
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 حتی نه من، برای نه .کنینمی مرور رو روزا اون دیگه-

 !کنینمی مرور هم خودت برای
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 و سادیسم درگیر همزمان کندمی حس .زندمی لبخند
 به مرد این و خودش دادن آزار .است شده مازوخیسم

 بار اولین برای .هایشگفتهنا در او کردن شریک قیمت

زخم کندنمی حس و زندمی شخم را روزها آن که است
  .اندگرفته عمق هایش

 این بد حال وجود با .کندمی تماشا را محمدامین هم باز

می ترجیح برکه اما .است مالحظگیبی دادن ادامه مرد
 از کدام هیچ در ایناگفته ولی باشد مالحظهبی دهد

 چرا که بداند باید محمدامین .نگذارد قیبا دلش زوایای

 حضور با و امشب شده قوی هاستمدت که ایبرکه

 حضور که بداند باید محمدامین .است آورده کم بنیامین

 او که کندمی تداعی برکه برای را روزهایی چه بنیامین

 .ندارد را وجدانبی آن با کالمی هم تحمل

 دوباره شروع یه هادپیشن من به اقتدار با آدم همون حاال-

خیلی که هاییچت اون از بعد داره حق هم شاید .دهمی رو
 .بده رو پیشنهاد این اطمینان با باید بود دلتنگی ابراز هاش

 توی پیشنهادش از بعد تونمنمی اینکه از دارم حق منم اما

 معترض دارم حق محمدامین .بشم له کنم، تف صورتش
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 و تو بین دونستمنمی قبل یدقیقه چند تا وقتی تو به بشم
 سر از آدم این شر جوریچه قراره و گذشته چی عمو

 .بشه کم مونهمه زندگی

 برکه تصور برخالف اما افتدمی پایین محمدامین دست

 کنار سنگی قدرت با دستش .شودنمی بدنش ستون مجددااً

می پرت آب درون شدت با سنگ .زندمی چنگ را بدنش
می برکه گوش در آن بندپشت نمحمدامی صدای و شود
 :پیچد

 من، برای نه .کنینمی مرور رو روزا اون دیگه برکه-

 .کنینمی مرور هم خودت برای حتی نه

 بهم او تصور از بیشتر محمدامین که است متوجه برکه

 به او برای ارغوان ماجرای که است متوجه .است ریخته

 بد حال نمیا در دارد دوست اما .است شده تکرار نوعی

 حال از چقدر اینکه .بگردد خودش از ردپایی دنبال به او

 خودش روی که است تعصبی خاطر به محمدامین بد

پرده که روزی را آن یچشمه یک برکه که تعصبی .دارد
 به کمی .بود دیده محمدامین از بود کنار اشخانه های

 :گویدمی خسته اما حوصله با و چرخدمی او سمت
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 .بود تکراری اتجمله محمدامین-

درحالی کندمی نگاه اطراف به .کندنمی نگاهش محمدامین
 :کندمی علنی را نبودنش خوب هایشنفس تند حالت که

 مطمئن که کنممی تکرار دوبار رو جمله یه وقتی فقط من-

نمی تکرار هم دیگه باریک حتی رو کارش شنونده بشم
 .کنه

 .دهدنمی او عقاط و تند لحن به اهمیتی برکه

 

 یک_و_سی_و_سیصد_پست#
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 روی از قبل دقایقی که را دستی و بردمی پیش را دستش

 را او انگشتان نرم .گیردمی بود زده چنگ را سنگ زمین

 کف خاک زبری آرامش با انگشتانش با و کندمی باز

 انگار که است طوری حرکتش .کندمی لمس را او دست

 :دارد ایعجله هیچ بدون را او دست ندنتکا قصد

 .کردممی فکر چی به داشتم پیش روز چند دونی می-

 نرم حرکت بعد و را او اول .چرخاندمی سر محمدامین

 در .کندمی نگاه را خودش دستان کف در را او انگشتان

 .ماندمی منتظر سکوت

 بنیامین دونستمنمی روزا اون که کردممی فکر داشتم-

 حمایت دیدم،می توجه مبهم آدم این از آدمیه، جورچه کیه،

 حتی .بود عجیب حسیبی یه بهش حسم اما دیدممی

 برام بودنش و کردنمی اذیتم نبودنش هم اول روزای

  !نداشت جذابیتی

 :رودمی عقب کمی شالش .دهدمی تکان سر
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

اً کردمی تعریف صدام و خوشگلیم از وقتی-  باید قانونا

 .کشیدممی عذاب ولی مکردمی ذوق

 سر آرام برکه .کشدمی عقب را دستش کالفه محمدامین

 .کندمی نگاهش و کندمی بلند

 ظریف انگشتان نرم بازی خاطر به فقط کشیدن عقب این 

 حرکت یک کشیدن عقب این .نیست دستش کف برکه

 است شرفیبی به کردن فکر شسرمنشاء که است عصبی

 آنکهبی حاال برکه و است بوده برکه جسم تمام درگیر که

 .است کردنش بازگو مشغول کندمی چه او با بداند

 تندش العملعکس .بدهد نشان تندی العملعکس تواندنمی

  .است دیده را اشنتیجه و داده نشان پیش سال چند را

 به خیره بعد و چرخاندمی دهانش داخل را زبانش فقط پس

 :گویدمی تجدی با دریاچه سویآن شهربازی

 یادت اینکه برای .کنی مرور رو روزا اون نبود قرار-

 .نگذشته زمان خیلی بره

 شدن بلند منتظر و شودمی بلند جمله این گفتن از بعد و

  .ماندمی برکه
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 زمزمه .کندمی نگاهش و بلند سر اما شودنمی بلند برکه

 :کندمی

 .بزنم حرف اون مورد در خواستمنمی-

 .کندنمی نگاهش ولی دهدمی تکان سر الیسو محمدامین

 بدش حال شدن علنی با خواهدنمی و است ریخته بهم

 دوم بار برای را برکه یزمزمه .بریزد بهم هم را برکه

 :شنودمی

 دیگه چیز یه به خواستممی چون گفتم رو اینا باراین-

 !عجیب چیز یه ...برسم

 ادامه مکث با برکه و شودمی برقرار سکوت لحظه چند

 :دهدمی

 جذبم دید،می رو من کرد،می تعریف ازم آدم اون اینکه-

 من تو ...بودم عاجز بودن کنارش در از من ولی بود شده

 هیچ انگار ام،نامرئی انگار که جورییه بینی،نمی رو

 اینا یهمه با اما آمنمی تو چشم به و دارم یا ندارم جذابیتی

 مدام دلم من که داره بیتیجذا یه برام بودن تو کنار

 مشابهش .چیه حسم اسم دونمنمی .خوادمی رو تکرارش
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 خیلی خوشاینده، برام هست چی هر اما نکردم تجربه رو

 تجربه سال بیست این توی که حسایی تمام از خوشایندتر

 .کردم
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 ...شک هایششگو به .زندنمی هم پلک حتی محمدامین

 و ساده اعتراف این .است شنیده درست ندارد؛ نه،
  .است شنیده دختر همین از را صادقانه و مظلومانه

تکیه زمین روی زانویش یک و نشیندمی زانو دو روی
 برای است بزرگش خال مهمان که دستی .شودمی گاه

 و شودمی مشت نکند ایخودسرانه حرکت هیچ اینکه
 روی هایشمردمک .گیردمی قرار پایش ران روی

 .شوندمی ثابت برکه یکشیده چشمان لرزان هایمردمک

 :پرسدمی محکم اما شمرده و آوردمی پایین را صدایش

نمی من مطمئنی دونی؟نمی رو حست اسم مطمئنی تو-
 بینمت؟

 :کندمی نجوا و کشدمی پایینش لب روی را زبانش

 .نیستم مطمئن کدومشهیچ برای .نیستم مطمئن نه-

پیش قصد انگار .شودمی ترمشت محمدامین چپ دست
 :کندمی ترسفت را افسارش محمدامین و دارد روی

 خیلی خوایمی رو بودن باهاش که اونی سر از دونیمی-

  کنی؟می ظلم خودت به داری دونیمی هستی؟ زیادی
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

می کنار را صورتش درون موهای آرام انگشت دو با
 مستقر ترطرف آن کمی فقط نهایت در که یموهای .زند

 :دهدمی تکان سر حس با .شوندمی

می تجربه دارم که حسی ترینعاقالنه برای رو من داری-
  کنی؟می سرزنش کنم

 .نیست چپش دست بودن مطیع به محمدامین راست دست

 دو .شود مهار شدن مشت با که است این از ترسرکش

 باالتر کمی را او سر .نشیندمی برکه یچانه زیر انگشتش

 :زندمی لب اون چشمان به خیره همچنان و آوردمی

 شاید که متوجهی ترم؟بزرگ ازت چقدر دونیمی-

 .بیاد پیش برات من از بهتر موقعیتای

 :زندمی پلک آرام برکه

 دلبازی و دست اونقدر بیاد پیش برام بهتر موقعیتای اگه-

  ببخشی؟ رو من که

 امروز .زندمی لبخند برکه شودمی قفل که محمدامین فک

می که آنچه به مرد این شدن اذیت از است، شده عجیب
 .رسدمی خواهد
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 بهترت هایموقعیت از داشتی وقت امشب از قبل تا-

 راهت سر موقعیتی هیچ من جز امشب از .کنی استفاده

 .مونهنمی

 :خنددمی آرامش با اما خسته برکه

 .آدنمی بهت ...قلدری بودی هنکرد رو سروان جناب-

 و کشدمی بیرون او یچانه زیر از نرم را انگشتش دو
 او چشمان به خیره .گذاردمی خودش هایلب روی آرام

می جواب نهایت در و بوسدمی طوالنی و معنادار نرم،
 :دهد

همه قراره که برسه تو داد به خدا .آدنمی بهم کارا خیلی-
 .کنی تجربه من با رو ش
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 

 

 

  ...امشب خدا به شدی خسته جون برکه بگردمت-

 آخرین و زندمی لبخند سهیل خواهر ستاره غلیظ لحن به

اً هم خودش .کندمی پر جوش آب از هم را استکان  دقیقا

اً .است شده خسته که کرده کارچه داندنمی  ساعت یک دقیقا

 به خانه کهدرحالی هم آن بود، رسیده لسهی یخانه به پیش

 و کیک سهیل و زدمی برق تمیزی از ستاره بودن لطف
  .بود داده سفارش بیرون از را غذاها

بی و دهدمی جا سینی کنار را نسکافه باریک یبسته
 :گویدمی تعارف

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 داداشت و خودت رو زحمتا ...نبود که کاری اومدم من-

 .کشیدید

 یگفته به .زندمی گوش پشت را شکوتاه موهای ستاره
 به اهمیتبی او و است کوتاه موی عاشق نامزدش خودش

 میل باب را خودش است اشعروسی دیگر دوماه اینکه

 :ساخته نامزدش

 تولد، این اومدی تو که ایلحظه از واال .اینجوری نگو-

 نه داشت دماغی و دل درسا نه قبلش که وگرنه شده تولد

 .سهیل

 .دهدمی تکان سری تنها او برای و داردرمیب را سینی

 دور نظرش از که نیست چیزی سهیل اسم روی او تأکید

می بیرون آشپزخانه از .نیست اولش بار دختر این .بماند
 به حسش درسا مثل کم کم کندمی حس کهدرحالی زند

 یبقیه از که سهیل خواهر این کاش .شودمی منفی ستاره
 برای کمتر است برادرش به حواسش بیشتر خواهرها

 او تن به که باشد شرایطی یآماده و بدوزد و ببرد خودش

 .کند سهیل و
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 است درسایی به چشمش میز روی سینی گذاشتن حال در

 .است سرگرم هایشهدیه با که

بچه برای معقولی یهدیه برکه نظر از سهیل یهدیه تبلت
 کرده یادز را درسا هایچشم برق اما نیست سن این در ی

 احترام سهیل انتخاب به بود داده ترجیح برکه .است

 به را اعتراضش ستاره اما کند اختیار سکوت و بگذارد

 .بود آورده زبان به آن باالی قیمت خاطر

 یک با برکه و بود کرده نگاه اشعمه به اخم با درسا

 کند دعوت سکوت به را او هم که بود کرده سعی چشمک

 .کند کم ضاف سنگینی از هم و

 درون نسکافه باریک یبسته محتویات ریختن مشغول

درحالی و شودمی خارج اتاق از سهیل که است استکان
 :دهدمی قرارش مخاطب آیدمی سمتش به که

 نیاد هم تولد برای نگفت مگه .نیومدا عباس عمو برکه-

  .رسونهمی رو خودش شام برای

اً سهیل  کندمی بلند سر برکه .ایستدمی برکه سر باالی دقیقا

 :گیردمی سمتش به را آماده استکان و
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 .زنممی زنگ بهش االن ...خبرمبی ازش منم-

 ستاره  .گیردمی را استکان و کندمی دراز دست سهیل

 شده دون انار حاوی که کریستالی ظرف با لحظه همان

 سهیل و برکه به نگاهی .زندمی بیرون آشپزخانه از است

 :گویدمی خنده با و اندازدمی

 

 چهار_و_سی_و_سیصد_پست#
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 .هاداره خوردن نسکافه این سهیل-

 از حالتی اشچهره و شودمی نزدیک همبه برکه ابروهای

 :دهدمی جواب دلخوری با سهیل .گیردمی خود به تلخی

 ...تو یمزهبی هایچایی برعکس آره-

 با که شودنمی دلخور نهات نه ستاره برکه تصور برخالف

 .شکندمی هم در را سکوت مانندش استارت هایخنده

می اشنادیده برکه .است راضی گرفته که جوابی از انگار
 تمام .رودمی کانتر سمت به و شودمی بلند جا از گیرد،

 مدت تمام و بود گرفته خودش گوشی با را تولد هایعکس

 فکر هاعکس در نبارا خالی جای به که بود کرده سعی

 .بود نشده موفق درنهایت که چند هر نکند،

 از پیام دو متوجه بگیرد را عمویش یشماره اینکه از قبل

  .شودمی او سمت

 از من طرف از .بیام تونمنمی امشب من عمو جان برکه"

 اشهدیه که بگو درسا به و کن عذرخواهی سهیل

 "محفوظه
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

اً .ستا عادی غیر کمی اول پیام نظرش از  که مخصوصا

 داده تغییر درسا خاطر به را اشکاری هایبرنامه عمو

 .بود گرفته مرخصی نوعی به و بود

می پایدار نظرش در ثانیه چند فقط اول پیام بودن عجیب
 تعجب از را دهانش که است پیامی دوم پیام چون .ماند

  .کندمی باز

 بچه اون بذار .بمون درسا پیش رو امشب نظرم به"

 "کنه احساس کمتر رو باران خالی جای مشبا

 به که عمویی .دارد تناقض اعتقاداتش با عمو پیشنهاد این

 نشان واکنش همیشه سهیل یخانه در برکه خوابیدن شب

 .دادمی

 

**** 
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 .گذاردمی دهان به و زندمی چنگال به را کباب از ایتکه

 زیر انگشتش دو و شده ستون میز روی چپش دست آرنج

 لمس به کندمی حس که است روز چند .دارد قرار چانه

اً .است کرده پیدا عالقه اشچانه کردن  شب دو از دقیقا

 انگشت دو مهمان اشچانه چیتگر یدریاچه کنار که پیش

 که هاییلب مهمان مردانه هایانگشت و بود شده مردانه

 .بودند بلد را معنادار یبوسه

 ایمسأله درگیر حسام و محمدامین .است گذشته شب دو

 از خارج خاطرش به اما چیست داندنمی برکه که هستند

  .گردندمیبر صبح فردا و تهرانند

 جمله این به کردن فکر با را روز دو این تمام برکه و

 برسه تو بداد خدا آد،نمی بهم کارا خیلی" که است گذرانده

 "کنی تجربه من با رو شهمه قراره که

 .بود تو گوشی صدای گاران برکه خاله-

 .کشدمی عقب اشچانه زیر از را انگشتانش آرام برکه

 هم موفق که دارد را صحنه یک سازی شبیه قصد انگار

 دنیا یک یاندازه به لمس آن تا لمس این بین .شودنمی

 .است فاصله مردانگی
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 از پیامی هم باز .رودمی کانتر سمت به دوم بار برای

 :عباس

 

 پنج_و_سی_و_سیصد_پست#
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  نه؟ مگه مونیمی دیگه رو شب-

 که چیزی .فهمدنمی را پیگیری و اصرار همه این دلیل

 .است غیرعادی چیزی یک وسط این که است این فهمدمی
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

می حس کهدرحالی رودمی میز سمت به گوشی با باراین
 میز تپش متفکر .ندارد دادن ادامه برای اشتهایی هیچ کند

 :شنودمی لحظه همان را سهیل صدای که نشیندمی

  نوشابه؟ یا دوغ برکه-

 گنگ و گیج لحظه چند .چرخاندمی سر او سمت به برکه

 .است نفهمیده را او سوال مفهوم انگار .کندمی نگاهش

 پیش است، عباس پیش فکرش .نیست اینجا انگار اصالاً

 .اشغیرعادی هایپیام

می متعجب .است مانده بالتکلیف لیوان دور سهیل دست
 :پرسد

 ؟!شنیدی برکه-

لبه را دستش دو هر و داردبرمی را نگاهش مکث با برکه
 گفتن رسدمی نظرش به که چیزی تنها .گذاردمی میز ی

 :است جمله این

 !برم باید کنم فکر سهیل-
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

**** 

 

 

 عجله .شودمی کوچه وارد سرعت با و زندمی راهنما

 آنکه بدون هم باز است نگران  چرا؟ بداند کهآن بدون دارد

نمی که است نابسامان و درهم افکارش آنقدر ؟!چرا بداند
 حتی .کند فکر رفتنش بابت درسا دلخوری به تواند

 که سهیلی .ندارد سهیل هایحرف مرور روی تمرکزی

 بود داشته نگه اتاق داخل پوشیدن، مانتو حال در را برکه

 که کردمی تصور او .بداند را رفتنش مقدمهبی این علت تا

 تنها برکه و است دلخور ستاره رفتارهای بابت برکه

 بدهد بود توانسته او خیال کردن راحت برای که جوابی

 اهمیت از درجه اون در ستاره حرفای" بود جمله همین

 دلخور به برسه چه بکنم فکرم بهش حتی من که نیست

 کنممی خواهش که دیگه دلیل یه به برم باید االن .شدن

  "نپرس ازم موردش در فعالاً
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 ماشین خالی جای به نگاهش .کندمی توقف خانه مقابل در

هیچ برکه برعکس که عمویی .است خانه در جلوی عمو
 .بردنمی خانه داخل را ماشین وقت

آن خانه بیرون محض تاریکی شودمی پیاده که ماشین از
 روشن اطراف هایانهخ تمام سرَدر چراغ کهدرحالی هم

 شدن درشت به را چشمانش و باز هم از را هایشلب است

  .کندمی وادار

 پیام هیچ مغزش و رودمی پیش خانه سمت به کند پاهایش

 به تواندمی هم را تاریکی این داندنمی .دهدنمی مشخصی

 بدبینی یک درگیر او یا کند اضافه عمو عجیب هایپیام

 !است؟ شده بیمارگونه

می فرو در قفل درون را کلید کهدرحالی دستانش لرزش
می سرچشمه کندمی بافیمنفی که ششمی حس از کند
 محض تاریکی .شودمی باز سخت همیشه مثل در .گیرد

اً است انگیزرعب خانه  جیغ صدای با وقتی مخصوصا

 .است شده ترکیب هاگربه
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 شش_و_سی_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#

 

 

 

 

 

 

 

 

 نگاهش .ایستدمی و داردبرمی عقب به قدم یک ودآگاهناخ

 با است رفته فرو محض تاریکی در که حیاطی در

می جیغ او حضور از ترسیده هاگربه .چرخدمی وحشت
لحظه برای آنی لرز یک .کنندمی فرار سرعت با و زنند
 و تاریکی ینتیجه فقط لرز این .شودمی تنش مهمان ای
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 ترسیدن برای چیزی انگار بلکه نیست هاگربه فرار

می را پلکش پریدن .چیست داندنمی برکه که دارد وجود
 نگاهی کوچه به و چرخدمی پشت به ایلحظه برای .فهمد

 پاییزی سرد شب یک در .نیست کسهیچ اندازد؛می

 انگار کشد،می شالش به دستی .است خلوت کامالاً کوچه

می سمانه یخانه به نگاهی همزمان و خردمی زمان
 داخل از و است خاموش که باال یطبقه هایچراغ .اندازد

  .نیست مشخص پایین یطبقه وضعیت که هم کوچه

 حس که داده هم دستبهدست نوعی به چیزهمه انگار

 یطبقه تاریکی کوچه، خلوتی .باشد داشته ترس و تنهایی
 نبودن تهران ترمهم همه از و سمانه یخانه دوم

اً بود اگر که نیمحمدامی  ترسیدن برای چیزی دیگر قطعا

 .نداشت وجود

 جز ندارد راهی .چرخدمی خودش یخانه سمت به دوباره

 بشود ایبرکه همان و بزند پس را منفیش هایحس اینکه

برکه همان .است شده بر از را بودن قوی هاستمدت که
 آمده و بیاید که بود کرده اراده سهیل یخانه در که ای

  .دبو
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قوه چراغ و آوردمی بیرون کیفش از را موبایلش گوشی
 اما چرخاندمی حیاط داخل را نور .کندمی روشن را آن ی

 معنای به لبخندی کندمی سعی .بیندنمی عجیبی چیز

 به که کند زمزمه طوری را جمله این و بزند موفقیت

 :بپیچد گوشش در تلقین حالت

سیم اون وجود با ما ینهخو کنتور احتماالاً .شد خوب حاال-
  .پریده قدیمیش هایکشی

 اولین خاک بوی .گذاردمی حیاط درون به پا فکر این با و

 که خاکی بوی ...خوردمی مشامش به که است چیزی

 باران ایقطره حتی که شبی در هم آن خورده باران انگار

 .است نباریده

 باز سختی به را آن یزدهزنگ در .رسدمی برق کنتور به

 خانه و حیاط .زندمی را آن فیوز یدکمه و کندمی

 دهدمی بیرون صدا با را نفسش .شودمی روشن بالفاصله

 کشیدن سخره به نیت به را لبخند این .زندمی لبخندی و

  .زندمی پیشش یدقیقه چند ترسناک و عجیب هایحس
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نتیکآ  عادله حسینی  
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برمی کیفش جیب به را گوشی و خاموش را قوه چراغ
 :کندمی نجوا خودش اب و گرداند

 و عمو به بزنم زنگ اینکه مونده فقط ...این از این خب-
 تولد که رفته و پیچونده کجا امشب که بگیرم رو مچش

 .نیومده

 

 هفت_و_سی_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#
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نتیکآ  عادله حسینی  
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می باال ابروهایش از یکی عمویش کردن شیطنت فکر از
 .تنهاست هاستسال که سالمندی مرد کردنً  شیطنت .رود

 که هم او از کردن عذرخواهی و سهیل به زدن زنگ

اً   .بود خواهد اشبعدی کار قطعا

 که چیزی با اما .برود خانه داخل به تا چرخدمی پشت به

اً شده کاشته نهال یک .شودمی میخکوب بیندمی  در دقیقا

 سهیل یخانه نیت به وقتی که نهال یک .است دیدش مسیر

 .نبود آن از خبری کردمی ترک را خانه این

 در .زندمی قدم نهال سمت به زنان قدم و واج و هاج

می آن تعداد کم هایبرگ به دستی و ایستدمی اشنزدیکی
 :کندمی زمزمه .کشد

 !چی؟ یعنی-

 بزند تواندمی که حدسی تنها .فهمدنمی را آن بودن حکمت

 کاشته را آن کردنش خوشحال برای عمو که است این

 این بودن برهوت از برکه داندمی که وقتی هم آن .است

 .بیندمی آزار حیاط
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 چرا اما .دهدمی فشار هم روی متفکر را هایشلب

اً وقتی چرا !امشب؟  این !است؟ نبوده خانه در برکه دقیقا

  باشد؟ سوپرایز یک تواندمی

می حیاط داخل را نگاهش و کشدمی نفس را خاک بوی
 نهال حیاط کنار و گوشه شاید که امید این به چرخاند

 تا نگاهش .بیندنمی چیزی اما باشد شده کاشته دیگری

 روی که چیزی دیدن با و رودمی پیش حیاط در نزدیکی

 از .کندمی باریک چشم افتاده حیاط ورودی هایموزائیک

 .چیست چیز، آن که بدهد تشخیص تواندنمی فاصله این

 شانه روی از را یفشک بند بردارد را نگاهش آنکه بدون

 .کندمی آویزان انجیر درد خشک یشاخه به و دهدمی سر

اً و رودمی سمت همان به بعد کمی می سرش باالی دقیقا
 بعد و رودمی فرو کما در انگار ثانیه چند مغزش .ایستد

 .دهدمی هشدار شدن درشت برای چشمانش به بارهیک به

اً که ایشی اً که ایشی ،ایستاده سرش باالی دقیقا  دقیقا

 .است استخوان دارد قرار پایش جلوی

 کردن تحلیل و تجزیه یزمینه و است سردرگم ذهنش

 تواندمی هم تمرکز بدون اما ندارد را مقابلش یمنظره
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گربه به ربطی تواندنمی استخوان این که بدهد تشخیص
 کشیده و بزرگ استخوان .باشد داشته حیاط درون های

 .است

 بپرد؛ جا از که شودمی باعث خانه ممتد گزن صدای

 دوم زنگ صدای با و رودمی قلبش سمت به دستش

 :دهدمی تشخیص را سمانه صدای

  ای؟خونه برکه-

 و رودمی در سمت به .دهدمی تکانی پاهایش به سختی به
 سرعت به سمانه در شدن باز محض به .کندمی باز را در

 :کشدمی راحتی نفس و گرددمی را اشچهره

 

 هشت_و_سی_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#
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نتیکآ  عادله حسینی  
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 بیدار بخوابم کمیه رفتم بودم خسته .شکر رو خدا وای-

 .کردم وحشت ...قطعه هادوربین دیدم شدم

 و بود پریده خانه کنتور بدهد توضیح بیندنمی نیازی برکه
 آنچه از واج و هاج .است طبیعی هادوربین بودن قطع

 :کندمی زمزمه آهسته دیده بلق یدقیقه چند

  سمانه؟ تو آیمی-

 سکوت در بعد و کندمی نگاهش فقط لحظه چند سمانه

 حیاط وارد دارد دست در را موبایلش گوشی کهدرحالی

 یک حدود جایی دست با برکه .بنددمی را در و شودمی

 :دهدمی نشان را ترطرف آن متر

  چیه؟ اون نظرت به-
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می تند قدم بعد و کندمی تماشا را وا انگشت مسیر سمانه
حرفه لطف به .نشیندمی زانو دو روی استخوان کنار .کند
می گیرینتیجه زود خیلی ندارد زمان به نیاز خیلی اش
 :گویدمی تعجب و وحشت با و کند

 .آدمه یه پای استخون این بوده؟ کجا دیگه این-

 در ؟!آدم پای استخوان .کندمی شک هایشگوش به برکه

 گیج و کشدمی پایینش لب روی را زبانش ؟!هاآن یخانه

 :پرسدمی گونهزمزمه گنگ و

  چی؟ یعنی-

 :دهدمی ادامه مضطرب سمانه

 خیلی که این آدمه یه پای استخون گممی ؟!داره چی یعنی-

  .نیست قدیمی هم

 :چرخاندمی سر برکه سمت به و

 شماست؟ یخونه حیاط توی چرا این برکه-

 معنی به و پوشاندمی را دهانش دست دو هر با برکه

گربه شاید بگوید خواهدمی دلش .دهدمی تکان سر ندانستن
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 اندآورده اینجا به و اندگرفته دهان به را استخوان این ها

 و فکر هیچ .کندمی منصرفش گفتن از استخوان سایز اما
 چیدن برای توانی هم باشد داشته ندارد، هم دیگری یایده

 .ندارد جمالت ساختن و کلمات

 سمانه که است متوجه .نشیندمی زانو دو روی سمانه کنار

 شماره مشغول و گرفته صورتش مقابل در را اشگوشی

 .است گرفتن

 .کند لمس را استخوان تا بردمی جلو آرام را دستش برکه

 حرف مشغول و گیردمی را دستش مچ راه میان در سمانه

  .شودمی زدن

 .کندمی رصد را استخوان پایین تا باال از بارها رکهب نگاه

 اینجا مورد در ایایده هم باز .پردمی پلکش هم باز

 که شنودمی حالی در را سمانه صدای .ندارد بودنش

 .کندمی تکرار کسی برای را شانخانه آدرس

 

 نه_و_سی_و_سیصد_پست#
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 حسینی_عادله#

 

 

 

 

 

 

 

 بعد سال تا گفتندمی او به راگ هاموقع همین پیش سالیک

اً داد خواهد دست از را باران و مادرش و پدر  ناباور قطعا

 !"گینمی چرت" دادمی جواب عصبی و خندیدمی

 استخوان کشف پی در گفتندمی او به اگر پیش سالیک

اً کنندمی اشبازجویی آقاجون یخانه از انسان یک  قطعا

 چرت به" دادمی جواب تشر با و زدمی قهقهه باراین

 "انگار دارین اصرار گفتن
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 کهحالیدر او و است گذشته سالیک حدود چیزی حاال اما

 شده بازجویی داده دست از را باران و مادرش و پدر

  .است

 را هایشدست و فشاردمی هم به بیشتر را دستش دو کف

 درز یخیره همچنان و چسباندمی اشبینی به ترمحکم

 ساعت دو از بیشتر .ماندمی پایش زیر مرمرهای سنگ

 ژست اطرافش نافرم صداهای به اهمیتبی که است

 ساعت دیدن برای که هاییوقت مگر بوده همین نشستنش

 به هایشگوش انگار .بود داده تغییر را ژستش اشمچی

  .است کرده عادت رکیک هایفحش و بیداد و داد شنیدن

 .نداره هفاید موندنمون اینجا ...بریم بیا-

شکل به را خواهش این که است چندم بار برای سمانه
 همین جوابش بار هر اما کندمی مطرح مختلف های

 :است برکه تکراری جواب

 .سمانه برو تو بشه؛ تموم بازجوییش کنممی صبر-

نمی ساکت جواب این گرفتن از بعد بار هر مثل باراین
 به را خودش کناری، پالستیکی صندلی روی از .شود

 با آن از نیمی که رخینیم به و کشدمی برکه سمت
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می احتیاط با و ماندمی خیره شده داده پوشش موهایش
 :گوید

 بیرون بریم بیا .بشه طوالنی آقا عباس بازجوییه ممکنه-

می .باش منتظرش بیرون اون و بخور چیزی یه حداقل
 نخوردی؟ چیزی ساعته چند دونی

می سر سمتش به و دازدانمی را هایشدست برکه
 است نخورده چیزی که است ساعت چند داندمی .چرخاند

 .است مشابه عمو با شرایطش که است این مسأله منتهی

  .است نخورده چیزی که است ساعت چند هم او

 باریک .کندمی گاهتکیه را پاهایش یپاشنه همزمان

می زمین به ضرب به بعد و کندمی زمین از را پاهایش
می موج آن در سماجت اما ندارد نایی صدایش .سباندچ
 :زند

 کردن بازجویی ساعت نیم رو من بشه؟ طوالنی باید چرا-

 هم معلوم تو قول به و بشه ساعت دو عمو برای باید چرا

  شه؟می تموم کی نیست
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 داندمی را سوال این جواب .کندمی نگاهش عجز با سمانه

 آن اشخانواده عضو تنها که دختریی به را گفتنش راه اما

 .داندنمی نه را، هست تو

 صرف به او .شودمی بلند سمانه گوشی زنگ صدای

گوشی است ارگان این نیروهای از یکی هم خودش اینکه
 .بود نداده تحویل در جلوی را اش

 جا از شماره دیدن با .کندمی خارج کیفش از را گوشی 

  .گیردیم فاصله دادن پاسخ برای و شودمی بلند

 با سمانه .زندمی پوزخند و کندمی تماشا را شدنش دور

 را چیزی چه یمالحظه اشگوشی خوردن زنگ بار هر

 یک خاطر به اینکه شود؟می هم این از بدتر مگر کند؟می

 درست پاپوش مثل دالیلی به توانستمی که استخوانی

 به خودش باشند، اینجا باشد شانخانه حیاط درون کردن

 .است فاجعه اوج عینو

 

 چهل_و_سیصد_پست#
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 حسینی_عادله#

 

 

 

 

 

 

 

 

می نگاهش هم باز برکه و گرددبرمی جایش سر به سمانه
 قبل دقایقی تا که بخشیامید و مصلحتی لبخند آن از .کند

می را عالئم این برکه .نیست خبری بود صورتش روی
 خبر" پرسدنمی که ندارد پرسیدن جرأت شاید اما بیند

 "شده؟ جدیدی

 ساعت هفت یا شش حدود چیزی .است صبح پنج ساعت

 به سمانه زدن زنگ و کذایی استخوان آن شدن پیدا از
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 شانکوچه در پلیس ماشین صدای که وقتی .گذردمی پلیس

 را همکارانش با سمانه کردن صحبت برکه .بود پیچیده
 یک درون نیروها از یکی توسط استخوان .بود دیده

اً و بود گرفته ارقر نایلون  آن از یکی که زمانی دقیقا

 داده توضیح و بود شده برکه نزدیک پوشاونیفورم مردان

 در زدهوحشت عمو شود همراهشان باید که بود

 .بود گرفته قرار حیاط در چهارچوب

 اتاق یک در .بود شده بازجویی برکه .بودند اینجا حاال

 نظر از هک سواالتی .انگیزرعب و نورکم بزرگ، سرد،

 گیرانهمچ عجیبی شکل به شانبودن ساده یهمه با برکه

 تکتک به و بود بازجویی این مبهوت برکه .بودند

 مامور هاسوال اتمام از بعد .بود داده پاسخ سواالت

 بود داده توضیح تلگرافی و کوتاه نرمش بدون بازجویی

 در و شهر همین در باید فعالاً اما برود تواندمی او که

  .باشد سترسد

 اتاق، به رفتن حال در را عمو و بود رفته بیرون برکه

نمی .است کرده تهی غالب که بود دیده انسانی به شبیه
 فقط را او عادیغیر حال که باشد بینخوش آنقدر توانست
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

نمی و بدهد نسبت بازجویی این بابت بودنش شوکه به
 به را نمحمدامی یجمله این که باشد بدبین آنقدر خواست

 کنهمی مخفی رو چیزی یه عموت" بدهد ربط امشب اتفاق

 "گهنمی رو واقعیت یهمه اون برکه،

 آن دیدن از بیشتر حتی .ترساندمی را او عمویش ترسیدن

 .پلیس آژیر صدای و استخوان

 که ایطوالنی و آورعذاب هایساعت مرور از کالفه

 نشستن انگار .شودمی بلند جا از یکباره به بودند گذرانده

  .نیست توانش در این از بیشتر ماندن ثابت و

 !ری؟می کجا جان برکه-

 خواهدمی دلش شاید .کندمی اشعصبی سمانه صدای غم

 کمی کلمات کمک به و اشحرفه یواسطه به سمانه

 برای دلیلی سمانه انگار که کاری کند، امیدوارش

 :ندارد انجامش

 سوالم جواب هست کسی دهش خراب این توی ببینم رممی-

  دارن؟ نگه تو اون رو عموم قراره کی تا بگه و بده رو
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 .شودمی کسی دست انگشتان اسیر قدرتمند کمی بازویش

اً که انگشتانی  سر سرعت به .نیست سمانه به متعلق قطعا

  .چرخاندمی

 روی و شوندمی آزاد شال زیر از موهایش از ایدسته

 شانکردن فرو برای هک موهایی .ریزندمی صورتش

 .بود گرفته اخطار بازجویی اتاق داخل شال درون

 که محمدامینی .است دیدش مسیر در محمدامین یچهره

 .اینجاست صبح پنج اما برگردد ظهر نزدیک تا بود قرار

 بین درگیری و اششده کبود یچهره که محمدامینی

 با برخورد در همیشه که محمدامینی را او ابروهایش

  .دهدنمی نشان دارد نرمش هبرک

 .بریم جااین از باید-

اً خبری یجمله این و !اینجاست محمدامین  نفسی با قطعا

 ارتباطی شودمی آزاد ساعات این تمام از ترراحت که

 کمترش قدم یک با برکه .است کم شانفاصله .دارد مستقیم

 کمتر ایفاصله از را او حضور خواهدمی انگار .کندمی
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 اشزندگی مهم مرد برای را اشخستگی تمام .کند درک

 :آیدنمی کوتاه موضعش از هم باز ولی کندمی رونمایی
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 .بریم هم با بیاد عمو مونممی منتظر-
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 .رودمی سمانه سمت به حسام که بیندمی چشم یگوشه از

 .آیدمی چشمش به مه سمانه متأسف دادن تکان سر حتی

رو جدی مرد روی از توجهش که شودنمی باعث این اما
  .شود کم رویشبه

 با برکه و شودمی پخش صورتش روی محمدامین نفس

  دارد؟ تب او کندمی فکر خودش

 .نیست تو جای جااین ...بمونی منتظر جااین تونینمی-

  !بشه تموم کی نیست معلوم هم عموت بازجویی

می سرتکان و کندمی درشت را اشخسته هایچشم برکه
 :دهد

این عمو بازجویی چرا بگو بگو، آریدرمی سر که تو-
 تو خوانمی کی تا شده؟ من بازجویی از ترطوالنی قدر

  بپرسن؟ سوال و دارن نگهش اتاق اون

 .چرخاندمی دهانش درون را زبانش عصبی محمدامین

 تأکید برای نشانه یک ند،بیمی نشانه یک هم را این برکه

 :نیست خوب اوضاع کهاین بر

 .دارن نگهش تو اون رو امشب ممکنه-
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 .دهدمی بیرون بینی از را نفسش و کندمی باریک چشم

 کم و عصبی باشد کالفه و خسته اینکه از بیشتر حاال

 انگشتان میان از را بازویش کندمی سعی .است آورده

 کمی هم صدایش .تواندنمی که بکشد بیرون او قدرتمند

 :رودمی باال

 که جنگله قانونه این جرمی؟ چه به دارن؟ نگهش تو اون-

 تو رو کسی سوال چند با و استخون تیکه یه خاطر به

  دارن؟ نگه کالنتری

 قدرت با مغزش منطقی قسمت کهحالیدر گویدمی را این

 و استخوان تکه یک به تواندنمی ماجرا این که دهدمی پیام
این از فراتر چیزی واقعیت .باشد شده محدود سوال چند

 .هاست

 که دستی همان و شودمی جابهجا جایش در محمدامین

 نگاهش .کشدمی صورتش به محکم را است خال به مزین

  .چرخاندمی متشنجش فضای و سالن در را

 دلش .نیست دختر این حق نگفتنش و است سخت گفتنش

 بعد برکه اینکه برای تضمین کی .خوادمی تضمین یک

 کردن درگیر برای اتفاق این .درنیاید پای از شنیدن از
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 ناجوانمردانه حد از بیش او شرایط و سن به دختری

 کندمی ترمحکم او بازوی روی را انگشتانش جای .است

 :افتدمی حرف به شمرده دارد خش انگار که صدایی با و

 .کرده اعتراف ونچ بمونه اونجا رو امشب باید عموت-

 به کند،می نگاهش محمدامین .لرزدمی برکه هایلب

 :کندمی تمامش و فرستدمی لعنت خودش

 .زنش قتل ...قتل به اعتراف- 

 هیچ اشخنده .خنددمی و دهدمی تکان سر .خنددمی برکه

اً ندارد صدایی شده حذف انگار که هایینفس مثل دقیقا
  .است نتومیمپا حرکاتش بیشتر انگار ...اند

 از بخشی زدن پلک هربار با .زندمی پلک چندبار

 این و .رودمی باورهایش خورد به محمدامین توضیحات

 شدن خم و هاچشم شدن بسته به بودن صامت و شوک

 .شودمی ختم هم زانوهایش

 دیگرش بازوی قدرت و سرعت با محمدامین دیگر دست 

 آخرین .کشدمی خودش سمت به را او و زندمی چنگ را

 روی صورتش ماندن ثابت کندمی حس برکه که چیزی
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 این ذهنش درگیری آخرین و است محمدامین داغ یسینه

 دارد؟ تب محمدامین که سوال
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 که است وقت خیلی .شنودمی مانند زمزمه رو صداها

 این صرف را اشهوشیاری اول دقایق .است شده هوشیار
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 درون هایساعت .کند مرور را دیشبش که بود کرده

 .است کرده مرور را آن از بعد هایساعت و کالنتری

 یک خودش برای کردن مرور این از توانستمی حاال

 میان ملحفه بسته چشمان همان با .کند گوییخالصه

 به عمویش ...کندمی شروع و شودمی مچاله انگشتانش

استخوان آن تکلیف و زنش قتل به بود؛ هکرد اعتراف قتل
 داشته نگه را عمویش .بود کرده روشن زود خیلی را ها

شنیده از زدهبهت محمدامین دستان درمیان او و بودند
 بعد و خبریبی ساعت چند .بود رفته حال از هایش

می سرم از که هاییقطره بودند شده باز وقتی که چشمانی
  .بود دیده سرش باالی را سمانه حضور و چکیدند

 نشسته محمدامین ماشین صندلی روی وقتی بعد، ساعتی

 سکوت .بود گذشته سکوت در بود پرسیده را حالش او و

 انگار .بود مرده انگار و بود روروبه یخیره که نگاهی و

  .بود شده شبیه حیاط وسط یشده خشک انگور درخت به

 ایمحله آشنای یمنظره تا داشت ادامه آنقدر سکوت این

 کرده پر را چشمانش کردمی زندگی آن در محمدامین که

 :بود شکسته را سکوت جمله این با باالخره و بود
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نتیکآ  عادله حسینی  
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 !خودم یخونه ببر رو من-

 .بود دستوری اشجمله بود، نکرده خواهش

 گفتن در ولی بود بامالحظه محمدامین لحن او برعكس

 شب چند مینه که محمدامینی .بود نکرده تعارف واقعیت

 شنیدن که بود کرده ثابت چیتگر یدریاچه کنار پیش

 :است برکه حق واقعیت،

 تو چون خودت یخونه ببرمت که بود این انتخابم منم-

 دستور تا فعالاً خونه که اینه مسأله ولی تریراحت اونجا

 .آدمی هم سمانه من، یخونه ریممی .پلمپه پرونده قاضی

 .بود شانبودن تنها بود نکرده کرف که چیزی تنها به برکه

 سمانه داشت لزومی چه باشند؟ تنها اگر داشت اهمیتی چه

 .بود دیگری چیز برکه مشکل باشد؟ داشته حضور

 او انگار که طوری بود، پرسیده محمدامین از عصبی

 :است مقصر

 راحت خیالشون اینکه قانونه؟ وظایف یحیطه تو اینم-

  ذارن؟نمی باقی مجرم ناطرافیا برای چیزی که باشه
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 نوک در که داشت را عقربی نیش حکم مجرم یکلمه و

 اش؟لعنتی خود بود؟ خودش او .رودمی فرو زبانش

 صدا مجرم را، برایش ماندهباقی صیامی تنها را، عمویش

 !زد؟می

 :بود کرده توقف خانه حیاط در مقابل در محمدامین

 فرق هم با اینا شده پلمپ برکه، نشده مصادره خونه اون-

 بشه تفتیش خونه باید چون طبیعیه روند یه کار این .داره

 مسیر طول تمام من .بشه بازسازی هم جرم یصحنه و

 ممکنه .زدم حرف هابچه از یکی با سفر از برگشت

خونه یمسأله زودتر تا بدیم سرعت رو روند این بتونیم
 .بشه حل ات

 یشیشه به را سرش بعد کمی .بود کرده سکوت هم باز
 پس را اعتراضش خواستمی دلش .بود داده تکیه بغل

 .خواستنمی را قانونی روند گرفتن سرعت دلش بگیرد،

 را چشمانش .برسند پرونده این ته به خواستنمی دلش

 چشمانش مقابل در دارطناب یک کهحالیدر بود بسته

 .خوردمی تکان
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 مرور از تا شودمی باعث حسام بلند گفتن "بابا ای"

 آمده پیش ساعت نیم که حسامی .بگیرد فاصله دردناکش

 صحبت حیاط درون سمانه با ساعت نیم این تمام و بود

 نام .بود داده جواب او و پرسیده سمانه بیشتر .بود کرده

 در مساعدت برای همگی که بود گفته را داردرجه چند

 که بود نالیده سمانه و بودند داده همکاری قول دهپرون
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 سخته خیلی کار آخه، کرده اعتراف صیامی عباس"

 "خیلی حسام،

 را خودش .دارد تهوع حس است خالی که ایمعده با برکه

می تکیه آن فرفورژه تاج به و کشدمی باال تخت روی
می فقط بیاورد باال را چیزی چی است قرار داندنمی .دهد
 باال را اشزندگی شده اگر حتی بیاورد باال باید ددان

 .بیاورد

 .دهدمی توضیح هم باز و کندنمی امیدوار را سمانه حسام

 تمام که محمدامینی ؛گویدمی امینمحمد هایدوندگی از

 زده بیرون بود آورده اشخانه به را برکه که هاییساعت

 برکه ایبر که آوردمی زبان به را ایاسامی حسام .بود

 .کندمی قبل از دارترجان را سمانه لحن ولی است ناآشنا

 .مطلق تاریکی در نور یروزنه یک مثل

 توننمی کارچی هاشونتوانایی یهمه با آدما این آخه-

 اعتراف خودش صیامی عباس وقتی اونم حسام؟ بکنن

  کرده؟ دفن هم رو شجنازه و کشته رو زنش که کرده

 :دهدیم جواب کالفه حسام
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 محمدامین منتهی کنن کاری نتونن هم اینا ممکنه آره_

 بازجویی جو و شرایط تأثیرتحت صیامی عباس امیدواره

 روحی روز و حال پرونده بازجوی .باشه کرده اعتراف

 رو بازجویی و کرده شک بهش و دیده رو آدم اون

 یضربه زیر آدم اون امیدواره محمدامین .کرده گسترده
 چند هر .باشه کرده غلط اعتراف و آورده مک چک اولین

 .صیامیه عباس علیه بر هم شواهد که

 مقابل را ملحفه و چرخدمی پهلو به سرعت به برکه

 زندمی عق .آوردمی باال ...آوردمی باال .گیردمی دهانش

 عمو کبود صورت به .نیست اشمعده در که را چیزی

 .ردآومی باال را اشزندگی و کندمی فکر

 به که هاییقدم صدای و شنودمی را حیاط در صدای

 .رسندمی نظر به محکم نظرش

می پیشه سکوت حسام و شنودمی را سمانه سالم صدای
 .کند

 :شنود می گونههشدار را محمدامین صدای بعد لحظه چند

اً-   بزنید؟ حرف بایستید پنجره این زیر باید دقیقا
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 درون را سمانه و امحس حضور دلیل اما نبوده محمدامین

 .است زده حدس حیاط

 :دهدمی جواب مالیمت با سمانه

 خبر؟ چه تو ...راحت خیالت خوابه-

می تمیزش هایلب به محکم را شده مچاله یملحفه برکه
 تمام مثل گیردمی درد مالحظگیبی این از هایشلب .کشد

 :کندمی گوش و جانش

 یکی اینکه منض ...خبرم منتظر نفر چند طرف از فعالاً-

 .بده بهم رو پرونده داخل اطالعات تونست هابچه از

 :پرسدمی امیدوار شاید و زدههیجان سمانه

 خب؟-

 اجزای تمام خاموشی یدکمه مغزش کندمی حس برکه

 نفسی و زندنمی که قلبی .است زده را گوشش جز بدنش،

 .است حس این درستیً  گواه شده حبس که

 .شاهد یه بوده، اونجا هم هدیگ نفر یه حادثه روز-

 :کندمی تکرار مالحظهبی و بلند حسام
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  شاهد؟ یه-

 زاویه فک با جمله این گفتن حین را محمدامین برکه

 تصور شده باز هم از آن هایپره که ایبینی و شده گرفته

 :کندمی

 بوده شاهد و بوده اونجا شرفبی اون ...واعظی بنیامین-

 .کرده کاریچ زنش با صیامی عباس که
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 چندانی امید دونیمی من از بهتر خیلی خودت جان بهداد-

 شواهد و کرده اعتراف قتل به طرف .نیست پرونده این به

 باشیم بینخوش زیادی هم اگر حتی تازه علیهشه بر که هم

 چون و کرده اعتراف بازجویی شرایط تحت بگیم بیایم

 جرم شریک بوده جااون شاهد عنوان به واعظی بنیامین

  .قاتله و اصلی مجرم صیامی عباس بازم داره

 :دهدمی ادامه ناراضی بعد و کندمی مکث

 چال خونه باغچه تو رو زنش سال چند این تمام کن فکر-

 خواستن که پسراشم .شده مفقود که کرده ادعا بعدم کرده

 یبهانه به کنن روزنامه و ننک اقدام قانونی طریق از
 مانع داره افت اجتماعیش و کاری موقعیت برای اینکه

  .شده

 .دهدمی فشار چانه به را اششده مشت دست محمدامین

 پشت .است نکرده تغییر که است وقت خیلی دیدش زاویه

 صیامی عباس پرونده درمورد و است ایستاده پنجره
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 و اندبوده ارانشهمک روزی که رفقایی با صحبت مشغول
 به پاییزی جان کم آفتاب در که کندمی تماشا را دختری

 و ممتدد نگاهش و کرده بغل را خودش داده؛ تکیه دیوار
 .است خالی حوض یخیره طوالنی

 موضوع االن منتهی .جاشه سر هم دومش جرم بحث آره-

 براش که حکمی که داشت امید شهمی چقدر که اینه اصلی

 باشه؟ عمد قتل نه باشه غیرعمد قتل شهمی بریده

چوبه عمد، قتل به کندمی فکر ترقوی احتمال به همزمان و
 داغ سه هنوز که دختری برای دیگر داغ یک و داری

 .است نکرده هضم را قبلی

 ولی حسام یاندازه به نه .است فابریکش رفیق حامد

 بعد حتی پابرجاست هاستسال رفاقتشان که است رفیقی

 .محمدامین خدمت از فصالان از

 هم آن اشجمله دوم بخش در شوخش لحن و حامد راحتی

 :است صمیمیت این دلیل جدی بحث یک بین در

 ضمن .بود بینخوش شهنمی زیاد که دونیمی جان بهداد-

 من که درسته .گرفتی براش رو وکیل بهترین تو اینکه

 هک کنممی مبارزه فضولیم یبرجسته رگ اون با دارم
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 مایه براش همه این که داری آدم این با نسبتی چه نپرسم

 چه اون با نگی تو که شهنمی دلیل این ولی ذاریمی

 !میذاری؟ مایه براش همه این چرا و داری نسبتی

می تماشا زانو دو روی نشستن حال در را برکه محمدامین
 رفیق جواب .است آورده کم زانوهایش انگار .کند

 :دهدمی نهمزما را منتظرش

 .آدمی پیش چی ببینیم باشیم دادگاه جلسات منتظر باید پس-

 !بجنگ اتبرجسته رگ اون با فاصله این توی هم تو

* 

 

 

 متصل حیاط به را ایوان که ایپله سه از دست به سینی

 و استکان یک تنها سینی محتوای .رودمی پایین کندمی
 .است قدیمی کوچک قندان یک

 باعث بتواند که است محکم و بلند آنقدر هایشقدم صدای

 شود برکه سمت از چرخاندن سر حد در العملعکس یک

  .افتدنمی اتفاق این ولی

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 کنار را سینی و نشیندمی زانو دو روی او پای مقابل در

 .کندمی تماشا را او لحظه چند .گذاردمی برکه پای

 رنگنبی بودنشان عسلی یهمه با انگار که چشمانی

 را بودنشان رنگبی شانبرجستگی که هاییلب و هستند

 مخاطب درد با رفتن از قبل سمانه .دهدمی نشان بیشتر

 این .نابود نابوده، دختر این محمدامین" بود داده قرارش

 انگار .شناختم مدت این من که نیست ایبرکه اصالاً برکه

 نه کنهمی گریه نه اینکه وجود با حتی شده خرد سکوت تو

 "داره صدا و سر

 

 پنج_و_چهل_و_سیصد_پست#
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گونه و مو تارهای اتصال ینقطه در را نگاهش محمدامین
 از گناهی احساس قبل دفعات برعکس .کندمی ثابت او ی

 به را توجهش که است الزم انگار .ندارد کردن تماشا این

 از یرنگ هیچ نظرش در کار این و بدهد نشان دختر این

 .ندارد معصیت

 :افتدمی حرف به عادی

یه و گیره اونجا بعدازظهر تا احتماالاً رفت اداره تا سمانه-
 .گردهبرمی دیر کم

 که ایبرکه .دهدمی را جوابش برکه تصورش برخالف

 هر از خالی .اوست دست خال به حوض جای به نگاهش

 :دهدمی جواب حسی

 توی موندنم تنها .نیست مهم من برای نیومدنش و اومدن-

 هیچی دیگه اصل در  .نیست مهم برام هم تو با خونه این

 یه با بودن تنها از تو اینکه مگه .نیست مهم من برای
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 که خوشه دلش اونقدر نه بلده کردن دلبری نه که دختری

 .کنی خطر احساس بگیره یاد رو کردن دلبری بخواد

 و دکنمی دراز دست .زندمی محوی لبخند محمدامین
 هم باز و گیردمی سمتش به .داردبرمی را چای استکان

 :کندمی زمزمه درنهایت و کندمی تماشایش

 تختم روی تنت عطر بوی اینکه روی بذاریم رو بنا اگر-

 روی شال خوردن ُسر بابت من هشدارهای به نمونده، جا

 به مربوط که ذهنم قسمت اون و دادی اهمیت سرت

 سمت از منم گفت شهمی آره شهب پاک چیتگره یدریاچه

 .کنمنمی خطری احساس تو

 میان از را چای استکان و کندمی دراز دست برکه

 سر باید زندنمی که بزند لبخند باید .گیردمی او انگشتان

 که کند تماشا جمالت این گفتن موقع را مرد این و کند بلند

 هوشیبی یک از بعد که شده کسی مثل .کندنمی هم باز

 .هاالعملعکس حداقل با قدرهمان .آمده هوش به عمیق

 وگوگفت این ربطبی و ماندمی خیره استکان محتویات به

 :دهدمی ادامه را
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می خودش دور و گرفتمی رو دستم عموم بودم که بچه-
 که داشتمی نگهم خودش زمین ذاشتممی وقتی .چرخوند

 منتظر کردمی شیطنت گاهی محسن .نخورم زمین

 بعدم و بده هلم خورممی گیج دارم وقتی که بود فرصت

 .بخنده بهم

 زمین نذاشت بارم یه حتی .بود چی همه به حواسش عموم

  .بخورم

 کسی مثل و دهدمی فشار انگشتانش بین بیشتر را استکان

می ادامه است درد و ناباوری و بهت از ترکیبی در که
 :دهد

 داشتم ایمان این به فقط من خورد اختالف به بابا با وقتی-

 مطمئن بشه، عزیزاش زدن زمین آدم تونهنمی عمو که

 .هست کارش برای محکم دلیل یه سکوتش پشت بودم

 .زدنمی زمین بود، گیردست عموم

 نشان را دستش کف و بردمی پیش را آزادش دست برکه

 را درونش بغض و لرزدمی صدایش .دهدمی محمدامین

 :دهدمی پوشش
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 ...کرده ول رو دستم عمو .خالیه ببین، رو دستام االن اما-

 .خوردم زمین من خودش خوردن زمین از ...زده زمینم

 دور فاجعه یه از تا بود کرده بیرون خونه اون از رو بابام

 دوتاهای_دو این با چی همه که دونستنمی داره نگهش

 قصد که نیست محسن حاال .شهنمی حل لوحانهساده
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 بزنم زنگ باید که منم داره رو من زندن زمین و شیطنت

 .بگم جمعیمون دسته خوردن زمین از براش و بهش

 و ظریف دست یه .کندمی نگاه او دست کف به محمدامین
 دختر جمالت .آیدمی چشم به لرزشش که سفیدی

 از ترس .اندبعدی چند او هایترس .است هشداردهنده

 ترس و تنهایی از ترس عزیز؛ یک یدوباره دادن دست

 .هاترس این شدن عملی از بعد کردن زندگی

 بخوری؟ رو چاییت خواینمی-

 .نیست شانصحبت با ربطبی ابدااً اشجمله خودش نظر به

 او شیوه .دهدمی دلداری را دختر این خودش یشیوه به او

شیوه مرد این .نیست نزدیک عبث هایامیدواری به اصالاً
 :دارد را خودش ی

 حسام .بریزم خوشرنگ چاییه یه تونستم که باره اولین-

 یزمینه توی زمین روی مرد استعدادترینبی رو من
 !دونهمی هاخوردنی

 این دست خال چقدر هر است بس .کندمی بلند سر برکه

مردمک .است دیده را خودش دست درون چای و مرد
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 لرزش شالش بازی از هم گلویش سیبک .لرزندمی هایش

 .گذاردمی نمایش به را واضحی

 استکان برکه .کندمی اشاره استکان به سر با محمدامین

 .خوردمی آن یکرده یخ چای از قلپی .آوردمی باال را

 اصرار حکمت .رودمی پایین چای با همراه بغضش

 !اشخوردهفرو بغض .شودمی مشخص محمدامین

 کف .چرخاندمیسر سرعت با شودمی گرم که دستش

  .است پوشانده را دستش کف تمام محمدامین دست

 :دهدمی هشدار محمدامین صدای

 دستای به بخوای اینکه مگر .نیست خالی تو دستای برکه-

 ...نکنی فکر من

می ادامه قدرتمند او و کشدمی لبش روی را زبانش برکه
 :دهد

 اگه حتی .دمنمی اجازه من هم بخوای اگر که البته-

  .بزنه ذوق توی بودنم دیکتاتور

 :دهدمی فشار بیشتر او دست کف را دستش
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 .اینجاست تو دست جای-

 دور را انگشتانش محمدامین .زندمی پلک آرام برکه

سینه روی و آوردمی باال را او دست .کندمی قفل او دست
 فشار او دست پشت را دستش باز و گذاردمی خودش ی

 :دهدمی

 بتونی که نداری ایاجازه تو .اینجاست تو دست جای-

 .خالیه دستت کنی ادعا

 تمرکزیبی مقابل در .کندمی دراز را دستش بعد و

 بیرون او انگشتان میان از را استکان برکه هایمردمک

اً را استکان .کشدمی لب روی برکه که قسمتی از دقیقا
 دستش .گذاردمی اشمردانه هایلب روی گذاشته هایش

 او هایلب جای لبش .دهدمی فشار برکه دست روی را

 عجله بدون و حس با او چشمان به خیره .شودمی فشرده

 روی برکه انگشتان نوک کهحالیدر .کندمی مزه را چای

 .شودمی داغ داغش بدن با اتصال در و اشیقه باز قسمت

 

 هفت_و_چهل_و_سیصد_پست#

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

  

 حسینی_عادله#

 

 

 

 

 

 

 

 توان ایذره قدر به اما کوبدمی اندامش بر شدت به باد

 .است ایستاده محکم .ندارد را کردنش جاجابه

 اتوبان کنار پاییزی باد شالق زیر حالی در محمدامین

 تکان یک دلش که است نیزار یخیره و ایستاده محکم

می کار جای یک .خواهدمی را ماجرا این به اساسی دادن
  .بود گفته وکیل به قاطعیت با ار این .لنگد
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 همسر سرابی شبنم قتل داستان که بود گفته اطمینان با

 عباس .باشد او اعترافات حد در تواندنمی صیامی عباس

 در زیادی اماهای ...اما است گرفته گردن را قتل صیامی

 .است سرش

 همیشه عادت به و کندمی باز شانه عرض به را پاهایش

 ساعتی به .کندمی فرو جیب درون را شدارخال دست

 .کندمی فکر قبل

 هاآن رد برای دلیلی .بود کرده گوش احتماالتش به وکیل

چهره اینکه با بود نکرده هم تأیید را او نظرات اما نداشت
 احتماالتی این یهمه" بود گفته داشت موافقی حالت اش

 منتهی .ممکنه ولی کمه احتمالش ...ممکنه گیمی که

 از بعد قانونی پزشک جواب منتظر مجبوریم رنهایتد

  یجلسه توی ماجرا شاهد تنها حضور و جسد بررسی

 زود خیلی پرونده این تکلیف نظرم به .باشیم دادگاه

 "شهمی مشخص

 کهحالیدر بود زده بیرون او وکالت دفتر از محمدامین

 اینکه درگیر .بود قانونی پزشک جواب درگیر ذهنش

 چقدر و است گذشته جسد دفن از سال هارچ از بیشتر
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 دست واقعیت به جسد بررسی با تواندمی قانونی پزشکی

 را افکارش از بخش این .بدهد نظر عدالت با و کند پیدا
 حضور به .رسیدمی اصلی بخش به گذاشتمی کنار که

 بنیامین حضور به ...دادگاه یجلسه اولین در شاهد اولین

 حضار از یکی هم بهداد حمدامینم بداند آنکهبی واعظی

 .است جلسه داخل

 دیدش یزاویه همچنان کهدرحالی کندمی باریک چشم

عکس به کردن فکر .است باد ملودی با نیزارها رقص
 به باید االن .گذاردمی روز همان برای را بنیامین العمل

 منطقش با جورههیچ هاییچیز یک چرا که کند فکر این

 اشکرده به بارها صیامی عباس اگر حتی آیدنمیدر جور

 ...باشد کرده اعتراف

 

* 
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 تأخیر با و زندمی زنگ تک یک روز دو این عادت به

 زن دو که روزی دو .کندمی فرو قفل درون را کلیدش

 اروند و اهورا که روزی دو .هستند اشخانه مهمان

 وآمدرفت مسیر در خودش و هستند حسام یخانه مهمان

 .است خونه دو ینا بین

 .کندمی مکث لحظه چند برای کندمی باز که را در

 در سهیل ایستادن و ایوان هایپله روی برکه حضور

 حضور از خبری .شودمی باعث را مکث این مقابلش

 .نیست که هم سمانه

می سمتش به سهیل .کشدمی بیرون قفل درون از را کلید
 .کندمی سالم احترام با و چرخد
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 پله روی که طورهمان .اندازدمی برکه به گذرایی نگاه

دست .است کرده فرو پایش ران در را هایشآرنج نشسته
 و دهدمی فشار پیشانی به و کرده مشت درهم را هایش
 آمدن با حتی .است خانه قدیمی هایموزاییک یخیره

 که کسی مثل .دهدنمی تغییر را پوزیشنش هم محمدامین

 به هایشالعملعکس که است جانبی و آورده کم آنقدر

 .است رسیده حداقل

 و دهدمی رسمی البته و محترمانه را سهیل سالم جواب
 .کندمی اضافه اشجمله آخر به آمدید خوش یک

 کافی یاندازه به .شودمی جاجابه جایش در معذب سهیل

 باتالقی در و هست شوکه افتاده فاقات که آنچه شنیدن بابت

 باشد الزم اینکه به برسد چه زندمی پا و دست ناباوری از
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 که است عمویی زن .آشناست هم مقتول که کند باور که

  .بود گفته برایش او از بارها باران

 از شناختی هیچ کهحالیدر همآن برکه بودن اینجا 

 بهم برای دیگر بزرگ دلیل یک ندارد خانه این صاحب

  .است اشریختگی

 قبل یدقیقه چند در را سمانه یمحترمانه و گرم برخورد 

 به تواندمی را مقابلش مرد رسمی و محترمانه برخورد و

 نرم پنجه و دست حال در که شرطی به بگیرد نیک فال

 همه به و نباشد برکه قبل یدقیقه چند توضیحات با کردن

  .نباشد بدبین چیز

 گذرای نگاه سهیل .آیدمی پیش جدی ایچهره اب محمدامین

 روی درنهایت که نگاهی .کندمی شکار برکه روی را او

 :ماندمی ثابت سهیل

 .سرده کمیه کردن صحبت برای اینجا داخل، بفرمایید-

 :خنددمی عصبی سهیل

 که داغونیم و گرفته گر االن اونقدر ما واال .دارید لطف-

 .کنیمنمی حس رو سرما
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 :کندمی اضافه قدرشناسانه بعد و

 روز دو .کنیممی زحمت رفع کمکم ما بدید اجازه اگه-

 من یوظیفه .امشرمنده حسابی من و بود مزاحمتون برکه

 بزرگواریتون این بتونم امیدوارم من و افتاده شما گردن

 .کنم جبران رو

اً محمدامین  یشانه باالی از و .ایستدمی سهیل مقابل دقیقا
 که هست متوجه .است مسلط برکه احواالت به کامالاً او

 شد استفاده برایش مزاحم صفت اینکه از بعد برکه بدن

 این نیست متوجه که چیزی .خوردمی سختی تکان چه

 از را او اخالقیات وصف بارها که سهیلی چرا که است

 .کند استفاده واژه این از مالحظهبی اینقدر باید شنیده برکه

اندازه به اشخانه شدن پلمپ از بعد دختر این تیوق همآن
 جدیت از بیندنمی دلیلی .دارد سرپناهیبی حس کافی ی

 :کند بیشتر را آن صمیمیت حتی یا کند کم کالمش

 و اصرار با برکه وقتی نیست عذرخواهی به نیازی-
 .اینجاست سمانه و من خواهش
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 نه_و_چهل_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#

 

 

 

 

 

 

 حساس .آوردمی خودش نام کنار را سمانه نام هدفمند و

حاشیه یک آن آوردره تنها و نیست عاقالنه مرد این کردن
 .است برکه برای جدید ی

 موضع مقابلش در بهداد محمدامین که کندمی حس سهیل

 رسمی و محترمانه او لحن اینکه وجود با حتی .دارد

 به پهلو به کمی و کندمی لمس را اشچانه کالفه .است
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 گرددبرمی قبلش حالت به وقتی .چرخدمی برکه سمت

 :کندمی شروع

 دیگه نکنم فکر منتهی .دارید لطف خانم سمانه و شما-

 این نیست معلوم چون باشه درست برکه موندن اینجا

 به چی قراره نیست معلوم .بکشه طول روز چند ماجرا

 درنهایت که بشه محکوم هم عمو اگر و بیاد خونه اون سر

 ...خونه اون تو تونهنمی تنها برکه

 چشمان گیر چشمانش .کندمی بلند سر سرعت به برکه

 نگران، جدیتش یهمه با انگار که شودمی محمدامینی

 که شودمی آن از مانع اششده قفل فک .اوست یخیره

 لرزش برای اما کند حراج را غرورش اشچانه لرزش

 که هاییمردمک .کند یاچاره تواندنمی هایشمردمک

 رحمانهبی چه سهیل .لرزندمی بدنش اعضای تمام جای

 .گویدمی هایشبینیپیش از

 .سهیل کن بس-

اً نجوا این  محمدامین که شودمی این با همزمان دقیقا

 لحنش .آیدمی سهیل یجمله میان قوانینش برخالف

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 هایمردمک که .نماند اگری و اما جای که است طوری

 :کنند فراموش را زیدنلر برکه

 اما موقته هم بودنش پلمپ .آدنمی بالیی خونه اون سر-

هیچ هنوز هم مرحومتون همسر عموی یپرونده درمورد
 چیزی درمورد نفعمونه به نظرم به .نیست معلوم چیزی

 االن حداقل .نکنیم صحبتی نداریم رو تخصصش که

 این هقرار ببینم تا کنیم صبر و نپذیریم اتهامو خودمون

 .بره پیش چطور پرونده

 برای که است منطقی آنقدر گرفته سهیل که جوابی

 زدن پلک بدون  برکه .باشد نمانده جایی آن با مخالفت

 ترینمنفی در که محمدامینی .است محمدامین یخیره

 حین اقتدار این برکه نظر از .کندمی صحبت مثبت شرایط

 .باشد دلیلبی تواندنمی کننده امیدوار جمالت از استفاده

 .باشد بینخوش زیادی که بدهد ترجیح برکه اگر حتی

 :دهدمی تکان سر قبل از ترقانع لحنی با سهیل

 بهم برکه حضور خاطر به شما زندگی نظم قراره کی تا-

 خود یخونه زمانی یه است طبقه دو من یخونه بخوره؟
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 من یشپ که اینه تو شما و برکه نفع نظرم به .بوده برکه

  .بیاد

 از مرد این .دهدمی باال را ابروهایش از یکی امینمحمد

 کند؟می استفاده و دارد خبر دارد؟ خبر کلماتش منفی بار

نتیجه احتماالاً لحظه این در سهیل مالحظگیبی نظرش به
بی او به که شوکی و گرفته قرار آن در که است جوی ی

 شوهر یگاهجا در مرد این که وگرنه شده وارد مقدمه

 .است دلسوز و مسئول حد از بیش خواهر

 

 پنجاه_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 .است جواب گرفتن منتظر کردن باریک چشم با سهیل

 :دهدمی جواب حوصله با و شمرده محمدامین

 منتهی .یکیه پرسیدید که اولی سوال با سوال این جواب-

 و من اصرار با برکه .کنممی تکرارش دوم بار برای من
 کلی صورت به مزاحمت بحث پس .اینجاست سمانه

 نیت همه با شما .داریم امنیت بحث یه اینجا ما اما .منتفیه

 تأمین رو برکه امنیت تونیدمی چقدر مشخصه که خیرتون

 هم قبالاً و قتله ماجرای شاهد واعظی بنیامین وقتی کنید

  نیست؟ تأییدی مورد انسان خیلی که کرده ثابت

 :شودمی درشت سهیل چشمان

 این به جوریچه اون چی؟ یعنی قتله؟ شاهد بنیامین-

 شده؟ وصل ماجرا
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 آیدمی باال که دستی کندمی دنبال را برکه دست محمدامین

 این مقابل در بحث این .دهدمی فشار را اشپیشانی و

 :شود جمع زودتر باید دختر

 منتهی .بشیم متوجه کامالاً دادگاه روز تونیممی رو این-

 رو برکه امنیت تونیدمی .کنممی تکرار رو سوالم من االن

  کنید؟ تأمین و تضمین

نمی را بنیامین نقش و است شده گیج .ماندمی ساکت سهیل
 که خطری .است عجیب پرونده این به ربطش .فهمد

 از ایهاله در هم کند ایجاد برکه برای تواندمی حضورش

 تمامی نیست قرار امروز هایکشو ظاهرااً .است ابهام

 تر نرم .کندمی تماشا را او سکوت محمدامین .باشد داشته

 :زندمی پلک خودش به اشاره با قبل از

 رو برکه امنیت که دممی تضمین .کنممی رو کاراین من-

اً کنممی تأمین  برکه باشم داشته امید اگه مخصوصا

 با و کنهمین رد بودن اینجا برای رو سمانه و من خواهش

 بنیامین چون .کنهمی ترهراحت رو کارمون کار این

 منم یخونه از ترهطرفاون خیابون چند از حتی واعظی

 .شهنمی رد
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

می برکه محمدامین جمالت فاعل وقتی است متوجه سهیل
می خود به تریمحترمانه حالت جمالتش ناخودآگاه شود
 .اینجاست در برکه بودن دارمنت که اوست انگار .گیرد

  .باشد اینجا برکه که دارد نیاز که اوست انگار

 برای باراین محمدامین و شودمی جاجابه جایش در

 .شودمی برکه یخیره او یسرشانه روی از جواب گرفتن

می حیاط در را نگاهش .نشیندمی ترصاف کمی برکه
 :کندمی زمزمه و آزاد خسته را نفسش .چرخاند

 ...اروند و اهورا-

 واضح منظورش .کندنمی تکمیل را اشجمله یبقیه و

 یخیره متفکر و اندازدمی زیر به را سرش سهیل .است
 تشخیص را درست کار تواندنمی .شودمی هایشکفش

 که مردی به دادن میدان یا برکه بردن برای اصرار .بدهد

 رفتار که چند هر .ندارد او از درستی شناخت هیچ

 مرد این ظاهرا و رسد می نظر به معقول بهداد محمدامین

  .خواناست خیلی برکه خود برای
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 که است کسی تنها نفره سه جمع این میان در محمدامین

 را اشمچی ساعت  .دارد گیریتصمیم و تشخیص قدرت

 جواب و گیردمی خودش به متفکری حالت و کندمی نگاه

 :دهدمی را برکه

 نیستم جریان در من .نهست اینجا دیگه ساعت دو یکی تا-

 .دارن برنامه امشب برای اروند و حسام ظاهرااً ولی

 

 یک_و_پنجاه_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#

 

 

 

 

 

 

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 دیوار به سینهبهدست .شنودنمی و شنودمی را صداها

  .سرخند سرخ که است هاییذغال به نگاهش و داده تکیه

 .کند همراهی را جمع این و باشد قدرشناس باید که داندمی

 او خاطر به جمع این .نیست توانستن خواستن گاهی ولی

 و حال کردن عوض قصد و اندشده جمع هم دور اینجا
 برکه .دارند را شده که هم ساعت چند برای او، هوای

 این مسأله اما فهمدمی را این توضیحی هیچ شنیدن بدون

 خوردنش گول روزهای از است وقت خیلی که است

 آبستن که است زنی به شبیه او حاال .است گذشته

 بعد روزهای که ندارد امیدی و است ماه به پا .دردهاست

  .اندشده ترکیب آرامش با که باشند روزهایی زایمانش از

 دهدمی تذکر بلند سمانه .شنودمی را حسام یخنده صدای

 سرخ هایذغال به باز برکه و نکند اذیت را اهورا که

  .کندمی نگاه
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 را او قبل یدقیقه چند .است رفته خانه داخل به محمدامین

  .بود دیده موبایلش گوشی به خیره ناراضی نگاه با

 از "شده؟ جدیدی بد خبر" بود نپرسیده و نرفته جلو

 کردن تجربه حال در او .ندارد وجود بدتری خبر نظرش

سیاهی و است گذشته سر از که آبی همان .هاستبدترین
 .ندارد وجود آن از التربا که ای

 .است اشزندگی یحادثه ترینفجیع یتجربه حال در او

 را پدرش که ایلحظه یفاجعه از حتی شاید که ایفاجعه

 تاریکش و باریک یخانه در سفید دست یک لباس در

 داده تکان تلقین شنیدن برای را اششانه و بودند گذاشته

 .گرفتمی پیشی بودند

است نشسته گلویش زیر دستش بارها روز سه_دو این در 
 کند بازسازي را ایصحنه خواهدمی که کسی عین .

 و بود کرده حبس را نفسش و داده فشار را گلویش بارها
 طنابً  فشار که بود کرده فکر این به وارسادیسم بار هر

 او ظریف انگشتان فشار از بیشتر چقدر گلو زیر دار

 جواب وضوح وقتی ودب نداده خودش به جوابی است؟
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 مسیر هم هایشرگ در خون جریان با که بود افیونی شبیه

 .شدمی

 سیمان سطح .دهدمی تکیه دیوار به ترمحکم را کمرش

 خراش را تنش هم اشهودی روی از حتی دیوار یشده

 سمانه سمت از صدا .شنودمی را هاپچپچ صدای .دهدمی

 برای برکه روحی حال گزارش حال در احتماالاً است؛

 برای امشب یبرنامه بودن اثربی از احتماالاً است بقیه

می گیریکناره و کندنمی شادش چیزی هیچ که دختری
  .گویدمی  کند

 آهنی منقل بیشتر و کندمی بغل را خودش بیشتر برکه

ذغال آن از یکی برداشتن دلش .کندمی نگاه را پایش کنار
 خواهد،می را این دلش چرا .خواهدمی را گرفته گر های

 این به نکند وقت تا بکشد درد باید چون شاید .داندنمی

می حرف گوشی پشت و کردمی گریه وقتی جواد یجمله
 .کند فکر زد

 تا دوتا اون برکه؟ داری سراغ محسنم و من از تربدبخت"

 گند اونقدر .نداشتیم خوش روز ما کردنمی زندگی هم با

 .دادن مونفراری ایران از تا ردنآو باال شونرابطه تو
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نتیکآ  عادله حسینی  
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 از پر کردنشون زندگی مثل مردنشونم حتی انگار اما

 "گندکاریه و آبروریزی

 

 دو_و_پنجاه_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#

 

 

 

 

 

 

 

 

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 مردن یکلمه برای جمع فعل از جواد کرده فکر برکه

 .کردمی اشاره نفر دو مردن به او .بود کرده استفاده

 .پدرش مردن و ...و مادرش مردن

 قرار که آنچه احتمال با بود توانسته زود خیلی جواد انگار

 آن انجام در برکه که کاری بیاید، کنار بیفتد اتفاق است

  .بود معنا تمام به معلول یک

 .منم تربدبخت محسن و تو از آره" بگوید بود نکرده وقت

 "شده زندگیم الینفک جز مرگ که منی

 او .بود گرفته را گوشی محسن نچو بود نکرده وقت

 در انگار زدمی داد محسن .کردنمی گریه جواد برعکس

 داریم ما" است کرده شرکت حنجره کردنپاره یمسابقه

 .بزنیم بیابون به سر باید اصل در ولی برکه ایران آییممی

 و بیایم قراره دونیمنمی خودمونم ولی ایران آیممی داریم
 یا بگیریم رو مادرمون تقاص بیایم باید .بخوریم گهی چه

 "نره؟ دار یچوبه باالی بابامون باشیم مراقب

  کنیم؟می اذیتت صدامون و سر با داریم-
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 و نشیندمی منقل کنار زانو دو روی کهدرحالی اروند
 .گویدمی را این شودمی هاذغال کردن رو و زیر مشغول

 نگاهش با کدام هر که را هاییذغال نظم ریختن بهم برکه

می جواب آرامش با و کندمی تماشا را بودند شده عجین
هفت عجایب به افکارش زدن هم از بعد که آرامشی .دهد
 :زندمی طعنه گانه

 .بود شماها صدای و سر امدغدغه االن کاش-

 قبل دفعات از ترگرم لحنش .دهدمی ادامه کارش به اروند

 :است

 فکر شنیدم وقتی منم .شده چی که کرد تعریف حسام-

 کرد درستش شهمی مگه اصالاً رو قضیه این که کردم

 گممی خودم با پیگیره اینجوری داداشم بینممی وقتی ولی

 .دیگه شهمی البد

می پایین و خوردمی ُسر دیوار به تکیه طورهمان برکه
 .دهندمی خراش را کمرش ناجوانمردانه هاسیمان .آید

 :کندمی زمزمه خسته رد،گیمی قرار که زانو دو روی
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 زندگی نظم .کرده درگیر رو خودش حد از بیش داداشت-

 من بودن اینجا خاطر به  حسامم آقا و سمانه و اهورا و تو

کننده امیدوار و روشن ینقطه هیچ وقتی اونم خورده بهم
 .نداره وجود ای

 که روزی آن از حتی اشچهره .کندمی بلند سر اروند

 :است ترجدی هم بود نشسته حمدامینم ماشین در کنارش

 متوجه که هستی ناامیدی و اضطراب درگیر اونقدر-

 بقیه برای تونهمی چقدر شرایطم همین توی بودنت نباشی

 .باشه نعمت

حالت موهای .خنددمی و دهدمی تکان سر ناباور برکه
 قاب را صورتش طرف دو همیشه از ترنظمبی دارش

 :اندگرفته

 این .اروند باشی شوخ تونیمی هم جدی تحال توی تو-

  گفته؟ بهت کسی حاال تا رو

 در ابروهایش .کندمی اشاره ساختمان به سر با اروند

 در را محمدامین ابروهای قسمتی تا کمی یتجدی حالت

 :کندمی یادآوری برکه ذهن

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 
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 .کنهمی زندگی زن یه داره هاسال از بعد خونه این توی-

 کسایی جای تو چون بخندی من حرف به داری حق
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 یعقده با رو روزاشون دارن هاستسال که نبودی
 .گذروننمی زن یه حضور

 است متفاوت آنقدر هایشاندغدغه .فهمدنمی را او برکه

 او یشده تُنک هایریش روی را نگاهش .نفهمد را او که

 :گویدمی عارفتبی و کندمی ثابت

 حس که زنی یه ولی است خونه این توی زن یه آره-

 غذا شه، بلند جا از کنهمی مجبورش سمانه .دهنمی زندگی

 خونه این توی بودنش که زن یه .بره راه حتی یا بخوره

 ...هم با نداره فرقی نبودنش و بودن .نیاورده زندگی بوی

 :کندمی تکرار را سردش یخنده

اً که کنی خوش چیزی به رو تدل بگیر یاد-  دل واقعا

 دلتون بیشتر باید خونه این توی سمانه بودن .باشه خوشی

 ...من بودن تا کنه خوش رو

 و کندمی رها منقل کنار را دستش درون یمیله اروند
 :آوردمی زبان به اطمینان با را مخالفش نظر

 یخونه توی بار هر اهورا که است خونه این توی زن یه-
 همیشه اینکه برای آرزوش از زنهمی رو حرفش محسا
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 داداشم که است خونه این توی زن یه .گهمی بشه موندگار

 و امنیت ذکرش و فکر تمام حسامه یخونه حتی وقتی
 فرمون ایبهانه هر به و است خونه این توی خوبش حال

 .چرخهمی وری این ماشینش

 :زندمی کجی لبخند

 .بفهمی درست رو هاحس از یبعض دلیل بگیر یاد هم تو-

 توی نرفتنت و رفتن راه به ربطی داداشم و اهورا حال

 .نداره خونه این

 تا و گذاردمی خودش یگونه روی را دستش کف برکه

 تا و بنددمی را چشمانش .دهدمی فشار تواندمی که جایی

 در اشتکراری و آشنا طعم .شودمی تلخ تواندمی که جایی

 :روزها این

 .شهمی ناامید هم اهورا شه،می خسته زود خیلی اداشتد-

به یه شممی من بره عموم وقتی  تونهنمی تنها نه که آدم ش 

 مجبورش تونهنمی هم سمانه دیگه که باشه کسی دلخوشی

 .بره راه و بخوره غذا شه بلند جاش از که کنه
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 دیدن به تمایلی .کندمی باز چشم جمله این گفتن از بعد

 بهتر شاید .شودمی بلند جا از .ندارد اروند عملالعکس

 کسانی شب باشد ترمنصفانه شاید .ببرد پناه اتاق به باشد

 هستند اینجا هوایش و حال کردن عوض خاطر به که را

 که گرفته فاصله منقل از قدم دو فقط .کند خراب کمتر را

 صدای میان در هم باز صدایش .شنودمی را اروند صدای

 :گرفته جا ذغال کردن جاجابه

 شهمی درست چی همه .ذارهنمی داداشم ره؛نمی عموت-

 .کنهمی ذوق خونه این توی همیشگیت بودن با اهورا و

 بهونه بدون دیگه و کنهمی درست رو چی همه داداشم

 چی همه .چرخهمی خونه این سمت ماشینش فرمون

 تریننچسب ذارممی رو تو اسم من و شهمی درست

 تذکر داداشم از خاطرش به بار هر اگه حتی دنیا اشزنداد

 .بگیرم

 

 چهار_و_پنجاه_و_سیصد_پست#
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 حسینی_عادله#

 

 

 

 

 

 

 

 

 این برای لحظه چند .کندمی مکث لحظه چند فقط برکه

 هایشقدم سرعتً  به بعد و گذاردمی وقت محال آرزوی

 هایش،نداشته اروند .است کرده بد او با اروند .افزایدمی

 .است کشیده رخش به را محالش رزوهایآ

می دلخور را سمانه صدای هاپله از رفتن باال حال در
 :شنود

  اروند؟ کردی ناراحتش-
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     EXCHANGE GROUP کاری از 

 ...بزن سیخ رو هاتگوجه سمانه-

 .رسدمی ایوان به .شنودمی را هاپچپچ صدای هم باز

 :فهمدمی را حسام توسط جو عمدی کردن عوض

 سیخ بال و کتف این با ایحماسه چه اهورا ببین بیا اروند-

 .آفریده زدنش

 :است خیالبی اروند صدای .کندمی باز را هال در

 .شهمی کم ماجرا طنز از بگم بهش چی هر کن ولش-

 گرفتن نطفه با و بنددمی محکم کمی ناخودآگاه را هال در

 روزهاست .جنگدمی است گلویش مقصدش که ایگلوله

 .است نداده رفتن سر و شدن پر یاجازه هایشچشم به که

 بینیپیش را عمویش نبودن روزهای کردن گریه با انگار

  .کندمی

 را محمدامین حضور مکان آشپزخانه داخل از آب صدای

 اما داردبرمی قدم سمت آن به دلش .کندمی مشخص

 .رودمی اتاق سمت به و کنندمی را خودشان کار پاهایش

می خاموش را اتاق برق و بنددمی را در رودمی داخل
  .کند
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 روزها این یبرکه .است داده باد به را جمع زحمات تمام

 این نشناسقدر و مالحظهبی یبرکه .ندارد دوست را

 دیگری یبرکه شرایط این در اما ندارد دوست را روزها

 .نیست توانش در شدن

می زمین روی  اما بنشیند آن یلبه تا زندمی دور را تخت
 چند صدای .دهدمی تخت یبدنه به را اشتکیه و دنشین

 مشخص در پشت فرد هویت .آیدمی اتاق در به ضربه

 حیاط داخل از همچنان دیگر نفر چهار صدای وقتی است

 .آیدمی

 حداقلی روشناییه کمک به .کندمی باز را در محمدامین

 را پوزیشنش و را برکه دارد وجود پنجره لطف به که

 :دهدمی تشخیص زود

  شدی؟ اذیت بیرون-

 کلید سمت به دستش و پرسدمی ناراضی و جدی را این

 از را شالش و آوردمی باال را دستش برکه .رودمی برق

 پیش یدقیقه چند را سوال همین .کندمی آزادتر گردن دور

 :کندمی زمزمه .بود پرسیده ترمتفاوت لحنی با اروند
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اً نکن روشن-  خوب کمیه االن باره،دو گردمبرمی ...لطفا

  .نیستم

پیشانی روی هایچین .افتدمی مکث با امینمحمد دست
 با .دهدمی نشان را او رخ نیم روی متفکرش نگاه اش،

  .است نبوده موافق امشب یبرنامه

 که بدهند اجازه نباید که بودند معتقد حسام و سمانه اما

 راهً  این او، نظر به .برود فرو اشتنهایی الک در برکه

 از یک اضطراب در که نیست دختری حال کردن عوض

 فکر دیگر هایراه به .زندمی پا و دست دیگر دادن دست

 .کندمی

 در بعد و کندمی مکث کمی گذارد؛می اتاق درون به پا

 .بنددمی هم را اتاق

 

 پنج_و_پنجاه_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#
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 پیش برکه سر باالی تا و داردمیبر سنگین را هایشقدم

 روی فاصله این از .کندمی نگاه باال از را او .رودمی

 نشستن حالت روی فقط نه .دارد کامل اشراف او حاالت

 شکم درون و خم زانو از را پاهایش کهدرحالی هم آن او

 .کرده قالب هاآن دور را ظریفش هایدست و کرده جمع

 فرو خودش در نگارا که دارد اشراف ایبرکه روی او

باقی او از تریکوچک بخش انگار و شده منقبض رفته،
 .است مانده
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 ایوزنه سکوت در که دختری با کند؟ کارچه برکه با باید

 دم صبورانه و کندمی حمل را خودش جسم از تربزرگ

 به وقتی همآن اشصبوری و برکه مظلومیت .زندنمی

 عجیب باشد بیتابی حال در باید حاال جنسیتش لطف

 .رسدمی نظر به آزاردهنده

 دسته یک مسیر اتاق روشن و تاریک در محمدامین نگاه 

گونه به نگاهش .کندمی دنبال و گیردمی را او موهای از
 باید چطور  که سوال این به افکارش و شودمی ختم او ی

 منجالب از را او و بکشاند برکه رخ به بیشتر را بودنش

  .بکشد بیرون تنهاست ماجرا این در که باور این

 چند این در برکه چشمان .کندمی باریک چشم محمدامین

 برای تالشی حتی برکه و است فراری چشمانش از روز

  .ندارد فرار این نشدن علنی

 دانستمی را هاعسلی شدن پای گریز این دلیل محمدامین

اً پیش ساعتی اما  با را آن برکه سهیل، رفتن از بعد دقیقا

 مخاطب وقتی همآن .بود آورده زبان به بیشتری وضوح

 خالی حوض چشمانش مخاطب و بود محمدامین کالمش

 من .باشه پلمپ من یخونه ماه یک شاید گفتی قبالاً" خانه
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 ضمن .داره امنیت همیشه هتل مثل جایی یه کردم فکر

 هیچ من قبال در کدومتون هیچ .ترمراحت اونجا منم اینکه

 زنده دیگه که خواهریه شوهرً  سهیل .اریدند ایوظیفه

 "... که هم تو و نیست

 نصفه بود رسیده محمدامین به نسبتش به وقتی را اشجمله

 کامل را اشجمله هم او که بود راحت خیالش .بود گذاشته

  .کندمی درک کامل را مفهومش هم و کندمی

 را آرنجش و گذاشته پله روی را پایش یک محمدامین

 .بود شده خم برکه سمت به و بود کرده ستون آن روی

 برکه نگاه مسیرهای که بود شده مسلط او بر طوری

 تو رو آدما وظایف" بود کرده قلدری بعد و شود مسدود

 خواهرت شوهر همیشه برای سهیل .برکه کنینمی تعیین

 تفاوتبی و کنهمی مسئولیتی احساس اگر پس مونهمی

 تو اونم کارت، نصفه یجمله دمور در اما .طبیعیه نیست

 و کنممی مشخص من وقتش به نسبتم اون .کنینمی تعیین
 "!بریمی لذت ازش کنیمی که کاری تنها تو
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 بود نکرده بحثی .بود نداده ادامه و کرده سکوت برکه

 .بود نگرفته قرار هم تأثیرتحت باید که آنقدر انگار حتی

 .اندرفته کما به هایشحس که کسی مثل

 باالی محمدامین که ایدقیقه چند همین االن، همین مثل

 حضور این به العملیعکس هیچ برکه و ایستاده سرش

 .ندارد

 

 شش_و_پنجاه_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#
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 طوری نشستنش حالت .نشیندمی زانو دو روی محمدامین

  .است دیدش مسیر در کامالاً برکه رخنیم که است

 تا رودمی کمکم  .کندمی تماشا را برکه نسنگی زدنپلک

 این از بخشی و شود بر از را دختر این سطر سطر

 نیست خوب وقتی دختر این که شودمی این شامل شناخت

 .زندمی پلک تعداد کم و سنگین

 اوج در اتجدی .است عجیب ترکیب یک اشزمزمه

 :تحکم اوج در خواهش و نرمش

 دنیا مشکلی هیچ با .کنی کمک خودت شدن خوب به باید-

می مردی از داری رو جمله این تو .رسهنمی آخر به
 دست از رو زندگیش آدمای ترینمهم از تا سه که شنوی

 ولی گرفتن ازش رو شغلش و شده بازی آبروش با داده،

 .دهمی ادامه داره

 انگیزترغم گریه از بارها اشخنده .خنددمی خسته برکه

 :است
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 رو اهورا .داشته انگیزه کردن زندگی برای مرد این-

 صفتبی یه از گرفتن انتقام دنبال .داشته رو اروند داشته،

 که اونجاست تهش محمدامین؛ داره ته هم دنیا ...بوده

 .باشی نداشته انگیزه دادن ادامه برای دیگه

 برکه هم باز است امیدوار .کندمی گوش سکوت در 

 این خالء کدام همدبف محمدامین تا بگوید بیشتر برایش

 .شود پر باید اول دختر

 دنبال گرفته راه پرده یلبه از که را نوری یباریکه برکه

 :دهدمی ادامه جانبی و کندمی

 بدون که آدم یه .بودم متهم یه من خورد بهم نامزدیم وقتی-

 کرده اشتباه انتخاب یه کنه توجه بقیه اخطارهای به اونکه

 ولی کرد سرزنشم بابام بشه؛ سرزنش که بود حقش و بود

 دستاش .بود بیشتر کرد که سرزنشی از هاشحمایت

 موهام رو ترنرم رو انگشتاش .گرفت ترمحکم رو دستام

 تا وایساد پاش بابام اما بودم کرده من رو اشتباهات .کشید

 ...کنه سرپا رو من

 :دهدمی تکان سر درد با بعد و سایدمی همبه را هایشلب
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می بیدار سرم باالی عمو بود رفته بابا که اولی شبای-
 اشدیگه دست یه و گرفتمی رو دستم دستش یه با .موند

 تونستنمی کارهااین کدومهیچ .کشیدمی موهام رو رو

 حداقلش اما اومده سرم بالیی چه بره یادم که بشه باعث

نبود خالی دستام و موهام روی بابا دستای جای که بود این
. 

 دستش و شودمی بیشتر محمدامین پیشانی روی هایچین

 غربت چه دختر این .شودمی مشت پایش ران روی

 .دارد غریبی

 زدن حرف به روز سه_دو از بعد و لرزدمی برکه صدای

 :دهدمی نشان تمایل

 اونقدر .کردن اعتراف قتل به دستا اون صاحب حاال-

 کنهمی اعتراف خودش کسی وقتی نفهمم که نیستم احمق

 و دست و گرفتن وکیل چقدر و کمه نجاتش احتمال چقدر
 .الکیه زدن پا

 و سرش که روزهایی تمام یاندازه به .چرخاندمی سر
 تمایل با چرخیده محمدامین سمت به اکراه با نگاهش

 در که است آدمی آخر نگاه مثل نگاهش .کندمی نگاهش
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 حداقل به هایشزدن پا و دست و است شدن غرق حال

 :سیدهر

 

 هفت_و_پنجاه_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 صندلی یه شده؛ صندلی یه به کردن فکر من روز و شب-

دقیقه چند و افتهمی صندلی .زنهمی زیرش لگد با یکی که
 .زنهنمی هم پا و دست حتی دیگه عموم بعد ی

 مسموم افکار .شودمی باز هم از محمدامین  بینی هایپره

 این تواند.نمی حتی محمدامین اما است طبیعی ردخت این

 سمت به را دستش .کند قبول را طبیعی هایالعملعکس

 دست .کشدمی عقب را صورتش برکه .کندمی دراز برکه

 بغضی از خبر برکه صدای .ماندمی هوا در محمدامین

 :رسیده پیروزی به باالخره که دارد

 شهرستان زا داره است، زنده عموزن پدر محمدامین-

 و جواد فقط دم اولیای .آدمی دادگاه یجلسه اولین برای
 درگیر هم خودشون و کنم التماسشون من که نیستن محسن

 .باشن فرزندی و پدر یرابطه

 صورتش کنار در حرص با شود،می مشت برکه دست

 :شودمی شکسته چشمانش سد و شودمی داده تکان تکان

 عموزن دعواهای عمر یه .بیزاره عمو از عمومزن پدر-

می رو عموم آدم اون .بیزاره ازش و دیده رو عمو و
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 خالی جای یعقده و مونممی من و دار باالی کشونه

 تو به موقع اون رسیدنش ته به که دنیایی و عمو دستای

 .شهمی ثابت هم

 مچ .دهدنمی اهمیتی او رفتن عقب به باراین محمدامین

 .کشدمی خودش سمت به را او و گیردمی محکم را دستش

 تواندنمی او اما است کردنی درک برکه کردن خودآزاری

 :بدهد او به دادن ادامه یاجازه

 شهرم این وکیل بهترین حتی االن .نیست مشخص هیچی-

 .بره رو رفتی تو که اینجایی تا اطمینان با تونهنمی

 تکرار پر مرد برای را صدایش .بردمی باال را صدایش

 را مچش کندمی سعی همزمان .بردمی باال روزهایش این

 :شماردمی را کلمات و بکشد بیرون او انگشتان میان از

 شاهد  کرده، اعتراف عمو .مشخصه چی همه برعکس-

 رو جنازه کرده، دفن عمو رو جنازه .بنیامینه ماجرا

  .کرده جاجابه خودش

 :آوردمی کم نفس آخرش جمالت گفتن برای
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

می من از بهتر تو رو این محمدامین مشخصه چی همه-
 هاییانگیزه به رو من حواس داری اصرار منتهی دونی

 ماه دو دیگه، ماه یه تا بره یادم تا کنی جلب ندارم که

 .بیاد سرم به چی قراره دیگه ماه سه دیگه،

 اصل در .شودمی ساکت جمله آخرین گفتن از بعد و

یک را روز سه این مامت .نمانده باقی هم اینگفته حرف
 هاساعت از بعد که کسی مثل حاال و ریخته بیرون جا

 .رودمی سکوت استقبال به ندارد نایی عزاداری

 صفر به تقالهای .کندمی تماشایش جدیت با محمدامین

 شدنش بسته که را زدنیپلک و کندمی تماشا را اشرسیده

  .است شدنش باز از ترطوالنی

 بعد اشحسیبی .است شده تزریق رفینمو دختر به انگار

 .نیست عادی غیر گذاشته سر پشت که ایروانی فشار از

 

 هشت_و_پنجاه_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 

 

 

 

 که طوری .کندمی جاجابه او دست مچ روی را انگشتانش

 نبض شستش .بگیرد قرار برکه نبض روی شستش

 برای هم صدایش .کندمی نوازش را او دست ضعیف

 :دارد الالیی حکم رودمی خواب استقبال به که دختری

 تجربه رو چیزا خیلی من با تو که بوده این تو و من قرار-

 اوج به جاها خیلی و بکشی خجالت چیزا خیلی از .کنی

 و بشم ترحریص فرارت از کنی، فرار دستم از .برسی
 بهم .کنم حست  بدم، فشارت .دارم نگهت ترمحکم

 .کنی سمح بچسبی،
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

می لذت که است این از دردش .بنددمی چشم درد با برکه
 باید اما نبرد لذت که شودنمی مرد این از .بردنمی و برد

  کند؟ چه دار طناب فکر با

 آن زدن ترمحکم .دهدمی ادامه نبض نوازش به محمدامین

 :شودمی امشب قلدر مرد هم باز و فهمدمی را

 تو چون ولی نه یا هست انگیزه تبرا بودنم دونمنمی من- 

 کم و ب بُری که دمنمی حق بهت منی یانگیزه خودت

 که اتفاقی و ماجرا توی اندازه یک به تو و من .بیاری

 قرار چون نداریم تکروی .کنیممی تالش و سهیمیم افتاده

 .ریممی تهش تا دوتایی .وایسه کار پای تنها کسی نیست

 که کدوممون هر .گیریممی سنف هم از آوردیم کم جا هر

 شدیم خسته جا هر .کنهمی گرم رو تنش یکی اون کرد یخ

 نفره دو تیم یه شیممی ...مالیممی رو هم هایشونه نوبتی

 .سهیمیم باخت و برد توی اندازه یه به که

می تزئین هاییچین با برکه حالتبی و خسته چشمان کنار
 .است ایشهلب جان کم آمدن کش ینتیجه که شود

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 تشخیص درست .بیندمی را جزئی تغییرات این محمدامین

 عوض خودش باید را دختر این هوای و حال .است داده

 .هستند بیرون آن که نفری چهار نه کند

بین یفاصله حاال .دهدمی تکیه زمین به را چپش زانوی
 :کندمی زمزمه آرام و مردانه .رسیده حداقل به شان

  تیمی؟هم بیاری در ور من خستگی بلدی-

 .دهدمی تکان راست و چپ به آرام را سرش برکه

 در خاص نجوایش .است قبل دقایق از ترنرم صدایش

 :نشیندمی محمدامین گوش

 .باشم بلد کاش .دونمنمی-

 بیارم؟ در رو تو خستگی من بدم؟ یاد بهت من-

 محمدامین .شودمی بیشتر برکه چشم اطراف هایچین

می برکه پهلوی مهمان دستش .نشیندمی ینزم روی کامل
 معتمدترین به .سپاردمی او به را خودش برکه .شود

 .اشساله بیست دنیای همسفر

 دراز و گیردمی قرار محمدامین پای ران روی که سرش

 هایدست از یکی .است مشخص مسیر یبقیه کشدمی
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 دست .شودمی مشغول موهایش بازی به نرم محمدامین

 دست نبض .است نکرده رها هنوز را برکه ستد دیگرش

 سرد تن .ترمحکم محمدامین قلب .کوبدمی محکم برکه

تیمی هم فقرات ستون روی از عرق و شودمی گرم برکه
 .گیردمی راه اش

 

 

 

**** 

 

 نه_و_پنجاه_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 

 یداشت کافی یاندازه به زمان کنم فکر و گذشته روز چند-
 خواستگاری پیشنهاد و کنی صحبت عموت با بتونی که

 .سفیدبرفی کنی مطرح رو من

 .شودمی همزمان ستاره جیغ صدای با دستش سوختن

 سوزش به توجهبی و کندمی پرت کابینت روی را گوشی

  .بنددمی را کتری شیر اول دستش وحشتناک

  خوب؟ دختر کردی کارچی خودت با-

 .گویدمی را این و ددومی سمتش به ستاره

 تکان را دستش سوزش، شدت از و بنددمی را چشمانش

 مغایرت وضعیتش با دهدمی که جوابی .دهدمی تکان

 مجبور اینکه برای فقط زندمی الکی پای و دست .دارد

 :کند تحمل دلسوزی عنوان به حتی را ستاره حضور نشود
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 .نیست چیزی خانم ستاره-

 بلند دستت از داره جوشآب بخار .نیست چیزی چیو چی-

 .کردی کارچی خودت با ببینم بده رو دستت .شهمی

 سمت به .چرخدمی پشت به و کندمی باز چشم برکه

 سوزش شدت از که را لبی .رودمی ظرفشویی سینک

 سرسری و کندمی آزاد را شده دندانش اسیر دستش،

 :دهدمی جواب

 یه اون شما ممکنه اگه فقط .افتهمی سوزشش زود-

 .ببرید رو چایی و کنید پر استکانم

می جوریاین خودت با چرا کجاست؟ حواست آخه دختر-
 و مبل یپایه به خورد پات که پیش ساعت یه از اون کنی؟

 ...االن از اینم کردی داغون رو پات انگشت

 آنقدر آب سردی .گیردمی آب شیر زیر را دستش برکه

می آب زیر را دستش .ببخشید التیام را سوختنش که نیست
 و او به ترنزدیک و ترضعیف صدایی با ستاره .چرخاند

 :دهدمی ادامه خیرخواهانه لحنی با
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 .کردهمی نباید که کرده وحشتناکی اشتباه یه عموت-

 تو حال دیگه یکی اشتباه خاطر به که نیست درست خدایی

 .بدید تاوان و باشه این عموت پسر دوتا اون و

 دستش سوزش خواستمی دلش که همین ...است همین

  .نباشد او درمان دنبال ستاره اما کند پیدا ادامه

 را دستش سوزش .بنددمی را آب اهرمی شیر ضرب با

 به .شودمی سوزن سوزن قلبش وقتی کندمی فراموش

 هوار توانستمی کاش .چرخدمی او سمت به سرعت

 .نیست قاتل نم عموی زنی،می مفت حرف بگوید و بزند

 جواب االن تا بود نکرده اعتراف خودش عمویش کاش

  .داشت گفتن برای متفاوتی

 تنها و ماندمی باقی کاشای حد در هاکاشای این اما

 جلوی که است این آیدبرمی برکه دست از که کاری

 چشمان یخیره که چشمانی با و نگیرد را کالمش حرص

 :بگوید است ستاره مهربان مثالاً

 شما پیشه وقت خیلی برای بوده چی هر من عموی اشتباه-

 ربطی بهت نه که موضوعی تو و کنیمی اشتباه االن چرا

  شی؟می وارد آریدرمی سر ازش نه و داره
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 عجیب دخالت یواژه کردن جایگزین برای تمایلش

  .است انگیروسوسه

می تکان سر سوالی و خنددمی ناباور .خوردمی جا ستاره
 برکه .است نداشته را العملیعکس چنین توقع .دده

 دارند جنگ سر که چشمانی با .دهدنمی بیشتری توضیح

 با .شودمی درهم ستاره هایاخم که کندمی نگاهش آنقدر

 را مانده خالی استکان تنها .رودمی سینی سمت به مکث

دلخوری از پر یزمزمه صدای و کندمی پر جوشآب از
 برکه گوش به راحت که کندمی یمتنظ طوری را اش

 :برسد

 رو طرفتون بیفته پاش .خدابیامرزی اون خواهر که حقا-

 .آفتاب یسینه کنیدمی پهن و شوریدمی

 ستاره حد و زده را حرفش .دهدنمی تغییر را حالتش برکه

 کرده مشخص ندارد ربطی او به ابدااً که بحثی در را

  .است

 .رودمی آشپزخانه جیخرو سمت به چای سینی با ستاره

 :دهدمی ادامه که نشده خنک دلش انگار
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 سال چند که داداشم حیف .روئه چشمبی رو و چشمبی آدم-

 همین خاطر به رفته یادشون .داد پناه رو خانواده این

 .شدن آواره آقا عباس

 از را دستش دو هر .بنددمی را چشمانش درد با برکه

می سقف سمت به را سرش و گذاردمی سینک یلبه پشت
 .خواهدمی را دیگری شکندندان جواب دادن دلش .گیرد

اً اما  در را واقعیت این انصافش وقتی جوابی؟ چه واقعا

اً سهیل که کوبدمی صورتش  او یخانواده سال چند واقعا

 روزها این در اگر که فکر این از پلکش .است داده پناه را

 در ماندن .پردمی اوردبی پناه خانه این به باز بود مجبور

 ؛ستاره وجود با و باران حضور بدون سهیل یخانه
 آن ژانر که است کوتاه داستان یک شبیه جمله این .اصالاً

 .است وحشت

 

 شصت_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 

 

 

 آی؟نمی برکه-

 ساعت دو .است محسن یکالفه و خسته صدای صدا،

 از سهیل .بود رفته فرودگاه هب استقبالشان برای برکه پیش

 .بود کرده دعوت شام برای را پسرها و برکه قبل روز

 این که بود کرده هماهنگ پسرها با جداگانه هم خودش

 یخانه .شوند جاگیر باال یطبقه در هتل جای به مدت
 از استفاده امکان و بود شده داده اجاره که بود هاماه عمو

  .نداشت وجود پسرها برای نه و برکه برای نه خانه آن

 رفتار و سهیل نوازیمهمان وجود با هستند اینجا حاال

 .است خیرخواهانه ظاهر در که رفتاری .ستاره دارمورد
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 اما شوندمی ادا و تزئین دلسوزی با که جمالتی

 توانسته اول ساعت همان و بود غرض از پر محتوایشان

 .کند ترکالفه را کالفه محسن و جمع را جواد هایاخم بود

می قبل شدت به دستش .آوردمی پایین را سرش برکه
 روز چند .اندازدنمی آن به هم نگاهی نیم حتی اما سوزد

 حتی را خودش و است کرده فراموش را خودش که است

 .دهدنمی قرار هم آخر اولویت در

 .اومدم منم بخوری رو چاییت تو تا-

 چند اتفاقات تأثیرحتت انگار که گویدمی لحنی با را این و

 .دارد گرم البته و سبک مالیم، لحنی .نیست قبل یدقیقه

 دیده فرودگاه در را پسرها شکسته یچهره که ایلحظه از

 قول را هاآن کردن حمایت و ماندن سرپا خودش به بود

 شدن پودر حال در داخل از خودش اگر حتی بود، داده

  .باشد

 را موهایش اشسوخته ستد با و رودمی کابینت سمت به

 .دهدمی هل شال داخل به
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 گیردمی دندان به را لبش پوست .داردمیبر را اشگوشی

متوجه نگاه اولین با .شودمی رسانش پیام یصفحه وارد و
 طبق و است شده داده پاسخ بنیامین هایپیام که شودمی 

 ...خودش توسط نه مدت این تمام قانون

 هاییجواب به و کندمی رد را بنیامین یشده خوانده پیام

 .رسدمی داده محمدامین که

 .بگم بهش بتونم که نیومده پیش شرایطش هنوز نه-

 :است بنیامین سمت از باز بعدی پیام

 برای دلت اصالاً تو ببینم عروسک؟ مثالاً شرایطی چه_

 با من که من کنی؟می فکر من به اصالاً شه؟می تنگ منم

  .دارم شک شدنت دلتنگ به دنتکر دوری این وجود

 :است اولش جواب تکرار نوعی به محمدامین بعدی جواب

 ...روزا این شلوغم کمیه-

 از تنها "اکی" یک است وگوگفت این ختامحسن که پیامی

  .لب همیشگی ایموجی بدون .است بنیامین سمت
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 صفحه که کندمی نگاه گوشی یصفحه به آنقدر برکه

برمی کابینت روی به را گوشی .ودشمی قفل و خاموش
 اینکه .برسد نتیجه دو به تواندمی وگوگفت این از .گرداند

 فراخوانده شاهد عنوان به دادگاه سمت از بنیامین هنوز

 حتی محمدامین اینکه دوم و ندارد خبر چیزی از و نشده

 روی هیچ کندمی بازی را برکه نقش هاچت در وقتی

  .دهدمین نشان بنیامین به خوشی

  کنی؟می کارچی تو اون-

 سمت به و کندمی مکثی .کندمی صدایش سهیل اینبار

 آشپزخانه در همچنان خواهدمی دلش .رودمی خروجی

 چند رفتار به نه .کند فکر و بماند خواهدمی دلش .بماند

 .بنیامین پیش دقایق هایپیام به نه و ستاره قبل یدقیقه

 او به  .کند فکر محمدامین به و بماند که خواهدمی دلش

 و او به .هست انگار هم باز نیست کنارش وقتی حتی که
 هنگام اشمردانه انگشتان و دستش گرمای ماندگار رد

 فقط هدفش کهدرحالی برکه گردن با اشاتفاقی هایتماس

  .بود برکه موهای نوازش
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 ایگوشه در ذهنش کهدرحالی زندمی بیرون آشپزخانه از

 .است مانده جا اشتیمی هم به کردن فکر برای آنجا از

 

 یک_و_شصت_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#

 

 

 

 

 

 

 حال در جواد .گذردمی سهیل و پسرها یکاناپه کنار از

 .اندازدمی صورتش به گذرایی نگاه سهیل به دادن گوش

 در دیدارش لحظات اولین در او یجمله اولین هنوز

بی اونقدر ما" خوردمی زنگ برکه گوش در فرودگاه
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 عمو نبودن و تو روزای ترینسخت در که بودیم معرفت

 ماجرای در امروز اما نبودیم، کنارت باران و عموزن و

 معرکه وسط ما از بیشتر حتی تو ما بابای و مامان

 "وایسادی

 آویزان پشت از درسا کاناپه روی شدن جاگیر محض به

 شرمندگی یک رگیرد عجیبی شکل به .شودمی گردنش

 تا او برای بتواند باید اینکه .است بچه این درمورد خاص

 بودن خاله جایگاه در اما کند پر را مادر خالی جای حدی

  .لنگدمی هم خود

خونه ببره رو من گممی روزه چند شده بدجنس سهیل بابا-
 کنی؟می دعوا باهاش !نه حاال گهمی عباس عمو و خاله ی

 گوشش کنار احتیاط با و یواشکی حالت به را این درسا

  .گویدمی

 با شده قفل گردنش زیر که را او کوچک هایدست برکه

می محتاطانه خودش مثل را او جواب .گیردمی دست دو
 :باشد نداشته را شدنشان شنیده ترس درسا تا دهد

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 عباس عمو و من .نداره تقصیری سهیل بابا خانم درسا-

 و نداره فرش خونه اون االن .نیمکمی تکونی خونه داریم
 نشی مریض وقت یه که اونجا نیارت خواستم من .سرده

 .بشم دارغصه من

 به .چرخاندمی سر محسن سمت به جمله این گفتن حین و

 نشستنش حالت .متوسط قد آن با رویش سبزه عموی پسر

  .است شده هم ترکوچک ابعادش انگار که است طوری

 و کرده فرو هایشران در آرنج از را هایشدست
 پایین سمت به آنقدر و است کرده قفل درهم را انگشتانش

اً که شده خم می آسیب کمرش و گردن هایمهره به قطعا
 .دهدمی گوش سهیل و جواد به حالت همان در و رسد

  .نیست خانه هال داخل ستاره از خبری

 :کندمی فرو برکه گردن در را صورتش معترض درسا

 رو من بگو بابا به .پوشممی لباس تا سه شمینم مریض-

 هم ستاره عمه این .رهمی سر امحوصله اینجا .اونجا بیاره

 .کنهمی غرغر کارام به شهمه
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 نیروی به انگار .دهدمی فشار زمین روی را پایش برکه

 تنش از فشار حجم این کشیدن بیرون برای زمین یجاذبه

اً باید االن .دارد امید  تمرکز اشزندگی معضل روی دقیقا

 شدن بزرگ حال در کمبود اوج در که درسایی کند؟

 غیرقابل حضور شدن پررنگ یا عمویش ماجرای است؟

 ماجرای شدن علنی از بعد هم آن بنیامین مثل تحملی

  عمو؟

اً  هایشدغدغه از یک کدام روی را اولویتش باید واقعا

  ندارد؟ انیچند امید کدامهیچ حل به وقتی همآن بگذارد

 رخشنیم یخیره منتظر و شده گرد هایچشم با درسا

 که دهدمی فشار هم روی طوری را هایشلب برکه .است

 چال .است کردن فکر حال در او که کند تصور درسا

 است خودش فقط و شودمی بیشتر اینکار با اشچانه روی

 اینکه برای فقط است خریدن زمان حال در داندمی که

 :کند کم را صدایش گرفتگی و ارتعاش

 رو ریختم برنامه یه .نه یا گفتم بهت دونم نمی ...اووم-

 و بگیریم نفره دو عکس کلی تونیممی باهاش که گوشیم
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 رو گوشیم که حیف منتهی .بشیم هاپرنسس شبیه بعدش

 .گذاشتم جا آشپزخونه کابینت روی

 

 دو_و_شصت_و_سیصد_پست#
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 گردنش دور از درسا هایدست آنی به .گیردمی جواب

 با آشپزخانه سمت به دویدن حال در او و شودمی باز

 :دهدمی جواب هیجان

 .آرممی االن-

 تمام .شودمی فشرده دلش و کندمی تماشا را درسا دویدن

 او حواس کردن پرت به درسا درمورد هایشروش

 .است شده معطوف

  برکه؟ گیمی چی تو-

 را این خستگی با و دهدمی تکیه کاناپه به را سرش جواد

 .پرسدمی

 را هایشلب .چرخاندمی او سمت به را نگاهش برکه

 لحنش در را درماندگی کندمی سعی و سایدمی بهم محکم

 :برساند حداقل به

 دادگاه اول یجلسه منتظر باید .بگم تونمنمی چیزی منم-

 .آدمی موقع اون تا هم قانونیپزشک جواب ظاهرااً باشیم،

 روی بر داغ سرب کسی جواب این از بعد انگار و

 .فهمدمی را حرارت از دهانش شدن پر .ریزدمی زبانش
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 امیدوار اینکه از بیشتر تواندمی قانونیپزشک جواب

 جان کم یساقه یپیکره بر تبر آخر یضربه باشد کننده

 .باشد امیدشان

 دو را دستش دو هر .کندمی باز را انگشتانش گره محسن

می فشار شده خم حالت همان در و گذاردمی سرش طرف
 :دهد

نتیجه هم افتاده اتفاق که ماجرایی هم .مشخصه چی همه-
 چی که نکنیم باور که کنیممی سعی داریم فقط .دادگاه ی

 .آدمی سرمون بعد به اینجا از و اومده سرمون به

 را نظرش کسی باید شاید .بکند اعتراضی کسی باید شاید

 دارد را مرگی ناقوس حکم محض سکوت این اما بکند رد

  .شودمی نواخته محکم که

 بر لعنتی یواژه تلفظ با و محکم مشت را دستش جواد

 پایین لب رحمانهبی برکه .کوبدمی دیگرش دست کف

 یک .خواهدمی گودال یک دلش گیرد،می گاز را خودش

آرام خیلی شاید که ابدی خواب یک و مادرش کنار گودال
 این متأسف سهیل .باشد درامش و پرتالطم زندگی از تر

 برای مفیدی حرف وقتی و کندمی تماشا را ناامید جمع
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بی مثل ماجرا این .کندمی اختیار سکوت ندارد گفتن
 بر دستش از کمکی که نیست باران یخانواده خانمانی

 .بیاید

 .خورد زنگ گوشیت خاله خاله،-

 گوشی و زندمی بیرون آشپزخانه از صدا و سر پر سادر

  .گیردمی سمتش به را

 خوانده اساماس یک و محمدامین از پاسخبی تماس یک

 ندارد که را زدن زنگ شرایط .نشده

 از پیام تصورش برخالف .رودمی پیامک سراغ به پس

 دممی اره محمدامین با دارم ساعته دو" است سمانه سمت

 باالی یطبقه بیای تو رو مدت این بذاره که رمگیمی تیشه

 حریفش فعالاً ...کنی زندگی مستقل اونجا و من یخونه

 دیدن با و باشی خودت یخونه نزدیک تو خوادنمی .نشدم

 "بشی اذیت خونه

 پیام که است خیره اشجمله آخر ناراضی ایموجی به برکه

 ملتفتش تو" شودمی ارسال مخاطب همین سمت از دومی

 اونجا اگرم .تریراحت اونجا و مستقله طبقه اون که کن
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 ایوسیله یه با بیاد خودش محمدامین رفت سر اتحوصله

 جات هر کالاً رو، تنت رو، سرت ...کنه گرم رو سرت

  ".کرده یخ که رو

 هاستمدت صورتش هایعضله خندد،نمی که بخندد باید

 اما .ایهگری نه و است کار در ایخنده نه .اندشده فلج

 نام بردن حتی که است این ماجرا عجیب قسمت

 بدترین در .دارد برایش را حالنا حول یک حکم محمدامین

 .گذاردمی را خودش تأثیر هم شرایط

 

 سه_و_شصت_و_سیصد_پست#
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 :نیست بردار دست سمانه دهدمی نشان سوم پیام

 یخونه دم دآمی خودش شب آخر بگم رفت یادم راستی-
 ماشین با نیار رو خودت ماشین تونستی اگر .دنبالت سهیل

 اگرم .کن قانعش قضیه این برای جورییه بیا محمدامین

 رو، سرش حاال .کن گرمش جورییه بدقلقه خیلی دیدی

 ".کرده یخ که رو جایی هر یا رو تنش

  بگیریم؟ عکس خاله-

 .ندارد ادند جواب برای تمرکزی اما کندمی نگاه درسا به

 و رفاقت در که دختری پیش .است سمانه پیش فکرش
 محمدامین برای جبران قصد شاید .کندمی افراط حمایت

 دختری بودن، پرورشگاه فرزند لطف به هم شاید دارد را

  .کندمی درک ویژه را برکه شرایط با

 را برکه ماشین را، فرودگاه تا مسیر تمام سمانه امروز
اً حرکت از قبل .بود کرده اسکورت خانه حیاط وسط دقیقا

 که بود داده توضیح بارها حوصلهبی برکه محمدامین ی
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اً  که بنیامینی و نیست هااحتیاط سبک این به لزومی واقعا

 خطری تواندنمی است شانرابطه کردن رسمی دنبال به

 شرط که بود زده حرف احتیاط از سمانه اما باشد داشته

 احتیاط در را محمدامین فکارا ردپای برکه .است عقل

 اگر" اش جمله این در البته و بود دیده اشگونه وسواس

 اسم به ممکنه تنهایی تو و بازداشته عموت بفهمه بنیامین

 "وقتت سر بیاد آوردنت در تنهایی از و تو از مراقبت

  دی؟نمی رو جوابم چرا خاله-

 فقط و لحظه همین در .باشد لحظه در کندمی سعی برکه

  .درسا برای

 حالت به را او کوتاه موهای و آوردمی باال را دستش

 :زندمی گوش پشت نوازش

 کنار اتاقت تو یا بگیریم عکس اینجا فقط .بگیریم آره-

  عروسکات؟

می حدقه در را هایشمردمک متفکر و راضی درسا
 را هال داخل افراد تمام سر ستاره بلند صدای که چرخاند

 را روسری یک کهحالیدر ستاره .اندچرخمی او سمت به

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 نگاه بدون و درهم ایچهره با پیچیده سرش دور به محکم

 :رودمی آشپزخانه سمت به کسی به کردن

 شده دیر خوابم کجاست؟ هاتقرص سبد این سهیل-

 .شدم سردرد

 کند وقت اینکه از قبل .کندمی نگاهش اخم با و تند سهیل

 :شودمی بلند جا از محسن کند اعتراضی

 ما دیمی مرخصی یاجازه اگه داداش جان سهیل خب-

 .ایمخسته خیلی دومون هر .باال یطبقه بریم

شده دراز دست شرمنده و شودمی بلند جا از مکث با سهیل
 :دهدمی فشار را او ی

 من ایدخسته گیمی چون ولی زوده خیلی هنوز-

  .کنمنمی نشستن بیشتر برای اصراری

 برکه دست .شوندمی بلند او از تبعیت به هم برکه و جواد

 را او منظور برکه .شودمی کشیده غمگین درسای توسط

 :گویدمی سهیل به رو اما کندنمی نگاهش .فهمدمی خوب

 اگه فقط .برم باید بعد هستم باال ساعتی یه منم سهیل_

 .باشه من پیش درسا رو ساعت یه این بدی اجازه
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 :گویدمی محترمانه و زندمی ایشرمنده لبخند سهیل

 به احتیاجی خواهرت دختر با بودن برای تو خوب دختر-

 .نداری من یاجازه

 

 چهار_و_شصت_و_سیصد_پست#
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 ضمن نیست، سنگین درسا سر .است رفته خواب پایش

 پای روی را سرش درسا که نیست هم زیادی زمان اینکه

 انجماد شبیه حسی وقتی اما .ستا خوابیده و گذاشته برکه

خواب این دارد را بدنش اجزای تمام هایرگ در خون
  .نیست عجیبی اتفاق اصالاً رفتگی

 .است نزده لب کرده پر که آبی لیوان به هنوز جواد

 و گذاشته آن روی را لیوانش ایستاده، کانتر پشت همچنان
الس این انرژی، نوع هر از تهی بازنده، یدونده یک مثل
 :کندمی مرور رو ها

 وقتی .شممی گیج بیشتر فهمممی بیشتر چی هر برکه-

 چون برگردیم نتونستیم .نبودیم ایران ما شد ناپدید مامان

 قانونی مشکل سربازیمون بحث خاطر به که دونیمی تو

 اضطراب تو داشتیم وقتی دور راه همون از اما .داشتیم

 پیدا پیگیره چطور اباب که دیدیممی زدیم،می پا و دست

 .مامانه کردنه

 از ایلحظه برای را برکه نگاه محسن پوزخند صدای

 کشیده، دراز کاناپه روی محسن .کندمی جواد روی

 را چشمانش ساعد با و کرده خم زانو از را پاهایش
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 هر از انگار اما ندارد خوابیدن به تمایلی .است پوشانده

 گووگفت مدت متما .است فراری است روشنی و نور چه

 شرکت نفره سه دلخراش بحث این در وضعیت همین با

 .بود کرده

می فرو درسا موهای الی نرم را سردش انگشتان برکه
 کانتر روی لیوان به جواد جای به باراین را نگاهش .کند

 این درون یاثاثیه حداقل و کاناپه آن لیوان، این .دهدمی

 که بود این قصدش .ودب گذاشته جا عمد به برکه را خانه

 حاال .بزند سر خانه این به دلتنگی رفع برای گاهی

 در را مادرش که ندارد وجود شرایطی اما ...اینجاست

 این روی را پدرش و لیوان آن درون چای خوردن حال

 زمانی .کند تصور وحش حیات تماشای مشغول کاناپه

 نندما ایفاجعه درگیر اشزندگی .ندارد دلتنگی رفع برای

 ترکمرنگ را قبلی هایمصیبت که است شده هیروشیما

 .دهدمی جلوه

 که یادمه اما بودم شوکه .بود سالم شونزده موقعاون من-

 وجود با حتی .بود عمو زن کردن پیدا پیگیر چقدر عمو
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 هر به کردنش پیدا برای دوتایی داشتن بابا با که اختالفی

 .زدن ایبسته در

 تمسخر و شکایت از پر لحنی با و بسته چشمان با محسن

 :دهدمی جواب

 که مدتی تمام که بگیم کی به بگیم؟ کی به رو دردمون-

می اقدام قانونی مامانمون شدن مفقوداالثر برای بابامون
می بازی سیاه داشته کرد روزنامه رو شدنش گم و کرد
 مفقود خودشم کرده چالش خودش کشته، خودش .کرده

 .هکرد اعالم رو شدنش

 خانه هال وسط آب پاچیدن و لیوان شکستن صدای

 و سرعت با برکه .کندنمی ایجاد محسن حالت در تغییری
 جایش در کمی فقط درسا .کندمی نگاه درسا به وحشت

 از پر جواد .چسبدمی بیشتر برکه به و شودمی جاجابه

می آزاد اشحنجره از شدت با را کلمات انزجار و نفرت
 :کند

 بعد موقع همون شهمی جوریچه !شه؟می جوریچه آخه-

 نکنه اعتراف بابا  بشه، بازجویی بابا از مفقودی اعالم از

 مامان که بگه اول بازجوییه توی بعد سال چهار اونوقت
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 داستان ...کرده چالش اشخونه یباغچه تو و کشته رو

ا؟ چیه  واقعا

 

** 

 

 

 امینمحمد ماشین .است ماشینش وسط یآیینه به نگاهش

 محمدامین یخانه مسیرشان .آیدمی ماشینش پشت به پشت

 آنقدر شاننتیجهبی و نفره سه گویوگفت تأثیرتحت .است

 نگفته محمدامین به سمانه پیشنهاد از که است ریخته بهم

  .بود

 محمدامین و بود زده بیرون سهیل یخانه از او تماس با

 به شدن نزدیک لحا در .بود دیده ماشینش به داده تکیه را

 خودش صورت روی را محمدامین یموشکافانه نگاه او

 این با من تیمی، هم" بود شده سؤالش این مهمان و دیده

 "بودم نداده تحویلت روز و حال
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 پنج_و_شصت_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شبی تکرار دلش که بود کافی کلمه دو همین "تیمی هم"

 .بود گرفته قرار تیم یک در مقابلش دمر با که بخواهد را

 از گرفتن نفس .بخواهد را قرارشان به کردن عمل دلش
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 شدن گرم و او به چسبیدن .آورده کم نفس وقتی مرد این

 ...شده له فشار زیر که ایشانه مالیدن و بسته یخ که تنی

  بود، خیابان آنجا .نبود میسر امکانش و خواستمی دلش

اً محمدامین اً و کشاندنمی اینجا به را وتشانخل قطعا  مطمئنا

 شانسمت به هاپنجره پشت از سهیل و جواد نگران نگاه

 کج ماشینش سمت به را مسیرش تا بود کافی هاهمین .بود

    .خواستمی را اشتیمی هم دلش کهحالیدر کند

خالصه برایشان پسرها ریختگی بهم اوج در قبل دقایقی
 و اشقبلی نامزدی از .بود فتهگ واعظی بنیامین از وار
 مورد در بیش و کم پسرها که اتفاقی خوردنش، بهم شکل

 و عمو عجیب ارتباط از برکه .داشتند اطالعات آن
گیج اوج در پسرها که بود شده باعث و بود گفته بنیامین
 .شوند زدهبهت شدن

 شبیه حسی و دیدمی آزار خودش مالحظگیبی از برکه 

 بنیامین حضور از که بود مجبور اما شتدا شدن مچاله به

 بنیامین اینکه گفتن از برکه .بگوید جرم یصحنه در

 فاکتور هم شودمی خوانده دادگاه به زودی به واعظی

 در مختصرش توضیح هایشحرف ختامحسن .بود نگرفته
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 تهدید را او واعظی بنیامین سمت از که بود خطری مورد

کم لبخند با و کرده رعبو زودتر بخش این از .کردمی
 خطر این احتمال خودش نظر از که بود کرده تأکید جانی

 را احتیاط جانب دوستانش اصرار به فقط و است کم خیلی

 .کندمی رعایت

 دو_یکی حد در کالمش یحاشیه در و بود گفته سمانه از

 محمدامین از هاساعت اگر کهدرحالی .محمدامین از جمله

  .دشونمی خسته و بگوید

 .است آن در محمدامین یخانه که شودمی خیابانی وارد

 را سمانه تماس .شنودمی را اشگوشی زنگ صدای

 و سالم که اندشده خودمانی آنقدر .دهدمی جواب
 :باشد شده مختصر و کوتاه شاناحوالپرسی

 با رو حرفا یبقیه شد؟ شب نصفه تو، پس کجایی دختر-

 رو باال این بیا پاشو عدب روزای برای بذار پسرعموهات

 .بدیم سامون و سر برات کمیه
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 محمدامین یخانه با در چند فقط .کندمی کم را سرعتش

 که دهدمی نشان سمانه توضیحات یخالصه .دارد فاصله

 :است مصر پیشنهادش روی او

 رفتی تو سمانه، محمدامینم یخونه در پشت االن من-

 ؟!خودت یخونه

 متعجبی لحن لحنش .کشدمی طول یهثان چند فقط او مکث

می حس را آن در مخفی یخنده برکه اما رسدمی نظر به
 :کند

ا؟-  .خوندی رو من پیامای کردم فکر من واقعا

 سناریوی .کشدمی را دستی ترمز و کندمی توقف خسته

 :است مشخص سمانه یشده چیده

 و دوختی و بریدی خودت .بهت ندادم جوابی ولی خوندم-
  کردی؟ من تن

 :خنددمی خیالبی سمانه

 .داره دیدن لختت .نکردم تنت خدایی ولی دوختم و بریدم-
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 ماشین توقف آینه از و آیدمی کش کمی هایشلب

اً را محمدامین  کاش .کندمی تماشا ماشینش پشت دقیقا

 شیطنت این به توانستمی و بود نرمال اشزندگی شرایط

 .کردمی هدی با روزی که کاری .کند همراهی و بخندد

 :است حد این در توانش نهایت

 فاز تو زیادی داره؟ امنیت تو با خونه اون توی حسام-

 .آدمایی کردن لخت

بی برای تنبیه عنوان به .باش خودت امنیت فکر تو-
خوش اون با باید امشب کردی من پیام به که ایتوجهی
  .کنی سر خونه اون تو تنها اخالق

 تماشای به آینه از بار چندمین برای .دکنمی بلند سر برکه

 و است سرش پشت که مردی .نشیندمی سرش پشت مرد
 .است پشتش

 :است ریختن نمک حال در همچنان سمانه

 فقط کنید پاره ب َکنید، نخواستید بدوزید ببرید، امشب-

 .نکنید اسراف که باشه حواستون
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 حسینی_عادله#

 

 

 

 

 

 

 

ضربه .زندمی ضربه آب از خالی حوض به پا کنو با
 یک مثل .هستند یکنواخت و منظم یفاصله با هایش

  .است پایبند نظم به که آونگ

گذاشته محمدامین یخانه به پا که است ربع یک از کمتر
 تعداد ساختمان خاموش هایچراغ دیدن با محمدامین .اند

 :بود یدهپرس و بود شده زیاد اشپیشانی روی هایچین
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  کو؟ سمانه پس-

 ماه تماشای به کرده، بلند آسمان سمت به را سرش برکه

 :بود داده جواب عجله بدون و بود نشسته

 .آدنمی گفت-

 و بود کرده درک حیاط در بستن در را محمدامین مکث
 پا بلند هاییقدم با محمدامین .بود نداده نشان العملیعکس

 ماه تماشای به همچنان هبرک و بود گذاشته خانه درون به

 ادامه دادمی نشان خودی سیاه ابرهای میان در منت با که

 .بود داده

 .شنیدمی حدی تا را محمدامین کردن صحبت جدی صدای

اً .کند دقت شنیدن بیشتر برای دیدنمی لزومی  مخاطب قطعا

می .بود گرفته قرار اعتراض مورد و بود سمانه او
 و خیالبی لحن و حمدامینم یچهره جدی حالت توانست

  .ندهد اهمیتی و کند تصور را سمانه پرشیطنت

 را نفره دو بودن تنها این محمدامین مثل نه برکه

 اتفاق یک را آن سمانه مثل نه و کردمی تصور خطرناک

 .کردمی تعبیر پرشیطنت
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 توانی نه و داشت بودن خطرناک برای حسی نه برکه

 مثل .است ابهاماتش گیردر بیشتر او .کردن شیطنت برای

 دیدی یزاویه نه رفته، فرو مه پر یجاده یک در که کسی

 لذت برای مجالی ناتوانی، این و جاده به تسلطی نه و دارد

 .گذاردنمی باقی مسیر یبقیه از بردن

 .رودمی فرو سیاه ابر آغوش در چشمانش مقابل در ماه

 ابر سیاهی در ماه انگار ماندنمی باقی آن سفیدی از چیزی

 .است شده حل

می ترواضح را محمدامین ناراضی و معترض صدای
 :شنود

 خودت و گرفتی تصمیم خودت که کردی اشتباه خیلی-

  فهمی؟می رو این امانته من دست دختر این .کردی عملی

 بنددمی چشم چکدمی صورتش روی که ایقطره اولین با

 .داردمی نگاه آسمان به رو همچنان را صورتش اما

اً محمدامین کندمی فکر خودش با  چیزی چه نگران دقیقا

 که خودش از ترسد؟می برکه از یا خودش از است؟

اً  که ایشده تعریف قوانین به وقتی هم آن بترسد نباید قاعدتا
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 آن وقتی، هم آن .است پایبند عجیب دارد خودش برای

 پایش ران روی برکه سر و بودند شده تیمیهم که شب

 پیش در را انحرافی مسیر هم باریک محمدامین دست ودب

 .بود نگرفته

 هایش،حس که دختری از .بترسد نباید هم برکه از

 دفن سروسامانشبی افکار پشت را تمایالتش و نیازهایش

 هاییکابوس پشت و هایشبیداری شب پشت .است کرده

  .بودند شده هایشبیداری جز حاال که

 .کنندمی لمس را صورتش دترسخاوتمن باران قطرات

 

 هفت_و_شصت_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#
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 آیندمی پایین را ایوان یپله سه که محکمی هایقدم صدای

 هاقدم .دهدنمی تغییر را حالتش و شنودمی وضوح به را

 محکم صدای و شنودمی متوقف اشحداقلی یفاصله در

 :شودمی جایگزین محمدامین

 دو_یکی منم .بخواب تو برو زودتر .شیمی یسخ داری-

 .تو آممی دیرتر کمیه ایوونم تو فعالاً دارم مهم تلفن تا

اً ایقطره ادامه تأخیر با برکه و افتدمی هایشلب بین دقیقا
 :شنودمی را محمدامین یجمله ی

 از تونیمی .گذاشتم اتاق در روی رو کلید ضمن در-

 .کنی قفلش داخل
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 و گیرندمی رطوبت آب یقطره شدن پخش از هایشلب
 کردن باز برای قصدی .دارندبرمی نم هایشسرشانه

 :ندارد چشمانش

 و بچرخونیش من، مغز روی بذاری که نداری کلید یه-
 .کنی قفل رو مغزم شده که ساعتم چند برای

 قدیمی، هایموزاییک روی باران ضربات جانکم صدای

 محمدامین سکوت .ستا نفره دو فضای این صدای تنها

 .است شنیدن بیشتر منتظر که دهدمی نشان

 بدون او و گیردمی جا برکه هایمژه بین باران قطرات

 :دهدمی ادامه عجله

 برای ساعت چند برای بتونم بلکه کنی قفل رو ذهنم-

 جوریچه که نکنم فکر .نکنم فکر هیچی به و باشم خودم

می جوریچه شه،با گرفته رو آدم یه جون تونهمی عمو
 آقاجون یخونه یباغچه توی رو آدم اون رحمانهبی تونه

 تو بده، رو عموزن شدن گم خبر خودش کنه؛ دفن

 این با هاسال این تمام و نکنه اعتراف قتل به بازجویی

 .کنه سر وحشتناک راز
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 .است پرونده این اصلی سواالی تو سواالی این برکه-

می جوریچه دادگاه اول یسهجل ببینیم باشیم صبور باید
 بکنی خودت به تونیمی تو که هم کمکی بهترین .گذره

 .کنی فکر بهش کمتر روز اون تا که اینه

 دوست .کندمی دراز را دستش یک بسته چشمان با برکه

 در .کند حس بدنش جزء به جزء با را باران قطرات دارد

 :دهدمی تکان سر حالت همان

 مشتاق .ندارم دادگاه اول یجلسه هب کاری من محمدامین-

چه بگو تو .پرسممی تو از دارم االن .نیستم هم رسیدنش
 همه به یهو و کنه سکوت سال چند عمو که شهمی جوری

 .چیه برای تناقض همه این بگو تو .کنه اعتراف چی

 زیر را رویشروبه دختر .کندمی تماشایش محمدامین

 و را اششده خیس یردهخو ُسر شال .کندمی تماشا باران
 .دارد زیاد دادن برای جواب .اندشده نمدار که را موهایی

 تسلطش که است دیده مشابه هایپرونده هاسال آنقدر

 توضیح بیشتر چقدر هر اما .نباشد کم پرونده این روی

 .شودمی فاجعه عمق درگیر بیشتر برکه بدهد
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 نچشما و شودمی گودتر چشمش زیر لعنتی گودی آن
  .ترحالتبی اشکشیده

 و است برکه شان در نه برکه سوال گذاشتن جواببی اما
 .داردبرمی جلو به دیگر قدمی .خودش قاموس در نه

 تنها اشسینه یقفسه تا برکه انگشتان نوک که طوری

 :دارد فاصله متری سانتی

 

 هشت_و_شصت_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#
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 که اینه چید شهمی که پالنی بهترین شاید و ترینمنطقی-

 شرایط یه تأثیرتحت .شده جرم مرتکب ناخواسته عموت

 و پسرهاش سمت از چون و کرده دفن رو جنازه خاص
 شدن مفقود بوده مجبور پس بوده فشار تحت خانمش پدر

 کرده مفقودی اعالم خودش چون و بده اطالع رو زنش

 .شده بازجویی ساده و کوتاه خیلی

 از باران از درشتی یقطره .کندمی باز چشم آرام برکه

 :دهدمی جواب حسی هر از خالی او و چکدمی اشمژه

 وجدانعذاب با سال پنج .چینممی من رو پالن یبقیه-

 روزا و رفته راه خواب توی شبا کرده، نرم پنجه و دست

 بازجویی توی و آورده در رو نرمال آدم یه ادای فقط

 وحشتناک جو تو و آورده کم و ترسیده اونقدر بعدی جدی

 .کرده اعتراف که گرفته قرار بازجویی

 :است عصبی و معنی بی اشخنده

 ماجرا شاهد تنها جانب از ًِااحتماال طرف یه اینا یهمه-

 احساس کنهمی سوءاستفاده ازش داره هاستمدت که
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 ...دهمی لوش آدم اون آخر و اول دونسته می .کرده خطر

 .کرده تمومش و بریده که کرده فکر اینا یهمه به احتماالاً

 این زیر حتی برکه پلک پریدن .است گرفته شدت باران

 خوبی اتفاق که داندمی خوب .است هشداردهنده هم باران

 شوک عالئم تمام برکه .نیست دختر این انتظار در

بی و وقت هایزدن عق از مدام سمانه .دارد را عصبی
 حیاط این داخل رفتنش راه صبح تا و دختر این وقت

 .است گفته برایش

 نوک انگار که آنقدر کشدمی جلوتر کمی را خودش

 لرزش .شودمی داده تکیه اشسینه به برکه انگشتان

 .کندمی تماشا شالش بازی از را برکه گلوی سیبک

 :دارد نرمش اشجدی صدای

 کردن قفل دنبال و اولت یخواسته سر برگردیم بیا-

 .باشیم ساعت چند رایب مغزت

 روی آب قطرات مالحظه بدون و دست کف با برکه

 لذت هم باران از دیگر انگار .زندمی کنار را صورتش

 :بردنمی
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 لعنتی ذهن این .بود تخیلی ...گیرممی پس رو مخواسته-

 .ساعت چند برای برسه چه شهنمی قفل هم دقیقه چند برای

 در او ظریف نگشتانا .کندمی پیشروی هم باز محمدامین

 چشمان .کندمی تماشایش برکه . شوندمی مشت و جمع هم

کرده محاصره را او عسلی چشمان انگار محمدامین سیاه
 :اند

 .تیمیهم کنیمی تکروی داری باز تو چون شهنمی قفل-

 قراره .نیستی تنها ماجرا این توی که رهمی یادت داره باز

 هر جا هر و بریم پیش هم با بود قرار نبود، این تو و من

 .کنه احیاش یکی اون آوردیم کم کدوممون

 برکه روزی درشتش خال با که دستی همان چپش دست

می برکه ظریف بازوی دور بود داده فراری خودش از را
 :پیچد

 خیلی از کنی، تجربه رو چیزا خیلی من با تو بود قرار-

 خیلی و برسی اوج به جاها خیلی بکشی، خجالت چیزا

 .کنی فرار دستم از جاها
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 هاستمدت اما است جانکم لبخندش .زندمی لبخند برکه

 .است کرده فراموش هم را جانکم لبخندهای همین

 :آوردمی زبان به را او یجمله یادامه نجواگونه

 

 نه_و_شصت_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#
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 همنگ و بشی ترحریص تو کنم، فرار دستت از بود قرار-

 فرار اصالاً کنم؟ فرار تو دست از باید چرا من اما .داری

 ببرم؟ پناه بهش که دارم رو کی خودت از غیر کنم

 پیشانی مهمان خیسش پیشانی کندمی خم سر محمدامین

 :است اخطار از پر اشزمزمه .شودمی برکه خیس

 .بترس ازم ولی بیار پناه خودم به و کن فرار خودم از-

  .کنیمی خطرناک حریصو منً  تو ه،برک خطرناکم من

 :دهدمی فشار او پیشانی به بیشتر را اشپیشانی برکه

 من .کنمنمی تکروی من .منی زندگی امن ینقطه تنها تو-

 گفته .دممی ادامه دارم که کردم باز حساب بودنت روی

 یکی اون آورد کم نفس کی هر ریممی پیش هم با بودی

می گرمش یکی اون کرد یخ یک هر آره،می جا رو نفسش
 هاششونه یکی اون گرفت درد هاششونه کی هر کنه،

 کردم، یخ من .آوردم کم نفس من محمدامین ...مالهمی رو

 .افتاده هامشونه

 رها از بعد و گیردمی گاز داخل از را لبش محمدامین

می خودش سمت به را او مالحظهبی و محکم کردنش
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 تن به اشسینه شودمی ندبل پا نوک روی برکه .کشد

 از است شانبین که حرارتی .کندمی برخورد محمدامین

 :خنددمی کالفه او .شودمی بلند محمدامین بدن

 کم نفس از .دختر منم بشه قفل مغزش االن باید که اونی-

 این توی کنینمی فکر و گیمی اتکرده یخ تن و آوردن

 کنترل رو شرایط این باید جوریچه من و تنهاییم خونه

 نشم؟ خودم وجدان و تو اعتماد یشرمنده تا کنم

 از باالتر جایی و زند می دور را او کمر برکه دست

 باور هم خودش را اشزمزمه .نشیندمی شلوارش کمربند

 یک .است کرده نجوا را آن او از غیر یکی انگار .ندارد

 حاال که است بدهکار او به آنقدر دنیا که دیگر یبرکه

 :ندارد گرفتن اجازه به نیازی بودن خوب دقیقه چند برای

 توی خوادنمی دلم .بشم خوبی تیمیهم خوادنمی دلم-

 تیمیهم که شرایطیم تو االن من .کنم کمکت شرایط کنترل

 .دممی ترجیح رو بودن بد

نفس .گیردبرمی در را او تن تمام محمدامین دیگر دست
 .سوزاندمی را هبرک خیس صورت اششده داغ های
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 !کنیمی دیوونم داری-

 برکه که باردمی شانتن و سر بر سخاوتمندانه باران

 نوک روی مجددااً .کندمی جدا او پیشانی از را اشپیشانی

 آرام .مالدمی او یگونه به را اشگونه و شودمی بلند پا

 این خرج را هایشحس تمام چطور .حس از پر و آرام

 مردی مقابل در روزی وقتی هم آن داندنمی کندمی مرد

 :نبود هاحس این از خبری هیچ دیگر

می گرم رو تنم دارم .مگیرمی نفس ازت دارم فقط من-
 آدنمی بهت بدقولی .بودی داده وعده رو اینا خودت .کنم

 .سروان جناب

 .است گرفته بازی به را ریشش ته نرم برکه صورت

می را هایشلب یگوشه با برکه هایلب سطحی تماس
  از مانع که نیست توانش در اما کند تلقی تصادفی تواند

 که چیزی همان .اندرسیده اوج به .شود حادثه این تکرار

 کرده را اشبینی پیش و زده را حرفش تاریک اتاق درون

  .بود

 دور که دستی با گرفته را برکه ظریف بازوی که دستی

 .شوندمی یکی تنش با هبرک تن .شودمی متحد پیچیده او تن
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 او کمربند از باالتر برکه دست .قدرتمندانه و سخت سر

 .است مشغول او داغ کمر نوازش به نرم

 نرم .دارند دیگری فازی هایشانلب ...اما هایشانلب

 .اندگرفته بازی به را یکدیگر

 .شودمی طوالنی بازی این .باردمی همچنان باران

 

 هفتاد_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#

 

 

 

 

  .بده ارائه رو خودش دفاعیات زودتر هرچه متهم-

 هانگاه تمام و هست دادگاه وقت اتالف باعث متهم سکوت

 در حضورش از دقیقه چند .است صیامی عباس سمت به
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 درک و پریده خواب از که کسی مثل او و گذشته جایگاه

 در و است عاجز و مبهوت ندارد شرایطش از درستی

 مقابلش میز روی اششده مشت هایدست یخیره سکوت

 .است

 کندمی تماشا را مردی .کندمی تماشایش دقت با محمدامین

 تربزرگ تنها و ایستاده متهم جایگاه در زندان لباس در که

 روزهایش این یدغدغه ترینبزرگ که است دختری

 گذاشته پا زیر را احساساتش امروز که دختری .است

 به رو و بود گرفته نادیده را گلویش درون یگلوله بود،

 اطمینان با بود آماده دادگاه به آمدن برای که محمدامینی

 جلسه این توی خوامنمی اما شده تنگ خیلی دلم" بود گفته

نمی .ببینمش لباس اون توی ندارم دوست .کنم شرکت
 رو من خوامنمی .بشه سرافکنده بیشتر من دیدن با خوام

 من منه نیومدن توی عمو منفعت اگر .ارهبی کم و ببینه

 "نمیام

 کرده تحسین را اشاراده و قدرت سکوت در محمدامین

 توانستمی نداشت حضور دادگاه در اگر حتی شاید .بود

می .بدهد را قبل روز چند به بکفلش یاجازه ذهنش به
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 مرور خودش برای را بارانی روز یک یخاطره توانست

 اما .بخورد چین یادآوری این از لبش یگوشه و کند

 تمام روحش و جسم با که است این لحظه این در قانونش

 او .باشد پرونده روند درگیر حواسش و باشد اینجا کمال و

 .است لحظه در هایشحس مدیریت مرد

 خاطر به دونستیممی .بودن کرده جواب رو پدرم دکترا-

 ممرحوم برادر .نیست موندگار خیلی بیماریش وضعیت
خانواده با رو پدرم آخر روزای اون توی گرفت تصمیم
 رو روز چند اون که شد این بر قرار .ببره مشهد به اش

 خودمون یخونه تا بمونیم خونه اون توی بریم شبنم و من

 .بشه رنگ

 شروع درد پر افتاده، زیر به سر همان با صیامی عباس

 حال در که است انسانی صدای شبیه صدایش .کندمی

ماندگاری در تأثیری زدنش حرف داندمی است حتضارا
 .بزند حرف باید اما ندارد اش

 اختالفاتمون .بودم درگیر زنم با قبل از بیشتر روزا اون-

  .بود گرفته باال

  .آیدمی ترعقب ردیف از پیرمردی بلند یگریه صدای

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 :شودمی بلند قاضی صدای

 کامل هم متهم ...کنید رعایت رو دادگاه سکوت لطف-

 شده شروع کی از و بود چی سر اختالفاتتون بده توضیح

 .بود

 دو با محمدامین .زندمی تلخی لبخند صیامی عباس

 دلیل به را لبخند این و کندمی لمس را دهانش دور انگشت

  .کندمی تعبیر شدنش خطاب متهم

 شروع نداشتن خونه سر اختالفاتمون قبل، وقت خیلی از-

 هم مهریه گذاشتن اجرا و طالق پای ات جاهایی یه .شد

خونه توی برادرم همسر مثل نبود حاضر همسرم .رفتیم
 این از بعد .بود شدن مستقل دنبال و کنه زندگی پدرم ی

 پول یتهیه شکل با کردم تهیه رو خونه براش که هم

 .داشت مشکل

 

 یک_و_هفتاد_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#
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 :پرسدمی محکم و کندمی نگاه را مقابلش کاغذهای قاضی

 بود؟ اومده کجا از خونه یتهیه پول-

 که است متوجه .شودمی جاجابه جایش در صیامی عباس

می اضافه اتهاماتشان به اتهامی اشبعدی توضیحات با
 این که نیست جایی اینجا وکیل یتوصیه طبق اما شود

 سیاهی از باالتر .کند دوا او از دردی هاکاریمخفی

  .قتل ...است قتل به متهم او .نیست رنگی

 به خطی ینسخه یه بودم تونسته شغلم یواسطه به-

 گرفته ازاش در که پولی با و بدم تحویل واعظی بنیامین

 اون خرید از بعد شبنم .بودم خریده رو خونه اون بودم
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می .شد معترض قانونیمغیر کار به و فهمید رو این خونه
 و بدم ادامه بیفتم، قانونیغیر مسیر این توی من ترسید
 .بگیره رو زندگیمون ییقه بعد به جایی یه از شرش

 پایش ران روی را محمدامین دست واعظی بنیامین اسم

 یجلسه در که اویی به کندمی فکر او به .کندمی مشت
اً قتل در معاونت جرم به دادگاه بعدیه  عباس کنار قطعا

 دادرسی یجلسه از بعد از که بنیامینی.نشستمی صیامی

دستگیری و آدم این دادن لو در حسام  .است بازداشت در
 .بود کرده ایفا اساسی نقشی اش

 بعدی یجلسه در را واعظی بنیامین یچهره کندمی سعی 

 به قطعا که بنیامینی .کند تجسم خودش با رویارویی هنگام

 که تیحرار .کرد خواهد نگاه جانش عزرائیل چشم به او

 به فکر از را خودش حس شودمی بلند پیراهنش ییقه از

 دلچسب یهمه با که حسی .کندمی مشخص لحظه آن

   .کندمی دگرگون را او بودنش

 .بده ادامه خب-

می تکان سر درد با محسن و گوید می بلند را این قاضی
می را سرش دست دو با شودمی خم کهحالیدر و دهد
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 .هستند جلسه این هایآدم ترینبالتکلیف رپس دو این .گیرد

 .نیست مشخص هم خودشان برای موضعشان که کسانی

 . متهم یخانواده اعضای یا هستند مقتوله دم اولیای اینکه

  .است ترجهنمی هم جهنم خود از برزخشان

 به بیشتر سرش و شودمی ترمشت صیامی عباس دست

 .است مشخص الاًکام چیز دو فاصله این از .افتدمی زیر

 از اشفراری نگاه و اششده سفیده دست یک موهای

 .است همسرش پدر و پسرها به مربوط که ردیفی

 به برد رو پدرم و شخانواده برادرم که روزی فردای-

 مرابطه من خواستمی شبنم .گرفت باال دعوامون سفر
 بود خودمم یخواسته این .کنم قطع واعظی بنیامین با رو

خواسته و پیچدمی پروپام به مدام .نبود کنم ول امینبنی اما
 که بود این آوردم که شانسی تنها .بود دیگه ینسخه یه اش

 دفن پدریم یخونه زیر که ایعتیقه درآوردن برای تمایلی

 .دادنمی نشون بود شده

 :گویدمی نفرت با و دهدمی قورت را بزاقش
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 توی زدن دستگاه برای اصرارش به بار یه احمق من-

 .بودم داده تن خونه

 انگشت دو با و آوردمی باال را هایشدست از یکی

 این در حتی دستانش لرزش .دهدمی فشار را چشمانش

 .است مشخص هم حالت

 باال صدامون .شد شدید دعوامون شبنم و من حادثه روز-

 بنیامین هایپیام .بود ترعصبی روز هر از شبنم .رفت

 رو آدم اون پای بود فهمیده .بود دهخون من گوشی توی رو

 رو پوستیش زیر تهدیدهای .کردم باز هم خونه اون به

بی آدم یه من نظرش از .بود دیده دوم ینسخه گرفتن برای
 کمک با بودم خریده خونه یه که هم حاال که بودم عرضه

 .بود خالفکار آدم یه

 

 دو_و_هفتاد_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#
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 سعی .نداشتم دعوا یحوصله کنم، سکوت ردمک سعی

 اما .بشه ساکت خودش که ندم رو جوابش اونقدر کردم

 که توهینی هر .بود زده آخر سیم به .نبود برداردست شبنم

 وسط رو مادرم و پدر پای .گفتمی رو اومدمی دهنش به

 شهمه توی و گفتمی ایران از ها بچه رفتن از .کشیدمی
  .دونستمی مقصر رو من

 باال آنقدر آخر جمالت در صیامی عباس صدای ارتعاش

 این هم خودش ظاهرااً .شودمی نامفهوم کلمات که رودمی

می را لرزانش دست و کندمی سکوت که است متوجه را
 .پیچدمی فضا در هم باز شبنم پدر یگریه صدای .اندازد

 .بگیرد اخطار دادگاه سمت از که بلند آنقدر نه باراین
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 کلمات بین از و داده تکیه دستش کنار دیوار به را سرش

 .است مشخص مظلومم دختر یواژه دارشلهجه

اً که جواد پای عصبی هایتکان به نگاهی محمدامین  دقیقا

 و بردمی پیش را دستش .اندازدمی است دستش کنار
 اما شودمی کم او پای لرزش .گذاردمی او زانوی روی

  .شودنمی نه قطع،

اً .بردمی جلو کمی را سرش  وکیل گوش کنار تا دقیقا

 کسی هر از ترخونسرد و نشسته جلوتر ردیف که عباس

 محمدامین .است مشغول تکراری یقصه این شنیدن به

 :کندمی زمزمه او گوش کنار همیشه از ترجدی

 نداره؟ تنفس دادگاه-

 و چرخاندمی او سمت به کمی را سرش سوفی مهرشاد
 :دهدمی جواب راحت

 .بگذریم هاقسمت این از زودتر و باشه نداشته نفعمونه به-

 صیامی عباس حال .هم را دستش کشدمی عقب را سرش

 حال از .هم سرابی شبنم پدر و پسرها حال .است زار

 بودن خوب به تواندنمی .ندارد خبر اشخانه درون برکه
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 نبودنش اینجا از تواندمی اما باشد داشته امیدی هم او حال

 .باشد داشته رضایت

 دادستان تذکر به و اندازدمی دیگر پای روی را پایش یک

 صیامی عباس اطالعات و حادثه یادامه تعریف برای

 .کندمی گوش

 گفتن برای حرفی که بودم مقصر اونقدر شبنم نظر از-

 به ماجرا این توی کنه قبول خواستنمی .باشم نداشته

 و من نداری از نکردنش درک .مقصره من یاندازه
 بیراهه این به رو احمق منً  خریدن خونه برای اصرارش

  .بود کشونده

  .اومد سمتم به .کرد ترشجری سکوتم

 کسی پیچدمی فضا در ناله شبیه جواد گفتن وای صدای

 با و آوردمی کم نفس صیامی عباس و دهدنمی تذکری

 :دهدمی ادامه زدن زار شبیه حالتی

 صورتم تو اون .زد امسینه تخت اون .کرد شروع اون-

 خیلی نه .دادم هلش .دادم دست از رو کنترلم یهو .زد

  .خورد مبل یپایه به سرش ولی شدید
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 خجالتبی .گیردمی را صورتش دست دو هر با محسن

 "خدا" زند می زار
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 نگاه قاضی به .گیردیم راه هم صیامی عباس هایاشک

 :دهدمی ادامه مظلومانه و کندمی

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 دستش خودش .شکست سرش اما ندادم هلش محکم من-

 بهم نفرت با دید رو خون وقتی و سرش پشت کشید رو

  "حیوونی یه تو" گفت

 یه نشون رو بازم زور که بودم حیوون من خودمم نظر از

 بلندش که سمتش رفتم .بودم شده پشیمون .بودم داده زن

 جلوی از فقط" گفت و زد پسم .بیمارستان ببرمش و کنم

 "ببینمت خوامنمی .شو گم چشمام

 میز روی جان کم را اششده مشت دست دو عباس

 :دهدمی تکان سر و کوبدمی مقابلش

 خودشم انگار حتی .خوبه حالش که اومدمی نظرم به-

 .نکرد قبول رو کمکم که خوبه کردمی فکر

 هر برگردم وقتی و رممی بیرون خونه از گفتم خودم با

 وقتی دونستمنمی من خدا خداوندی به .تریمآروم دومون

 .کرده تموم برگردم و برم

 دیوار به سرابی شبنم پدر سرً  جان کم هایضربه صدای

 .شودمی ادغام گفتنش قاتل صدای با

 :دهدمی اخطار هم باز و زندمی میز به ضربه چند قاضی
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 دادگاه نظم و کنید کنترل رو احساساتتون ونیدتنمی اگر-

اً بزنید بهم رو  .کنید ترک رو دادگاه یجلسه لطفا

 عباس به رو قاضی .شودمی کارساز حدی تا تهدید

 :گویدمی او تن لرزش به اهمیتبی و کندمی صیامی

می حساب جرم خودش دادگاه توی گفتن کذب دونیمی-
  شه؟

 :بردمی باال را دستش سوفی مهرشاد

 .دارم اعتراض قاضی جناب-

 :کندمی نگاهش گذرا لحظه چند فقط قاضی

 .نیست وارد اعتراض-

 صیامی عباس .دهدمی عباس به را منتظرش نگاه بعد و

 :دهدمی تکان سر درمانده و واج و هاج

 !گمنمی دروغ من-

 تندتر را بعدی یجمله که شودنمی شنیده جوابش انگار و

 :شنودمی

 .بده ادامه-
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 فهمدنمی را شرایطش .دهدمی قورت سخت را دهانش آب

 کرده تعریف کاست و کم بدون را روز آن ماجرای اینکه

 جان .ندارد دادن ادامه جز ایچاره .شده متهم دروغ به و

 :گویدمی و کندمی

 .برگشتم سرش پانسمان برای وسایل با بعد ساعت نیم-

 کرده تموم ...شبنم و بود سرش باالی بنیامین رسیدم وقتی

  .بود

 گلویش از ناله شبیه صدای و کندمی نگاه سقف به جواد

 شودمی بلند جا از شدت با و ناگهانی محسن .شودمی آزاد

 بیشتر .کندمی ترک را دادگاه یجلسه بلند هایقدم با و

 .نیست اشجنبه و توان در شنیدن

 مدهاو خونه اون توی چطور نبودنت تو واعظی بنیامین-

  بود؟

 تذکر با و کندمی تماشا را رفتنش عاجزانه صیامی عباس

 :افتدمی حرف به کالفه مجدد،

 

 چهار_و_هفتاد_و_سیصد_پست#
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     EXCHANGE GROUP کاری از 
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 دیدنم با بنیامین .سواله خودمم برای .دونمنمی رو این من-

 کثیف اینقدر تونستی جوریچه گفت و زد پوزخند یه فقط

 ؟!بکشیش که باشی

 باورم .باشه مرده شبنم که شدنمی باورم .بودم شوکه من

 اما نداشت امکان اصالاً نظرم به .باشمش کشته من شدنمی

اً شبنم  .بود مرده واقعا

 همین که آدمی مثل گذاردمی سرش روی را چپش دست

 حالش .است شوکه و شده روروبه مصیبت یک با االن

 جرم یهصحن بازسازی برای که است روزی حالً  شبیه
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 کرده تکرار را صحنه .بودند برده پدری یخانه به را او

 .بود مرده باریک تکرار این از لحظه هر با و بود

 شد؟ چی بعدش-

اً حاال  حال به هم شاید خودش، حال به .کندمی گریه علنا

 :رفتنش نوع و شبنم

 زنده که داشتم امید هنوز .بزنم زنگ اورژانس به اومدم-

 .زدنمی و بود گرفته رو شبنم نبض .نذاشت بنیامین .باشه

 اتفاقی هنوز که منی برای عمد قتل از .نداشت قلب تپش

 .گفت برام اعدام از .گفت نداشتم باورش بود افتاده که رو

 ترسیده .نداشتم گیریتصمیم قدرت و بودم کرده هنگ من

نمی کاری براش و بود مرده که شبنم اون نظر از .بودم
 بلندم ...زدم زانو .باشم خودم نجات فکر یدبا که کرد شد

 کمکم .کشوند خودش دنبال ربات عین رو من و کردم

 یجنازه تا وایساد کنار و بکنم چاله یه حیاط وسط کرد
می انجام من و گفتمی اون .بذارم توش تنهایی رو شبنم
 پیام هیچ مغزم .نداشتم خودم از ایاراده هیچ انگار .دادم

  .دادمین غلطی و درست
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

  .شودمی نجوا یک شبیه شبنم پدر گفتن باباجان جان،بابا

 احتمال زمان هر که شده چفت محکم آنقدر محمدامین فک

 چقدر بنیامین .رودمی فکش هایاستخوان شدن خورد

 این انگار .بود کرده اداره رو سناریو این ناجوانمردانه

 دارد؛ سیاه هوش یک آدم

شیوه به هامصیبت و فجایع تمدیری برای سیاه هوش یک 
 سناریو این جای یک که اینجاست مسأله اما .خودش ی

 .لنگدمی کار جاییک .شودنمی تراز محمدامین ذهن در

  .لنگدمی واضح کار جای یک

  کردی؟ اعالم رو زنت مفقودی کی-

 .شودمی زیاد هم باز جواد پای عصبی هایضربه صدای

 را وزنش .گذاردمی میز روی را هایشدست کف عباس

 انگار .اندازدمی پایین را سرش و اندازدمی هاآن روی

می ادا گنگ کلماتش که اندشده منفعل اشصوتی تارهای
 :شود

 وقتی  .بودم شده بیدار خواب از انگار تازه بعد روز دو-

 و نشست آرامش با بنیامین بودم رسیدن جنون به حال در
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 با و بسوزه خودم برای دلم خواست ازم .زد حرف باهام

 بود مطمئن .بود نجات مرگ از رو خودم رفتارم مدیریتً 

 .کنننمی گذشت قضیه این توی شبنم پدر و پسرها که

 پدر و پسرها به بنیامین پیشنهاد به .بودم مطمئن خودمم

 از قاچاقی داشتن، سربازی مشکل پسرها .دادم خبر شبنم

 شده آتیش ویر اسپند ور اون .بودند شده خارج کشور

 اعالم و رفتم روش جلوی .اومد سرابی آقای .بودند

 بهشون .کرد ازم سطحی بازجویی یه پلیس .کردم مفقودی

این بود خواسته ازم بنیامین .کنید پیدا رو زنم کردم التماس
 پیدا با و شد روزنامه شبنم شدن گم .کنم رفتار طور

 .موند باز همیشه برای اشپرونده نشدنش
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 

 :است خشخش از پر کشدمی که نفسی

 قبل روزای توی خونه اون از برادرم کردن دور برای-

 ازش خونه بابت الختیارتام وکالت یه آقاجون مرگ از

 دور خونه از رو داداشم وکالت با مرگش بعد و گرفتم

 رفتم و ستمب رو خونه اون در همیشه برای خودمم .کردم

 کم هم بنیامین .کردم مردگی نه که زندگی آپارتمانم توی

 .دیدمشنمی ولی بود کاری چه درگیر دونمنمی .شد پیدا

 آن که داندمی خوب او .شودمی کلید محمدامین هایدندان

 ترمحکم را دستش .بود کاری چه درگیر بنیامین روزها

 را دست همان بعد و کشدمی صورتش روی عادی حد از

لب و دست اتصال ینقطه .داردمی نگه لبهایش روی
 .است ذوب ینقطه هایش
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 خاکیزیر درآوردن جرم به که شنیدم بعد وقت چند-

 .بریدن براش حبس سال سه و شده دستگیر

 فطرتپست آن برای حکم این .زندمی پوزخند محمدامین

 .کم خیلی ...بود کم خیلی

 صحبت .کندمی خم دادستان سمت به را سرش قاضی

 مخاطب را عباس قاضی بعد و کنندمی هم با کوتاهی

 :دهدمی قرار

 درمورد شما هایصحبت با قانونیپزشکی گزارش اما-

 در توضیحی چه .داره مغایرت سرابی شبنم مرگ ینحوه

 دارید؟ این مورد

 لرزدمی هایشمردمک .کندمی بلند سر سرعت با عباس

 :پردمی پلکش و

 !هممفنمی-

 .گیردمی دستش دو بین و داردبرمی را خودکارش قاضی

  .چرخاندمی حضار بین را نگاهش

می من منظور متوجه کامالاً که هستید کسی تنها شما اتفاقا-
 .شید
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نتیکآ  عادله حسینی  
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 گرفتن حال در قاضی و کندمی تماشایش مضطرب عباس

 را جلسه ختم شکل این به دادستان دست از کاغذ یک

 :کندمی اعالم

 هایصحبت برای زمان نبودن وقت، ذیق به وجهت با-

 بنیامین حضور عدم و ادله نبودن کافی متهم، وکیل

ادامه جرم، در معاونت اتهام به دادگاه یجلسه در واعظی
 ختم ...شودمی موکل بعد یهفته دو به دادرسی یجلسه ی

 .جلسه

 هاینفرین صدای .کنندمی قیام منشی و دادستان قاضی،

 صافی به که کمری با جواد و شودمی بلند رابیس آقای

 وکیل و محمدامین .رودمی او سمت به نیست قبل ساعتی

 سمت به سوفی مهرشاد .شوندمی بلند جا از هم عباس

 و کندمی باریک چشم محمدامین و چرخدمی محمدامین
 :پرسدمی مقتدر

  داری؟ چنته توی چی-

 لنگیدن یردرگ .است نبودن تزار همان درگیر ذهنش

 .سناریو این از بخشی
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 با و کندمی دست به دست را چرمش کیف سوفی مهرشاد

 :دهدمی جواب آرامش

 داری؟ آزاد وقت خوردن چایی یه قد-
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 روی آرام را دستمال و داردمی نگه شانه با را گوشی

 کردن پاک به که هاستساعت .کشدمی میز روی غبار
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 مشغول است نشسته خانه این در که خاکی و غبار و گرد

 که کندمی حس گونهوسواس فکری با بار هر و است

 دستمال با که است آن از بیشتر خانه این در نشسته خاک

 به که است روز دو .شود پاک دستش درون کوچک

 برکه .است شده باز خانه این پلمپ پرونده قاضی دستور

 اتاق سمت از که حسام هایدوندگی ردپای واندتمی

 دیده وضوح به شدندمی صادر محمدامین اسم به فرمانی

 .شودمی

 دین زیر این از بیشتر که سخته خیلی محسن و من برای-

 کرد صحبت تلفنی باهاش محسن دیشب .باشیم محمدامین

 برای چقدر آدم این بفهمه که نشد حریف آخرشم ولی

  .کرده ینههز وکیل گرفتن

 و کندمی اسپری میز روی را کنپاک شیشه مایع برکه
 :کندمی گوش هم باز

 داره اصرار بهداد محمدامین که اینه ماجرا جالب قسمت-

 منتی هیچ گرفته وکیل اگر و نفعهذی ماجرا این توی که

  .نیست ما سر
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 بوی .کشدمی نفس عمیق را کنپاک شیشه سیبً  یرایحه

 پرسدمی خودش از همزمان و پیچدمی شابینی در سیب

 دستگیری برای محمدامین هایبرنامه تمام اینکه نفع؟ ذی

 نفعذی تواندنمی اسمش است داده حالت تغییر بنیامین

 .کندنمی پیدا برایش هم دیگری نام برکه .باشد بودن

می زمزمه شده، براق یشیشه یخیره و نشیندمی صاف
 :کند

 .برید سوفی مهرشاد سراغ باید الوکالهحق پرسیدن برای-

  .نیستید محمدامین حریف شماها

اً که هاییقدم .شنودمی را جواد هایقدم صدای  در قطعا

 هایقدم جایگاه روزی که شوندمی برداشته ایخانه

 .است بوده اشخانواده تکراری

 اگه که چند هر .باش مطمئن نیستیم هم وکیلش حریف-

 محسن منتهی .ریممی اونم وقت سر باشیم نداشته راهی

 چقدر که بپرسی ازش تو که اینه راه ترینساده که معتقده

 .است الوکالهحق
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 همان روی دوباره و کندمی جمع دست یک با را موهایش

 با آن قسمت ترینانتهایی که موهایی .کندمی رها شانه

 :شده بسته کش

 من؟ چرا-

 :خنددمی خسته جواد

 و چشم با کردم تالش خیلی منم البته کی؟ پس نه، تو اگه-
 چرا دونمنمی منتهی ببرم رو بهداد محمدامین دل ابروم

 منم پر و کرک که کرد نگام جورییه و اومد بدش

  .ریخت

جمله اینکه برای فقط نه .کند کنترل را اشخنده تواندنمی
 که بابت این از خنددمی صدا با .است دارخنده جواد ی

 نزدیک واقعی جواد به کمی فقط کمی هامدت از بعد جواد

 نظر از زمانی که گولوده و شوخ جواد همان .است شده

 .تلخگوشت نمکً بی باران نظر از و بود بامزه برکه

 .نکن تالش این از بیشتر دیگه تو خوایمی خب خیلی-

 .پرسممی ازش من
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می ایجاد ایثانیه چند سکوت و گویدمی ایخوبه جواد
شیشه از را نگاهش نشسته که فاصله همان از برکه .دشو
 جز حاال که حیاطی .دهدمی خانه حیاط به قدیمی های

 برکه یشده کاشته هایگل از خبری خشکیده هایشاخه

می احتیاط با و زندمی غمگینی لبخند برکه .نیست آن در
 :پرسد

 اینجا؟ بیاین ندارید قصد محسن و تو هنوزم-

 هایسال جواد از هم باز او که دهدمی ننشا جواد صدای

 :است گرفته فاصله هافرسنگ قبل

 

 هفت_و_هفتاد_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#
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 اون به محسن و من پای ...دیگه وقتهیچ نه و حاال نه-

 که قتلگاهیه نیست، خونه ما برای اونجا .شهنمی باز خونه

 حتی رو؛ بابامون هم دادیم دست از رو مامانمون توش هم

بی بابا و بیفته اتفاق ایمعجزه دادگاه بعدی یجلسه تا اگر
 .بشه شناخته گناه

 

** 

 

 آب شیر زیر و سیب پوست روی دستانش حرکت صدای

 نمادهایی از یکی صدا این نظرش به .دارد دوست را

 روزها این انگار .اندازدمی زندگی یاد به را او که است
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نتیکآ  عادله حسینی  
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 واقعیت این به رسیدن برای الیلید دنبال به اصرار با

 جریان حالتی هر در زندگی .دارد جریان زندگی که است

 به و باشد عمو دادگاه بعدی یجلسه فردا اگر حتی دارد

 زندگی .آن یجلسه ترینمهم شاید بنیامین حضور خاطر

 آزمایشش جواب دیدن با دیروز سمانه وقتی دارد جریان

 جوان پسر روز همان و بود کرده گریه خوشحالی از

 یخانه به تا بردند دست روی را خیابان سر یهمسایه
 ایذره مادرش هایجیغ صدای به و برسانند اشابدی

 .نکردند توجه

 آب شیر و دهدمی قرار سبد درون را سیب یدانه آخرین

سیب ترکیب به هایشدست دادن تکان حال در .بنددمی را
 این به و کندمی نگاه نارنجی هاینارنگی با سرخ های

 حتی است جریان در هم با مرگ و زندگی که کندمی فکر

 و باشد زده چمبره خانه این حیاط درون هاسال مرگ اگر
 گل مرگبار گودال همان کنار جا همه از خبربی برکه

 .بود زده لبخند ایغنچه شدن باز هر با و بود کاشته

 کندمی قطع را افکارش به او اتصال آیفون زنگ صدای

 این پلمپ که است روز دو .زندمی بیرون آشپزخانه از و
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 زنگ روز دو این که افرادی تعداد و است شکسته خانه

 سمت به .بودند مشخص و محدود بودند زده را خانه این

 در پشت فرد هویت کندمی سعی کهحالیدر رودمی آیفون

 کشاندمی سمانه نام سمت به را او احتمالش .بزند حدس را

 .است دیگری چیز تمایالتش اما

می نگاه است شده تصویری روز دو این در که آیفونی به
 دارد این از خبر دهدمی نشان آیفون که تصویری و .کند

 و زندمی لبخند .است شده غالب حدسش به تمایالتش که
 از که است کاری کمترین این .زندمی را آیفون یدکمه

می باز را در .بدهد انجام واندتمی مرد این حضور فکر
 .کند

می وارد که را او و دهدمی تکیه دیوار به سینه به دست
می است حیاط گوشه که کوتاهی چهارپایه سمت به و شود
 روی کهحالیدر را محمدامین .کندمی تماشا را رود

می المپی کردن عوض مشغول و ایستدمی کوتاه چهارپایه
 هم برکه چشم به روز دو ینا در آن سوختگی که شود

 بازوهایش تا و کندمی نگاه انگشتانش نوک از .بود نیامده

 به و گذارندمی نظر از را اشسینه حجم .آیدمی پایین
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 .رسدمی است سیاه رنگ به همیشه که ایشپارچه شلوار

اً سالگی بیست سن در خواستمی دلش  ساله بیست دقیقا

می غش او اصول روی و مردانه اندام این برای و بود
 به او سالگی بیست انگار که است اینجا مسأله اما .رفت

 .است کرده تجاوز اشسالگی چهل روزهای حریم

 نیازهایش روی .کندمی تماشا هم باز تعارف بدون را او

 کشدمی بطالن خط اشسالگی بیست سن به و مرد این به

 پشت هدادگا اول ی جلسه از بعد که روزهایی تمام مثل و

 چندان نه هایبحث صحبتش موضوع اندگذاشته سر

 :است دلچسب

حق گفتن برای که گفت برام .زد زنگ جواد امروز-
 .کردی مقاومت الوکاله

 

 هشت_و_هفتاد_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#
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می خونسرد .پردمی پایین چهارپایه روی از محمدامین
 :پرسد

  گفت؟ اممکنندهقانع توضیحات از-

 :دهدمی تکان سر و چسباندمی دیوار به بیشتر را کمرش

 نه اون نه .بود نشده قانع ولی .گفت توضیحاتت از-

در سر قانون از کدوممون هیچ ما .من حتی نه و محسن
 نفعذی ماجرا این توی تو که فهمیممی اونقدر ولی نمیاریم

 جور منطقمون با تو سمت از هزینه او پرداخت و نیستی

 .آدنمیدر
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خیره برکه و گرداندبرمی جایش به را چهارپایه محمدامین
دست به مچی ساعت چقدر .شودمی اشمچی ساعت ی

 شانصحبت موضوع با فکر این .آیدمی اشمردانه های

 دوست را آن برای گذاشتن وقت برکه اما است ربطبی

 .دارد

 انونق از شماها اینکه همینه؛ اتجمله بخش تریندرست-

 .نمیاریددر سر

 محمدامین .گیردمی گاز را لبش یگوشه سکوت در برکه

 او کار این از را نگاهش مکث با .چرخدمی او سمت به

 برکه حرکت این .دهدمی او هایچشم به و داردبرمی

 :کندمی اذیتش بیشتر هستند تنها وقتی .کندمی اذیتش

 اندازه به موتع از اتهام رفع و پرونده این روند توی من-

 .نفعمذی محسن جواد و تو از بیشتر شایدم و

 محمدامین دست و کندمی رها یکباره به را لبش برکه

 تا کندمی موظف را خودش .شودمی مشت جیبش درون

 شب همان از که داندمی .بایستد هست که جایی همان
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 هم .دارند را رفتن پیش بیشتر یزمینه دو هر بارانی

 .را تمایلش مه و اشزمینه

 منتهی جمله یک کردن زمزمه به برکه هایلب شدن رها

 :شودمی

 در رو نفعذی آدم یه ادای کنیمی تالش .نیستی نفعذی تو-

 رو هستیم تو دین زیر اینکه حس تا سه ما که بیاری

 بهم عمو یپرونده با هاتبرنامه تمام ...باشیم نداشته

 این هایپیگیری امتم .شد سوخت هاتهزینه تمام .خورد

 یه توی بنیامین انداختن گیر و گذاشتن ردیاب برای مدت

 .پرید داره براش حبس هاچ سال که ماجرایی

می بدنش کنار را هایشدست جمله این گفتن از بعد و
  .اندازد

گوشه چین .رودمی باال محمدامین پهن ابروهای از یکی
 :است صورتش بعدی تغییر هم لبش ی

 رو خسارتم من حاال .شهمی بد خیلی که جوریاین خب-

  کنم؟ حساب کی پای
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 همزمان نفس این با اشجمله .کشدمی عمیقی نفس برکه

 :است

 حساب ماها پای رو کنیمی داری االن که هاییهزینه تو-

 .مونهمه پیشکش باشه خسارت گرفتن کن

 هایبرنامه از خارج روندمی پیش آهسته باز که هاییقدم

 :کنندمی عمل دامینمحم

 پس از تونیمی مطمئنی .دارهبرمی خرج خیلی برات-

  بیای؟ بر بدهی این

 و محمدامین یجمله فعل و فاعل شدن مفرد روی برکه
قدمی یک در توقفش روی .کندمی تمرکز او هایقدم روی
  .شودمی خم سمتش به که سری روی و اش

 بیشتر بیندمی که بهتر و ببیند بهتر را او تا کندمی بلند سر

 :کندمی نجوا .خواهدمی دیدن دلش

 

 نه_و_هفتاد_و_سیصد_پست#
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 حسینی_عادله#

 

 

 

 

 

 

 

 .نیستم من فقط حسابت طرف-

می عمل پرگار یک مثل برکه گرد صورت روی نگاهش
نقطه به دوباره و چرخدمی اشعسلی چشمان روی از کند
 :گرددبرمی شروعش ی

 !تویی فقط محساب طرف برعکس،-

  کنی؟می کشی ضعیف-

 :شودمی ترواضح محمدامین لب کنار چین
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 تو چیه؟ مشکل االن .کنممی سوءاستفاده کن فکر تو-

 .کنی خسارت جبران که بودی مصر خودت

 بر از را ناخوانا مرد این .فهمدمی را او کردن بازی برکه

 برکه که اویی چرا که است این فهمدنمی که چیزی .است

 شروع سوت داردمی برحذر دونفره هایبازی این از را

 .زندمی را

 اگر حتی کندمی شیطنت .ترس بدون زند،می پلک آرام

 :باشد بارانی شب یک تکرار بازی این

 یا دارم جبران و پرداخت توان من اینکه .کن حساب تو-

 .منه مشکل نه

می را او دست مچ .بردمی پایین را دستش امین محمد
  .هایشلب نزدیک تا باال .آوردمی باال و دگیر

 به خیره و چسباندمی هایشلب به را برکه کوچک انگشت

 :زندمی لب او چشمان

 روزایی تمام یاندازه به ...دختر سنگینه عجیب حسابت-

 ...بدهکاری بهم کردم فکر بهت که
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می ترعمیق .چسباندمی هایشلب به را او دوم انگشت
 :بوسد

 بهم کردی خوابمبی که شبایی تمام یدازهان به-

 ...بدهکاری

 لب بین فشار .شودمی هایشلب مهمان برکه وسط انگشت

 :است حس از پر همچنان لحنش .کندمی زیاد را انگشت و

 رو من حسای و نفهمیدی که وقتایی تمام یاندازه به-

 ...بدهکاری بهم دادی قلقلک

 از پر و عمیق .رسدمی برکه یاشاره نگشت به نوبت

 :بوسدمی طوالنی و حس

 رو من حسای که فهمیدی که وقتایی تمام یاندازه به-

 .بدهکاری بهم دادی ادامه عمد از و دیمی قلقلک

 چشمانشان .دهدمی فشار لبش روی افقی را برکه شست

می آن بوسیدن برای بیشتری زمان .آغوشند هم همچنان
می انتها به را بازی این حس از پر و نرم بعد و گذارد
 :رساند
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 بهم کنینمی فرار و وایسادی اینجا که االن همین-

 اما کنی احتیاط و بترسی باید که االنی همین .بدهکاری

 دست تونممی من که االن همین وایسادی؛ من دسترس در

  .تو بدهکاری بهم بدم فشارت بغلم تو و کنم دراز

  .بیندمی ارآز محمدامین باز و زندمی لبخند برکه

 کف و بنددمی چشم .آوردمی باالتر را برکه دست کالفه

لب .نیست قانع همین به انگار .کشدمی نفس را او دست
 شکلی به را قبل لحظات تکرار .اندشده پرتوقع هایش

 او دست کف طوری ترحریص اینبار .خواهندمی متفاوت

 را عضو دو این دوختن هم به قصد انگار که بوسدمی را

 برکه دست کف و لبش بین وقتی بعد یلحظه چند .دارد

می قاطعیت با هایشزدن نفس نفس بین افتد،می فاصله
 :گوید

 توی نه بدهکاری بهم گفتم بهت که اینایی برای تو-

 از یکی .نشدم متضرر ماجرا این تو من .عموت ماجرای

 من .منم نفعشه به صیامی عباس از اتهام رفع که کسانی

 برای رو بنیامین که رفتم دری هر از هاسال این تمام
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 به پرونده این اگر .کنم محروم عادی زندگی از همیشه

 .رسیدم بوده هدفم که چیزی از بیشتر به من برسه نتیجه

 

 هشتاد_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#
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 که رنگی طالیی هایسکه به و ترک از پر یکوزه به

 .کندمی نگاه هستند معوج و کج و اندخاکی ندارند، برق

 مرد برای هاسکه به سطحی نگاهی با مردها از یکی

 کوتاه است کردن یادداشت مشغول که پوشی اونیفورم

 :دهدمی توضیح

 یسلسله مؤسس اردشیر زمان برای سکه سیصد هر-
 .ساسانیه

 این تمام مثل .دهدمی تکیه دیوار به بیشتر را کمرش برکه

 شاید و سکوت در .است تماشاچی وتسک در هاساعت

  .بهت

سکه که است شده تمام فرهنگی میراث اکیپ کار ظاهرااً
  و گذارندمی خاص یجعبه یک داخل را کوزه و ها

 .شوندمی شانوسایل کردن جمع مشغول

 نقاب کسی .است بوده اشزندگی هالووین امروز انگار

 اشخانه رد  هاییآدم .غریبند و عجیب هانقش اما ندارد

 آخرین تا کردنمی گمان وقتهیچ برکه که دارند حضور
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 برخورد هاآن با تصادفی شکل به حتی اشزندگی روز

 .باشد داشته

میراث سازمان به دادگاه در عمو هایصحبت طبق اینکه
 فرهنگیمیراث نیروهای بود، شده رسانیاطالع فرهنگی

اًدقیق خانه چپ سمت یگوشه در و بودند اینجا  به که جایی ا

 هاییسکه زمین متری چند عمق در شدمی منتهی او اتاق

قصه در توانستمی فقط بود شده دفن ساسانیان زمان از
  .بیفتد اتفاق ها

اً تاریخ امروز انگار  شانقدیمی یخانه وسط از دقیقا

پادشاه نام فقط اجبار به روزی که ساسانیانی .بود گذشته
 شده خاکی تل آن باعث حاال بود کرده حفظ را هایشان

  .بود کرده سد را اتاقش مسیر که بودند

 اشزندگی به هاقصه یا شده هاقصه وارد او داندنمی

 جایی هم تخیالتش در حتی روزها این .اندکرده رخنه

 .نداشت

 .کندمی امضا را گیردمی قرار مقابلش در که ایبرگه

 وضعیت بابت شده بندیسرهم یجمله دو یکی با مرد
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 به سکوت در و پاسخ در برکه و کندمی عذرخواهی خانه

 .کندمی قناعت دادن تکان سر یک

 .ندارد تمهیداتی هیچ قسمتش این برای قانون نظرش به

 ای،ماده باید شاید کند؟ چه خانه این با باید او حاال اینکه

 شود اشاره آن در و شود اضافه قانون به بندی ای،تبصره

 جاهمه از خبربی که فردی زندگی اوضاع دنبرگردان که

 این ملزومات جز کرده بنا آنتیک یک روی را اشخانه

 .است قانون

 هاقرن که آنتیکی یپرونده دهدمی نشان حیاط در صدای

 خودش پایانی ینقطه به بود کرده خوش جا خانه این در

  .است رسیده

 صحبت صدای .نیست طوالنی شودمی ایجاد که سکوتی

 و است همراه است، تیمیهم که شنودمی را مردی کردن
 .هماهنگ لحظاتش تک تک با

 

 یک_و_هشتاد_و_سیصد_پست#
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 حسینی_عادله#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 که ایحفره .رودمی شده ایجاد یحفره سمت به زنانقدم

اً لحظه در اما داشت را آن کردن خالی آرزوی بنیامین قطعا
 دادگاه منتظر و بود داشتباز در بنیامین آن شدن خالی ی

 .صیامی عباس دوم

 در محسن صدای .کندمی نگاه آن قسمت ترینعمیق به

 یه ...برکه است نخبه یه واعظی بنیامین" است گوشش
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 دیدنش برای من اما است زادهحروم کثافت یه اون .نابغه

 همزمان بتونه که آدمی دونیمی .مشتاقم دوم دادگاه توی

 و بزنه نشون تا چند تیر یه با که کنه ریزیبرنامه طوری
 آدم اون ...نیست عادی آدم یه بزنه هدف به هم رو همه

 تو چون داشتی، جذابیت براش تو چون سروقتت اومد

 دفن عتیقه یه زیرش که بودی ایخونه هایوارث از یکی

 تونستمی باهات و بودی بابا ضعفنقطه تو چون و بود

 قدم به قدم و بود چیده که ییهاپالن .ببنده رو بابا دهن

 .باشه عجول آماتورً  آدم یه کار تونهنمی اومدنش پیش

 یجنازه بابا اینکه .بود اومده جلو شده حساب بنیامین
 حساب شد باز دادگاه به بابا پای و کرد جاجابه رو مامان

 ".ریخت بهم رو کتاباش و

 با را موهایش و شال .نشیندمی گودال کنار زانو دو روی

 مشت زانو روی را دستش بعد و دهدمی گوش پشت هم

 .کندمی

 .است کلمه یک از بیشتر کلمه این کندمی حس "آنتیک"

 معنا لغات فرهنگ از بیشتر تواندمی واژه این تعریف در
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 .نیست "عتیقه" معنای فقط "آنتیک" او برای .کند ردیف

 .رمان یک است، بلند داستان یک برایش "آنتیک"

آنتیک  روز یک در و کوه یک پای از آن داستان که یِ 

اً آن پایانی ینقطه و بود شده شروع برفی  روزی در دقیقا

 .است شده گذاشته اشخانه در دهدمی برف بوی هوا که

 کهدرحالی باراین .شنودمی هم باز را محمدامین صدای

 :آیدمی داخل و کندمی باز را هال در

 زدی خودت سر به زدی گلی هر گردیمبرمی ما تا پس-

 کارتم شدن تموم از بعد خونه کاری تمیز  .حبیب اوس

 خودت به هم حواسم که دونیمی .شاگردات به بسپر

 .شاگردات هم هست

 

 

* 
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 !کردم عذرخواهی که من بابا-

 آورده گیر اسکل خانم .نکنی سیاه صدسال خواممی-

 زنگ نه رو، هاپیام نه دهمی جواب رو تماسا نه  .انگار

 هی که مرگشه چه گور به گور هدی این ببین زنهمی

 .زنهمی زنگ

 هر .زندمی ایخسته لبخند و کندمی نگاه جاده سفید خط به

 عمویش دادگاه دوم یجلسه و دیگر روز سه به چقدر

می ترخسته و تعدادتر کم هایشخنده شهمی ترنزدیک
 :شنود

 ؟بوده مرگش چه گور به گور هدی این حاال-

 :است ترواضح هم کلماتش از حتی هدی صدای لج

 که مونهمسایه پسر چپ تخم به بگه خواستهمی هیچی-

 .گیریمی تماس نه دیمی جواب رو تماسم نه

 نگاه سنگینی .شودمی دارترجان کمی باراین اشخنده

 محمدامینی .شودمی متوجه رخشنیم روی را محمدامین

 هامدت از بعد او خاص یخنده به رانندگی حین در که

  .دهدمی نشان العملعکس زدن لبخند
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 پسر بحث نتواند که شودمی باعث محمدامین حضور

 :بدهد ادامه را همسایه

  بگی؟ رو این که بودی پیگیر همه این یعنی-

 می گوشش در که بوقی جمله این گفتن از بعد بالفاصله و

 هم قبل ییقهدق چند که فردی که دارد این از نشان نشیند

 .نیست برداردست بوده خط پشت

 

 دو_و_هشتاد_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

اً بپرسم که بود این شدیگه یکی ...بود یکیش این-  دقیقا

 نکبت؟ نیستی دسترس در که کنیمی غلطی چه داری

  برته؟ و دور باز پدربی بنیامین نکنه

 داندنمی او .ودب پرسیده خرابش ادبیات با سوال دو هدی

 دستش از غلطی هیچ که است این برکه اصلی مشکل که

 انفعال اوج در برکه و است زندان در عمویش .آمدبرنمی

 بخار یشیشه سمت به را اشاشاره انگشت .استیصال و

 طناب یک شبیه طرحی انگشتانش رد با و بردمی گرفته

  .کشدمی

 .است ظرمنت هدی که دهدمی نشان خط سوی آن سکوت 

 :دارد کننده قانع جواب یک او دوم سوال برای فقط فعالاً

 چیز من بودن کمرنگ دلیل شده، بازداشت بنیامین هدی-

 من زنیممی حرف و ذاریممی قرار روز یه ...ایهدیگه

 .دارم خطی پشت االن
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می قطع هدی هجده مثبت فحش و هااعتراض بین تماس
 .دهدمی جواب را اروند تماس باراین برکه و شود

 کمی دستش کنار مرد سکوت هست حواسش همزمان

 .است عجیب شاید و طوالنی

 .اروند سالم-

 اروند اسم .دستش کنار مرد گذرای نگاه سنگینی هم باز و

اً  روزها این که اروندی .گذراست نگاه این دلیل قطعا

اً .افتدمی برکه گوشی روی گاهگه نامش  .اهورا مثل دقیقا

 و موندی راکد اینقدر تو ببینم .راکد انمخ برکه سالم-
 .نشد سبز مرداب نیلوفر روت نخوردی تکون

 را هایشخنده که داشتند تصمیم القولمتفق همه امروز

 .چرخاندمی سر محمدامین سمت به .کنند تکراری

می جواب و داردمی نگه ثابت او ریشته روی را نگاهش
 :دهد

  ؟بیاری در رکود از رو من زدی زنگ-

 است کرده عادت اروند یلوده لحن به که است وقت خیلی

 :دارد دوست را آن تعجب کمال در و
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 ماه یک تو .کنم یادآوری رو زیادت روی زدم زنگ نه-

 یخونه رفتی است هفته دو .بودی ما یخونه مهمون
 از منظورم البته کنی؟ دعوت وعده یه رو ما نباید خودت

 دارم رو سروان جناب آمار که وگرنه اهوراست و من ما

 .پیچهمی وریاون ماشینش فرمون زیادی که

 را او یکنایه و بردمی محمدامین ییقه سمت به را دستش

 از را نگاهش ایلحظه برای محمدامین .گیردمی نادیده

 ابروهایش از یکی همزمان و دهدمی او حرکت به جاده

 و کندمی رتمرتب را او مرتب ییقه .فرستدمی باال را
 قدرهمین شانروابط هاستمدت .دهدمی جواب راحت

 :رودمی پیش تعارف بدون و راحت

 .داشتید نگه تونخونه توی زور به رو من شماها-

 خراب ذات تو تف کن دعوت زور به رو ما هم تو خب-

 چرا؟ بگه که اونی

 :شنود می را اهورا داد صدای برکه

 .کن چک رو تلگرامت برکه-
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 سه_و_هشتاد_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 با نرم و رودمی پیش محمدامین ییقه یلبه انگشتش

 از را لبش او که است متوجه .کندمی پیدا تماس او گردن
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 روروبه به خیره کردنش رها از بعد و گیردمی گاز داخل

 :کندمی زمزمه جدی

 !نکن-

 :دهدمی را اروند جواب

 ...دیگه روز چند بذار اروند-

 بعدی یجلسه از بعد دیگر روز چند از برکه منظور

 آن و رسدمی اتمام به بالتکلیفی این که وقتی .است دادگاه

 پیدا دوباره دلیل شدن سرپا برای یا شودمی نابود یا وقت

  .کندمی

  اروند؟ گهمی چی-

 .پرسدمی واراولتیماتوم را این محمدامین

 تا .کندمی ثابت محمدامین نگرد روی را نگاهش برکه

 و امین محمد گردن داغی و انگشتش نرمی اتصال ینقطه
  .دهدنمی را او جواب

 را کوتاه بحث این یجمله آخرین پرویی کمال در اروند

 :کندمی سرهیک را تکلیف و گویدمی
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 تدارک خوب تونینمی دیره که امروز .نکن فکرشم-

 .باش آماده شب فردا .ببینی

 را سؤالش و خواسته محمدامین شودمی قطع که ستما

 :کندمی تکرار

  داشت؟ کارچی اروند...بردار رو انگشتش برکه-

 .دهدمی تکیه اشصندلی به و داردبرمی را انگشتش

 مرد این انگار .است شده گرم اشزدهیخ انگشت

 .حمایت آرامش، گرما، رسانای .رساناست

 :زندمی پلک آرام

 روز دور کمتر فکرم که باشه برم و ردو خواستمی-

  .بچرخه دادگاه

 حتی .بود شده خوانا برایش متفاوتش هایحمایت و اروند

 مالحظگیبی و قلدری شبیه ظاهری با هاحمایت این اگر

 .شود عرضه

 :پرسدمی جاده به نگاهی با بعد و

  ریم؟می کجا داریم-
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 رو عتسا چند این بگی تو بشه تموم تلفنت بودم منتظر-

 بریم؟ کجا حبیب اوس کار شدن تموم تا

 هایشمدت یخواسته این .ندارد کردن فکر به احتیاج

 :است

 مزرعه؟ بریم-

 :شود داده مکث با محمدامین جواب شودمی باعث جوابش

 مزرعه بریم .آدمی برف که هم امشب غروبه، االن-

 !خوریممی مشکل به برگشت برای

 نوک به و آوردمی باال را هایشدست کف برکه

 و بودند شده بوسیده که انگشتانی کند،می نگاه انگشتانش
 .بود شده شمرده هاآن با مرد این به هایشبدهی

 آرام .بودند نشدنی صاف خودش نظر از که هاییبدهی

 :دهدمی جواب نگرانی بدون و زندمی پلک

  !مونیممی جاهمون شب .برنگردیم-

 :است نارضایتی از پر محمدامین جواب
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 تو با کارم من .دختر داری نترس سر قدراین چرا تو-

 .هاسخته خیلی

بی و گردنش روی برکه انگشتان نرم حرکت به اشاشاره
 واضح سقف یک زیر و تنهایی شب یک برای اشخیالی

 .است

 :چرخاندمی سر دستش بغل یشیشه سمت به برکه

 تنها من .ندارم اعتراضی ولی سخته تو با کارم منم-

 بیشتر برای کنم،نمی فرار طلبکارم از که هستم بدهکاری

 .کنممی اصرار شدن بدهکار

 فضای در ماشین راهنمای صدای اما گیردنمی جوابی

 .کندمی نگاه کنار یشیشه به برکه .پیچدمی آن کوچک

 .است شده کمرنگ طناب تصویر

 

 چهار_و_هشتاد_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#
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 حرص اینکه برای اروند نیست؟ خوشگله؟ خدایی برکه" 

 ".شرکه زن فیونا شبیه گهمی بیاره در رو من

می نگاه هم باز فرستاده برایش اهورا که دختری عکس به
اً که دختری .کند  لطف به و است تربزرگ اهورا از قطعا

می نشان هم تربزرگ رنگش سبز لنز و آرایش سبک
 از نظرخواهی هنگام را اهورا مکال ذوق تواندمی .دهد

 هایبهانه با روزها این که اهورایی .کند حس خودش

 برای که نوجوانی بهداد .است تماس در برکه با مختلف

 او .ندارد ابایی هیچ زن یک حضور به نیازش دادن نشان

 هایشحس .دهدنمی نشان لفافه در را نیاز این اروند مثل
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 برای کندمی دلیلی را کوچکی یبهانه هر .است عیان

 .برکه با گرفتن ارتباط

 :نویسدمی برایش

 اون .کن ولش رو اروند ...خوشگله یعنی اهورا، خوبه-

 .باشه حال ضد داره عادت

 .ببیند را پیامش و شود آنالین اهورا که شودنمی منتظر

 روی را دستش دو هر و گذاردمی پنجره یلبه را گوشی

 یک مقابلش قاب .کندمی دنشب ستون و گذاردمی کابینت

 بهداد چوبی سوئیت محض تاریکی .است بدیلبی شاهکار

 برف سفید هایدانه به وجود ابراز برای بیشتری میدان

 یتنه است قرار انگار که طوریست هادانه سقوط .دهدمی
  .کنند محاصره را مزرعه هایدرخت

 ننشد لگد به هایشدغدغه که بود هاموقع همین پارسال
 سال چند یاندازه به پارسال از انگار .شدمی ختم هابرف

 هایآدم اند،داده فرم تغییر هایشدغدغه .است گذشته

 .اندشده متحول هایشحس و زیاد و کم دورش
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 مثل نه اما .دارد دوست را سرما و برف هم امسال

 خودشیفته ماهی دی یک او که دلیل این به نه و پارسال

 .است

 را پیش سال یبرکه چون دارد دوست را اسرم و برف
 .کندمی تداعی او در

 با را محمدامین تواندمی .شنودمی را سوئیت در صدای

  .کند تصور برف از پر هایسرشانه و موها

 روی از هابرف تکاندن حال در را او تواندمی حتی

 سوئیت تاریکی در وقتی بعدتر کمی و کند تصور خودش

  .گرددیم برکه دنبال به

 در چقدر و دارد تمایل مرد این کردن تصور به او چقدر

 .است شده متبحر کار این

 به که هاییقدم .شنودمی را محمدامین هایقدم صدای

 لحظه چند برای سالن در شوند،می برداشته سالن سمت

می مسیر تغییر آشپزخانه سمت به بعد و شوندمی متوقف
 .دهند
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 وصل رو برق نتونستیم صابر هن من نه .نشد حل مشکل-

 .بیان مشکل حل برای برق یاداره از باید فردا .کنیم

می برف از شده سنگین درخت یشاخه روی نگاهش
 چقدر درخت یشاخه که بزند تخمین کندمی سعی .نشیند

 :دارد مقاومت توان دیگر

 ترسه؟نمی تاریکی از روناک-

 

 پنج_و_هشتاد_و_سیصد_پست#
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 انگار حالتش .رودمی رومیزی گاز سمت به محمدامین

 فندک با .است ایستاده برکه موازات به که است طوری

می کم آشپزخانه تاریکی از .کندمی روشن را کتری زیر
 در .کندمی تماشا را او ایستادن حالت محمدامین .شود

 برای را او بودن حریص تواندمی حداقلی روشنایی همین

 :کند حس برف ماشایت

 .بردم اونا روبرای سوئیت داخل اضطراری چراغ-

 و شومینه روشناییه جز تو و من االن که اینه مسأله منتهی
 .نداریم صبح تا ایدیگه روشنایی هامونگوشی یقوهچراغ

 سفید هایدانه این روشنایی محمدامین .زندمی لبخند برکه

 :است گرفته نادیده را

 .ترسهنمی بچه اون که خوبه .ستنی ایمسأله-

 که کندمی پیدا مجال محمدامین .کندمی سکوت بعد و

 محو او و هاستبرف محو برکه .کند تماشایش ترراحت

 نگاه یک از بعد که نقاشی تابلوی یک تماشای مثل .برکه
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 آن خالق قدرت بتواند تا کند دقت آن جزء_جز به باید کلی

 .کند درک را

 باید که کردمی فکر این به ماشین داخل قبل ساعت چند

 در یخانه یک در و سقف یک زیر را شب یک چطور

 احتیاط برای قصدی که بگذراند دختری کنار در بسته

 و آیدمی پیش مهابابی او با نزدیکی برای .ندارد کردن
می اویی هایشانه روی را سخت شرایط این مدیریت
 نکرده تجربه را زنی یچه با بودن حال، به تا که اندازد

 با را او بود نتوانسته هم زنی هیچ اصل در .است

 برآورده نیازهای شکنً تابو برکه .کند درگیر تمایالتش

 کار که بود چیزی این و است اشخفته هایحس و نشده

  .کردمی سخت نظرش در امشب برای را

نمی است برف درگیر که شکلی این به و دختر این اما
 دستش یک محمدامین .باشد خطری هیچ سازینهزم تواند

 باید که کندمی فکر این به و کندمی مشت جیب درون را

 احتیاطبی دخترً  این دوری از شده، ایجاد یفاصله این از

می دهانش درون را زبانش .نیست اما باشد راضی
 :چرخاند
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

  .سرده خیلی آشپزخونه .شومینه دم بریم-

 و سرش کردن بلند با شودیم همزمان برکه یزمزمه
 :پنجره قاب از آسمان دیدن برای تالشش

 کتری آب .شومینه نزدیک برو تو .نیست سردم خیلی من-

 .کنممی درست را هانسکافه من اومد جوش

 و دهدمی سرش به تکانی سکوت در و مکث با محمدامین
 تعداد که است عجیب .زندمی بیرون آشپزخانه از

 ترعجیب .است شمرده را برکه یجمله درون های"ش"

 داشته نگه ثابت را جوش و شومینه یکلمه ذهنش که است

 هااین کدامهیچ اما .دهندمی پژواک شکل همان به و است

 آب آمدن جوش زمان مدت به که نیست عجیب اینقدر

 .کندمی فکر کتری

 نرم جنگی .نشیندمی کاناپه روی و شومینه از فاصله با

 با چیست؟ فازش .است افتاده راه سختشسر ذهن در

می را برکه کردن احتیاط و دوری است؟ چند_چند خودش
 با و کندمی فرو هایشران در را هایشآرنج ...یا خواهد

 هایشعله یخیره نگاهش .گیردمی را سرش دست دو

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 کی تا برف این پرسدمی خودش از وقتی است شومینه

 دارد؟ باریدن قصد

 

 

 

 

*** 

 

 شش_و_هشتاد_و_سیصد_ستپ#
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 با و گذاردمی میز روی صدا و سر بدون را سینی برکه

 را محمدامین .نشیندمی نفره دو یکاناپه روی فاصله کمی

 چشم و داده تکیه صندلی پشتی به را سرش کهدرحالی

 :پرسدمی آرام و کندمی نگاه بسته

  خوابی؟-

 :دهدمی جواب شمانشچ کردن باز بدون محمدامین

 .بیدارم نه-

 :داردبرمی را اشنسکافه برکه

  .نمون بیدار من خاطر به آدمی خوابت اگه-

می که ایصحنه اولین .کندمی باز چشم آرام محمدامین
 دستش درون فنجان با برکه هایلب اتصال ینقطه بیند

 :است

  کنی؟می تماشا برف کنی؟می کارچی تو بخوابم من-
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 جواب طوری .دهدمی قورت را دهنش درون ویاتمحت

 دارد را انجامش قصد که کاری از بردن لذت که دهدمی

 :است مشخص وضوح به

 .برم راه برفا رو کمیه بیرون برم شایدم-

 دیده کمرنگ این .کندمی لمس را گوشش یالله محمدامین

 ایناشناخته حس .خواهدنمی را دختر این توسط شدنش

 اما ندارد همخوانی سنش با آید،نمی خوش اقشمذ به که

 :دارد وجود

 .آدنمی خوابم من اما-

 که طورهمان که آیدمی عجیب برکه نظر به جوابش

می سر متعجب داشته نگه هایشلب نزدیک را فنجان
 آن .نیست عادی یجمله یک جمله این نظرش به .چرخاند

 انگار آن فعل بودن تأکیدی و جمله اول "امای"

 :رسدمی نظر به منظوردار

 زدن قدم برای رو امبرنامه من یعنی چی؟ یعنی این خب-

 بدم؟ تغییر برف روی
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 .شودمی کشیده باال سمت به محمدامین لب یگوشه

 کجیدهن خودش به .است خودش کج لبخند این مخاطب

 ادعاهای تمام به و اشافسارگسیخته هایحس به .کندمی

 :بودنش خوددار یبرا سال چند و سی این

 .بپوش رو من کاپشن بری خواستی-

می نگاهش فقط العملیعکس هیچ بدون لحظه چند برکه
 .است محمدامین رفتار در دوگانگی یک متوجه .کند

 مواجه آن با حال به تا مرد این با رابطه در که چیزی

 و گذاردمی میز روی را اششده نصفه فنجان .است نشده
 یک دچار که کند فکر این به کندمی سعی کهدرحالی

 :دهدمی توضیح شده فکری وسواس

اً ولی ...بیرون رمنمی فعالاً-  فضای این توی دونمنمی واقعا

  کرد؟ شهمی کارچی تاریک

فاصله کندمی باز را پیراهنش باالی یدکمه محمدامین
اً شومینه با شان  .است شده گرمش اما است زیاد نسبتا

 :رددابرمی را فنجانش

  کرد؟ کاری باید تاریکی تو مگه-
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 :خنددمی دلتنگ برکه

 دونمنمی من .گذرهمی دیر زمان انگار رهمی که برق-

 باران و من مختص حس این یا دارن رو حس این همه

 بازی سایه باران و من رفتمی برق وقتی زمانی یه .بود

 یبنده بازی؛ تو آوردیممی زور به بابامم گاهی .کردیممی
 یخنده یسوژه شدمی و بسازه ایسایه هیچ نبود بلد خدا
 .ما

 

 هفت_و_هشتاد_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 .فهمدنمی فنجانش محتوای طعم از چیزی محمدامین

 .است کرده درگیر را اشگانه پنج هایحس برکه دلتنگی

 و اشاره انگشت نوک و آوردمی باال را هایشدست برکه
 روروبه دیوار به را نگاهش .چسباندمی هم هب را شستش

 :دهدمی تکان را هایشدست و دوزدمی

 کارمون .کردیم شروع قلب ساختن با رو اول هایدفعه-

 .داشتیم دوست رو بودنش مسخره همین ما اما بود مسخره

 برکه هایدست حالت .کندمی نگاه دیوار به محمدامین

 پرنده یک شبیه یزیچ بیندمی که طرحی .کندمی تغییر

 .است

جرزن که اونی اما .بود ترواضح همیشه باران هایسایه-
سایه دستاش با نیست معلوم که رفتنمی بار زیر و بود تر
 .بودم من سازهمی رو چی ی

 سمت به و گذاردمی زانو روی را ساعدهایش محمدامین

 :پرسدمی خاص و شمرده .شودمی خم او

  جرزنی؟ هنوزم-

 :کندمی تأیید را حرفش زدن پلک با برکه
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 .ندارم رو باران که اینه قبل با فرقم فقط جرزنم هنوزم-

 درهم که هاییسایه .کندمی نگاه هایشسایه شدن یکی به 

 :پرسدمی نرم .نیستند تفکیک قابل و اندشده ادغام

 چیه؟ قدیم با فرقت دیگه-

 با یادن یک .کندمی قفل پاهایش بین را هایشدست برکه

 پشت و پیش ساعت یک همین .دارد فرق قبل سال یک

 :بود کرده فکر خودش تغییرات به سوئیت همین یپنجره

 با حتی روشنایی بدون ساعتای دیگه دارم اعتقاد اینکه-

 .گذرننمی سریع هم بازی سایه

 سایه و باشی داشته حوصله که هستی قدیم یبرکه اونقدر-

  بدی؟ منم یاد رو بازی

 :پرسیدمی و خنددمی ناباور هبرک

  نه؟ کنیمی شوخی-

 او دست مچ .بردمی پیش آرام را هایشدست محمدامین

 :کشدمی بیرون پایش الی از و گیردمی را
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 آره گممی کنم داری آبرو اینکه برای نگرفتم یاد اگر-

 .بگیرم یاد خواستمنمی کردم،می شوخی

 بودن جدی .کشدمی پایینش لب روی را زبانش برکه

 متوجه که چیزی است متوجه گرفتن یاد در را محمدامین

 او برای تواندمی جذابیتی چه کار این که است این نیست

 دنبال یا است گرفتن یاد دنبال محمدامین .باشد داشته

 رنگکم نیت با برکه برای جدید یخاطره یک ساختن

  قبلی؟ خاطرات کردن

 .کندمی مکث کمی

 باشد که هم هااین از کدام هر حمدامینم هدف نظرش به

 خوبی پیشنهاد تاریک و طوالنی شب یک گذراندن برای

 .است

 

 هشت_و_هشتاد_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 

 متوجه .کندمی نزدیک محمدامین به را خودش فکر این با

اً کاناپه یلبه روی محمدامین دست که است  پشت دقیقا

  .نشیندمی سرش

 ابهتش که سروانی به مسخره کار یک آموختن نظرش به

ساده از .دارد جذابیت خوردنمی کارها سبک این به اصالاً
 گرد ینحوه از .قلب ساختن ؛کندمی شروع کار ترین

به هاآن چسباندن ترتیب بعد و گویدمی هاانگشت کردن
نیم روی مدت تمام محمدامین نگاه که است متوجه .هم

به سبک و نرم هم اشسنگینی حتی هک نگاهی .است رخش
 قلب یسایه و چسبدمی همبه هایشدست .رسدمی نظر

 که محمدامین نگاه .شودمی تشکیل روروبه دیوار روی

 قلب با را سرش خورد،نمی جنب صورتش روی از

 شده ساخته قلب .چرخاندمی او سمتبه باهم شده ساخته
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 از اجبار به دامینمحم نگاه .گیردمی قرار هایشلب مقابل

نمی قلب روی بازهم اما شود،می کنده رخشنیم روی
  .گیردمی پیش را برکه چشمان مسیر .نشیند

 :دهدمی او نشان را قلب چشم یاشاره و خنده با

 .ترپایین کمیه جاست،این قلب .شده لپی اشتباه جناب،-

 :کندمی زمزمه محمدامین

 .بینمشمی چشمات توی من چرا پس-

 هایبدهی از مرد این .شودمی تبدیل لبخند به برکه یخنده

 را کردنش بدهکار بیشتر یزمینه خودش و گفتمی برکه

  !کرد؟می فراهم

 پیدا خودخودبه هدف .ترپایین بیار کمیه رو نگاهت شما-

 .شهمی

اً آید،می ترپایین .کندمی امر اطاعت محمدامین نگاه  دقیقا

 نگاهش .برکه یبرجسته هایلب روی تا قلب، مرکز تا

 مرد این با را کتابش و حساب برکه شودمی طوالنی که

 پایین را دستش باید .کندمی تصور قبل از ترسنگین

 .دهدمی قورت را بزاقش جایشبه اندازد،نمی که بیاندازد
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 او کمر تا کاناپه یلبه روی از آرامآرام محمدامین دست

 او که نیست زیاد آنقدر محمدامین دست فشار .آیدمی پیش

 را خودش تمایل نهایت در برکه .کند مجبور کاری به را

 به قلب .آیدمی جلو هم محمدامین صورت .کشدمی جلو

اً هردویشان هایلب و چسبدمی برکه صورت  از دقیقا

  .رسندمی هم به قلب وسط

 لحظه چند فقط بودن قلب برای برکه ظریف هایدست

 برکه هایدست رودمی باال که هاقلب تپش .ندآورمی دوام

  .شوندمی چفت محمدامین گردن دور

 پشت از برکه .است ترسرسختانه بار این هالب بازی

 روی هایسایه .شوندمی جدا هالب .افتدمی کاناپه روی

 که دهدمی نشان را ظریفی دست از گنگی تصویر دیوار

  .کندمی باز را ایمردانه پیراهن یدکمه دومین

 که هاییلب یسایه که شوندمی یکی درهم آنقدر هاسایه

  .شودنمی دیده نشیندمی ایمردانه یسینه روی

 در مرد صورت رفتن فرو کشیدن تصویر به توان هاسایه

 .ندارند هم را دختر گردن
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 .اندسایه فقط هاسایه

 

 نه_و_هشتاد_و_سیصد_پست#
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 سرابی شبنم سر باالی وقتی من .گهمی مزخرف دمآ این-

 .بود کرده تموم رسیدم

 هافرسنگ ترس .گویدمی نفس به اعتماد با را این بنیامین

 غریبه برایش فضا این .است دور به کالمش لحن از
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 داشته را زندان حتی و دادگاه دادسرا، یتجربه او .نیست

 را ترس یچگال که است داشتن تجربه همین شاید و است

می خوب بنیامین .است رسانده حداقل به رفتارهایش در
 هر از بیشتر فضا این در ترس بترسد، نباید که داند

 .است مرگ برادر فضایی

 از یکی که چشمانی با و سینه به دست سوفی مهرشاد

 دادگاه یجلسه این .کندمی تماشایش شده ریزتر دیگری

 دادن جوالن از محمدامین برای که است ایجلسه همان

  .بود گفته آن در

اً دادگاه هایصندلی  .است شده پر قبل دادگاه به شبیه تقریبا

گرفته قرار محمدامین با ردیف هم شبنم پدر محسن، جواد،
 صندلی اینکه هم آن و بزرگ تفاوت یک با اما اند

 متوجه لحظه این تا بنیامین که ایستگونه به محمدامین

 محمدامین ورود یلحظه .است دهنش دادگاه در او حضور

موزاییک یخیره متفکر و پایین بنیامین سر دادگاه، به
 متوجه هم را محمدامین نگاه سنگینی .بود پایش زیر های

 شده پر تابوت یاندازه به وزنش که ایسنگینی .بود نشده

 .بود جوان دختر یک یجنازه از
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 فقط که تاس ایستاده طوری محاکمه میز پشت او هم حاال

 بچرخاند چپ سمت به کامالاً را صورتش کهدرصورتی

 .دید خواهد را محمدامین

 کرده تموم مقتوله شدی خونه وارد که زمانی پس خب-

  درسته؟ !بود؟

 آرامش با صیامی عباس وکیلً  شدن مجاب حس با بنیامین

 :دهدمی جواب خیال فراق و

  .زدنمی نبضشم دیگه حتی .بله-

 که کندمی مشت هم در را انگشتانش یطور محمدامین

 مشت باید که انگشتانی با .دارد جنگ سر هاآن با انگار

 او نبض که بیایند فرود بنیامین صورت در آنقدر و شوند

فاصله به .کندمی نگاه شانمتری چند یفاصله به .نزند هم
 کرده ایجاد آدم این و او بین قانون که ایکیلومتری چند ی

 پر گردن پشت را آزادش داغ دست بعد و دکنمی فکر

 فقط و رسدمی نظر به باز که دستی .گذاردمی حرارتش

 .است بسته چقدر که داندمی محمدامین خود
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 او که دارد این از نشان سوفی مهرشاد هایقدم صدای

 :دارد حوصله عجیب هایشسوال پرسیدن برای

 از بلق مقتوله اگر .مونهمی باقی سوال یه اینجا خب-

 باز براتون رو در کسی چه پس کرده فوت شما اومدن

  کرده؟

 طوری نگاهش .اندازدمی سمتش به راحتی نگاه بنیامین

 نظرش در خبره وکیل این هایگیریمچ انگار که است

 آماده را هاسوال این جواب قبل از انگار .آیدمی کودکانه

 :است کرده

 .دادم هل رو در اون من ...کسهیچ-
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 را اشسینه به دست حالت آنکه بدون سوفی مهرشاد

 ابرویش انتهای و آوردمی باال را دستش کمی کند عوض

 :خاراندمی را

 باز دادن هل با رو مردم یخونه در دارید عادت شما-

 کنید؟

 صیامی عباس با روز اون من منتهی .نه که معلومه-

 به و زدم رو شونخونه زنگ چقدر هر .داشتم قرار

 توی که بودم مطمئن .نداد جوابی زدم زنگ گوشیش

 .تو رفتم و دادم هل رو در همین خاطر به تنهاست خونه

 .گهمی دروغ خدا به-
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 عباسی شبیه مردی را این .گویدنمی صیامی عباس را این

 پیری تا میانسالی یدوره که پیرمردی .گویدمی صیامی

 کرده طی فشرده زندان، در و ماه چند عرض در را

 دروغ به اعتراض برای حتی که عاجزی مرد .است

 پای و دست و کندمی بسنده کوتاه یجمله همین به بنیامین

 حس ناامیدی و دارد قبول را اتهامش .زندنمی اضافه

 .است هایشحس بر شده مسلط

 زاویه با محمدامین .دهدمی تذکر صیامی عباس به قاضی

 تا که جمالتی به فکش دادن فشار و اشچهره به دادن

 .دهدنمی رونمایی یاجازه اندکرده علم قد زبانش پشت

 اشچهره .اندازدمی اشپیشانی به چینی سوفی مهرشاد

 به را روز آن یلحظه به لحظه که است کسی شبیه

 :است کرده ثبت ذهنش در و شده کشیده تصویر

 ایمساله منتهی .تو رفتید و ادیدد هل رو در که گفتید پس-

 دادسرا توی شما توضیحات از بعد که اینه هست االن که

 قفل اون که شده مشخص و بررسی دقت با در اون قفل

نمی باز هم زیاد فشار و دادن هل با که مستحکمه اونقدر
 !شه
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 کف کندمی دستیپیش مهرشاد کند،می باز دهان بنیامین

 ادامه یاجازه نماییقدرت با و آوردمی باال را دستش

 :دهدنمی او به را دادن

 و نشده عوض ابدااً سال چند این طی قفل اون اینکه ضمن-
  .محرزه کامل هابررسی طبق قفل بودن قدیمی

 را او که است العملیعکس تنها این .کندمی مکث بنیامین

 که چند هر دهدمی نشان اول دقایق از ترناتوان کمی

 که دهدمی نشان فردی را او رفتارهایش تک تک همچنان

 :است نشده خارج دستش از اوضاع کنترل

 عباس که بوده طوراین شاید .نیست یادم دقیق رو این من-

 که بوده هول اونقدر خونه از زدن بیرون موقع صیامی

 با رو در اون راحت تونستم من و نبسته درست رو در

 .کنم باز دادن هل

 میز قدمی چند در زند،می قدم هم زبا سوفی مهرشاد

 جواب راحت و ایستدمی او با فاصله حداقل در و محاکمه

 :دهدمی
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 و بوده زنده هنوز تایم اون توی مقتوله هم شاید ...شاید-
 .کرده باز رو در خودش
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 جانش کم یناله اما است ترآرام قبل یجلسه از شبنم پدر

 و کندمی زمزمه خودش برای فقط که خوانیروضه مثل
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گفتن باباجان .شودمی شنیده دقت کمی با ندارد مستمعی
 .دهدمی شبنم وای ای به را شانجای گاهی فقط هایش

 :کندمی ناباوری ایخنده بنیامین

 اونم میندازید؟ من گردن رو قتل احتماالت، با دارید شما-

 کرده؟ اعتراف بارها شخود قاتل وقتی

 جیب در را چپش دست .کندمی گردعقب سوفی مهرشاد

 و دهدمی تکان هوا در را اشاشاره انگشت .کندمی فرو
 را جمالت این شمرده لحنی و رسا صدای با زنان،قدم

 حضار تمام برای دارد قصد انگار که گویدمی طوری

 :باشد داشته را دادگاه اینجای تا بندیجمع یک

 یه متهم دادن هل ینتیجه در مقتوله سر شکستگیه-

 متهم خود که هست توضیحی این ...سطحیه شکستگی

 هم قانونیپزشک گزارش طبق و کرده عنوان بارها

 .شده جمجمه روی سطحی شکستگی  یه باعث ضربه

 .نیستند تاببی قبل یجلسه یاندازه به جواد و محسن

 باعث ایستاده میز نآ پشت پدرشان از غیر به کسی اینکه

 برای را ایجمله هیچ قبل یجلسه برعکس که شودمی
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 به ماجرای کارزار این طرف یک .ندهند دست از شنیدن

 شناخته قاتل دیگر طرف و است مادرشان رسیدن قتل

 .ندارند ایچاره راه هیچ اول مصیبت برای .پدرشان شدن

یم تصور دادگاه شروع از قبل تا هم دوم مصیبت برای
 وکیل هایصحبت اما .ندارند ایچاره راه هیچ که کردند

 یقین بودنشان بیچاره به قاطعیت با که شودمی باعث

  .باشند نداشته

 هایمولکول که دارد انرژی آنقدر سوفی مهرشاد صدای

 تمام از باالتر ایصوتی انرژی و بشکند هم در را هوا

 :کند ایجاد اتاق این داخل انرژی

 هل از بعد متهم رفتن زمانی یفاصله اینکه یبعد ینکته-

 طبق .بوده ساعت نیم حدود برگشتنش تا مقتوله دادن

 این ضربه نوع به توجه با و قانونیپزشکی هایصحبت

 رو حیاتیش عالئم مقتوله اینکه برای کوتاهیه زمان تایم

 در .برسه صفر به قلبش ضربان و بده دست از کامالاً

 برای برای ساعت نیم از بیشتر نیزما ضربه، اون نتیجه

 ترمهم ینکته و بوده نیاز حیاتی عالئم تمام رفتن بین از

 داشتن رو اورژانس به زدن زنگ قصد بنده موکل اینکه
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 با که داشته وجود احتمال این .شدن مانع مرد این و

 که ضعیفی حیاتی عالئم وجود با و اورژانس حضور

 شبنم احیا عملیات با دآنمی عادی افراد چشم به شاید

 .شدمی احیا سرابی

 :خنددمی نمایشی و بلند بنیامین

 و اورژانس به من نذاشت که اونی .کنیدمی شوخی دارید-
اً من ...بود عباس بدم خبر پلیس  حیثیت یاعاده باید قانونا

  .بکنم

 مقابلش کاغذ روی چیزی او اعتراض به اهمیتبی قاضی

می جدیت با کارش شدن تمام از بعد و کندمی یادداشت
 :گوید
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اً- حرف دادگاه زمان شدن تموم از قبل متهم وکیل لطفا
 .برسونه بندیجمع یه به رو هاش

 آن پشت صیامی عباس که میزی سمت به سوفی مهرشاد

برگه مقابلش کالسور کردن باز حال در و رودمی نشسته
 حالت به و دست دو با را برگه .کندمی ارجخ را ای

 .گذاردمی قاضی میز روی احترام

 روی آرامی و هم پشت ضربات مشت با محمدامین

 راحتی به را سوفی مهرشاد بعدی جمالت .زندمی دهانش

اندازه به محمدامین که توضیحاتی .کند بینیپیش تواندمی
 باریک چون فقط نه .دارد اشراف آن به جوان وکیل ی
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 هاشنیدنی نفره دو گپ یک در دادگاه اول یجلسه از بعد

 این تمام اینکه برای بیشتر .است شنیده مهرشاد از را

 را سناریو این و بود کرده پایین و باال را هایششنیده مدت

 صیامی عباس و تعریف بنیامین که چیزی از متفاوت

  .بود چیده کردمی تصور

 اصلی ینسخه و ونیهقانپزشک گزارش کپی این-

 روی قانونیپزشکی گزارش این طبق .هست خدمتتون

می دیده عمیق فرورفتگی یه اثر مقتوله گلوی استخوان
 قانونیپزشکی نظر از که حدیه به فرورفتگی این .شه

 ایهضربه احتمال از بیشتر خیلی خفگی با مرگ احتمال

 .شده وارد مقتوله سر به که

 برق جریان یک اندازه به مقدمهبی توضیح و جمله این و

 عباس سر که طوری .دارد الکتریسته قدرت باال ولتاژ با

 را شبنم پدر خوانیروضه و بلند سرعت با را صیامی

 و آیدمی جلو صندلی روی شوکه محسن .کندمی قطع
 .پوشاندمی را دهانش دست دو هر با جواد

 مینبنیا دید معرض در که محمدامینی ...محمدامین اما

 طولی نظر از چه بنیامین با اشفاصله کندمی حس نیست
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 لبخند و است شدن کم به رو قانونی نظر از چه و

اً قدرتمندش  لحظه به لحظه که است باوری محصول دقیقا

  .رسدمی آن به بیشتر

 کردم؟ خفه من رو سرابی شبنم نکنه چی؟ که خب-

 نه منه کار دادنشم هل ریدمی پیش دارید شما که اینجوری

 .کرده اعتراف خودش که کسی کار

 یجمله این انگار که کندمی رفتار طوری سوفی مهرشاد
 مخاطبش .است نشنیده را او استهزاء از پر و خندان

 دو منشی و دادستان عنوان به که مردی دو و است قاضی

 :اندنشسته او طرف

 این کنار در کنممی خواهش دادگاه محضر از حاال-

 قتل از بعد اتفاقات به قانونیپزشکی گزارش اطالعاتً 

 شخصی مشکل مقتوله با مرد این اینکه به .کنید توجه

 یادامه برای بود مانعی مقتوله چون چرا؟ .داشت
 اجازه مرد این .واعظی بنیامین با صیامی عباس همکاری

 بگیره، تماس پلیس و اورژانس با بنده موکل که نداد

اً کهدرصورتی  رو کار این بود خودش اختیار به اگر قطعا

 کمک بنده موکل به گودال کندن برای مرد این .کردمی
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 راهنماییش زنش مفقودی اعالم یزمینه در بعد و کرد

 .کرده
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 میز روی و کندمی رد هم داخل از را انگشتانش بنیامین

 صدای با و کندمی ندبل سقف سمت به را سرش .گذاردمی
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 ایمایه ته با بعد و گیردمی تذکر زود خیلی .خنددمی بلند

 :گویدمی وکیل به رو دادن تکان سر حالت به و خنده از

 عباس رو کارا این که کنید ثابت تونیدمی جوریچه-

 نکرده؟ خودش یاراده و اختیار با صیامی

  بکنم؟ رو کار این باید من چرا اصالاً مدرک؟ کدوم با

 و جواد سمت به .چرخاندمی چپ سمت به کامل را سرش
 :محسن

 هم با مادرشون و پدر که دوننمی هم شبنم پسرهای حتی-

 ...اختالف

 چیزی بنیامین چون شودنمی کامل وقتهیچ که ایجمله و

 وجودش عزرائیل که را مردی .ندارد باور بیندمی که را

 با را زندان روند سالً  سه بنیامین که را مردی .است

 .بود گذرانده او با دوباره برخورد و آزادی کابوس

 .بهداد ارغوان برادر ...بهداد محمدامین

 به انگار که نگاهی .بیندمی را خیره نگاه این محمدامین

 برای که نگاهی .کندمی تجربه را اغما است، رفته کما

  .است شده ترس میزبان جلسه این طول در بار اولین
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 با زندمی موج محمدامین سیاه چشمان درون که یخشم

 که غرشی .گیردمی قرار بنیامین دید معرض در سخاوت

 باال باید که مشتی شود، آزاد محمدامین گلوی از باید

 از همه بلرزاند را پایش زیر زمین باید که هاییقدم بیاید،

  .کنندمی پیدا را خروج راه محمدامین چشمان

 در ناخودآگاه بنیامین .شودمی خیزنیم جایش در محمدامین

  .داردبرمی عقب به رو قدمی جایگاهش

 و کشدمی جلو دارمعنی و محکم را کتش یلبه محمدامین
 خوردمی کنارش آب لیوان به دستش .پردمی بنیامین پلک

 پتانسیل محمدامین که دستی .گرددبرمی میز روی آب و

 .را فکش را، دنشگر را، دستش .دارد را کردنش خورد

 از انفصال بود؛ داده انجام پیش سال چند که را کاری

  .بود نشده نه اشباع، اما بود شده خدمت

 از سوفی مهرشاد و گرددبرمی جایش سر به محمدامین

 بهترین این .کندمی استفاده خودش نفع به بنیامین سکوت

 :است جوان وکیل این پرتاب

 گشتن و داشتم دادگاه محضر از بنده که ایاجازه طبق-

 اون داخل موقت شکل به واعظی بنیامین که منزلی
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 محترم محضر تحویل که شد پیدا زنجیری کردمی زندگی

اً اون یحلقه هر یاندازه که زنجیری .شد داده دادگاه  دقیقا

 و هست سرابی شبنم گلوی زیر فرورفتگی یاندازه به
 در و یحفار انجام برای مرد این کار وسایل از یکی

  .جاتهعتیقه آوردن

 فضای صدای بلندترین محسن گفتن "زاده حروم" صدای

 با .ندارد خودداری برای توانی دیگر بنیامین .است دادگاه

 و لبخند با که وکیلی .کندمی نگاه جوان وکیل به وحشت
 :گویدمی را آخر یجمله او لرزان هایمردمک به خیره

 .قاضی جناب ندارم حرفی دیگه من-
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 

 اینجاست مسأله اما باشد شده سیراب باید است تشنه اگر

 باشد معمولی تشنگی یک دچار اینکه از بیشتر او که

 یکبار ایهفته یساعته نیم دیدارهای این .دارد عطش

  .کندمی ترحریص را او خواباند،نمی را عطشش

 میز یک پشت نفره دو گپ یک هرظا در که دیدارهایی

 دلتنگی رفع نوعی اصل در اما .است شکل مربعی فلزی

 وقتی هم آن پنجگانه، حواس بازی نوعی .است متفاوت

 عادی لحنی با هازبان و حریصند دیدن برای هاچشم

 ثبت برای هاگوش .هستن هاروزمرگی تعریف درگیر

 و کنندمی صرارا مغز به آینده یهفته تا شنوندمی که آنچه
 تجمع هادست در انگار که ایالمسه حس ...المسه حس

 لمس درگیر ساعت نیم این تمام هادست .اندکرده

این که اندکرده تجربه را دادن دست از ترس .یکدیگرند
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 که است ماه شش .ترسندمی آن تکرار از بیمارگونه طور

 چهار ات که دانندمی دو هر و شودمی تکرار داستان این

 سال پنج که حکمی .شد خواهد تکرار هم دیگر نیم و سال

 از بعد بود زده رقم صیامی عباس برای را زندان

 و بود مانده باقی سال پنج همچنان نظر تجدید درخواست
سه تمام .است گذشته سال پنج این از ماه شش تنها حاال
 از برکه .بود شده تکرار دیدار این ماه شش این هایشنبه

 اما نبود باشند داشته را مالقات شرایط که یک درجه قواما

 هایدرخواست و سوفی مهرشاد با محمدامین هایرایزنی

 در رفتارهای یعالوه به زندان رئیس به کتبی

 را مشکل این زندان در صیامی عباس اخالق چهارچوب

 .بود کرده فصل و حل

 یواش احتماالاً .شده جدی ماریا و محسن یرابطه انگار-

 !آلمان بره بشه راهی باید محسن یواش

 سایه دردً  اصل در نه که لبخند .زندمی لبخند عباس

 در نظری .کندمی الپوشانی را اشچهره روی انداخته

 نظر از .ندارد مسیحی دختر یک با پسرش ازدواج مورد

 که نکرده برادرش و پسر این حق در ایپدری خودش
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 که را ای"بشه خوشبخت" باشد داشته دادن نظر حق االن

بی را برکه منتظر نگاه که است این برای فقط گویدمی
 .باشد نگذاشته جواب

 دست زیر هایدست مثل جواب این شنیدن از برکه دل

اً .شودمی مچاله عمو  ازدواج هنگام پدر یک سهم قطعا

  .باشد جمله این حد در نباید پسرش

 در کاراین که چند هر کند عوض را بحث که بیندمی بهتر

 لحنش شرایط، اقتضای به .ندارد نقشی شرایط شدن بهتر

 :کندمی دارترجان را

 گوجه دونه تا ده برات حیاط درختای سبزای گوجه از-

 اینکه با .دادم نگهبانی تحویل وسایل یبقیه با آوردم سبز

 گوجه تا بیست شمردم ولی کاشتمش که سالیه اولین امسال

 .داده سبز

 ترپرچین لبخند از عباس چروک از پر چشمان یگوشه

 دادن ادامه برای تالشش و برکه ایستادن پا سر .شودمی

 .کندمی فکر سال پنج این شدن تمام به که است دلیلی تنها
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 .زلزله خودته یثانیه سی برای که سبز گوجه دونه تا ده-

 .خوردی می خودت آوردینمی من برای هم رو اینا

 ممکن حد تا را اشچهره .اندازدمی ینیب به چینی برکه

 :دهدمی نشان ناراضی

 اروند .رسید بهم تا دو تا، ده همون از شهمی باورت-

 .شهمی هیوال یه به تبدیل باشه وسط خوراکی پای وقتی
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 هنگام برکه لحن هست حواسش .کشیدمی عمیقی نفس

 اصرار اگر حتی .است ترزنده خانواده این زا زدن حرف

 :باشد داشته دادن نشان ناراضی به

  خبر؟ چه سروان جناب از-

 خوبش حال ندارد دلیلی .دهدمی تکیه اشصندلی به برکه

 :کند مخفی محمدامین از زدن حرف وقت را

 به ساختمون کارای .درگیر حسابی البته و خوبه خیلی-

 خریدن مشغول دونممی که جایی تا .رسیده تهش

 .است خونه آخر تجهیزات

می عقب برکه هایدست روی از را دستش یک عباس
 این پرسیدن هنگام .کندمی لمس را دهانش دور و کشد

 به را نگاهش که است همین برای و است شرمنده سوال

 :دوزدمی مقابلش رنگ بد میز
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 .نیست دلخور دستت از-

می اطرافش هایآدم روی و سالن در را نگاهش برکه
 تن لباس مثل شانتن هایلباس که هاییآدم .چرخاند

 را حقیقت .متفاوت بودنشان اینجا دلیل اما است عمویش

 :سانسور و تعارف بدون .گویدمی

 این .است کالفه زیاد خیلی ولی نیست نه دلخور-

 خوابیدن تنها شب خودش قول به .کنهمی اذیتش بالتکلیفی

می اینکه با ریخته بهم رو سیستمش هخون اون توی من
  .مونهمی من پیش شب هر هدی دونه

 اما آرام لحنش .ریزدمی بهم بیشتر را عباس جوابش

 :است معترض

  آی؟نمی پایین شیطون خر از و بینیمی رو اینا تو-

 و مالیمت با .دهدمی تکان سر و خنددمی مظلومانه
 :دهدمی جواب حوصله

 که دخترم یه فقط من .نیستم یطونش خر سوار من عمو-

  .نیست دسترس در فعالاً ترمبزرگ تنها
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 بعدی یجمله با قلبش تا آوردمی ترپایین را صدایش

 :است دارخنده و عبث تالشش .بلرزد کمتر خودش

بزرگ کدوم از باید عقد یسفره سر من کردی فکر هیچ
 یتربزرگ کدوم که کردی فکر این به بگیرم؟ اجازه ترم

 بهش و بذاره محمدامین دست توی رو من دست قراره

 این بذار عمو نیست که بابام دخترم؟ جون و تو جون بگه

 .خوشه تو بودن به دلم که بیفته وقتی اتفاق

 را اشعسلی هایمردمک روی که رنگی ایشیشه یالیه

  .است انکار قابل دهدمی پوشش

کاری ندانم با او .فشاردمی هم روی را چشمانش عباس
 است؟ کرده چه اش

 حال شامل فقط اشتباهش تبعات کردمی فکر روزی چرا

 حتی و جواد محسن، برکه، امروز .شودمی خودش

 پس را او پیش سال چند یاحمقانه اشتباه تقاص محمدامین

 .دهندمی

 دنیایش .است مقروض است، سرافکنده است، شرمنده

 و خبط رگیرد او اینکه جای به .شده وارونه دنیای
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 برادرش دختر و پسرها زندگی .باشد جوانان اشتباهات

می عقب هم را دیگرش دست .اوست کاریندانم گالویز
 روی از را نگاهش و دهدمی تکیه اشصندلی به کشد،

 :چرخاندمی چپ سمت به شانه

 اومده دستورالعملش گفتمی پیش روز چند اینجا مشاور-

 مرخصی روز چند هادانیزن به شعبانیه اعیاد برای که

می وکیلم از .نه یا شهمی منم حال شامل دونمنمی .بدن
 محمدامین با اینجا از خودم بشه اگر .کنه پیگیری که خوام

 .کنه ردیف رو کاراش که گیرممی تماس
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 

 

 شابینی روی و چسباندمی هم به را هایشدست کف برکه
 از لبریز کهحالیدر ندارد گفتن برای حرفی .گذاردمی

 .است گفتن به تمایل

اً تمومه، مالقات وقت-  ترک رو مالقات سالن زودتر لطفا

 .کنید

 ...شوندمی حریص .افتندمی وال و هول به برکه هایچشم

 سازی ذخیره به احتیاج مرد این ندیدن هفته یک برای

 .دارند

 تکرار بلندتر را اشجمله باراین و دوم بار برای مأمور

 .کندمی
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 ترسنگین و گذاردمی میز روی را هایشدست کف برکه

می دلش .شودمی کنده صندلی از آمده که ایلحظه از
 خیلی هاساعت نیم این .بشنود هم باز رفتن از قبل خواهد

 .برکتندبی خیلی اند،ظالمانه و کم

 ایجاد هیاهوی به هتوجبی برکه و کندمی باز دهن عمو

 :شودمی گوش وجود تمام با سالن در شده

 .شهمی اجرا حکمش دیگه روز ده تا اون-

بی هایششنیده به نتواند که است کرده گوش دقت با آنقدر
 بلند و کردن حمایت برای هایشدست کف .باشد اعتماد

 صندلی روی را خودش دوباره .کنندنمی کفایت کردنش

 از پر ابهاماتش یهمه با عباس یهجمل .کندمی رها

  .است مشخص هم فعلش و جمله فاعل .است وضوح

 .کندمی نویسیساده خودش برای را جمله سادگی به برکه

 شعر یک کردن معنا پس از وقتی اشسالگی نه مثل

  .بود برآمده

 "شهمی اعدام دیگه روز ده تا بنیامین"
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 شنیدن از عدب او العملعکس دیدن برای عباس هایچشم

 به او احواالت میان در .افتندمی تند دور روی خبر این

 نفس یک و خوشحالی دنبال به است، رضایت دنبال

عکس بی یک  بیندمی برکه از که چیزی ولی راحت
 شادی از ردی نه که خنثی حال یک .است محض العملی

 .غم از اثری نه و است مشخص آن در

  تمومه؟ مالقات وقت گمنمی مگه نیستم؟ شما با مگه آقا-

 مجالی ایستاده عباس سر باالی که مأموری گیرتوبیخ لحن

 اکراه با و شودمی بلند جا از .دهدنمی ماندن بیشتر برای

 .گیردمی پیش در را هاسلول سالن سمت به خروج مسیر

 گردن دور را دار طناب .است نشسته همچنان اما برکه

 کنار پایش زیر از که اییصندل کند،می تصور بنیامین

 تکان هوا در نفس ایذره امید به که پاهایی و شودمی زده

 .خوردمی

 آرامش یک دچار .شود خیال فراق یک دچار باید ذهنش

 از را دختری جسم و روح که آدمی شدن حذف از محض

 زن زندگی به که نامردی نبودن .بود کرده حذف زندگی

 شدن محو و داده مهخات ممکن شکل بدترین به عمویش
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 اما ...اما بود گرفته بازی به را اشزندگی که بازی دغل

 .نیست ناراحت که طورهمان نیست، خوشحال برکه

برمی خوران تلوتلو را اول قدم چند .شودمی بلند جا از
 شهرش هایمیدان در هاآدم اعدام تماشای از همیشه .دارد

می اعدام ذهنش میدان میان در آدمی حاال و بود فراری
 .است مستأصل صحنه این نکردن تماشا برای او و شود

 جالد که کندمی فکر مردی به .گذردمی در میان از

 که جالدی به و است اشزندگی هایآدم از خیلی زندگی

 .زندمی بیرون زندان از .گرفت خواهد را او زندگی

 ...نیست هم ناراحت نیست، خوشحال

 

 تهف_و_نود_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#

 

 

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 

 

 از قرمز چراغ پشت شدن معطل بدون و زندمی راهنما

سیاره مثل شیطنت .کندمی خروج راست سمت خروجی
 قدرهمین .نیست دیدن قابل غیرمسلح چشم با که است ای

 :جذاب اما مخفی

  نه؟ صافکاری نبرم رو ماشین خودم من گیمی تو پس-

 که را او جدی صدای عدب و شنودمی را محمدامین مکث

 خالی ساختمان در است مشخص که هاییقدم با شده ادغام

 :پیچدمی

 کردی ثابت تو گممی دارم من .نگفتم رو این من برکه-

شیوه این با تو .گیریمی رو تصمیم ترینعاقالنه همیشه
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

اً داری که ای  یه رفتن بدی تشخیص تونیمی خودت حتما

 !نه؟ یا درسته ماننده گاراژ که جایی به جوون دختر

 قرار آن در محمدامین یخانه که شودمی خیابانی وارد

 بعد و گیردمی گاز داخل از ایلحظه برای را لبش .دارد

 انجام اشخنده کنترل جهت فقط را کار این .کندمی رها

 :گویدمی خیالیبی با بعد و دهدمی

 یکنمی فکر تو اگه اما .بینمنمی توش مشکلی که من-
 چند هر .دیگه وقت یه برای بذارمشون تونممی برم نباید

 شاگرد سمت در شدن غر این دیروز تصادف از بعد که

  .مغزمه رو خیلی

 کالفه حس .شنودمی محکم را او نفس شدن آزاد صدای

 :کندمی درک هم را او شدن

 خودت خوادمی دلم ولی مشخصه خواممی چی من اینکه-

 ساعت یک تا اینکه ضمن .بگیری رو درست تصمیم

 کار این برای صبح فردا من .شهمی تاریک هوا دیگه

 .خالیه تایمم
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 قرار آن در محمدامین یخانه که شودمی ایکوچه وارد

 :بخشدمی عمق را آمیزششیطنت لبخند همین .دارد

 رو امروز کار .مشخصه درست تصمیم که من نظر از-

 قضیه این قال امشب خوادمی دلم انداخت، فردا به نباید

 بگیرم سریع دوش یه برم خواممی االن منتهی .بشه کنده

نمی اتفاقی هیچ نباش نگران .کار این دنبال برم بعدش و
 .امخونه شب ده و نه قبل احتماالاً افته

می نابجا اصرار این از او بهت پای را محمدامین سکوت
 .تاس شناخته دیگری طور را او که محمدامینی .گذارد

 بارها برکه این از است منطقی و صبور که ایبرکه

 از حادتر خیلی شرایط در که عاقلی یبرکه .دارد فاصله

 همین توانستنمی گرفتمی را تصمیم تریندرست این

 اینقدر افتاده پا پیش یمساله یک برای که باشد ایبرکه

 .کند نابجا پافشاری

 .کندمی کپار محمدامین یخانه جلوی که را ماشین

لحظه را محمدامین عصبی صدای .خنددمی هم چشمانش
 :است تماس این کردن قطع حال در که شنودمی ای
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 ...صاف آدرس خب خیلی-

 هشت_و_نود_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#

 

 

 

 

 

 کهحالیدر بعد یلحظه چند و کندمی سایلنت را گوشی

 و شودمی هپیاد ماشین از اندازدمی شانه روی را اشکوله
  .رودمی او یخانه سمت به

 روزها این .است خوب آزاریمردم این از دلش حال

 انگار .باشد خودش حال کردن خوب دنبال به کندمی سعی

 مدتی تمام یاندازه به انگار .است حریص کار این برای
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 خودش به را بودن خوب این حاال بوده شکل بدترین به که

 .است بدهکار

 ساده که کندمی خوب کارهایی با را خودش لد حال گاهی

 که آلبالویی مربای کردن درست مثالاً .رسندمی نظر به

 روی از دلمه پختن یا کرده خوش جا یخچالش داخل االن

 .بود سمانه یویارانه که اینترنتی هایآموزش

می هل را در .است باز محمدامین یخانه حیاط در الی
 دو حضور بیندمی که چیزی ناولی .شودمی داخل و دهد

 معرفی نقاش را هاآن رنگیشان هایلباس که است مردی

 .گیردمی جواب و گویدمی نباشید خسته و سالم .کندمی

 از شدن خارج مشغول دستشان درون وسایل با مرد دو

 .است شده تمام کارشان که است مشخص .هستند حیاط

 نگاهش بعد و ماندمی در شدن بسته و هاآن رفتن منتظر

 خانه قبلی حیاط با که حیاطی .چرخاندمی حیاط در را

 نو هاینرده حیاط، داخل نو هایموزاییک .دارد توفیر

 دو در بزرگ یباغچه دو شدن اضافه ایوان، یشده

 هاباغچه از یکی کنار که رنگی سفید تاب و حیاط طرف

 .است شده تعبیه
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 ینکرده تغییر قسمت تنها .نشیندمی حوض روی نگاهش
 .است شده ترمیم تنها که حیاط

 بود آمده وسط به خانه این اساسی تعمیر بحث که روزی

 اشاره باریک تنها محمدامین با هایشحرف میان در او

 اما داره نیاز اساسی تعمیرات به خونه اون" که بود کرده

 "شهمی تنگ حوض اون برای دلم

 اکسیژن بر الوهع انگار که نفسی .گیردمی عمیقی نفس

 یکی هم حوض این .دارد انرژی .است کالری از پر

 .است حالش شدن خوب دالیل از دیگر

 هایشقدم و کندمی ترمحکم اشکوله بند دور را انگشتانش

 مرمرهای سنگ .دهدمی جهت ایوان هایپله سمت به را

  .هستن جذاب اما ناآشنا ایقهوه هایرگه آن با نو

 حاال .کندمی بلند سر و ایستدمی .درسمی ایوان به

 .نیست دیدش مسیر در قدیمی ساختمان یک قدیم برعکس

  .است کرده پر را نگاهش نوساز یدوطبقه یخانه یک

بهانه به اما نیست او زندگی محل ظاهر در که ایخانه
 شده نظرخواهی او از شدنش ساخته برای مختلف های
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 آشپزخانه بزرگ هایپنجره و باال یطبقه بالکن .است

 برای دلیلش از خانه این صاحب کهآنبی .بوده او پیشنهاد

 را نظرخواهی این دلیل برکه و بگوید خواهینظر این

 .است مشخص چیزهمه .بخواهد

 

 نه_و_نود_و_سیصد_پست#

  

 حسینی_عادله#
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 بسته پایین واحد در .گذاردمی اول یطبقه راهروی از

 حضور محل آیدمی باال از که هاییقدم صدای و است

 .کندمی مشخص را محمدامین

 .رودمی باال سروصدابی را هاپله

 شیطنتش از بخشی هم این .دارد دوست را کردن غافلگیر

 این .آزاریمردم خصلت همان از فعالی بخش .است

اً که محمدامینی یچهره دیدن و کردن غافلگیر  از قطعا

 خوبش حال برای بعدی دلیل تواندمی است شاکی او دست

 .باشد

 تواندمی را خانه این درهای نبودن بسته .است باز نیم در

 .بگیرد نیک فال به امروز

 وسایل از خالی کامالاً نوساز یخانه .رودمی داخل آرام

  .است

 توجهش که صدایی .داردبرمی داخل به قدمی احتیاط با

 یلبه که ستا محمدامین گوشی به مربوط کندمی جلب را
 هایبوق  و است بلندگو روی گوشی .دارد قرار پنجره

  .است مخاطب دادن جواب منتظر که دهدمی نشان آزادش
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 است خودش خاص مخاطب این اینکه فکر از هایشلب

 دیگر دلیل یک هم باز ...بدجنس مخاطب .آیدمی کش

  .حالش بودن خوب برای

 حضور از خبری که است این است عجیب که چیزی

 .رودمی جلو دیگر قدمی احتیاط با .نیست محمدامین

 صدای ثانیه چند از کمتر در و شودمی قطع گوشی صدای

 محمدامین آمدن بیرون متوجه برکه .شودمی بلند هاییقدم

 هایقدم با و عصبی که محمدامینی .شودمی اتاق داخل از

 متوجه هنوز .برداردبرمی قدم گوشی سمت به محکم

  .است نشده برکه ورحض

 آوای و زندمی تکرار روی را تماس برکه به پشت

 .شودمی خارج دهانش از کردن نچ شبیه ایناراضی

 ظاهرااً .کشدمی دهان داخل به را خودش پایین لب برکه

 بیرون برای هایشلباس کردن عوض حال در محمدامین

 و گویدمی را این تنش درون رکابی .است خانه از زدن
 و است باز آن یدکمه شده، بسته آن زیپ فقط که واریشل
 .هم کمربندش البته
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 مرد این با ماه شش این تمام که البته .شودمی معذب

مشابه شاید که لحظاتی .است کرده تجربه را نابی لحظات
 ایعاشقانه فیلم هیچ در و نخونده رمانی هیچ در را شان

 پوشش از سطح این با را مرد این وقتهیچ اما .ندیده

 مانتوی به را آن دستش کف در خارش حس با .است ندیده

 عقب به قدم چند باشد بهتر شاید .کشدمی رنگش یشمی

 .بیاید داخل بعد و بزند اتاق در به تقه چند بردارد،

نمی پیدا وقت .کندنمی پیدا زیادی وقت کاراین انجام برای
متوجه امینمحمد بودنش حرکتبی وجود با حتی چون کند

اً و سرعت با و شودمی حضور یک   یک شبیه دقیقا

 .چرخدمی پا یک روی باشآماده همیشه انتظامی نیروی

 

 چهارصد_پست#

  

 حسینی_عادله#
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 دست کشدمی عقب کمی را خودش ناخودآگاه کهاین

 سر مچش که است دزدی حس شبیه حسش .نیست خودش

  .است شده گرفته زنگاه به

 انگار و بدهد خنده شبیه ایزاویه هایشلب به کندمی سعی

 عادی نسوزانده که هاییآتش چه امروز که انگار نه

 :بگوید

 .سالم-

 یدکمه اندازد،می سرتاپایش به نگاهی محمدامین
 با .اندازدمی را کمربندش سگگ و بنددمی را شلوارش
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 متفاوت لحنی با و مکث با اندشده باریک که چشمانی

 :دهدمی جواب

 .سالم علیک-

 گیرانهمچ نگاه .خاراندمی را ابرویش باالی ناخن با برکه

 به که رساندمی نتیجه این به را او محمدامین سرسخت و

 .بدهد ادامه عادی همچنان پررویی کمالً  در است نفعش

 در و رودمی خانه هال دیگر یپنجره سمت به زنانقدم

 :گویدمی کردنش باز حال

 از ترخنک درجه چند امروز بودا گفته یهواشناس-

 زرد تو هاشبینیپیش همیشه مثل کردم فکر من دیروزه

 .آددرمی کار از

  صافکاری؟ بری بعدش تا گرفتنی دوش حال در االن تو-

 فهمد،می خوب را این برکه .کندمی بیداد کالمش یجذبه

 که چیزی هر .نیست پشیمان قبلش دقایق بدجنسی از اما

 برکه نظر از کند زیاد آدم این با را او اصطکاک ندبتوا

  .است جذاب
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می جلو را خودش و گذاردمی پنجره یلبه را هایشدست
 وجود با که حیاطی چرخاند؛می حیاط در را نگاهش .کشد

 از هایینشانه آن کنار و گوشه در ماسه و شن هایکیسه

 :دارد ساختمان این بازسازی

 برم فردا شلوغه خیلی امروز گفت صافکار به زدم زنگ-

 کنه راهبهرو رو ماشین بتونه هم که ترهخلوت سرش که

 .بزنیم هم با گپی یه بتونیم هم

 خودش ذهن بودن اکتیو از .گیردمی نفس و بنددمی چشم

 چرت همچین یک توانسته چطور .گیردمی اشخنده

 جسارتی چه با اصالاً کند؟ بلغور را باوری غیرقابل

  دهد؟می کش را شاکی مرد این با اشمزهبی هایشوخی

 و قدم دو قدم، یک .شنودمی را محمدامین هاییقدم صدای
می برکه .شودمی منتهی کردن توقف به که سومی قدم
 .بزند تخمین متر یک حدود چیزی را شانفاصله تواند

 هست؟ چی زدنتون گپ موضوع حاال جدی؟-
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 داندمی هم کردن چهارتا دوتا_دو بدون منطقش یچرتکه

 بخش اما کند پیدا کش بحث این بدهد اجازه نباید که

 :است میدان پیروز مغزش سرخوش

 معمولی وگویگفت یه شاید .دونمنمی دقیق تو مثل منم-

 کارش که ایمشتری و صافکار بین بیشتر آشنایی برای

 .افتهمی صافکاری گیر زیاد

 شنیدن از بعد حمدامینم یچهره حالت که ندارد قصد ابدااً

 چشم سرعت به که است همین .بدهد دست از را جمله این

 ذوقش سرعت به و چرخاندمی سر سرعت به کند،می باز

 .است نکرده تغییری هیچ او یچهره حاالت .شودمی کور

 او به لحظه در تواندمی که است صفتی ناخوانا بدقلقً 

 .بدهد نسبت

  اش؟بقیه خب-

 شانه که است همین .رسدنمی مشامش هب خوبی بوهای 

می پشت او به .گیردمی فاصله پنجره از و اندازدمی باال
می خانه این اتاق سه از یکی سمت به کهدرحالی و کند
 :گویدمی خونسرد رود
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 و شهمی درست ماشینم زنیممی گپی یه که، نداره بقیه-
 برای چیزی جوریاین گردم،برمی هوا شدن تاریک قبل

 دیوارهای کمد رممی ...نداره وجود هم تو شدن نگران

 .ببینم رو اتاقا

 

 یک_و_چهارصد_پست#

  

 حسینی_عادله#
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نمی سرش پشت را هاییقدم صدای تصورش برخالف و
 مشخص که کندمی فکر این به و شودمی اتاق وارد .شنود

حرف بودن چرت یمتوجه کامالاً محمدامین که است
 از مرد این که است مشخص هم این اما هست هایش

 .است شاکی تلفنیشان تماس

 آن از خالی طبقات به و کندمی باز را دیواری کمد در

 را بو این .کندمی پر را مشامش چوب بوی .شودمی خیره

 عالقه این خاطر به کشدمی که عمیقی نفس .دارد دوست

 .است

 بیشتر به که نیست پیچیده آنقدر رویشروبه یمنظره

 باشد خوبی یبهانه تواندمی اما باشد نیازی کردن تماشا

 که آب جریان کردن تماشا مثل .کردن فکر بیشتر برای

 زمان اما است صحنه یک تکرار کنی تماشایش چقدر هر

  .بخشت آرام هایحس دادن جوالن برای است مناسبی
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 تواندمی برکه است، چوب بوی استشمام حال در وقتی

 در محمدامین .کند فکر محمدامین به هاساعت و هاساعت

 در او انگار .دارد جریان دلچسب لحظاتً  این تک تک

 محمدامین انگار و شده جاری کرده، رخنه وجودش

 .ترمهم جز هم شاید و تربزرگ جز .اوست از جزئی

 زده باال را همت آستین مردی کردن اذیت برای امروز او

 مردی .شودمی دیده دگیشزن جز به جز در پایش رد که

نمی سوال زیر را او هایگیری تصمیم و هاتوانایی که
 هایتصمیم در و شود تواناتر تا کندمی کمک تنها و برد

 .ترراسخ تربزرگ

 و داده خرج به شیطنت مرد این با رابطه در امروز او
  .نیست پشیمان اشکرده بابت ابدااً

 و مرد این رانینگ دیدن به او شیطنت است قرار اگر
 پیامد است قرار اگر شود، ختم سرهمش پشت هایتماس

اً باشد مرد این بازوهای از رونمایی شیطنت این  باز قطعا

 .کرد خواهد فکر هاشیطنت سبک این تکرار به هم

 را کمد در رسدمی نهایی بندیجمع یک به که افکارش

 مردی حضور خاطر به کشدمی که هینی .بنددمی آرام
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 ایستاده در پشت قبل یدقیقه چند یجذبه همان با که است

می قرار دیدش معرض در قد تمام کمد در بستن با و
 زدهبهت !است؟ نشنیده را او هایقدم صدای چطور .گیرد

اً و دهدمی تکان سر  :پرسدمی را سوال همین دقیقا

 رو من محمدامین نشدم؟ متوجه من که اومدی جوریچه-

 !ترسوندی

مچ اشچهره حاال .داردبرمی جلو به قدمی ینمحمدام
 :است گیرانه

 .بترسی من از که آدمی پیش گاهی پس-

 داندنمی که طورهمان رودمی عقب عقب چرا داندنمی

اً .است گرفته اشخنده چرا  مرد این تا بخندد نباید قاعدتا

 .نشود ترَجری

 و بترسم ازت گاهی دادی هشدار بارها خودت خب آره-
  .کنم ورید

اً است درخت خود از کرم المثلضرب  همین مصادق دقیقا

 شرایط، این در جمله این از استفاده جای .است لحظه

 مدیریت برای محمدامین  که ایجمله .نبود اینجا اصالاً
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می استفاده شدندمی نزدیک هم به حد از بیش که لحظاتی
  .کرد

این رکهب سرتقی .دهدمی باالتر را ابروهایش از یکی
 برایش شرایط و ترطاقت کم خودش و تکرار پر روزها

 .است شده ترسخت

 به برکه کمر که رودمی پیش آنقدر سنگین هاییقدم با

 تک در کندمی سعی .چسبدمی اتاق یشده گچ تازه دیوار

 نزدیک و رفتن پیش برداشتن، قدم در هایشحالت تک

 او قدمی یک رد .بدهد نشان را ابهتش دختر این به شدن

 صورت .کندمی ستون او سر باالی را دستش و ایستدمی

 با و شمرده را کلمات و گرددمی را او آرامش از پر

 :کندمی ادا غلظت

 

 دو_و_چهارصد_پست#

  

 حسینی_عادله#
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 

 

 

 غیرت کنه،نمی بازی شیر دم با ترسهمی که آدمی-

 مدت یه ترسهمی که آدمی .کنهنمی انگولک رو طرفش

 شیطنت عاقبت از و جاش سرً  شینهمی آدم یبچه مثل

 .لرزهمی تنش کردن

 ُدز از کردن کم بدون و زندمی چشمک .خنددمی برکه

 :گویدمی شیطنتش

 به کنه، بازی شیر دم با که باشه باید نفر یه باالخره-

 عبرت درس بشه بعد و نکنه فکر کارش عاقبت

 !...عالمیان
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 اشچهره .چرخاندمی دهان داخل را زبانش محمدامین

 را دختر این باید شاید .دارد خودش به مصممی حالت

 این .بترسد برکه که باشد هردویشان نفع به شاید .بترساند

 زنندهآسیب شانبین یرابطه بالتکلیفی این و بودن نترس

 برکه بدن کنار تا آیدمی باال کمی دیگرش دست .است

 کندمی خم او صورت زدیکن تا را صورتش .بگیرد قرار

 :گویدمی خاص لحنی با و

 بودنت نترس خاطر به خوادمی دلت چیه؟ پیشنهادت خب-

 گرفتن دوش از بعد یا بشی؟ عالمیان عبرت درس االن

  من؟

نمی چشمانش برق اما .گیردمی گاز را پایینش لب برکه 
 اما بترساندش باید نرمش بدون و جدی لحن این .خوابد

 اتفاق نیست قرار که داندمی .لرزاندمی را دلش بیشتر

 .بیفتد شانبین عرفی از خارج

 .است سنگین شانبین فضای که کند انکار تواندنمی اما 

 از و بودند کرده بازی سایه که شبی از ترسنگین خیلی

 .بود گرفته فاصله هم از هایشانسایه بعد به جایی یک
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 از که است آبی اتقطر دلیل محمدامین آخر یجمله مفهوم

 .گرفته راه کمرش روی

می را او یسبزه و برهنه بازوهای چهارچوب در ماندن 
 فضای این و او هشدارهای به نسبت تواندنمی اما خواهد

 کند، شیطنت که کرده عادت انگار .باشد تفاوتبی سنگین

 دست به سختی یهمه با را اوضاع مدیرت و برود پیش

 .بسپارد محمدامین

 وارد دادن هشدار بارها از بعد قدرتمند مرد این حاال و 

 اما فهمدمی را او کردن بازی برکه .است شده اشبازی

 مثل .شود اشجمله یاخطاردهنده پیام خیالبی تواندنمی

 و گیردمی را اکسیژن شدن تمام اخطار بارها که غواصی
می نادیده را آن رسدنمی اکسیژن کمبود به که زمانی تا

 .گیرد

نفس داغی برکه .است منتظر حالتش حفظ با محمدامین
 درک سوزاندمی هم را هایشپلک پشت تا که را او های

 را هایشچشم و هالب بین او معنادار نگاه چرخش .کندمی

  .بیندمی
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 در .کند عوض را جو این که است نفعش به کندمی حس

 تدس زیر از بعد، و گیردمی تصمیم ثانیه از کسری
 به شود،نمی مانعش محمدامین .شودمی رد محمدامین

  .چرخدنمی هم سمتش

می صدایش ارتعاش وجود با و رودمی در سمت به برکه
 :گوید

اً .ندیدم هم رو دیگه اتاقای هنوز-  رو من نظر وقتی ضمنا

 کمد رنگ ولی دادم پیشنهاد رو سفید رنگ من پرسیدی

 .شده رنگ شیری هادیواری

 فضا در یدستگیره شدن پایین و باال صدای بالفاصله و

 .کندمی پر را

 !ندارد امکان .کندنمی باور بیندمی که را چیزی برکه

 .شودمی تکثیر ذهنش در بار صدها که واضحی یجمله

اً جمله قاطعیت روی تواندمی .است خراب در این قفل قطعا
 .ببندد شرط اش

می محمدامین سمت به اینگرانی هر از دور اما زدهبهت
 :اوست سمت به همچنان امینمحمد پشت .چرخد
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 ...قفله در این محمدامین-

 را دستش .چرخدمی سمتش به عجله بدون محمدامین

 دو بین را کلیدی بعد لحظاتی و کندمی فرو جیب درون

 :دهدمی تکان سرش کنار در و گیردمی انگشتش

 

 سه_و_چهارصد_پست#
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 !منه دست دشکلی-

غلیظ کمی را آن که دارد اصرار خودش بودن فاعل روی
 .کندمی ادا نیاز حد از تر

 و هست نگران .ترسدمی و ترسدنمی .است شده گیج برکه
 ناگواری اتفاق داندمی که است معلقی انسان شبیه .نیست

 .است معلق حال هر به اما آمد نخواهد پیش برایش

 .ندارد دوست بودنش بازی به معل یهمه با را بازی این

 و چرخاندمی اتاق در را نگاهش .کشدمی عمیقی نفس
 :گویدمی صبورانه

 بودن تنها از .بترسم ازت که کنی وادار رو من خوایمی-

 سال یک وقتی است فایدهبی تالشت ...کنم وحشت باهات

 کامل شب یه که منی .شناسوندی من به رو خودت تمام

 من ترسوندن برای .بودم کنارت مزرعه سوئیت توی

 وادار کردن احتیاط به رو من اینکه برای .شده دیر خیلی

اً کنی  از غیر روش یه .کن امتحان رو دیگه روش یه لطفا

 .خودت دادن جلوه بد
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 زنان قدم .کندمی مشت جیب در را دستش یک محمدامین

 از اما .هم لبخندش معنادارند، هایشقدم .رود می پیش

 شالش بازی تا هایشلب از که است نگاهی ارترمعناد همه

 :گرددمیبر و رودمی پیش

 تو و رسیممی کارمون به تریراحت خیال با قفل در با-

 !عالمیان عبرت درس شیمی

 کنار را دستش یک و بنددمی محکم را چشمانش برکه

 ادا ناراضی و کندمی هجی را کلمات .دهدمی تکان سرش

 :کندمی

 .کن تمومش رو بازی این محمدامین ترسمینم ازت من-

می خوش بیشتر جوریاین .ترسینمی که خوبه ...خوبه-
 .گذره

 با فاصله حداقل در تفریح از پر یجمله این گفتن از بعد و

 .ایستدمی او

 .فهمدنمی را او .دهدمی تکان سر و خنددمی عصبی برکه

 .فهمدنمی اصالاً را برسد خواهدمی چیزی چه به او اینکه

 اصرار نگران جسمش، تصرف نگران نه .است نگران
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 است بد خیلی این و خودش دادن جلوه بد برای مرد این

 :آوردمی زبان به را هایشفهمیدن .خیلی

  برسی؟ چی به بازی سیاه این از خوایمی-

 به شبیه حالتی با آرام، را برکه شال و کندمی دراز دست

 مثل دارد، وزن است، نسنگی لحنش .کشدمی نوازش

 .است بلد را مستی سیاه حداقل یا است مست که کسی

اً ...تو به-  نداری؟ که مشکلی احیانا

 او اصالاً دیگر حاال .زندمی خشکش .ماندمی مات برکه

اً آدم این .فهمدنمی  اما است نداده هویت تغییر قطعا

 ...نیست او رفتارهای رفتارهایش

 سطحی در انگار که او مردمک به نگاهی امینمحمد 

 .گیردمی گاز داخل از را لبش .اندازدمی اندافتاده لغزان

 تمام برای هنوز .باشد مشخص بیرون از که آنقدر نه

 و آوردمی بیرون را جیب درون دستً  .است زود کردن
می باز را او مانتوی باالی یدکمه دیگرش دست کمک با
 ندارد تقالیی چهی .است تماشاچی فقط ناباور برکه .کند
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 به را چیز همه مدیریت قبل عادت به انگار .تقالیی هیچ

 .است سپرده محمدامین دست

 برکه سر نشیندمی دوم یدکمه روی که محمدامین دست

 .او هایدست بازی روی .رودمی پایین

 و دهدمی دست از را محمدامین مهربان و کمرنگ لبخند
 .کندمی سکسکه جایش به

 دست کف شودمی سوم یدکمه مهمان که محمدامین دست

 دستش برکه .نشیندمی اشسینه روی برکه یکرده عرق

 :گویدمی سخت و هم را هایشپلک .دهدمی فشار را

 .کن تمومش رو بازی این ...کن تمومش-

 هم شرایط این در حتی برکه .گیردمی عمق لبخندش

 .دنکن اشاره داستان این بودن بازی به بود نتوانسته

 

 چهار_و_چهارصد_پست#

  

 حسینی_عادله#
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 

 

 

 

چانه زیر و چسباندمی هم به را وسطش و اشاره انگشت
 .کند بلند سر که کندمی وادار را برکه .گذاردمی او ی

 باعث برکه بعدی یسکسکه .کندمی خم سر هم خودش

 شودمی محمدامین هایانگشت روی سرش خوردن تکان

 نجوا اندآغشته آرامش و امنیت به گاران که کلماتی با او و

 :کندمی

 گرسوءاستفاده و بد توننمی آدما یهمه برکه بینیمی-

 توی آدما یهمه .نداره بقیه و بهداد محمدامین .باشن

 .بلغزن تونن می بگیرن قرار که شرایطش

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 ادامه و کندمی اضافه اشپیشانی روی هایچین به چینی

 :دهدمی

 تو و کنممی اصرار کردنت عقد ودترز برای من اگه-

 تو و شممی نگران باهات بودن تنها از اگه ری،می طفره

 نه که آدمم یه منم که اینه دلیلش دیمی ادامه شیطنتت به

 .زادهامام نه است اسطوره

 توی دختر تا دو بودن تنها فکر از صبح تا شب من اگه

 با خیالیبی با تو و خوابمنمی امنیت بدون یخونه اون

 نشون ریمی نشونه رو من غیرت رفتن صافکاری بحث

 براش خواینمی ولی گرفتی رو من ضعف نقطه که دهمی

 خودت برای کم یه .بفهم رو من کم یه برکه .بکنی کاری

 من .زنمنمی سینه به رو خودم سنگ من .باش نگران

 زدن حرف با حتی که زنممی سینه به رو تویی سنگ

 .بریزی بهم رو من سیستم ونیتمی عادیت

 از را او شال .شودمی دوال هایشحرف گفتن از بعد و

 گردن دور بعد و دهدمی تکان دارد،میبر زمین روی

 .اندازدمی برکه
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 برکه سماجت از پر یجمله و افتدمی اتفاق بعدی یسکسه

 :است این

 تالش نداری حق .باشی تهدید یه من برای تونینمی تو-

بی خیلی دیگه این ...بشناسونی بد من به رو ودتخ کنی
 .انصافیه

 اشچانه زیر و کندمی مشت متفکر را دستش محمدامین

  کند؟ چه بدقلق دختر این با باید .دهدمی قرار

 اونقدری .کرده کاری کم من برای کافی یاندازه به دنیا-

 نشون بد با نکن سعی تو حداقل .چزونده رو من باید که

 .بگیری ازم رو دنیا این از من دلخوشی تنها ودتخ دادن

 که گویدمی مظلومانه و معصومانه آنقدر را جمله این و

 بودن دختر این دلخوشی تنها .شودمی آچمز هم محمدامین

 .آوردمی کم ادعایش یهمه با محمدامین .نیست کمی چیز

 شکنیقانون اما دارد حذر بر را برکه که بوده این قرارش

 .کشدمی را او شال طرف دو و کندمی دراز دست .دکنمی

 قرار لختش بازوهای بین و شودمی کنده جایش از برکه

 بوسیده خشن شود،می بوسیده .شودمی فشرده گیرد، می
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 .شودمی بوسیده باز و شودمی داده تکیه در به .شودمی

 در و گیردمی قرار هایشران زیر محمدامین هایدست

پیشانی روی که برکه پیشانی .شودمی شیدهک باال آغوشش
 قبل برکه را جمله این .شوندمی بسته هاچشم نشیندمی اش

 :گوید می شدن بوسیده دوباره از

 توی شهمی .مرخصی بیاد خوادمی گفت عموم دیروز-

 رو من سرمه باالی ترمبزرگ تنها یسایه که تایمی اون

 کنی؟ عقد

 که است بسته چشمانشان و چسبیده بهم هنوز ها پیشانی

می هم در را اشسینه .شودمی گردباد محمدامین نفس
 از حجمی به تبدیل .سوزاندمی بُرد،می َکند،می .نوردد

 جمله این و شودمی ترکیب کلمات با شود،می داغ هوای

 :غردمی را

اً-  به فقط خدا شدی من عقد که ایلحظه از بعد از دقیقا

 .برسه دادت
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نتیکآ  عادله حسینی  
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 خوری؟می چی ...بلندی در کجایی؟ در لککل حاجی-

 نیست؟ چرا پس ...آبکش زیر کو؟ من مال ...قندی نون

 ...بردش گربه

 بیش خلوت قبرستان یک صدای شکستن برای درسا شعر

 صدای کنار و گوشه از که جایی .است نامتعارف حد از

 .قرآن صدای و ناله صدای آید،می گریه

 به چرخیدنش بابت درسا به کدامهیچ سهیل نه و برکه نه

 .دهندنمی تذکر خواندنش شعر و قبر یک دور

 خودشان حال به اشکودکانه دنیای و او دهندمی اجازه

 در گفتنش شاید که را هاییگفتنی بتوانند هاآن تا باشند

 بندیجمع یک به رسدمی نظر به ناممکن او حضور

 .برساند

 خونه کمتر که دمتوپی کرده عروسی که وقتی از ستاره به-

 ضمن .بیاد درسا و من هوای به کنه ول رو زندگیش و

نمی درسا .نیست بهتر اوضاع هست اونم که وقتی اینکه
 .شهمی بدتر شرایط اومدنش با و بیاد کنار باهاش تونه
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 هایشدست ،است نشسته باران قبر پایین زانو چهار برکه

 را هایشنجآر و گذاشته چانه زیر و کرده قفل هم در را
اً .است کرده فرو هایشران در  به که هاییوقت مثل دقیقا

 و نشستمی باران رنگ قرمز یکاناپه روی شکل همین
 نشین، امکاناپه روی جوریاون بزنن گندت" شنیدمی غر

 "شهمی گود کاناپه شهمی سنگین وزنت

 باران یخانه درون سالم همچنان که قرمزی یکاناپه

 بارانی که است یکسال از بیشتر ولی هکرد خوش جاش

 .باشد شدنش خراب نگران  که نیست

 کی تا قراره اوضاع این سهیل؟ کنی کارچی خوایمی-

  کنه؟ پیدا ادامه

چهره روی از نگاهش .است نشسته زانو دو روی سهیل
 .خوردنمی جم سیاه سنگ روی باران یشده حک ی

 :است خسته لحنش

  داری؟ پیشنهادی تو .ستنی پام جلوی حلی راه-

 آرام شودمی فشرده هایشمشت روی اشچانه طورهمان

 :گویدمی شمرده و زندمی پلک آرام چرخاند،می سر
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     EXCHANGE GROUP کاری از 

  .بدی گوش نخواستی داشتم پیشنهادی-

 لفافه در هدی مورد در بارها که است این به اشاشاره و

 بشنود، که بود نخواسته سهیل .بود گفته سهیل برای

  .بدهد ادامه برکه که بود تهنخواس

 معدن در کار از بعد شاید .بود سخت برکه برای گفتنش

 جایگاه در شدنش جایگزین برای رفیقت دادن پیشنهاد

  راضی آن به برکه اما باشد دنیا کار ترینسخت خواهرت

 .بود راضی آن به سهیل خود حتی و درسا خاطر به .بود

 این که بود سهیل ودخ بود ناراضی میان این در که کسی

 .بود مانده ناتمام همیشه برای بحث

 :کندمی زمزمه .زندمی را پاهایش و دست آخرین برکه

 بتونه که کشیده زجر زندگیش توی اونقدر .خوبیه دختر-

 باشه آروم فضای یه کردن درست دنبال تو یخونه توی

 .خوبه خودت و درسا برای بودنش .متشنج نه

 ناپدری سر بر مادرش با هدی اتاختالف به اشاشاره

  .داندمی هدی زندگی از کمابیش سهیل .است جوانش
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 که دوزدمی چشم درسایی به و کند می بلند سر سهیل

می شعر و چرخدمی غریبه قبر همان دور ناپذیرخستگی
 قبر باالی گل از پر و کوچک یباغچه ظاهرااً .خواند

 .دارد جذابیت درسا برای

  بهتره؟ تو از-

 را او خواهدنمی هم دلش .فهمدنمی را منظورش برکه

 شرمندگی بعد و کرده را کار این یکبار .کند قضاوت زود

 .ماندمی شنیدن بیشتر منتظر سکوتش با .کرده تجربه را

  توئه؟ بودن از بهتر درسا برای بودنش-

 را او کالم لپ  کشدمی اششده خشک لب روی را زبانش

 .است بلند همچنان درسا صدای .فهمدنمی

 :کندمی نگاه باران عکس به هم باز سهیل

می من .برکه توئی خوبه درسا برای بودنش که کسی تنها-
 طرف بودن حسابی آدم و درسا به تو یعالقه روی تونم

 پایه اونقدر خودت خوادمی دلم اما .کنم باز حساب مقابلت

 تأمین رو باران به درسا عاطفی نیاز کنی قبول که باشی
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 سومی نفر به نیاز .هستم من نیازهاش یبقیه برای .کنی

 .نیست هم

 بغضی حکم آیدمی پیش هایشلب تا پاورچین که لبخندی

 :است رونمایی یآماده که دارد را

 که دارم حق بودنم خاله سهم یاندازه به من نخوای هم تو-

 دنیا ته تا من .بخوام خودمم برای رو درسا و کنم قلدری

 نیست درسا فقط االن مسأله منتهی .سهیل هستم درسا یپا

 ...تو خود

 از بحث این .کند می قطع سریع خیلی سهیل را اشجمله

 :است خارج اشحوصله

 فقط .درساست فقط مسأله .کنممی فکر تو برعکس من-

 !درسا

 جایی برکه منطق که دارد تأکید آنقدر آخرش یکلمه دو و

 .یندنب این از بیش اصرار برای

 .کشدمی باران اسم کاریکنده اسم روی را انگشتش سهیل

 و آید می باال "ا" حرف تا انگشتش کند،می رد را "ب"
 :شودمی متوقف "ر" حرف روی
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 آدم یه وجود با و زندگیت روزای بهترین توی اینکه-

 هم ما زندگی پیش فکرت بهداد محمدامین مثل حسابی

 دل ته از رو این ولی داره ارزش خیلی من برای هست

 فقط برداری قدمی ما زندگی برای خوایمی اگر گممی

 .حله اشبقیه .نکن دریغ درسا از رو خودت

 هم سهیل اگر حتی .کندنمی دریغ درسا از را خودش

اً باشد درسا و او یرابطه برای مانعی داشت تصمیم  قطعا

 اینکه اما .بود هم او سهم درسا .کردمی علم قد مقابلش در

 خوش روی رابطه این نظم و استمرار به هم سهیل خود

می خوب را دلش حال دارد اصرار آن به و دهدمی نشان
 :گفتمی که هنگامی فروغ حال خوبی به شاید .کند

  است داشتن دوست آغاز آری"

  ناپیداست راه پایان گرچه

  نیندیشم دگر پایان به من

 ".زیباست داشتن دوست همین که

 

 پنج_و_صدچهار_پست#
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

  

 حسینی_عادله#

 

 

 

 

 

 

*** 

 خوری؟می چی ...بلندی در کجایی؟ در لکلک حاجی-

 نیست؟ چرا پس ...آبکش زیر کو؟ من مال ...قندی نون

 ...بردش گربه

بیش خلوت قبرستان یک صدای شکستن برای درسا شعر
 صدای کنار و گوشه از که جایی .است نامتعارف ازحد

 .قرآن صدای و ناله صدای آید،می گریه
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 به چرخیدنش بابت درسا به کدامهیچ سهیل نه و برکه نه

 .دهندنمی تذکر خواندنش شعر و قبر یک دور

 خودشان حال به اشکودکانه دنیای و او دهندمی اجازه

 در گفتنش شاید که را هاییگفتنی بتوانند هاآن تا باشند

 بندیجمع یک به رسدمی نظربه ناممکن او حضور

 .ندبرسا

 خونه کمتر که توپیدم کرده عروسی که وقتی از ستاره به-

این ضمن .بیاد درسا و من هوای به کنه ول رو زندگیش و
 تونهنمی درسا .نیست بهتر اوضاع هست اونم که وقتی که

 .شهمی بدتر شرایط اومدنش با و بیاد کنار باهاش

 هایشدست .است نشسته باران قبر پایین چهارزانو برکه

 را هایشآرنج و گذاشته چانه زیر و کرده قفل هم در را
اً .است کرده فرو هایشران در  به که هاییوقت مثل دقیقا

 و نشستمی باران رنگ قرمز یکاناپه روی شکل همین
 امکاناپه روی جوریاون بزنن، گندت" شنیدمی غر

 "شهمی گود کاناپه شهمی سنگین وزنت نشین،
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 باران یخانه درون سالم چنانهم که قرمزی یکاناپه

 بارانی که است سال یک از بیشتر ولی کرده خوش جاش

 .باشد شدنش خراب نگران که نیست

 کی تا قراره اوضاع این سهیل؟ کنی کارچی خوایمی-

  کنه؟ پیدا ادامه

 یچهره روی از نگاهش .است نشسته دوزانو روی سهیل
 لحنش .خوردینم جنب سیاه سنگ روی باران یشدهحک

 :است خسته

  داری؟ پیشنهادی تو .نیست پام جلوی حلیراه-

 شودمی فشرده هایشمشت روی اشچانه طورکههمان

 :گویدمی شمرده و زندمی پلک آرام چرخاند،می سر

 این به اشاشاره  .بدی گوش نخواستی داشتم، پیشنهادی-

 گفته سهیل برای لفافه در هدی درمورد بارها که است

 برکه که بود نخواسته بشنود، که بود نخواسته سهیل .بود

  .بدهد ادامه

 معدن در کار از بعد شاید .بود سخت برکه برای گفتنش

 جایگاه در شدنش گزینجای برای رفیقت دادن پیشنهاد
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 آن به برکه اما باشد، دنیا کار ترینسخت خواهرت

 آن به سهیل خود حتی و درسا خاطربه .بود  راضی

 سهیل خود بود ناراضی میان این در که کسی .بود اضیر

 .بود مانده ناتمام همیشه برای بحث این که بود

 :کندمی زمزمه .زندمی را وپاهایشدست آخرین برکه

 بتونه که کشیده زجر زندگیش توی قدراون .خوبیه دختر-

 باشه آروم فضای یه کردن درست دنبال تو یخونه توی

 .خوبه خودت و درسا رایب بودنش .متشنج نه

 

 شش_و_چهارصد_پست#

  

 حسینی_عادله#
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 

 ناپدری سر بر مادرش با هدی اختالفات به اشاشاره

  .داندمی هدی زندگی از کمابیش سهیل .است جوانش

 که دوزدمی چشم درسایی به و کند می بلند سر سهیل

می شعر و چرخدمی غریبه قبر همان دور ناپذیرخستگی
 قبر باالی گل از پر و کوچک یباغچه ظاهرااً .دخوان

 .دارد جذابیت درسا برای

  بهتره؟ تو از-

 را او خواهدنمی هم دلش .فهمدنمی را منظورش برکه

 شرمندگی بعد و کرده را کار این یکبار .کند قضاوت زود

 .ماندمی شنیدن بیشتر منتظر سکوتش با .کرده تجربه را

  توئه؟ بودن از بهتر درسا برای بودنش-
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 را او کالم لپ  کشدمی اششده خشک لب روی را زبانش

 .است بلند همچنان درسا صدای .فهمدنمی

 :کندمی نگاه باران عکس به هم باز سهیل

می من .برکه توئی خوبه درسا برای بودنش که کسی تنها-
 طرف بودن حسابی آدم و درسا به تو یعالقه روی تونم

 پایه اونقدر خودت خوادمی دلم اما .مکن باز حساب مقابلت

 تأمین رو باران به درسا عاطفی نیاز کنی قبول که باشی

 سومی نفر به نیاز .هستم من نیازهاش یبقیه برای .کنی

 .نیست هم

 بغضی حکم آیدمی پیش هایشلب تا پاورچین که لبخندی

 :است رونمایی یآماده که دارد را

 که دارم حق بودنم خاله سهم یاندازه به من نخوای هم تو-

 دنیا ته تا من .بخوام خودمم برای رو درسا و کنم قلدری

 نیست درسا فقط االن مسأله منتهی .سهیل هستم درسا پای

 ...تو خود

 از بحث این .کند می قطع سریع خیلی سهیل را اشجمله

 :است خارج اشحوصله
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 فقط .درساست فقط مسأله .کنممی فکر تو برعکس من-

 !رساد

 جایی برکه منطق که دارد تأکید آنقدر آخرش یکلمه دو و

 .نبیند این از بیش اصرار برای

 .کشدمی باران اسم کاریکنده اسم روی را انگشتش سهیل

 و آید می باال "ا" حرف تا انگشتش کند،می رد را "ب"
 :شودمی متوقف "ر" حرف روی

 آدم یه وجود با و زندگیت روزای بهترین توی اینکه-

 هم ما زندگی پیش فکرت بهداد محمدامین مثل حسابی

 دل ته از رو این ولی داره ارزش خیلی من برای هست

 فقط برداری قدمی ما زندگی برای خوایمی اگر گممی

 .حله اشبقیه .نکن دریغ درسا از رو خودت

 هم سهیل اگر حتی .کندنمی دریغ درسا از را خودش

اً باشد درسا و او یطهراب برای مانعی داشت تصمیم  قطعا

 اینکه اما .بود هم او سهم درسا .کردمی علم قد مقابلش در

 خوش روی رابطه این نظم و استمرار به هم سهیل خود

می خوب را دلش حال دارد اصرار آن به و دهدمی نشان
 :گفتمی که هنگامی فروغ حال خوبی به شاید .کند

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

  است داشتن دوست آغاز آری"

  ناپیداست راه یانپا گرچه

  نیندیشم دگر پایان به من

 ".زیباست داشتن دوست همین که

 

 

 

 

* 

 

 هفت_و_چهارصد_پست#

  

 حسینی_عادله#
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 

 

 

 را طبقه دو هایپرده .زنندمی بیرون فروشیپرده از

 روی محمدامین حساسیت .اندداده سفارش و کرده انتخاب

 روبهرو یهاآپارتمان سمت از خانه داخل داشتن دید

 قرار خریدهایشان اولویت در پرده خرید که شده باعث

 .بگیرد

 که مبلغی شدن کسر از خبر اشگوشی پیامک صدای

  .دهدمی باالست یطبقه هایپرده به مربوط

 .است باخبر مبلغ یماندهباقی از گوشی کردن چک بدون 

 خیلی اشمالی اوضاع دراصل .است خوب اوضاعش

 فرهنگی میراث سمت از توجهیقابل غمبل .است خوب
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 به بودند کشیده بیرون شانخانه از که ایدفینه بابت

 را خودش سهم عمو .بود شده واریز عمویش و او حساب

 ینیمه تا بود خواسته برکه از .بود کرده تقسیم نیم دو به
نیمه و کند ارسال پسرها برای و کند ارز به تبدیل را اول
 بیماری درمان صرف شبنم روح یشاد برای را دوم ی

 .کند اوتیسمی هایبچه

 .بود کرده تقسیم نیم دو به هم را خودش سهم اما برکه

 آن درون را آن از نیمی و کرده باز درسا برای حسابی

این .نداشت وراثت قوانین به کاری او .بود ریخته حساب
 نظرش به رسدنمی سهمی درسا به پس نیست بارانی که

 .انسانیت اصول نه خوردمی قانون کتاب دً در به همان

 با مشورت بدون و کردمی باید که بود کاری اولین این

 با که بود این اشبعدی یبرنامه .داد انجام را آن کسیهیچ

 از فارغ و جدی تعارف، بدون .کند صحبت محمدامین

  .اگرها و اما به دادن میدان

 اشخواسته به تا بود خواسته محمدامین از قاطعانه برکه

 باالی یطبقه باید که وسایلی بدهد اجازه و بگذارد احترام
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 نه باشد خودش یهزینه با کند تجهیز را خانه آن

  .محمدامین

 اطراف خوردن چین اقتدار از پر یخواسته این جواب

 مکث یک از بعد جمله این گفتن و بود محمدامین چشمان

اً  :کوتاه نسبتا

 به توجهم من .باشه تختخوابم احتم خریدات لیست توی-

 .وسایله یبقیه از بیشتر وسیله این

 سفارش رو پرده ترینساده رفتی آخرش گشتیم همه این-

 .هستید عجیبی موجودات زنا شما واال دادی؟

 جاجابه حال زمان با را اشگذشته زمان اهورا اعتراض

 جواب و ایستدمی فروشیفرش یشیشه پشت .کندمی

 :دهدمی خنده با را اهورا

  .عالیه عملت سرعت .کردی پیدا شناخت خانما رو زود-

 فروکرده جیب در را انگشتانش نوک کهدرحالی اروند

 :گویدمی قیدبی و ایستدمی کنارش
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

می موننداشته یعمه دردبه هم هاششناخت بدبختی آخه-
 کنه،می پیدا شناخت فقط این برکه، دونیمی یعنی .خوره

 !نداره ایبرداریبهره هیچ شناخت این از

 تُنک موهای به نگاهینیم .چرخاندمی سر سمتشبه برکه

 :گویدمی تفریح با و اندازدمی او صورت پشتکم و

 شده؟ عایدت چی کردی برداریبهره که تویی مثالاً حاال-

 

 هشت_و_چهارصد_پست#

  

 حسینی_عادله#
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 یجبهه در همیشه برکه هنفرسه هایبحث این در کهاین به
غلط ظاهر برعکس اروند و اندکرده عادت است اهورا
 .هاستحمایت این از فرد ترینراضی بدجنسش و انداز

 :اندازدمی باال شانه

 با پسر یه که نیستم پَلَشت اسکل یه که اینه حداقلش-

 و بگیره اسکرین رو پیامم بعدم کنه امسوژه دختر پروفایل
 !کنه استوری

اخم که شودمی باعث پیش روز چند ماجرای ادآوریی
 ناراحتی با را "خوبی تو آره" و شود درهم اهورا های

 .برگرداند رو و بگوید

 هایلب .زندمی ایضربه اروند پهلوی به آرنج با برکه

 و جودمی زیرلب را کلمات برکه آیدمی کش که اروند
 :کندمی زمزمه
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 بهتر کمیه تازه بود، ختهری همبه سیستمش تموم روز دو-

  نه؟ یا وروزشحال تو بزنی گند تونیمی ببینم .شده

 جواب برکه خود سبک به .اندازدمی بینی به چینی اروند

 :دهدمی را او

 آدم بکن رو فکرش تو خدایی ولی .تونممی که تونستن-

می چت طرف با که باری دومین تو باشه یبس چقدر باید
 ازم رو خوراک و خواب ماتچش بگه دختره به کنه

 .گرفته

 دارد، دوست را اهورا سادگی .گیردمی اشخنده هم برکه

 عاشقی ادعای برای اصرارش و سادگی که دارد قبول اما

 مثل آزاریمردم وقتی همآن است سازسوژه سن این در

 .است کنارشان در اروند

 شدنش رونمایی از و کندمی مدیریت را اشخنده

همین .کند ناراحت را اهورا خواهدنمی .کندیم جلوگیری
 کردن شیطنت بیشتر برای اروند ندارد دوست که طور

  .شود تشویق
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

فرش .گذاردمی ایشیشه در یدستگیره روی را دستش
  .رسندنمی نظربه بد که بیرون از فروشیفرش داخل های

 کن باور .کنی فکر شدن آدم به کمیه کن سعی اروند،-

 !کنیمین ضرر

  .گرفتنمزن از بعد برای گذاشتمش-

 :گذاردمی مغازه داخل را پایش

  گیری؟می زن کی .خب خیله-

 !شدم آدم هروقت-

ایسرمه فرش سمت به و خنددمی .نیست ممکن نخندیدین
می مشخص را مسیرش دارد شلوغی هایطرح که رنگی
 :کند

 .نیست بهت امیدی .ریختهبی خیلی اوضاعت-

 .کندمی دنبال مخالف سمتبه را اهورا هایقدم اروند

 :کندمی تکرار را اشبدجنسانه لبخند اهورا دلخوری

 هم تو .نداره بهم امیدی .گهمی رو همین داداشمم .خوبه-

 .خورده اون یتنه به تتنه که
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 یک جای دیگر جااین .چرخاندمی سر باسرعت برکه

 وقت گفتن ایبر برکه اما .است خالی شکندندان جواب

می لودگی با و زندمی چشمکی اروند چون کندنمی پیدا
 :گوید

بهره تو داداشمم یا خورده همبه تونتنه خدایی حاال-
 کنه؟می دستدست برداری

 

 

 

**** 
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 

 

 راه کوچک یدریچه از که باریکی نور و است ظلمات

 روشن را دخمه این فضای تا ندارد یتوانای قدرآن گرفته،

 .کند

 هایشدست از یکی .کوبدمی دیوار به را دختر کمر مرد

 به اعتنابی مرد و لرزدمی دختر .نشیندمی او یشانه روی

می تالش .لرزدمی هم باز دختر .دهدمی ادامه لرزه این
 .شودنمی خارج اشحنجره از صدایی هیچ .بزند جیغ کند

 هایشتکان حتی .کند فرار او دست زیر از تا کندمی تقال

 .باشد باید که نیست آنی هم

 که کسی مثل حوصله، با دهد؛می ادامه را کارش مرد 

 کارش و کندمی تفریح .ندارد کارش برای ایعجله هیچ

 .دهدمی انجام را
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نتیکآ  عادله حسینی  
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 و خوردمی سر تنش روی از دختر سفید و کوتاه پیراهن
 به او هایشانه روی از ردم دست .افتدمی پایش پایین

 به و ایعجله هیچبی هم باز .گیردمی راه پایین سمت

 نه ندارد؛ سالحی دختر .کندمی لمس را او آرامی

 .توانی نه صدایی،

 مرد داغ هایدست و گیردمی راه هایشگونه روی اشک 

 حد از بیش مرد هایدست .کندمی لمس را او بیشتر

 برجستگی بدون و بزرگ خال یک خال، یک و اندبزرگ

 قرار او شست و اشاره انگشت دو بین یفاصله حد در

 .دارد

 تنی .بیفتد اتفاق انقالب یک اینکه برای است بس همین و

 به بوده فعال گسل یک روی قبل دقایقی تا انگار که

 .گرددبازمی معلولش یحنجره توانایی و رسدمی سکون

 جیغ باید چرا ولی زندب جیغ تواندمی بخواهد اگر حاال

 هایدست حاال .سپاردمی مرد دستان به را خودش .بزند

 نوازش ماهیتشان انگار .رسندنمی نظر به متجاوز مرد

 سکوت در و بریدمی لذت ،شودمی نوازش .است کردن

 ... و کنندمی رویپیش مرد هایدست .کندمی همراهی
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نتیکآ  عادله حسینی  
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 روی از که عرقی .پردمی خواب از زنان نفس نفس

 .دهدمی قلقلکش خوردمی سر گوشش پشت تا پیشانی

 الزم ثانیه چند فقط .نیست آشنایی یمنظره مقابلش سقف

 راست سمت به را سرش .کند درک را موقعیتش تا است

 و گرگ هوا اتاق، سفید حریرً  پرده پشت از .چرخاندمی
  .رسدمی نظر به میش

 او با که دیمر و چرخاندمی سر چپش سمت به اینبار

می .کندمی تماشا را خوابیده پهلو به و مشترک تخت روی
باالتنه از .است خاص هم خوابیدنش که کند اعتراف تواند
 دست حالت .نیست مشخص زیادی چیز مرد یبرهنه ی

نیمه تا پتو .است کرده محدود را دیدش خوابیدنش سینه به
 .است پوشانده را شکمش های

 که خوابی به .کندمی فکر قبلش یدقیقه چند خواب به

 رویای شاید نبود هم کابوس نبود، خواب و بود واقعی

 شده تعبیر متفاوت شکلی به قبل ساعت چند که ایصادقه

  .بود

 شکمش و کمر روی را محمدامین دست گرمای رد هنوز

 خواب، داخل از هایشحس که است عجیب .کندمی حس
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نتیکآ  عادله حسینی  
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 دلش که نیست عجیب اصالاً اما .اندگذاشته واقعیت به پا

 ثبت اشحافظه در شوند، ماندگار هایشحس خواهدمی

 .شوند تکرار بگذارد کنار را تعارف اگر و شوند

 بند .شود بلند بازو یک روی تا است کافی تمایالتش همین

 اهمیتی .خوردمی سر بازویش روی تا رنگش سفید تاپ

 مدامینمح هایدست مچ تا را ظریفش انگشتان و دهدنمی

دست او کردن بیدار بدون کندمی تالش اینکه .بردمی پیش
 که ایستمذبوحانه تفکر بزند کنار سینه از را هایش

 .است آگاه آن به هم خودش
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 ببرد او از زیادی انرژی اینکه بدون محمدامین دست

 از تنهایی به خودش که داندمی خوب برکه و رودمی کنار

  .نیامدهبر آن پس

 .کندمی دراز را است تخت روی که محمدامین دست آن

 ممکن که جایی تا و گذاردمی او بازوی روی را سرش

  .رودمی فرو بغلش در است

می گوشش زیر زود خیلی را او آلودخواب یزمزمه
 :شنود

 .بشی اذیت دوم بار برای ترسممی آخه-

 .اندچسبیده او یسینه به که هاییلب .آیدمی کش هایشلب

 جناب بدجنسش؛ شاید و باش آماده هوشیارً  همیشه مرد

اً که سروانی  موقتش انفصال زمان که است روز سه دقیقا

 انتظامی نیروهای جزء هم باز و رسیده پایان به خدمت از

 .است
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نتیکآ  عادله حسینی  
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 ته اینجا .ندارد وجود او آغوش در رفتن فرو بیشتر امکان

 و دهدمی بدنش به کوچکی تکان هم باز اما .است خط
 :برساند او گوش به را جمله این کندمی تالش همزمان

  ...محمدامین بخواب-

 :شودمی تکرار او آلودخواب صدای

نمی درست شهمی وصل و قطع صدا ...بدجاییه لبت-
  شم؟نمی اذیت دومم بار برای گفتی گفتی؟ چی .شنوم

 .شودمی تجدید اشسهالم در تکراری حس آن هم باز

 حرکت و شکمش و کمر شدن داغ حس یادآوری

  .دارد خال که دستی پرحرارت

 خندیدن صدا با برای که است تنگ آنقدر هایشلب جای

 :بسازند را جمله این توانندمی اما .ندارند عمل آزادی

 ...من گفتم رو گیمی تو که همینی آره-

 

 

*** 
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 .رودمی یخچال سمت هب و کندمی روشن را کتری زیر

می خارج را محمدامین پسند مورد صبحانه پنیر، ظرف
 به چشمش که است نبسته کامل را یخچال در هنوز .کند

 عاشق اروند .خنددمی چشمانش .افتدمی اَرده حلوا ظرف

 .کندمی خارج هم را اَرده حلوا ظرف .است اَرده حلوا

 چیده شپزخانهآ کانتر روی صبحانه بساط بعد یدقیقه چند

 به خرید، روز که است راضی چقدر او و است شده

 دو جای به و بود نداده اهمیت ایذره اروند اعتراض

  .بود خریده کانتر این برای صندلی چهار صندلی

 نشده تمام محمدامین کار که دهدمی نشان آب دوش صدای

  .است

 .زنداداش-

 از .شنودمی راهرو هایپله سمت از را اهورا صدای

اً و دیروز  به برکه از عقد یخطبه شدن خوانده از بعد دقیقا

 وقتی هم آن .بود شده داده درجه ترفیع بودن زنداداش

 بود داده را اشهدیه بود، آمده جلو عقد یسفره پای اروند
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 .بود بوسیده را برکه سفید شال پایین و بود شده خم بعد و

 :داشت تازگی برکه برای اشجدی لحن

 ترینمهم هم و خواهرم هم زنداداشمی، هم االن مینه از-

  .خونه اون توی مرد تا سه زندگی زن

 سهیل، گفتن بهبه و حسام کشدار سوت به اهمیتبی بعد و

 هم اهورا .بود رفته محمدامین سمت به گفتن تبریک برای

 برایش برکه و بود کرده اقتدا اروند به دقایق همان از

 نامانوس یهمه با را واژه این برکه .بود شده زنداداش

 با را شانبین جدید نسبت انگار .داشت دوست بودنش

  .کردمی بیان بیشتری تأکید

 .است ترپایین پله دو اهورا .رسدمی پاگرد هایپله به

 .گیردمی او سمت به را کوچکی یبسته و کندمی سالم

 :مشکلی نایلون یک میان در کوچک یبسته یک

 

 یازده_و_صدچهار_پست#

  

 حسینی_عادله#
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نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 

 

 

 و داد رو این زد رو در زنگ سهیل پیش یدقیقه یک-
 .رفت

 .گیردمی را بسته و کندمی دراز دست مکث با برکه

 :است متعجب کامالاً لحنش

 .نزد رو باال زنگ سهیل چرا اصالاً چیه؟ این-

 :اندازد می باال شانه اهورا

 هم بسته مورد در .دهنز رو باال زنگ چرا دونمنمی منم-

 بوده ماشینی همون توی گفت انگار .نشدم متوجه درست

 برش هاوظیفه سرباز از یکی .کردن تصادف باهاش که

 تونسته بدبختی با منتهی .شده پشیمون هم بعدااً بوده داشته
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نتیکآ  عادله حسینی  
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 بزن زنگ بازم .بیاره براش و کنه پیدا رو سهیل آدرس

 .بپرس خودش از

 زنگ نزدن برای سهیل کردن مالحظه دلیل متوجه برکه

 آن که است بسته درگیر آنقدر فکرش اما .هست باال

  .برسد نظر به اهمیتبی افکارش از قسمت

 بسته مورد در او کنجکاوی .دهدمی اهورا به را نگاهش

 با و زندمی گوش پشت را موهایش .است متوجه را

 :پرسدمی مالیمت

 .شده بیدار اروند-

 :کشدیم دستی گردنش پشت به

  .خوردمی تکون تکون جاش تو داشت تازه-

 :دهدمی فشار هم روی را هایشپلک تأیید معنای به برکه

  باال بیاین صبحانه برای شد بیدار که کامل .خوبه-

 :زندمی کجی لبخند اهورا

 دوممون بار این که خوردیم صبحونه اروند و من کی-

 .باشه
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 کندمی گردعقب .هست او کردن مراعات متوجه برکه

 :گویدمی بدهد چرا و چون یاجازه اینکه بدون

 .خوریدمی امروز از بود قبالاً مال اون-

 محتویات دیدن برای اصل در .رودمی باال را هاپله بعد و

 ایبسته .کند پرواز را هاپله تواندمی دستش درون یبسته

 .بود داده دست از آن درون را اشخانواده که ماشینی از

 

*** 

 .دارد شارژ درصد سه فقط .است شارژ درون گوشی

 درون را گوشی اینکه برای است بسته را دستش همین

 فشارش باران و پدرش مادرش، جای به بگیرد، آغوشش

 .بمیرد ببوید، ببوسد، .بدهد

 در دوم بار برای کاری، شلوغ از پر باران صدای

 زا مادرش گوشی با کهدرحالی هم آن .پیچدمی گوشش
 :گیردمی فیلم خودش
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 جماعت این .نیست خالی جات هم اصالاً برکه خدا به-

 ماشین توی بذارن بخرن پفک و چیپس بسته تا دو نکردن

 .نکنیم کف شمال تا

 از درسا واال باران" شنودمی را سهیل اعتراض صدای

 ".زد غر کمتر تو

 برند انگار که لبخندی و مالیمت همان با مادرش بعد و

 همان با .گیردمی قرار گوشی قاب در است اشچهره

می اوست به برکه خود یهدیه که رنگی کرم روسری
 :گوید

بچه دل نگیر فیلم گممی باران این به چی هر برم قربونت-
 رو فیلم ذارمنمی .نیست بدهکار گوشش نکن آب رو م

 گوشی تو دارممی نگهش .بشی اذیت که بفرسته برات

 بدونی که دممی نشونت موقع نهمو تهران برگشتیم

 .ماهاست با فکرت  نیستی که خودتم

 صفحه روی افتادنش .است درشت زیادی اشکش یقطره

 خیس را گوشی یصفحه از بزرگی بخش شدنش پخش و

 .است شده تمام نه که آب او دل داندنمی مادرش .کندمی

 خالی هاآن بین همیشه برای جایش که داندنمی مادرش
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 کردن مادری برای دستش اما داندمی هم شاید .است شده

 .است بسته
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 :پیچدمی گوشی در حسین صدای
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 باران این .دارم حرف دخترم با منم بده رو گوشی خانم-

 .نداد اهمیت بهت بابا بگه بهش نره بعدااً پدرسوخته

 :صدایش نشنید و باران دل ته از یخنده صدای

می همه .است بیان به حاجت چه است عیان که چیزی-
 .نداره دوست رو برکه زیادم بابا که دونن

 طغیان ایرودخانه انگار افتاده، راه صورتش روی سیل

 یگریه تا گذاردمی دهانش روی را دستش .است کرده
  .نشود فریاد اشمظلومانه

 همان با پدرش .کندمی پر را تصویر قاب پدرش یچهره

 همان با .است غالب سیاهی به شانسفیدی که موهایی

 چشمانی همان و چشمانش اطراف افراطی هایچروک

 :است خسته و نخوابیده هاستسال انگار که

 ...بابا تغاری ته سالم-

 دور دستی که کشدنمی ثانیه به .رودمی پایین تخت یلبه

 نگاه .کندمی حضور اعالم مردی .شودمی حلقه اششانه

 .است دیدن حرص از پر هم دوم بار برای حتی اما برکه

 .دادن جان و دیدن
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 این .نیست کسی هیچ انگار نیستی که تو بگم رو این اول-

 از تو بدون سفر که وگرنه است وظیفه انجام برای سفر

  .ترهتلخ آخرتم سفر

 حیف چه اما شنودمی واضح برکه را سهیل ینکنه خدا

 که سفری از را عزیزش سه سفر خدا .دبو کرده خدا که

  .بود کرده تبدیل آخرت سفر به بود وظیفه انجام برای

 هق به صدایشبی یگریه .دهدمی ماهیت تغییر اشگریه

 سمت از .صداست کم هم باز که شودمی تبدیل هقی

 مخالفتی .شودمی داده تکیه محمدامین یسینه به بازویش

 .دارد نیاز کردن تکیه این به کند،نمی

 کنار هایزمین بغل یشیشه از پدرش .چرخدمی دوربین

 :دهدمی نشان را جاده

 یه وقتی آفتابگردونی، گالی اون مثل من برای تو برکه-

 شاید .شیمی پربارتر اصل در کنیمی پیدا تلخ یتجربه

 بدونی خوادمی دلم اما بشی خم و بشی اذیت بشه، سختت

 کنارت اونقدر .کنارتم ایطشر همون تو موقع همون من

 کمر و کنی بلند سر خورشید سمت به دوباره تا مونممی

https://t.me/vip_roman


نتیکآ  عادله حسینی  

     EXCHANGE GROUP کاری از 

 رو منتت .جان بابا پیشتم همیشه هستم؛ من .کنی صاف

 سخت روزای تو که باباهاست خصلت این اصالاً .دارم هم

 در اما .باشن دختراشون کنار خوشی روزای از بیشتر

 ...دارم ازت هم توقع یه عوضش

 شنیده فیلم در درسا صدای و سر صدای فقط لحظه چند

 :کندمی شروع نفس تازه پدرش دوباره بعد و شودمی

 کم زندگی جای هیچ توی و وقتهیچ که دارم توقع ازت-

 قبول دارم توقع .کنی فنی ضربه رو مشکالت و نیاری

  .باشه ما میل به دنیا این چیز همه نیست قرار که کنی

 .شودمی ترآرام باشد متوجه شخود آنکهبی برکه یگریه

 که شودمی باعث اشگریه صدای که است متوجه انگار

 کهدرحالی هم آن .بدهد دست از را پدرش صدای وضوح

 هم شاید .دارد شنیدن عطش که است سال یک از بیشتر

 .است پدرش کالم جادوی تأثیر شدن آرام این

 دهافسر و کردن گریه .برکه باش خودت زندگی یمعجزه-

 پا از چیزی هیچ که بگیر یاد تو .بلدن همه که رو شدن

می دختری همچین یه من که باشه یادت و نیاره درت
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 هیچ توی رو نگاهم من ...کنممی افتخار بهش و خوام

 اما برکه، دارمبرنمی روت از هم لحظه یه شرایطی

 سرپا و بشی مقاوم که کردی اراده ببینم که اینه شرطش

 .بمونی

 برکه دل خواستممی مثالاً من .کردیدا هندیش فیلم ...اووو-

  .سوزهمی داره بیشتر خودم دل االن واال بسوزونم، رو

می تکان گوشی شدن دست به دست دلیل به تصویر
 لحظه یک مادرش آید؛می پدرش یخنده صدای خورد،

 دهد می تکان برایش دستی شودمی ظاهر تصویر قاب در

 .شودمی عقط تصویر بعد ...بعد و

 و شده خشک که اشکی یچشمه با ماند می ایبرکه و
نمی دل هم مادرش گوشی خاموش یصفحه از که نگاهی
  .کند

 میان از را گوشی و کندمی دراز دست آرام محمدامین

 گوشی .کندنمی مقاومت برکه .کشدمی بیرون انگشتانش

 امینمحمد آغوش در کامالاً .گیرد می قرار عسلی روی

می گوشش در قاطعیت از پر جمله این و رودمی فرو
 :پیچد
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 باش من زندگی یمعجزه .باش خودت زندگی یمعجزه-

  .تیمیهم

 چشم آرام محمدامین یسینه به شده داده تکیه اشپیشانی

 برای ...خواهدمی زمان خودش کردن پیدا برای .بنددمی

 ...هم کردن معجزه

 

  پایان

  حسینی عادله

 ۱۴۰۰ آذر

https://t.me/vip_roman

