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 نام رمان : #رسوخ

اده  ز  نویسنده : مهشید حاجی 

ژانر : #صحنه_دار #اروتیک #بزرگسال #مافیایی  

 #عاشقانه #هیجایز 

 خالصه :  

 چشمانش!!! 

آن چشمانش به تنهایی برای پیکاِر میاِن چند مرد ,هابیل 

وقابیل شدِن برادر با برادر,خون وخونریزِی میان دو طایقه 

 بس بود . 
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وِد این الهه زیبایی بود در هیچ یک از آرامشی که در وج 

قرصهایش , جزیره هایش , زنان و زیبایی های دور و برش 

 نیم یافت. 

او باید صاحب آن چشماِن جادو کننده , کهربایی رنگ را    

 برای خودش یم کرد باید. 

خدای آن فرشته اگر میخواست انسان هایی را که خالقشان 

ن دخیر را به من هست از دست من نجات دهد باید آ

 ببخشد. 

 باید. 
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 خالصه
 !!!چشمانش

 هابیل, مرد چند میاِن  پیکارِ  برای تنهایی  به چشمانش آن
 وقابیل
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 بس طایقه دو میان وخونریزِی  خون,برادر با برادر شدِن 
 . بود

 از کی هیچ در بود زیبایی  الهه این وجودِ  در که آرامشی 
 برش و دور های زیبایی  و زنان , هایش جزیره , قرصهایش

 .یافت نیم
 را رنگ کهربایی  , کننده جادو چشماِن  آن صاحب باید او

 .باید کرد یم خودش برای
 که را هایی  انسان میخواست اگر فرشته آن خدای

 خالقشان
 من به را دخیر  آن باید دهد نجات من دست از هست
 .ببخشد
 باید
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 فقط
 یادم در مانده تو هاي شمچ
 …گوشم در صدایت و

 بگو
 نباشم دیوانه چگونه
 صدایی  هر با وقتر 
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 نگایه هر یا
 تنها
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 …روبرویم میشوی مجسم تو

 ◇♡ او نایم نام به ♤♧
  سال  گذشت از بعد هنوز ، بود نکرده عادت هنوز

 
 زندگ

ک  حشم، و خدم این به بود نکرده عادت, او با مشیر
 کبکبه، و دبهدب همه این به
 ,درشت و هیکل قوی مردان از زیاد تعداد این به
 بودنند کنارش جا همه و همیشه که
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 . محافظت برای آمادباش و مسلح جا همه و همیشه
 پیش سال چند اتفاق آن از بعد
 نداشت حق دیگر
 نبود کنارش , او وقتر 
 دارد بر قدم از قدم محافظ وجود بدون
 . نداشت اجازه
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 جایی  در آینده در که میگفتند او به پیش ایه سال اگر
 
 
 زندگ
 اش خانه حیاِط  درون که کرد خوایه

 قدم ده هر
 ، داد یم نگهبایز  هیکل درشت کلفت گردن یک
 گفت یم او به کش اگر
 های کبوتر و قناری صدای شنیدن جای به صبح هر که
 آقا

 برادرانش های غر غر و جانش
 
6 
 از درد رو از های تماسال و ها زجه و گلوله صدای با

 خواب
 شود، یم بیدار
 شب هر است قرار که گفتند یم او به اگر
 ,بخوابد دنیا مرد ترین رحم ی   آغوش در
 همه و همیشه شوهرش که کرد یم بازگو او برای کش اگر
 گفته میان گایه که سنگینش اما دست خوش اسلحه جا

 هایش
 بود شنیده
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 دارد نام مگنومم کلت که
 داشت یم نگه خود کنار در بود هایش نفس مراهوه کنار
 مرد این که کردنند یم نشان خاطر او به کش اگر

 شوهرش
 طور به که , میکردنند تاکید تمام جدیت با و بود خواهد
 غی  

 .داشت خوایه آرامش و امنیت کنارش در ای منتظره
ز  به حدس  میکرد روح قبض ترس از یقی 
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س , اکخطرن خییل کارِ  تنها او آخر  ای گناهکارانه و زا اسیر
 داده انجام داشت ریسک هم خییل خودش خیال در که
 بود

 به دانشگاه عمویم درس های امتحان در رساندن تقلب
 .بود دوستش

 و نمیکرد ول را او وجدان عذاب دادنش آنجام از بعد که
 بار هر
 کارش از

 . میشد پشیمان
 در انقدر و نشست یم کنارش دفعه هر دوستش نرسین اما
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ز  وسوسه کلمات گوشش  گفت یم انگی 
 . داشت یم وای کار ان به را او تا
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 دنیایش که روزهایی  آن دید یم دور میکند فکر که حال
 فقط
 قلم و ها بومرنگ و صمییم و گرم ویالیی  خانه یک در

 موهایش
 .بود شده گنجانده
 برادرانش و آقاجانش با که روزهایی  بود دور چقدر

 .داشتند کوچک و ساده های خوشگذرایز 
 , گذشت یم یکدیگرخوش کنار در آنها به وچقدر

 تنها که
 روزهایش آن ی دغدغه
 بوم و رنگ از زیبایی  کلکسیون کردن جمع و رنگها ترکیب
 قلم
 . بود خوب جنس و گرون های

 ◇♧ ظالم دنیای ای اه
 کارها چه تو
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 کتز  نیم ها انسان رسنوشت با که ♤♡
ز ماش ایستادن با  به کردن فکر از و آمد خودش به ی 

 و گذشته
 .کشید دست رسنوشتش

 . بود رسیده
 , کنند باز برایش را در اینکه از آمد نیم خوشش
 , شوند راست و خم جلویش
 کنند صدایش خانوم خانوم
 . کرد یم توجه جلب
 خواست یم معمویل زندگیه یک دلش

 !!!!!.... معمویل
 
 
 . نش ک و شش ِک  بدون و ارام زندگ
س بدون  . عزیزی دادن دست از ترس و اسیر

 
10 
 او با هرچه مورد این در , کند توانست یم کاری چه اما

 بحث
 .نداشت ای فایده بود کرده
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اض با خواست نیم دلش اصال ز  در کردن باز به اعیر  ماشی 
 و

یفات این  ترسی
 شود تکرار پیش دفعه فاجعه
 . اصال
 کند یم فکر پیش ماه فاجعه به وقتر 
 اتفاق آن دوباره خواد نیم دلش واصال شود یم بد شحال

 .شود تکرار
 باغچه از و زد یم قدم عمارت حیاط در که وقتر  قبل ماه

 نسبتا
 کاشته خاکش دل در را هایش گل تمام خود که بزرگش
 لذت بود
 ,برد یم
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ِ  سهیال  خدمه کادر به ورود تازه دخیر
 رب خرید از ها بادیگارد از نفر دو همراه به
 . رفت سویشان به لبخند با , دید را گشتند یم
 خودش خیال به که برداشت را خرید های پاکت از زور به
 بار

https://t.me/Romanamone


سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی  کمیر
 باشد ها آن دوش روی بر
 ندید را پایش جلوی شانس از ویل
 افتاد و

 بود شده کنده پوستش , دستش کف کیم فقط
ز   شنید را سهیال بلند هی 

 جوان دو آن سینه   در شده حبس های نفس تشخیص
 برومند
 .نبود سخت

 
 
 یم سوز کیم راستش زانوی روی و دستش کف که این با
 داد
 عمارت وارد نفهمیده او تا شد بلند جایش روی از زود ویل
 .شود
 ی همه از همیشه او چطوری و چگونه که داند نیم ویل
بود با واحواالتش ها حس  خی 
 کشد یم بو که انگار
 کند؟ یم حس اطرافش در را خطر کجا از او که داند نیم

 ,اند کرده وصل او به که ردیای   مثل داشت امکان
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 در بدهد هشدار که باشد کرده وصل او به دیگری قطعه
 خطر
 است

ی یا ز  !!!..دیگری چی 
 بود سختر  و خطر در که کجا هر و همیشه که

 آمد یم کمکش به رسعت به او همیشه
 
13 
ز  زیر های پله عجله با که دید را او وقتر   یط را عمارت زمی 
 کرد یم
 .بیاید سمتمش به تر زود تا

 .پرید رنگش
 کند حس توانست یم ندید
 مشهودی ترس با و کرده پرواز نفر سه آن بدِن  از روح که

 . هستند جسمشان برای حکیم صدورِ  منتظر
 ایستاد کنارش حرفز  بدون و امد سمتش به عجله با او

 کرد بریس و گرفت را دستش کف
 . شد عمیقر  کورِ  گره به تبدیل ابروهایش میان اخم
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 نفر سه آن برگشته بخت شانس از امان
ز  که  گذاشیر

 همانا دستش زخم روی بر انگشتش
 .همانا درد روی از و نابجا آخز  و
 ,شد باعث جا ی   ناله همان عاقبت که
 ها خدمتکار احتاطیه ی   و همرسش به زدن صدمه از او

 . حمله آماده بشود هدرند جگوار یک به تبدیل
 . بود گونه همان همیشه
ی یا کش میکرد حس که وقتر  ز  زنده موجود هر یا چی 

 دیگری
ر فکر یا نفوذ قلمرویش به  ,داشت زدن ضز

 کیم رسش زاویه داد یم جلو را اش ای وعضله ستی   سینه
 به

 کرد یم مایل کج چپ سمت
 
15 
 به دیخونرس  با توام خونخار و ترسناک خییل نگاه یه با و
 آن

 .کرد نگاه موجود
 .کاشت نفر سه آن پای در تی   سه رحیم هیچ بدون
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 آورد یم یاد به تا و
 این او خاطر به که ریخت یم اشک نفر سه آن برای تا که
 بال
 , بود آمده رسشان به
 تابیش ی   و کردن گریه به اگر که کرد یم تهدیدش او

 خاتمه
 .کند یم خایل قلبشان در تی   سه اینبار ندهد
 . کرد یم فکر گذشته به زیادی امروز , امد خودش به
 .شد یم غافل حال زمان از که ای گونه به

 غرقبود افکارش در طوری
 ,آمد نیم یادش که
 
16 
ز  در که است زمان چه  نفر چند و شده باز برایش ماشی 

 .هستند منتظرخروجش
 و مجازات بخاطرش هیکیل جوانان این که نمیخواست

 تنبیه
 .شوند

 بود نشسته آن در که لوکش و گرانقیمت اتومبیل از
 .شد پیاده
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و تمام با  یک با همراه را اش نارضایتر  کرد یم سیع نی 
 لبخند
 .کند پنهان مهربان
ز  ز  و رایان ، شاهی   امی 
 به او که جایی  هر بود سال 11 به نزدیک نفرشان سه

 .داشتند حضور کنارش نبود همراهش
 .کرد تشکر
 یک با همیشه مثل اما
 خانوم بود وظیفمون _
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 دادن را جوابش
 صورتش روی جز بود جایی  هر نگاهشان

 بستند رسش پشت را اتومبیل درِ 
ز  مرد سه این  بودنند او افراد وفادارترین از آهنی 
  سال همه این طول در را این

 
کش زندگ  فهمیده او با مشیر

 .بود
 داشت او که ماری ی مهره
 کرد یم خود سخی  ت را وبرش دور های انسان
 ,وبخواهد بگوید او خ   هر که طوری
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 دیه یم انجام
 میکند ذهنت و عقل با چه او دانم نیم
 .کتز  یم فدایش تردید بدون بخواهد هم را جانت که

 کشید، عمیق نفس یک و بست را چشمانش
 
18 
 بیاورد دست به را تمرکزش کرد سیع
 انندهم رسش پشت هم برومند جوان سه آن افتاد راه به

 دیوار
 .افتادن راه به مستحکم
ز  همه میدانست  است نظرشان زیر چی 
 .آمد یم بدش کار این از همیشه
 کرد یم توجه جلب خییل آخر
 . شود معذب شود یم باعث
ز  از قدیم چند  بود نگرفته فاصله ماشی 
 به نگاهش که
 افتاد روبروش باشکوه و بزرگ کوب طال تابلو

انه مدرسه*  * نوشفر  دولتر  غی   دخیر
 متوسطه دوره
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19 
ر رّس  عریض و طویل تابلو از

ّ
د چشم مدرسه د  سیع و میگی 

 نکند فکر میکند
 آمدن دنیا به با که

شان  را مدرن و مجهز و لوکس فوق ی مدرسه این او دخیر
ش آینده برای  . گذاشت بنا دخیر
 . کند آرامش و راحتر  حس تا
شان نام به را مدرسه حتر  و  کرد دخیر

ش که نداشت تدوس او آخر  کند، تحصیل جایی  در دخیر
 اش دردانه سطح هم و کالسیه هم بتوان کش هر که
 و شود
 .بخوانند درس
 نفس و داد فشار هم روی به تر محکم را چشمانش بار این

 .کشید تر عمیق را هایش
 نکند رسباز دارد گلو در که بغضز  تا
 
20 
 .ندهد بقیه دست کار تا

 امد یم بدش یشها کردن گریه اواز همیشه
 !!..همیشه
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 امده فرو چشمش کنج از اشیک قطره دید یم اگر
 . کند پیدا را عاملش تا کرد یم رو و زیر را دنیا

 ، کرد یم که پیدایش
 .ساخت یم نابود بعد نسل هفت تا را آن
 بیاورد در را زنش اشِک  نکند جرئت دیگر تا
 
21 
 با و کرد باز را چشمانش جایی  به کردن نگاه بدون بار این
 افتاد راه به مدرسه در سمت به بلند های قدم
 .شد مدرسه ومجهز بزرگ حیاط وارد
ز  از  به ناظم و ،معاون مدیر که دید یم دور همی 

 آیند یم طرفش به رسعت
 شوند خم کمر تا و برساند او به که
 .مدرسه صاحب همرس به خوشامدگویی  برای
 میکند سیع
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 به مهربان لبخندی با را اش هماند دل بر حرست و ناراحتر 
 این
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 تکرار دفعه هر که کارشان این از ,زحمتکش خدمه
 میکنند،
 .کند پشیمان

ز  های زخم آنقدر اما  بود زیاد قلبش روی بر شده چرکی 
 حد که

 نداشت
 مدرسه وارد عادی مادر یک همانند هم او نباید چرا

کش  دخیر
 !!..شود
  یک نباید چرا

 
 باشد داشته عادی زندگ

  نباید اچر 
 
 دلنگرایز  و ترس بدون و آسوده ای زندگ

 !!.. باشد داشته
 
23 
ش مدرسه وارد عادی مادر یک مانند هم او نباید چرا  دخیر
 !!..شود
 !!!..عادی مردم همه مثل
  دغدغه تنها خواست یم دلش

 
 ظهر که باشد این اش زندگ

ش و شوهر برای  کند درس چه شام دخیر
 معمویل دردرسهای
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 معتز  ی   های دغدغه
 مدیر رسمدی عاطفه به را بخشش آرام و مهربان لبخندی
 زد مدرسه

  به و
 

 داد سالم شان همیک
 اومدین خوش خییل پارسا خانم_

 که چندمه بار برای جون عاطفه تو دست از وای ای__
 میگم
 .عزیزم کن صدام خودم اسم به
 
24 
 شد بلند همگان خنده صدای اش گله از پر گفتیه از
 مدرسه لوکس دفیر  طرف به یکدیگر یک از ریسپ احوال با

 رفتند
ز   داخل و ایستادنند منتظر اتاق در پشت افرادش و شاهی 
 نیامدند

 روبه صندیل روی بر مدرسه مدیر فراوان های تعارف با
 روی
ز   نشست مدیریت می 

ای رسمدی عاطفه  زیز  کشور خارج از مدیریت دکیر
 سیاست
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 کاربلد و مدار
ی سخت چقدر او استخدامش برای که داشت یاد به  گی 

 کرده
ز  همه برای رسمدی برای تنها نه البته ز  معلمی   را کار همی 
 کرده
 .بود
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 ؟ چطوره فرنوش جون عاطفه__

 نمیکنه که اذیت
 تو آموز دانش یه میگم کش هر به من نابغس فرنوش_

 خونده جهشی  سال 4 که دارم مدرسه
 نمیشه باورش
 نمیکنه باور
 واال بگم خ   __
 کردم سیع خییل من

م پدرشو جلوی  نشد مجاب ویل بگی 
 . نکرد قبول
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د سخت عزیزم_  توهم نگی 
 موفقه اینقدر که حاال
 بایسی  خوشحال باید تو

ِ  ویل میکنه اذیت کیم که درسته  و خوب خییل دخیر
 باهوشیه
ش  .بیاد؟؟ کنم خی 

 !نه!نه!نه _
 
 
 اومدم دیر عمدا
 نیوفته عقب کالسش از که
 میدویز  هدیگ که تو
 منو میبینه وقتر  میام که دفعه هر
 باشه شده که هم زور به
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 خونه برمیگرده باهام
 زد لبخندی رسمدی

 رو فرشته زن به دلش ته از و
 کرد حسادت رویش جلوی معصوم ، م ومظلو
 بود کرده خود رام و وابسته عاشقو را شیطایز  زن این
 میکرد تر لب اگر که



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

د نامش به هم را بهشت هیچ که جهنم ز  .می 
 خاندان این با آمدی و رفت ترین کوچکت با هرکس
 داشت

 .کرده القمر شق زن این که بفهمد توانست یم
 
28 
 القمر شق
 ِم  ّر  ِه  َصدرِ  در که کرده پایبند و مطیع خود به را مردی
 قدرت

 .کرد یم فرمانروایی 
 بودن رحم ی   ودر چرخید یم کوچش انگشت روی بر دنیا

 . داشت شهرت
ین عمر یه که بود کرده کاری زن این اما  پری و ها مدل بهیر

 .شوند موفق بودنند نتوانسته رویان
 تماس باهاتون دیروز اینکه دلیل حقیقتش پارسا خانم_

 گرفتم
 بیاین
 .شوهرتون تا بگم شما به اول بود الزم نظرم به که بود این

 انداخت هایش گفته در مکت  
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 فرنوِش  به مربوط_

 است مهیم قضیه کرد یم حس
 داد یم خطر اعالن اش مادرانه ی غریزیه

 انداخت یم چنگ دلش به عجیب ای دلهره و
 برود کش دخیر  پای به خاری کند تحمل نمیتوانست

س با  کرده النه رنگش کهربایی  چشماِن  در که تریس و اسیر
 کشید جلو به صندیل روی از را خود بود
 نشست جورتر و جمع
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 شده؟؟ خ   فرنوش !!فرنوش _

س  لحنش در مشهود ترس و اسیر
 انداخت ترس به مریضش قلب خاطر به را رسمدی

 نباش نگران که نیست مهم زیاد خ   عزیزم نه!نه _
 شده؟ خ   پس _
 ؟؟ آخه بگم چطور عزیزم _

ز __  لطفا دیگه بگی 
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ز _ ی نازنی   یادتونه امی 
 همان کردین نامش ثبت اینجا آوردنش خودتون که همون

 خیر د
  چشم

 
 .نبود خوب مالیش وضع که رنیک
 بود آشنا اسمش

 آورد یاد به
ی رنِگ  آی   چشماِن   پیش ماه 3 که دخیر

 بود کرده اصابت او به راننداش خیابان در
 . آمد یادش
 هست یادش هنوز
ک نهیِف  جسم که  کمک به آسفالت کف از را دخیر

ز   به شاهی 
 بودنند کشیده آغوش
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 بود حوایل آن در که بیمارستایز  ترین نزدیک به را آن و

 . بودنند رسانده
ز  در و ز  همی  ک ساِل  و همسن که پرسی هی   همراهِ  بود دخیر

 تا آمد بیمارستان تا آنها
بچه برادر به  برایش را آمده پیش حادثه و بزند زنگ دخیر
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 کند بازگو
ک برادرِ  آمدِن  تا  بود فهمیده دخیر
 کردهاند فوت مادرش و پدر که
ز هم به خودش و  و تک رحم ی   دنیای این در برادرش ی 

 ، تنها
  بار تمام

 
 .میکشیدنند دوش به را زندگ

ک حال به دلش  بود گرفته دخیر
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 بزرگیر  دخیر  از سال چهار فقط و بود سالش 2۰ برادرش
 بود
ز  چه برادر و خواهر این داند یم خدا فقط  را هایی  چی 
 تجربه
 اند کرده
 .اند کشیده هایی  زجر چه
  و فهمیده سنشان از بزرگیر  چقدر و

 
 اند کرده زندگ

ک برادرِ  برای رفت دلش  از دلسوز پدری همچون که دخیر
 . کرد یم مراقبت خواهرش

ک برای انقدر  بود ناراحت برادرش و دخیر
 کند کمکشان که خواست شوهرش از که
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 پذیرفت
ک خودش  .کرد نام ثبت مدرسه در را دخیر

 دخری کوچیک و نقیل خانه برایشان او
 
34 
ز  برادر و کتهایش از ییک در هم را نازنی   بود داده کار رسی
 را کار این دلسوزی و رحم روی از دانست یم اینکه با

 نکرده
 بود
 شد خوشحال ویل
 را بودن محتاج که هایی  انسان همیشه او
 میگرفت خود بال و پر زیر
 ای گونه به یا میداد امنیت و رفاه ، شغل ، خانه آنها به

 
 
 . بخشید یم آنها به ای ارهدوب زندگ
 خود خدای پرستش از دست که کرد یم آنها با کاری

 بردارند
 کنند سجده او به و

 کرد یم کاری
 باشند مدیونش تنها عمرشان آخر تا آنها که
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 از جانشان پای تا که وفادار رسبازایز  همانند را آنها

 مملکتشان
 . کنند یم دفاع
 کرد یم تربیت
 بکشند نفس او به وفادار و او کنار هیشه تا که
 به کردن خدمت زندگیشان در هدف تنها که گونهای به
 باشد او
 ... نیما برادرش _

س اینکه برای رسمدی نمیدانست  را هیجانش یا اسیر
 کند بیشیر 
ز   میکرد مکث گفتههایش بی 
ک بیاورد یاد به فرصت او به خواست یم یا ز  چشم دخیر  سی 

 بدهد را نیما وبرادرش
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 !!اومد یادم جون عاطفه بله __
 شده؟؟ خ  

 !! اومده پیش مشکیل
 !باش آرام من عزیز _
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 اومد پیش مادرم برای مشکیل یه دیروز واقعیتش
ون بزنم مدرسه از زودتر شدم مجبور  بی 
 بود شلوغ مدرسه جلو اینکه بخاطر هم صبح اونروز
  اجبار
 
 کردم پارک پشتر  کوچه ماشینمو ا
ز  خالصه  شدم محوطه اون کنزدی که همی 
 کرد جلب خودش به رو توجهم آشنایی  بحث و جر صدای
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 پرس یه با داره فرنوش که دیدم رفتم صدا طرف به وقتر 
ز  و میکنه بحث جوون  کنارشون احوال پریشون هم نازنی 
 وایساده
د داد داشت فرنوش ز  می 

 نزنه زنگ بهش دیگه که گفت یم پرسه به رو و
 میدی پیام بهم هم رس پشت چرا که گفت یم
 ی   فقی   بچه یه فقط تو هستر  گ که کتز  یم فکر که

 صاحای  
 زنه یم آتیشت زنده زنده بفهمه بابام اگه که گفت یم

 بدبخت
 کرد قال و داد رسش دیگه یکم و
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 داداش نیما فهمیدم کردم که دقت رفت گذاشت بعدم
 نازنینه
 نرفتم جلو من

 کردم یم دخالت اگه چون
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ز  یم خ   شما ببینم بگم شما به اول گفتم  گی 
ور جوِن  پرس این دونم یم من که اونجایی  تا اما  رسی

 دندس یه و لجباز فرنوشم
سیدم من راستیتش  گفتم بگم رو ماجرا پارسا آقای به مییر

 شما
ه بدویز   ....حل رو ماجرا که کنم یم سعیمو همه من بهیر
 نمیشنید را رسمدی های حرف دیگر
 شد یم بک پیل مغزش درون متعدد بوفر  فقط

 خود به دیوار گچ همانند صورتش رنگ اینکه فهمیدن
 گرفته
 نبود سخت
 امان و !!! وای
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 امان
 که آینده روزهای از

 داد یم خون بوی
 خون بوی
 آینده روزهای از وای
 شود تکرار گذشته است قرار کرد یم حس
 !!!وای
و که آنچه هر خواست یم دلش  جمع داشت جان در نی 
 کند
 کرند پیدا را پرسک رسعت با و
 که بگوید او به فریاد با و

 گذارد نیم زنده را تو او کن فرار کن فرار
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 عقل کم بیچارهِ  و جوان پرسک روزگار به وای

 است زیادی نوجوان پرسان غرور میدانست
ش و  فقط بود گذاشته حسایس جای روی بر دست دخیر

 به خدا
 برسد نوجوان پرسک داد
 نزند رسش به احمقانه کاری پرسک ندک خدا فقط
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ز  همه از بیشیر  خیانت از دنیا در او دانست یم  همه و چی 
 کس
ار ز  بود بی 

له به او به کردن خیانت که میدانست ز  کردِن  روشن میز
 دکمه
 بود او جنون
ی ی همه لحظه ان در ز  خواست یم که چی 
 خواهرش و خودش به او که لطقز  به پرسک که بود این
 کرده
 نکند لیاقتر  ی   بود
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 نیما پرسک حال به وای
 بود گذاشته هم ای نقطه چه روی بر دست که

 فرنوش
 بود او جاِن 

 جانش
 شد بلند دفیر  صندیل روی از چگونه که داند نیم

 کرد رسرسی خداحافظز  رسمدی با چگونه
 شده ویران ساختارشان درون از که هایی  انسان همچون و
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ون در از  زد بی 
 دمیش تکرار داشت
 طاقت دیگر او و میشد تکرار داشت گذشته که بخدا

 نداشت
 نمیتوانست
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 بود داشته نگه تاکنون دیروز از که بغضز 
 شد منفجر فعال نیمه فشایز  آتش همچون اکنون
 حیاط داخِل  سکوِی  روی بر زمان چه و گ اید نیم یادش
 شد آوار مدرسه

  از مرد سه آن که فهمید یم
 

 شانپری و آشفته اش آشفتیک
 شدند
 گرفتند قرار کنارش فاصله با سه هر زود که

ز   شد خم زانو روی کنارش شاهی 
 یم حس درونش هم نگرایز  اکنون که رسایش صدای با و

 شد
 پرسید

ی خانم__ ز  شده؟؟ چی 
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 گوشه از قیمتر  و درخشان هاِی  بلور همانند هایش اشک

 یکدیگر با که که گویی  میآمدند فرود رسعت به چشمش
 باشند گذاشته مسابقه

 گفت وار هذیون میلرزید بغض و گریه از که صدایی  با
ز  __  شاهی 
ز  وای  شدیم بدبخت شاهی 

 بدبخت
 میکشتش
 میدونم میکشتش

ز __  شاهی 
ز  وای  بدبخت شدیم بدبخت شاهی 
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 میدونم میکشتش میکشتش
 من چیکارکنم وای

ز   کنم چیکار شاهی 
 رس پشت که رئیسشان زن های زدن حرف از نفرشان سه
 هم

ی کرد یم تکرار ز  فهمیدند نیم چی 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ز  نگایه درمانده  کردن وبدل رد هم بی 
 زد یم آتش را سه هر دل اش مظلومانه های اشک

 ساخت یم تلخ را کامشان و
 دل که طوری بود مظلومانه زیادی زن این های کردن گریه
 کرد یم آب را سنگ
ز   پرسید ازش و اومد خودش به بقیه از زودتر شاهی 

 خانوم؟؟؟ شده خ   __
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 میکشتش بخدا میکشتش _

 پریما __
 باال جرأت خود نه شد حبس نفر چهار هر سینه در نفس
 بردن
 داشت را رسش
ز  جرئت نفر سه آن نه  را صدا طرف به برگشیر
؟؟ یم گریه داری_  کتز

 شد آزاد یشان همه ی سینه قفسه در شده حبس نفس
کش طرف به  برگشت دخیر
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ش یادز  خییل تشابه از گایه  میشد عصبایز  او به دخیر
 است خودش همانند چشمهایش تنها اینکه از میشد کالفه

ک گفتارِ  و کردار و رفتار همه و  انگار بود او همانند دخیر
 که
 جای ومونثش کوَچک قالِب  در را او از کوچیک ورژن که

 کرده
 باشند
 باشد ایستاده رویش روبه او که انگار درست

ی هر در شود یم شکاک و جدی لحن که ز  به که چی 
 خودش
 میشد مربوط
 ، داد یم نشان رسییع العمل عکس و گرفت یم گارد

 صدایش
 شد یم جدی بسیار

 نمیگرفت آرام نمیآورد در ماجرا از رس تا و
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کش  که بود پرسیده ازش لحن و استایل همان با هم دخیر
 دارد
 کند یم گریه
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 پالتو هگوش با را صورتش روی اشک های قطره زود خییل
 گرفت رنگش طویس خزدار

 هایش لب روی بر را مهربانش لبخندهای کرد سیع و
 بنشاند

 میکردی؟؟ گریه داشتر _
ز  دفایع دیوار از  روی کنارش زود خییل و کرد عبور شاهی 

 گرفت جا سکو
 ؟ چرا گریه نه __

 کرد اخم او همانند
 بزیز  گول میخوای منو _
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 شه یم اشکت   چشات وقت هر تو
 میشه قرمز دماغت نوک هم
 چشمات سفیدیه هم
 و سفید پوست های بدی از ییک هم این

 بود رنگش میشی  های چشم
 کنم درست موهامو اومدم __
 چشمم تو رفت دستم که
؟؟ چرا تو  اینجایی
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 نشاند اش چهره روی بر فرنوش که هایی  اخم از
 کرده ثابت همه و خودش به دیگر باری هم باز که فهمید
 بگوید هم ساده دروغ یه تواند نیم حتر  که
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کش  نکرده باور را حرفهایش دخیر
 بود معلوم هم بحث ناشیانه کردن عوض از خب
 ؟؟ گرفت درد قلبت دوباره پری مامان__
 ؟؟؟ ها
 ؟؟ کنه یم درد

 حتر  که خورد یم حرص اش ازناتوایز 
 بگوید توانددروغ نیم
 وقت هیچ

 شد یم رو دستش همیشه
کش  فهمیمد یم سنش از یر بزرگ زیادی دخیر
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 زیادی
 مادرانه محبتر  و مهر با و گرفت دستانش میان را رسش
 روی
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 بوسید را رسش
 !!..خوبم قشنگ دخیر  __

 خوب
 بود این گویای صورتش روی و اخم
  را خوبم که

ا
 شکل لبانش روی لبخندی نکرده باور اصل

 گرفت
زش همه اینکه از امان  بود او به شبیه چی 
 امان
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 !!.خوردیشون یم پیش ساعت نیم باید صاتوقر _
 خوردیشون؟؟

 یم خواست باز مادرتو داری بکش خجالت بچه __
؟؟  کتز
 نگذشت چندی شد بلند مدرسه زنگ صدای

 آرامش و کالس نهایت با نوجوان و جوان های دخیر  که
 آرام
ون مدرسه دروازههای از طمانینه با و آرام  زدن یم بی 
اف و آقازاده از آنها مهه دیگر نباشد چه هر آخر  ارسی
 زادها
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 بودند
وند که بود ادب از دور به تبع به و

َ
 ِبد

 گرفت را فرنوش پشتر  کوله شدن بلند َسکو روی از
 
52 
 دارد بر که
ز  زود خییل که  گرفت دستش از شاهی 

ش بازویه  گرفت را دخیر
 کردنند حرکت دروازه سمت به
 ناراحته قلبت شما خانوم مامان_
 باشه، سمحوا باید من
 همیشه بودم کنارت من نبود اون که هرجا گفت بابا

 بهت حواسم
 باشه
 کنه یم درد قلبت شما آخه کنم مراقبت ازت و
 نه؟؟ یا دیگه کنم مراقبت بابام جون از باید من
کش های سخن از هت ب  بر بانمک اخیم باعث دخیر

 چهره روی
 شدن پدیدار و اش
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 قوی مرد سه آن لبان روی بر محوی خنده باعث که
 شد هیکل
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 گرفت فرنوش بازوی از ریزی نیشگون نمایشی  و آرام خییل
 گفت واقیع حریص روی از و

 بایسی  من مواظب باید تو بچه شو ساکت!. شو ساکت__
 من یا

 نمیکشی  خجالت
  من

ا
 مادرتم مثل
 نزیز  حرف اینجوری میگم بهت که چندمه بار برای
 حکومتر  چه خودت برای مدرسه تو نمیدونم کتز  یم فکر
 راه

 انداختر 
  زور همه به و دستت زیر کردی رو همه و

 
 مییک

اطوری نه مدرسس اینجا  امی 
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 رسبازای نه اموزن دانش خوانن یم درس اینجا که اینایی  و

 بابات
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ش دست از میخورد حرص پریماه  دخیر
  همان از که بود شده او همانند که

 
 داشت دوست بچیک

 روی
 دباش داشته تسلط همه
 نبیند را کش خودش جز و
 هایش وحرف نبود مادرش به حواسش اصال که فرنویسی  و

 نبود
 دخیر  عسل پدر به خیابان انطرف به داشت عصبانیت با

 تازه
 میکرد نگاه مدرسه به وارد
 بود زده زل اش فرشته مادر به چگونه که

یل هیچ بدون  باشد داشته خودش روی بر کنیر
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ز  که آمد  چاق کچِل  مردِ  آن طرف بردارد خی 
 شد اسی   پریما توسط بازویش دو که با که

 فرنوش نیستم تو با مگه __
 مامان میکنه نگاهت داره جوری چه نگاه _

ز  ف ی   میکنه نگات داره جوری چه ببی   رسی
 معلومه موهات همه جلو بکشی  شالتو
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ز  کمری تفنگ گه یم شیطونه م ازش شاهی   تو یه برم و بگی 
 ناموس ی   یکهمردت کنم خایل مغزش

 زده زل تو به جرعتر  چه به
 بود انفجار به رو حرص از
 که بود این هم اصلیش دلیل و
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 کرد یم رفتار او همانند
 داد یم جر یقه برایش او همانند
 همانند شود رحم ی   او همانند فرنوش خواست نیم دلش
 او
 شود قاتا
 خواستت نمت  
 از حکمم و سخت جسم دو برخورد از مهیت   صدای با

 پشت
 امد رسش
 شد روح قبض
ز  وباال بان رفیر  کرد حس را قلبش ضز
 رفت یادش دیگر
کش های حرف به که  دهد نشان واکنش دخیر
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 زده وحشت
 که ببیند که کرد رسش پشت به لرزان و ترسان نگایه
 ماجرا
 است قرار چه از
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ز  که کرد حس  اند امده در شوک از تیمش و شاهی 
 بود شلوغ بسیار مدرسه جلوی

 بود شده تصادف باعث و
 میکردند ترک را آنجا زودتر باید

د را فروش دست که برگشت  بگی 
 شد مواجه اش خایل جای با که

بان کرد یم حس  گرفته رسعت قلبش ضز
 نیست بدنش در روح و

ی بدون ز ز  چی  ز  به گفیر ون دفایع دیوار از عجله با شاهی   بی 
 آمد

 چرخاند چشیم
 ببیند را کش دخیر  تا
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کش متوجه ناگهان هک  روی بر دستر  کش شد دخیر
 دهانش
 گذاشته

 کشد یم خود دنبال کشان کشان را او و
ز  به قطع رنگش  بود پریده یقی 

 میکشید تی   قلبش و
ش سمت به  کرد تند پا دخیر
 برسد تنش پاره به تا دوید یم
 نبود خوب برایش دویدن اینکه با

 بود فرنوش مسئله ویل
 فرنوش

م فرنوش_  دخیر
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 مامان مامان_
 کشید یم را فرنوش چون

ز  رسعتشان  امد یم پایی 
ز  بخاطر  شد نزدیک بهشان زود همی 
ش دست  کشید خودش طرف وبه گرفت را دخیر
د را زورش تمام ز  می 
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 بکشدش خود طرف به که
 کجا او جانان ی   جان ویل
وی و  کجا جوان پرسک آن نی 

 ویچاق میشود تلف دارد وقتش که دید پرسک هم رس آخر
 کرد زخیم را دستش پشت محکم درآورد را اش جیت  
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 زد فواره ازش خون که

 بود شده خویز  دستش
 خواست نیم اصال ویل

ش از دسِت  از را دستش  کند جدا دخیر
به پا با دید تنگ را وقت وقتر  پرسک هم رس آخر  ضز

 محکیم
 کرد وارد اش سینه قفسه به
 شده جدا فرنوش دست از دستش که
 افتاد آسفالت کف روی و

 کردن تلف بدون هم جوان پرسک
ش وقتت  کردو پرت پراید عقب صندیل روی را دخیر
 کنارش
 نشست
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ز  که هایی  فریاد صدای ز  ایستادن برای زد یم شاهی   را ماشی 
 شنید یم

 بود فرمان پشت که کش
 گذاشت گاز روی را پایش

 شد دور آنجا از رسعت با و
ز  شدنه رد  کرد حس را کنارش شاهی 
ز  به تا دوید یم که  برسد ماشی 
 !.بود دیر ویل

 دیررر
 کشید یم تی   هم نفرشان سه برای دلش
 داشت رو پیش در سختر  مجازات آخر

 کند شلیک توانست یم نه طفلیک
 برود دنبالشان توانست یم نه
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 بگذارد تنها اینجا را من و

*** 
 انجا مدت چه داند نیم
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 مدرسه روی روبه
 خیابان اسفالت روی

  و مال که کش همچون
 
 باخته را اش زندگ

 ندارد امیدی ها آواره مانند
 زد یم زار صدا ی   و مظلومانه و بود نشسته
 میکشید تی   قلبش
 وحشتناک های تی  

 رفت یم گیج رسش و داشت تهوع حالت
 بود داشته بر عمیقر  زخیم دستش بفهمد توانست یم
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 کرد یم چکه همینطور خون و داد یم سوز و

 بود گرفته بر در را صورتش پهنای هایش اشک
 یم ناجور های تی   اش سینه قفسیه کشید یم که نفس
 کشید
 و هیکل درشت مردان را خیابان طرف دو که بود متوجه
 قوی
 بودنند کرده رق ق
ز  تمام داشتند و  یم بازریس را انجا امنیتر  های دوربی 

 و کردنند
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 بودنند او از فرمایز  منتظرِ 
ز   بلندش تا شده نزدیک او به که است مرتبه چند شاهی 
 کند
 ویل زخمم پانسمان برای بود کرده خی   هم آمبوالنس حتر 
 هر
 بلند هم جایم روی از نیاید او تا که بودم گفته او به بار
 نیم
 شوم
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 تنها ویل بودم ناراحت دیشبمان بحِث  بخاطر او از اینکه با

ش توانست یم خودش  کند پیدا را دخیر
ی هیچ برش و ردو  از ز  هایش نگرایز  در غرق فهمید نیم چی 
 بود
 کرد یم هق هق ، زد یم زار ، کرد یم گریه
 .. چه امد یم رسش بر بالیی  اگر
 .. چه بزنندش چاقو خودش مثل الل زبانم اگر
 اگر. اگر
 گوش به پایش صدای پژواک ذهنش و فکر ازدحام در

 پریما
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 رسید آشنا
 مغروراش و قدرت پر های قدم
 بودند حکمم
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 انداخت یم جانت به رعشه
ز  که طوری  ملرزید پایش زیر زمی 

 ترسید یم
 شد یم تسلیم اخر در و

 گام قدرت پر بانگ شد یم مگر برود یادش شد یم مگر
 هایش

 بروند خاطرش از را
 کرد یم حسش
 اید یم سمتم به دارد کرد یم حس
 کردم بلند کیم را رسش
 گرفت قرار رویش جلوی برندش مشیک های کفش
 خودش برند
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 بود او خاندان برای تنها که برندی
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 او فقط
 امد فرود کنارم زانو روی
 کرد نگاه رنگش قی   های چشم به

 بود دیده درعمرمش االن تا که ای چاله سیاه ترین سیاه
 که بود ناپذیری نفوذ الیه یک چشمانش ی قرنیه
 ایج خودش در را یخبندان و برفز  همیشه کوهستان یک
 داده
 بود
 های شعله که بخورم قسم توانستم یم لحضه ان در

 پرقدرِت 
 چشمانش در اتش

 .کشاند یم آتش به خود در را یخز  کوهستان
 شعله آتش که ببینم یم درنگاهش
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 را همه بسوزاند تا کشد یم
 من دیدم که وهللا به دید
 بود شده منقبض عصبانیت از دارش زاویه فِک 
 بود خورده کور رهگ هم به دستانش رگ
 زدند یم کبودی به فشار زور از
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 ترساند یم مرا پوشیدنش سیاه پا تا رس
 خواست یم که پوشید یم لباس گونه این وقتر  دارد یاد به

  ریزیه وخون خون
 
 بیاندازد راه به بزرگ

 یم اسکن را پاهایم نوک تا موهایم تارهای از چشمانش با
 قلبم روی را مدست قلبم هویی  یه کشیدن تی   با کرد

 دادم مالشش کیم گذاشتم
 کزرم زمزمه لرزید یم زیاد گریه و درد از که صدایی  با
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 فرامرز__
 فرامرز جون__
 بود زده لب منقبضش فک میان از
 کرد یم رفتار گونه که این

 شد یم ترسناک بیشیر  و بیشیر 
 گوشه از بها گران مرواریدِ  همانند درشتر  اشِک  قطره
 چشِم 
 آمد رودف ام چت  
ز  به  که دیدم یقی 
 فرود دستش روی تا چشمش از اشک که ای لحظه تا

 بیاید
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 کرد دنبال را درشت ی قطره آن رد او
 در محکم و فت ِس  ابروانش میان گره که دید وضوح به و

 بغل
 تنیدند یکدیگر
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 کشید خود آغوش ودر گرفت را ظریفش بازواِن  طرف دو
ز  روی از  و کرد بلندش زمی 
 .داد سوق پزشیک تیم طرف به

 نشاندتش آمبوالنس روی روبه برانکادرِ  روی
 کرد بریس را دستش زخم وخودش

  و ترس روی از اور ضعفه دل مظلومیتر  با
 
 پشت بیچارگ

 رس
وع زود زود هم  :کرد زدن حرف به رسی

 ..فرنوش فرامرز __
 ...فرنوش
 ...بود دستم تو دستش
 ..شد تصادف

 ..دنبالش رفتم نیست دیدم یهو
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 جون یعتز  نرسید زورم ویل خودم طرف کشیدم دستشو
 تنم توی
 ...خدا به نبود
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 ... گرفتمش یم محکم باید بود من تقصی  
 ... گرفتمش یم سفت باید
 ...میکرد صدام همش بود ترسیده بچم کردم یم ولش نباید
 ...افتادم شد کنده دستم سینم رو زد پاش با پرسه
 بود آورده کم نفس گریه و هق هق زور از

 کند تحمل را زنش قراری ی   این از بیشیر  نتوانست فرامرز
 گرفت آغوشش در را او وتنگ
  و استیصال روی از پریما

 
اهن درماندگ  مچ در را او تن پی 

 زد چنگ دستانش کوچِک 
 خود بغل در را وجودش جان ی   و لرزان تن محکم فرامرز
د ز  رعب تکرار از وجودش اعماق در و ِفرسی  ذشتهگ انگی 
 لرزی
 افتاد جانش بر واهمه ری از
 
71 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی که کرد التماس پریما خدای از وجود ازعمق ز  که انچی 
 فکر
 نباشد کرد یم

 نشان را احساستش افرادش میان در بود سخت برایش
 ، دهد
 ...اما
 گرفت فاصله او از شد آرام کیم اینکه محض به
 انپانسم برای آمد کنارشان به رسعت به دکیر  اش اشاره با

 پریماه دست
 اریک _

 بود زده نعره
ی تنها همیشه همانند ز  خونرسد که چی 
 بود زنش های گریه دیدن گرفت یم او مطلق
 دانستند یم آدم و عالم را این
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 گرفت یم فرا را او رس رستا جنون
 کرد یم دریدنش آماده درنده جگواری همانند و

 رئیس بله __
 کردین چیکار_
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 ستیمب را منطقه کل رئیس _
ی بتز  هیچ هیچ   بدون برسی

 
 نمیتونه هماهنیک

ز  وارد نه  خارج نه و بشی 
 افرادمونه روق ق تو منطقه کِل 
ز  همه له را چی   کنیر

ز  _  کردین چک رو دوربی 
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ل رئیس بله_  کردیم کنیر
 جوون پرس دوتا نفرن دو
 دادن انجام دزدی ... پالک شمار با سفید پراید یک با که
 بود پنهان هنیم چهرهاشون اینکه با

 خیابون طرف اون دیوار روی که گشتر  ان اثر طبق ویل
 گذاشته
 بودن
 هویتشون بود مدرسه تعطییل برای انتظار اثر در اینم که
 رو

 فهمیدیم
 یه و مرده پدرش که ساله بیست نوجوان امیتز  عیل راننده
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 یم در خرجیشو کالیسی  و دزدی دله با که داره معتاد مادر
 یاره
ی نیما هم اونییک و  ماه چند خودتون که وارد تازه یه امی 

 پیش
 کردین انتخابش کارخونه توی نگهبان عنوان به
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ز   :گفت شاهی 
 پیش ماه سه برادر و خواهر همون _
 منقبض اش سینه در نفس و بست یخ آیز  به بدنش کل
 قفسه کوچِک  زندان در وار دیوونه قلبش شد
 میکرد خودزیز  اش سینه

 کشیدن نفس امان او به تهوع حالت و رسگیجه همواره و
 نیم
 داد
ی خود و هیاهو آن در ز  درگی   شنید بدنش اعضای بی 

 میکشمشون
 داد یم فشار هم به او که هایی  دندان میان از که را
 
75 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 کردین؟؟ پیداشون ؟؟ کجان االن_
 نه هنوز _
 ...کتز  یم پیداشون ویل
 باشن امده کش طرف از یاد نیم نظر به
؟؟؟_  خ 
مو من برای کاری  کن پیدا دخیر
 بیارشششش برام
 شنید نیم را برش دور های صدا دیگر
 صویر  هیچ بدون تصویر و بود تصویر فقط
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 تا و گرفته پایش و دست زیر به را نفر چند او که دید یم
 یم

 زند یم تواند
 بیند یم را خودش دادن جان لحظه هر کرد یم حس پریما
 آمده رد پرواز به روحش که بیند یم

 کرد نیم حس را پرستاران و دکیر  دست های حرکت حتر 
 فرامرز زد فریاد مشقتر  به

 بود فریاد خودش بنظر که فریادی
 بود شده جان ی   نشنید هم خودش حتر 
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 بود شده سست
 دنیایی  بعد اندگ و
 گرفت رنگ سیایه به چشمانش پیش که
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 کرد یم حس را درونش قرارِی  ی  

 کرد یم حس هم را برش و ردو  در متشنج جو حتر 
  های پچ پچ

 
 شنید یم را گنیک

های قلبش بار یک ثانیه چند هر و داشت تهوع حالت  تی 
 خفیقز 

 کشید یم
 یم بیفته را خون حموم قرارِ  میدونم من که خدا به بانو _

 دونم
 باش ساکت دخیر  باش ساکت_

ز  __  دیدم که بود بار اولی 
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ز  آقا یشوِن پر  و عصبایز  اینقدر و ایجوری آقا  بچه و شاهی 
 ها
 زد میخورد تا رو
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 کردم َسنکوپ که من
ه تو به باید بار چند نیستم تو با مگه_  قانونای رس خی 

 اینجارو
 کنم یادآوری

 دفعه چند
ون برو  بی 
ون برو کن جا ی   صحبت خانوم رس باال کم  بی 
 شدند گشوده هم از آرایم به هایش پلک اتاق در صدای با

 شده پانسمان میکرد حس و ددا یم سوز دستش
 بود وصل دستش رگ به ریم ِس 

 کرد یم سنگیتز  حس
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 ناگوارِ  های اتفاق که نگذشت ثانیه ویل زد یم گیج کیم
 از قبل
 , شدنش هوش ی  

 گرفت جان چشمانش پرده روی بر سینمایی  فیلم همانند
 گرفت فرا را چشمانش اشک آوردنش بیاد محض به که

 چشم
د باال ار  چشمانم در اشک  بی 
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 .. خانوم _
 خدا تورو خانوم
 نکن گریه بانو جان
 کتز  نیم درو پشت گناه ی   جماعت فکر خب
 بکن آقارو خودتو قلب فکر
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ین تو آقا مطمعنم من  پیدا رو خانوم فرنوش زمان کمیر

 میکنه
 بیاره خانم رس بالیی  میکنه جرئت گ اصال
 نکرده خدای

 شد بلند تخت روی از
 شد کنده دستش از رسم

 کرد یم حس پوستش روی را خون جریان
 بزنم حرف باهاش باید بیاد بگو بهش خدا تورو بانو_

 بیاد بگو
 بگو
ز  باشه باشه__ م بشی   باش آروم تو بیاد گم یم دخیر
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ل در سیع چه هر  یم بدتر وضع داشت خود کردن کنیر
 و شد

ی شدت با هایش اشک  یم پیدا را خودشان راه بیشیر
 کردنند

 ...بانو_
 ... ببینمش باید بیاد فرامرز بگو بانو
 ... بچم بچم وای
 رفت سیایه چشمانم که شود بلند که آمد تخت روی از
 با و

ز  روی صورت  افتاد زمی 
 بیشیر  زدن هق برای بود فرصتر  صورتش درد که اینگار
 از روح ترس از بانویش افتادن با که انگاری بیچاره بانو

 بدنش
 کشید پر

 زد یم رزا پریماه
 زار
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 کرد یم تکرار وار هزیون لب زیر
 ..فرنوش بانو وای__
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 ...خد بچم کنم چیکار
ز  روی از که آمد  افتاد دوبار شود بلند زمی 
 گرفت محکم را دستش و دوید طرفش به بانو
 کرد اصابت دیوار به محکم بدی صدای با اتاق در
ون برو بانو _  بی 

 در طوفایز  یز طوفا دهنده نشان خشنش و عصت   صدای
 راه
 .بود
اض که دانست یم بانو  مرگ یعتز  موضوع این درباره اعیر
  اول از که او حتر 

 
 بود اش دایه بچیک
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ون در از که بانو  شانه که کوفت هم به را اتاق در رفت بی 
 پرید صدایش از پریماه های
 گرفت اوج بدتر هایش هق هق و اشکها و
 بود شده رسدی و عصبانیت روی از که دورگه صدایی  با

 گفت
 نکن گریه _

ز   کرد بدتر را حالش گفته همی 
 سمتش کرد تر تند قدم
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ز  یش روبه  و گرفت را بازویش طرف دو زد زانو تخت پایی 
 کرد تکرار بلند صدای با لجوج های بچه همچون

 .. نکن گریه_
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 ... گم یم بهت نکن گریه
 ، نکن گریه گم یم که نیستم تو با مگه
 بکشم توبره به رو شهر هی نکن کاری
 بخاطر که نکن من با کاری
طره

َ
طره ق

َ
 اومده چشمات از که اشیک ق

 دادی دست از که خویز  چکه چکه و
 کشیده تی   سینت تو که قلت   و

 رگبار به ببیندم آدم
 و خون بوی هم هایش نگرایز  بود اینگونه همیشه او

 میداد خونریزی
 و دردهایش هایش، اشک دیدن از که میدانست پریماه
 غصه
 کند یم تحمل را سختر  عذاب و دهد یم جان هایش
 زدن داد با فقط همیشه مثل هم باز دارد سیع ویل
 را خودش هم کند آرام را او هم که کند تهدید و
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 فرامرز _

 نهاد اش سینه قفسه روی بر و گرفت را دستانش
 قرارش ی   قلِب  روی درست

ز  _ که داره ببی   مییر
 من مثل اگه که میدم جون دارم
ز  اذیتش دفعه اون مثل  ..خ   بزننش و کیز
 ..خ   بکشنش اگه که
 نکرده خدایی  اگه که
م الل  بمی 
 به لجبازی روی از کنه حماقت پیمان مثل نیما پرسِ 

 فرنوش
 ....چ کنه تجاوز
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 از باشند نهاده آتش گدازه فرامرز قلِب  روی بر که انگاری
 ... گان زده جنون مانند پرید زانوانش روی

 روی از باشند نهاده آتش گدازه قلبش روی بر که انگاری
 ... زدگان جنون مانند پرید زانوانش
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  رَسِ  از هایی  نعره
 
 . داد رَس  شوریدگ

 . ترسناک و هولناک
ز  همانند ز  روی بر که را آی   پارچ َمجانی   را بود کنارش می 
 . کرد خاکشی   خرد ایش رو روبه دیوار روی بر و برداشت

 دیوار، با ای شیشه جسم آن برخوردِ  وحشتناک صدای از
 ، بود شده گم او های نعره با اتاق در که
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 . داد فشار گوشش روی محکم را دستش
 شد، نیم باعث هم کار این ویل
 دروِن  رحم ی   و دنده جگوار امان ی   و بلند های فریاد که

 .شود کمیر  مردش
 خانوادم به ور  یی **جن تخم کنم یم نابود ، کرده غلط_

 دست
 .بزنه
ز   بشه، من خصویص حریم وارد کرد جرعت که همی 

 مجازاتش
 . کنم سالخیش اینکه

 جوب توی ولگردِ  سگای بدم بدنشو های تیکه بعدشم
 . بخورن
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ز  بخواد دیگه  ، من بچه به که کنه غلظ همچی 
 رو بعدش و قبل نسل هفت کنه تعرض تنم پاره

 .میسوزونم
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 . مرد این کرد یم سکته داشت که وهللا به
 برود نزدیکش خواست یم
 های زخم روی بر باشد مرهیم همیشه مثل خواست یم

ز   .اش کرده عفونت چرکی 
 دور که کس هر زد یم آتش کرد یم باز رس وقت هر که

 .بود اطرافش
 و داشت را جانش نه نخواهد آنکه نه ، توانست نیم ویل
 نه

 .را تونش
 یم تی   قلبش و بود افتاده تخت نزدییک همان در جان ی  

 .کشید
 . کرد حس را شدنش نزدیک پریماه
 .کرد یم نگاه او آلود اشک چشمایز  با کرد بلند را رسش
 . بود ور غوطه خون کاسه دو در رنگش قی   های تیله
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 ، بندان یخ

 ، مطلق تارییک
 کتز  پارهِ  ِجگر رحیم ی  
 دست به دست و یکدیگر کنار ، چشمانش در که

 یم ریکدیگ
 . رقصیدنند
 . بود ترسناک و هولناک بشدت
 ، بست یخ تنش تمام آیز  به پریما
 یم پایکوی   نگاهش در که حس سه این که دانست یم

 کنند،
 .بکشند آتش به را جهایز  هم کنار توان یم

 ، وترسناک هولناک
 ترسنایک و هولنایک همه این مرد این در که روزی به واای و

 . شود جمع
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 !!! توِ  تقصی  _
تویه همش  پریماه، تقصی 
  روان روح ، تویی  من آرامش

 
 توی، من زندگ
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 .کتز  یم خون دلمو هات گریه و اشکات اون با همش ویل
اری ز  کنم حفظ خونرسدیمو نمی 
 پریما توِی  تقصی   همش

 تو
 تو های گریه دیدن با عادی حالت تو من دویز  یم خودت
م یم جنون  ، گی 
 قو*ری بچه تا دو که االن به برسه چه دیگه
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مو پدر ی    ، دخیر

 ، جونمو
 دزدیدن همخونمو
 یخ کوهستایز  صدایش لحن ، بودنند شده ِکِدر چشمانش

 زده
 بود

  یخ مرزی به را پریماه دروِن 
 
 .بود رسانده زدگ

 .میداد وتکان بود گرفته را بازویش طرف دو وار جنون
 !! نکن گریه_

ه قلبت دفعه یه نکن،اگه گریه  کنم؟؟ کار چه من بگی 
 تو؟؟؟ ی   کنم غلظ چه من
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 ، دیوونه آدمهای مثل که نکن کاری من با
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 بودو درآورده اشکتو گ هر که شهر این تو بیفتم دوره
 بکشم

 نه؟؟ یا فهمیدی
 !!گفتمت نکن گریه
 کتز  یم بدبخت منو االن

 بود کارساز وحشتناکش تهدید دانست نیم پریماه
 دارش جنون حاِل  یا
 چشمانش اشک یجلو  که
 .گرفت را

ز  دست فرامرز  زانوهایش و گردن زیر انداخیر
 عزیز و جان ی   جسم آن اورش اعتیاد و امن آغوِش  در و

 کرده
 .داد جای را
ز  روی از  لطیف و نرم سطح روی کرد بلندش رسد زمی 

 تخت
 کرد درازش آرام
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 طوالیز  اما پرحش و آرام بوسه . کشید بدنش روی را پتو
 بر

 ، گذاشت جهانش و جان های بل روی
ز   کرد یم وارد اش ریشه و رگ به آرامشی  کوچک بوسه همی 
 کند جا جابه را کوه یک توانست یم که
 این برای داد یم جان مرد این دانست یم کش چه آیا و

 !!!آرامش
 گویند یم که کنند یم اشتباه همه کرد فکر خود با فرامرز

 ی  
 نیست، او از تر رحم
سندب او از اگر  معصوم فرشته این از تر رحم ی   گوید یم ی 
 در
 .ندیده چشم به دنیا

 به سلول جان به رسطان همانند اشکش و درد عجیب
 سلول
 داد یم او به را عظییم درد و , افتداد یم مغزش
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 حد تا شدنش عصت   همچون عواریصز  که عجیت   دردی
 مرگ
 داشت را او سابقه کم ناراحتر  یه و
ز  که  خود به درد از ها ساعت تا که شد یم باعث همی 

 و بپیچد
 . کرد یم وارد صدمه اطرافیانش به

 و ظریف های دست شود بلند که آمد گرفت فاصله ازش
 و نرم

 و بزرگ دست مچ دور به وار پیچک عزیزکش کوچِک 
 مردانه
 . پیچید اش

 !!!فرامرز_
 فرامرز جووون__
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 ؟ بچم_
 قسم پریما جون بغلته تو امشب __
 که روزی به وای ویل خورد یم قسم را جانش وقتر  میر ک

 قسم
 .میخورد
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ز  به آسمان ز  آمد یم زمی   , رفت یم آسمان به ،زمی 
 میداد انجام را بود داده که قویل
 شدت به که چشمایز  پلک شد، راحت خیالش کیم پریماه
 یم

 را سوخت
 .داد قرارش هم روی
 و یر طوالنی کرد حس اش پیشایز  روی بر دیگر ای بوسه
 تر عمیق
 :گفت پریماه که بود اش پیشایز  روی او های لب
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 خوب؟؟ ها نکشی  دیدی نیمارو پریماه جون فرامرز_
 قد ترسناک و خونرسد که ببیند توانستد یم بسته چشم
 راست
 . زده زل اتاق کنج به و کرده
 نقش حال در که وقتهایی  همانند و کرد کج کیم را رسش
 : زد لب است کشیدن نقشه

 ممکنه غی   ، ندارده امکان_
 . کرد نگاه او چشمان در و کرد باز را چشمانش

 بود دستش در او دست مچ هم هنوز
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 . کرد وارد دستش به اندگ فشار
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 خدا به دارده گناه __
ز   .تنهاس و تک خودش نازنی 
ز  فقط  .داره داداش همی 
 ببخش تو نادونه ، فهمه نیم بچس
 کن تنبیهش یا بزن کتکش خوای یم اصال خب
 ... نزار ویل

 . نکن دخالت قضیه این تویه تو_
 به نمک صفِت  ی   قو*ری بچه اون جوری چه خودم من

 حروم
 کنم خالص رو
 !!داره گناه_

 خرمن در و شد رها چشمش گوشه از درشت مرواریدی
 .ناپدید موهایش
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ز  _  به من های موقع اون مثل ، تنهاس داره گناه نازنی 

 خاطر
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 خب؟؟؟ کن رحم من
ا این به تو_ ز احت باش نداشته کار چی   .کن اسیر
 .داد طواف را پریماه پیشانیه که گریم های لب هم باز و
 زیبای الهه زیبای چهره به ثانیه چند شد جدا پریماه از

 درون
 .خودش فقط بود خودش مال که تختتش

 نگاه ، گرفت قدرت و کرد نگاه ، گرفت آرامش و کرد نگاه
 کرد
 .کرد نگاه و

 جزیلش قدرت و بود او حال
 ِبکشد جنجال به را دنیایی  توانست یم اکنون و

 . کند ویران
 . کند آباد
 کرد حرکت اتاق در طرف به شد جدا ازش
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 و کرد پریما به رو شود خارج در از خواست یم که هنگایم
 : گفت

 دوباره و بشیتز  اگر حالت به وای حالت به وای پریماه_
 گریه
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 . کتز 
 !!!حالت به یوا

ر
َ
 . کوبید هم به رسش پشت را ود
 , را کردنش گریه بود کرده منع اینکه با

 درشت اشیک قطره دوباره ویل
ز  از  و کرد پیدا را خود راه رنگش میشی  درشت چشمان بی 
 در

 .شد ناپدید زیبایش موهای خرمن
 پاهای نشست تخت روی . شد خارج درازکش حالت از

 خوش
 کشیدن با و کرد آویزان تخت روی از را زیبایش و تراش
 یک
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 . شد بلند تخت روی از دیوار کمک با عمیق نفس
 .کرد حرکت اتاق بهداشتر  رسویس طرف
 باید خواند یم دعا ، کرد یم دعا باید گرفت یم وضو باید
 از

 این از نه میخواست سالمت و سالم را کش دخیر  خدایش
 .خونخوار جماعت
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 , یکبار ثانیه ندچ دستش زخم و قلب هنوزم
کشیدن با  .میکرد وجود اعالم دردناک های تی 

ز   در به تقه دو کند باز را دستشویی  در میخواست که همی 
 . شد باز در بالفاصله و خورد

 با اتاق در که بود قدرت و ابهت از موخ   شدنش وارد با و
 .میشد انعکاس

 .شد دلمره اتاق وارد و داشت برا محکم قدِم  دو
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ز  ، محکم برمیداشت قدم او مثل  دهنده تکان زمی 

 پر و ،پرقدرت
 .نفس به اعتماد از
 و خونخوار جماعت همان از کیم دست میانسال زن این
 قوی

 . نداشت
 . تر وحشتناک ها آن از هم شاید حتر 
 ، پوش دامن کت زن آن سمت به قدم دو زور به
 یخ چشمان آن با موروی   ارزشمند و نایاب عصای آن با
 و زده

 برداشت مغرور
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ل را خود چه هر  ، نکند گریه که بود کرده کنیر
 ، نکنند زاری و ناله که
 ندهد رس فغان که
یک بسیار و ترسناک ، عجیب زِن  این دیدن با

َ
 شد پنه مت

ز  از سوز جگر مظلومیت و بغض با  :گفت لرزانش لبان بی 
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 !!!بانو فرخ_
 بود گفته ناله با را روبرویش زن نام
ز  روی بردارد سویش به قدم هک آمد  افتاد زمی 
ز  با قرارش ی   دل که انگار به همی   کوچک ضز
ز  تمام هرچه قدرت با برای کرد پیدا ای بهانه  گریسیر
 دیدن توان و تاب هم بانو فرخ حتر 

 کن آب سنگ ,جگرسوز معصومیت و مظلومیت
 .نداشت را برادرش کرده عزیز
یخت اشک گوله گوله صدا ی   هم رس پشت  صدا ی   می 
 میکرد

 اتاق وسط دیده مرارت و طاقت ی   فرشته سمت به
 کرد حرکت
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 نشست خود زانوان روی بر رویش روبه

 گرفت دست در را بازوانش
 باش آروم عروس_

 .آروم
 برازنده و استوار و محکم صدای

 . مردانه صدایی  تن کیم با
 َمِلک این خود آغوش در بغلش در کشید جلو را بازوانش
 محنت
 داد جای را کشیده

 کنم چیکار حاال جون فرخ وای+
 من بیچاره بچه
ز  اذیتش ، خوبه حالش االن یعتز   نمیکیز
 ...س بالیی  وای ، خورده غذا
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 باش آروم تو گفتم عروس 
 بایسی  فرامرز آرامش همیشه مثل باید االن
 کتز  آرومش همیشه مثل باید
ز  اینجا ی که کردن زاری و ناله نشسیر ز  شه نیم درس چی 
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 بده قلبت واسه
 فرامرزی زن تو

 خ   یعتز  بودن فرامرز زن میدویز 
 کرد نادویز  ما پیمان مثل پرسِ  این وقت یه اگه بانو فرخ +

؟  خ 
ز  کش نزاییده مادر عروس   من خانواده با غلظ همچی 

 بکنه
 میکنه پیداش برات امشب فرامرز
 کنه یم صبح , خودت بغل تو امشبو
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 ,دردونه نکن گریه اینقدر حاال

 .رامیندازه قال و قی   ببینه و بیاد فرامرز
 برخاست خود جای از فرخ

 .کرد بلند خود همراه به هم را پریماه
 ..نکن گریه دیگه _

 برادر قشنگت و بلند های خنده صدای دوباره امشب
 توی زادم
 ..میپیچه خونه
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ز  به نه کن، گریه دیگه نه هم تو  فکر ای دیگه چی 
 قلبت..کن

 ..میشه ناخوش
ز  اینگار که راستر  به  و خواهر این قلب مظلومانش، گریسیر

 ..آورد یم درد به را رحم ی   برادر
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 عملکرد , احساساتش روز به در او مانند هم بانو فرخ

 .داشت ضعیقز 
 را اظهارش شهامت اما میکشید، تی   پیش از بیشیر  قلبش

 .نداشت
 بالینش به خرسوی دکیر  اما بکشد تی   قلبش بود حاضز 
 تا نیاید
 اش قوی های مسکن آن از ییک با
ی ی   عالم در مدیر  تا را او د بخواب و خی   , بی 
 .شود آرام اوضاع تا

 عالم در جا همه از غافل اینجا خود نمیخواست
 به ناهوشیاری

د رس کش وقت آن بی  د رس به گرگ چنگال در دخیر  ..بی 
فش به و ماند اندگ بانو فرخ  را رنوشف که خورد قسم رسی
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 میکند پیدا برایش
 ..گذاشت تنهایش وانگاه
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ز  دارد یاد به ..بود عجیت   زن  را زن شی   این که باری اولی 

ز  بود دیده ی اولی  ز  ..بود ابهتش درخشید ذهنش در که چی 
  و منش

 
 و قدرتمند را او , داشت وجودش در که بزرگ

 نفوذ
 .کرد یم ناپذیر
  که است درست

ا
 دوست و باشد انمهرب تواند نیم اصل

ز   داشیر
 .کند ثابت را خود

 .کرد نیم انکار , است درست
 . داشتم دوست اورا قلبم ته از اما

 بود استوار و قدرتمند
 محکم بسیار بسیار گایه تکیه

  از مرحله هر در و داشته را هوایم همیشه
 
 از بعد ام زندگ

 .بوده بانو فرخ فرامرز
 کرده راهنمایم مکنار  و پشتم مادری همچون خود ابهت با
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 شوهررفتار خواهر همچون که ندارم یاد به وقت هیچ
 کرده
 .باشد

 . بود زندگیام اسطوره
 .شد بلند تخت روی از

 ...کرد تیمم
 ...خواند نماز مادرش یادگاری جانماز روی بر

 .کرد نزر ,کرد دعا ,خواند قرآن
 .بود شده بهیر  خییل حالش
 یم آرامش خود خدای با زدن حرف بود گونه این همیشه

 .کرد
 .. کشید نیم تی   قلبش دیگر
 ...نمیداد سوزن دستش زخم
 .نمیافتادند روانش و روح جان به اش مالیخولیایی  افکار و

 بودند کرده نشیتز  عقب هم آنها که انگاری
 نبود راهرو درون کش ,کرد باز را اتاق در
 .میکرد حکمفرمایی  سکوت زیادی شدت به و
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  چهارم طبقه داشت طبقه 4 عمارت
ا
 بود مجزا کامل

خانه طرف به ز  .رفت آشی 
 بزرگ یخچال درون از , ها هالوژن کردن روشن بدون
ون بود گرفته آب برایش بانو که را پرتقال طبییع آبمیوه  بی 
 . کشید
 . ریخت بزرگ لیوان درون را آن از اندگ
 ا دقیق آسانسور در که بود ای گونه به طبقه این طراخ

خونه روب  هروی ز  .شد یم باز آشی 
 کش که میداد نشان آسانسور لمش صفحه روی واعداد
 آید یم باال به دارد درونش

1 
2 
3 
4 
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 آن درون مایع از و بود دستش درون لیوان که گونه همان
 .کیست ببیند پایی  یم و نوشید یم

 .بزند رس او به و بیایید میخواهد حتما باشد بانو شاید
 ایستاد باالخره و بود تاریک جا همه
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 شد باز درش و
 بوم و

 بود خویز  تنش درون هایش لباس همه که درحالتر  فرامرز
 های اتاق طرف به و بود گرفته آغوش در را فرنوش
 چپ سمت
 . کرد یم حرکت خود
 بود داده دست از را خود تکلم قدرت
 زاری و گریه به برسد چه بزند فریاد توانست نیم حتر 

 ایستاد
 من مکایز  در نداشت امکان کرد حس را وجودم که یدانمم

 .نفهمد و باشد او و بکشم نفس
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 ,میکرد حسم
 .را وجودم
 ترسیده که کنم حس توانم یم چرخید طرفم به آرام
 .ترسیده روی رنگ از

 ..نمیکشید تی   قلبم دیگر
بان اصال  کردم نیم حس را قلبم ضز
 تمام باشد برده یاد از را کردن پمپاژ و زدن نبض که انگاری
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 میلرزید پایم و دست
 شد رها شدهاش سست دستان میان از لیوان

 شد تقسیم درشت و ریز تکه هزاران به و
 باشند انداخته را قلبش که انگاری

 نیفتاده اتفافر  هیچ پری_
 ...یم گوش خواب فقط خوبه حالش من، پرِی  جوِن 

 
1 
 ویران دنیای رزفرام بلند ای نعره و چشمانم شدن سیاه با

ه شداش  .شد تار و تی 
 خشک خشک بدنم ، برهوت کویری دهانش
 زشت و سیاه عالم در که است زیادی مدت میکردم حس

 .است کشیده وعذاب چرخیده خود بر و دور , کاووس
 از را هایش پلک باالخره ناموفق بارهِ  چند تالشهای از بعد
 هم
 کرد جدا
 آورد زبان به که ناخودآگایه کلمه تنها

 بود فرامرز
  که

ا
  باشد کرده تولید آوایی  نکنم فکر حتر  اصل

 
 با مجددا

 نهایت
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 زد صدا را نامش داشت بدن در که جایز 
 فرامرز_
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 ای سایه اتاق رسارسی و بزرگ پنجره کنار از که کرد حس
 به

 آمد بلند های گام با ظرفش
 بود خودش
 حمله شطرف به قوا تمام با تنش عطر هاله از عظیم حجم
 کردنند

 فرامرز جون_
 آب_

 کیم داد قرار دهانش نزدییک در را آب لیوان سختز  بدون
 از

 نوشید را محتوایش
 ...مدرس بره باید کن بیدار و فرنوش فرامرز_
 آب رفتنش هوش به از قبل آسمایز  بالی آوردن یاد به با

 درون
 برید او از را کشید نفس امان رسفه و پرید گلویش

 غرید شدید حرص با تهگرف صورت از
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 خوابه االنم خوبه حالش فرنوش_
 ...چ خون اون_
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 دیگه بسه نبود هیخ  _

 .. بسه
بان زور به ل قلبتو ضز  کتز  سکته بود نزدیک کردن کنیر

 سکته میفهیم
 دیگه من گذروندی بیهویسی  حالت تو روزه سه االن

 نمیتونم
 ندارم طاقت دیگه من میفهیم کنم تحمل
 بودم نمجه تو مدت این

 جهنم
 فهیم یم
مو برم کن کمکم_  ببینم دخیر
احت نمیشه فعال االن_  کن اسیر

 پریما با مهربان و میکشید را نازش همیشه که آنقدر
 صحبت
 شد یم تمام گران خییل تندهایش این پریما برای میکرد
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 کنش کن خراب خانه بغض با
 زد لب لرزانش چانه و
 فرامرز_

 جهید اج از یکباره به فرامرز
 ها؟؟؟ کتز  یم بغض چرا _
 کردی بغض چرا االن
 نیست خوب حالت میگم بهت
 نبایسی  کوفتر  دنیای این تو دیگه بود نزدیک گم یم
 , ببینمت نتونم زده فلک من دیگه بود ممکن گم یم

 , ببوسمت
 بزاری تنها رو بیچاره بچهِ  اون و من بود نزدیک کنم بغلت
 فهیم؟ یم
؟ یم درک رو فاجعه این تو  نه؟ یا کتز
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 درجه و باالتر صدایش تن لحظه به لحظه فرامرز

 عصبانیتش
 .شد یم بیشیر 
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 خود یک جایش به و خواست فرو خشمش تمام ناگه به
 داری

 گرفت فرا را وجودش ترسناک
 کنم چیکار میدونم_

 میدونم
 نمیدم گوش حرفت به دیگه
 پریماه نیست مهم نظرت برام دیگه
 بشه انجام باید یوندتپ عمل دیگه هفته تا

 وایش همینجوری دم نیم اجازه
 ...ک عمل نمیخوام+
 توئه؟ دست مگه-

 ها؟ توئه دست مگه
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مت داره کاری برام مگه  ؟ بی 

 یه هم اونجا لندن تا کنم بیهوشت دردرس بدون میتونم
 راست
 تیغ زیر بری
 خوبه حالتم گذشته عملتم از ساعت  بیاید هوش به وقتر 
 خوبه



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 بخشمت نیم کتز  کارو این اگه رامرزف_
 بخشمت نیم خدا به
م-  نبخشیم و بایسی  قهر باهام عمرم آخر تا حاضز

 بایسی  کنارم ویل
اتژی از بود مجبور نداشت فایده  کند استفاده جنگ اسیر
 دستش

 کرد درد از ناله مصلحتر  و داد قرار قلبش روی را
ز  سمتش به نگران و زده هول فرامرز  برداشت خی 
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 ؟ داری درد شد؟ خ  _
نم زنگ االن ز  بیاد دکیر  می 
 بیادش میگم االن آروم باش آروم
 کردم غلط
 دیگه نکن گریه
 فرامرز نفس

 باشه؟؟
 چشماِن  درون آلودش اشک چشماِن  با که همانطور پریماه

 بود زده زل ترسیداش
 داد تکان فهمیدن نشانه به را رسش
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 میخورد ش درد به جاها بعضز  سوز نیم قلب این حداقل
** 
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 خواند را نمازش سالم آخرین
ز  روی بر نشسته کنارش فرنوش  نگریست یم او به زمی 
 او مثل درست

ز  هم او  بود گونه همی 
 بخواند نماز نداشت امکان
 ننشیند کنارش در نمازش آخرِ  تا اول از تا باشد خانه او
 به کرد یم نگاه صورتش به نشست یم کنارش در بار هر
 ذکر

  با بار هر و میداد شگو  هایش
 

 تمام خوایص شیفتیک
 اعمالش

 گرفت یم نظر زیر را
کش سالم تن و چهرهِ  به  زیبایش لبخند با و کرد نگاه دخیر
 رو
 :گفت او به
 ببینم اینجا بیا_
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0 
ز  منتظر فقط که انگاری فرنوش ز  سمتش به باشد همی   خی 
 نهاد پایش روی بر را رسش و برداشت
ش تک زیبای و رپشتپ خرمن درون را دستهایش  به دخیر

 کرد فرو نوازش قصد
 مامان

 مامان جان_
 ای فرشته یه واقعا تو مطمئنم من_

 کرد نگاه کش دخیر  به گنگ
ک ی ممارسِت  با اینبار دخیر  کرد تکرار کالمش در بیشیر

 فرشتهای توی میگه راست بابا واقعا آره_
 : پرسید زده شگفت فریماه

 گفت بابا_
 که هنمیگم که بابا فقط_
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 همه میگن همه
ز , فرخ عمه  بانو ها دایی , شاهی 
 همه
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م میگه بابا  و ظهرا فقط که کنم خرج میلیارد میلیارد حاضز
 شبا
 نگاهت فقط و بشینم کنارت بیام , میخویز  نماز تو وقتر 
 کنم

نه نور صورتت از که انگاری میگه راست ز ون می   بی 
 دارم دوست خییل خییل من پری مامان
یم همه ما نبایسی  روز یه تو اگه  میمی 

 یم کاری هر روز سه این تو میشی  داغون غصه از همون
 بخورم غذا کنم ورزش , بخونم درس نتونستم کردم
 نداشتم تمرکز
 بودم ناراحت همش
 گریه رست باالی شب اون یواشیک بابا که دیدم من مامان
 کرد
 بکشه نفس نمیتونست اصال
 بود رست باال همش روز چن این تو
 
2 

 یه من و عمه زور به میخورد غصه و میکرد نگات اون
ی ز  چی 
 . خورد یم
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 دیدم خودم من کرد گریه عمه کتز  یم باور مامان
 کرد یم گریه رست باال اتاق تو صبح دیروز
 بود بد حالشون خونه تو همه
 زد یم داد همه رو همش بابا

 کرد بحث بانو با زد کتک بد خییل شاهینو
 دعوا نبود تو به حواستون اینکه واسه هخدم با ایقدر عمه
 کرد
 نگو که

 .بود جهنم که اینگاری
 جهنم
 زودتر دارن دوست که کسایی  خدا میگه مون دیتز  معلم
ه  میی 
 کاش ببخشید ما به را تو خدا میشد کاش

 
3 

کش بغض از آنچنان  بود شده متاثر حرفهایش و دخیر
 مادرش تنگ آغوش نداشت حد که

ز  شخود چشماِن  درون  بود زده حلقه اشک نی 
کش زود  کرد بلند را دخیر
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 جای نحیفش و جان ی   و گرم آغوش در محتاج و حریص
 داد

 اینجام من پریما بشه قربونت فرنوشم کتز  یم چرا بغض
 هیچ
م جا ز  نمی   ول خوشگلم دخیر  نمیاد دلم که من باش مطمی 
 کنه
 میاد دلم برم

ک بغض  التح ترین بد به مادرش تنگ آغوش در دخیر
 ممکن

 شکست
 اشک قطره و گرفت فاصله آغوشش از تندی به فرنوش
 های
 شد رسازیر چشمانش از تا چند تا چند بزرگ
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 نمیدی گوش رو بابا حرف چرا مامان_

 دادم قول بابا به من کن عمل برو خدا رو تو مامان
 باشم مراقبت
 ما کنم چیکار دیگه من نبایسی  تو اگه باشه بهت حواسم
 چیکار
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 ...ت بدون یمکن
ز  سخن حق پریما  نداد را او به گفیر
ش های اشک زار حایل وبا  گرفت را دخیر
م هم جا هیچ همینجام من+  نمی 

 خرسو داداش خونه برم خوام یم فقط االنم
م بیا همراهم میخوای دلت اگرتوهم نیم دوری یه می  ز  می 
 حالم
 فرنوشم باشه میشه عوض

 مامان باشه_
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 شو آماده برو آفرین_

 اش گونه روی بر هم رس پشت و محکم بوسه چند فرنوش
 کرد ترک را اتاق کوتاه باشه یک با و کاشت

 خودش زور به بود آمده هوش به که االن به تا دیشب از
 با

ز  تخت روی از گرفته عضالت  رفته راه و بود آمده پایی 
 به بود
 بود کرده صحبت بانو فرخ با , بود خورده غذا اجبار و زور
ز  آخر ودر بود پرسیده خواهرش و نیما از  نی 
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 و گرفته آغوش در را فرنوش , فرامرز بغل در را شب
 شمگاه
 . بود رسانیده بامداد رابه خود
*** 
 درون او به رفتنش از اطالع برای خود موبایل دنبال به

 کیفش
 گشت یم
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 ورودیه پلههای از کرد یم چک را کیفش داخل که حایل در

ز پا عمارت جلوی  آمد یی 
 درون اکنون و بود پوشیده لباس آماده و حاضز  خودش
 حیاط
 باالخره کرد حس خود جلوی را کش بود فرنوش منتظر
 فرد به که کرد رسبلند و رساند اتمام به را کردنش کنکاش

 و
 بنگرد خود روی به رو روبه
ای تحصیلکرده کاشایز  سیاوش دخیر  تک کاشایز  افرا  دکیر

 کشور از رجخا دانشگایه از حقوق
 ییک دخیر  بوده عام و خاص زبانزد اش ذایر  لوندی و زیبایی 
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 بود او تشکیالت بزرگان از
 به وافرش عالقه از البته میدیدش مهم مهمانیها بیشیر  در

 نبود اطالع ی   هم شوهرش
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 و بود کرده تن به برند طویس و سفید شلوار و کت یک
 یک
 بود هایش شانه روی هم طویس بلند اور
 صورتش روی از را مارکش عینک غمزه و ناز هزار با

 برداشت
 خانوم سالم_

***** 
 پیش سال 11 فروردین
از  شی 
 کل دانای
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 و متفاوت احساسات افتخار و عصبانیت, تعجب
 بودند متضادی

 داشت لحظه آن در که
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 عمویش پرس عرویس وسط
 درونش که بیمارستایز  رئیس که بیشیر  این ار شانش بد
 کار
 زود زایمان یک از برایش تندتند و بزند زنگ او به کرد یم

 بدهد خی   ایران کلفت گردن افراد از ییک هنگاِم 
ین با که بخواهد او از و  را خودش عمل رسعت بیشیر

 برساند
 کرده تعجب هم که بود گفته مهم فرد آن از که قدر آن
 بود
 خودش به هم و بود عصبایز  عرویس از ماندن جا به از هم

 .است خوب کارش انقدر اینکه برای میکرد افتخار
 روی را اش مانتو تند تند تاالر پرو اتاق در داشت که وقتر 

 درآمد صدا به دوباره موبایل تلفن میانداخت لباسش
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 افتاده موبایلش اسکرین روی غریت   و عجیب خییل شماره
س و تردید با بود  کرد وصل را تماسش اسیر

 ؟مشفق الناز دکیر _
 هستم خودم بله_
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 زودتر چه هر هستیم منتظرتون تاالر ورودی در جلو_
 بریم باید

 کنید عجله پس بیمارستان
ز  بدون و ی گفیر ز  خییل داشت دیگر وضعیت کرد قطع چی 

 .شد یم ترسناک
 یم چه هر که داد اطمینان زد زنگ او به بیمارستان رئیس
 نیندازد خطر در را جانش و دهد گوش گویند

 عرویس از مادرش های پرسش به توجه ی   و عجله با
ون  .زد بی 
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ز  یک تاالر ورودی  محض به و بود منتظرش رنگ مشیک بیز
 کنار که ی مرد توسط عقب صندیل در شد نزدیک اینکه
 در
 شد باز بود

 بنشیند که کردند اشاره او حرفز  بدون
 کرد یم رخنه وجودش در کم کم اضطراب و ترس چرا دروغ
ز  وندر  تردید با  . نشست ماشی 

ز   بیمارستان طرف به تر تمام چه هر رسعت با ماشی 
 نزدیک
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 رسیدیم وقتر  با و کرد سوال چه هر راه طول در شد یم
 دادن پاسخ شوید یم متوجه خودتان
وهای بودند بسته را ها خیابان تمام بیمارستان نزدیک  نی 

 بودند داده پوشش را منطقه دوره تا دور اطالعات
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 در تا نداشت مجوز بون را خروج و ورود ازهاج کش
 حیاط

 گذرانده را بازریس برای ایست دوازده شاید یا ده بیمارستان
 . بودند

وهای قدم به قدم برسند تا  درشت مردان و اطالعات نی 
 و هیکل
 میدادند مانور مشیک شلوار و کت با خشن

 نیم هم فاضالی   سوسک یک که بخورد قسم میتوانست
 کند عبور امنیتر  دیوار این از نامه عبور ونبد توانست

 ورودی طرف به و شد پیاده آن از اتومبیل ایستادن با
 رفت بیمارستان

ت از  بود آمده بند زبانش حی 
 رساند اصیل در به را خود طوری چه دانست نیم



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 مردایز  بیمارستان ورودی برفر  درب شدن باز محض به
 ستی  
 ای مجسمه انندم دری هر جلوی مسلح دارو هیکل و

 هوشیار
 .بود ایستاده
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ز  در بود سال 14   برلی 

 
 بود خوانده درس , بود کرده زندگ

  به توانست یم را ایران از خارخ   مردِ  تشخیص پس
 
 سادگ

 .دهد انجام
 باش آماده حالت به تحرک ی   , سنگ همچون خشن
 ایستاده
 بودنند گرفته نظرش زیر چشمانشان با و بودنند
ت روی از اش شدن فلج تا کرد یم حس ی ترس و حی  ز  چی 
 .نمانده

 پیچ از جذاب و هیکیل و جوان پرسی برویش درو از
 شد پدیدار چپ سمت راهروی

 بود شده جذبش انقدر چرا نمیدانست بدبختر  آن در
 خشن لحتز  با و آمد طرفشان به ابهت پر و اقتدار با خییل

 : پرسید خونرسد
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 مشفق الناز_
 دیگه بار مرد که آورد در خود از زیبا خنگ انقدر

 را سوالش
 با که بود بله میدهد توانست که جوای   تنها . کرد تکرار
 تکان
 داد انجام رسش دادن
 بود شنیده که بود جوای   تنها پرسک بیا من همراه
*** 
 در را اش مجلش لباس داشت اتاقش در مشغول ذهتز  با
 یم

 بپوشد را پوشش رو تا آورد
 کش چه کلفت گردن آن بداند خواست یم دلش خییل
 که بود

 . کردنند یم محافظت منطقه آن از اینگونه
 بزاید خواست یم زنش سیایس مهِم  چهره چه
 کل و بودند کرده خایل کامل را بیمارستان از طبقه دو که

وهای استحفاظ در بیمارستان  .بود امنیت نی 
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ا که برد یم رس به خود های فکر در  بخش رستاررسپ سمی 
 شد اتاق وارد

 دکیر  خانم_
ا_  سمی 

ا  بزن حرف اومدی که شد خوب چه سمی 
ه چه اینجا  ؟ خی 
 میخوان؟ خ  
؟ گ ز  هسیر
ز  سخن اجازه و پرسید یم سوال او از تند تند  را او به گفیر
 نیم
 داد

 اینجا بود قیامتر  چه نمیدویز  دکیر  خان وای_
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 قیامت
ز  کلفت گردن گردان یه پیش ساعت نیم  اینجا ریخیر
 عربده داد , جیغ

 دکیر  خانوم باورنمیکتز 
 پروفسور بگو اینو وای بودن اینجا همه فرماندار ,شهردار
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 که میشناسیش ملیک نادر
 آن و باشد پزشیک دنیای در کش که کرد نیم فکر(

 اسطوره
 و قلب تخصص فوق ملیک نادر پروفسور . نشناسد را

 عروق
 از خدا بنده ) آمریکا هارورد دانشگاه التحصیل فارغ

 فرودگاه
فته داشته  آوردنش گرفتنش هاش بچه پیش می 
 زور به و بوده نوش تولد خدا بنده شکویه دکیر  هییععع
 آوردنش
وزه کند چه دانست نیم تعجب از شد نیم باورش  فی 
 شکویه
یال از زایمان زنان تخصص فوق  او افتخار لندن کالج امی 
 در

 . دانشگاه
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  بودند همشهری هم و همرشته هم

ا
 خاطر به او اصل

 عالقه
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 و زنان در را خود تخصص داشت شکویه به که زیادی
 زایمان
 گرفت

 دکیر _
ز  خواب توِی  از بدبختو علوی دکیر   آوردن گرفیر

 در بیهویسی  زمینه در دکیر  ترین موفق علوی مهسا(
 )بود منظیم و خوب خییل و دخیر  بود بیمارستانشان

 دزدیدنش که انگاری سوزه یم زِن  رایب دلم دکیر  خانم وای
 شده پاره آبش کیسه ترس از هم خدا بنده اون
 .بیان دنیا به هاش بچه باید ماهه ۷
ز  و بیا زد یم نعره شوهرِ  بود اینجا ای شنگه الم یه  ببی 

 سوم یک ترس از بیمارستان رئیس افخیم آقای کنم فکر
 شد
 ...دک خان

 عمل اتاق رسیعیر  هرچه مشفق الناز دکیر _
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 شدم موندگار خودم بزنم صدا رو شما اومدم من وای +
 لرزیدند خودشان به در صدای با
 کنید عجله مشفق خانم_
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 اتاق از کشی  وقت بدون بود جذاب مرد همان صدای
ون  زد بی 
ا و کرد یم حرکت جلویش جذاب پرسک  پشت هم سمی 
 رسش
ا عمل اتاق تا بیمارستان طویل روی راه طول در  سمی 

 وضعیت
 داد توضیح برام مریضو

 پریما :نام
  نام

 
 سلیمایز :خانوادگ

 22 :سن
 حمل وضع :بیماری نوع

 وخیم: وضعیت
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 کرد فکر بود شنیده که کیم اطالعت به تعجب با

 شد تمام
ز   همی 

ا از نگاهش با ز  نشانه به هم او پرسید سمی   را رسش ندانسیر
 داد تکان
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 امنیتر  حد این تا یدبا که بود خطرناک انقدر داستان یعتز 
 پیش
 بروند
ایط این از دانست نیم سد رسی  مفتخر و خوشحال یا بیر
 باشد

 چقدر زندگیاش اسطورههای با باشکوه بسیار همکاری
 منتظر
 بود رویا این احقاق
  کشید عمیق نفس چند و ایستاده عمل اتاق پشت

 
گ  خی 

 نگاه
 کردن یم اش دستپاچه کنارش دلربای و جذاب مردک

 داد یم انجام را کار این او
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 آمد یم بر پسش از بلندی رس با

 اسکن از بعد گذاشت دستگاه روی بر را عضویتش کارت
 کردن

ز  نوری شدن روشن با اطالعاتش  باز اتوماتیک در رنگ سی 
 شد
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  طور به را مردی بلند نعرهای بخش اول همان از
ا
 کامل

 واضح
 شنید یم

  ی   از میکشید بر بانگ
 

 نحوه از یمارستانب پرسنل عرضیک
 عملکردشان

 درد داره که ساعت نیم االن من زن طرزشه چه این_
 میکشه

 نکردم صف به و اتاق این تو معرکه برای آدمو لشکر یه
 کنم نگاه من به فقط خور مفت بیسوادهای مثل که
 بکنید کاری یه یاال ده
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م آقای + ایط که میگم بهت دارم من محیر  شما خانوم رسی

 فرق
به و عصت   شک روی از قلبش رگهای نهمیک  محکم ضز
 تنگ
ین شدن  اشتبایه کوچیکیر
 ...یم بیمار دادن دست از باعث

 باش ساکت+
 گوفتیه چه دیگه دادن دست از
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 بشه کم رسش از موی تارِ  اگر بیاد رسش بالیی  اگر
ز  تو تونو همه  عرض در و تخت به بندم یم بیمارستان همی 
ز  ممیار  رو ساختمون کل ساعت یک  پایی 

 دستکتون دفیر  و بمونید شما اونوقت
 آقا کنید صحبت درست_
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ز  مکایز  توی از و ملت این همه  دارین االن آوردین برداشتی 
 کنید یم مرگ به تهدید رو همه

 ...ساکت+
 بکن کاری یه بزیز  حرف اینکه جای به ساکت

 شدن تلف من بچه و زن
 شوکه خاطر به نیست مساعد شما زن وضعیت_
 که شتنایکوح

 لحظه هر کرده درست اختالل قلبش شده وارد بهش
 داره امکان
ز   ...ییک خانومتون و هاتون بچه بی 

 .. زنم_
 چیکار خوام یم رو بچه خودش بدون بدید نجات زنمو

ارینشون باید ما خوب بسیار+  کنیم رسز
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 تر زود فقط کتز  یم کاری هر_
ز  را خود آرام خییل توجه جلب بدون آرام  کرد جا بقیه بی 
 هر

د او به و بفهمد عصبایز  مرتیکه ترسید یم لحظه  بی 
ین درون  بودند بیمارستان عمِل  اتاق بزرگیر
 اتاق درون پزشک تا  یا 1۰ بزند حدس توانست یم چشیم
 بودند ایستاده مجسمه مانند خشک , ترسیِد 

 با که بود پروفسور تنها . نمیآوردند زبان بر کالیم ترس از و
 میکرد بحث ترسناک و تربیت ی   مردِ  آن
 شدند کار به دست تند تند همه
ی لرزان دستایز  و ترس با کس هر ز  یم عمل آمادهِ  را چی 
 کرد
 زانو روی بر زنش تخِت  کنارِ  مرد که دید یم چشیم زیر
ه او به جنویز  چنان با شده خم  شده خی 
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 سفید پوستر  ,تر سیاه چشمایز  , پرپشت سیاه ابرو و موها



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 داغون اعصای   البته صد و ای عضله و بلند قامتر  و قد و
ز   چی 
س پر و زود ثانیه چند آن در الناز که بود هایی   مرد به اسیر
 . بود کرده دقت
ی بهانه به ز  زنک تا شد نزدیک تخت به ترسان و لرزان چی 
 را

 ببیند
ز  عمرش در ی همچی  ز  آنکه با بود دیده چشم به را چی 

 چشمانش
 پریده رویش و رنگ و بود بسته
 بود ای افسانه اش زیبایی  اما

 کرد یم نگاه زن به همینطور شده مبهوت و مات
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 بهشتر  حورییه که انگاری میکرد جلوه زیبا اینقدر چرا

 مریض
  باشد شده

 
 ...عیم خوای   بر تخت روی بر پدیده بارنیک

 نگهداری جهت ظرفز  ( بیکس برخورد مبهم صدای با
 گازهای
یل  )اسیر
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ز ز  کف با  قلب روی بر دستر  ها ای سکته همچون می 
 بیقرارش

 داد فشار هم به محکم را چشمانش و نهاد
 خواند فاتحه خود برای ذهنش در ترس از

 نبود سختر  کار بودند زده زل او به همه اینکه حدس
 بود حاکم اتاق درون هولنایک سکوت

 کجاست؟؟؟ حواست_
 شد گسیخته هم از عصبایز  مردک
ز  بود کمش نعره  آن از فراتر یچی 
 پرید حاظرین همه های شانه بلندش داده صدای از
د داد اینقدر چرا ز  ؟؟؟ می 
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 بود؟؟؟ ترسناک انقدر چرا

 چراااا؟؟؟
ده انقدر ز  بکند توانست نیم هم عذرخوایه که بود وحشیر

 ؟؟؟ کجاست حواست _
 ...ن رو کاری یه عرضه ی  
 فرامرز-

ز  با عصبایز  مرد بیمناک چهره  و لرز از مملو لمهِ ک یک همی 
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 تخت روی بر خفته زیبای دردِ 
 شد پریشان و مشوش بچارهِ  مرد یک به تبدیل
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 بود داده نجاتش درد از مملو صدای با پریده رنگ فرشته
 عصبایز  مردک خواند نیم را اسمش اگه خورد یم قسم

 قابلیت
 داشت را کشتنش

ز  روی بر زنش کنارِ  در رسعت با مرد  دستاِن  و زد زانو زمی 
 داد جای خود بزرگ دستان درون را ظریفش

 فرامر جان_
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 من طرف از هدیه یه اینم
 پیش سال 13
 از پر و بزرگ های پالستیک خوشحال و خوب حایل با

 لوازم
ِ  و طراخ

 کرد یم حمل خود با بود خریده که را نقایسی
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 بود شلوغ بسیار خیابان این
 وقت آن رفت یم راه هپیاد را تر طرف آن کوچه چند تا اگر

 باشد رانندهاش منتظر توانست یم راحتیر  و رسیعیر  خییل
 تا

 بیاید دنبالش
 بمانند ترافیک در آنکه بدون

 خیابان آن از نظرش مورد کوچه به شدن وارد با
 

149 
ز  صدا و رس شلویعز   شد کم خییل ها ماشی 

 جا یک باید فقط نظرش مورد مکان تا بود مانده کیم راه
 یم

 بدهد خی   راننده به تا دایستا
 زیاد سبکبایل با و بود خرسند زیادش خرید از که همانطور

 از
 برد یم لذت رویش پیاده
 توجهاش چپش سمت بست بن کوچه از فریاد و داد

 راجلب
 که ای همهمه طرف به فراوان و دقیق کنجکاوی با کرد

 جذبش
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 کرد حرکت بود کرده
 جا تا و بودند هافتاد یکدیگر جان به که هیکیل مرد دو

 داشت
 زدند یم را دیگر یک

 گرفت اوج نفر دو میاِن  جنجال
 دید مردان از ییک دست در را چاقو برق پریما
ه آنها به ناباور و کشید ترس روی از هیتز   شد خی 
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 مرد پهلوی در را چاقو ناگهایز  خییل دست به چاقو مرد

 ورز  به را دیگر مرد دست درون کیف و کرد فرو دیگری
 کشید

 نهاد فرار به پا رسعت به و
 درون مشماهای ناخوداگاه پریماه به مرد شدن نزدیک با

ز  روی بر دستش  دیوار کنار برده مات کردند سقوط زمی 
 کز
 گذاشت لبانش روی بر را دستانش و کرد
 کرد فرار کوچه از رسعت با او به اهمیت ی   مرد
 او سمت هب قرار ی   و مشوش مرد درد رس از های ناله با

 رفت
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 !!! آقا_
 خوبه؟؟؟ حالتون آقا
 بدهد را جوابش یا کند نگاهش آنکه ی   مرد
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 بر را رسش و بود گذشته زخمش روی بر را خود دست
 دیوار

 بود داده تکیه پشت و
 بود بسته را خود چشمان و

 نشست زانو روی بر کنارش پریماه
 وای_

 کنه؟؟ یم درد
 ؟؟؟ کنه یم درد خییل
 کنم گاشن بزارین
 :گفت بم و بیحال صدای با مرد

 خوبم_
ز  کجا+  خوبی 

 که ندارین رو به رنگ
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 میاد خون خییل داره وای
ه کیفتون ندادین اجازه چرا  بی 
ز  خییل خییل چاقو یه دزدا روزا این  بهشون اگه که دارن تی 
ز  زخمیت ندی پول  میکیز

 ...مون همسایه دخیر  داداش
 و دزد درباره چه هر هم رس پشت و تند همانطور پریماه
 چاقو
د حرف بود شنیده ها کش ز  می 
ک های وراخ   از رفته رفته خسته مرد  ی   و اعصاب ی   دخیر

 کرد باز را خود چشمان شد یم تر طاقت
 ....خو میگم_
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ز   درون حرف کند کامل را اش جمله خواست که همی 

 دهانش
 ماسید
ک صورت زیبایی   کرد بیخود خود از را او دخیر
 سفید پوست , کوچک رنگ صوریر  ای غنچه های لب
 .. چشمان ,آالیش ی   و

ز  نظی    بود ندیده عمرش در را چشمایز  چنی 
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 و زیبا بسیار قاب, اش خورده فر رنِگ  مشیک بلندِ  مژگاِن 
 . بود رنگش کهربایی  چشماِن  برای ای برازنده

  در
 
ز  اش زندگ ی همچی  ز  بود ندیده چی 
ک  عالم یک حشی فا شکل به خود صورت درون دخیر

ه زیبایی  کنار در آالیش ی   و معصومیت  اش کننده خی 
 داشت
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ک  چشمانش به همانطور و میکرد صحبت همانطور دخیر
ه  خی 
 بود شده
 بود برده یاد از را پهلویش درد حتر  دیگر

 آقا آقا_
ک نگرایز  از پر و بلند های شورفه با ز  ژرفای از دخیر  تسکی 

 آمد خود به زیبایش چشماِن  دهنده
 

 

 دهنده ِچشمان زیبایش به خود آمد
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 _باید بریم بیمارستان

 رنگت پریده 

 حالتون بده 

 

 

 _نمیخواد خوب.. 

 

ک از جا جهید  قبل از تمام کردن جمله اش دخیر

 و به طرف کیف و وسایل رفت

 یم دانست زخم عمقر نیست

 اما خونریزی داشت
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 کرد باید با اریک تماس برقرار یم

 اول آن خیانتکار را پیدا یم کرد

ای کارش یم رساند  و بعد به رسز

 وقت بیمارستان و دردرسهای بعدش را نداشت 

 

 دستش را محکم بر روی زخمش فشار داد

 درد یم کرد و به شکل نفس ُبری سوز یم داد

س و جرعت چاقو زدن هم نداشت فقط یم  مردک از اسیر

م را گود تر بکنید  خواست بگوید قی 

 

 

 جرعت نداری  ش نبود بگوید که مردرک وقتر ک

 غلط یم کتز خیانت یم کتز 

 حالش خوب نبود 

 نفس نفس یم زد
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ک فرشته رو در کنار وسایلش زانو زده بوده سخت با  دخیر

 آنها مشغول بود

 نیم دانست چه یم کند

 دستش را به دیوار کنارش گرفت

 و پر از مشقت بلند شد

 

 

 وابیدنضعف االنش حاصِل سه روز نخ

 نخوردن بود   ساعت طعام ۴۸و 

را   های هزار برابر بیشیر از این خراشو اال فرامرز سختر 

 تحمل کرده بود 

ز این که هرچند هم قوی باشد  هرچند سخت بود پذیرفیر

 انسان است

 

 

 ابدی ندارد 
 

 و بدنش جاودانیک
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ز واکنشی را نداشت   اما از این تِن فوالدی انتظاِر همچی 

 

 اجبار نرفته بود   ه جی  وچند قدیم ب

 که از رسگیجه زیاد از پا افتاد

ی که به یادش ماند  ز  و تنها چی 

ک از رَسِ   استیصال و نگرایز بود    جیغ نچندان بلند دخیر
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 *** 
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ی با دلسوزی به مرِد بیهوِش بر روی تخت یم نگریست دکیر

 که برای معاینه اش آمده بود

 زیاد  گفت از ضعف و یم
 

 خستیک

 از هوش رفته

 

 وگرنه زخمش سطخ ست 

 در آن کوچه تنگ وقتر که داشت

 با رانندش تلفتز ماجرا را تعریف یم کرد

ی از پشت رسش را شنید  ز  صدای افتادن چی 

 وقتر مرد زخیم را غرق درخون بیهوش دید 

ز از هوش برود   نزدیک بود خودش نی 

ز تجربه ای نداشته ب  ودپریماه تا کنون چنی 

ی ندیده بود ز ز چی   چننی 
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 یادش نیست چگونه محمدی راننده پدرش آمد

 چگونه او را سوار کرد

 چگونه رسیدن بیمارستان 

 یادش نیم آید. 

 حتما وضع مایل پرس خوب نیست

 که نه غذا نخورد و نه نخوابیده

آید زخمش را گفت به این زودی ها بهوش نیمدکیر یم

 بسته بودند

 و حالش بهیر بود. 

 

 

 

 از روی صندیل بلند شد 
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 و به طرِف تخت مرد حرکت کرد

ز را برداشت   دستمال روی می 

د  مرد را بگی 
 تا عرق بر روی پیشایز

ز که خواست بر روی پیشایز اش بگذارد ناگهان  همی 

 چشمای مرد تا آخر باز شد

 و دستانش مچ دست ظریف پریما را اسی  دستش کرد

 

 

 رنگشترسید و ی  نفس به چشمان قی  

 نگریستیم

 درست همانند و 

 

 _ازگ بیهوشم
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 صدایش خش دارو بم بود 

 

 یه سه ساعت میشم 
 
 _تقریبا

 

 و با تقال زیاد دستش را از دست پرسک آزاد کرد

 این را که گفت 

ز چشمانش  خشم در چشماِن پرسک رشد کرد و کل رسزمی 

 را در بر گرفت 

ب بلند شود  آمد که یک ضز

 درد نفسش در سینه اش حبس شد از  

 و دستش را روی زخمش گذاشت 
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 با دست دیگرش رسمش از رگش کشید 

ه شده بود داشت کار  پریماه مبهوت زده به رفتار مردک خی 

 میکرد؟ 

 

 

ز   _آقا داریم چیکار میکنی 

 حالتو خوب نیست

 از دستتون داره خون میاد باید... 

 

 _باید برم 

 

 _کجا برید

 ریننمیشه که ب



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 نه

ز اینجا  شما حالتو خوب نیست بشی 

ز   بشینی 

 

 

 هاِی ستی  مردو دستانش را با فاصله از شانه

 قرار داد

 که مثال او را بر روی تخت دراز کند 

 و باز هم این دستش بود

 که اسی  دست مرد شد 

 

 _کار دارم

 باید برم 

 

ون کشید   به زور دستش را از دست مرد بی 
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 یداد گفت و همینطور که ماساژ م

 

 _دکیر گفت حالتون بده

 انگاری که مدت زیادی غذا نخوردین و کمبود خواب دارین

 اگر

 کنید اگر که جای کار یم

 عیت  نداره

ید  از دکیر گوایه بگی 

 بدید به صاحب کارتون

 اگر دراز نکشید به زحمتون فشار میاد 

 اون وقتر که برخیه هاتون باز ب.. 

 

 _قشنگه 

ی که شنیده پریمات گیج و مب ز هوت میان سخنانش از چی 

 بود گفت
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؟؟  _خ 

 

 _چشمات

 چشمات خییل قشنگه
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ک ساده چرا اینگونه شده بود   دخیر

 چه بالیی بر رسش یم آمد 
ز  داشیر
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 صاحب این چشمان نفوذناپذیِر قی  رنگ

ه در چشمانش نگاه کرده ه خی   که خی 

 و گستاخانه از چشمانش تعریف کرده بود

 

 

ی بارش نکرده بود ز  چرا چی 

 چرا پ بدش نیامده بود 

 چرا حس بدی به او دست نداد

بان قلبش تند و تندتر یم  شود چرا لحظه به لحظه ضز

 

 

 این گرمایه جاتسوز از کجا پیدایش شده بود

 چرا هاِی درون ذهنش داشت 

 رس به فلک یم کشید
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 مرد چرا هنوز از نگاه کردن به چشماِن او دست برنیم

 داشت 

ی باعث یم ز ز از نگاه کردن به او دست چه چی  شود پریماه نی 

 بر ندارد

 

 

 چشمان مشیک رنگ   

 پوشانده شده از الیه ای براق

 ابروایز کلفت 

 بزرگ اما مناسب
 
 دمایعز نسبتا

 دارفِک زاویه

 لباِن کلف... 

ک به خود آمد  با باز شدن در اتاق دخیر

 داشت چه میکرد
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ه شده بود به صورِت مردی خ  ی 

 برای چه ؟؟

 

 

 چرا اینقدر از نظرش جذاب جلوه یم کرد

بان قلب  چرا ضز

 این تِن داغ کرده اش آرام نیم گرفت

 با سوال پرسیدن هایه پرستار از فرامرز در مورد حالش

 تند از تخت فاصله گرفت 

 

 

 و با یک با اجازه

 اتاق را ترک کرد
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 بر روی صندیل کنار در نشست
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ه پرسک تا آخرین لحظه هم بر روی خودش حس   نگاه خی 

 یم کرد

 این دیگر چه بالیی آسمایز بود 

 نکند ش رو ثبت کنیم

 

  

 و چند برگه منگنه شده را به سمت پریما گرفت 

 آنها را گرفت
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 با ذهتز پر از مشغله 

 در اتاق را باز کرد 

 

 

پرستار داشت زخم رگ دستش را پانسمان یم کرد بدون 

 آنکه در چشمانش بنگرد

 به طرف مرد گرفت  برگه را

 و تنها با جمله باید پرش کنید

 

 

 عقب کشید

ک گرفت  ه از را از دخیر ز و خی   مرد نگاه سنگی 

 

 

 و با چشِم نظری 
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ز گذاشت   پوشه را بر روی می 

 

 

 _نمیتونم ُپرش کنم

 دستم درد میکنه

؟؟   تو میتویز برام پرواز کتز

 

 

نارضایتر اش را   ت با یک نه قاطعپریماه دلش یم خواس

 اعالم کند

 اما این دلش

 این دل دلسوزش .. 

 

ز خودکار از میان لوازیم که خریده بود به طرف  با برداشیر

 تخته رفت 
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 کمکم کنید
 
 _ باید مشخصات فردی تونو بنویسم لطفا

 

 _نام

 

 _فرامرز

 

 
 
 _نام خانوادگ
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 _پارسا
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 _نام پدر

 

 _فردین

 

 ن_س

۳۳ _ 

 _وضعیت

 

 _مجر

 

 _وضعیت تحصییل

 

 _دیپلم

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 _شماره تلفن

۰۹۱۲۰۰۰۰۰ _ 

 _شغل

 

 _راننده 

 

 پریما خودش جاهای مربوط به همراه را امضا کرد 

 و بقیه برگه را به او داد تا جای مورد نظر را امضا بزند 

 

ِجل به مرد نگاه کرد 
ُ
 خ

 و با من من گفت 

 _ آقای پارسا 

 برم ببخشید من دیگه باید 

 خانوادم نگرانن 

 شما اگه کش رو دارین 
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ز   زنگ بزنی 

 بیان پیشتون 

ی باشد   دکیر گفته که یه روز باید بسیر

 من دیگه باید برم خونه 

 

 

 _تلفن داری؟؟ 

 

 

 _بله 

 

 _بدش من

 یم خوام زنگ بزنم به کس و کارم
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ت زده   پریما حی 

 از لحن مرد

 از درون کیفش موبایل نِو و

 تازه وارد شده به بازارش را درآورد

 و به طرف مرد گرفت

 این موبایل را برادرش خرسو برایش گرفته بود 

ز گویسی که یم توانست بدون سیم  اولی 

 و با یک سیم کارت با دیگری ارتباط برقرار کنید 

 

رسند بود 
ُ
 چقدر از وجود این شت  خ

 هزاران ، هزار بار لپ های خرسو را بوسیده
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 تشکر کرده بود و از آن

 کردپریماه تعجب یم

 از بلد بودن مرد 

 با کار کردن با این گویسی 

 

  

 _اسمت چیه ؟

 

 

 چقدر گستاخ 

ت زده بود  مرِد روبه رویش حی 
 
 چقدر از دریدگ

 بدوِن تنفس حمله یم کرد

 پشت رس هم

 اماِن نفس کشیدن نیم داد

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 چرا پریما نیم توانست مانند خودش سخن بگوید ؟؟

 چرا؟؟

 چون پریماِه ساده یاد نگرفته بود

د نبود
َ
 چون َبل

 گفتند چون که دور و برش همه با ادب سخن یم

 برای خودش متاسفم بود 

 اسم خودش را برای مرد لب زد   که با ترس و خجالت

 

 _پریماه 

 

 دست از دادن پیام به اریک گشید 

ک را پشت رس هم تکرار کرد   چند بار نام دخیر

 

 _پریماه

 اه پریم



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 به راستر که همچون پریان ماه رو بود 

 های گل گونش انقدر حالش را خوب یم کردچرا گونه
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 چرا فرامرز وسوسه  یم شود

 دوباره خجالتش دهد

ک در چشمانش نگاه نیم کرد  چرادخیر

اهنش دیوار پشت  در عوض تمام فوکوسش بر روی یقه پی 

 رسش 

 سقف اتاق 

 .. ز  کف زمی 

 غی  از  هر جا به



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 صورتش

 

 

 دانست چرا به او دروغ گفتهفرامرز نیم

 چه دلییل داشت 

 معرفز کنند  که خود را راننده

 

 چه دلییل داشت 
ا
 یا اصل

 در نظرش یک اسم انقدر زیبا جلوه کند

 که دلش بخواهد 

 هر دقیقه ُمدام تکرارش کند 

 

ز شخص مخاطب قرار یم ک را اولی 
 داد وقتر که دخیر

 لت رسخ او از خجا

 شدیم  و از تعجب چشمانش ِگرد



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 این کار عجیب رسگریم دلچست  بود

 برای شیطان بزرگ

 با صداِی ناز و مخملیش 

وع به صحبت کردن کرد  لرزان رسی

 

 _آقای محمدی 

 هزینه های بیمارستانتونو را پرداخت کرده

احت کنید  اگر که اسیر

 انشاهلل حالتون خوب میشه  

 وقتر شما بیهوش بودین

 لیسا اومدنپ

 ویل با گفته گ پزشکتون قرار شد

 فردا دوباره بیان 

 برای شکایت از اون دزده 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

فرامرز خودش را ی  توجه به حرفهای فرشته کنارش نشان 

 یم داد

 مثال مشغول گویسی بود 

 مثال
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ک خوشگل به گفته هایش ادامه داد  دخیر

 _منم بایدبرم

 شتون... خواهید آقای محمدی پیاگر یم

 

 ی  هوا گویسی را جلوی صورتش گرفت

 چه کش یم دانست



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ابلیس اعظم   شاید که

 یم خواست

 دوباره چشمایز گرد شده از تعجب   

ِم  شخض را   یا گونه هایی اناری شده از رسی

 دوباره ببیند

 

 

ک ترسیده دستش را دراز کرد   دخیر

د  تا گویسی را از دسِت مرد بگی 

 

ز که خواست از دس دشهمی   تش بگی 

 شیطاِن بزرگ

 فرامرز 

ک سابید   دستش را عمدا به دست دخیر

ک نگذشته بود  ۲۶۰اگر بگوید برق   ولتر از بدن دخیر



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 دروغ گفته اند

ز جریان  ز همی  اما فرامرز نیم دانست چرا در بدن خودش نی 

 برق 

ز ولتاژ را حس کرد   با همی 

 عجیب بود این حس و حال

 خییل عجیب 

 نرم ، سفید، ظریف

 چقدر .. 

 چقدر.. 

 چرا حتر صفتر در وصِف این حالش

 نیم یافت  

 که بگوید 

ی فراتر از فراتر ز  چی 

ک دستش را کشید   دخیر

 فرامرز هم بد تر از او



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 نهایت 

 گویسی بر روی کایسی افتاد

 

 

ک از روی چه بود  ز دخیر  هی 

ز بارش   حیا ، استیصال ، ترس ، یا هم برای اینکه برای اولی 

 بود

 حمس یم کرد مردی او را 
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 این بار کل صورتش رسخ رنگ شده بود

 دیگر مگر از این حراریر که داشت تجربه یم کرد

 بیشیر وجود داشت 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 

 کنار تخت فرود آمد

 رسش را کج کرد

 و چشمانش را محکم بر روی هم فشار داده

 ی  رحمانه

 تا جایی که جان در بدنش بود 

  گرفتاز کناِر رانش نیشگویز دردنایک

 

 

 تا به خود بیاید

 تا حواسش را جمع کند تا که.. 

 با نفس عمیقر تند تند

دل و روده گویسی اش را جمع کرد بدون انکه جای بیاندازد 

 در دست گرفت و 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 بلند شد

 

 

 بدون نگاه کردن به مرِد ی  حیا

 به طرف در رفت 

 

ه در نشست   و دستش را که بر روی دستگی 

 شد که نفس در سینه ام حبس

 

 _پریماه 

 آنقدر زیبا خوانده بود نامش را 

 آنقدر زیبا نامش را تلفظ کرده بود

 که حس یم کرد 

 االن از زور این همه فشار از حال برود

 بدون آنکه برگردد 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 و جوابش بدهد 

 فقط منتظرش داد 

 

 _ممنونم 

 

 و بووووم 

 تموم شد

 همه آن ظاهری را که ساخته بود پریما 

 ویران شد

 شد آوار 

 فروپاشید

 قلبش 

 روحش 

 حتر عقلش

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 چقدر این پرس ی  تربیِت  

 چقدر
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؟؟
 

 _وای راست مییک

 دیگه خ  شد؟؟ 

 

 _ازم تشکر کرد

 باورم نیم شد 

د ز  آخه خییل طلبکارانه حرف می 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی رو ازش نداشتم  ز ز چی   انتظار همچی 

 وقتر اومدم خونه

د   شب تا صبح خوابم نی 

 به رفتارش به حرفاش به کاراش همش داشتم 

 به خودش

 پریماه گفتنش 

ه ای که   نگاه های خی 

 انگار تا عمق وجودمو نگاه یم کرد

ز فکر کردم  به همه چی 

 اصال تا صبح نخوابیدم 

 خوابم نیم برد 

 تا چشممو یم بستم 

 پشت پلکام جون یم گرفت 

 صبحش با چشمای پف کرده و خوابالود رفتم دانشگاه

ز گرونقیمت موقع برگ  شت یهویی یه ماشی 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 کنار وایساد

 هر خ  بوق یم زد

 اهمیت نیم دادم 

 وقتر اسممو صدا زد

 خشکم زد

 تو خیابون 

 تو اون شلویعز 

 یعتز گ بود که اسِم منو یم دونست 

 برگشتم ببینم که کیه

 دیدم خودشه 

یس کرد   پیاده شد و با هم احوالی 

 

 _نگووو دیگه خ  شد؟؟؟

 زود باش بگو

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 
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 _اجازه بده تو 

ز صاحب کارشه   بعد گفت که ماشی 

 این طرفا کار داشته که منو میبینه 

 

 _بعدش 

 

 _هیخ  دیگه بهم گفت بیا برسونمت

ا  ز  و این چی 

 اما من قبول نکردم



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 از اون اضار از من انکار

 

دیگه آخرش گفت که یم خواد لطقز که بهش کردم رو 

نه
ُ
ان ک  جی 

 خجالت سوار شدمبا هزارو یک 

 تو را کیل سوال پیچم کرد

که خ  میخویز چند تا داداش داری خونتون کجاست و و و 

 و 

 نمیدونم نرسین

 نمیدونم خ  تو وجودشه  

 
 

 که نیم تویز نه بهش بیک

 انگار مهره مار داره 

 تو چشمات نگاه یم کنه

ز ازت درخواستشو یم کنه    خییل با ادب و متی 

ه مسخ شده فقط یم تویز که قبول یم و تو هم مثله کش ک

 کتز 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 گایه وقتا ازش یم ترسم 

 

ِ زندگیمو تو 
ز ون  ۲۰همه چی  دقیقه از زیر زبونم کشید بی 

 بدونه اینکه خودم بفهمم خ  شده 

 بر خالف ظاهِر صفت و سختش مرِد مهربونیه

 ی ساده ستبا اینکه یه راننده

ه ز  اما همیشه مرتب و تمی 

 همیشه بوی خوب میده

 نارش حالم خوبه ک

اره  ز ام می   بهم احیر

 داره 
 
 از همه مهمیر شخصیِت بزرگ

 خ  میگن؟؟؟

 ها منشش بزرگ داره  

 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

اییه اینجا   _ وای یم بینم که یه خی 

 خوب دیگه  خ  شد ؟؟

 رسونده ؟  تو رو

 

 _اره 

 

 _پس دوباره چطور همو دیدین

 

 پریما خودش نیم دید که چطوری با فکر کردن 

ماه پیشش لبخندی پر از آرامش و لذت بر به خاطرلت 

 لبانش جاری شده اشت

 

 

_ دیگه شب تا صبح  عضِو جدیدی از مشغله ذهنیم شده 

 بود 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ه بگم بزرگ ترینش   یا بهیر

 دوباره صبح روز بعدش که رفتم دانشگاه

 دوباره اونجا دیدمش 

 تعجب کردم

 ویل وقتر کتاب و جزوهامو دیدم تو دستش 

 ینش جا گذاشته بودمشفهمیدم که تو ماش

 

 

 

 

 قول قول قول 

ان یم کنم   فرداشب جی 

 قول یم دم 
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سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 

 

 

 نیم دویز چه حایل داشتم

ز  نرسین باورت میشه اون روز  کیف پولمو از عمد تو ماشی 

 جا گذاشتم

 که روز بعدش دوباره ببینمش

 که دوباره بیاد

 دوباره اومد و تا خونه رسوندم

 

ز دیگه جا گذاشتم دوباره یه   چی 

 اونم یم یاورد بهم یم داد

 یم رسوندم 

 
ا
 نه من به رو خودم یم اوردم نه ان  اصل



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 نیم دونم از روز چندم به بعد بود 

، کتاب نبود  که دیگه بهونه دفیر

 هر روزی که دانشگاه کالس داشتم

ز دانشگاه منتظرم وایمیساد  یم یومد کوچه پایی 

 

 رمو یم گرفت اون اوال انقدر به دور ب

 و با هم حرف یم زد 

 و به پر و پام یم پیچید 

 که از خنده رسخ رسخ یم شدم 

 در چشماِن دوستش نگریست و با تبسیم

 زیبا ادامه داد 

 

 _ خییل هوامو داره 

 مهربونه



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 فرامرز کمیر موقع عصبایز میشه 

 ویل اگه عصبایز بشه

 دیگه هیچ کش جلو دارش نیست 

 هیچ وقت اون روز

 دعوایی که با اون پرِس مزاحم ، تو خیابون کرد  

ه   یادم نمی 

 

 سفیدی دوِر چشماش قرمز شده بود

 رگ گردنش باد کرده بود 

 تند تند نفس یم کشید و

 دستاشو محکم مشت کرده بود

 تقصی  پرسه بود

 بیشعور نیم دید 

 من کناِر فرامرزم بهم پروند 

 فرامرزم گرفت مرِد رو زیر دست و پاش است  



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 وای از ترس سکته کردم 

ی ندیده بودم ز ز چی   تو عمرم همچی 
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آقاجونم ، داداشام همیشه آروم منطقر همه مسائلشونو  

ز   حل میکیز

 ویل اونروز 

 گرفت تا میخورد مرِد رو زد

 از تعجب و ترس خشکم زده بود

 حتر نمیتونستم صداش بزنم

 که بس کنه

 وقتر خودشو خایل کرد



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 یه پریماه بدبختر هم وجود داره  تازه فهمید 

 هرخ  صدا م کرد

 جوابشو ندادم

 دیگه نیم تونستم جوابشو بدم 

سیدم  ازش مییر

 خودمو جمع و جور کردم

 بلند شم تا بلکه بتونم ازش فرار کنم

م  یم خواستم برم تاکش بگی 

 نذاشت 

ز کردم  به زور سوار ماشی 

 و راه افتاد سمت خونمون

 ممو از دست داده بودممن که اصال قدرِت تکل

 جرعت نگاه کردن بهشم نداشتم 

 حاال اینا هیچ باورت یم شه به من خ  گفت؟؟ 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

؟؟  _خ 

 خ  گفت؟؟ 

 

ه  _هیچ وقت اون لحظه رو یادم نمی 

 که چطور قاطعانه و بدون هیچ خجالتر 

 صاف صاف زل زد تو چشمام

 و با کمال پرویی گفت 

 از این به بعد برا متز 

هیچ موجوِد نری حق نزدیک شدن به تو رو  از این به بعد 

 نداره 

 تو از االن فرشته متز یو

ارم از دستم در بری  ز  هیچ وقت نمی 

 تو فالیز 

 از این به بعد اینجور

 از اون بع بعد اونجور 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 با اینکه خییل خودخواهانه بود
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 با اینکه خییل رومانتیک و عاشقانه نبود

 اما خییل به دلم نشست

 رفتارهای عجیت  داره 

 خییل مغروره 

 خییل اخمو 

 رفتارش با من خوبه
 
 اما واقعا

 بهم حِس با ارزش بودن یم ده 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 نرسین از حرکت ایستاد 

 گفته های غی  باوِر دوستش   تعجب زده از

 دستانش را گرفت

ز ای پرسید   با لحن نامطمی 

 

 _پری دوسش داری؟؟ 

 

 جوابش را گرفت

ک ا  صال دیگر نیاز به جواب دادن نبود چشمان براق دخیر

انچنان برق یم زد که نرسین احتمال کور شدِن چشمانش را 

 یم داد 

 خوشحال از خوشحایل دوستش

 نگران لب زد

 

؟؟   _ به خانوادت گفتر



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 _وای نرسین

 وای 

سم یم دویز که خییل لجبازه  من از پیام مییر

ایی از رفتارم بو برده
ز  ویل پیمان یه چی 

 هم میگفت رفتارام عجیب شدهاون روز ب

 میدونم که میدونه

ایی هست   یه خی 

 

 نرسین با شیطنت گفت 

 

ه  _یه دخیر

ایی هست    چه خی 

 به ما هم بگ... 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 کش با صدای بلند اسم پریماه را یم خواند
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 هر دو ترسیده از جای پریدند 

 فرامرز بر روی موتوری نشسته

 و به انها نگاه یم کرد 

 رسین آرام کنار گوش پریما گفت ن

 

 _اینه؟؟ 

 _خودشه

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 به نظر زیادی ذوق در نگاه و لحن صدایش نبود 

 

 _ به به

 چه جذبه 

ز چه جوری داره با ولع رس تا پاتو نگاه یم کنه بهت  ببی 

 قولت میدم

 حتر وجود منو هم کنارت حس نکرده باشه

 

 خویسی در کل بدِن پریماه جریات داشت

 یم  
 
 کرد حس رسزندگ

 چهار روز بود او را ندیده 

 معطل نکرد و دسِت دوستش را کشید 

 و با یک حرف مفت نزن 

 اورا به طرف فرامرز کشاند 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 _سالم 

 

 _سالم پری خانوم 

 

 _سالم 

 

فرامرز به راستر انگار تازه متوجه وجود شخض دیگری 

 شده باشد

 با سالیم کوتاه جواب نرسین را داد 

 چشماِنش  پریما با یک نگاه در 

 حال بده مرِد این روزهایش را فهمید 

 خواست که بروز ندهدهرچند او یم

 اما طوفایز بودن سواحِل چشمانش نشان دهنده
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سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 

 

 

ز  اما طوفایز بودن سواحِل چشمانش نشان دهنده همه چی 

 بود 

ز رس جای خودش نیست   پریماه یم فهمید که یک چی 

 ضانرسین معذب از جو حاکم در ف

 با یک خداحافظز رسرسی 

 انجا را ترک کرد 

 

 _بیا سوار شو 

 

 من متز کرد و با خجالت گفت

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 _فرامرز

 

 _جان فرامرز 

 

ی نشدم  ز ز چی   _من تا حاال سوار همچی 

یم  بیا تاکش بگی 

 باشه؟ 

 

یس؟؟   _مییر

 

 _نه

 فرامرز فقط نگاهش کرد 

 

 _دروغ گفتم

سم   آره مییر



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

س من کنارتم   _نیر

 ر میچسبید وای که چقد

 چقدر به پرماه حمایت های این مرد کیف یم داد 

 با دودیل کیفش را پشت کمر فرامرز گذاشت

 و خودش پشت کیف جای گرفت 

 دستش را به کیفیت گرفت

 و منتظر نشست 

 تا او حرکت کند 

 فرامرز رسش را کیم کج کرده

 و کامال آمرانه گفت 

 

 _ دستتو بزار دوِر کمرم

 

 

 _نه 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 نه ممنون

ز جوری  راح...   من همی 

 

 هنوز جمله اش را کامل نکرده بود

 که با گاز وحشتنایک که به موتور داد 

 

 پریماه ترسیده دستانش را دوِر کمرش

 حلقه کرد 

 و محکم خود را به او چسباند 

 با تشکر نامش را خواند

  

 _فرامرز 

 جوابش را داد 
 
 با لودگ

 

 _جون فرامرز 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 چقدر خوب کهفرامرز با خود فکر کرد 

 فرشته دوست داشتتز اش نیم تواند لبخند خبیثش را ببیند
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 _جون فرامرز 

 فرامرز با خود فکر کرد چقدر خوب که

 فرشته دوست داشتتز اش نیم تواند لبخند خبیثش را ببیند

 

 *** 

ک  نهاد  سیتز ساندوی    چ های فالفل را که در دسِت دخیر



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 رویش نشست و خود بر روی صندیل روبه

ِ عجیت  را  ک ، به وضوح   طراوت و شادای 
در صورت دخیر

 حس یم کرد

ز به پریمال کیف داده بود   انقدر ترک موتور نشسیر

که کل مسی  را خندیده و از پیچیدن باد در گیسوانش لذت 

 برده. 

هر 
َ
 لذت این لحظه ها را تنها آن سگ خائن به فرامرر ز

 یم کرد

ز هاِی فرشته اش یک نیم گذاشت با خیایل راح ت به اولی 

 دل سی  نگاه کند

 مردک به همراه اسناد و پول ها غیب شده بود

 هیچ َردی از آن در هیچ جا پیدا نیم شد

 این داستان دیگر داشت زیادی ِکش پیدا یم کرد 

 کنند
 
 باید هر چه زود تر به آن رسیدگ

ک با لذت گازی از فالفل ساندویچش زد  دخیر

 و گفت 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ز بار دارم از اینا میخورم _فرامرز   باورت میشه من برای اولی 

 داداش نیم ذاره بخرم

 خرسو خودش بدش یم یاد 

ی ز ون چی  میگخ   بخورم  نیم ذاره منم از غذای های بی 

 مریضز میشم

 تا حاال تو عمرم نخوردم 

ز   باری که در امتحان میکنه اولی 

؟؟  تو خ 

ز بارش  بود که پریماه نیم دانست که فرامرز هم اولی 

ی یم خورد  ز ز چی   همچی 

 جایی یم رفت 
ز  همچی 

هایی را امتحان یم کرد
ز ز چی   همچی 

ز های فرامرز بوده  اولی 
 نیم دانست که این روزها در بیشیر
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سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 

 

 

 

 _فرامرز 

 وقتر اینگونه با صدای نازش او را صدا

 یم زد تنها جوای  که یم توانست بدهد  

 

 _جون فرامرز 

 

 _خ  شده ؟؟

؟چ  را ناراحتر

 اتفافر افتاده؟ 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ز زیاد مهم نیست   _چی 

 _چیه؟ 

 _ولش کن پری 

 _ بخاطر اون ماجراِی دزدی 

 واست دردرس درست کرده داده

 صاحب کارت بهت گی  داده 

 فرامرز چه زمایز یم خواست این دروغ مزخرف

 را بیان کند

 نبود  او که اهل دروغ ، دغل

 او که از ریا و درویی متنفر بود 

 چه کش میدانست 

ترسید یم فرشته اش یم  شاید فرامرز از شیطان شدن

ترسید که او هم همانند انسانهای دورو برش فقط برای 

 پول و قدرتش کنارش بماند 

 و این یک ماه به اندازه کل سال
 
 اش آرام بود های زندگ



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 فقط به تصویر کشیدن کهربائیه چشمانش کافز بود 
ّ
جدیدا

ان سوزش فروکش کند دخیر سکوتش را تا عصبانیت خانم

 به معتز تایید به تصویر کشید
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 _اخراجت کردن؟ 

 چرا اینقدر نگارایز هاِی فرشته برای دلچسب بود 

 

 _نه اما باید خسارت بدم 

 پریما فالفلش را درسینه ناهار جای کرد

 ودستانش را به طرف گردنش برد



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ا باز کردو تقالی زیاد قفل گردنبند خود ر 

ز گذاشت و گوشواره هایی در گوشش را هم   بر روی می 

 درآورد و فرامرز فلش داد و با لبخند گفت 

_اینا کافیه بازم دارم اما همش خونه اگه الزم داری وسط 

 بیارم البته نوبت قرض دادم و بهم نشون میدی مگه نه 

 خوشحایل  تعجب ، لذت ، آرامش،

 ه او دست دادهحس هایی بود که در آن لحظه ب

 تحمل این همه جانفشایز و مهربایز   

 ان هم فقط برای دیو سیاه 

 زیادی دیگر قند در دل آب کن بود 

 به تمامه لذت یم برد

 چرا اینقدر این فرشته دلسوز و مهربان بود 

 _پریما 

 

 _بله



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 من اینو قبول نیم کنم

 نیم تونم برشون دارم 

 _چرا ؟؟؟

 من که بهت گفتم

 ادم بهت قرض د

 

باید بهم نشون بدی برای دیدار با من تعارف نکن حرفز 

دیگه نمیخوام بشنوم اگه مخالف میبینم من میدونم تو 

 دارم

 

 

 یم دونم 

 خودم یم دونم 

 کم کاری یم کنم 

 من رمانو نوشتم کامله تایپشم تقریبا تمومه 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 فقط باید هر پارتیو ویرایش کتز 

 بعد بفرستم

 المه اکاین جمعه عرویس دخیر خ

 گر اینقدر دیر به دیر یم شه ببخشید 

 تنها فردا وقتم کیم ازاده 

پس احتماال پارتای سه شنبه، چهارشنبه ، پنچ شنبه و 

 جمعه رو یه جا با هم بفرستم 

یا  ۶بازم معذرت یم خوام ایشاهللا بعد از عید پارتا تا شت  

 یم شه  ۷

ز   فقط این چند روز هوای منو داشته باشی 

 ونممن
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سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 دستش را دراز کرد

 و پر از ناباوری طال ها برداشت

ی که تجربه کرده بود ز  چی 

 فراتر از فراتر بود

 غرق چشمان زیبای فرشته اش بود

ک  ای کاش یم توانست تا جایی که زور در بدن داشت دخیر

 را در بغل خود 

 

 

د  به خود به یم فرسی

 و رس و صورتش را غرق بوسه یم کرد

 ا زمانش بود نه مکانش ام

 

 دور از تصورات فرامرز بود
 

ز از خود گذشتیک  همچنی 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ناخودآگاه حلقه مادرش در گردنش را به یاد آورد چرا ؟؟

ک عمل نکند  چرا مثل دخیر

 

ش   حلقه درون گردنش را گرفت و بدون باز کردن قفل زنجی 

 با فشار کیم پاره اش کرد 

ت زده از کرده او  ک حی   دخیر

ه شده بود به رفتا  رش خی 

 

 آنقدر گیج بود

توسط فرامرز   که حتر نیم توانست به لمس کردند دستش

 واکنش نشان بدهد 

 حلقه سمتدستانش جای گرفت

 

 

؟؟  ز  _اگه بیام خواستگاری خانواده قبول میکیز



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 

 گفته بود 

 پر از مالکیت 

 پر از غرور

 پر از اعتماد به نفس 

س  بدون اسیر

ز از پذیرفته شدن   مطمی 

 گفته بود 

 رستاپای جمله اش مشکل بود

 اما ... 

 اما عجیب به دلش یم نشست

 عجیب

 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 *** 
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کلید دروِن دستش را بر    خوشحال و خندان باحایل خوب

ز گذاشت   روی می 

و با چشمایز براق و پر از لذت به حلقه درون دستش 

 نگریست یم

 

ز درشت در وسطش  ی بزرگ با نگی 
 انگشیر

ز های برافر در دوروبرشو ن  گی 

ز   خییل براق و پر از نگی 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 چقدر زیبا بود 

 

 

 اصال چقدر به دستش یم آمد

 عیت  نداشت که راننده بود 

 عیت  نداشت در سطح خانواده اش نبود 

 مشکیل بود اگر که این همه مغرور بود

 اخممو و رسد رفتار یم کرد

 
ا
 اصل

ز که او را دوست داشت برایش کا  همی 
ا
 فز بود اصل

 

 

 

 با صدای وحشتنایک به هم خوردن در ورودی 

ِ شیشه هاِی در 
ز  وشکسیر



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 هایش باال پریدشانه

 

 پیام عصبایز از میان شیشه ها رد شده 

 به اتاقش رفته

 و وحشت زده خشکش زده بود 

 چرا اینگونه کرد 

 چرا انقدر عصبایز بود

 

 

 صورتش از عصبانیت روبه کبودی یم زد 

 دست و گردنش ورم کرده بود و تمام رگ های

 

 

 نکند از رابطه میانل او و فرامرز فهمیده باشد

 نکند آنها را با یکدیگر دیده باشد



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 نکند کش به او ... 
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 هایش پرید با نعرهای بلند برادرش باری دیگر شانه

 و زیر زانو هایش خایل شد 

 زد نعره یم

 

 

 شکاندو هرخ  در اتاقش بود یم

 زد و خورد یم کردنعره یم



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 نعره یم زد و نعره یم زد

 به طرف اتاقش رفت 

 

 _داداش

 داداش تو رو خدا نکن 

 خ  شده ؟؟

 داداش

 پیام

 داداشششش

 

 

وع به باریدن کرده بود   نیم دانست اشکانش چه موقع رسی

ی که یم دید ز  تنها چی 

 برادرش بود
 

 جنون و دیوانیک

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ی که یم دید ز  انه برادرش بوداشِک مرد  تنها چی 

 دیوانه وارش بود 
 

 کالفیک

 

 همه اتاق را نابود کرده بود 

ی که دور و برش بود را خورِد خاکشی  کرده بود ز  هر چی 

 

 

   اینقدر خود و در ودیوار را زده بود

 کنار دیوار فرود آمد   که اخر رس خسته

 از میان و خرده شیشه ها رد شد 

 به طرف برادرش رفت

 کنارش نشست 

 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 اداش _د

 پری قربونت بشه 

 خ  شده ؟؟

 چرا اینقدر پریشویز ؟؟

 خ  شده به آبخ  بگو

ه   بگو تا برات بمی 

 خ  شده؟؟

 

 

 پیام رسش را دروِن دستانش گرفته بود

ی با خود تکرار یم ز  کرد و زیر لب چی 
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سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 

 رسش را بلند کرد 

 در چهره خواهرش نگریست

ی که برایش آرامش ز  بخش بود االن تنها چی 

ز فرشته بود  زانو و دستاِن   همی 

ز خود را کشید  بر روی زمی 

 و رسش را بر روی پای او گذاشت

 پریماه دست به کار شد 

 

 

 و دستانش را درون موهای پر پشِت برادرش

وع به نوازش کردن موهای پرپشت کرد   فرو و رسی

 

 _ امروز رفتم جلو در مدرسه شون



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ببینمش

  دوستش گفت امروز نیومده

 دیروزم نرفته

 رفتم در خونشون 

 چقدر منتظر نشستم 

 تا بیاد 

 تا ببینمش

ون  باالخره بعد از چند ساعت از خونه اومد بی 

 اما رس و کلش کبود و زخیم بود

 نگران شدم 

 و افتادم دنبالش

 خودش مامانش بودند دنبالشون که رفتم وقتر دیدم

ز طور چشم و ابرو میومد   همی 

 که برو دنبالم نیا

 ویل من رفتم



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

باالخره توی مغازه وقتر که مادرش رسگرم بود بهم گفت که 

 برم ی  کارم 

 برم ی  زندگیم 

 دیگه براش خواستگار اومده

 مجبور به ازدواجش کنه  و پدرش میخواد

 عصت  شدم خونم به جوش اومد 

ی که به ازش پرسیدم ز  تنها چی 

 این بود که کیه

 

 نگفت اینقدر که تهدیدش کردم

ر رفت و لو دادکه ا
َ
 ز زیر زبونش د
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سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 

 گفت پرس حاج سمییع خواستگارشه 

 دارم دیوونه میشم 

 

 چطور بزارم عشقم مال کش دیگه بشه 

 بشه مال فرهاد 

 کنه
 
 تا با هاش خوش و خرم زندگ

 نمیدونم باید چه کار کنم

 شودآرام آرام عصبانیت فروریخته اش برانگیخته یم

 

ز برداشته از روی پایش را پریمان نیم ت  نه خی 

 و دوباره بر روی پایش برگرداند 

 وسیع در آرام کردنش داشت 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 __ داداش دعوا راه ندازیی 

 با مهربویز برو جلو

 با آقاجون بگو 

 یا نه اصال برو به داداش خرسو بگو 

 دردرس درست نکتز 

 

 

 برو پیِش باباش خودتو نشون بده

 همه خ  تمویم ماشاهللا 

 ت کمه چی

 آرزوشونم باشه 

 

 _آخ

 آخ آبخ  بیچاره من

 چقدر ساده ای تو



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 کاش همه مثل تو بودن

ن
َ
 تو نمیدویز طایفه سمییع چقدر با خودمون َبد

 تو یادت نیست کوچیک بودی 

 رس ماچرای عمه یه خو وخونریزی بود

 کال دو طایفه باهم دشمن شدن

 

 بابا ش از لجن من میخواد عاطفه رو شوهر بده 

 لجن من  از 

 یم خوا منو بچزونه

 چیکار کنم من آبخ  

 

 به حاخ  بگم واسه دل من نه نمیاره 

ه جلو رس خم یم کنه  واسه خاطر من می 

 ویل من نمیخوام 

 خرسو االن نامزدِی 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 حاخ  باید پشت اون باشه

خم بکنه من چیکار   نیم خوام گردنش جلو هر کسو ناکش

 کنم ؟؟؟

 چیکار کنم پریما ؟
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 _داداش من یه جا خوندم 

 پلنگاِی وحشی و دست نیافتتز 

ن  همه یه طور میمی 

 وقتر که این پلنگا به بلوغ کامل یم رسن



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ز   به هرخ  که تا به اون لحظه خواسیر

 رسیدن

 

 

ن باالتر و مرتفع ترین نقطه ممکن   پس می 

ی ز  تا  برای به دست آوردن چی 

ز   که میخوان تالش کیز

ز تالش یم  کیز

 نقدر تا پای مرگ ای

 

ن   میان ماه رو نشونه یم گی 

ز به خواسته ها شون   و تبدیلش یم کیز

ز و ز یم کیز  طرفش یم پرن  دور خی 

ز یم ز یمدورخی   پرن کیز

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 تا بهش برسن

 اینقدر این کارو تکرار یم کند

 و بهش نیم رسن

 تا کمرشون از وسط یم شکنه

ن   ته دره یم می 

ز بیشیر الشه پلنگا رو تو دره   ها پیدا یم کیز

 

 

ی که نمیشه ز  پس چی 

 نمیشه

 فقط تو به خودت و آدمای دورت آسیب

 یم رسویز 

 من نمیگم که پا بزاری رو دلت

 نیم گم



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 چون میدونم تا آخر عمر 

 فقط هرچه قراره نشه 

 نیم شه 

 

 

 

پیام در چشماِن خواهرش نگاه یم کرد و حرف هایش را 

 گوش یم کرد

 از وجودش بود 

 نازش یا از صدای 

 که اینگونه آرامش میکرد

 

 

 _چقدر خوبه که تو هستر 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 

 پیام بر روی موهاِی خواهرش را چند بار بوسید

 و دوباره رسش را بر روی پایش نهاد
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 _ داداش آب میخوری برات بیارم؟ 

 

 _نه 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ناهارخوری تا االن ؟؟ 
ا
 _اصل

 

 _نه 

 

ز   _هیی 

ی  وای زخم معده یم گی 

 برات برای غدا رو گرم یم کنماالن 

 تا بخوری 

 

 

 زور بوسه محکم بر روی موهای پرپشت گذاشت

 و از جایش بلند شد

 از درون یخچال قابلمه غذا را برداشت

 و بر روی گاز گذاشت تا گرم شود 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 داشت برنج را درون دیس یم ریخت

 که با صدای فریاد پیام

 شانه هایش پرید

ز ریخت شده و قابلمه از دستش بر روی ک  ف زمی 

 بعه طرف اتاق دوید

 پیام گویسی بر روی گوشش 

 گوش یم داد    به گفته های پشت خط

 پلک هایش با تیک عصت  یم پریدند

 رفت و از آن رس اتاق به آن رس دیگر یم

 

 که پیام با عصبانیت موبایلش

   را با یک نعره بلند

 محکم پرت کرد به دیوار 

 

 بر روی دیوار محکم کوبیده شد  موبایل در کنار گوش پریما 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 صدای خرد شدن 

 موبایل در میان جیغ بلند پریما گم شد 

 پیام بدون توجه به ترِس خواهرش 

ون زد   از خانه بی 
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 نگران از این رس سالن به ان رس سالن 

 یم رفت 

 و لحظه اشکش بند نیم آمد



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 نگرایز امان نفس کشیدن به او را نیم داد 

ز پیام عصبایز ب  عد از رفیر

 زود به خرسو و پیمان زنگ زده بود

 داستان را تعریف کرده بود

 

 

ی خورده بود    ز  ظهر تا االن نه چی 

 و نه آرام گرفته بود

 برادرانش زنگ یم زد  یک رس مدام پشت رس هم

ز شماره فرامرز بر روی صحفه  ز چند باری نی  در این بی 

 موبایل یم آمد

 

 

 هایش از ترس پرید ایل شانهبا صدای زنگ موب

 خود را به گویسی رساند



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 خرسو بود 

 

 _ الو

 داداش 

 

 _ پریما 

 

 _داداش خ  شد ؟؟

 من دیگه تورو تو نگاه نمیکنم 
 

 داداش به خدا اگه بهم نیک

 بهم بگو خ  شده ؟؟

 من دارم از ترس سکته یم کنم

؟؟ ز  خ  شد ؟؟کجا رفتی 

 چرا جواب نیم دین ؟؟ 

 

ز _ پریما پیام گرف  یر



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 _ وای یا خدا

 یا خدا 

؟؟  ز  واسه خ  گرفیر

 

ه رو بزنن  _ رفته آدم جمع کرده که برن خواستگاِر دخیر

 دوتا دندون و سه تا دنده و دست و پاش شکسته  طرف

 پیامم االن بازداشتگاه بازداشته
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 _ داداش تروخدا بیا دنبالم



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 به خدا اگه نیایی خودم میام  

 خشمت به خدا نیم ب

 

 باشه  _ 

 آماده باش میام دنبالت

 فقط آروم باش آبخ  

ی نیست ز  چی 

 درس یم شه

 

 

  

 

ی شدند  به همراه پیمان وارِد راهروی کالنیر

 دو طرف راهرو پر بود



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

دستبند به دست رسبازی کنارشان ایستاده   انسانهایی   از

 بودند

ی    صدای داد و فریاِددروِن کالنیر

س و نگرانیش  اسیر

 کرد بیشیر یم  

 نگران به هر طرف نگاه یم کرد 

 تا پیام را ببیند

 

 

ی که آرامش یم کرد سالمتر برادرش بود ز  االن تنها چی 

 پیمان به دنبالش آمده بود تا اینجا آورده بودش

 

 

 هر چه به او گفت نیا

 گوش نکرد



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

س اجازه نیم  داداسیر

 در خانه بشیند

 تا از دور به انتظار بنشیند 

 

 برادرش را دید 

ی که دید او بود ز  یعتز تنها چی 

 که با رس صوریر زخیم و کبود

 بر روی صندیل نشسته بود 

 دیگر نفهمیدم چه شد 

 نفهمید چه کرد

 

 

 فقط دید که در کنار پاِی پیام 

 زانو زده بود 

 و اشک دو طرف صورتش را خیس کرده بود 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 
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 _داداش 

 داداش چیکار کردی به خودت داداش ؟؟؟

 خ  شده ؟؟

 از دماغت از رست داره خون یم یاد 

 چیکار کردی؟؟ 

 من بهت گفتم  نرو 

 دعوا نکن 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

؟؟   تو رفتر

 تو دعوا کردی

 حرف من اینقدر ی  ارزش... 
 یعتز

 

 

 _ پریما چرا اومدی اینجا؟؟

 چرا؟؟

 من خوبم

 االن چرا گریه یم کتز 

 اللن چته 

 نمردم که 

 زندم

 تمومش کن 

 

 به پریما هنوز ترسی های پیام 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 و نگرایز پریماه نسبت به پیام تمام نشده بود

 که نگهبان به آنها تذکر داد 

 و پیام را به داخل اتاق خواندند 

 هیچ کس اجازه ورود نداشت 

 

 

 همه در راهرو نشسته بودند

 پدرش و برادرانش 

 همه بودند 

ز دوست پیام    رامی 

 و پدرش تیمسار یوسقز 

 دوست صمییم پدرش

 

 همینطور که گریه یم کردپریماه 

 و زیر لب دعا یم خواند 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 بر روی صندیل نشست

 در میان راه پیمان برایش تعریف کرده بود

 که رفته بود و پرس حاخ  را تا توانسته بود زده بود 
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 االن هم خوانواده پرس به هیچ وجه رضایت نیم داد 

 حاج سمییع تحریکشان کرده بود

 نند که او را آزاد نک

 و شکایت سختر از او کنند

ز شود  تا پردنده اش سنگی 

 

 

ز لیوایز آب جلوی چشمش  با قرار گرفیر

 از فکر و خیال در آمد   



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ز بود  رامی 

 دوست پیمان 

 

 _ بفرمایید پریماه خانم 

 

 مظلومانه با یک ممنون از او تشکر کرد

 و لیوان را از دست پیمان گرفت 

 

 _حاال چیکار کنیم؟؟

 شه؟؟حاال خ  می

 

 

 باید بره دادرسا
ا
 _احتماال

ند   باید برایش حکم بی 

 شایک رضایت نمیده 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 _ وای حاال چیکار کنیم ؟

 چیکار کنیم؟

 نمیتونه لباسهاشو جمع کنه  پیام

 چطوری بره زندان 

 حاال چیکار کنیم؟؟ 

 

 _من میدونم

 چیکار کتز 

 

ذوق کرده و خوشحال با چشمایز پر شده از اشک به طرف 

ز   برگشت رامی 

 

 _چیکار؟

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 

 بمونید تو خماری تا شنبه 

 شب و روز خوش
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 گریه نکن -

 

ز نگاهش را از روبروی گرفت   رامی 

 و در چشماِن زیبای عروسک  زل زد

 

 

 _قول بدی که دیگه گریه نکتز 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 پریماه متعجب از گفته هاِی مرد روبه رویش

سد   خواست دلیلش را بی 

 ی صندیل بلند شدکه از رو 

 

 

 از طرز نگاه کردنش  یم فهمید

 که حش نسبت به او دارد 

 گفت    وقتر کع از کنار او که یم خواست رد شود

 

 _ ناراحت نباش بابام 

 حواسش هست 

 نهایت کاری که باهاش یم کنند

ز    اینکه یه تعهد بده و بعد از دو ساعت آزادش کیز

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 از کنارش رد شده به کنار پدرش رفت

 

 

 *** 

 

 دو هفته از آزادی پیام یم گذشت

ز انفدر نفوذ و قدرت داشت  پدر رامی 

ز به پریماه قول داده   که رامی 
که یک ساعت زودتر از زمایز

 بود

 پیام آزاد شد 

 

 

 تا توانسته بودند از تیمسار تشکر کردنند

 البته این را هم باید اضافه کند

 کهکه دو روز از لطِف خانداِن راد نگذشته بود  



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 پیغام فرستادن برای امر خی  

 پدرش ،خرسو و بیمان خییل ناراحت شدند 

 کردند پیش خود فکر یم
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 شود این لطف تیمسار یه معادله تقیل یم

 پیام خییل سیع کرد که رایشان را بزند 

 اما نتوانسته بود

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ز پرس خوی  است  اینکه  رامی 

 دار خانواده دار، پولدار، اصل و نصب

 همه خ  تمام 

 اما کش رایصز به این وصلت نشده بود

 

 این روزها حس حال خودش را نمیفهمید

ی نداشت  از فرامرز خی 

 در طول این دو هفته ندیده بودش

د  ز  هر خ  به پریماه زنگ می 

 دادجوابشان نیم

ز دو ترم تعطیل بود   دانشگاه بی 

 زیاد از خانه خارج نیم شد 

 پدرش بود  وقتر هم یم رفت یا با 

   یاهم برادرانش



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 

 نیم خواست دیگر با او باش 

 دلیل این رسد شدنش را نیم فهمید

 

ز در این موضوع دخیل  اما خوب یم دانست رفتاِر رامی 

 است

 

 نیم دانست که باید باید چه کند

 چه به او بگوید

 بگوید  که دیگر نیم خواهد با او ادامه دهد

 نیم خوهد او را ببیند 

 نست چرا جواب تلفنش را نیم داد دانیم  

 گایه وقتا با خود فکر یم کرد

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 به او بگوید این رابطه تمام شده است و

ز یم بخشد   طالها را نی 

 انوقت به خانواده اش به دروغ یم گفت گمشان کرده

  

 

 دیشب باز رفتار و پیام عجیب شده بود

 عصت  بود 

 کرد طبییع رفتار کند و سیع یم

 د که از عصبانیتپریماه یم دی

 تیِک عصت  پلکش یم پرد 

ل یم  کنداما رس سختانه خود را کنیر
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سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 

 

 نگران بود 

 و دلش شور یم زد 

 در فکر بود که با صدای گویسی موبایلش 

 کشید 
 
ز بزرگ  از ترس لرزید و هی 

 

 دستش را بر روی قلبش گذاشت 

 فرامرزبود

ه شده بود  ترسیده  به صحفه گویسی خی 

 یگر داشت دیوانه یم شدد

 باالخره که خ  

 باید جوابش را یم داد 

 کرد و با او صحبت یم



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 زماِن خوی  بود  این دو هفته

 برای فکر کردن به رابطه شان 

 تماس موبایلش را وصل کرد

 اما حرفز نزد 

   __پرماه

 

ی نگفت  ز  هیچ چی 

ز نگفت  فرامرز نیط هیچ چی 

 اامید باشد ه باشد انگار که از جواب دادِن پریماه  ن

 

 

 _ پریما

 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 باز هم هیخ  نگفت 

 

 _چرا گویسی رو بر نیم داری؟؟

 تو این دو هفته کجا بودی ؟؟؟

 چرا جواب منو نمیدی؟؟

 خ  کار یم کتز تو

  

 چرا یم ترسید؟؟ 

 چرا انقدر تردید داشت 

 چرا انقدر سخت بود 

 فوقش دو هفته ، یک ماه زمان یم برد تا بلکل او را از یاد 

د  بی 

 

 

 _فرامرز دیگه نیم خوام همو ببینیم 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

؟  _خ 

؟  خ  گفتر

 نیم خوای؟؟ 

 مگه الکیه 

 ما قرار خواستگاری با هم گذاشتم

م  قرار شد من بیام پیش پدرت اجازه بگی 

 پس خ  شد؟ 

 

 

 هیچ جوابش را نداد 

 این جواب ندادن ها 

 حرف نزدن ها 

 فرامرز را دیوانه یم کرد

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 _پریماه 

ی شده ز  چی 

 

#part_165  

 

 

 

 

 _پریماه 

ی شده ؟ ز  چی 

 

ی نیم گفت ز  چرا هیچ چی 

 چرا حرفش را نیم زد

 میخواست فرامرز را دیوانه کند 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 چرا از او فرار یم کرد

 اش را یم داند 
 
 پریماه که نیم دانست فرامرز همه زندگ

ز اگاه است  از همه چی 

 دعوای پیام ، کمک پدر آن بچه ژیگول ، خاستگاری

 ادخوانواده ر 

 

 

 

 نیم دانست که فرامرز بر تخت حکومت خود

 نشسته  

ک و اطرافیانش را زیر دارد  و دلی 

 

 فرامرز بود که با یک تلفن به یک درجه داره نظایم 

 

 پیام را در کم ترین زمان ممکن آزاد کرده بود



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

او بود که نگذاشت خانواده پری زیبایش یک قرون خسارت 

 بدهند 

 

ی را از او پنهان کند حال پریماه یم خواست چه ز  چی 

 مگر فرامرز را نباشد 

 که پری اش با کش دیگر ازدواج کند 

 

 _فرامرز 

 

 گویسی اش مدام بوق آشغال یم خورد 

 

 _جون فرامرز 

 

 با حایل زار از ظلیم که داشت با این جوان یم کرد نالید 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 

 

#part_166 

 

 

 

 

 _اینجوری جوابمو نده 

 

 شد تلفن خانه صدایش قطع نیم 

 چه خی  بود

 چه کش بود اینگونه پشت رس هم زنگ یم زد

 داشت کاالفه یم شد

 این همه فشار 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

س  این همه اسیر

 

 _چه جوری ؟

 خ  جوری پریماه؟

 چت شده 

؟؟   چرا اینجوری یم کتز

 

 _فرامرز پیام دوباره دردرس درس کرده 

 یه دعوا شد که نگو 

 

 _چرا به من نگفتر پس 

 

 د یادم رفت _ اینقدر حالم بد بو 

 

 _تو این دو هفته حالت خوب نشده بود یعتز 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 ران پایش را محکم نیشکون گرفت 

 چرا درغ گفته بود

 

 _دروع گفتم 

 چرا یم خواستم بگ... 

 

 با صدای زنگ ایفون حرف درون دهنش ماست 

 انگار که خدا فرشته ای برای نجاتش فرستاده باشد

ز به فرامرز نبو   ددیگر نیاز به دروغ گفیر

 موبایل به دست

 به سمت آیفون رفت 

 

 گویسی را برداشت

 و کنار گوشش گذاشت 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 _کیه؟؟ 

 

 _پریماه خانوم 
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ت زده از صدایی که شنیده بود  حی 

ز بود  صدای رامی 

 اینجا چه یم کرد 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 برای چه امده بود 

 آن هم وقتر که تنها در خانه بود 

ت زده همینطور به رویه رو نگاه  یم کرد  حی 

 بدون توجه به فرامرزی که پشت خط بود

 

 

 _ آماده باشید 

 باید بریم جایی 

 

؟؟  _بریم جایی

ز ؟؟  کجا اقا رامی 

؟؟   برای خ 

 

ی  _ باید بریم کالنیر

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

  

 

 

 حالت تهوع

 دادامان نفس کشیدن به او را نیم

 زدپشت رس هم  همینطور اوق یم

 وهر چه در معده خود داشت را باال یم آورد 

 

 این در این دیگر چه بالی آسمایز بود

 شان نازل شده بود
 
 که در زندگ

 قتل 

 پیام 

 اعدام 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 حتر جرأت تلفظ کردن و به زبان آوردنش را نداشت

 از دست پیام خانه شان را خراب کرده بود

ی نخورده بود  ز  از صبح دیروز تا االن چی 

 بدون توجه به فرامرز که پشت خط داد و فریاد یم زد 
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ون زده  از خانه بی 

ی آمده بود  ز به کالنیر  و با رامی 

 

 پیام باز هم خراب کرده بود 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 در این چند ساعت میدید کمر خم شده پدرش را

 سفیدشن موهای برادرانش را

 

 

 حال و روزشان نابود بود

رسگرد پرونده همون ابتدا کار بهشان فهمانده بود که هیچ 

 ایترایه نیست به جز رض

 یا پرداخت دیه به خانواده متوفز 

 

 ویل آنها خییل عصبایز بودند 

آقا جانش که از خجالت و رسوایی رسبلند نیم کرد و تنها در 

 برابر نفرین و ناله ها مادِر داغداِر پرس

م   عرق رسی
ُ  رسی

 تنها رسش را خم کرده بود و رسیُ

 یم ریخت 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 هیچکدامشان جرعت نزدیک شدن

 را نداشت برای رضایت ازشان 

 

 تیمسار بهشان توصیه کرده بود

 فعال هیخ  نگویند

 و فقط سکوت کنند 

ز و پدرش بود   پریما همه امیدش به رامی 

ز   همش دلش یم خواست همانند آن بار پیشی 

ز حل شود   با یک تعهد همه چی 

 

 برای خواهر ساده و بدبختش   چقدر پیمان

 غبطه خوده بود 

 پیام 

  قتل کرده بود   برادرشان

 پیام کش را کشته بود



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 الیک نبود که 

 جاِن جانداری را ستاندن

 

 

 آنطور که فهمیده بود 

در خیابان باالی مدرسه عاطفه وقتر با یکدیگر بحث و 

 دعوا میکردند

 پرسی اهنا را دیده 

 خواست خودی نشان دهد ... 
ا
 مثل

 

 

* 

 

 اینم  عیدی من به شما 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 
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 خواست بحث را 
ا
 کوتاه کند  مثل

 دخالت کرده

 پیام هم تندخو و عصت  

 با عصبانیت از مزاحمت پرسک

 او را هل داده. 

 

به به تنِه َمردی  نتیجه یک ضز

 شده شکافز عمیق بر رسش 

 که در نهایت باعث مرگ در جای او شده. 

 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 چشماِن پریماه رسخ رسخ بود

 کردمغر رسش در جایی آنقدر اذیتش یم

 که دلش یم خواست 

 ه رسش را بر دری،دیواری، جایی بکوبد کاس

 

د   تا بلکه آرام بگی 

ی که یم خواست ز  االن تنها چی 

 و نیازش داشت

 در آغوش کشیدِن برادرش پیام و بردنش 

 در جایی زندایز کردنش بود.   

 

 

 تا روزی که آدم شود

 پیمان برایش کامل توضیح داده بود

 که فایده ای ندارد



سوخر   مهشید حاجی زاده  
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 تنها کاری که باید بکنند 

 رضایت از خانواده پرسک

 یا پرداخت دیه بود  

 

 

ش   از لباس ها و طال های مادر و دخیر

 یم فهمید که وضعیت مایل خوی  دارند

ی نیم گفت  ز  پدِر خانوادیشان چی 

 اما خوب هم رفتار نیم کرد

همه امیدش ناامید یم شد از دیدِن رفتارهای زننده مادِر   

 پرسک 

 انقدر تند رفتار یم کرد 

 پریماه از ان یم ترسید  که

 دوسه بار آمده بود که به طرفشان حمله کند 

 ویل شوهرش نگذاشته بود 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ا یم گفت  مدام فحش و نارسز

 

ِ  رضایت  بود 
ز  تنها رایه که داشتندگرفیر

 اما.. 

 اما فقط باید از خدا کمک یم گرفت

 فقط خدا 
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 با باز کردن در ماشینش



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 رخاستاز روی صندیل اش ب

 دیر کرده بود
 
 عمدا

 دیر آمده بود 
 
 عمدا

 خواست به دلی  کش بفهماند یم

 که آن بچه قریر با کمک پدرش هیچ غلظ نمیتواند بکند

 یم خواست به پریما نشان دهد 

ی نیست  ز ز هیچ چی   رامی 

ز .   هیچ چی 

 

 

 

 فرشته کنار جوب نشسته بود

 شد هر کس که از کنارش رد یم

 شدآفت زده اش یممتوجه حال نزار و 

 پریده بود  رنگ و ریش



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 صورتش از رد اشکانش هنوز خیش بود 

 

 چشمانش رسِخ رسخ

 فرامرز به عینه یم دید تن و بدنش

 یم لرزید  

 

ز حش به فرامرز دست نداده بود   تا کنون این چنی 

 سینه اش در حال مچاله شدن بود 

ک   به طوری که هر حلظه امکان یم داد از حاِل دخیر

کدر   از رگ های قلبش بیر
 
 گ

 خواستدلش یم

 کنارش برود 

د   صفت در آغوشش بگی 

 تمام اشکانش زود پاک کند

 و با تمام جدیت و قدرت



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 به او قول دهد 

 دهد که جان برادرش را به او یم

د   تا بلکه دخیر کیم آرام بگی 

 

 هر چه با خود کلنجار یم رفت

ز نیم  توانست از فکر جلو رفیر

 ان دادن و خود را نش
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ک بگذارد  به دلی 

 بیاید   تا به خود

 روبرویش ایستاده بود 

 فرشته اش انقدر در فکر و خیال و ترس هایش 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 گم شده بود

 متوجه حضور فرامرز روبرویش نشد بود
ا
 که اصل

 

  

 بر روی زانوانش نشست 

 و دستش را به قصد پاک کردن

 اشک چشمانش جلو برد

 

ک انگاری    که به خود آمده باشد دخیر

 متعجب و ترسیده به او نگاه یم کرد

 تا تجزیه و تحلیل کند

 که کیست 

 خواهد و چه یم

 اندگ طول کشید 

 ناباور زیر لب زد 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 _فرامرز 

 

 باز هم

 و باز هم همان جوای  که همیشه به او یم داد 

 

 _جان فرامرز

 

ک خوف کرده دور اطراف خود را نگاه کرد   دخیر

 د کش انها را بایک دیگر نبیندتا شای

 با ترس گفت: 

 

 _ اینجا چیکار یم کتز ؟؟

 االن ییک میبینه تو رو

 توروخدا بلند شو 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 برو

 برو دیگه 

 

 _خ  شده ؟؟

؟؟  چرا اینجا نشستر

 اون مرده گ بود ظهری؟؟ 

 

 سکوت 

 تنها سکوت جوابش بود 

 

 _پریماه 

 نیم خوای جواب منو بدی ؟؟
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سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 

 

اهنش را گرفت پ ز پی   ریماه آستی 

 و با احتیاط با نگاه کردن به در ورودی 

ی کشیدش    به آن سمِت تاریک و خلوِت حیاط کالنیر

س و تشویش ،  کنار دیوار ایستاد و با اسیر

 بغص آلود

وع به حرف زدن کرد   رسی

 

 _وای فرامرز.. 

 وای فرامرز اگر بدویز خ  شد 

 بدبخت شدیم

 بیچاره شدیم 

  رو کشته پیام ییک



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 باورت میشه 

م براش   بمی 

م برای آقا جونم یه شبه داغون شد   بمی 

 وای داداشم خرسو

 اگر ببینیش موهاش سفید شده 

 اگر بدویز وقتر دستبند به دستت دیدمش

 چه حایل شدم

 چه به روزم آمد

 حس کردم روح از بدنم پر کشید 

 میخواستم برم... 

 

ز  ک هم اینگونه تند تند حرف می   ددخیر

 خواست بفهمد یم خواست حواس فرامرز را از آنچه که یم

 پرت کند

 فرامرز در طول ان دو هفته



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 هزار بار قیدش را زده بود 

 هزار بار 

 هیچ کس 

 هیچ کس تا به االن او را پس نزده بود 

 تماس هایش را ی  پاسخ نیم زات

 ویل باز با به یاد آوردن چشمانش

 مسخ شده 

 از افرادش یم پرسیدآماره حال و روز را 

 

 پریما ذاتش همانند

 بچه ای معصوم بود 

 دروغ نیم گفتر 

 گفتوقتر هم دروغ یم

 آنقدر عذاب وجدان به او فشار یم آورد

 کرد که تنها با یک نگار معتز دار راستش را خودش بیان یم



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 
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ک   فرامرز به دخیر
 

ز و دلبستیک شاید دلیل این همه خواسیر

ز پایک   خالصانه اش بود همی 

 مثل االن که با تمام وجود سیع یم کرد 

ه نشود   در چشمان فرامرز خی 

 تا  به درستر حواسش را از سوایل که پرسیده پرت کند 

ک بخندد  نیم دانست از تقال ی  حاصل دخیر

 یا بدتر عصبایز شود

پشت رسهم حوادث اخی  را برای او   پریماه همانطور

 تعریف یم کرد 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 ا _پریم

 

 یکدفعه ای سکوت کرد 

 انگار که نامش را با تشکر صدا زدن برایش کافز بود 

 

 _بله 

 

 _اون گ بود ؟؟ 

 

 منظور فرامرز عصت  را یم فهمید 

د  ز  اما خودش را به نفهمیدن می 

 

 _گ ؟؟ 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 _دیروز پشت در ؟؟

 گ بود اون پرسه؟؟ 

 

 گفتوقتر دروغ یم

 فشار یم داد کف به دستش    های دستش را محکمناخن

 مردمِک چشمانش یم لرزید

ه یم  شدآنقدر به دو اطرافش خی 

 که هرکس یم توانستم تشخیص دهد

ک دروغ یم  گوید این دخیر

 

 _خوب ... 

 خوب . 

 داداشم بود دیگه

 اومد دنبالم 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 
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 تنها نگایه اندک کافز بود

ک   برای دخیر

گشتاِن معذب از دروغش رسش را به زیر انداخت و ان

 دستش را به بازی گرفت 

 

 _ببخشید

 دروغ گفتم 

 دوست داداشم بود که اومد دنبالم 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 _کیه؟ 

 

 _گ؟؟ 

 

ک به ستوه امد   از گیخ  دخیر

 

 _گ؟؟

 دوست داداشت 

 کیه مردک؟؟

 چیکارست ؟؟

 چند سالشه 

 اصال چرا اون باید بیاد دنبال تو 

 مگه تو داداش نداری

 که این پرسه بیاد دنبالت 

 گه ی  صاحای  تو م



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 مگه من مرده بودم 

 مگه نبودن داداشات 

؟؟  ز  هانیز

 

 گرفترفته رفته هم صدای فرامرز اوج یم

 و هم تعداد مروارید های از دست رفته پریماه 

 لحظه به لحظه بیشیر یم شد

ل کند   باز هم نتوانسته بود خودش را کنیر

 او همیشه خونرسد بود 

وحشتنایک کنار یم آمد و از نسبت به همه خ  با بیتفاویر 

 کنارش یم گذشت

 

 

 در این چند هفته تعداد فوران عصبانیتش 

ه شده بود  از انگشتاِن دستانش بیشیر



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 فرشته ی  بال بود 
ز ز همی   وتنها دلیلش نی 

 

ر یم گرفت با دیدن اشِک چشمانش 
ُ
 گ

 جنون وجودش را پر یم کرد از ناراحتر اش 

 زان از ترسش آفت به جانش یم افتاد از تِن لر 

 

 _گریه نکن 

 

 بد تر شد 

ک داده بود   دستوری که به دخیر

 حال و روزش را بدتر شد 

 

 _باشه... 

 باشه

 بخشید گریه نکن 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 گریه نکن گفتمت
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 با صدای لرزان همراه با ترس آرام لب زد

 _مگه مهمه 

 

 _آره مهمه

 برا من مهمه 

 

 چرا فریاد یم زد



سوخر   مهشید حاجی زاده  
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 جوجِه لرزاِن روبرویش،مگر اشِک چشماِن 

 براِی فروکش کردن عصبانیتش کافز نبود

ک همانند خودش   دخیر

 دردش را داد زد 

 

 _اما برا من مهم نیست 

 مهم نیست
ا
 اصل

 مهم االن داداشِم 

داداشمه که االن معلوم نیست چه بالیی یم خواد رسش 

 بیاد 

 مهم پیاِم 

 پیام 

 میفهیم 

ایی یم
ز  فکر کنم فرامرزفهیم االن نمیتونم به چی 

 
  که مییک

 نمیتونم 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 لطفا منو درک کن

یش بشه  ز  خدایی نکرده داداشم اگر چی 

 خانوادم داغون یم شن 

 حیثیت آقا جونم 

 نامزدی خرسو 

 من 

 

 کنارشون باشم    من االن باید

 براشون خواهر باشم

 مادر باشم 

 هر لحظه با ترس آقاجونم نگاه یم کنم 

 سکته کن... یه وقت نکنه خدایی نکرده 

 

 _ پریماه 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

از وحشت نفس درون سینه اش حبس شده بود صدای 

 پیمان بود 

س نشگون محکیم  از کنار ران پایش گرفت .   پر از اسیر
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ه شد  خوف کرده در چشمان فرامرز خی 

 با آرام ترین لحن صدای ممکن لب زد 

 

 _ وای 

 وای فرامرز بدبخت شدیم 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 _پریماه 

 

 نزدیک شدِن برادرش را به سمتشان حس یم کرد پریماه

پر از خجالت و ترس رسش را خم کرد و اسفالت کف حیاط 

 را نگاه کرد

 پیمان کنارش ایستاد 

 و بازویش را گرفت 

 

 _گ هست شما؟؟

 چیکار داری؟؟

 آبخ  اذیتت کرده 

 کاری یم خواست بکنه 

 چرا رسش داد یم زدی 

 فقط به داداشت بگو 

ز چی  کارش یم کنم فقط ببی 
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ه شده بود   پیمان تهاجیم به فرامرز خی 

 و پشت رس هم خصمانه راجبش سوال یم پرسید 

 هول کرده 

ِ احتمایل که یم خواست رخ دهد  از دعوایی

وع به حرف زدن کرد   تند تند رسی

 

 _نه نه 

سه منم   نه داداش یم خواست یه سوایل بی 

 بد بود   حالم

 داد ز... 

 

 یم خوام _ خاطِر خواهرتو 
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* 
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 زماِن حال 

 

 

 خودش را نیم فهمید

انگار که با دنیای اطرافش ارتباطش قطع شده باشد فقط 

ه به رژلِب به جای مانده  خی 

ه شده بود     بر روی یقه لباس خی 
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اهِن سفید   اثر خلق شده بر روی پی 

 به رسخز خون  بود 
 

 همانند لت  بزرگ با رنیک

 

 یب  قلبش را آتش یم زد این اثر عج

 بغض گلویش را انچنان گرفته بود و انچنان فشار یم داد 

 انقدر فشار یم داد 

 که هر لحظه امکان خفه شدنش از 

 ی  نفش را یم داد

 فرامرز که اهل خیانت و دورویی نبود 

 آمدبدش یم

 متنفر بود  اصال

 کارهایی نیم
ز  کرد او اصال همچنی 

 فرامرز آنقدر د
ا
 وستش داشتاصل

 را اهانت به خودش یم دانست  که خیانت به پریماه
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 پس اینکه چه بود  

 چه بود 

 این چند روز انقدر دیر یم آمد 

 اخمو شده بود  انقدر

 که حد و حساب نداشت 

اهنش را در بغلش به خودش فشار داد  پی 

 فرامرز 
 

 بوی عطر همیشیک

 با عطری زنانه آمیخته شده بود 

 کنار دیوارو بیچاره وار    

 بر روی رسامیک رسد حمام فرود آمد 

 چکید 

ز گلوله بزرگ ماالمال از غم و ترسش چکید  اولی 

 ترس 

سید از اینکه   مییر

 نکند دیگر دوستش نداشته باشد
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 نکند عاشقر کش دیگر شده باشد 

 که اگر هم شده باشد 

 حق دارد

 

 

#part_179 

 

 

 

 به خدا که حق دارد 

 
 
ه این زندگ ز  دلش خوش باشد  به چه چی 

 به زیز که هر روز مریض است

 زیز که هر روز افرسده تر از دیروز است

 توانایی بچه دار شدن را نداشت 
 به پریمایه که حتر

 به دنیا آوردن یک وارث  برای او  ناتوان از
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 بزد   یم ترسید زار

 یم ترسید 

   داد  دستش را محکم بر روی دهانش فشار

 زدیممظلومانه و ی  کس هق 

 ریختو اشک یم

 کف دستش را محکم یم گذارید

 داد و خود را آزار یم

 خودزیز یم کرد 

 کردحال باید چه یم

 فرامرز دیگر دوستش نداشت

امروز یا فردا بود که با دیدن زیز دیگر در کناره شوهرش 

 جان  یم داد

ش ...   و دخیر

کش قلبش آتیش میگرفت  وای که با به یاد آوردن دخیر
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 کرد دارد جان یم دهد حس یم  

 آنقدر که گریه کرده بود 

 و به خود فشار آورده بود 

ون نرود.،  که صدای گریه اش بی 

 حس یم کرد لحظه به لحظه ی  حال تر و

 داغون تر یم شد

 حال دیگر فرامرز را هم نداشت 

 حال دیگر او هم نبود 

 که مواظبش باشد 

 کنارش باشد 

 دوستش داشته باشد 

 نبود 

 یدش نیم د

 ترسید از دنیای بدون او یم
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 انقدر زن و دخیر در دور و برش جان به فدایش 

 دیده بود 

 که به او حق یم دا 

 آنقدر زیاد بودند 

 ییک از ییک شاد تر ، زیباتر تر لوند تر ،

 فرامرز چرا نباید یم رفت

 چرا نباید عاشق دیگری نیم شد

 

 

* 

 

 

ز گریم گرفت   خودم با  نوشیر

ِ بیچارمآخ دخ
 یر
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 باید خ  یم کرد 

 چگونه دوباره قلب شوهرش را مجذوب خودش یم... 

 

 با تقه کوتایه به در حموم

 ترسید و 

 هایش پریدشانه

اهن ِ فرامرز   پی 
ز  نفرت انگی 

 از دستش رها شد  

 و روی رسامیک افتاد
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 با اینکه محکم در نزده بود

 و رفته بوداما پریماه انقد در فکر فر 

 که ترسید 

اهن سفید با آن لِکه رسخ رنگ   هول کرده پی 

 را میان لباس چرک ها 

 در سبد گذاشت

 و به طرف در حرکت کرد

 دستپاچه بود

 انگار که خطایی کرده باشد

باِن قلبش خییل تند یم زد   ضز

 در را باز کرد

 ییک از خدمه پشت در بود 

 

 _صبح بخی  خانم 

 نفرخ بانو کارتون دار 
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ز که تو اتاقشون منتظرتونن   گفیر

 

ک زد   لبخند خسته و مملو از غم به دخیر

ون اومد  و با یک باشه از حموم بی 

 

ی الزم داشتید صدام کنید خانوم  ز  _هر چی 

 

ک اتاق را ترک کرد   دخیر

 چقدر خوب که خدمه اجازه نگاه کردن

 در صورتش را نداشتند

 و گرنه االن همه فهمیده بودند 

 کرده بودکه گریه  

 با ناامیدی و غم 

 صورتش را شست 

 و کیم کرم پودر روی
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 نوک دماغ ، گونه هایش و زیر چشمانش زد 

ز برود  تا قرمزی اش از بی 

ز   با پوشیدن یک لباس مناسب و تمی 

 اتاق را ترک کرد
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 و به سمت اتاق فرخ بانو حرکت کرد 

 پشت در یک نفس عمیق کشید 

 خود را ببلعد  و سیع کرد بغض

 آرام کوبید   دِر اتاِق را با نوک انگشتانش
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 به محِض صدوِر اجازه داخل شد 

 همچون ملکه ها بر روی صندیِل بزرگش نشسته بود 

ی را مطالعه یم کرد  ز  و چی 

 کرده بود 
 
 با این زن زندگ

 کرده بود ۱۲
 
 سال کنارش زندگ

ز   ظاهرش ترسناک و خوف انگی 

 پر عطوفت  اما از درون مهربان و 

 او فرامرز را بزرگ کرده بود 

ش خی  داست  ز  از همه چی 

 اگر موضوع را به فرخ بانو یم گفت 

ی یم شنید  ز  چه چی 

 از فرامرز دفاع یم کرد 

 نه 

 باشناختر که از این زن داشت 

 قطعا نه 
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 مطمعن بود کمکش یم کند 

 اما ... 

 اما مطمعن نبود 

 از خیانِت شوهرش مطمعن نبود 

 ی  یم کردباید ص

 با تمام وجود نفش عمیق کشید 

 و لبخند بر لبان خود نشاند

 و نزدیکش رفت 

پریماه انکار نیم کرد حال خوی  که با نزدییک به این خواهر و 

 برادر به آنها دس یم داد

 همه جا هم گفته بودند 

 هم ثابت شده بود

ه شده بود  بانو با لبخند به او خی 

 

 _سالم بانو جان
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 خی  بصبحتون

 

 _ سالم عروس صبح تو هم بخی  

 چطوره؟؟امروز حالت

 دیگه کابووس میبیتز ؟؟

 

 _ ممنون خوبم

 نه دیگه نیم بینم 

ه   حالم بهیر
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 _ خییل هم خوب

 لباس بپوش آماده شو باید بریم یه مجلش 

 دعوتمون کردن 

 

 _ کجا باید بریم بانو 

 

 _ نوه پرسی کاشایز 

 زده یه نمایشگاه 

 نمیدونم چه 

 نقاشیه نیم دونم گالریه 

ی  ز ز چی   یه همچی 

 امروز افتتاحیشه

 دیشب چند بار کاشایز بزرگ زنگ زد

 برای امروز دعوتمون کرد 

 زشِت نریم 
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 _بانو 

 

 _چیه عروس 

 خ  شده 

 بگو میشنوم 

 

 _ میشه من نیام 

 

 اخیم کم رنگ کرد و از تکیه صندیل اش فاصله گرفت 

ه شد و پر از جذبه گفتدر چشمان پری  ماه خی 

 

 _نخی  نیم شه 

 باید اونجا بایسی   تو زن فرامرزی

 باید جایگاهتو به هر خ  شغالو کفتاره نشون بدی 
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 فرامرز برات لباس سفارش داده 

 امروز صبح زود رسید 

 شما همراه من میایی 

 و به همه ثابت یم کتز 

 حالت خییل خوبه 

 

 _چشم 

 

 _ آفرین عروس

 و آماده شدحاال بر 
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 نفس عمیقر کشید

ز پیاده شد  و از ماشی 

ز را برایش نگه داشته بود ز در ماشی   شاهی 

 تا پیاده شود 

یس به رویش پاشید   لبخندی مهربان و پر از اسیر

ز خودش را چک کرد   و در شیشه دودی رنِگ ماشی 

ز از ان سمت پیاده شده بود   فرخ بانو نی 

 یستاده بود و منتظره پریماه ا

 در دلش خدایش را صدا کرد 

 حرکت کرد   و به طرف فرخ بانو

 

ز لوکس یم  این ماشی 
 
 دانست عمدا
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 وزیادی بزرگ دراز را انتخاب کرده بودند 

 

 های زیاد گراِن تنش این لباس

ز از روی قصد و برنامه بود  نی 

 برای به رخ کشیدِن 

 قدرت 

 ثروت 

ی نیم گفت  ز  همه را با انکه چی 

  دانست یم

 هنوز تمام فکر و ذهنش شده بود

اهن سفید   آن لکه های رسخ رنگ بر روی آن پی 

 تصمیم داشت که به شوهرش اعتماد کند

 کرداول باید تحقیق یم

 باید برایش ثابت یم شد 

 که شوهرش خیانت کرده 
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د   تا بعد با خیال راحت رگهای قلبش بگی 

 و آسوده خیال سکته کند

 ستاده بودبانو منتظرش ای  

 تا که پریماه کنارش برود

 و در کنارش بایستد

 با آن عصای الماس نشاِن 

 سنگ کاری شده 

 چندین برابر ابعتش بیشیر شده بود

 پر از ابهت و غرور ایستاده بود
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 لباس اعیایز تنش او را چند صد برابر

افز ترش یم کرد   ارسی

 

ز و روبروی شان حرکت به طرف عمارت بزرگ و رسسی 

 کردنند

 معذب بود

از این همه خدمه که دست سینه ورودشان را خوش آمد 

 یم گفتند

 و برایشان دوال راست یم شدند 

 از دور یم دید افرا و برادرزاده اش طال را

 که تند به سمتشان یم آیند 

 افرا خود را به نزدییک فرخ بانو رساند

ز کرد  وع به زبان ریخیر   و با چاپلویس فراوان رسی

 

 _ به به
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ز گ اومده   ببی 

 فرخ السلطنه

 خییل خوش اومدید بانو 

 ماشاهللا 

 ماشاهللا

 روز به روز خوشگل تر میشن 

 روز به روز جون تر 

 ماشاهللا

 

 

 با یک نگاه رسرسی به پریما سالیم کوتاه کرد 

 و خواست با فرخ بانو صحبت کند

 که قربانش شوم بانو جان در کالمش پرید

 و در پرش زد 
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یتز رو بزار کنار افرا   _خودشی 

 بگو گ اومده 

 چقدر حرف یم زیز 

 

 افراد به رک گوی خاندان پارسا عادت کرده بود

 با خنده گفت : 

 

 _بانو تقریبا همه اومدن

 تنها شما بودین که رسیدین 

 

 _ خوبه پس بریم داخل
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 _بریم بانو 

 

 ِ
ز  دستت پریماه   فرخ بانو با گرفیر

 ه سمت دره ورودی حرکت کرد ب

 خییل از سیاست های بانو خوشش یم آمد 

همیشه  به عقل و درایتش قبته یم خورد یم دانست افرا 

 فرامرز را یم خواهد 

پس همیشه جلویش سیع یم کرد جایگاهش را به او یاداوری 

 کند 

 همیشه هوایم را داشت 

 تالش یم کرد تا به همه ثابت کند زِن فرامرز کیست 
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 در مجالس کش جرعت نداشت حرِف چریر بزند 

 با اینکه یم دانست برای ناتونایی اش در بارداری 

 نقِل دهاِن همه کس بود 

 اما با رفتاِر فرخ بانو کش جسارِت بازگو کردنش را نداشت 

 فرخ بانو به یک باره ایستاد 

 به طرف افرا برگشت 

 

 _ناهید اینجاست ؟؟ 

 

 ّب افرا گرفت جوابش را در نگاه مضطر 

 نیم توانست بازگردد 

 فرار کردن   در شانش نبود

ز  ز و زود باز یم گشیر  یم رفتند اندگ یم نشسیر

 سیع کرد گذشته را در ذهنش باز نکند 

 با قدم های استوار و محکم 
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 به همراه عروِس زیبایش وارده سالن 

اف شد   بزرگ و مملو از زن های ارسی

 

ز یم دیدش  ز جا نی   از همی 

 ساله اش را  ۳۰ ، کهنه عفونت کرده زخِم 

 ناهید کاشایز 

 خواهر سیاوش

 زن آن نامرد 

 و متاسفانه هوویش. 

 اه سوزناکش را در نطفه خفه کرد 

 از او از دیگر گذشته بود

 او حتر حق فکر کردن به گذشته را هم نداشت

ِ دخیر خرسو خان را نداشت
ز  او لیاقِت داشیر

 لیاقت نداشت
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 یم خواست دیگر غم و اندوه بخوردن

 در این دنیا 

ی که خوشحالشان یم کرد ز  در تمام این سالها تنها چی 

ی که به آن افتخار یم ز  کردتنها چی 

 عروسش بود

ی که به همیشان قوت قلب یم داد.  ز  تنها چی 
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 عرویس که با ورودش  

بهاری دیگر در خاندان همیشه طوفان زده زمستانیشان 

 آورده بود. 

 

امشان از روی صندیل بلند شده بودنند.   همه به احیر

 شداز کنار هر کس که رد یم 

 تنها با تکان دادن رسش

 داد جواب سالمشان را یم

 سالم سالم های

 ریز زن برادرش را یم شنید

ی نیم گرفت ز  اما چی 

 این دخیر زیادی با این گرگ صفت های،

 طینت فرق داشت  دریده

 تشان کردنندبه سمت باالی مجلس هدای

 کنار هند جگرخوار  
 
 دقیقا
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 ناهید 

 پر از فتنه بر روی مبل نشسته بود

 نگریستو از باال به فرخ بانو یم

ز که یم  خواستند همی 

 از کنارشان بگذرند 

 بدون از دست دادن زمان 

وع جنگش را نواخت  سوت رسی

وع کرد زخم زدن   و رسی

 

 _ به به

 اوغور بخی  

 ا به فقی  فقرا رس زدینفرخنده بانو خ  شده شم 

 از این وارا بانو 

   خییل زحمت کشیدین

ز   منت گذاشتی 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ز شد ز عروسش بر روی مبل مطمی   فرخ بانو وقتر از نشسیر

 با یه خونرسد وآرامِش زیادی بدون اهمیت دادن

 به گفته های ناهید گفت
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 مار غاشیه   _باز ما یه جا رفتیم

وع به ز   خم زدن کرد غش غش ِکشان رسی

 فتنه نریز ناهید 

ز رس جات  بدون دردرس بشی 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 تا دودمان خودتو خاندانتو به باد ندادم 

 

 ِبشدیر  

 به شدیر فرخ بانو ،ناهید را کوچک و حقی  کرد

 همه تعجب زده خشکشان زده بود که

ی نیم گفت  ز  کش چی 

 و مجلس در سکوت فرو رفته بود

  زیر گلیم همه یم دانستند تا پایان مجلس این مارِ 

 زهرش را یم ریزد

 رس را فقط فرخنده یم شناخت این اژدهای هفت

 فقط فرخنده

 هر وقت این زن را یم دید

  
 
 دلش برای آن زندگ

 کردن 
 
 برای آن چند سال و اندی تالش براِی زندگ

 حتر دلش برای آن نامرد هم میسوخت



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی نگفت  ز  ناهید دیگر چی 

 کم کم یِخ مجلس آب شد 

ف 
َ
 زدند یمزنها د

 کردندخدمه از مهمانان پذیرایی یم

 تابلو های از نقایسی کالسیک، سنتر  ومدرن 

 برای تماشا و فروش دیدگاِن زناِن جمع 

 عرضه یم شد 

ی یم  های خاص خودشمجلس زنانه با غیبت  شد. سی 

ز با یکدیگر صحبت یم  کردند و پریما و فرخ بانو هم نی 

 دانستندنواده کاشایز یمدر این میان فقط فرخ بانو و خا

ضد حمله جانانه این مجلس را ترک   که ناهید بدون زدِن 

 نیم کند 

 

 _پریماه جان 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 بلند گفته بود 
 
 عمدا

 

 
 
 عمدا
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 میخواست همه بشنوند

ِگره اخماِن فرخ بانو اتوماتیک وار در بغِل یکدیگر تنیده 

 شدند

 انتظارش را داشت اما نه به این زودی 

 واکنشش به ناهید ثابت یم کرد

 که جای درستر را نشانه گرفته 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 فهماند صدای لرزان پریما به فرخ یم

ز از نیت پلیِد این مار ی  صفت خی  دارد   که عروسش نی 

 

 _بله

 

 _عزیزم پس گ میخواد دوباره حامله بشی 

 سال گذشته  ۱۲

 اگه نتویز یه پرس به دنیا بیاری   اگه نتویز بچه بیاری

 حالو روزت میشه مثل خواهر شوهرِت 

ه یه زن دی...   شوهرت می 

 

 _ ناهید 

 

 فریاد زده بود

 با فریاد نامش را خوانده بود 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 دانست از کجا حمله کند این شغاِل ی  اصل و نسب یم

 دانست چگونه بزندیم

 که حریفش از پای بیافتد

 هم خودش را زده بود 

 هم پریماه را

 ه این کنایه هایش عادت داشتدیگر ب  خودش به جهنم

ی شود  ز  اما این دخیر اگر قلبش چی 

 اگر برایش اتفافر یم افتاد 

 اگر... 

 حتر نیم خواست اتفاقات پس از آن را تصور کند

 

 

** 

 

 به شخصه خودم از این خانواده بدم یم یاد 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ه زدن رو مردای خانواده پارسا  چنی 

 بیا اینم پارِت زیاد
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 خسته و کوفته با رسدردی خانه خراب کن

 در اتاق را بست و

 تا تختش کشان کشان خود را کشید

 بر روی تخت نشست.  

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 وای که با به یاد آوردِن چند ساعت پیش،

 ُپشت رسش تی  یم کشید

 مهمایز شده بود میدان جنگ

 قیامتر که فرخ بانو به پا کرده بود 

 دامِن همه را گرفت 

ر رفته باشدکش نبود که از ز 
َ
ش د ز  یر تیِغ تی 

 استثنا حاِل همه را گرفت بدون

 و اماِن سخن به کش را نداده بود. 

 

 دلش برای فرخ بانو از ناراحتر ، به سوز در یم آمد

ز یم سوخت   حتر دلش برای ناهید نی 

 سه نفری که به نابودی کشیده شده بود
 
 زندگ

یه به تلخز زهر بر لبانش نقش
ُ
 بست  لبخندی ناراحت و ت

کش با فرامرز  ۲پریما بعد از گذشت   مشیر
 
 سال زندگ

 فهمیده بود



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 که شوهر فرخ بانو کجاست 

 که چرا نیست

 فرخ بانو 
 
 داستان زندگ

ی بود  دخیر
 
 داستاِن زندگ

 که خانواده اش بعد از چند سال ی  ثمری 

 به امید پرس بودند به دنیا آمد اورده بودنش

 پدرشان خرسوخان پارسا

 فهمیدن جنسیت بچهبعد از 

کش را مرد بزرگ کند  تصمیم گرفت که دخیر

 بدون توجه به جنایتت  که یم خواست در حق فرزندشکند

ز عروسک از دسِت  ش  از دست گرفیر  دخیر

 و به دست دادِن تی  و تفنگ به او

ک با یک نگاه آن   و امان از روزی که آن دخیر

 مجنِو راننده پدرش شود

 بود   ساِل  ۱۳آن موقع فرامرز تنها 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

اطور  و خوب به تبع همه توجه ها به سمت شاهزادِه امی 

 بود

ختش
ُ
 تا شاه د

ِ ان بوته پر از دردرس 
ز ز به شاخ و برگ گرفیر کش هم نی 

 توجیه نداشت
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 فرخ بانو آنطور که تعریف میکرد 

 یم گفت بعد از مشقت های خییل زیاد 

 آن دو به هم رسیده بودند. 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 موقعیت فرخ بانو  به وسیله

 شوهرش به جاهای خوب

 به مرتبه های عایل مقام رسیده بود

ک با هم متوجه یم  مشیر
 
 شوندبعد از چند سال زندگ

 که نیم تواند بچه دار شوند

 با اینکه هر دوی آنها همدیگر را عاشقانه یم پرستیدند 

ویل شوهر فرخ بانو به اجبار با خواهر کاشایز ها ازدواج یم 

 کند

ون زده  و   خوب فرخ بانو هم از آن خانه بی 

 و دیگر برنگشته بود تا به االن

 ویل شوهرش به طالقش دادنش راضیت نداده بود 

 

ی به  ز ز چی  پریماه دیگر فهمیده بود در این خانواده نتوانسیر

 معنا مفهویم است



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

د  بانو یم توانست به راحتر آب خوردن طالقش را بگی 

 اما نگرفت

 نوز دلش با آن مرد استفهمیدن این که ه

 کار سختر نبود

 فرخنده با نفوذی که داشت

 از خانه آنها خی  یم گرفت

 به کاِم ناهید هم نیست و
 
 یم دانست که زندگ

 با او خوب رفتار نیم شود . 
ا
 در ان خانه اصل

 

 فرخ بانو شعور و منِش بسیار باالیی داشت 

 با اینکه ثروتمند بود

 و تحقی  نیم کرد اما هیچ وقت خدمه را خرد 

 کرداتفاقا برعکس محبت یم

 اما زیر پوستر 

 انگار که یاد گرفته بود 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 اینگونه محب... 

 

 با باز شدن وحشیانه در از جا پرید
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ه شد  ترسیده به در زل زده خی 

 نیاز بود

خانه ز  ییک از خدمِه آشی 

 هم سن و ساِل فرنوش بود . 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 از ترس زبانش بند آمده 

ک ترسی بزند    نیم توانستو   که حتر به دخیر

 

 _ خانوم ببخشید 

 بخشید یه لحظه نگاه این کنید 

 نگاه کنید 

 

 

 تند کنارش دوید 

 و گوشیش را به زور در دستاِن پریما جای داد 

د  ز  هنوز قلبش تند تند می 

 آمد و نفس هایش ییک در میان یم

ه شد  ک خی   گیج و متحی  به صفحه موبایل دخیر

 وای

 وای من داشت چه یم دید 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ده شده   حس یم کرد قلبش در هم فرسی

ش  از ظلم دخیر

کش  از ی  رحم بودن دخیر

 فرنوش بود

 که در حیاط پشتر عیل پرسِک جوان را 

ز کردن کفش هایش کرده بود   مجبور به تمی 

 آنهم در الیو

 جلوی دیده چند هزار نفر 

 کرد اشک در چشمانش جمع شده بودحس یم

 چرا؟؟ 

 ا او؟؟چر 

 چرا حاال؟؟

 چرا اینها اینگونه بودند

 دیگر نیم کشید 

 نه قلبش و نه روحش 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 قلبش نیم کشید خیانت شوهرش را 

 جسمش نیم کشید دعوا و تنش امروز صبح را

ِ تخسش را 
 وجودش تحمل نداشت سنگ دیل دخیر

 دستش را بر روی قلبش نهاد

 المصب انچنان تی  یم کشید 

 ن به او را هم نیم دادامان نفس کشید  که حتر 
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 این قلِب المصبش اجازه نیم داد 

َود 
َ
 تا حیاِط پشتر یک نفس ِبد

ش را با نهایت سخت ی تنبیه کندتا دخیر  گی 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 نیاز وحشت کرده از خبظ که از او رس زده بود

وع به گریه و زاری کرد   رسی

 

 _خاک بر رسم خانوم خ  شده

 وای غلط کرد

 بتون درد میکنه وای خانوم قل

 غلط کردم 

 

 نفس نفس زنان گفت 

 _ کمکم.. 

 کمکم کن برم تو حیاط

 بیا

 بیا دستمو بگی  

 

 خودش را بر روی نیاز انداخت 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 و به او تکیه کرد 

 انقدر وزنش کم بود

 که دخیر توپر و چاق کنارش یم توانست

 با یک حرکت به زیر بغلش بزند

دش...   و تا هر جایی که یم خواهد بی 

 

 

 

 *** 

 

 

 

 بکفلش

 گذشته 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 دو شب از جنایتر که پیام انجام داده بود

 یم گذشت 

 هیچ کدام خواب و خوراک نداشتند 

 همیشان بد بود  حال و روز

 خانواده متوفا نه اجاز صحبت با خودشان را یم داند 

 نه راضیت یم دادند 

ِ دیه بودن
ز  و نه رایصز به گرفیر

 برادرش پیام در این دو روز

 قدر الغر و پژمرده شد بود ان
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سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 

 که حد نداشت

ز جلسه دادگاهش هفته دیگر بود   اولی 

 و باید تا ان موقع صی  یم کردنند

س آور و ترسناک بود   آنقدر آن شب اسیر

 که با به یادش آوردنش دوباره حالش بد میشد

 بعد از آمدن پیمان کنارشان

بدون   یل دوستانه و عادیبه دور از انتظار پریماه آن دو خی

 حضور پریما 

 ها با هم صحبت کرده بودند تا ساعت

ِنش میان آن دو بود 
َ
 پریما هر لحظه منتظر ت

 وگوی شان را پایان دادن ویل خییل عادی و معمویل گفت

و بعد هم فرامرز با یک خداحافظز عادی از پریما آنجا را 

 ترک کرد 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 یاورده بودتا به االن پیمان را تنها گی  ن

 هایشان رس در بیاورد تا درباره صحبت

هرچند که خجالت از برادرش دلیل این عقب انداخت ها 

 بود 

 دیشب آخر

 که به خانه آمده بودند

 بوی زمخت خییل بد مایه گندیده شده 

ون گذاشته بود  حال همه را بد  که برای ناهار آن روز بی 

 کرد 

 طوری که مجبور شدند

ز بخوابندهمه در سوئیت پ  ایی 

ز  کردن گند کارِی آن مایه  ز مشغول تمی  از صبح تا االن نی 

یخت بود   بی 

 دیگر نفسش باال نیم آمد

ر 
َ
 با صدای چرخش کلید در د



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 رسش را برگرداند 

ه شد  و با آن طرف خی 

 برادرش پیمان بود

ز بود این موقع از روز که آمد   مطمی 

 برای صحبت کردن درباره فرامرز بود 

 

 _اه

 ه این بوی گند مایه که هنوز تو خونه یما

 یاد 
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سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 _ نگران نباش داداش

 پنجره هارو باز میذارم

 تا این شب بوش یم ره 

 

 الیک با کابینت هاور یم رفت تا وقت خود را  بگذراند 

 

 _ پریماه

ز کارت دارم   بیا اینجا بشی 

 

 بالخره طاقتش تموم شد احظارش کرده بود

 کشید و به طرف سالن رفتنفس عمیق  

 خجالت یم کشید

م  پر از رسی

 روبروی پیمان بر روی مبل نشست 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 _با هم کجا آشنا شدین؟ 

 

 پرده مستقیم و ی  

 وسطه هدف زده بود 

 بدون آنکه فرصتر به پریماه دهد

 برای جمع و جور کردن خودش 

 

 که داشتم از فروشگاه میومدم   _ یه روز

 خونه 

 ودممنتظر آقای محمدی ب

 که دیدم توی یه کوجه دزد با چاقو زخمیش کرده 

 

 _خوب بعدش 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 _هیخ  دیگه من که بهتون گفته بودم 

 یادته 

 اون روز با محمدی بردیمش بیمارستان 

 

 _بعدش خ  شد 

 

 _ دیگه .. 

 دیگه هیخ  نشد 

 

ِ هیخ    _یعتز دیگه هیخ 

 

 _نه داداش گه گایه میومد جلوی دانشگاه دنبالم 

 

 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 
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 روی که در چشمان برادرش نگاه کند را نداشت

 آنقدر ی  عرضه بود   
 و از طرفز

 که حتر دروغ هم نیم توانست بگوید 

 

 _ شغل پرس چیه؟ 

 

 _ داداش رانندهِ 

 ویل خییل پرس خوبیه 

 

 _مامان باباش کجاست؟ 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 _انگاری تو تصادف فوت شدن 

 

ز لوکِس مال خودش بود   _اون ماشی 

 

 _نه 

 داداش مال صابکاِرشه نه 

 

ه شده بود   پیمان با تاسف به خواهرش خی 

 

 _ خواهر ساده من 

 خواهر بدبخت من

ز راننده کیه؟  همی 
 میدویز

 میدویز پرس کیه ؟

 میدویز کس و کارش کیه ؟؟

 ده نمیدویز دیگه 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 نیم دویز 

 خواهر ساده منو هرخ  بگن بهش باور یم کنه

 یم کنهفقط داره تو محوطه امِن خودش زند 
 
 گ

 و پیش خودش یم گه  

 هرگ بیاد جلو بم محبت کنه باهام مهربون باشه 

 دوسته 

 

 گیج شده بود 

 زده حرفهایی که برادرش یم گفت را هظمخجالت

 نیم کرد

 چه یم گفت ؟؟

 از چه سخن یم گفت؟

 

 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 
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؟؟   _داداش یعتز خ 

 

 _ یعتز اینکه فرامرزی که تو راننده میدونیش

  خرسو خانه پرس 

 پرس خرسو پارسا 

 خاندان پارسایی که ده تا ترییل با هم

 اسم و رسم و نصبشونو نیم کشنه

 انقدر که نفوذ دارن 

ز   ده تا مثل منو و تو رو یم خرنو آزاد یم کیز

 خوانوادهشون خییل خطرناکه 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 طوری که کش جرعت در افتادن باشونو ندارن

 بعد خواهر خوش خیال

 انندنسمن میگه داداش ر 

 پرِس خییل خوبیه 

 

 اون شب که با من حرف زد

 فهمیدم قصدش خییل جدی 

 خییل جدی

 یم فهیم یعتز خ  

 یعتز اینکه اگر بخواد باید بشه

 یعتز اینکه دیگه هیچ اما اگر ای توکارشون نیست

 اگر هم نخوای 

 ما نخوایم 

 میان یم برنت 

ی بگه بهشون   بدون اینکه کش ز  بتونه چی 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ه از دست کش کاری بر بیادبدون اینک

 

 در چاله های عمیق پر از وحشت ذهنش فرو رفته

هایی که پیمان یم  
ز  گفت وچی 

هایی که پریماه از فرامرز دیده بود
ز  چی 

 کیل تناسخ بایکدیگر داشتند 

 او سوء استفاده کرده بود
 
 یعتز فرامرز از سادگ

 از سادگیش

 ا به او داد پریماه با نهایت بدبختر النگو طالی خودش ر 

ز کاری کرده  چرا فرامرز با او هم چنی 

 حس یم کرد پیش برادرش تحقی  شده 

 حس یم کرد درونش ویرانه بیش نیست 

 

 هر دو در عمیق ترین تارییک های وجودشان فرو رفته بود 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

پریماه به رفتارهای اصیل فرامرز  در طول این مدت فکر 

 یم کرد 

ز وحشت کرده  و پیمان نی 

دبا خود حر  ز  ف می 

 

 

 اینم پارت زیاد 

 ببینم یکیت بگه کمه 

 یم دونم چیکارش کنم
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 _بدبخت شدی



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 بدبخت شدیم

 از اون ور

ه  زنجی 
ز اون روایز  ای رامی 

 از این طرف پرس خرسو پارسا 

 حاال چیکار کنیم؟

 چه خایک تو رسمون کنیم

 میدونم 

 افتدمن یم دونم یه خوِن دیگه راه یم

 رحم کن خدایا خودت

 بدبخت شدیم

 بدبخت شدیم 

 

 

 

 *** 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 

 

 در خانه را بست

 و به سمت کوچه حرکت کرد

 در این دو هفته خواب خوراک نداشتند 

ی شد  جلسه اول دادگاه برادرش به بدترین شکل ممکن سی 

 بود

 هیچ امیدی نبود

 به هیچ نتیجه
ا
 ای نرسیدندو عمل

 هم شد در جلسه بعدی و پیام برادرش به قتل عمد مت

 و خانواده مقتول هم تقاضای قصاص کردند

 قرار بود در جلسه آخر حکم نهایی صادر شود

 دلش آتیش گرفت

 وقتر در دادگاه برادرش اشک ریخت



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 دیوانه شده بود 

 از اشک چشم پدرش 

 از رس خمیده برادرانش

 زار یم زد

 هیچ کش نه زور و نه دل  

ز و جدا کردن  جلو رفیر

 هم را نداشت آن دوقلو وابسته به

 آن قدر حالش خراب و بد بود 

 که حاضز انجام دادن 

 هر کاری بود 

 تا برادرش آزاد شود  هرکاری

 هر کاری

 

 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 
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 در آن بدبختر و حال خراب

 در دادگاه فرامرز را دید

 داشت نگاهش یم کرد

 از طوفان چشمانش معلوم بود

 که از وضعیت او رایصز نیست

 امد اما جلو آمد نی

 پیمانم دیدش 

 اما تنها با نگایه معنا دار به پریماه 

ی نگفت ز  دیگر چی 

ز و هم امده بود   رامی 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 انقدر که دور و برم یم چرخید 

 دست مشت کرده فرامرز انقدر کبود 

 و اماده کوباندن در جایی بود 

که پریماه هر لحظه امکاِن قتیل دیگر توسط  فرامرز را یم 

 داد

 

 امرز  گرفته بود انقدر دلش از فر 

 که دیگر نه به وجودش اهمیت داد

 و نه دیگر نگاهش کرد 

ز جواب هیچ تمایس اش را نداده بود  در این دو هفته نی 

 اما پیام هایش را یم خواند

ون یم زد  هر وقت از خانه بی 

 متوجه یم شد کش زیر نظرش دارد

 اما چون یا با خرسو و پیمان بود

 یا با پدرش 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

  شد نزدیک نیم

 یم دانست اگر بیاید دیگر قیدش رابه تمامه یم زند 

 و اال فرامرزی که پریماه یم شناخت 

 پررو تر و گستاخ تر از این حرفا بود

 در فکر و خیال های ی  رس و ته خود غوطه ور بود

 که با رس در آغویسی فرو رفت  

 بدون نگاه کردن یم دانست فرامرز است

 عطرش وجودش را فریاد یم زد 

 خود را جمع و جور کرد زود 

 و خواست از کنارش بگذرد 

 که او مچ دستانش را گرفت

 قبلش بازگرداند   به جای

 

 _ بدم میاد جواب تلفنمو نمیدی 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 جوابش رانداد 

 

 _بدم میاد بهم توجه نیم کتز 

 

ی نگفت  ز  باز هم چی 

 کاش ولش یم کرد
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 پریماه وقتر این کارها را نداشت 

 کرد که با او وقت گذراندنحس یم  

 خیانت به خوانواده اش است



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 او باید االن... 

 

 _ بدم میاد تو چشام نگاه نیم کتز 

 خانوم 

 آهای

 فرشته منو بیار پس بده

 

 _ منم بدم میاد از دروغ شنیدن

 آقا

 آهای فرامرز مهربون اما راننده منو بیار پس بده 

 

 _ پریما 

 

 _دروغ گفتر 

 ستر با تمام بدجنش نش



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 به سادگیم خندیدی 

 

 _ تف تو ذات اون که بخواد به تو بخنده

 و از سوءاستفاده کنه

 

 _پس چرا دروغ گفتر 

 فکر کردی ازت پول یم خوام 

 

ه شد  در چشمانش عمیق خی 

 چه به این فرشته ظالم یم گفت 

 

 _دلم نمیخواست تو هم مثل دوروبریام بشی 

 بایسی دلم نمیخواست تو هم فقط برای پول پیشم 

 برای پول دوستم داشته بایسی  

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی با پیام خ  داشتر   _اون شب تو کالنیر

؟  یم گفتر

 

 فرامرز شیطان خندید 

 

 _ اگه یم خواستیم تا بفهیم 

یف بیارین    یم گفتیم پریاخانوم بفرمایید ترسی
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 _فرامرز 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 

 ترسی زده بود 

 

 _چرا جواب تلفنمو نمیدی 

 

 دویز دیدی می  _ خودت که

 داداشم تو وضعیت خوی  نیست  

ز   ممکنه زبونم الل اعدامش کیز

 اون وقت من بیا... 

 

 _بیا بریم ناهاربخوریم

 امروز مهمون من 

مت یه جای خوب   یم خوام بی 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 _وایت  فرامرز

 میفهیم خ  میگم 

ز   پیام رو یم خوان اعدام کیز

 انوقت من... 

 

 _باشه 

 باشه داداشت با من 

 

 شم باتو؟؟_ یعتز خ  دادا

 متوجه هستر من تو چه وضعیت.. 

 

 _ یعتز من اون الدنگ میفرستم وِر دلت 

 خودم آزادش یم کنم

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 به برادرش شده بود را نادیده 
 
سیع کرد اهانتر که مستقیما

د  بگی 

 و به جمله بعدیش توجه کند 

 

 فرامرز ؟؟
 

 _راست مییک

؟؟   یعتز کمکمون یم کتز

 

 _ آره 

 چشمانش گفت  با نگایه معنا دارد در 

 

 _ آره کمک یم کنم 
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سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 

م واسه این برق توی چشمات دنیامو بدم  حاضز

 

 

م لپ هایش رسخ شده بود  از رسی

د  ز  قلبش تند تند می 

 فرامرز شخصیت عجیت  داشت

 گایه جدی 

 گایه وقت شوخ طبع 

 و در اکی  مواقع خبیث و مرموز

 بود  اما مهربایز رفتارش با پریماه انکارناپذیر 

 

ده شد   با به یاد آوردن آن مادر و خواهر ظالم قلبش فرسی

ز لب زد   و غمگی 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 _ اما چه جوری 

 تو ندیدی مادرش خییل بده 

 من ازش یم ترسم

 آن روز هر چقدر التماس کردم 

 هرخ  گریه کردم

 قبول نکرد رضایت بده

 

 اخم ترسنایک بر چهره اش پدیدار شد 

 

 _بله 

 و زاری جلو زنیکهبله خی  دارم از گریه 

 آخرت باشه که این کارو کردی  باره

 من خودم یم دونم چیکار کنم

 تو کار به این کارا نداشته باش



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 پاتو بزار رو پات مثل یه ملکه

 باش   منتظر اومدن داداشت

 

 با به یاد آوردن پدرش هول کرده

 لب زد 

 

 _وایی فرامرز یادم رفت

 دیرم شد آقا جونم منتظرِ 

 باید برم 

 

 _بیا برسونمت 

 

 _هیییع

 اصال یم خوام برم به حجره

 ییک میبینه



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

* 

 

ز  ارم بخونیی  ز  این متتز رو که می 

 

 

هر جریم مستوجب  قانون مجازات اسالیم بر طبق

ز همانند سایر جرایم دارای  مجازات است درباره جرم قتل نی 

 مجازات است

از جمله جراییم است که دارای شدید  جرم قتل عمد که  

قصاص است  مجازات جرم قتل عمد جازات است . ترین م

 . 

 

اولیا  در صوریر که قاتل مرد باشد و مقتول مرد باشد

مقتول یم توانند قصاص قاتل را از مقام قضایی  دم

 بخواهند . 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

اما در صوریر که قاتل مرد باشد و مقتول زن اولیا دم 

قاتل باید نصف دیه را پیداخت نمایند تا قاتل  قصاص برای

 ص شود . قصا
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 _وایی فرامرز یادم رفت

 دیرم شد آقا جونم منتظرِ 

 باید برم 

 

 _بیا برسونمت 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 _هیییع

 اصال یم خوام برم به حجره

 ییک میبینه

 

 _پریماه اگه جواب تلفونامو ندی

 این دفعه میام تو خونتون یم خوام

 ببینم بعدش گ چیکار یم تونه بکنه 

 

 _هییعع

 تن و بدِن منو نلرزون اینقدر   فرامرز

م   من دیگه دارم می 

 خداحافظ 

 

 با تکان دادِن رسش جوابش را داد

 تا از پیچ تا از پیچ کوچه ناپدید شد



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 رفتنش را تماشا کرد

 

 

 

 

 دستش را از خون کثیف آن خائن

 با دستمال گردنش پاک کرد

 جنازه ی  جان و اسفناکش

 روبروی چشمانش دراز به دراز افتاده بود 

  ۲۰تانش از دس
 

 ناحیه یا حتر بیشیر شکستیک

 داشت

 استخواِن لگنش پودِر پودر شده بود 

 فرامرز با ی  رحیم تمام

 تی  درون و کلتش را در قلبش خایل کرده بود ۶

 . همچون جیگر زلیخا 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 

 با لذت به آن حیوان جان داده نگاه یم کرد 

 عجیب روحش با این صحنه ارضا میشد 

ز دلیل بود   به همی 

 که هیچ یک از افرادش ایرایز تبار نبودند

ین  هاِی ،همه بهیر

 بودند FBIخارج شده از سازمان 

 رسد و ی  احساس

 و صد البته حرفه ای وفادار 

 شدن اریک به خودش را حس کرد  نزدیک

 بدون اینکه به سمت او برگردد 

ه به جنازه  گفت    خی 

 

 _ بیا اینجا برام تعریف کن



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 خ  شد؟

 

 

#part_204 

 

 

 

 _اصال کوتاه نمیان

 رسسختانه یم خوام که اعدام بشه

 

ز خواسته   از من یه چی 
 _اون دخیر

 من باید انجامش بدم 

 پس باید انجام بشه

 نمیخوامم زیاد واسه اون پرسی رو مخ انرژی و هدر بدم

 که از زندان فراریش بدم 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 پس راه دیگه پیدا کن برام 

 

 _چشم قربان 

ی که خ ز  واسته بودینراستر اون چی 

 روش تحقیق کردم 

 پرسی که پیام کشته

 اسمش سینا مردایز  

 سال داشته ۲۲

 فقط یه خواهر بزرگیر از خودش داره

 یم کرده
 
 و تنها زندگ

ه  تویه ده سالگیش پدرش خونیش یم می 

اده ز  و دو سال بعدش مادرش با تیمور علی 

 پرس عموش ازدواج میکنه

 وضع مالیشون خوبه 

 ید نخ دارنیه کارخونه تول



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 که توسط مادرش اداره میشه

 که یه زن خییل مارموزه 

 

 از پوشه زرد رنگ درون دستش

ون آورد  چند عکس ، برگه و کاتولوگ بی 

 جلوی رئیسش گرفت  و

 تا آنها را ببیند 

 

 _اونطدر که فهمیدیم تو کارش رو باز نمیکنه 

 یه کلیک تو کارش هست

 کردکه باید درست و حسای  دربارش تحقیق  

 اگر هم از این راه به نتیجه نرسیدیم

 باید رای قایصز را بزنیم

 و به طرف خودمون بکشیم 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 _ خوب پس انجامش بده 

 این کار خییل داره طول میکشه
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 _بله قربان 

 

 

؟   _ از پرس تیمور چه خی 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 _فعال که تو این وضعیت مجبور به عقب نشیتز شده 

 ند ادامه داشته باشهویل فکر نکنم این رو 

 باالخره یه حرکتر یم زنه 

 

 _غلط کرده 

 

 _دربارش که تحقیق کردم 

ز خییل عجیب برخوردم   به یه چی 

 

 به سمتش چرخید 

 و با نگاهش به آن فهماند که منتظرد که جوابش را بدهد 

 

 _ انگار که بیماری روایز داره

 
 

 اونم از بچیک

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 _ چه بیماری روایز ؟

 از چه نوعش؟ 

 

 _ اختالل دوقطت  

 

 _ کش از خانواده پریماه

 این موضوع رو میدونه 

 

 لحن و گفتارش خوشحال بود

یک خوشحایل عجیب و غی  قابل باور برای اریک درونش 

 موج یم زد 

 

 _ هیچکس

 ظاهرش رو حفظ میکنه

 وقتایی که بیماریش عود میکنه 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 به بهونه کار و تفری    ح 

 خودشو جای حس میکنه. 

 ترسیدباید ازش 
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 مبارزش حرف نداره

 وبه خاطر استعداد خییل زیادش

 تو هر زمینه فعالیت داره

 به جورایی یم شه گفت افتخاره یه طایفس

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 پدرشم که مقام درار

 و جز باالدستر ها به حساب یم یاد

 قدرتش هم به نسبت زیادِ 

 ثروتم که داره

 خوشتیپم که هست

 اریپس  حریف قدری روبه روت د

 

 بدون اجازه دادن به فوران خشِم ّریسش باز هم ادامه داد 

 

 _ اها داشت یادم یم رفت 

 از همه مهمیر خواستگار پریماه 

 و به نویع قهرمانش برای نجاتل داداششه 

که خوب این یه پوئن مثبت برا اون به حساب یم یاد اما تو 

 در نظر پریماه خ  هستر 

 بزار برات بگم
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 ش یه دروغ گو کال 

 که از ترس تیغ نزدنش بهش دروغ گف... 

 

ز برداشت یقه اش را گرفت   خی 

 

 _خفه شو 

 

 اریک بدون اهمیت به چشماِن رسِخ فرامرز

 گفت: 

 

م  _ من تنها نتیجه که از اینها یم گی 

 و درک یم کنم  این بوده که

 باید هرچه رسیعیر از دستش به طور کل خالص بشی 

  برات دردرس درست یم کنه  چون
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 _هه

 اون پرس برام دردرس درست میکنه؟

 بهم برخورد 
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 _حرفمو جدی بگی  

 

 ِ  _طرف دوقطت 

ز رو داشته بایسی   باید انتظار همه چی 
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 ساله پیش یه پرس تو کوچه وقتر مزاحِم پریما شده بود

ز فهمید   رامی 

 و پیداش کرد

 اونقدر که اون مزاحم زده 

 که تا االن تو کماست

 ییل کارهای دیگه که فقط به خاطر پدرشو خ

 االن ول میچرخه 

 

 جنون وجود فرامرز را در برگرفت 

 ان پرسک اصال چه کش بود 

ت بخرج دهد   که برای زنش غی 

 

 _چطور جرعت کرده نزدیِک فرشتِه پاکم

 بشه

 چطور این شجاعت را به خودش داده 
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 که فرشتِه منو دوست داشته باشه 

 
 
 برام دردرس درست یم کنهداری به من یم گ

ز غلظ بکنه  اصال کیه که بخواد همچی 

 پاک یم کنم هفت نسلشو 

 

 _همونطور که تو تونستر نزدیکش بشی 

 و دوستش داشته بایسی 

 

 فرامرز مات برده یقه پرساهنش درون دستش شل شد

 به اریک نگاه یم کرد

 که برای خودش هنوز هم داشت از حقیقت 

 یم گفت

 

تو هم دست کیم از اون نداری شایدم حتر  _تو روایز بودن

 بیشیر 
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 نگاه به جنازه زیر پات بکن 

 

 با دستش به جنازه زیر پایش اشاره کرد
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ایی که تو از پدرش به زور گرفته بودی و بر 
ز _ فقط چی 

 داشت

   و االن مرده

 

   _ و مزخرف نگو



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 
 
 چرا چرت یم گ

 م االرث خودت که یم دویز مدارِک پدرش سه

 مادرم بود 

 که گرفتم

 حق گرفتنیه 

 حقو باید گرفت 

 این لجن به من نزدیک شد

 از اعتماد من سوءاستفاده کرد 

 خودشو تو گروهم جا داد

 بعد از پشت خنجر زد 

 با چاقو زخمیم کرد  

 

اهنش را در دستش گرفت  با به یاد آوردن حرفش دوباره پی 

 درون صورتش غرید 
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 _ من ابلیس 

 هیوالمن 

 
 

 اصال من هرخ  تو بیک

ی که میدونم ز  اینکه   تنها چی 

 اون دخیر باید برای من بشه

 باید 

 میفهیم 

 

 پشیمان از حرف ناحقر که زده بود 

دلجویانه دسِت دوسِت نزریک تر از برادش را گرفت و آرام 

 گفت: 

 

 _از اینکه مطمئنم

 هیچ شیک توش نیست

 رست میکنه فقط حواست باشه این پرس برات دردرس د
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 همه اینارو گفتم 

 گفتم که بدویز 

ز ییک مثل خودته  ارمی 
 بدویز
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 که حواست بهش باشه

 اینو بفهیم   گفتم که

 

 یقه اش را ول کرد

 و عصت  سیگاری روشن کرد

ه به عصبانیتش نگاه کرد  ه خی   خی 
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 کاش کیم

د  کاش فقط کیم ز را جدی بگی   رامی 

 داردکاش بفهمد حریف قدری 

 

 

 

 

 سیتز چای درون دستش را 

ز گذاشت   بر روی می 

 و کنار پدرش نشست 

 بوسه پرمهر پدرش بر روی گیسوانش

 لبخندی انرژی بخش بر لبانش آورد

 که جایز دوباره به ان سه مرد بخشید

 پریماه دستش را دور گردِن پدرش حلقه کرد 

پیل آقا جانش
ُ
 چند بار پشت رسهم لپهای ت
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 را محکم بوسید

 چایی 
 و با حایل خوب لیوایز

ز برداشت    از روی می 

 

 _وای بابا جان یعتز حالم جا اومد. 

 کاشیک خدا به جای این سه تا نِر غول

 تا مثل تو به من میداد ۲۰

 دیگه من چه غیم تو این دنیا میتونستم که داشته باشم 

 

 بعد با ناراحتر با خود گفت 

 

 رم ب  _آخه من چطور دلم میاد تو رو شوهرم

 

ز گیل خوش عطر و بو در قلبش  شکفیر

اض برادرانش به پدرشان   همزمان شد با صدای اعیر
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 خرسو_ بابا داشتر مارو
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 خواهید شوهرش بدین پیام _میگه یم

 

 _ امروز ییک اومده بود حجره برای امر خی  

 

 چای درون گلویش پرید

 خرسو زود خود را به او رساند 

به پ  شت رس هم به کمرش زد و چند ضز
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 پدرش نگران دستش را بر روی شانه اش نهاد 

 و پرسید 

 

 _خ  شد بابا جان حالت خوبه ؟

 

 پیمان از تکه مبل جدا شده 

 با نگایه جدی از پدرش پرسید 

 

 _ گ بود بابا؟ 

 

ز شد  کش مطمی   پدرش وقتر از حِا دخیر

 بر تکه مبلش تکه کرد 

 و گفت : 

 

 یبتون زد_ظهری که دو تاتون غ
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 تو حجره بودم داشتم کناره مجید ناهار یم خوردیم

ز گرون قیمت جلو دِر حجره پار کرد   که یه ماشی 

 و یه زنه ازش پیاده شدو اومد داخل حجره 

یه   فک کردم مشیر

 نگاه تابلو فرشا کردو یه چندتایی هم خرید 

 بعدم نشست

 بدون هیچ پیش مقدمه ای رفت رَسِ   رک

 اصل ماجرا 

 رادر من از دخیر شما خوشش اومده که ب

 و آخر هفته برای امر خی  مزاحمتون میشیم 

 

 پیمان اخم کرده 

 حرف دل پریماه را زد 

 

ز   که گ بود   _ بدون اینکه تحقیق کنی 
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 گ هست ؟
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ز بیان  گفتی 

 امروز چهارشنبس 

 اخر هفته دو روز دیگس 

ز   بعدشم وضعیت خودمونو نیم دونی 

 اداشم زندانه پیام د

 

 خییل هم اصیل  _ یه زن نسبتا جون و

 نگاهت که یم کرد چهار ستون بدنت میلرزید بابا جان 
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 ی  پرده پریما رو با داداشش خواستگاری کرد

 من هر چقدر گفتم نیم شه 

 اصال امان صحبت به منو نداد

 خودش برید و دوخت 

 

 _خوب حداقا فامیلش خ  بود 

 

 _گفت که فامیلشون 

 رسا ستپا

 

 

 

** 

 

 خانوما
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 عرویس داریم اونم چه عرویس 
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 معذب در صندیل اش جابه جا شد. 

 از خجالت رسِخ رسخ شده بود

م یم ریخت  و رسی رسی عرق رسی

 یک طرفش خرسو

 و طرف دیگرش پیمان نشسته بود 

 پریماه هر چه با خود کلنجار یم رفت 

 ، ده تا ییک یم کرد

 نداخت و چرتکه یم ا
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ز یم  توانست با صندوقچه پر از طال کوه رس می 

یتز روبرویش   کوه بلند شی 

 های های فاخر لباس و کفش

ز دیگر   و چی 

تا اندازه خودش را نادیده  ۴و از آن مهم تر از آن دسته گل 

د   بگی 

 

 

 

توانست آن چهار درشت هیکل ترسناک پشت اما نیم

 را تحمل کند   فرامرز و خواهرش که ایستاده بودتد

 اصال یم ترسد رسبلند کند

 شوکه شدن خانواده اش را حس یم کرد

 کردندتعجب یم

 از وجود این شش نفر با ظاهری جدی در عبوس
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EXCHANGE GROUP اکری از 

 که بودنند

 چه یم خوستند اینجا

 برای چه این همه صندوق صندوق طال همراهشان بود 

 رسش را اندگ بلند کرد

 زیر چشیم نگایه به آنها کرد 

 و خواهر فرامزفرخ بان

 کت  پیست خودش اما در ثالبه زنانه

ی که در وصف به این زن یم توانست بگوید  ز  تنها چی 

 ابهت بود

د   نه اینکه خودش را بگی 

 یا مغرورانه رفتار کند ها نه 

 . قدرت در ذاتش بود 

در رفتارش در لحن گویشش در نشست و برخواستش پر 

 بود 

 و ننش 
 
 از بزرگ
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 جذبت یم کرد  انگونه به خودش

 که نتوایز بر روی گفته هایش حرف بیاوری
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 لحظه ورود شان   هنوز که هنوزم

 پروژکتور بزرگ ذهن پیل بک یم شود  گهگایه بر
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آی  کاربتز با یک شلوار و شال سفید بر تنش کرده   تونیک

 بود

 و فریبنده در کنار ورودی ایستاده بود

 اول فرخ بانو  در را که باز کردنند 

 خواهر و فرامرز

 های فاخر وارد شد با عصایی با ارزش و لباس

 بعد از سالم با برادران و پدرش 

 روبروی پریما قرار گرفت 

ه   خوب در صورتش خی 

ز فقط فرار کند  در آن لحظه دوست داشیر

 برود در اتاقش زیر پتو امنش قایم شود 

ز فکر کند  و اندازه چند ماه به همه چی 

بینش باعث یمنگ ز  شداه ریز بینانه و تی 

 جمع و جور بایستد

 یم ترسید
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 اش نارایصز بودندبا اینکه خانواده

 وبرایشان

 مجلس در حال اجرای امشب

 اهمیتر نداشت

 اما پریما برایش مهم بود 

هر چه نباشد داشت با کش که دوستش داشت ازدواج یم 

 کرد

 با خود فکر یم کرد

   زن روبرو میشودبا یک کنایه یا رسدی   

ی که فکر یم ز  کرد ویل برعکس چی 

 زن به او نزدیک شد

د  و در آغوش خود گرفت او را به خود فرسی

ز   و با گفیر

 وجود تو تو قلب فرامرزی یه معجزه است

 عقب کشید
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ی که شنیده بود  ز  گیج از چی 

ه شد ز زن به سمت سالن خی   به رفیر

 تا اینکه فرامرز رو به رویش قرار گرفتند

 و شلواره دودی رنگ کت

 به او یم آمد و برازنده اش بود 

ه اش شود  دوست داشت فق خی 

 گیل در دست داشت که به او بدهد 

انه خرسو پیمان  زیر نگاهه مچ گی 
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 و صد البته چشم غره های فریماه

ی که در ذهنش بود پا پس کشید  ز  از چی 

کش  انهم بخاطر دلی 

ز و بوسیدِن  واال برایش کار نداشت  جلو رفیر

کش را  لپ های اناریه دلی 

 تنها دلیلش ناراحتر فرشته اش بود

 پریماه با خود یم گفت حاال عیب ندارد 

یتز به همراهش نیست     که گل و شی 

 اما چند ثانیه از پذیرفت این واقعه نگذشته بود

 کلفِت پشت فرامرزکه با دیدن آن چهار گردن

ت زبانش بند آمد  از حی 

 بود چه 

 

 با کشیده شدن بازوی سمت چپش 

ه شد  به خرسو خی 
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خانه یشان اشاره زد ز  با چشم و ابرو به آشی 

خانه را نگاه کرد ز  گیج و منگ آشی 

 تا ببیند چه شده

 و منظوِر برادرش چیست

 پیمان بازوهایش را گرفت

 و با لبخندی پر از حرس گفت 

 

 _پریماه خانوم

 چای 

 

 تازه دوهزاری کچش افتاد   

 ز منظور برادرشا

 رسخ از خجالت از روی مبل بلند شد 

 و با یک ببخشید آرام به آن سمت حرکت کرد

 به محضز که ورودی در را رد کردم 
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 اش را آزادنفس حبس شده

س از راِن پایش نیشگون گرفت  و پر از اسیر

 درد تا مغز و اسختانش 

 نعره زنان فریاد زد

 ادبا دستش تند تند رس جایش را نوازش د

ز یابد  تا دردش تسکی 

 و 
 
چند بار پشت رس هم در رس خود از روی بیچارگ

 
 
 درماندگ

 کردپشت رس هم تکرار یم

 احمق احمق احمق 

 احمق
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 چند نفس عمیق کشید 

 طالیی و زیبایی که دیروز خرید بود 
 سیتز

ز برداشت  را از روی می 

 از قبل درونش استکان چیده بود

ز    دم کرده بودچایش را نی 

 با نهایت دقت و سلیقه چای را درون استکان ها ریخت 

 و آن را در دست گرفت

 و با چند نفس عمیق

 چشمان خود را بست 

 و خدایش را صدا زد 
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 با آرامش به طرف سالن حرکت کرد 

ز   در آن لحظه تمام تمرکزش بر روی نریخیر

ز بود  چای  درون سینی 

 لبخندی پر از آرامش و مهربایز 

 رچند پوشایل زده

تا بیشیر از پیش دست پا چلفتر بودنش را به نمایش 

 نگذارند

س به طرف فرخ بانو رفت  با اسیر

 آرام خم شد

 و با یک بفرما سیتز را به طرفش گرفته

 یک استکانش را برداشت   

 و با یک ممنون عروس

 همه را رس جای خود میخکوب کرد

 پیمان دیگر نتوانست خود را تحمل کند 
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م برای عروس بودن خییل زوده_   خانم محیر

ی مشخص نیست  ز  هنوز که چی 

 

 خشک شده

 به زور خود را به سمِت فرامرز کشاند

 و ترسیده 

 در چشمانش نگریست

 فرامرز ریلکس و آرام در چشمانش نگاه کرد

ی نیست  ز  و با پلک زدن به او گفت چی 

 

 

 _آقا پیام چیشدن ؟؟
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ی را  دانست فرخنیم ز بانو از این حرفش یم خواست چه چی 

 ثابت کند

 کل خانواده را به هم ریخت   اما گفته هاش

 

 _فعال منتظر دادگاِه بعدشم 

 ببینم خدا خ  یم خواد 

 

؟؟  ز  _رضایت گرفتی 
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 _نه فعال

 اما هرخ  بشه 

مونو نداریم   ما تو این موقعیت  قصد شوهر دادن دخیر

 

 را خواند  پدرش با ترسی نام پیمان برادرش

 و فرامرز هم با چشمانش به خواهرش اشاره کرد

 که بس کند

 را در دست گرفت   پدرش َسکو

وع به صحبت کردن کرد   و رسی

 

ایطشو   _ خانم پارسا واقعیت مااالن نه رسی

 داریم

 و نه موقعیتشو

 بعدش پرس کوچکم االن وضعیتش مشخص نیست 

 تو بدترین روزهای زندگیمونیم



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

مو با تصمیم هول هویل و عجله ای دلم نیم خواد دخ یر

 بدبخت کنم

 اول باید تحقیق کنیم 

 اشما نباید این همه زحمت میکشید 

 دیدیدو تدارک یم

ایط ما خوب نیست  من بهتون گفتم که رسی

 شما اضا کردین 

 من گفتم ببینم خ  میشه

 من اصال انتظار نداشتم 

ا رو قبول کنم ز  اصال نیم تونم این چی 

 

ز اشاره کرد و به صندوق   های چشمک زِن روی می 

 

 _حاج آقا ما که نگفتیم

 کاری کنیم 



سوخر   مهشید حاجی زاده  
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ز دیگه ای یم یا چی   جشن بگی 

یمنامزدی ساده یم  یع  گی 

 تا کار آقا پیمان درست بشه 

 بعدشم دیگه نمیخواد نگران باشید

 درست یم شه
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اریم برای ماه دیگه  ز  _عقدشونو می 

 ص شدن وضعیت برادر عروسم عروسیم برای بعد از مشخ
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 فرخ بانو حرفش انچنان را پر قدرت زد بود

 که جای مخالف کردن برای هیچ کس را نگذارد

 از روی صندیل بلند شد  

 و جلوی پریما قرار گرفت 

ه شد  به خانواده اش خی 

د ز  در چشمان همه شان نارایصز بودن موج می 

 انگار که طلسم شده باشند

 اضشان را نداشته باشندو توانایی ابراز اعیر 

 حرفز نزدند

 به اجبار بلند شد 

 که فرخ بانو دستش را گرفت 

ی بزرگ و پرکار   و انگشیر

 که نیم دانست سنگش از چیست

 در دستش کرد 
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هایی که فرامرز برات آورده نداره
ز  _این انگشیر ربظ به چی 

 این انگشیر مال مادر خدابیامرزِم 

ز براش آو   رده بودنیشم اصلیه از وسط چی 

 که اونم برای عروسک گذاشته بود کنار

 حال هم من بعد از چند سال 

ز و میدم به تو  این مسئولیت سنگی 

 تا تو هم بدب به عروست

 

 

 پدرش معذب از جّو به وجود آمده

اض زبان باز کرد   بنا به اعیر

 

 _فرخ بانو چرا اینکارو میکنید

 بدوش 
 

 من میگم نره شما مییک
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ز   تو کار خی  حاجت هیچ استخاره نیست_ از قدیم گفیر

 این دو نفر همو دوست دارن 

 ما که نه نباید

 بیاریم 

 

 برق گرفته سیخ در جایش نشست
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 خوب که پدرش در حال و هواِی خود نبود



سوخر   مهشید حاجی زاده  
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 که نکته حرف خواهر فرامرز را درست بفهمد

 اما خرسو با چشمان ریز شده 

ه شد  به پریماه خی 

 نگاه میکرد  به هر کجا 

 اال برادرش

 شوند.   نیم خواست چشم در چشم

 

 ترسیدیم

 یم ترسید از اینکه مخالفت کند

 و خرسو پارسا با آنها روی دنده لج بیفتد 

ش را سیاه و تباه کند   دخیر
 
 و زندگ

 از قدرت و نفوذشان مطلع بود

 دلش یم خواست بیشیر مخالفت کند 

 اما یم ترسیدر

 شیر را داشتنه جرعت مخالفت بی
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 و نه دِل موافت کردن را

ز آنچنان پررو و مالکانه  پرسک نی 

ه ه خی  ش نگاه یم کرد  از اول مجلس تا به االن خی   به دخیر

 که حدو مرز نداشت

 بدون اینکه از کش خجالت بکشد

م و حیا ای داشته باشد  و رسی

 انگار که از انجام شدن این وصلت اطمینان

 کامل کامل داشته باشد

 دانست چه کند نیم

ش بود  مخالفت کردند مساوی با بدبخت کردن دخیر

ز هم یعتز نداشت اطمینان ض درصد از  و موافقتش نی 

 خوشبختر دردانه اش

 این همه طال با خود آورده بودند
 
 عمدا

شان کند   یم خواستند دامن گی 

ی دیگر ز  یا جی 



سوخر   مهشید حاجی زاده  
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 یم دانست عمدیست

ش شور یم زد ز االن دلش برای تک دخیر  از همی 

 تب تب یم کرد 

 دلش یم خواست

د جایی پنهانش کند   یم توانست بی 

 و تا آخر عمر در کنار خود نگهش دارد

دش    تا کش نی 

 نبیندش

 که بخواهد آزارش بدهد 
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سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 

 را بشکند  که دلش

 یم خواست تا آخر عمرش کنارش و عصای دستش باشد

ید نیم پریماه حس و حال ان لحظع خودش را نیم فهم

 دانست خوشحال است

 یا از مخالفت خانواده ناراحت 

 انقدر طول این چند ساعت عرق کرده بود 

 در گرمای آتش سوز وجودش ذوب شده بود

ی را نیم فهمید ز  هیچ چی 
 
 که تقریبا

س بازپریس خرسو برادرش را داشت   از االن اسیر

 خدا به خی  بگذراند 

 لس تمام شدبدون صحبت کردن در اتاق با فرامرز مج

وزی شان از خانه خارج شدند ۶آن   نفر خوشحال از پی 

وع  بود در خانیشان  این رسی
 

 جنیک



سوخر   مهشید حاجی زاده  
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 _چقدر بدم اومد ازشون

ز حرفمونو  بزنیم  اصال نیم ذاشیر

ارم این دخیر با این خانواده  ز ز االن بگم نمی  آقاجون من همی 

 وصلت کند 

 به وهللا که نیم زارم

 شورشو در آوردن

 مون گوش نیم دادندناصال به حرفا

 واسه خودشون دوختنو بریدن  

 

 عصبایز و رسخ شده 

 گفت با تهدید به پدرش این ها را یم

 پیمان اخم کرده در فکر فرو رفته بود

 هر چند لحظه یکبار به نشانه تایید حرفش



سوخر   مهشید حاجی زاده  
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 ترسید داد یمرسش را تکان یم

 

 همش یم ترسید

د   خرسو االن جلوی پدرش یقه اش را بگی 

 تیِت حرِف فرخ بانو را از او  بخواهدراس

 آرام و ی  رس وصدا 

 بدون جلب توجه

ز را جمع یم کرد     ظرف های روی می 
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سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

خانه یم برد ز  و در آشی 

 کردو نگران به آخرش فکر یم

 به آخر بحث امشب

 اینقدر که جای پیام در نظرش خایل یم امد

 که در بعضز از لحظه هاِی مجلِس امشب

 بغض گلویش را یم گرفت

 و محکم فشار یم داد

 پریماه فقط خود را به در و دیوار یم زد 

 که تحمل کند. 

 

 به صورتش آب زد 

 تا التحاب درونیش کمیر شود

ز نشست  بر روی صندیل می 

 رفتار و فرامرز خییل بد بود



سوخر   مهشید حاجی زاده  
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 حداقل چند کالم صحبت هم نکرد 

 بلکه دل پدرش را به دست آورد

 زده بود و فقط به او زل

 که باعث یم شد پریماه فقط رسی رسی عرق بریزد

 خواست دلش یم

 جراِت رس بلند کردن 

 ونگاه کردنش را داشت 

 تا به آن چشمان پرو و تخسش چشم غره ای جانانه برود 

 ویل از حق نگذرد خییل خوشتیپ شده بود 

بان قلبش با دیدنشتند یم زد   ضز

 چقدر که فرخ با.... 

 

 شانه اشبا تکان خوردن 

ون آمد   از فکر بی 

 خرسو بود 
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EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 گفت ؟ _پریماه این زنه خ  یم

 

د بود وع نی   این صدا نوای سوت رسی

 که  نواخته شد

ز زد   خودش را به ندانسیر

 وگفت 

 

 مگه خ  یم گفت؟  _ 
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سوخر   مهشید حاجی زاده  
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 _ اینکه شما همو دوست دارید

ا ز  این چی 

 داشت خ  یم گفت 

 

 _ نمیدونم داداش 

 

ز که چش  مانش را میدزدیدهمی 

 مردمک چشمانشان تکان یم خورد

ز بود   نشان دهنده همه چی 

ِ حتر 
ز یک دروغ   لعنت به او که در زندگیش عرضه گفیر

 ساده را نداشت

 

 _راستشو بگو پریما 

 تو این پرسه رو مشنایس 

 قبال دیدیش
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 راستشو بگو 

 

 خجالت زده با انگشتاِن دستس ور یم رفت

  افتد حس یم کرد االن فشارش یم

 وغش یم کند 

 

 _داداش 

 داداش ... 

 خوب راست ... 

 

ز را کشید   خرسو ان صندیل انطرف می 

 و بر رویش نشست 

 

؟   _خوب راستش خ 
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 _راستش... 

 یه روز که ... 

 یه روز که... 

 

 _خرسوو 

 

 پیمان بود

 که از ان جهنم نجاتش داده بود 

ی به او یم گفت ها نه ز  نه اینکه اگر خرسو بفهمید چی 

 برادرش خجالت یم کشید   از روی

 از گفتنش 
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سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 

 

 _بیا کارت دارم 

 

 _فعال کار دارم خودم 

 

 و رو به پریماه گفت 

 _خوب ادامه بده ابخ  

 یه روز خ  ؟؟ 

 

 _خرسووو

 داداش یه لحظه بیا کارت دارم 

 

 و با چشمانش به او عالمت داد



سوخر   مهشید حاجی زاده  
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 خرسو اندگ به تک خواهرش نگاه کرد 

 لند کنان بلند شد و غرو 

 زوبه پریماه کرد و گفت 

 

س   _اصال نیر

 من پشتتم نیم ذارم آب تو دلت تکون بخوره

 تا منو داری غم نداشته باش

و برام تعریف کتز  ز  الن یم رم بعد باید همه چی 
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س   _اصال نیر



سوخر   مهشید حاجی زاده  
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 من پشتتم نیم ذارم آب تو دلت تکون بخوره

 ته باشتا منو داری غم نداش

 

 

 *** 

 

 فلش بک 

 

 زمان حال 

 

 کردن
 
ز زندگ  در این کثافت  پذیرفیر

 به خودی خود برایش جهنیم سوزان بود 

 ها و ی  عدالتر های
 دیگر گستاخز

 تک فرزندش،

 از میدان دادن پدرش در همه موارد
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 برایش بانگ مرگ یم داد

ی که به یاد داشت از مسی  اتاق تا حیاط پشتر  ز  تنها چی 

 اِی آهسته ای بودصحنه ه

 سیاه رنگ  که تکه های

 و قسمت های دیگرش مسی  رسیدن به مقصد بود

 درک یم کرد

 بانو پشت رسش به همراهش یم آید

 پرسدو مدام از حال و احوال و پریشانش یم

 یم فهمید که نیازگریه کنان به دنبالش یم دود 

 زند و صدا یم

 

 خانم خانم صی  کن 

 دادادامه یم ویل ی  اهمیت به راهش

 در بعضز از این لحظه های سیاه و سفید تاریخچه مغزش

 اسمش را با نوای مختلف یم شنید



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ِی عصبانیت در چند سانتر   باالخره با تتز گر گرفته از میر

 معرکه به پاکرده 

ِ ظالمش ایستاد
 دخیر

 ی  حیا هنوز داشت از جوانک خورده یم گرفت 

 و هیچ ابایی نداشت

ی نیمدید پرسک رس یم ز  گفتخ شده از عصبانیت چی 

 داد و رس به زیر عوامر رسکار عالیه را انجام یم

 یم ترسید 

ک زیادی ناز پرورده  از اینکه غروِر پرسه دیگری توسط دخیر

 اش خورد شود 

 و حادثه دیگری پیش بیاید 

سید  مییر

 انقدر پرسک را ترور شخصیتر کرده باشد 

 که در فکر انتقام بیفتد
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 هنوز ماجرای نیما را فراموش نکرده بود

 آنقدر که ترسید بود 

سید   ماجرا از فرامرز نی 

سید آن لباس های خویز     نی 

 خونش از آن چه کش بود

فت  چطور پیرسی

 چه اتفافر افتاد 

 تواِن پرسیدن نداشت 
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 سیع یم کرد گریه نکند 

 بغض نکند

 خودش را نبازد

ِ ظالم  و همچون زیز منصف با ستم
 دخیر

ین آسیب  مقابله و در با کمیر

 به هر دو طرف موضوع حل کند 

ش نیم خواست بیماری اش را بهانه تربیت نادرست دخیر

 کند 

 کند   نیم خواست دیگر غش و ضعف

 دیگر بس بود

 هرچه به او رو داد بود

 چند نفس عمیق کشید

به آرام برعهده بر روی قلبش زد   و چند ضز

 چشمانش بست 
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 ت رس هم با خودش تکرار یم کرد و پش

 

 آروم 

 آروم آروم باش 

 طاقت بیاره

 آروم 

ین رسعت ممکن خود را پشت رس فرنوش رساند   با بیشیر

 

ِ امل 
_ مهسا اگه بدویز اون روز خ  شد دخیر

 میخواست مثل من رفتار کنه کودن...   مثال

 

به ای زد  با پایش به دسِت عیل و ضز

 و عصبایز گفت

 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

#part_224 

 

 

 

 

 _اههه 

ز کن   درست تمی 

ز کردنم نداری   عرضه تمی 

 

 و دوباره حرف زدنش را با مهسا نایم ادامه داد

 گفتمداشتم خ  یم 

 اها 

 .... کشیدمش کنار 

 هییععع 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  
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 پشت رسش قرار گرفت

از دستش کشید با   با نهایت زوری که داشت گویسی را

ه شد   غضب به او خی 

 

 داد دستش را بر روی بیتز اش قرار 

 و زیر لب اشاره کرد 

 

 _قطعش کن 

 زودددد

ک نگران و درمانده  دخیر

 الیوش را با یه 

 االن کار دارم

 بعدا میام

 بست  

 پریما دستش را جلو کشید
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 که گویسی را در دستش قرار داد 

 بالفاصله گویسی را گرفت 

 

 چه کاری انجام میدی دخیر   _این

ه  دلت یم خواد قلبم از دست  تو بگی 

 خوبه

 خوبه ی  مادر بشی 

 اونوقت بابات یه زن دیگه بیاره باال رست 

 دلت یم خواد

 داری چیکار یم کتز تو

 کشیدمش کنار چیه 

 
 
خری که به هر که یم ریس بهش زور یم گ  مگه تو رسی

 فک یم کتز 

 نیم دونم تو مدرسه چیکارا که نیم کتز 

 درسته مدرسه ماله باباته



سوخر   مهشید حاجی زاده  
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ز   اما ادما که برده بابات نیسیر

 اینجوری رفتار یم کتز  که
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 ترسیدفرنوش یم

 مثل سگ یم ترسید

د   که نکند قلبش بگی 

 

 _ تقصی  خودش بود 

 آبمیوه ریخت رو کفشم



سوخر   مهشید حاجی زاده  
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 اینو بابا از مسکو برام اور.. 

 

 میشه هان  _ مگع خ  

 یه کفِش دیگه یم شستیم 

 نیم شدم خدا داه برای بابات

 سه تای دیگشو یم خرید برات

 ن چه رفتاری با ملت داریای

 فکر یم کتز همه زیردست باباتن

 چرااین کارا خ  یم کتز فرنوش

 مگه کمبود داری؟ 

 

 بانو خود را نزدیک کرد و دست بر روی شانه هایش نهاد 

 _دخیر آروم 

 آروم باش 
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ک ترسیده نفس نفس زنان  دخیر

 صورِت رسخ مادرش را نگاه کرد

 جلو رفت و دست مادرش را گرفت 

 

 _ببخشید غلط کردم 

 غلط کردم

 االن حالت بد میشه 

 غلط کردم  

 دیگه انجام میدم بار آخرمه 

 

 _ تو باید تنبیه بشی 

ی با مردم چه جوری رفتار کنیم  باید یاد بگی 

ای کاری که یم کتز رو بدیباید   رسز

 باید ازش معذرت بخوای 
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 فرنوش بغض کرده 

 از تیک عصت  مادرش

 رسش را تکان داد 

ز مادِر فرشته اش  ی که برایش مهم بود ارام گرفیر ز تنها چی 

 بود

ی اش یم ش...  ز  اگر چی 
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 _باشه 

 کنمخوایه یمباشه معذرت

 تنبیه میشم

 فقط بس کن
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 دیگه گریه نکن 

 االن حالت بد یم شه 

 

 بانو منخ  گرایانه

ی گرفت  ز بحث مادر و دخیر  بی 

 

ز قبول کرد  _ بی 

ز رو صندیل  بیا بشی 

ز  م بیا بشی 
 دخیر

 تورو به خدا قسمت یم دم

 تا یه ملت رو بدبخت و رسگردون نکردی 

ز   بیا بشی 

  

 بیحال روی صندیل نشت

 قلبش 
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 با تی  های ریز اعالم وجود یم کرد

 

ز پروانه چند نفری دوروبرش را گرفته بودند  عی 

 تند تند کش آب بهش یم داد  

 زددیگری بادش یم

 رام نوازش یم کردهایش را آدونفری شانه

ز مدام حالش را یم  پرسیدند و چند نفر نی 

ز رس به زیر آن طرف تر ایستاده بود   پرسک نی 

 با خجالت دستانش را در هم دیگر قفل کرد بود

 پیل بک شدن صحنه های ضبط شده مغزش 

 عجیب گداخته یم انداخت بر قلبش

 یادش که یم افتاد

 باشد انگاری که زیر پایش جهنیم سوزان روشن

 از درون فوران یم کرد

 خود را به در و دیوار یم زد 
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 از جنایتر که دیده بود 

 پرس را صدا زد   به زور چند مرتب

 تا نزدیک برود

 فرنوش باالی رسش ایستاده بود  

 و نگران شانه هایش را ماساژ یم داد 

 دلش یم سوز 

ت شده بود
ُ
 در این چند مدت که با این پرسک اخ

 فهمیده بود و از زندگیش 

 گناه کفاره یم دانست 

 بدی کردن به پرسک را 

 جگرش آب یم شد از خجالتش در صورای مقرص نبود 

 عجیب پرسک را دوس داشت
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 تو ببخش  _عیل پرسم

 باشه

ی  نکنه یه وقت خدایی نکرده به دل بگی 

 کرده
 

 بچیک

 فرنوشم قول یم ده ازت معذرت بخواد

  قول داده مگه نه ؟

 

 و هول زده به طرف فرنوش نگاه کرد

 به او اشاره کرد که عیل منتظرش است 

جر از کاری که از او خواسته بودند ز  فرنوش میز
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ز  پر از اجبار خود را به طرف پرسک ازخودرایصز نفرت انگی 

 کشاند

ه شد  در چشمانش خی 

 و با مالیم ترین لحن ممکن از اون معذرت خواست

 

 

 

 

 به نظرتون عیل کیه؟؟
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جر از کاری که از او خواسته بودند ز  فرنوش میز

ز  پر از اجبار خود را به طرف پرسک ازخودرایصز نفرت انگی 

 کشاند

ه شد  در چشمانش خی 

 و با مالیم ترین لحن ممکن از اون معذرت خواست

 عملکرد پرسک همه آن جمع را به شوک انداخت

 باوِر انکه ظاهر مودب ، معذب و موجه پرسک

 در ثانیه ای

ور و تخش شود   تبدیل به یک پرِس خبیث ، رسی

 باعث تعجب همهیشان بود 

 فرنوش از شدت حرص و تعجب نیم دانست

 چه کار کند 

 چگونه خود را آرام کند 

 

 _ببخشید خانم 
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 با گفته اش توجه پریماه را به خود جلب کرد 

 

 _شما شنیدین

 من که نشنیدم 

 

 رسکپریماه گیج شده از رفتار پ

 نیشگویز از پای فرنوش مات مانده گرفت

 تا دوباره از اون معذرت بخواهد

 فرنوش باورش نمیشد

 پرسِک دو دله باز

ی از یکه تازی پرسک   باحرص بیشیر

 انچنان تکرار کرد معذرت یم خوام 

 را یم سابیدند  که دندان هایش یکدیگر

 با سکوِت پرسک 
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 وعدم جوابش به معدرت خوایه

ش را خواند این بار پری  ماه با تهدید نام دخیر

 وفرنوش با عصیان و ی  طاقتر طلبه بخشش کرده بود 

که پرسک کارگر با نهایت گستاخز با یک نمیبخشم آن جمع 

را پشت رس خود گذاشت و انجا را ترک کرد فرنوش 

 متعجب 

 از واکنش بینهایت پرو انه اش 

وع به تهدید کرد   از پشت رسی

 ی  اراده بود

ا   هایی که بلند و جلوی مادرش فریاد یم کشید نارسز
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 _به درک

 به جهنم

؟  فکر کردی گ هستر

؟    خ  هستر

 منا 

 من تنها دخیر فرامرز پارسا معذرت منو رد یم کتز 

 میدونم باید چیکار کنم

 بچه کارگر بدبخت 

 

 مادرش را یم شنید اما توانایی 
ز صدای فرنوش فرنوش گفیر

 نداشت  از ی  ادی  پرسک به خودش را پا پس کشیدن

 دلش یم خواست رسش را به دیوار بکوبد



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 او را جلوی همه خار کرده بود  

 خرد کرده بود

 برگشت به مادرش بگوید

 دیدی دیدی این هم... 

 

ز از یادش رفت  حال مادرش را که دید همه چی 

 صورت زرد و ی  رنگ و رحش 

 دستان لرزانش

 ه چشماِن زیبایشو رودهای جاری از رسچشم

ز و برنده بود  ی تی   همه و همه تی 

 رفتکه در قلبش فرو یم

 با دو به طرف مادرش دوید

 و کنار صندیل زانو زد 

 

 _مامان پری حالت خوبه 
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EXCHANGE GROUP اکری از 

 قلبت درد میکنه

 ببخشید

 من غلط کردم 

 گریه نکن

 گریه نکن دیگه االن حالت بدتر میشه 

 

 ردبانو با فریاد به  خدمت امر و نیه یم ک

 آب بیاورند

 قرص زیر زبایز اش را بیاورند 

 فریاد یم زد که ییک یه کاری بکنند 

 حال همه بد بود 

 همه دستپاچه بودند 
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 همه از عواقب پشتش یم ترسیدند

هنوز شوکه رفتار آن پرسک در وجود همه شان بود چگونه 

 این گونه رفتار کرد 

 خانه اینگونه حرف زد به چه جرئتر با تک فرزند این 

 

 _پریماه 

 

 در آن وضعیت نابسامان

ز بود آمدن فرامرز ی که بسیار بسیار خوف انگی  ز  تنها چی 

 و دیدن پریما در آن حال و وضع بود
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 نامش را بلند بلند یم خواند

یس  انگار که یم دانست خی 

 یم خواست پیدایش کند

 فریاد یم زد و نامش را یم خواند

 ع کند کرد خود را جمسیع

به به صورتش زد  به زور چند ضز

د  تا گونه هایش رنگ بگی 

ز اشک و عرقش را گرفته  با آستی 

 با نهایت قدرت و رسعتر که در جانش بود

 از روی صندیل بلند شد

 مگر تلف یم شد

ه وحشتناک قلبش   چند دقیقه ای تی 

 رسگیجه های رسش

 حالت تهوع بدنش

 ضعف وجودش  
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 ش را تحمل کند و افکار مالیخولیایی روح

 تا این قائله ختم به خی  شود

 خودش را کیم

 مثال کیم با گلهای باغچه پشت عمارت رسگرم کرد 

 

 _ بانو بیا نگاه به این گل کن

 خوبه 

 

 _ بله خانوم 

 عالیه 

 

ز واسه تابستون بیان دوباره از این نمونه  _خوب پس بگی 

 بکارن

 بوشم خییل خ... 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 
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 _پریماه 

 

 این دفعه در چند قدیم اش ایستاده بود 

 و نیم توانست خودش را به نفهیم بزند 

 

 _سالم خسته نبایسی 

 

د  ز  به زور لبخند می 
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 چقدر سخت بود

 تحمل آن همه فشار

 به همراه یک لبخند طبییع 

 نیم توانست نگاه کند 
ا
 در چشمانش که اصل

 یم دانست حتر نگایه کوتاه کافز بود 

ز   تا ی شوداز همه چی    با خی 

 و اگر یم فهمید

 حادثه ای پر تلفات در راه بود

 فرنوش برای طبییع بودن جوا حاکم

 خود را در آغوش پدرش انداخت

 پر رس و صدا بر گونه اش کاشت   و چند بوسه

 

 _ بابا اگه بدویز خ  شد

 امروز آرش حرکت چک هوکو بهم یاد داد

ز بار خییل خوب یم زنم   گفت که برای اولی 
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ز میتونم این حرکت را انجام بدمب  یا ببی 

 تو کمکم یم کتز 

یز کمکم کن ز  تو خییل خوب می 

 باشه بابا 

 

 اونقدر خوب گمراهش کرد

 که بلکل از معرکه دور شد

 

 واقعا که از رگ و ریشه خودش بود

 اندگ  

ک  نبود  حتر نوک سوزیز از خون پریماه در وجوِد دخیر

 گفتبه راحتر اب خوردن دروغ یم

 گول یم زد   

 به کش اهمیت نیم داد

 کش برایش مهم نبود 
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 باید چه کار م کرد 

 چگونه آن را تربیت کند

 اشتباه این برِج کج از فرامرز بود
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 آنقدر این بچه را لوس کرده بود

 که این هم عاقبت تربیت کردنش شده بود 

ز   زور گرفیر
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 *** 

 

 

 

ز بزرِگ سالن غ  ذاخوری بر رس آن می 

 در قسمت باالیش نشسته بود

 طرف راستش پریماهه

 و طرف چپش فرنوش نشسته بود 

 خدمه وسایل را یم چیدند 

ز بود  جوا میانشان سنگی 

س به مادرش نگاه یم کرد   فرنوش پر از اسیر

 هنوز یم ترسید حالش بد شود 

 مادرش همیشه درد هایش را برای خود نگه یم داشت 

 خت همه را درن خو یم ری

 انقدر که یم ریخت تا نهایت بزرگ شود 
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 و تبدیل شود به یک عده رسطایز 

 انا شادی هایش برای همه بودنند

 اال خودش

ز بار در عمرش    برای اولی 

 پریماه به او ی  توجیه یم کرد

 فرامرز در حد مرگ حرص یم خورد و عصبایز بود

 خوِی وحشی درونش  فایتر مرگ آور 

 و کشنده طلب یم کرد

ز ها را چک یم کرد  وقتر  دوربی 

 حال و روز را دید و رسی    ع

 خودش را  رساند

ز   دلیل آمدنش از وسط آن جلسه به ان مهم همی 
ا
اصل

 موضوع بود 

 دلش یم خواست تا پای مرگ ان پرسک

 ی  اصل و نسب را بزنند 
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 خواست یم توانست پریماه را آنقدر بزندحتر دلش یم

 تا دلش خنک شود

 ت با این ی  توجیه هایش تا گ میخواس

 نسبت به سالمتر اش هر لحظه و هر روز

 تدریخ  برای فرامرز رقم بزند
 
 مرگ

 نهایت کاری که متوانست قلب فرشته اش انجام دهد

 نفس کشیدنش را هندل کردن بود

س   ی  قراری ، ناراحتر ، گریه و  اسیر

 برایش به شدت قدغن و مرگ آور بود 

 لعنتر فقط یک هفته 

 یک هفته دیگر فرصت یم خواست  فقط

 تا عوض کند ان قلب نیم سوز را 

 بانو به همراه بقیه از سالن 

م کنید  ز آقا خی   با یه هر خ  نیاز داشتی 
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 ترک کرد

 فرامرز از دیس برایش برنج کشید

 و روبه پریماه کرد 

 و پرسید 

 

 _فرخنده نیم آید برای شام 
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خوش رنگ و لعاب دروِن بشقابش  جدی برایش از گوشت

 گذاشت 

 

 _ نه گفت که خسته شه 

 شام شو تو اتاقش یم خوره 

 

 _امروز چطور بود؟؟؟ 

 

 کردبدون هیچ رحیم بازجویی یم

 ترسید پریماه از این یم

 که ماجرای امروز را بفهمد 

 حاِل بِد زنس به خاطره

شعذر خوایه ی    ثمری و خار شدن دخیر

 
 
 را برای آن پرسک جوانتباه کند زندگ
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 معموال هیچ وقت این سوال را نیم پرسید 

ز با خی  بود  چون خودش از همه چی 

 ویل وقتر هم یم پرسید

یم خواست با زبانت خودت به آن چه که میخواهد اقرار 

 کتز 

 پریماه بود 
 
 و این تنها موردی در این برهه زندگ

 که که قصد داشت جدی باشد 

 حمایت از پرسک 

 

 چ طوری نبود_هی

 با فرخ بانو رفتر مجلس کاشایز ها 

 

 لیواِن اب که جلویش قرار گرفت 

 دیگر تعجب نکرد از رفتاره فرامرز

ز را   وقتر یم گفتم یم داند همه چی 
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 منظورش این بود 

ز در ذهنت بدون به زبان اوردن   اب خواسیر

 

 _شنیدم فرخنده با اون زیز مار صفت بحث کرده
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 میدانست هرچه در منجالب گمراه کردنش
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 از موضویع بیشیر دست و پا بزند

 بیشیر غرقش خواهد شد

 با ناراحتر گفت 

 

 _ آره یه قیامتر شد که نگو 

 

 قلبش تی  میکشید

 اما جرات اینکه با دستش مالشش بدهد نداشت 

ی بخورد  ز  نیم توانست چی 

ز توجه فرامرز را جلب یم کرد  نیم خورد نی 

 رت یم دادفقط قو 

 به زور اب 

 

 _اصال در شان فرخنده نیست این کارا

 تو که حالت بد نشد هان
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 بهت فشار نیودمد

 قلبت درد نگرفت 

 

ز هاِی فرامرز  ز جی   کالفه شده از سی 

 با نهایت زورش برای ترسی زدن به او 

 یک نه ارام گفت 

 

 _باید تو زود میومدی خونه 

 نباید میموندی 

احت  کتز   باید میومدی اسیر

 چند بار بگم که براتتتت خوب نیستتتت 

 

 از بازجویی همرسش به ستوه امده

 گفت 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 _چطوری فرخ بانو تنها یم ذاشتم

 میون اون همه گرگ 

 گناه داشت 

احت یم کردم  اون اونجا بعد من برا خودم میومد خونه اسیر

ز کاری یم کردم   همچی 

 

 فرلمرز پوزخندی زد 

ه شد  و در چشماِن او خی 
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 _فرخنده خودش تنها ده تای منو حریفه 

 تو نیم خواست بمویز 

 اخ که زن ساده من 

 که تو هرچقدرم که تکه گاه خوی  هستر 

 عزیز من

 فرشته من 

ز شما قلبت مشکل داره  جون میز

 اون رگ المصت  تو قلبت

 بسته  فقط و فقط و فقط با یه واکنِش عذاب اور برای تو

 میشه

  یم فهیم

 بسته بشه من نابود میشم 

بسته بشه من یم دونم اون کش که دلیل بسته شدن رگ 

 باشه  قلب
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 بسته بشه من چه خایک کنم تو رسم 

 

ِن صدایش اوج یم گرفت و 
ُ
 رفته رفته ت

 تنش بیشیر 
 

ر گرفتیک
ُ
 گ

 فقط به اخر این ماجرا فکر یم کرد  فرنوش با ترس

 شتبا تمام وجودش حرفل پدرش را قبول دا

 اگر مادرش نباشد 

 حتر برایش نفس کشیدن سخت بود 

از بعد ظهر تا به االن خودش را هزاران بار لعن و نفرین 

 کرده

 که چرا این کار را کرد   

 مادرش چگونه فهمید 

یش شود چه؟ ز  اگر چی 

 ادامه یم داد
 
 اونوقت چه گونه به زندگ

ز با نبود مادرش   قطع به یقی 
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 د و هم پدرش را هم مادرش را از دست یم دا

 تقصی  او بود

 باید مراعت یم کرد 

 

 از همه طرف زیر فشار بود  پریماه

 شکش نسبت به خیانت فرامرز به خودش 

ش   رفتار دخیر

ز قلب لعنتر اش   لی 

 و تنها رایه که بلد بود

ز بود   گریسیر

 فرامرز بغِض نگاهش را تشخیص داد

 در رسش تر کیدع باشد 
 
 انگار که مویرگ

 ردفوران ک

 

 _ پریماه به جون فرنوش قسم اگه گریه کتز 
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ون تا تی  تو کلتم باشه  م بی   می 

 تو رِس اون پرسه الشخور خایل یم ک.. 

 

 با افتادن قطره اشیک درشت از کوشه چشمش

 هنوز جمله اش تمام نشده

 خشم در رستارس وجودش و شعله کشید 

 و شعله ور شد 

ز چند میر آنچنان بلند شد که صندیل از پشتش بر ر  وی زمی 

 عقبیر پرت شد
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ز چند میر  آنچنان بلند شد که صندیل از پشتش بر روی زمی 

پرت شد  عقبیر

 به طرف ورودی سالن با خشم و عصبانیت تند حرکت کرد

ز که میخواست سالن را ترک کند   همی 

 صدای جیغ فرنوش و پریماه با یکدیگر بلند شد

 را صدا کرده بود  فرنوش با وحشت نام مادرش  

 نگران بر رس جایش خشک شد

 یم ترسید

 یم ترسید برگردد

 صدای بانو که پر از نگرایز 

 خانوم خانوم یم کرد 

 صدای بقیه 

ش  گریه دخیر

 را یم شنید

ز نداشت   اما قدرت برگشیر
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ز   و با برگشیر

 اتش گرفت 

 بر گشت و زنده زنده مردن را تجربه کرد

 برگشت اما با برگشتنش 

 ز بدنش پر کشیدروح ا

ز افتاده بود حرکتر نیم کرد  پریماه از روی صندیل کنار می 

 هیچ و هیچ کس را نه یم دید

 و نه یم فهمید 

 و جنون زده به طرِف فرشته مهربانش دوید 

ز رس بلندش کرد   و بر روی زمی 

 پریماه دستش را بر روی قلبش فشار میداد 

 پر از نگرایز داد زد 

 

 _پریما درد داری 

 فس بکش ن
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 نفس عمیق 

م   باشه نمی 

 نفس بکش 

م   دیگه نمی 

 

ِ مرِد ی   پرینا ی  حال دست لرزانش را بر روی سینه ستی 

 رحم زندگیش نهاد

 و ی  جان بلوزش را در مشتش چنگ زد 

 

 _ قول بده
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 از عصبانیت نیم دانست کجا خود را خالص کند 

د جوش دیگری را یم ز   دداشت یم می 

 داشت تلف یم شد و باز هم به فکر کش دیگر بود 

ز رسد بلندش کرد   از روی زمی 

 و میان آغوش بزرگ و مردانش محکم فشار داد 

 به سمت اتاق خوابشان تند حرکت کرد 

 و بلند به بانو دستور داد 

 که دکیر خی  کند 

نگران و وحشت زده به چشمان ی  حال و پر از غصه اش 

ه شد   خی 

 کنار گوشش گفت و آرام  
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 _اگه بدویز چقدر دلم میخواد بزنمت

م   گفتم دیگه نمی 

 

 فهمید که فرنوش همراهشان نیامد یم

 بانو نگداشته بود این حال و روز پزیماه را ببیند 

 خس آرام گفت با خس

 

 _ فرامرز 

 

 _جون فرامرز 

 

 _اگه... 

یش بشه  ز  اگه چی 

م  می 
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ا آن حال و بدش هم پریماه شل شدن دستش زیر پایش را ب

 حس یم کرد

ت را هم فهمیدتوقف چند لحظه  ای از روی حی 

 تعجب کرده بود 

 باورش نیم شد 

 پریماه هم با اخرین قطره های توان در وجودش گفت 

 

 کند _به خدا ولت یم

 

 عقل و چشمانش دیگر توان دیدن تجزیه تحلیل را نداشت
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 وحشتناک و آزاردهنده ، باز هم آوا های

 در برزخ و سیاه چاله کابووس هایش

 یم دانست خواب است 

 دانستم واقعیت ندارد یم

 یم دانست خیال است 
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 شنویاما باز هم ان صدای گریه را یم

 باز هم به دنبالش یم دوید

 و باز هم یم دانست هر بار دور و دورتر میشد

 ی  اب و علفیم دانسا در آخر هم در آن برهوت خشک و 

 یه هو همه جای تاریِک تاریک میشد

 تارییک با نهایت سنگ دیل به سمتش حمله ور یم شود

 و آنچنان به او فشار یم آورد

 
 

 که با حس غفیک

د   مرگ و عذاب از خواب بی 

 و باز هم مثل همیشه در این لحظه ها تنها 

 

 آعوش فرامرز باشد 

 که در دورنش 

 غرق شده 

د و از   خواب یم پرد  جان یم گی 
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 فرامرز که خوابیده بود

 از خواب بیدار شود 
 
 رسیعا

 نگران حالش را پرسید 

 احساس ضعف یم کرد اما درد نداشت

 فرامرز ترسیده حالش را که دید

 در جا فهمید 

ز را یم داند   اوهمیشه همه چی 

 

 _ باز خواب بد دیدی 

 

 ... ز  همی 

ز جمله کافز بود  فقط همی 

 ازیر شودتا اشک از چشمانش رس 

 تا خود رامحکم در آغوش مردانه مرد زندگیشان 

 پرت کند
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وع به زار زدن کند  و با تمام وجود رسی
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 _ فرامرز 

 

 آنقدر که نامش را پر از درد ، عجز و رنج خوانده بود 

 که یم خواست از دم بخشکاند ریشه این پریشایز هایش را
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 ود فشار دادمحکم تند ظریف و نحیفش را به خ

 تا بلکه نلرزد 

 تا بلکه اندگ آرام شود

 تل بکله آرامش کند

 

 حالش بد شده بود   

 آن قدر حالش بد شده بود که حد نداشت

 لعنت به این کابوس ها 

 لعنت 

 

 

 حاضز بود تمام هست و نیستش رابدهد

اما دیگر این فرشته معصوم این کابوس ها را نبیند عذاب 

 میکشد 
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ل که در زندگیشان باعث غذاب و درویشان از از هرچه عام

ار بود ز  یکدیگر بود بی 

 خورد حالش به هم یم

 

قلبش از حال بده فرشته اش در سینه تی  میکشد با صدای 

 گرفت 

 

 _جان فرامرز 

 

 _فرامرز 

 دیگه ... 

 نیم تونم  دیگه

 خسته شدم 

 همش صدای گریه یم شنوم 

 عمش صدای گریه و زاری بچه کوچیک
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 تارییک همش  

 همه جاش

 همش کمک میخواد ازم 

 تو اونجا نیستر 

 هیچ کس نیست

م  حس یم کنم توی قی 

 همه جا ناریکه

 صدای گریه میاد
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 هق هق کردنش

لقش را از اینه که بود تنگ تر یم کرد
ُ
 خ

 مغز رسش از صدای زار زدنش تی  میکشید

 رواِن   هیچ غلظ برای  و اینکه نیم توانست

 جانش انجام 

 دهد

 

 روح و روانش را به بدترین شکل ممکن خراش یم داد  

ز   خدا لعنتت کند رامی 

 را برای همه شان
 
 که اینگونه زندگ

 در این چند سال زهر هالهل کرده بود

 اگر پریماه یک شب در این کابوسها نفسش یم رفت چه 

 اگر از ناراحتر قلبت یم استاد چه   

 ار اگر دیگر اگر و اگر و صد ها هز 
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 در ذهنم مریضش یه بیشیر و بیشیر یم شد   که

 ترس بزرگ این روزهایش همه و همه این بود

 که نکند نزند 

د   و بمی 

 بغض گلویش خودش را هم گرفته بود 

 

توانست طاقت دیدنش را در این حال و روز برایش از نیم

 عذاب قی  هم بیشیر بود 

 

 _ هیسس آروم تو جون فرامرزی

 باش عزیزمآروم

 

 _ نیم تونم فرامرز انگاه تو جهنمم حالم اصال    

 خوب نیست

 تو یه کاری کن 
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 تو میتویز 

 همیشه همه جا تو بودی

 همیشه پشتم بودی

 میتویز 

 یه کاری کن دارم دیونه یم شم

 اون صداهای عجیب و غریب 

 از کجا میان مال کیه

 چرا منو ث

 صدا یم ک... 

 هنوز جمله اش کامل نشده

 ن داغ و بزرگ فرامرز بر لبش نشستلبا

 

 بنام نایم حق 
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 درون ییک از لوکس ترین رستوران ها

 در قلب لندن 

 بر روی صندیل هاِی راحتش با سبکبایل تمام

 لم داده بود

 و با نگاهش یم پاید

 مرد هیکیل خوشتیپ همراهش را

 ترش تلفن به دست که کیم آن طرف

 کرد   با کش گفت و گو یم



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

د از بازی کردن  چقدر لذت میی 

 بازی دادند

 پای چپش را بر روی پای راستش با 
 
با لوندی تمام عمدا

 نهایت عشوه گری نهاد

که پاهای کشیده و برونِز جذابش از میان چاک لباِس 

 شبش

 به زیبا ترین مشکل ممکن پدیدار شده 

 چقدر رس ای برونزی بدنش 

 جواب داده و مجازات شده بود

ز را یم بیند  یم  دانست همه چی 

لش است ز تحت کنیر  و همه چی 

تواند حرکتر بعدی ام را حتر حاضز بود قسم بخورد یم

 دقیق و حساب شده حدس بزند 

 با لوندی تمام موهای بسته شده ام را با یک دست گرفت

 با پایینش مشغول شد
ا
 و مثل

 اشاره دست دیگرش را با خباثت زیر دندان کشید انگشت
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 دا چشمیک خییل خییل هاتعم

 به مرِد ی  شخصیِت تلفن به دست روبرویش زد

 اصال طرز رفتار با یک لیدی را بلد نبود 

این موجود ی  شخصیت را هم تنها و تنها بخاطر حرص 

 دادن او تحمل یم کرد

یم توانست به صورت واضح چهره پر غضب و پر از 

 حرصش را تصور کند 

 انگاری که جلوی چشمش باشد

 مملو از خباثت بالوندی تمام گفت 

 _ رئیس 

صدای بم و جذابش خش دار و پر از حرص از طریق 

 شنونده ریز درون گوش شنید 

 _خفه شو 

 کمیر کرم بریز 

 قهقه مستانه باعث جلب شدن

 توجه همه به سمتش بود 
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ز طور که سیع یم کرد دیوانگیش را رجوع کند   همی 

ای مرد تعجب کرده رسش را همراه با لبخندی دلربا بر 

 روبرویش تکان داد 

 وبه فاریس لوند برایش لب زد 

 _ایت  جانممم 

 یم توانست دندان های جفت شده اش 

 زندرا که به زور از میان شان حرف یم

ز تصور کند   نی 

ز منو ابلیس  _ببی 

 اگه ... 

 گرمایی که از بدن ساطع 
اگه فقط نوک انگشتش حتر

 میشه و حس کنه

و بدوِن یه لحظه فکر کردن یم فرستم رو اون خراب شده ر 

 هوا 

 جمع و جور تر نشست و لبخند بر روی لبانش محو شد

 تهدیدش جواب داده بود 
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 راست یم گفت 

 تاکنون حرف الیک و چرت و پرت نگفته بود

ز بود اینجا بر روی هوا رفته تنها چند  د مطمی  ز اگر دست می 

 ثانیه ارام گرفتنش طول کشید 

ار   ت صاف بر روی صندیل نشستکه پر از رسی

 و برای ی  طاقت کردنش

 با کرشمه خییل هات آروم لب زد 

 _ رئیس کاش االن اینجا بودی 

 تا دستتو رو تنم میذاشتم 

نه  ز  تا ببیتز چه جوری داره برات نبض می 

 اش را به وضوح حس 
 

غرش مملو از عصبانیت و کالفیک

 کرد یم

 عجیب کیفور یم شد از متحرص کردنش 

 نت بهت _لع

 اگه بفهمم اون جاسوس کثیف که تو تشکیالتیم داری کیه 
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 یه لحظه امونش نمیدم

 فهمیدی ؟؟

ز منو شیطان رجیم این آخرین باره که تونستر خامم  ببی 

 کتز که این کار رو انجام بدی

 

 

 

 

 

 

ز کردم  و به نوشیر  بالخره بعد از چند ماه رمان جدیدمو رسی

  هنوز هیچ اسیم نداره

 حتر شخصیاتاشم 

 خودم اینو از همش بیشیر دوس دارم 

 امیدوار زود تموم شه
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 فلش بک 

 

 

 گذشته 

 

 

 سیگارش را با فندگ که برایش روشن کرده بودنند

 روشن کرد
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 و پیک عمیق از ان گرفت . 

 پوشه درون دست اریک را چنگ زد

 بازش کرد   و

الل 
َ
 در حال معامله بودچند عکس از زیز که با چند د

 کت  دست نوشته از قراردادی

و چند مدرک درست و حسای  از فرار مالیایر برای یک 

 کمپایز 

 پوزخندی فاتحانه برای زن درون عکس زد 

 

 _ کارش تمومه

 

 

 سیع کرد اریک

ز خودش را تا جایی که یم تواند به از صندیل جلوی ماشی 

 طرف او بچرخاند 
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 _بله رئیس کارش تمومه 

 اما اگر خییل مقاومت کرد

 با مواد اولیه تقلت  که استفاده یم کنه

 تهدیدش کنید

 این کارخانه حتر از بچه هاش

 هم براش عزیزتره 

 

 آمده بود 

 خودش شخصا آمده بود تا این زِن زیادی

 پر طمع را رس جایش بنشاند 

 مراسم عقدش نزدیک بود

 اتفاق ناگواری بیفتد
 
 و دلش نیم خواست ابدا

 

ز د  آمدنش نی 
 
 لیل این شخصا
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 گریه و ی  قراری های دیشب فرشته اش 

 که از کنایه های دور و اطرافش 

ایم به برادرش مشوش و ناراحت شده بود  به ی  احیر
 مبتز
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باید قبل از عقد خی  بخشیدن و رضایت دادن خانواده 

 مردایز 

 برای پرداخت دیه 

کش یم رسید  به گوش دلی 

ز   که در محِل مورد نظرشان توقف کرد   ماشی 
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 اریک به خی  رسیدنشان  را داد 

 پیاده شد 

 مرده غولپیکر اما فادار امده بود ۱۰با 

 با نگایه اطمینان بخش به انها 

 ی  توقف رایه دفیر مدیریت شدند

 اینقدر خشونت و جدیدت در این مالقات
 
 عمدا

 به کار برده بود

 حس یم گرد

 ان بر روی آرتشش را اما اهمیت نیم دادنگاه متعجب کارگر  

به راحتر پدر خوانده سینا مردایز را در میان کارگران 

 تشخص داد 

 اما نه بروز داد و نه توجه ای به او کرد 

 اصل کاری کِس دیگری بود 

 نه این مرد

 نزدیک شدنش را هم همینطور
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 _با گ کار دارین؟؟ 

 

 ی  اهمیت به راهشان ادامه داد 

 

 _اهای

 اهای آقا کجا 

 

 نفر پشتش  ۹اریک خوشحال از اینکه 

 معتز حرف های مرد را نیم فهمیدند

و نیم خواهد جلوی این همه چشم  این گرگان درنده را از 

 او  جدا کنند

 به راهش ادامه داد 

 مرد هنوز راجب به دلیل حضورشان توضیح یم خواست

د  ز  و با خود حرف می 
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 نفعش استو فقط خدا یم دانست چقرر به 

 نفهمیدن این مردان زباِن فاریس را

ایم هایی که به رئیسشان یم کرد
 و اال به خاطر ی  احیر

 تا االن جرواجر شده بود

 از پله ها باال رفت 

ی  ز  و با پایش بدون اهمیت دادن به چی 
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ر روبه رویش زد 
َ
به محکیم به د  ضز

 ش تزریق یم کردجیغ ترسیده زن لذت عجیت  به رگ و پی

ز   سوای بر رضایت گرفیر

این زن باید توان کاری که با پریما اش کرده بود را پس یم 

 داد

 بدون امان دادن به او 

 برای فهمیدن ماجرا

 و جمع و جور کردِن خودش

 وارده اتاق شد  

ز سمت چپ اتاق ایستاده بود و هاج و واج به  کناره می 

ه شده بود   همیشان خی 

 هایه جلو پایش معلوم بود  از خرده شیشه

 که یم خواسته چای بخورد. 

ت و ترِس زنیکه  ی  توجه به حی 
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ز بزرگ  یک راست بر روی صندیِل پشت ان می 

 رفت 

 و بر رویش لم داد

ز و   از درون ظرف روی می 
و با خونرسدی آزاردهنده شکالیر

 برداشت 

 

 و با باز کردن جلِد دورش

 دور دهنش انداخته

 با عصبانیت گفت زن به خدا آمده 

 

؟  _که هستر

 تو دفیر من چه غلظ یم... 

 

ی  ز حیِم خوف انگی   با بی 

 میان حرفش پرید 
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 _ههییسسسس

 آروم 

 آروم باش

 خورنا و اال عموهای مهربون شوهرتو یم

 

و به شوهرش که درون چنگاِل افرادش مانند مویی اسی  بود 

 اشاره کرد 

 پر از عجز و حرص نیم دانست چه کند

 ا عاقل بود ام
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 سیع کرد مثل خودش

 خونرسدانه رفتار 

 و جلویش بایستد 

 نه خوشش آمد

 طوری به زن نگاه یم کرد

 انگار رسگریم خوی  پیدا کرده بود

 اما این روباه مکار از ذات و خوی حیوایز اش

 هیچ خی  نداشت

 اما تنها فعال 

 خی  نداشت 
ا
 تنها فعل

ز آمد با آرامش کاذب به  طرف می 
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 و پرسید 

 

 _خ  میخوای؟ 

 برام بگو دلیل اینجا بودنت چیه؟

 

 از شجاعت زن به وجد امده

 گفت 

 

 _آفرین

 آفرین خوشم اومد   نه

 باید یه صد آفرین به شوهرت برای انتخاِب 

ز زیز با دوتا بچه بزرگ گفت   یه همچی 

 

 رو کرد به سمت مردک و با تمسخر گفت 
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 _صد آفرین 

 

 ... _ خفه ش

 

ب   چرند مردک در نطفه توسط مشک پر از ضز

 اریک خفه شد

 چشم غره متحرص و وحشتناک زن 

 به شوهرش

 هم برایش خنده دار بود

ز   و هم تعجب برانگی 

 با چشمایز پر از عصبانیت 

 به طرف فرامرز چرخید 

 

 _سفسته نکن
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 برو رس اصل ماجرا

 اینجا.. 

 تو کارخونه من.. 

 ای؟؟؟ خ  میخو 

 

 فریاد زده بود؟؟؟

 صدایش بلتد شد؟؟؟

 این چه جساریر بود؟؟



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 اجزای صورتش به یکباره در هم تنیده 

 و اخمانش اتماتیک وار درون یکدیگر فرو رفتند

ب از روی صندیل بلند شد  به ضز

ز را دور زد  و می 

 و روبروی ان روباه پی  مکار

 قرار گرفت 

 

 _ یم خوام یه کاری برام بکتز 

 

 وی سمت چپ صورتش را باال داد ابر 

 و جدی پرسید 

 

 _چیکار ؟ 

 

ز های این مرده ترسناِک مقابلش  ور رفیر
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ز     با وسایل روی می 

 عجیب بر روی عصابش تایر تایر یم کرد 

د  باعث یم شد پلکش از تیک عصت  هر دم بی 

ز تمرکزش برای تحلیل  و خوب اینکار باعث به هم ریخیر

 رفتار ها  و

 از او یم شد خواسته هایش

 

 _یم خوام یه تو که پا بری یه جایی 

ی رضایت بدی  ز  و یه برای یه چی 

 

 چشمان درشتش را ریز کرد 

 کرد و پر از سوء زن از آنچه که فکر یم

 گفت 

 

 _برای گ رضایت بدم؟
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 وقتش بود ببیند

 ذاتش را

 
 
ب قاب عکس خانوادگ  به قصد یک ضز

 تصویر کشید را  یه خانواده خوشبخت به

ز کوفت  بر روی می 

 که شانه های زن پرید 

 اما صدایش در نیامد 

 رحم و هم آورخییل ی  
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ه شد  درون چشمانش خی 

 تنها گفت 

 

 _قاتل پرستو 

 

 موج های وحشتنایک از تنفر را درون چشمان زن دید  

ز را بروز نیم داد  اما صورتش چی 

 

 

 _ تو به من بگو 

 چه دلییل داره

 مو ببخشم ؟؟قاتل پرس 

 

 بهت نمیخوره که پرست رو از دست داده 
ا
_ با اینکه اصل

 بایسی 
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ی که ازت دارم خار و ذلیت نکنه  ز  اما برای اینکه با چی 

 باید رضایت بدی 

 

 و با اشاره به اریک 

 دور ایستاد 

 تا چهره زنک را بعد از دیدن این شاهکاِر محرسی ببیند 

ز گذ  اشته بود پر از تردید پوشه ای که روی می 

 را برداشت 

 و باز کرد 

 هر لحظه که یم گذشت

 این شاهکار بهیر و بهیر یم شد 

 و عجیب برایش رسگرم کننده یم شد

 رنگ از رخش پریده بود 

 و دیگر نیم تونست 

 خود را خونرسد و عادی نشان دهد 
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 لرزان لب زد 

 

 _اینا رو از کجا پیدا کردی ؟

 

 با لبخند حرص اور 

  جوابش را داد 

 

 _مگه مهمه 

 مهم اینه که االن اینجاست 

ِ دیگه  از این مدارک دارم   و من دوتا کت 

 

    

 

** 

ا   سالم دخیر
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 اول اینکه بابت دیشب ببخشید 

 من دیشب پارتارو گذاشتم 

 صبح که نگاه کردم اینگار نیومده بود 

 پس مال دیشبو امشبو با هم گذاشتم 

 

ز ساعت  تو کانال اپلود ۲تا  ۱و دوم اینکه پارتا هر شب بی 

 یم شه 

 شاید مثل امشب یکم زود تر گذاشته بشه 

 به اونطرف  ۲اما امکان نداره بشه ساعت 

 

ز   دیگه همی 

ین  امدیوارم از پارتای امشب لدت ببی 
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 _مگه مهمه 

 مهم اینه که االن اینجاست 

ِ دیگه  از این مدارک دارم   و من دوتا کت 

 

 ماالمال از مرموزیت بر لبانش جاری لبخندی

ه شده بود    وقتر که در چشمانش خی 

ِ یم کرد
ُ  خباثت از رس و رویش رسی

 الیک الیک این ویرانه را به گلستان تبدیل نکرده بود

 تا هیچ و پوچ شود

 نابود شود 

 تاوان داده بود
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 تقاص داده بود 

 انکار هیچ بازخوردی به جز حقی  کردِن خودش نداشت 

ارت درون چشمان مرد مقابلش از   رسی

 پیدا بود که فقط منتظر است

 تا جوابل منفیش را 

 که مبنا بر عدم دادن رضایت بود

 را بشنود 

 تا هر آنچه که درون دستش دارد  

 به نهوه احسنت استفاده کند 

 

 نیم خواست به او ببازد
ا
 از طرفز اصل

 و ثابت کند 

 که آری تو همراه این لشکر همراهت

ی داریقدر   ِت بیشیر

 دقت  یم کرد  به اوکه
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 سیمای مردانه اش برایش آشنا یم زد

 تنها دلیل فوج فوج قشون کشی اش به اینجا این بود 

 یک تهدید عیان 
 
که میخواست  بهشان بفهماند این علنا

 است

 

ی یم خوای بهت ندم ز  _ اگر چی 

 اگه امضاء نکنم خ  

م این عکسا و مدارکو  تحویل بدی  گی 

 برم زندانمنم 

 بعد گ یم خواد رضایت بده برای اون پرسه

 این؟ 

 

 پیکان انگشت اشاره اش تنها یک مقصد داشت

 آن هم رس کجل شوهر ی  عرضه اش بود 
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 _ این که اولیای دم نیست

م   دخیر

 

ز جبهه دشمن   پوزخنِد مطمئتز که  از بهم ریخیر

 داشت را

 چشمان ریز شدهناخداگاه پر از استهزا به 
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 مرد رو به رویش زد

 دانست بخندد یا که تعجب کند فرامرز نیم  

 این روباه پی  خییل خییل  

 خود را مدیع استعداد و هوش یم دانست

 اما او از بر بود

ز به جان کش را   رعب و  وخوف انداخیر

 به سمتش رفت 

 و با تمانینه به دورش چرخید

 رش گردید همانطور با آرامش بیمنایک به دو 

 

 _اوهم 

 اینم فکره خوبیه 

 

های زندان پر شده از وقتر مادر مقتول پشت سلول

 پشیمایز و ندامت
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 و ی  آبرویی که کرده
 از کار غی  قانویز

یز از    لی 
 
 درموندگ

 
 رسافکندگ

 توی حموم زندان

 زنهدست به خودکشی یم

ی که از خودش به جا یم زاره ز  و تنها چی 

ش که توی آخرین لحظه عمرش یه نامه با خون خود

 نوشته 

 

 تهدید آشاره درون جمله اش،

ز و آکنده ُمهیلش همه همه  نغمه گفتار کلماِت سهمگی 

 تن گداز بود

ی که گوشش استماع کرده بود ز  زن از دلهره چی 

 مو به تنش بلند شد 

ی که درک کرده بود ز  ناباور از چی 

 مرد قش القلب مقابلشان نظاره یم کرد
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 م نبود ؟؟آیا این ظل

 پرسش را کشتند

 و با نهایت و گستاخز به جای طلب بخشش
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 با چه رویی جلویش یم ایستند 

 زدند و کنایه جای خودش را هم یم

 به خدا که ظلم بود 
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 وقاحت تا کجا 

 

 _خ  شد زن

ون نیستر  ز  اینگار می 

 حاال بذار بقیش برات تعریف کنم 

ز نامه اینکه که تو خی  یل از کارت پشیمویز میر

 و احساس گناه یم کتز 

 و یم خوای در راه خدا 

 رضایتتو مبتز عدم اعدام قاتل پرست اعالم کتز 

 و تاکید خییل زیادی داری

 که حتما این کار فوری انجام بشه

 

 

ِبه فریاد مهیت  
َ
ق َ
َ  فرامرز خییل غی  ُمیر

 کنار گوش های زن زد



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 

 _من نمیتونم معطل تو وایسم

 آخر این هفته خی  بخشش به گوش نرسهاگه تا 

 بدون لحظه فکر کردن

 کل خاندانتو نابود میکنم 

 فهمیدی ؟؟؟

 

 بانِگ رعب اور و ترسناک کلمه )فهمیدی(

 امضا کارش برای نابودی دشمن بود 

 

 

 بدون توجه به کش با جدید اتاق را ترک  

 کرد

 دقایقر بعد اتاق دیگر تیه از 
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 قشون قبیح و ترسناک بود

 اما نگاه زن و مرِد درون اتاق

 ها مات  بردهتا ساعت

 اطرافشان   بر در و دیوار

 فکر بودند   در افکار مشوش و رسگردان و خودشان غرق در
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 به هم پیوسته اش که  درگ از روزهای
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ی یم شد  سی 

 نداشت

ز پشت رس هم تند و ی    وقفه همه چی 

ل رخ یم  داد خارج از کنیر

 آزمایش دادن ناگهایز شان،

 مراسم کوچیک که برای نامزدی گرفتند 

 خرید های عقد 

ترینش همعجیب ز ت انگی   ترین حی 

 رضایت دادن خانواده مقتول برای پرداخت دیه 

 و ضف نظر کردن از قصاص برادرش 

 در اینکه فرامرز در این امر نقشی داشته 

 هیچ تردیدی نداشت

 بیاِن  ویل هرچه پریما اضار به

 واقعه به وقوع پیوسته داشت

 او و همچون رازی جریان را پنهان کرد 
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 و به پریماه نگفت

 فرامرز در این چند مدت هر روز بال استثنا 

 تحفه ای حتر اگر کم 

ز   حتر اگر نا چی 

 

 فرستادشان یمبرایش به خانه

 پدرش هرچند نارایصز 

 اما قبول کرده بود

 این نامزدی زوری را 

ش را که یماز طرفز   دید  خوشحایل دخیر

 برق شادِی درون چشمش سستش یم کرد 

 از دادن جواب منقز   

 که میخواست بدهد 

 خرسو پیمان هنوز نارایصز بودند



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

اما تصمیم پدرشان و همکاری  فرامرز برای رضایت 

 گرفتنش که برای برادرشان

 انجام داده بود 

 کیم   

 فقط کیم باعث میشد

 شان کم کننداز سنگرهای مقاومت

 مهمایز برای نامزدیشان 

 که به منظور یه معارفه ساده به خاندان هایشان

 بود 

ز در ویالیشان در لواسان برگذار شد بود  اقرار امی 

 که متشکل از خانوادِه آزاد و خونگرم پدری و 
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 خاله ودایی های مهربان و زیادی مذهت   بود

 تا اینجا قابل قبول 
 
 بود  حکما

 و مشکیل نبود 

 مانند همیشه

ز   اما در مقابل خانواده زیادی رسد و رس سنگی 

 فرامرز زیادی تناسخ داشت

 

ز در مجلس حضور داشت  این دفعه پدرشان نی 

 به کل تعداشان به حد انگشتان یک دسش نبود
 
 و جمعا

 فرامرز بود 

فرخ بانو ، خرسو خان و عمویشان و زن عموی مهربانشان 

 که
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 بیرسی زنعمو های دنیا مهربان هستند  مسلما

ی که در تی  و تباره فرامرز یم دید  ز  تعجب آور ترین چی 

 رسدی به ظاهر شان که به همراِه 

 محبت وافر درونیشان نسبت به هم بود 

 اشکار بود 

 طبیعت شان نسبت به هم 

 فاحش داشت  جان به فداِی 

 موج های بلند و خطرناک عشق و محبت را به راحتر یم

 توانست

 در چشمان خرسو خان نسبت به پرسش به راحتر ببینید

 عجیب تر ان بود 

 که هر کدام 

 پیشکشی جداگانه و ارزشمند به همراه خود داشتند 

 که برای عروس آورده بودنند

 عمو های پریماه خانواده فرامرز را یم شناختند 
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 و معتقد بودند پریماه سوده بزرگ

 پرس خاندانشان کردهاز به دست اوردن دل تک 

دادان آن   پریماه  نیم توانست منکر این نظرشان بر اثر

 هدیه ها شود

همه فامیل از نامزدِی پر مسمایش خی  داشتند و   دیگر

ز شد  همی 

وع دردرسهای دیگر  رسی

ز هر کش که یم شناخت  از باال تا پایی 

 و نیم شناخت

 که در مراسم نامزدی حضور نداشتند

 تونستنداز هر طریقر که ب

 خاله ، عمه ، دایی ... 
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جویای اتفاق های روز نامزدی تک دخیر حاج سلیمان 

 بودند 

فت   داشت از یادش می 

 خی  دست اول هفته پیشینش را 

ز  ی وحشتناِک بی   بحث و درگی 

ز را  فرامرز و رامی 

 افتاد لحظه هایی که تکه کوچیک از آن روز به یادش یم

مرتبه افت فشار قابل توجیه گریبان کرد یک حس یم

ش یم شود  گی 

ز وقتر شنیده بود  رامی 
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 که پریماه نامزد کرده

 با توِپ ُپر آنجا آمده بود 

ف شان را کرده  و با توان تمام توانش قصد بردن آبرو و رسی

 بود

 با تمام توان نعره یم زد 

 و فحش های رکیک به فرامرز یم داد 

 خرسو سیع یم کرد ساکتش کند 

 اما مگر سکوت یم کرد 

 

 دانست که بودن فرامرز در آن موقع ظهر آنجانیم

 عمدی بوده

 یا غی  عمدی

 اما هرچه که بود

ی شدیدی شد ز بدتر بحث و درگی  به   باعث باالگرفیر

ی کشید  طوری که کارشان به کالنیر
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 اما ظرف یک ساعت نشده

 هر دو بدون پس دادن تاوان 

 ه هایشان بودندصحیح و سالم در آغوِش خانواد

 که پیشامدش شده بود 

 قهر سه روزه پریماه با فرامرز 

ز  یش با رامی   بخاطره درگی 

 خرسو نگذاشته بود  

 که  ببیند 

 حادثه نزاع آن روز را

 فرامرز آنقدر متشنج بود که پریما جرئت

 پیش کشیدن 

ز سوایل را تا آخر عمر در وجود خودش نیم دید   همچی 

 با دستمال درون دستش

 اشک چشم خود را پاک کرد

 ی  جایز از رسباز
 جلوی در   و با خداحافظز
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ون زد  بی 

یک دل سی  در آغوش برادر دوقلویش گریسته بود و رفع 

 کرده بود
 

 دلتنیک

 آنقدر تکیده و الغر شده بود

 که وجود پریما برایش آتش یم گرفت 

 اما خی  بخشش انقدر خوشحایل برایش

 اورده بود  به ارمغان

 که پریماه طلوع شادمایز را در غروِب 
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ز چشمانش به واضخ دیده بود  غم انگی 

 خی  نامزدی شان پیام را بسیار تعجب زده 

 و متاثر کرده بود 

 به طوری که

 تا لحظه های آخر هاج و واج بهه گفته هایش گوش میکرد

 شدما دیگر از زندان آزادی یم ۲تا 

 رای فردا فرامرز با سخاوت تمام ب

 ساعت مرخض برای برادرش به زور  گرفته بود ۲

تا در مراسمش در کنارش حضور داشته باشد فرامرز بلد 

 بود 

 

با کارهایش خود را تا ابد در قلب پریم جا کند انقدر این خی  

 برای پیام و پریماه

 دل ضعفه اور بود

 که غش نکردنشان خود جای خوشحایل بود
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روی ماشینش تکیه زده منتظرش  آن طرف خیابان فرامرز 

 بود 

 تا کنارش برود 

 با احتیاط به انطرف رفت

 فرامرز با قیافه ای خنت  نگاهش میکرد

 

 _ باز که خودتو خفه کردی

 تو گریه 

 

 بدون اینکه به روی خود بیاورد که خواسته اش 

 از مقابل مالقات زیر پا گذاشت  را

 رو به رویش ایستاد 

 و با ناراحتر گفت 
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بهش زندان   _ فرامرز داداشم شده بود پوست و استخوان

 نیم سازه

 نمیدونم چیکار کنم 

 دلم براش کباب آبخ  کاش فدات ب... 

 

 _ هیسس

 این چه عادتیه همش میخوای فدای همه بشی 
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 _ هیسس
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 این چه عادتیه همش میخوای فدای همه بشی 

 چن تا جون داری مگه 

 

 

ت زده به کنِش  ه    متحرص و عصت  مردحی  روبرویش خی 

 شد

 باور نیم کرد

 مرد مقابلش بتواند انقدر به مرداِن اطرافش

 تا این درجه حسدبروزد

 حال مگر چه گفته بود

 که اینگونه به هم ریخته و عصت  شد

ز پرت کرد.   که ی  توجه و پر از خشم خود را درون ماشی 

 

 پیام برادرش را گفته بود 

 غریبه ای را که فدایش نشده بود خدایی نکرده مرده
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ز رفت  ناباور به طرف صندیل جلوی ماشی 

 و بر رویش نشست

ز شدن کامل  فرامرز بعد از مطمی 

ی اش   از جاگی 

ز   گران قیمتش را روشن   ماشی 

وع به حرکت کرد     و رسی

 

ی که به محرصز ختم یم شد کنجکاو  با یط نکردن مسی 

 علتش را از او پرسید 

 

 _ مگه نیم ریم 

و انجام بدیم   کارای محرصز

 

 اخم کرده

 با لحتز تخس جواب داد 
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 _نه 

 دادم بچه ها خودشون کارشو انجام میدن 

 

یم کجا ؟   _ پس االن داریم می 

 

 _بریم ناهار بخوریم 

 

 تا مقصد فقط نوای آهنگ ی  کالم فرانسوی بود 

ز پخش میشد   که در فضای ماشی 
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 فتند ر به ظاهر باید یم

دار صحبت یم  کردند برای فردابا محرصز

 اما فرامرز گفته بود 

 این کار را کس دیگری انجام یم دهند 

 شاید هم کسایز 

 نیم دانست 

 

 

 حتر خرید های عقد را هم خودشان  بازار نرفته بودند 

ز های دنیا در عرض چند روز  ین چی   بهیر

 توسط چند زن و مرد به خانیشان رسید 
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 ب کردنبرای انتخا

 پریماه کنجکاور شده

 هر چه در کار های نامزدش سماجت به خرج یم داد 

 بیشیر در های بسته در طاق پیشانیش کوبیده یم شدند

 به سمت رستورایز که َمِد نظر 

 فرامرز بود حرکت کردند 

 هنوز که هنوز گره کور ابروانش از یکدیگر 

 فاصله نگرفته بودند 

 بق کرده 

 

 بدهد  سیع یم کرد نشان

 که آری من قهر هستم 

 باید منتم را بکشی 

 خنده اش یم گرفت

 مرد گنده 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 این چه بهانه ای بود 

ز را در پارکینگ پارک کردند  ماشی 

ز که پیدا شد   از ماشی 

ز   ان سو استفاده گر حتر در قهرش نی 

کرد نهایت استفاده را یم  باید از موقعیت های موجود

 دستش را گرفت 

 نش و با نزدیک کرد

 به خودش

 دوشادوش یکدیگر حرکت کردند

 با وارد شدنشان ،،

 درون رستوران تیه بوده از هر جنبنده ای

ی در آن رستوران مجلل و بزرگ در آن  وقت از  هیچ مشیر

 روز

 وجود نداشت

 چند پیشخدمت جلو در ورودی
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 دست به سینه منتظر ورودشان ایستاده

 فتندگوبه آنها خوشامد یم

ِ عجیِب 
ت زده از خلویر  حی 

ه شده   این رستوران به او خی 

 و پرسید 
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 _ فرامرز اینجا که کش نیست

 نکنه تعطیل باشه

 

 

 گایه وقت ها انقدر شادمان یم شد 

 پری کنارش 
 
 از سادگ

 خوشحال بود که متوجه ماحفظایز که در دور و اطرافشان 

 برای محافظت بودند   همیشه

ز های زد گ  لولهماشی 

 مکان های تحت امنیت شده ای که یم رفتند

 چقدررخوب که وجودشان را حس نیم کرد 

سد   که از او بیر

 کاش هیچ موقعه از دنیای تاریکش نفهمد   

 ی  توجه به حرفز که زد بود

ی دستش را کشید  ز ز چی   بدون گفیر
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ز دایره شکل که کنار پنجره بود حرکت کرد  و به سمت می 

 

 

 

 کشید   فرامرز صندیل را 

کش اشاره کرد  و با چشمانیش به دلی 

 که بنشیند

 لبهای فریفتارش در حالت عادی

 برای فرامرز جهنیم بود 

 که دنیا دنیا اراده یم خواست

 تا به سمتش حمله ور نشوی

یتز   دیگر وامصیبتا به روزی که لبخندی شی 

ز بر رویش بکارد   نی 

 اغوانشدنش توسط آن لب ها

 پشتکاری قوی یم خواست
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ل کرد   خود را کنیر
 
 به بیچارگ

 تا کاریش نداشته باشد 

 تا اذیتش نکند 

 بر روی صندیل مقابلش نشست

 بودن کنار این زن همیشه اینگونه بود

ل یم  کردیهر چقدر خود را به زور در ظاهر کنیر

 اما در باطنت همیشه آشوب بود

ین رفتارش یم توانست     کوچکیر

 برساندیا که هم به فرش   تو را به عرش

ابزرگ  همچون  ترین خطا هایش را با لبخندی گی 
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 جادوگری قهار 

 به هیچ تبدیل یم کرد

 خدمه منو رستوران را آوردند

 و سفارش ها را گرفتند  

 فرامرز سفارش داد بود 

 هر چه سیع کرده بود 

 بروز ندهد 

 که تاکنون این اسم های عجیب و غریب

 آشنا نبودند حتر به چشمش هم  

 ویل با یه تو سفارش بده 

 موضوع را پرت کرد 
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 _امشب زود بخواب که برای صبح انرژی داشته بایسی 

 نفهمم که گریه کردی

 صبح چشات پر از خون باشه

 واال من میدونم تو 

 

س بود  به یاد آوردن مراسم فردا اسیر

 جریان پیدا کرد   که در رگ و ِپِیش

 

 _وای فرامرز فردا

س دارم  اینقدر   اسیر

ی بشه ز سم یه چی   همش مییر

 رو نزارن بیاد   نکنه پیام

 ... ز حماقت کنه و ی   یا نکنه رامی 
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 _ پریما 

 

 زدداد نیم

ز نامت را نیم  خواندبا ترسی نی 

ِت کالن
َ
 ویل لحن گفتارش انقدر نفوذ و ِسخ

 داشت

 انداختکه ناخودآگاه ترس به جانت یم

ی که یم خو  ز  بگویی باز یمو تو را از ادامه چی 
 داشت استر

 

 _عزیزم قرار نیست هیچ اتفافر بیفته

 یه جشن سادس که

 قرار فردا بعد از ظهر بدون هیچ دردرس اتفافر 
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 بیفته

 تا من هستم هیخ  نیم شه 

 

 خوشحال از مرد بودن مردش

ه شد  با لبخندی مهربان به جدیدتش خی 

 و با خجالت دستش را بلند کرد 

ز بود و ب  ر روی دسِت بزرگش که بر روی می 

 قرار داد 

 

 _ ممنون 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ِ فرشته اش
ز  مرسور از تحصی 

 قهقه با خباثت  برای تبدیل کردن آن لبخند به

 در چشماِن پریش گفت

 

ی نیست ز  _ این که چی 

ی برات دارم ز  من یه چی 

 که قراره اینجا با بال های که در یم یاری

 برام پرواز کتز 

 فرشته 

 

 دن فرصت به َملِک مقابلشبدون دا

 برای تجزیه و تحلیل

ز   با اشاره انگشتش به مردان در کمی 

 پشت رسش فهماند که موقعش است
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 شگفت زده به کالم و کردار و پر از تناقض

ه شده بود  فرامرز خی 

 از پشت رسش صدایی یم آمد

 یک صدایی همانند حرکت کرد

 چند چرخ کوچک

 فرامرز رس تا پا هوشیار بود 

 فقط چشمانش تک تک تا 

 عکس العمل هایش را در تاریخچه ذهنش 

 ثبت کند

 کنجکاو بر روی صندیل اش

 کیم به پشت رس چرخید

ی که با چشمانش یم دید  ز  چی 

 غی  قابل توصیف بود
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 کنجکاو بر روی صندیل اش

 کیم به پشت رس چرخید

ی که با چشمانش یم دید  ز  چی 

 غی  قابل توصیف بود

 ای برای توصیف حس و حالش نداشت مهکل

 به معنای کامل قفل کرده بود

ی که روبرویشاثر ی    نظی 

 بر روی سه پایه چرخ

 لحظه به لحظه نزدیک و نزدیک تر یم شد
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ز بود ت انگی   حی 

 بلند شدنش از روی صندیل 

 چگونه روشن شدند ستاره ها چشمک زن 

 بیشماری درون چشمانش را 

 

ا اصال در تاریخچه ذهنش به خاطر هیچ کدامش را بعد ه

 نداشت نداشت 

ز   زبانش از گفیر

ز قاض بود   هر چی 

 قدرت تکلمش را از دست داده بود 

 و فقط قرنیه های چشمانش 

 توانایی حرکت و روی 

 

 های اثر روبرویش را داشتندکاریریزه

 ظریف کاری ها 
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 و نقش و نگارها ی  عیب و نقص 

 اصیل بودن

 خطوط قوی کار 

ز بومو   دستینه پایی 

مند دهندههمه نشان  ی شاهکاِر اصِل هیز

 محبوبش بود

 

 

ز بود   در هیاهوی احسایس درونش غرق در تحسی 

 مرد زندگیش را پشت رسش  وجود عطر  که

 حس کرد

ین کاری اش آخرین حرکت بود که این مرد   این شی 

 درترصف و تسخی  کامل 

 جسم و روحش انجام داد



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ین تابلو گران قیمت را  با نهایت سخاوت فرامرز مهربانش ا 

 داشت به او هدیه یم داد 

ز   از حس زیاد دوست داشیر

 مرد روبرویش رو به جنون بود 

 شادی در رگ هایش به اوج خود رسیده بود

 و هرمون های هیجان نیم دانستند چگونه خود را از این 
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 انفجار احسایس نجات دهدند



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ود به وجود آمده ب

 به طرفش برگشت 

 چشمانش  نیم دانست

ی انعکاس میدهد ز  چه چی 

 اما از انعکاس چشمان فرامرز تنها رضایت بود

 و رضایت 

 که منعکس یم شد

 صداِی لعزانش

 چشماِن رقصانش

 تِن لرزانش همه و همه چشم شده

 به او نگاه کردند 

 

 _ فرامرز 

 

 _جان فرامرز 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 _ممنو... 

 

 جمله اش تمام نشده 

 

 تنگ و محکم در آغوش گرم و مردانه اش و 

 فرورفت 

 

 _همه و همش 

 فقط فدای چشمایل کهربایت

 

 

 *** 

 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 زمان حال 

 

 

 

نگ و خوش مزه  کیم از محتویات خورسی

 درون استکان را نوشید

ز نهاد   و بر روی می 

 

 _درسته که از کاِر نوی من درست نبوده 

 رفتارت شدیسته نبوده عروس   اما تو هم

 ی جلوی همه غرورشو خورد کردی اینجور 

 فردا روزی بهت اعتماد نیم کنه 

 مقرص اون پرسس 

ف چطوری جرات کرده  ی  رسی

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 
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 نوه منو اینجوری خورد کنه 

 

 

ی نیم توانست بگوید  ز  چی 

ی هم یم ز  توانست بگوید چی 

 گفتنش هیچ فایده ای نداشت

ز پس از شنیدن ماجرا   فرامرز نی 

 آمد پشت فرنوش در 

 خواست تصمیمش را برایو یم



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

د تنبیه پرس جدی  تر بگی 

د   اما این بار تنها برنده این میدان نی 

 پریماه بود 

ز   نه توان مقاومت داشیر

عه   ونه  حوصله توضیح برای تی 

 

سم  ی بی  ز  _ فرخ بانو یم خواستم یه چی 

 

ز کنارش گذاشت فنجان  چایش را بر روی می 

 جواب داد  و با خونرسدی

 

 

س عروس   _ بی 

 

 _دیروز آخرین مجلس بود



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 یکم حالم بد شد رفتم رسویس

ز  بعد که برگشتم زن شمسایی و خواهر شوهرش داشیر

ز صحبت یم کردن  درباره یه چی 

 هرخ  فکر کردم 

 که کش با این تفاسی  بوده باشه درو برمون

 یادم نیومد 

 

 این بار حرکاتش کنجکاوی مخصوص خودش 

 را به همراه داشت 

 شود تنها دقت ریزی در چشمانش پدیدار یم

 و تنها عکس العمیل که به روز یم داد

 دست کشیدن از کاری بود 

 که داشت انجان یم داد 

 

 _زهره داشت 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 برای سیما خواهرش یم گفت که 
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 زنه چقدر بد شانسه

 چقدر بدبخته

 بچه شو دزدیدن

 خودش سکته کر رفت تو کما 

 کل درست کرد بعد قلبش مش

 دیگه هم نمیتونه بچه دار بشه 

 رسش هوو بیاره یا نه  معلوم هم نیست شوهر



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ا  ز  این جور چی 

 من که دیگه نموندم گوش بدم 

 ویل هرخ  فکر کردم

ز   نفهمید کیو یم گفیر

 ویل من خییل دلم سوخت برای زنه 

 دزدیدن   بچشو

 چقدر سخته اگر دور از جون 

اتفاق برای فرنوش من بیفته  دور از جون اگه یه وقت این

 اونو .... 

 

 پریما پر از از تاسف ابراز ندامت

 یم کرد 

 و دل یم سوزاند 

 

 برای زن مجهویل که نیم دانست کیست



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی که فکر یم کرد ز  در آن لحظه فرخنده تنها چی 

 این بود

 که چقدر خوبه که عروسش

 زیادی معصومه مظلوم است بود 

 گنجیدکه حتر در تصور خودش هم نیم  

 برای زیز که خودش بود دل یم سوزاند

 و تاسف یم خورد

 چقدر خوب تر که فرامرز اینجا نبود

 که اینها را بشنود  

 تا از ترس رس به بیابان بگذارد 

 به برادرش رو کرده بود
 
 تنها شانش که در این زندگ

ز حافظه زنش ز رفیر  و از بی 

 ِ ز  بعد از آن روزهای نفرت انگی 

 دهیس اسمشو نی  بو 

 باید به این زنان بیکار و ی  اصل و نسب



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 داد نشان یم

 حکم سکوت یعتز چه

 آن ی  کاره زنان 
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 عقلشان قد نیم داد

 نادان ها

 اگر پریماه یم فهمید 

 این زن خود اوست 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 یم خواستند با حکم قتل عام خاندان چه کنند

 تنها هدف این روزهای فرخنده و برادرش

ز در امان نگ  ه داشیر

 این فرشته و مصدوم از حقیقت 

 و دنیای زشت و پلید خودشان بود 

 باید دورش یم کرد

 کرد باید گمراهش یم

شاید درونش پر از تشویش و فشارهای عصت  بود اما 

 ظاهرش نه

ین و برترین استعداد بود   این بزرگیر

 داشت  که در این خواهر و برادر وجود

 ظاهری بسیار خونرسد 

 

 

 س تو که دیگه باید این زن و زن باجیهای حراف _عرو 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 اعضا رو باید شناخته بایسی 

 

ز  نیز ز  از رس بیکار و عالفز از هر خ  حرف می 

 حاال شاید این زن بدبخت

 خواهر ، پدر ، برادر ،عموی ییک از کارگراشون

 باشه 

تو خودت مگه چقدر قلبت ظرفیت داره که غصه ییک 

 دیگرو بخوری

 ول کن بره 

 

 *** 

 

 کسل ی  حوصله از در ورود به طرف 

 کلبه درختر که در وسط باغ 

 پدرش برایش درست کرده بود 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 حرکت کرد 

 شب خییل بدی را گذرانده بود

 خواب به چشمانش نیامده 

ار بود  ز ز زمان بی   و از زمی 

 تنها جایی که یم توانس آرام بگرد

ز کلبه بود  همی 
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 با خود که تعارف نداشت 

 فهمیدودش خوب دلیل این حالش را یمخ



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 حسادت

 حسادت همانند خوره ای بر جانش افتاده بود

 داشاو دست از رسش بر نیم

ی داشت ز  پرسک ی  ادب چه چی 

 چه کاری کرد ه بود

 که اینگونه مادرتسخی  و افسونش 

 شده بود

 که به خاطرش یم خواست آنها را ترک کند 

 پوفففف

 منفجر یم شد  حتر با به یاد آوردنش رسش

 به کلبه که نزدیک شد 

 با دیدنش بر روی تاب محبوبش

ز بود   تی  های زهرآگی 

 که از باال و پاین  در وجودش فرو یم رفت 

 و در میاد 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

فت   و باز دوباره فرو می 

 

 تحمل کردنش برای دیروز خود پاداش کالیز 

 یم طلبید

 واقعا دیگر تحملش را برای امروز نداشت 

بتش ر   ا بر روی کفشش ریختعمدی رسی

 تا الیک مظلوم نمایی کرده باشد 

ی  ز ز پرو و گستاخ بر روی چی   حال نی 

 که برای او بود دراز کشیده بود 

 آمدکش این موقع اینطرف نیم  

ی از نگهبان ها هم نبود  و خی 

 خب به جهنم اگر هم کش میدید 

 یم توانست با تهدید و پول آن را به طرف خود بکشاند 

 وجودش نفرت و عصیان از پرسک بود رسارس 

 که غول یم زد



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 و یم جوشید 

ز حال پرسک و انتقام یم دانست   برای گرفیر

 باید چه کند

 خودش را باید برای جنگ آماده کند
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 گرفتحالش را یم

 باالی رسش رفت

 آنقدر آرام و خونرسد 

 بر روی تاب بزرگش  بدون ترس

 لم داده بود



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 دراز کشیده 

 ریلکس یم کرد

 که انگاری که ارث پدریش است 

 و اجازه کامل دارد

 

 آرام نزدیکش شد 

 انگشتش را بر روی بازویش نهاد 

 به سمت چپش هول داد 

طبییع هیکیل  و در نهایت بدنه غی 

ز شدن طرف دیگرش   و بزرگ پرسک باعث سنگی 

 شد 

 چرخید
 
 و نهایتا

ز پر از سنگ و سنگالخ پرت شد   و روی زمی 

 خواب پریدنش از 

 و بدن کوفته شده اش بر روی سنگ ها



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 بود برای  سبت  

 فغان دادن ناله های درد آلودش

ارت بود  شعله های رسی

 که در وجودش شعله ور یم شد

 آتش بزند   تا

 هر جنبتده ای را 

 

 _اوپسسس

 که اینجا خوابیده بودی ندیدمت
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سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 _اوپسسس

 اینجا خوابیده بودی ندیدمت  

 

ع اش تا زمایز ادامه داشت   آه و ترصز

 که متوجه حمله ای که به او شده بود

 نشده بود

 اما با فهمیدن موقعیت اش از حالت دراز کش

ید ز  برخی 

 و با قرار دادن سد دفایع محکیم 

 در مقابل دشمن سطح امنیتر اش را تا 

 صد ارتقا داد

 

 

 اما هنوز آثار سوزش عارضه حادثه 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ز خور   درچشماِن   ده اش هویدا بود چی 

 

ته ؟  _چه خی 

 هیچ معلومه داری غلظ یم کتز ؟

 

 

 آیا بند آمدن زبانش

 تیک عصت  ِپلِک چپش

 و پریدن برق از رسش

 همه و همه فقط برای حرفز که گفته بود 

 و واکنشی که نشان داده بود

 کم نبود

 

 

 آیا نباید از ی  پروای و گستاخز پرسک 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 سکته مغزی یم کرد 

 به جان آفرین تسلیم یم کرد و جانش را 

 آری درست است 

فرنوش خود در پروی چند واحد تدریس در دانشگاه 

 برداشته بود

 اما این دیگر خییل فراتر از خییل فرنوش بود

ت زده بود   آنقدر حی 

 که حتر نیم توانست عظه های زبانش

 را تکان بدهد

 

 

 فرنوش در دنیای پر از شگفتر غرق بوده 

 یکه تاِز میدان  اما پرسک هنوز 

 ی  محاباد برای خود یم تازاند 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 _ نگاه با اون چشمای زشتش

 چه جوری نگاه یم کنه

 بیا برای خودت 
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 نخواستیم بیا 

 

 کوتاه نیامده

 کرد از حِق ی  جای خود در حایل که از کنارش عبور یم



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 
ا
 مثل

 انگاری که با خود سخن بگوید 
ا
 مثل

 گفت 

 

ی ندیده_ بدب ز  خت چی 

 چقدر این دخیر بد ذات و خسیسه 

 چقدر

 حاال اینگار خ  ش... 

 

 با دور شدنش

ش  کم کم ز ز آمی   از آوا های توهی 

 کمیر کمیر میشد

 اش
 
 شاید دلیل این همه درماندگ

ز   باری این پرسک بود رفتار اولی 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ز  به روح و روان خود که دروغ نیم توانست بگوید اولی 

 کش بود

 ه به موقعیت اشکه ی  توج

 با او رفتاری که بدون ترس

 بدون توجه 

ز   و حتر بدون در نظر گرفیر

ش  جواب پس دادن به  پدِر سخت گی 

 کرد برخورد یم

 اگر مادرش اینجا بود

ز   با گفیر
 
 قطعا

 

بتر فرنوش خانوم   _ زدی ضز

بتر نوش کن مامان جانم   حاال هم ضز

 

 حق را به پرسک یم داد 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 دست به وسیله اش نزده بود مگر او بدون اجازه 

 مگر غی  از این بود که بدون عذر خوایه هر چند ساده 

ت یم گرفت   از کار بدش باید عی 
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 پس چرا اینگونه طلبکار بود 

 او هم وقتر با بقیه اینگونه رفتار یم کرد 

ز هم حس االنش را داشته   انطرف نی 

 اگر که داشته چقدر ظالم بوده

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 *** 

 

 از درون آیینه به سیمای زیور شده

 شکیل و مقبولش چشم دوخته بود

 و از زیبایش نهایت کیف را یم برد

 همانند مالئکه شده بود

 هر کس در آرایشگاه به او نگاه یم کرد

 هزار هللا واکی  را برایش یم خواند

 روی شده بود در آرایشش نه زیاده

 و نه ی  رنگ و روح بودن

 استفاده شده بود

 البته باید هم پس از توصیه های فرامرزی

 که دیگر داشت رو به تهدید یم رفت

ی انتظاری هم داشت ز ز چی   همچی 

 و زیبا  شیک



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 نفر از صبح زودی که آمده بود  ۱۰

 

وع    بعد از سوت رسی

 تا به االن دویده بودند

 تا به این موقع کارش تمام 

 و عروس تحویل دهند

وصال و عروسیشان  امشب بالخره بعد از هفت ماه شب

 بود

ها تجربه کرده بود  ز  در این مدت خییل چی 

ز دیده بود ها جدید و هیجان انگی  ز  خییل چی 

 شنیده بود 

ز هایشان ون رفیر  بی 

ز خودشون   لذت های بی 

 هدیه هایی که فرامرز به او یم داد

 
 
 مسافرت های خانوادگ



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 لمس عشق ججنون وار فرامرز نسبت به خودش

 عرویس  گشت و گذارهای برای

 عرویس خرسو

 از آزاد شدن پیام 

 قهر و آشتر های شان

 هزار و هزار   و
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سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 به نوبه برای خود  موارده دیگر که هر کدام

ز شده بود  خاطره ای خاطره انگی 

چه خاطرات ذهنشان  در دفیر

س، ترس ،خوشحایل و عشق   ذوق ،اسیر

 احساساِت پارادوکس یافته ای بود  همه

 همزمان در کنار همکه 

ند  ز  در وجودش غلت می 

 و آرامشش را گرفته بودند

 فرامرز آمد  بالخره

س  های فراوان فرامرزبعد از اسیر

 به همراه عکایس و چند دف زن آمد

 روبه روی هم چشم در چشم که قرار گرفتند 

ز   دور برشان نواهای ملیح و دل انگی 

ز تر یم کرد   فضا را عشقاگی 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی ملزم یم کردبهشان احساسات   بیشیر

 چقدر مردانه شده بود

 در آن کت شلوار مشیک رنگ قاب گرفته در تنش

ز از برق چشمانش  چشم برداشیر

قابل انجام بود   چقدر غی 

 

 فرامرز بدون توجه به کش با دیدنش

 در آغوشش محکم جایش داد

 و چند بوسه بر پیشایز اش

 پشت رس هم زد 

 م دادتا توانست به خدمه آرایشگاه انعا

 به راه که افتادند 

 در ماشینش بیش از هزار بار دل ساده و 

 ی  جنبه اش را با قربان صدقه ها 

 و نجواهای بنابر تعریف از زیبایش 
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 تا نزدییک مردن برده 

 و پس گرفته بود 

ز از مرحله سخت و جانفرسا  گذشیر

عکایس خود شکل اعصاب زیاد و روی بدون خجالت یم 

 خواست

 

  

سال  ۱۳و فلش و برای  ۱۴۰۰جه زمان حال سال ) قابل تو 

 ( ۱۳۸۷قبل که میشه 

 

 ناهاری که راننده فرامرز برایشان آورد

 همان جا خوردند
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 و باز به عکایس در آن باغ زیبا ادامه دادند

 

 و بعد از اتمام عکایس

 که در ژست های منکرایر گرفته شد

 خجالت کم کیلو کیلو گوشت از بدنش از روی 

 شد و به گوشت بدن فرامرز چسبید 

 خورشید که غروب کرد

 به طرف باغ حرکت کردند

 این بار به خاطر تعداد زیاد افراد دعوت شده مجبور بودند 
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 کرایه کنند 
 
 تاالر بزرگ

 مهمان های فرامرز خییل زیاد بودن 

 ندیده بود اما فرخ بانو هفته پیش گفته بود 

آدم های مهم تجارت هستند پس که مهمان هایشان همه 

 باید

 جشن عرویس خییل خییل بزرگ 

 در شأن یک پرس خرسوخان باشد 

 یم خواست مخالفت کند

ز   که برادرهایش با گفیر

 

 

 _وظیفشه بزار خرج کنه 

 

 قضیه را هم آوردند

 با پریماه  به مرور زمان با رفتارهای خوب فرامرز
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 نظر خانواده اش تغیی  کرد

 اولیه  و دیگر به شدت

 از این وصلت نارایصز نبودند 

گ هیجایز و جالب بود   مراسم عقدش برای خود سی 

 خانواده به شدت مذهت  مادری اش

در مقابل آشنا و فامیل به شدت اروپای فرامرزی تناسخ 

 بزرگ بود

عمو و پرسعموهایش  هرچند که دخیر

 از خییل دخیر و پرسهای تحصیلکرده

 امرز باال تر بودندو با رتبه عایل خانواده فر 

ند   اما دلیل نیم شد خود را نگی 

 و با پشت چشم ناز نکردند مقابل به مثل نکند 

 همان اول 

 رسویس کامل الماس نشان خرسو خان 
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 توجه همه را به شدت جلب 

 و برای خود غوغایی به پا کرد 

 با فرهنگ بودن 

 تحصیلرده بودن و ثرتمند بودنشان 

 ود خوب ب

 شد که دایی و خاله هایم اما باز هم به نوبه خود دلیل نیم

 ملوس از تاسف به جوان های فامیل پدری ام

ه نشوند  و فرامرز خی 

 و برایشان غبطع نخورند
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 اما با همه این ها

 چقدر به سه مرد و مسئولیت پذیری که

ز بود  از اول مراسم حواسشان به همه چی 

 بودندکنارش    و بهیر از خواهری در

 لذت بخش بود 

ز پیاده یم شدم   به طوری که وقتر از ماشی 

 پیام دخیر عمویم رد کرد 

 و خود خم شد

 و لباِس خواهرش را صاف کرد 

 

 غنج یم رفت دلش 

وار  با دیدنشان در کت و رسی

 لدت یم برد از وجود پیام در میانشان 

 اول از فیلیر بوسه بر پیشایز برادرانش گذر کرده بود و 

 پدرش و عمو و دایی هایش  بعد
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بال استثنا همه با جدیت این کار را انجام داد انگاری که یک 

 رسم باشد

 همه یم توانستند 

 ِ
ز  و سه نفرشان برادرش را  فرامرز  جنگ نرمه بی 

ه بهشان  ز چشمان ریز شده خی   از بی 

 ببیند

 فرامرز مرا سمت خود نامحسوس یم کشید  

 دهو آن سه نفر دست به دست هم دا

 یم خواستند

 تا یم توانند مرا از داماد سمج و زور دترشان

 دور کند 

ی بگویدنه یم ز  توانست به فرامرر چی 

 و نه دلش یم آمد

 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 

#part_274 

 

 

 

 

 برادرهایش را بیازارد

 دخیر عمو هایش مسخره یم کردند

ز   و دست مینداخیر

 غرور و تعصب شان را

 ادن خواهرشانناراحتر النه کرده در چشمانشان از دست د

 انقدر اشکار بود که کش زیاد بهشان گی  نیم داد

 بعد از خواندن خطبه وقتر وقت پیام تمام 

 بود   شده
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 و باید به زندان باز یم گشت

 نبودش در انجا آنقدر سوهان روح بود

 که اگر خود قسم به جان خودشان را ن

ز   یم خورد همانجا بدون در نظر گرفیر

 آبرو و آرایش صورتش

 ریه اش به فعان بر یم خواستگ

 به تاالر که رسیدند

 دست دو تا از خاله هایش 

 و دست دو تا از زنعموهایش

 ظرف اسفند بود

 که و بدون فوت وقت جز میدان 

 های اسفند را دانه

 

 

 هر کدام در لفافه با کنایه
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 دادند نسبت به همدیگر هر بار با صدای بلند رس یم

 

 و بخیل_الیه کور بشه چشم حسود 

 نبینه هرگ نمیتونه ببینه 

 

 انگاری که جنگ باشد 

 امان به هم نیم دانند 

ی یم  رسودهر کس شعار بهیر

وز میدان بود   پی 

 محافظ اخمواش ۳

 از همان اول ورودی تا جایگاه عروس بدون

 لحظه ای دستش را رها 

 کردن

 کنارش آمدند  

 که خود شده بودم 
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 ملعبه ای برای دلقک بازی

 موهاش پرس ع
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یک یم  آمدو هرکس برای تی 

 با یک نگاهِ 

 کارت در اومده با این زن برادر ها 

یک یم گفت و  تی 

 یم رفت

 حس بدی از حضورشان نداشت 
 
 و ابدا

ا
 اصل
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 تازه خییل هم ذوق میکرد 

 و خوشحال بود و دلش گرم یم شد

 از وجودشان کنارش

 شب گذشته عزاداری درست و حسای  

 به تمام معنا درون خانیشان داشتند و 

حه یم کرد حه رسی  پیام خود را رسی

 از گریه اگر که دستانش را نیم گرفتر 

 پدرش از افت فشار زیاد

 کارش به بیمارستان کشید 

 و پیمان تا دم دم های صبح سیگار کشیده بود 

 و خرسو آن شب را خانه شان نرفته بود

 و کنارشان ماند

 صبح بود  ۳یل به باالخره ساعت های حوا

 

 که خانه رسیدند
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 که نوبت داشت  ۵و تا ساعت 

 در سالن تشک پهن کردند

 و همه کنار دیگر 

 اخرین شب بودنش در انجا

 به خواب رفتند 

 آرام
 
 یک آرامش نسبتا
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 از االن یم دانست

 آخِر شب خداحافظز وحشتناک

ز   حزین انگی 
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 پیش رو دارند

ل کنند باید فقط تا آخر عرو   یس خود را کنیر

 بعد از آن آزاد است

 برای خراب کردن آرایشش

 آنقدر شلوغ بود که حد نداشت 

ز از فامیل و  آشناهای فرامرز بودند  شان نی   بیشیر

د ز  بعضز هایشان از دور زار می 

 که گردم کلفت و آدم حسای  هستند

 توانست میان آنها شهردار را ببیند یم

 ی خارخ  حتر درون آنها انسان ها

 مو بور هم وجود داشت

ز دنیا به کام   تنها در این بی 

 پرس عموهایش بود

ز نهایت لذت و استفاده و  که داشیر

 بردندخویسی را از آن مجلس یم
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ز مختلط بودن عرویس   پذیرفیر

 بود 
 
 خود معضل بزرگ

 

 برای خانواده مادریش 

 حال خاله بزرگش

وبات الکیل نزدیک بود  به خاطر رسو مرسی

 راه بیندازدابرو 
 
 ریزی بزرگ

 که با وساطت عموی بزرگم و پدرم 

 قاعله ختم به خی  شد

گزاری   البته این خی  های مهم را هم کش نفهمید خی 

عموها اینها را برایم یم فرستادند   دخیر

 خرسو خان و پدرش در کنار هم به مهمان ها

 تعارف یم کردند 

 و یم شود گفت با هم مچ شده بودند 

وی مستقیم و قوی بهبرق چشم  ان فرامرز نی 
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 وجود پدرش ساطع یم کرد 

ه یم  ز خی  که اینگونه شادمان و خرسند از باال به همه چی 

 شد

 وسط های جشن بود 

 که با چشمهای غره های فرامرز و فرخ بانو

 و ترسی های جانانه عموی بزرگم

 آن سه تفنگدار کوتاه آمده

  با تردید و دودیل جایگاه را ترک کردند 

 کردفرامرز راحت شده سیع یم

 

 

 

 

#part_277 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 

 

 هاِی منحرفانه اشبخندانم و با شوخز 

 حالم را عوض کند 

 چند باری هم با نهایت گستاخز 

 خییل مستقیم گفته بود

انه منتظِر اخر شب است  که ی  صی 

 که خوب تا توانست

 دل زهره ام را از ترس آب کرد

 لباسش خییل بلند 

 د کار شده بودو پر از مرواری

ز سنگینش یم کرد  که سنگی 

ز دیگر داشت گردنش را   ۴۰تاج  کیلویی بر روی رسش نی 

 کرد قطع یم
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 اما تا پای جان داشت 

 تحمل یم کرد

ین نحو ممکن بگذرد   تا امشب به بهیر

پروتکل های شام با نهایت شکوه کیفیت برگزار شد چندین 

 بود  مدل غذا درس نوشیدیز لیستر 

 تاالر داده بودند که آنها به

 که بازدیه عایل داشت 

 

 بعد از شام

 نوبت رقص عروس و داماد رسید

س ترین موقعیت ممکن برای پریماه  پر اسیر

 مجلس مختلط بود

س وارد یم شود  دیگر بدتر و  بیشیر اسیر

 یم ترسید 

 دست و پا چلفتر بودنش کار دستش بدهد
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 دستانش یخ زده بود

دِن دسِت ظری ف و کوچکشاو را  به آرامش فرامرز با فرسی

 طلبید

 بر روی پیست رقص قرار گرفتند 

 و سوتهای کر کننده  جیغ های بلند

 پرسعموهای ندیده و 

 آبروبرش تمرکزش را بهم یم ریخت

وع کرد  س رسی  پر از اسیر

ه شد  به چشمان فرامرز که خی 

 شدخونرسدی وجودش به وجودش منتقل یم

 محو یکدیگر شدند

 و اطرافشان برایشان مهم نبود حتر شلویعز  دور 

 فرامرز نزدیک آمد 

 و با در آغوش کشیدنش
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 سالتز را از جیغ و فریادها ترکاند

ز بود  دلییل که  مطمی 

 او را جلوی آن همه چشم،

 گستاخانه بوسه ای  

 بر لبانش نهاد 

 قصدش تنها و تنها به جنون کشیدن

 خرسو و پیام و پیمان بود

 دادقدر این کار به او لذت یمنامرد آن



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 و بر تنش یم چسبید 

 که حد و حساب نداشت 

 هجوم ی  فرجام پیام به سمت پیست همزمان بود

 با چشم غره پدر مادر داری 

 که به این ظالم و بدجنس زده بود

 و گرفت پیام توسط پرس عموی بزرگش

 فرخ بانو زود خود را وسط رساند

شان اوضاع را در دست و با راندن اسکناس بر روی رس 

 گرفت

 لبخند مرموز فرامرز خطاب

 به ان سه نفر تنها نشان دهنده یک خ  بود

 کرده   تالفز کاری که بر رس سفره عقد با او

 بودند 

 

 اصال نیم خواست فاجعه تاسف باره 
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 خوردن ماست و عسل بر روی سفره 

 بدون انگشت دستشان بلکه با

ی بگوید   قاشق های دسته یک میر

 بازش کندو 

 اما برای حلقه اوضاع طوری بود 

 که پیام پشت به فرامز حلقه را در دست چپش 

 بانگایه خثمانه به فرامرز 

 فرو کرد 

 و حلقه فرامرز هم خرسو بانهایِت فداکاری 

 با نگاه در چشمان قرمز و پر از غضب فرامرز فرو کرده بود

چه  در مراسم از خنده و تعجب نیم دانستند   عالم و آدم

 واکنشی نشان دهد

 فرخ بانو و پدرم هر لحظه آماده باش بودند

ی از حمله فرامرز   برای جلوگی 

 اش از خودش بدتر بودکه پشتوانه محکم پدری
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 به آن سه نفر ،

 انها هم با نگایه 
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 چیه 

 بیا جلو اگر حرفز داری 

 بیا چرا نمیای 

 

 یم کردند . شعله این آتش را بزرگیر و بزرگیر 
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ایط پیش رو   دیخ  با دیدن رسی

 ها وسطبا فراخواندن جوان

 را تا حدودی آرام کرد   جو متشنج انجا

ل عموها و پدرم  تا آخر مهمایز با کنیر

 برروی پرسها 

 آرام 
 
وترسی صف و سخت من به فرامرز بافر مراسم نسبتا

ی شد  سی 

 بعد از لحطات فراواِن 

 رقص و پالکوی  

 ای الیک خوش همچون مجنون ه

 تا پاس زیادی از شب در خیابان های 

 چرخیدند 

 بوق زدندو رقصیدند وآهنگ خواندند

 

ز   تا چشم بر روی هم گذاشیر
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رو به روی بلندترین برج تهران برادرانش مشغول سوگواری  

 جگر سوز

 عزیز از دست رفته شان بودند

 البته پریما خود از آنها بدتر بود

ده بودند و هرخ  هر کش ریش تا توانسته بود گریه کر 

 سفیدی یم کرد 

 و میانخ  گری یم کرد برای بس کردنشان

 فایده ای نداشت 

 ول نیم کردنند 

 که خوب این فرامرز را عصت  یم کرد 
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 باالخره بعد از سه رب  ع ساعت

 با وساطت عموهایم پدر برادرهایش به سختر دل کندند

 اددر کنار و فرامرز ایست

 ییک ییک با آرزوی خوشبختر و

ز های پدرش از فرامرز  قول گرفیر

ش به او دن دخیر  و سی 

 اش مراسم با بوسه ای بر روی پیشایز 

 فرخ بانو پایان یافت   توسط خرسو خان و

 البته برای پریما پایان مرحله اندوه

س آور و موردعالقهِ   و رسآغاز وهله اسیر

 فرامرز بود

 آنقدر شیطایز و خبیث ،

 کارت درآمد    با نگایه
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 کردنگاه یم

 که دل و زهره ای برایت نیم ماند

 با کمکش برای جمع کردن تور

 درون آسانسور جای گرفت

ز بود   به حدی نگرشش سنگی 

 که گویی  دردن وجودش

 

م ذوب یم کردند  تشتر  از خجالت و رسی

 انگاری شکارش را زیر نظر گرفته باشد

ز نیم گفت  هیچ چی 

ورو با لبخندی   منتظره جا افتادن  رسی

 گوشِت شکارش بود 

 طبقه طوالیز و غذاب آور  ۳۰بالخره راه آن 

 را یط کررنند

 چطوری در را باز کرد 
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 چه طوری خود را به اتاقشان رساند

 چه طوری پشت رسش آمد

 دوِر تندی افتاده بود   بر روی

 که وقتر درون آینه به فرامرزی که پشت رسش ایستاده بود

 کرد  نگاه یم

 متوجه گذر تندش شده بود

 مشتاق تاج و تور رسش را خالص کرد

ه های آزاردهنده رسش را آزاد کرد  گی 

ز کشید   زیپ لباسش را پایی 

 چشمانش را بست 
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سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 

 

 

 تا شوق و طراوت چشمان او 

 بیشیر از این خجالت زده اش نکند 

 و تمام. 

 لباسش زیر پایش افتاد

 دور کمر باریکشدستان بزرگ گرمیش 

 زنجی  شد

ِ که درون گردنش کاشته یم  شد بوسه های پیای 

 ضعف آور بود

ز بلندش کرد  که مانند پر کاه از زمی 
 بدیز

 دستایز که از ترس دور گردنش حلقه شد

 ترین دارایی کش تنه ای که مثل با ارزش



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 بر روی تخته نرم و گرم بزرگ دو نفریشان

 گذارده شد 

 واربوسه های پرستش 

ز قربان صدقه های جنون  آمی 

ام و مکنت ملکه وار  احیر

 و همه و همه کار هایی بود

 که فرامرز آن شب تا صبح

 نثارش کرده بود 

 

 تواند بدون شک یم

 قسم بخورد در عمر بیست و چند ساله اش

 تاکنون شت  به زیبایی امشبش  

 تجربه نکرده بود 

انه اش ت ز دنیای دخیر  وسط فرامرزلذت یم برد از گرفیر

 که به او داده بود  دادن دنیای زنانه  و هدیه



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 شدچقدر که غرق لذت یم

 رفتارع بافهم شعوره شوهرش   از

 در رابطه 

 چقدر لذت یم برد از بودنش

 

 

 *** 

 

 کلید را در قفل چرخاند

 و در را باز کرد 

ز و بزرگ خانه پدریش  حیاط رسسی 

 پذیرای مهمانش، بهار شده بود 

 

 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 
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 دار و درخت های چشم نواز را رد کرد 

 و از در ورودی وارد خانه شد 

ون کشید  شال روی رسش را بی 

 و به مهمان ناخوانده ،

 گریم تابستان در بهار و غر زد 

 کیر را پر از آب کرد 

 و بر روی اجاق قرارداد 

 به سمت اتاق پیمان رفت

 و درش را باز کرد 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ور سیاحتر خود راخورشید نصف ت  مرد گنده

 در آسمان گذرانده بود   

 اما او هنوز در رختخوابش چرت یم زند

 پرده اتاقش را کشید

 که نور زیاد درون اتاق را فرا گرفت 

 

 _داداشم بلند شد 

 ظهر شد آقا 

 بلند شو

 

 

 پیمان هوشیار شده 

 

 عضالت استخوان هایش را جاندار کشید 

 و خوابالو بر روی تخت نشست 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 ح بخی  _ صب

 

 _ صبح بخی  داداش

 بلند شو تا صورتتو بشوری

 صبحانه رو آماده یم کنم 

 

 رسش را تکان داد 

 این خوب ماجرا بود 

 غول مرحله آخر مانده بود 

 پیام

ون زده و  از اتاقش بی 

 وارد اتاق پیام شد 

دمر روی تختش در خوای  عمیق فرو رفته بالشتش را هم 

 بر روی رسش گذاشته بود



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 فانه اتاقش پنجره نداشت متاس

 و عامیل بود برای تبدیل شدن 
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 به محیِط دلچسب و تارییک برای خواب 

 بالش را از روی رسش برداشت 

ز شلخته پرت شده و لباس  های بر روی زمی 

 را جمع کرد 

 

 _ پیام بلند شو 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 بلند شد داداش

 بلند شو برو حجره گناه داره آقا جون 

 و دس تنهان خرس   خودشو

 بلند شو دیگه 

 

 _وای خواهر من 

 باز صبح شد 

 بخوابیم  یم خوام

 دیشب دیر خوابیدم 

 

 نکن_اذیتم

 بلندشو دیگه 

 حالم خوب نیست 

 

 اثر داشت؟؟



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 مگر یم شود اثر نداشته باشد 

 حالش برای برادر دوقلویش

 خواب زده از جایش پرید

 و بر روی تخت نشست

ه شد    و با دقت به او خی 

 انگار که نه انگار تا لحظایر پیش چشمانش را باز نیم کرد

د   که نکنه خواب از رسش بی 

 

 _حالت خوب نیست

 چرا رنگت پرید ه

ی گی  نمیاد که ز  بخوری    مگه تو خونه شوهرت چی 

 

 _ وای پیام

ی نیست ز  بس کن داداش چی 

 فقط یه ذره معدم درد میکنه



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

یم نیست  ز  چی 

 

 بلند شو 

 صبحانه بخور 

 

 گذشتماه از ازدواجش یم ۴

 ها وقتر فرامرز به رس کار یم رفتو صبح

 کرد اینجا پیاده اش یم

 و ظهر بعد از کار به دنبالش یم آمد 

 اش رویایی و آرام بود 
 
 آنقدر زندگ

 که یم ترسید 

 از اینکه خواب و خیال باشد

 

#part_284 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 

 

 

 دو روز از عروسیش نگذشته بود

 دندگه پرس ها امانش ندا

 آنقدر زنگ زدن و تهدید کردند

 رضایت داد   که آخر به اجبار فرامرز

 ببیندش  که بیاردش یک توک پا

 اگر روزی نیم آمد 

 همانند بچه های شی  خوار

 تا آخر شب دیوانه اش یم کردند

 حتر پدر ش

م نیم کرد  اوهم دیگر رسی

 تا یم دیدند



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 شود دست به دامن پدرشان یم شدندنیم

 اش لذ
 
ین بود زندگ  ت بخش و شی 

 مردی که عاشقش بود 

 درستکار چشم پاک بود

 اصل و نسب درست و معقویل داشت

 دستش به دهانش یم رسید

 درست است 

 اگر کیم رسد بود

 اما رفتارش با او 

 

ز تا آسمان با رفتاری که با بقیه داشت  زمی 

 کرد فرق یم

 شد با همدیگر یم رفتند ها هر کجا که یمشب

 ما پیاده روی رستوران... پارک سین

 همه کجا که بشود



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 در طبقه آخر آن برج بلند

 برای خودشان  بهشتر موقت برپا کرده بودند لذت بخش 

 آرامش دهنده 

 

ز را که بر رس سفره قرار داد  همه چی 

 خود نشست

 همانگونه که چای در استکان ها

 یم رخت

 نامشان را بلند صدا زد 

 ییک ییک

 با چشمان پف کرده

. و  ز  موهای ژولیده بر رس سفره نشسیر

 

 از برادرش پیام پرسید  پیام با صدای بم

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 
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 _ موضوع اسدی چیه حاخ  یم گفت؟؟ 

 

 _ مردیکه پوفیوز 

 معلوم نیست چه کار کرده 

 چه جوری حساب کتاب کرده ؟

 هیخ  به هیخ  نمیخوره



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 فعال باید برم ببینم خ  شده 

 

 ایده داره تو اون کارخونه _ نمیدونم این چه ف

 هر وقت یم رم تا عالف یم چرخه

 اصال چرا ما داریم 

 با اینا قرارداد یم بندیم 

 

 گل جنابعایِل پیام خان_این دسته

 خودت معرفز کردی 

 

 _ من ؟

 

 

 

 _بله 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ز یم گه کارش خوبه   شما  گفتر که رامی 

 و آشناس

 خوب بافت یم زننه 

 

 دن دهنده فهمیسکوت برادرش نشان

 حرف پیمان بود 

 

ز خ  شد؟  _رامی 

ی ازش نیست؟   خی 

 

 با گیخ  و ناراحتر گفت 

 

 _ باهاش ارتباط ندارم

 ویل تا اونجا که میدونم رفته 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 _ کجا؟
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 _ از کشور رفته

 لندن

 فکر کنم پیِش عموش

س اینو داشتم   همش اسیر

 نکنه دردرس درست کنه برامون 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 _ غلط کرده

 واست ندادیم بهشدخیر خ

 َمگه حرفز هم میمونه 

 

 سکوت پیام نشانه تایید بود آیا ؟؟؟

 
 
ی یم دانست که در فکرش عمیقا ز  یا چی 

 غرق شده بود

ی که پیمان برایش گرفت  لقمه کوچک نون پنی 

 خورد   را

ینش نوشد   و کیم از چای شی 

 

 _یم خوام حاج رایصز کنم

 بریم خواستگاری عاطفه 

 

 شکستچای درون گلویش 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 رسفه های وحشتناکش حاصل 

 از خونرسدی پیام از بیان این بحث قبیح و زشت بود 

 آیا این برسی شعور داشت؟؟

 آر داشت؟

 شخصیت داشت ؟

 آیا انسان بود ؟

ز برداشته  پیمان به طرفش خی 

 آرام بر کمرش ظربه یم زد 

ز روبه پیام کرد و گفت   و خشمگی 
 عصبایز

 

 _ چه غلط کردی ؟؟ 

 

 عاطفه رو بگرم _یم خوام 

 

 _شما خییل  غلط کردی



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 اگر نیم دویز بزار برات بگم برادر من

 شما سابقه داری 
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 قاتیل محسوب میشه

 ییک رو کشتر 

 جنایتکاری

 اون موقع بهت ندادنش االن که اصال و ابدا

ِی بیشعور ز دخیر  رس همی 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 این بال رست اومد

 کنه اگر فکر کردی آقاجون این کار را یم

یم خواستگاری  و ما دوباره می 

 تا دوباره رد بشی 

 کور خوندی 

 فمیدی 

 

ون یم جهید  اشک چشمانش ی  اراده  بی 

سیدن های این پرس از کجا نشات یم  گرفتاین نیر

 دیوانه ات یم کرد 

 پیام کله خر بود

 یکدنده بود 

 اگر دوباره دردرس درست یم کرد

 باید چه یم شد 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ش را بدتر یم کرد یاد آن روزها حال

 

 _ داداش داداش تو رو خدا نکن جون من اگه دوباره

ی بشه خ  ؟؟ ز  چی 

 قبول نمیکنه شاید اصال ازدواج کرده باشه 

 من قول میدم برات یه دخیر خوب... 

 

 _ من دوستش دارم 

 

 _اما تو بخاطر اون رفتر زندان

 یه دفعه اومد مالقاتت 

 دوستت نداره تروخدا ولش کن

 اجون بیشیر از این نی  آبرو آق

 تو هرگ رو بجز عاطفه رو بخوای انتخاب کن

م التماسش یم کنم   فقط انتخابش کن می 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

م برات میارم   من می 

 

 ابخ    _ چرا التماس

 هست   خودش به اندازه ای ی  ابرو

 که کش قبول نمیکنه زنش بشه 

 

ده  ترسان بازوی پیمان را فرسی
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سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

دهترسان بازو   ی پیمان را فرسی

 و با ناله ای متوحش

 نامش را خواند

 پیمان ی  تفاوت و عادی حرفش را یم زند

 خورد یم کرد 

 تحقی  یم کرد ی  توجه به غروِر زیادی برادرش 

 عیب و نقصش را به رویش یم آورد

 و پیام نمونه بارزی از یک کله خِر یک دندهِ 

 لجباز بود

 انگفته خونرسدانه و  آتش زنِش پیم

 باعث زبانه کشیدن دوزخ سوزنده ای 

 در چشمان و وجود پیام شد

 خشم و غضبش را یم دید
 

 شعله کشیدن رگ دیوانیک

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 _پیمان 

 

 هر دو نامش را خوانده بودند 

 و 
 
 پریما پر از عجز و بیچارگ

ز و هشدار دهنده  پیام سنگی 

 

 

 چیه  _ 

 چرا اینطوری نگام یم کتز 

 م فکر کردی ما هیخ  بهت نیم گی

 آقا جون هیخ  از لیچارایی که در همسایه میگن

 به روتم نمیاری 

یه  خی 

ز   رس تو بنداز پایی 

 آسه برو آسه بیا



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

مرد بیشیر از  بیشعور حداقل اظهار ندامت کن تا دل اون پی 

ه   این نگی 

 

 حالش بد بود

 از ترس حالت تهوع گرفته بود 

 معده اش از تشنج ها عصت  شده بود

 قب این بحث و مرافعهترسید از عوایم

 از ترس ماهیچه های پایش گرفته بود

ز برادرانش اوج گرفت  بحث و دعوا  بی 

ی رویش در روی برادرش  باز شده  پیام برای دخیر

 زدفریاد یم
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سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 

 

 و پیام با دلسوزی از آیندی برادرش

 که تباه شده یم دیدش 

د تل  یم خواست جلویه این تبایه را بگی 

 ز این نشودبدتر ا

 دادفریاد های بلند تر از پیمان رس یم

ز شان  پریماه هم ترسان و مشوش بی 

 زد دست و پا یم

 و التماس یم کرد که آرام باشند

 و تمامش کنند 

 اما فایده ای نداشت 

 هیچ کدامش کوتاه نیم آمدند

 تحمل تنش ها برایش روحش سخت بود



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 اعصاب متشنجش

 بیش از حد پاییش
 

 گرفتیک

 اضافه شده اشو شک
 
 م درِد آخرینا

ز جان از  تنش  سبت  بود برای رفیر

 و سست شدن از حال رفتنش

 در دستات و پیمان

 برادرش 

 

 *** 

 

 دانست چطورنیم

 و با چه رسعتر خود را از آن کویِر برهوت که

 خارج از شهر بود

 خود را رساند 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ز  چگونه شانس با او یار بود که در آن بیابان تلفنش انیر

 ت داش

ز زنش   تا برایش از حال رفیر

ای ییک از تخت ازبیهوش افتادنش بر گوشه

 بگویند  بیمارستان

 و از او بخواهند هر چه رسی    ع تر خود را برساند

 رسید

 اما به چه شکیل خدا عالم است

ی ، عصبانیت، ترس س، ی  خی 
 اسیر

 گرفت ترس داشت کم کم جانش را  یم

 شده بود   و خوره جانش

 نکهترس از ای

 نکند بالی رسش آمده باشد 

 نکند تصادف کرده باشد

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 
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 نکند کش اذیتش کرده باشد

 یا نکند پیام او را زده باشد 

ز خبظ را   که اگر کرده باشد همچنی 

 کرد دستش راقطع یم

 و با دست قطع شده است صدها بار

به یم  زددر گوشش ضز

 های همان دست راو استخوان



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 کرد ودر یمپ  پودر

ز و بخورد سگهای خودش هم نه سگ های ولگرد پایی 

 شهری یم داد

 اما نه

 این کار از پرسهای حاخ  بعید بود

ز حش را  تا کنون هم چنی 

 در وجودش لمس نکرده بود 

 انگار که جان از تنش برود 

 فقط بتواند ببیند 

 کاری از دستش بر نیم دارد   

ز را جلوی بیمارستان ر   ها کرد چگونه ماشی 

 چگونه خود را به پذیرش رساند 

 و با فریاد پرسید از زنش 

 

 چگونه خود را رساندن به آن اتاق 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 تهه آن راهرو 

 را بعد از چند سال هنوز به یاد نداشت 

 ِِ  و نفهمید که چگونه گذاشتِه

 اش بیشیر شد
 

 تا حاخ  و پرسانش را دید گرگرفتیک

 یم دوید تا برسد به ته

 ر آن ها ان سالن و در کنا

 

 _ خ  شده ؟؟

 پریما خ  شده؟؟ 

 

 _ هیخ  پرسم

ی نشده  ز  چی 

 

_ حاخ  فقط برام بگو دلیل اینکه زن من االن اینجاست 

 چیه 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ز زنم زنم   _ همچی 

 میکنه انگار نه انگار که تا چند ماه پیش دخیر 
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 ما بود 

 

 خود اعصابش به تعطیالت تابستانه کوج کرده

 بود 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 کرد زمجه هم مراعات نیماین ب

 هیچ نمیفهمید موقعیت را 

ز و فقط حرفز یم  زد برای گفیر

ز یقه اش ز برداشت برای گرفیر  خی 

 و کوباندنش به دیوار پشت رسش

 که پیمان بازویش را گرفت

 حاخ  با ترسی نام پرسک را خواند 

ز   بازوی او را گرفت  و خرسو از آن سو نی 

 

 

 نجل بودنش _اگر بفهمم یک درصد از دلیل ای

 به تو مربوطه 

 

ز  ه شد و رعب انگی   در چسمانش خی 

 مستقیم در چشمانش گفت



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 

 _امونت نیم دم 

 

 ترسیدنش را حس یم کرد 

ز بود   کارش همی 

 اما برای خایل مبودن عریضه گفت 

 

 چه غلظ یم خوای بکتز 
ا
 _مثل

 

 حاخ  _ پیام 

 

 بازویش را فشار دست پیمان آزاد کرد 

 نشاندش این پرسک ی  شعور را یم باید رس جایش

 امل به جایش



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 به جایش

 در تمام عمرش جدی بودن و خونرسد را از   

 پدرش یاد گرفته بود 

 االن وقت ادب کردن این بچه را نداشت

 به جایش
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 _ خ  شده 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 پریماه کجاست

 چش شده 

 اتفافر افتاده که باید بگید بهم 

 

 کنایه زده بود 

 

 روم باش جون _ آ

 اگر چهار ماه زنِت بیست و چند سال

 میوه جون منه

 ما هم نمیدونم

 صبح انگار حال ندار بوده

 بعدم از حال رفته 

 دکیر اومد باالی رسش یه آزمایش نوشته

 انجامش دادن 

 االنم تو اتاق باال رسشه 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ت ی که یمحی  ز  شنید زده از چی 

مرد خی  شده بود  به چشمان پی 

 

 ومد باالی رسش_ دکیر ا

 آزمایش هم داده

 جوابش هم اومده 

 اونوقت تا حاال به من زنگ نزدین 

 من باید خودم بفهمم 

 اگه ییک رو نیم ذاشتم برای مراقبت ازش

 خواستر به من بگید گ یم

 

 از داد و فریاد شان پرستاری نزدیک شده

 صدای بلند با ترسی گفت و با

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 _ اینجا بیمارستاِن اقا 

ز رعایت کن  نی 

 

 کش اهمیت نداد 

 پیام مدیع نزدیک شده

 با پررویی تمام گفت 

 

ی نشده  ز  _حاال که چی 
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سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 

 اینجایی 

 

 و پر از خشم در صورتش   به طفش جهید

 غرید 

 

 _ دیگه خ  میخواستر بشه 

 معلوم نیست چیکار کردین باهاش

 بیمارستا...   که کارش به

 

  رسش  ِبا باز شدن دِر اتاِق پشت

 چرخید  نگاه همه به ان سمت

 مردی میانسال با موهای جوگندیم 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

عینکب مربیع بر چشم داشت با کاغذهای درون دستش ور 

 یم رفت 

 

 _ شوهر پریما رسطایز 

 کیه؟ 

 

 خود را جلوی رساند 

 

 و مالکانه و محکم و پر از تفاخری که در وجودش

 جمع شد بود  

 با نگایه با پیام گفت 

 

 _ منم 

 

 _باید بیشیر حواستون به همرستون باشه



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 باید حواستون جمع کنید

س و تشویش ناراحتر برایش سمه  اسیر

 فعال حالشون خوبه

 اما باید خییل بیشیر رعایت کنید 

 

ی که یم ز  کردشنید زانوانش را سست یمچی 

 انگاری که داشت ازرائیل را باالی رس 

 فرشته اش یم دید 

 یک نگاه  که با خباثت در چشمانش با 

 دیگر کارش تمومه

 ی  توجه به التماس هایش به او

 ریش خند یم زند  

 

؟  _یعتز خ 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 
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 خ  شده 

 

ز قصد  سوایل که خرسو پرسیده بود سوایل بود که خود نی 

 پرسیدنش را 

 بعد از جمع و جور کردن و خودش داشت

 

 دکیر رسش را از دفیر دستکش بلند کرد

 هار جفت چشم نگران منتظرو با نگایه به چ



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 جان کند و گفت 

 

یک میگم خانومتون بارداره  _ تی 

 

 

 

 پارتای فراداشبم گذاشتم

ز   دلم سوخت براتون تو خماری صی  کنی 

 

#part_296 

 

 

 

 

 زمان حال



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 

 

 عذاب درد ی  درمایز بود

 که از صبح تا کنون 

د  ز  در برزخش دست پا می 

 هر موقع یم فهمید 

 پیش دارند اعضا شب نشیتز در 

ز حال و روزی دامنش را یم  گرفت هم چنی 

 فکِر ایکه در آن مهمایز 

 چه اتفاق هایی یم افتد

 فکر اینکه همه و همه 

 زیر نظر همرس خودش است 

 خودش به خودی خود 

 برایش کابویس در بیداری بود 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

اهن مزین شده از  بار دیگر عمیق پی 

ز رنگ را بوید  َرِد لت  خونی 

 ش بسپاردتا در حافظه ا

ز زنانه انزجاز آور را  این رایحه عطراگی 

 پر از ژرف نگری و با دقت 

اهن را تا زد    پی 

 تا درون جعبه قرار دهد

 با پنهان کردنش در جاییش 

 

 برخاست

 تا بار دیگر خود را در آیینه بنگرد

 امشب باید میفهمید راز دل فرامرز را

ز چیست  باید یم فهمید ان لکه نفرت انگی 

 چه یم خواستانجا 

 زیبا شده بود! 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 زیبا شده بود؟

 او همیشه زیبا بود 

 میدرخشید

 همانند ملکه ها بود انگار

 اما اگر که بود

 چرا فرامرز دیگر دوستش نداشت 

 آمد چرا دیگر به سمتش نیم

 چرا

 چرا 

 چرا های این روزهایش 

 چرا چرا گویان هر لحطه تا که فرصتش را 

 کردندپیدا یم

 مرز متالیسی شده مغزش را تا 

 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 
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 یم بردند

 بغض 

 از آقای بغض که اصال نگو 

ی  ز  بدون گوش دادن به کش یا چی 

ایط  به راه افتاد  در هر رسی

 نشستی  هیچ دلییل بر رس جایش بق کرد یم

 توانست با او کاری کندنیم  کش هم

ون برود   نه بلندش کند تا به بی 

 کنند  ونه اینکه از انجا اخراجش



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ل کنداما اشکانش را یم  توانست کنیر

 توانست؟نیم

 

 

 امشب معموریت داشت

 باید قوی یم بود

 معموریت فهمیدن یا نفهمیدن

 اغفال شدن شوهرش از راه راست. 

 

 با تقه ای که به در خورد 

 مغزش ترسیده

 دست از نشخوار کردن روِح زخمیش برداشت

 با با اذن ورودی که داد

 شد بانو وارد اتاق 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 _خانم آقا منتظرتونن 

 

 نفس عمیقر کشید

زن مهربان اتاق را ترک کرد  و با لبخندی به آن پی 

 تنها نفس های عمیق بود که در جانش

 یم رسیدند 

 
 
 در این ده سال و اندی زندگ

 هر چه بر رس و صورت خود زده بود

 که ای مردم

 اسم من پریماست 

 نامم را صدا بزنید 

 ویان به اوباز هم خانم خانم گ

زیز های بدجنس را میدادند  حس ان پی 

 ای نداشتهر چه کرد فایده



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 و تنها با جمله 

 

ز ندین   _خانم  لطفا مارو به کشیر

 

 دهانش را مهر و موم میکردند

 استفاده از پله ها برایش قدغن بود

 

 

 

#part_298 

 

 

 

 باید از آسانسور رفت و آمد یم کرد

  کنارش نبودههر چند ، چند باری وقتر که کش



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ه های زیبای مرمریپنهایز از پل

ز وصل یم شدن  که از دو طرف به وسط سالن پایی 

ز رفته بود  پایی 

 که فقط در نظر خودش پنهایز بوده

 و کش نیم دیده 

 اما قانون بود

ها را کامل ممنوع کرده بودند آسانسور که برای قلبش پله

 ایستاد

ز یشیم رن ون با جمع کردن دامن لباس سی  گ فاخرش بی 

 آمد

ه  تر شدنرنگ لباسش باعث تی 

 رنگ چشمانش شده بود

 خییل جذای  را به ارمغان میآورد
 که هارمویز

 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 عصت  جلوی پنجره رسارسی بزرگ سالن ایستاده و

 تلفن به دست با مخاطبش بحث یم کرد 

 

 

 متوجه وجودش شده بود ؟

 اگر هم شد چرا ی  محیل یم کرد 

ی فرو   رفتدر قلبش تی 

 همیشه در همه جا 

 و همه وقت اولویتش بود 

 نکند واقعا از چشمش افتاده باشد

 با زیز دیگریست 
 
 نکند واقعا

 دوست دارد نکند او را

 هر چه که باشد

 بگومگو صحبتشان که دلییل نیم شد 

 برای این همه ی  محیل به او 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 سخت تر از اینها را هم نادیده یم گرفت 

ه یم شد  به او خی 

 شد تا زمایز که حضورش را حس کندیم 

 پرودگارا! 

 این دیگر چه بود 

 که داشت با گوشت و استخونش تجربه یم کرد
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سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 _ آروم

 آروم باش 

 حق نداری گریه کتز 

 نداری 

 شاید 

 شاید خییل کارش واجبه

 حق نداری گریه کتز پریما 

 

 کردند روح و جسمش با یکدیگر محاوره یم

 ذهن و روح  محاوره

 با قلب و عقل 

 

 _ آقا 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 امان نداد

 بانو امان نداد 

 بشمار این لحظات دردناک ی  عطوفتر شوهرش

 به خودش را 

 ی  آنکه به او نگاه کند 

 

ز   با گفیر

 

ز  ز بشی   _برو تو ماشی 

 تا بیام 

 

 به مناقشه اش ادامه داد 

ی دیگر  تی 

 پاهایش رمقر برای یاری رساندن نداشت

ز   برای رفیر



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 برای جمع کردن خون رسازیر شده از قلبش  

 برای فرارش از آن ناطق گاه

 کم مانده بود

 کم مانده بود خفه بشود

 توسط آقای بغض 

 مظلوم دمانده

 به طرف در رفت

 اما چه رفتتز 

 انگاری که جان است تنش برود
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سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 
 
 درماندگ

 
 مملو از کالفیک

 شنید لفن یمی  توجه به چرت و پرت هایی که پشت ت

ه شده بود  قدم های ی  جاِن جانش خی 

 شاید تا صبح مشت کوباندن به سیمان بدون 

 دستکش تنبه خوی  بود 

 برای رنخ  که در جان آن فرشته انداخته بود 

 نه 

احت یم رفت  نه باید هزارتا شنا با یه دست بدون اسیر

ان کند این درد را   تا جی 

 

 

  تابیدلباس تنش در تنش از زیبایی یم

 اما کم بود 

ز کیم رسد میشد   و شب های بهارم نی 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 اگر رسما میخورد چه 

 اگر حالش بد یم شد چه 

 او قلبش مریض بود

 خودش که رعایت نیم کرد

 فرامرز ی  لیاقت باید حواسش را جمع کند

کش مهرینیاز بود اینگونه ی    به دلی 

 نیاز بود کم محیل کردن

 آری نیاز بود

 دن رضایت نیم داد وقتر به عمل کر 

ه شود   حاضز تا آخر عمر از دلخوری به او خی 

 تا وجود نداشته باشد 

 

 _بانو

 

 _بله آقا 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 _اون اورشو بیار بده

 

 

زن را حس یم کرد   ندیده تعجب پی 

 

 _برا خ  اقا 

 

 هوای امشب رسده   _ 

م بپوشه   بیار بی 

 یه وقت رسما نخوره
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سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 

 

 

 

ون ز   د از در که بی 

 به تماشا حرکاتش نشست

 رفتنش از غماین خمیده راه

ی فراتر است تنبیه یم طلبید ز  چی 

 باید یم رفت خود را  اتش یم زد

ان بشود   تا جی 

 لحظه ای  در حرکتش وقفه انداخت

ه شد  ایستاده به آسمان خی 

 

ه کننده  ی  نفس محو پرتره خی 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 الهه زیبا روبه رویش شده بود 

کن مشهود در رخ همچون ماهش بود که رنج و اندوه تنها ر 

 یم درخشید

 آن قطره درشت درخشان که زیر نور تابنده 

 ماه یم درخشید 

 اشک که نبود؟

 بود؟

 داشت گریه یم کرد؟

 نیم دانست سنگیتز نگاهش را حس کرد 

ز بود   برادرانه شاهی 
 یا نگرایز

 اشک چشمانش را گرفت  که تند

 

 شته داشته بود به شاهیتز که در را برایش باز نگ

 و با نگرایز و ناراحتر نگاهش میکرد

 لبخند زد



سوخر   مهشید حاجی زاده  
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ز جا گرفت   و درون ماشی 

 

 

 

 دیدن این صحنه ها کافز بود

 برای به جنون رسیدن هیوالی اسکان داد شده

 در وجودش

ز پیامد بیدار شدن این هیوال   اولی 

 ُمنهزم شدن گلدان عتیقه

 کنارش بود

 نیم توانست حالش االنش

 کشد  دردی که یم

 را توصیف کند

 ی  لیاقتر بود که حال و روز

 زن و مریضش ،زن ناراحتش این بود  



سوخر   مهشید حاجی زاده  
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لیاقتر بود که نتوانسته بود از فرزندش به درستر مراقبت ی  

 کند

 

ز فاجعه ای به بار نیاید  که همچی 

 ی  پدر
ز ز آن رامی 

 ی  لیاقتر بود نکشیر

 گور به گور شده

 

 

 

 

#part_302 

 

 

 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 

 یم کشاندتشگایه مثل امشب ک
 

 تا مرز دیوانیک
 

 الفیک

 بانو صامت و ساکت کیم دورتر از او ایستاده بود

 و با خونرسدی و توام با نگرایز 

 به دیوانگری هایش نگاهش یم کرد

 بدون شک عاقل ترین زیز بود

 که  دیده بود 

 سال اخی  را ۶۰او توانسته بود 

 با خاندان پارسا رس کند

 ستاِوِر خزدار مشیک رنگ به د

 با نگاه رسزنش بار نگاهش یم کرد 

زِن کمیر از مادر را نداشت  تاب نگاه پی 

 کت را دستش چنگ رد

ز به راه افتاد  وی  حرف به طرف ماشی 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 

 در کنار فرشته مظلومش جای گرفت

 بق کرده نگاهش نیم کرد 

ه شده بود  و مرصعانه به پنجره خی 

 که نشان دهد که قهر است 

 نیم دانست چه کند

 

 

 ها هیوالی ناآرام بدتینِت وجودشر کنار همه ایند

 در گوشه های تاریک با خباثت به جوارح    

 دیگرش پوزخندی زد 

 

ز   که دیدین من راست گفیر

 دیدین از ی  محیل من قهر کرده



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 دیدین براش مهم هستم 

 

 هرچه در طول مسی  میخواست زبان باز کند

 حرف بزند 

 قربان قهرش برود 

 ه اش بشودفدای اخم بامز 

 نشد 

 او باید به عمل کردن رایصز یم شد

 در ثایز او در محیظ رشد کرده بود

که مجبور به پنهان کردن حواس درویز بدنش بود ظاهر 

 همیشه جدی در همه حالت و همه جا

 اما امان از مواقیع که با این گربه ملوس رس و کار داشت

ز نیم توانست مخقز کند   هیچ چی 

 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 
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 یعتز یم فهمید

 از چشمانش یم فهمید

 باالخره رسیدند

 ویالی بزرگ اسد ییک از اعضا تشکیالت

ز سالگرد ازدواجش با زن جوانش بود   اولی 

 دل جوایز داشت مردک

 ویالیشان لواسان بود



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

و به تبع به خاطر نزدیک بودن به منطقه خانه خودشان 

 بهشان نزدیک بودند

 اه اوج گرفت از وقتر که بیمار قلت  پریم

 سال پیش از عمارت سعادت آباد ۹از 

 به عمارت لواسان نقل مکان کردند 

 بلکه آب و هوایی اینجا اثر کند 

ز پیاده شد و  با توقف ماشی 

ون بیاید   منتظر ایستاد که بی 

 راحت تر   درستش را جلویش گرفت تا

 پیاده شود

 هرچه بحث بود 

ز خودشان بود   بی 

 

 نوکر و کلفت چاکر

 نباید میفهمید  که



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ه شد   به چشمان رسِد مبهمش خی 

 و دستش را درون دستش نهاد 

ز پای چپش بر روی سنگ فرش  با گذاشیر

ون کشید  ز بی   بدنش را به راحتر از ماشی 

 باغ زیبایی که بهار را درون خود جای داده بود 

ین شکل به یک زیبایی چشم نوازی درامده بود  به و بهیر

 

 

 

بروز عدم زیبایی واقیع و حقیقر باغ تارییک هوا باعث 

 شد روبرویش یم

 بازوی جلویش را گرفت 

 و هم قدم با او راه افتاد 

ردان مرد هیکیل
ُ
 الزم بود همرایه این گ

 با خودشان؟؟



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 الزم بود هم جلو و هم پشت رسشان  

 دهها محافظ مسلح تا آخر مجلس ساپورتشان

 کنند 

 دیگر توان نداشت
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 توان مقابله

 مقاومت



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 توان سوال کردند و مخالفت کردند . 

 و درها ورودی باز 

 اسد  و ساغر زنش برای

 خوشامدگویی ایستاده بودند 

 تا خوش آمد بگویند 

 

 _خییل خوش اومدین رئیس

 منّور کردین کلبه درویش مارو

 خانوم خییل خوش اومدین

 بفرمایید 

 بفرمایید 

 

 کیا اومدن _اسد به جای چاپ لویس بگوی  

 

 _  چشم قربان 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 همه اومدن 

 

 عادت رفتاریس که از تکرر بیش از حد 

ز یم شود  باعث خو گرفیر

 

 

 

 به رفتارهاِی فرامرز با دیگران عادت کرده بود
 
 حقیقتا

 توجه به مردان کنارشی   

ک را در آغوش گرفت   دخیر

 و در میاِن زنهای پر فیس و افاده ای

 سازمان تنها این دخیر بود

 که ذایر مانند خودش داشت 

 

یک میگم عزیزم   _ تی 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 _ ممنون خانوم

ه   حالتون بهیر

 اسد گفت که حالتون خوب نیست

 بهیر شدین 

 

 

 _ آره خوبم 

 تو  چه خی  
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سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 _منم خو.. 

 

 _پریماه جان 

 هوا رسده رسما میخوری

 دیگه بریم تو عزیزم 

 

ز بود   همی 

 ر و برش این بوداگر که رفتارش با زن های دو 

 اگر برایش زره ای اهمیت نداشتند 

 پس ان کله لعتتر عذاب آور چه یم گفت 

 

 _ بفرمایید 

 بفرمایید رئیس

 خانوم بفرمایید داخل

 رئیس درست یم گن



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ها پذیرایی کنهوا رسده بفرمایید تو تا بچه

 

 فرامرز دستش را گرفت

 و با خود داخل ویال کشاند 

 

 شش غرید مملو از حرص کنار گو 

 

 _ چند بار برات توضیح بدم 

 که کش رو بغل نکنیت  

 اگه بوی عطرش اذیت کنه چیه 

 اگه توی جونش یه مریضز باشه 

 خ  

 امنیت بدنت ضعیِف 

 اگر ... 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 _هیچیم نمیشه 

 

 از رس حرس بود 

 قطع کردن حرفش

ز دیگر   یا به یاد آوردن چی 

ی نگفت ز  چی 

ز به خاطر جمعیت درون سالن بود مهمان  سکوتش نی 

و   باشخصیت  هایشان ی  رسو صداد ، پر از انسانهای

 تحصیل کرده بود
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سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 

 طبق تبرصه ای که در سازمان فرامرز

 حکم کرده بود 

 که یا قانون بشود 

 مرصف دود و دم در همه مهمانان ممنوع بود 

 عطر و ادکلن تند به هیچ عنوان نباید مرصف 

 شدیم

 مهیب و   صدای بلند

 در جمیع که زن رئیس حضور داشته باشد

 تی  داشت  حکم

 این هم ییک از عوامیل که نیم دانست که

 یم کند   گریه

 یا شادمایز 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 

 

 

 

 اگر دیدم یکیتون غر زدین 

 همون شت  سه تا پارتو یم زارم تا قشنگ حال کنیت 

 تا  ۵دیشب 

 تا  ۶امشبم 

 اگر یه وقت یه شب نرسیدم 

ین رو رسما ُمَسَسل  نگی 

 که من یم رم میام 

 تو هنوز پارت نزاشتیو 

 همش دو تا پارت گذاشتویو 

ا ز  این چی 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 نشنوم

 خوب ؟

 باشه؟

 

#part_308 

 

 

 

 

 

 

 

 دور تا دور سالن بزرگ 

ز های پایه دارای با صندیل های زیبا و شیک  می 

 چیده بودند



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 از همان وهله اول ورودشان 

 ای شانتا جایی که همیشه و همه جا بر 

 دیدند جدا تدارک یم

 سالم قربان 

 سالم رئیس 

 سالم خانوم

 سالم بانو 

 شنیده بود 

 فرامرز هم ی  توجه به کش 

 رفتبه سمت جایگاهش یم

ایم که به کش یم گذاشت  نهایت احیر

 کردآدم حسابش یم  و زیادی

 تکان دادن رسش

ز زیر لت  بود
 یا سالم گفیر

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 هایی ریئاسِتش بوداکتیکاین هم ییک دیگر از همان  ت

 افراد خرد  بزرگ نکردن

 مثل تمام مهمایز هایشان به محض اینکه 

 

 نشستند یم

س بود
َ
 ک

 که برای خودی نشان دادن

فیای  یم
 شد در محرصز فخر اولیا رسی

 بویسبرای دست

 

 

ز   بگراند این لحظات بود   آهنگ مالییم نی 

 با پیشنهاد رقص چند لحظه بعد از ورودشان 

 امرز متعجب شده فر 

 مشایعاش کرد



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 جوان های جمع که از فرامرز یم ترسیدند 

 یا شایدم یم خواستند

 با سبک بازی هایشان جلف به حساب نیایند

 با دیدند ان ها در وسط سالن

 سوء استفاده گرایانه

 منتظر به فرصت  و

 زود برای رقص تانگو

 زوج زوج وسط ریختند

 ها دهداصال نیم خواست به ندای درونش ب

 به اینکه یه با نهایت بیشعوری

 گوش زد یم کرد 

 دهد با کارش یم خواست نشان

 که شوهرش صاحب دارد

ز رسو مرو گنده اینجاست   صاحبش نی 

 نکاه کن 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 تا ببیتز 

 هدف اصلیش نشاندن به بعضز ها
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 جایگاهش بود 

 رسش را بر روی سینه فرامرز نهاده بود

 گرفتهو با دل آرام  



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

بان قلبش گوش یم  داد به ضز

 و فرامرز 

 امان از فرامرز با رفتارهایش که 

 نقض کننده افکار های پریماه بودند

 انچنان مالکانه دستش را دور بدن پریماه

 حلقه کرده بود

 و چند ثانیه یک بار بر روی گیسویش

 را بوسه یم زد 

 که باورش نیم شد

 این فرامرز ساعتر پیش است

 کرد. رسدی با او رفتار یم که به چه

 

 

 

 باالخره بعد از چند دقیقه



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 در جایگاهشان جای گرفتند 

ی که فکرش را بکند ز ز از هر چی   بر روی می 

 شد پروخایل یم

 و او رژیم غذایی داشت 

 

 نباید غذاهای چرب یم خورد 

 نباید غذاهای خییل تند تناول یم کرد

 پس همیشه 

یتز در درگاه شو   هرشهمه برای خودشی 

 از منوی غذایی شان را بر غذای مخصوص او 
قسمتر

 دادند اختصاص یم

 

 

 

 دقیقه ای نگذشته بود



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ش را حس کرد   که نزدیک شدن کاشایز و دخیر

 از لحظه ورود شان

 با دیدن تیپ زیادی جلف و باز افراد 

 متوجه شد که امشب کلیک در کار دارد

 ناخودآگاه سطح امنیتر اش را افزایش داد

ز   ان بویایی خود را به حداقل ممکن رساند و می 

 

_ سالم قربان   کاشایز

 سالم بانو حالتون خوبه 

 

 افرا _سالم قربان 

 

 

 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 
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 فرامرز تنها رسی برای کاشایز تکان داد

 بدون زره ای اهمیت به افرا

ا خییل بد ذات شده بود  اخی 

 برداز گ تا کنون از ضایع شدن کش لذت یم

 

 بار غم عالم بر روی قلبش هوار شد به یک

ک از   و غم درون چشم های دخیر
 

با دیدن شکستیک

 توجیه فرامرزی  

ز حش پیدا کرده بود  خودش هم همچی 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 اگر روزی این حس حال درون چشنش دائم شود چه 

 

 _کاشایز 

 

 _بله قربان 

 

 _جریان این مراکشیا چیه

 مگه کارشو درست نکردین؟

 

 _بله قربان 

 یم حلش کرد

 

 _پس این مرتیکه خ  میگه 

امروز برام ایمیل زده بود که بارا رو درست تحویل ندادینو 

 این چرتو پرتا 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 _ قربان برای خودش میگه 

میخواد این آخر معامله یه پویل رو هم به عنوان خسارت 

 بگ... 

 

 _ سالم 

 

هاِی توضیِح کاشایز به صاحب توجه همه از صحبت

 ر از عشوه پشت رسشان برگشت صدای ظریف و نازک و پ

 

 زیز خییل خوش هیکل و قد بلند با اندایم فوق هات

 چشمایز اهوی به سیایه شب بود 

 لبان قلوه ای زیبا و نفس گی  

 پوستر برنزه 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 
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 جالت  به وجود یم اورد
 که با لباس سفیِد تنش هاویز

 ِ  و تی  اخر ظاهرش هم موهای به رنگ قی 

 تابش بود پر پیج 

ی کردن را به نحو احسنت انجام یم  که وظیفه اش در دلی 

 داد

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 که همه اینها از او

 العاده ساخته بودزیز جذاب و فوق 

ه به او یم نگریست  فقط چرا خی 

 چشم در چشم 

 

 _به به خانوم منصو... 

 

ه در ی   توجه به کاشایز خود را به روبرویش رساند خی 

 د چشمانش دستش را دراز کر 

 

 _سالم خانوم

اره منصوری هستم  رسی

کت  رسمایه گذاری جدید رسی

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 با نگاِه منظور داردش یم خواست

ی را عیان کند  ز  چه چی 

ی را به او بفهماند ز  یم خواست چه چی 

 لبخندی به پریما زد 

ز دستان را قطع  ز با یک خوشبختم آن اتصال بی  پریماه نی 

 کرد 

 

 _ اشتباه اومدی خانم 

 رس تونهدر خروخ   پشت 

 بفرمایید 

 

 _جناب پارسا بدخولقر نکنید

 حاال یه جور با هم کنار میایم 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 _ مگه یم خوام چن کیلو گوجه بخورم

 که با هم کنار یم یایم

کت من سهام خواستر منم ندادم  شما از رسی

 وقت مارو نگرین 

 در خروج اونطرفه
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 _فرامرززز 

 

 و کرشمهچرا با کمال پررویی پر از ناز 

 نامش را خواند ؟



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 چرا؟

 بیشیر از این نیم توانست تعجبش را پنهان کند

 این زن در جمع نام شوهرش را پر از ناز خوانده بود 

 برای چه

 به چه عنوان

 به چه نسبت

 حال این بسش نبود

 رفتبا کمال ی  حیایی داشت به نزدییک فرامرز پیش یم

 از کنار پریماه گذشت 

 شد به فرامرز نزدیک 

 نزدیک نشده از پشت اریک عقب کشیدش

 فرامرز با اشارهای به اریک فهماند

ون بیندازدش  بی 

 

 اما دیگر پریما در این دنیا نبود



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

د ز  در برزخ دست و پا می 

 سوخت از بوی عطر آشنایی که استشمام کرده بود سوخت 

ز بود چیست ؟  مطمی 

 بودند این بویی که استشمام کرده بود
ز  مطمی 

اهن بود همان رایح  ه بر روی آن پی 

 دست خودش نبود که

 مغزش بدون هیچ معطیل رنگ لب های زن  

اهن مقایسه یم کرد   را با آن لکه بر روی پی 

 

 

 دست خودش نبود که 

ز این فرضیه را قبول کرد   مغزش قطع به یقی 

 و دلش با دلواپش و تردید رد

 

 دست خودش نبود که



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 گفتندو به این یم

ز   بی 
 جوارح .  جنگ درویز

 

 از افکاری هایی که در ذهنش یم گذشت 

 دهانش تلخ شده بود

فت   و رسش گیج می 
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 حالت تهوع امانش نیم داد



سوخر   مهشید حاجی زاده  
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 و هر لحظه حس میکرد

ه و تار یم شود  دنیایش تی 

 فرامرز عصت  چرندیایر این زن خراب

 که جلوی پریما گفته بود 

 یکرسه لیوان پر از الکل را رسکشید 

 گفت داشت یم

 

ز طور حرف مفت یم زد   برای خودش همی 

 اریک بدون اهمیت به چرندیاتش 

 همانطور یم کشیدش

 زنک برگشت و چشم در چشمش

وع به  ی  و کش رسی ز ز چی  پشت رس و بدون در نظر گرفیر

 یاوه گویی کرد 

 

کت میشم  _ فرامرز من وارد اون رسی



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 قسم خورم

 ولم کن لعنتر 

 فرامرز گوش میدی

 هم نیست زن و بچه داری برام م

 

 من دوست دارم 

 ولم ک..   میگم

 

 _ خانومممم 

 

ز زده بود  با دادی که شاهی 

 وحشت زده و به خود آمده به عقب برگشت

 چه زمایز تا این حد از پری زیبایش دور شده بود

 روبه روی آن زنک   که باید خود را وسط سالن

 به دور از فرشته اش پیدا کند 
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 به ان َمِلِک زیبا رساند تند خود را 

 ترسید صدایش کرد 

 

 _پریماه 

 پریماه 

 

 قلبش 

 ای داد ی  داد  قلبش

 نکند  
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یش شود  ز  چی 

 نکند زنک  ، بدبخت آوراه اش کرده باشد 

 نکند ... 

 خرسوی 

 خرسوی که اینجا بود 

 

 _خرسویییت  
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 خرسوی خشک زده از فاجعه ای که 

 قوع یم پیوست که داشت به و 

 با نعرِه ترسیده مرد مجنون 

 از جایش پرید 

 به سمتشان شتافت  زود

 در کناره زن مهربان رییسش نشست

 و نبض او را گرفت

ند یم زد 
ُ
 ک

 افت فشار داشت 

 پریماه

د   فرشته اش را که به دست خرسوی ِسی ُ

 

 بلند شد

   آگاه بود از ظاهر

ش ز  وحشتناک و وهم انگی 
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ک عصیان یم دانست وقتر  هیوالی درونش به خاطر دخیر

 زده شود 

َرد
َ
 و  خود غول و زنجی  دورش  را بد

 کند و خود را آزاد یم

 شود چقدر خوفناک ترسناک یم

 

 

 با چشمایز رسخ شده

 زن شیطان صفت جهید   به طرف آن

 و با دست سنگینش 

به خییل محکم بر روی گونه  بدون رحم و عطوفتر یک ضز

 زد

ز شد ن طرفکه چند میر آ  تر پرت بر زمی 

 

 _میکشمت هرزه 
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 میکشمت 

 

 مثل سگ ترسیده بود 

 آمدو از دماغش یم
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 صورتش کبود شده بود

ز یم خزید   و از رعب و حشت خود را بر زمی 
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 از ترس یم لرزید 

 

 _فرامرز غلط کردم

 غلط کردم 

 غلط کردم 

 

 گفته هایش

 ترس چشمانش 

 وحشت رفتارش

 لرزه بر اندامشحتر 

 هیچ کدامش لذت بخش نبود 

انگاز از شکنجه کردنش  مثل همه طعمه هایش لذت نیم 

 برد 

 آنقدر عصبایز بود از ترسش لذت نیم برد

 فقط یم خواست محوش کند 
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 کلت کمری اریک را از کمرش کشید 

 و به راحتر آب خوردن 

 بدون درنگ کردن 

 

 راِن پایش   دو تی  در

 دو تی  در بازویش خایل کرد  و 

 

 و با

 زندانش کنید تا بیام 

 

 بدون توجه به فریادها و جیغ و داد های زن 

 از درد 

 و حمام خویز که در آن وسط راه افتاده بود

 به سمت پریماه حرکت کرد 
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 *** 

 

 به هوش بود

 هوشیاری خود را بدست آورده بود 

 دلش نیم خواست چشمانش را باز کند   ویل

 این دنیا را ببیند

 دلش نیم خواست فرامرز را ببیند

 افت فشار داشت
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 هنوز که هنوز حالت تهوع

خواست هرچه درون معدهاش دارد را با فشار از دلش یم

ون بکشد  دهانش بی 

ز ، اریک ، خرسوی و فرامرز  شاهی 

 را باالی رسش حس یم کرد 

 

ز بحث یم کردند   با هم داشیر

 د شنوییم

 صدایشان را اما جون نداشت

 تحلیل کند 

 

 _ حالش چطوره 

 به من راستشو بگو

 من واسش قلب پیدا کردم
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 باید زددتر عمل کنه ؟

 

 _ قربان االن مشکل این نیست 

ز خییل جدی تر پیش رو داریم  یه چی 

 

 

 _ رگ قلبش بسته شده ؟

 از قلبش ترکیده؟
 
 و رگ

 سکته کرده ؟

 داره جون یم د... 

 

 ربان _نه ق

 

 _ پس خ  شده؟

 جون بکن دیگه مردک 
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 _ این موضوع خییل بدتره نیم دونم چه جوری بگم 

 

 _به جون خودش االن یه تی  حرومت یم کنم 

 حرف بزن خرسویی 

 

 نعره یم زد 

س و نگریز اش   اسیر

 به پریماه هم رسایت کرده بود 

 

 _اخه چه جوری بگم 

 خانوم ... 

 خانوم ... 

 خانوم باردارن
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 _خانوم باردارن 

 

 انقدر که همه در شوک غوطه ور بودنند  حس یم کردی

 ِگرِد شگفتر در هوای اتاق ریخته اند  

 

 خرسوی

 از اخالقهای رئیسش اگاه بود  
ا
 کامل
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 یم دانست اگر ثانیه ای دیگر معطل کند

 معلوم نیست

 مرد کدام یک از اعضای بدنش را ناقص یم کند 
 

 دیوانیک

 پس زبان باز کرد 

 و توضیح داد 

 

 _حالت تهوع ، رسگیجه ، خواب
 
 آلودگ

 ِ  عالئِم واضح بیمار قلت 
 
 عمدا

ز حالت هایی رو داره  که بیمار دائم اینچنی 

 این عوارض در وجود خانوم
 
ا  اما اخی 

 خییل بیشیر شده بود

 من فکر کردم به خاطر موضوع فرنوش خانوِم 

 خیم شدن بانو و   تا بع اون روز که فرخ

 وضعیت خانوم نگران بود 
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 نبض یک زن باردارِ 
 
 نبضش دقیقا

 من مطمئنم 

 
 
ز   ویل شما حتما ز بشی 

 آزمایش بدین تا مطمی 

 اما این خییل خییل خطرناکه

ز سقط بشه   جنی 
 باید هرچه رسیعیر

 من نمیدونم این نطفه چند هفتِش 

 نیم دونم این بچه چقدر بزرگ شده 

 چقدر  رشد کرده

 همینطوری نمو پیدا کنه  ویل اگه

 و بزرگ بشه 

 همه اعضاش تشکیل بشه 

 وضعیت خانم وخیم یم شه

 نفس ، تنگ یا بسته شدن رگ های قلبش
 

 تنیک

و هزار و یک احتمال دیگه که توی دوران بارداری براش 

 اتفاق یم افته
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 اگه هم بتونه این همه رو تحمل کنه

 و بچه نگه داره

 نیم کنع امکاِن به دنیا اومدن پیدا 

 اگرم پیدا کنهه
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 اگرم به دنیا بیاد 

ز بچه یا خانوم..   باید بی 
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 هر چه رسیعیر تا این بچه بزرگیر نشده

 باید سقط بشه

 وگرنه... 

 

 _ وگرنه خ  

 

 سکوت خرسوی اذیتش یم کرد 

 چرا حرفش را تموم نیم کرد 

 

 _ گفتم وگرنه خ  

 

 _ امکان مرگ برای مادر.. 

 

 خفه شو _ 

 گفتمت خفه شو 
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 پس تو اینگا خ  کار یم کتز 

 خیالت من پول مفت به کش یم دم احمق

 تو شک کرده بودی به من نگفتر ابله

 حاال من چیکار کنم 

یش بشه زندت نیم زارم  ز  اگر زنم چی 

 فهمیدی زندت نیم زارم 

 

 

 از عصبانیت و جنون ی  توجه به زن مریض نعره یم زد 

 خل وعضش یم کرد فکر نبودش داشت

 باید چکار یم کرد 

 

 ی  شک پریماه اولویت او... 

 نیاز به اولویت
ا
 بندی نبود اصل

 پری اش همیشه با همه جا برایش
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ز و همه کس مهمیر بود   از همه چی 

 اما اگر خودش یم فهمید باردار است

 امان نیم داد 

 اجازه نیم داد

 به هر نحوی بود یم خواست نگه اش دارد 

چند مرتبه بر رس این موضوع بحث   ونه هفته ایهمانگ

 داشتند 

 دیگر وای به حال االن که... 

 چگونه حواسش نبود

 چه طوری اتفاق افتاده

 او که همیشه رعایت یم کرد

ی یم کرد    جلوگی 

 پس این فاجعه چگونه به وجود امده بود 

 گ؟ 
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 _ خرسوی 
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 _بله قربان 

 

 انوم خون بگی  _ زود االن از خ

 تا بفرستمش برای بچه ها آزمایشگاه

ز  ۳یا ۲تا     ساعت دیگه جوابشو برام بفرسیر
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 _ چشم 

 

 _این بچه باید سقط بشه

 یه طوری که خودش نفهمه 

 نباید بفهمه
ا
 اصل

ی که خ  میگم  میگی 

ون از اتاق  اگه کفتاراِی بی 

ن  نابودی   بویی بی 

 نابود 

 

 _چشم 

 من غلط بک... 
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شوک وارد   آنقدر به مردان دورن اتاق  آن هیاهویدر 

 شده بود 

س بود   و وجودشان ماالمال پر اسیر

 که هیچکدام چشمان باز

 هوشیاری پریماه   و

 ولبخند ذوق زده اش را ندیدند

 خدا به داد انها برسد 

ز لحظه بوی جنگ را استشمام یم کرد  از هی 

 

 

 

 *** 
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 فلش بک 

 

 

 تخت بلند شدنفس نفس زنان از روی 

ز که بلند شد   همی 

 هیکل گرد و تپلش را در آیینه دید 

 لبخند از شوق و ذوق بر لبانش

 ی  اختیار جای گرفت 
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 اندام چاق شده بارداردش به او

 کرد یادآوری یم

 دو فرشته در بطن خود جا داده است

 ماه از فهمیدن باردار بودن یم گذشت ۶

 و هنوز که هنوزه

 با به یاد آوردن آن روزها 

 زد یادش هستبدون هیچ اختیاری از خود از ذوق قهقه یم

 وقتر که در بیمارستان به هوش آمد 

 خود که نیم دانست موضوع چیست

 فرامرز، خرسو ، پیمان، پیام و پدرش

 دوره اش کرده بودنند  همه باالی رسش

 ا با چشمایز خوشحال و نگران کننده دائم ب  خل وعض ها

 خداروشکر 
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 خدایاشکرت

 تا تونسته بودند

 کردند   دل زهره اش را آب

 فکر یم کرد اتفافر برایش افتاده 

 

ش شده  مریصز مرصی دامن گی 

 بیشعورها تا توانستند ی  اختیار ترساندنش 

 طوری بود که خود میگریست 

 ی  انکه بدان برای چه

 نفرم از ذوق و شادی در قالب  ۵ان 

 
 

 دیوانیک

 وی خود یم زدندبر رس ر 

 اخر مگه چند بار دایی شده بودند 

 چند بار پدر بزرگ شده بودند 

 چند بار پدر شده بودند 
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 بالخره بعد از یک دل سی  گریه برای عمر نمانده اش

 پدرش با خوشحایل باالخره 

یک گفت  تی 

 

 

 

 و آنجا بود که فهمیدم ماجرا چیست

 خوب شوک این واقعه خودش یک دل سی  

ز   یم طلبید  گریسیر

 که همیشان کوتایه در این امر نکردنند

 پدرش صد هزار بار بوسیده بودش 

 و فقط با چشمایز پر از ستاره با

 نگاهش یم کرد  لبخند
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 پریماه یم فهمید

 که پدرش مادرش را در صورتش یم بیند 

 خرسو پیمان و پیام

 خود برای خود عالیم داشتند

 اش یم کنم انقدر من اینکارو بر 

 من اینکارو براش یم کنم 

 گفته بودند 

گه اخری ها این عالقه دیگر داشت به سوی بحث و کتک 

 کاری یم کشید 

 فرامرز 

ه شده بود  و اما فرامرز  مسکوت تنها خی 

 و فقط و فقط نگاه یم کرد
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ی نیم گفت اما پریماه شادی زیاد دوریز اش را حس یم  ز چی 

 کرد

بدون   ا کمال ی  حیایی و پررویی چند دقیقه یک بار هم ب

 مراعات کردن 

 پدر و برادرانش 

 بوسه بر پیشایز اش یم نشاند 

 انروز به ارسار پدرش به خانه پدرش رفتند

 شب نشده کل طایفه خی  دار شدند 

 زدند زنگ یم  پشت رس هم

 

یک یم  گفتند و تی 

 عموهایش طاقت نیاوردند 

 برای شام امدند 

 طبییع بود تا اینجای ماجرا 

 اما وقتر خانواده پارسا فهمیدن
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 با چنان ساز و دهیل دست جمیع همان شب آمده 

 بودند

 که حد نداشت

 تا گوسفند قربایز کرد  ۳خرسو خان همون اول ورودش 

 یک خانه ویالیی در وسط شهر هدیه به 
 
و با کمال بزرگ

 پریماه داد

یه ای اهدا کرد  فرامرز  به خی 
 مقدار پول کالیز

ز یک رسویس گران قیمت طال طالی عری   و   فرخ بانو نی 

ز که تا شکمش یم آمد   بلند و سنگی 

 را تحفه ای داد

پدر و برادرانش به عالوه عموهایش به خاطر اینکه کم 

 نیارند

 ملیک یا زمیتز برای چشم کور کتز 
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 به پریماه دادن

ز نبود   فرامرز روی زمی 

 گرفتر ک یمباید از یک گردان کم

ز شب بیاورندش  تا بر روی زمی 

 دانست چه کار کنداز شادمایز نیم

ی نبود ز  خوب تا اینجای ماجرا چی 

 همه توانایی انجامش یم
 
ا  دادنداکی 

وع شد    اما ماجرا از آنجا رسی
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 که خرسوخان فهمید دوقلو باردار است

 روز کله گنده و آدم بزرگ و رسشناس بود شیش شبانه

 ز در عمارت پدری فرامرز رفت و آمد داشتندکه شبانه رو 

 تقدیم به مادر نوه های  آنقدر تحفه اهدایی 

 خرسوخان شده بود

 پریماه نیم دانست با آنها چه کند   که

 گذاشتفرامرز لحظه تنهاش نیم

 اگه هم یم رفت

 همیشه ک بانو 

 

 یاییک از خدمه عمارت کنارش یم امدند

 چند هفته ای عمارت بود

 و بودآنجا بان

 فرخ بانو بود 

 همه مراقب بودند
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 اما آنجا احساس راحتر نیم کرد

 دوباره به برج و خودشان برگشتند 

 سخت بود 

 بود   حالت تهوع کم مانده  ان اوایل

ون بکشیده   دل و روده را بی 

 و به خورده فاضالب بدهد

 دادگایه آنقدر معده اش سوز یم

 و حالش را بد یم کرد 

 کرد که خون گریه یم

 انچنان ورم کرده بود 

 شناختکه خود خودش را نیم

 از فکر زشت شدنش

 دلش یم خواست های های گریه کننده

 کرد و واقعا هم های های گریه یم

 آنقدر فرامرز نمک یم ریخت  اما فرامرز
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 کردتعریف یم  بامزه شدن  از

فت  که تا حدودی یادش می 

 اما صبح روز دیگرش

 روز از نو روزی از نو

ا زن خرسو برادرش فرزند اولش رو به دنیا آورده بود   سمی 

 االن دو ماهه فرزند دیگرش را باردار بود 
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 شانقرار بود امروز بیاید خانه

 

ز بود   اوایل  پایی 

 هوا اندگ رسد شده بود 

خانه رفت ز ون زد و به سمت اشی   از اتاق بی 

 این  ماه ۶در این 
 
ا  جا بود بانو اکی 

 کردم همه کارهایش را یم

 

 مثل فرشته ها

 پشت گاز داشت برایش غذا درسا یم کرد 

 زیز با سیاست ارام و مهربان

 دوستش داشت 

 

 حضورش را حس کرد 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 _خانوم 

ز تا قرصای تقویتیتونو بدم بهتون با ابمیوه  بیاین بشینی 

 بخورین 

 

ز نهار خوری جای گرفت   بر روی صندیل می 

 

 _بانو 

 

 _بله خانوم 

 

 _ باز که گفتر خانوم 

 بانو؟ 

 

 _بله خانوم 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 _اصال ولش کن 

 ناهاز خ  درس کر... 

 

ز   از یهویی رقیر

 

 برق زهره اش ترکید 

ز اتفافر بیفتد  سابقه نداشته همچی 

 سیع کرد 

یس که در جانش افتاده  بیخیال اسیر

 آب میوه اش را بنوشد

 

 

 

 برید حال کنید

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 
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 آب میوه اش را بنوشد

 البته اگر یم توانست

 هردو با نگایه مردد و تریس طلوع کرده در چشمانشان

 به هم نگاه یم کردند 

 پریماه با اضطراب به بانو گفت 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ز بانو ؟  _ چرا برقا رفیر

 

 _ نمیدونم خانم 

 

 _ زنگ به نگهبایز بزن

ز خ  شده  ببی 

 

 _برقا که رفِت باید از تلفن خودمو... 

 

 زنگ در همچون ناقوس مرگ  یصدا

 درخانه اکو شد

 ترسناک 

 به ترسنایک فیلمهای خییل خییل ترسناک برادرش که

 وحشت به جانشان یم انداخت 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 هردو ناخودآگاه بد به دلشان افتاد 

 بانو با خود فکر کرد این اتفاق عادی نیست 

 خود یم ترسید

 ترسیدن هم برای زن باردار بد بود 

 پریماه را آرامش کند  سیع کرد اندگ

 

ا خانوم باشن  _ خانم شاید سمی 

 بزارین برم درو باز کنم

ز تا من بیام  شما اینجا بمونی 

 

 

 آرام کننده
ا
 با نگایه مثل

 رفت  به سمت در با دیل نا آرام

 با اینکه بانو گفته بود بنشیند 

 خود در را باز یم کند 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 اما طاقت نیاورد پشت رسش به راه افتاد 

 این رخدادها عادی نیست   یم دانست بانو 

 پس با احتیاط به در نزدیک شده 

 و در چشیم در

 آن طرف در را ی  صدا نگاه کرد

 تاریِک تاریک 
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سوخر   مهشید حاجی زاده  
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 آمد و هیچ صدای نیم

 چندین و چند سال بود

 که به این خانواده خدمت کرده بود

دیگر موقعیت های عجیب و غریب و غی  عادی برایش 

 بود  ابل فهمق

 در ثایز امکان نداشت 

 زیز باردار این همه طبقه را بدون اسانسور و با  پله یط کند 

 وهم برش داشت 

 عروس و نوه های خرسوخان اینجا بودند

 فرامرز خییل خییل دشمن داشت 

ده بودند   باید از این عزیز کرده هایی که به او سی 

 مراقبت یم کرد 

 دیل فز الفور بدون ذره ای تع

 در خانه را چهار قفِل کرد 

 و قفل های کمیک باالی در ضد رسقت 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 را هم زود قفل زد

 

 این کارهایش ترس دلهره به جان پریماه  انداخت

 برای چه این کارها را انجام یم داد

 مگر چه کش  پشت در بود

بان د  ضز ز  قلب هر دویشان تند می 

 

 بانو با تن صدای آرام اما ترسیده 

 ماه گفت رو به پری

 

 _ خانوم باید زنگ بزنیم به آقا

 باید به آقا بگیم 

 

 مثل خود بانو آرام لب زد 
ا
 پریماه متقابل

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 _بانو خ  شده من دارم یم ترسم 

 

همینطو که با تندترین و آرام ترین حد توانشان صحبت 

 کردندیم

ک شان   به سمت اتاق مشیر

 تند تند قدم

 بر میداشتند

ز گویسی موبایلش را چنگ زد بانو با چابیک بر رو   ی گل می 

 وارد اتاق شدند 

 بانو برای اطمینان در اتاق را چهار قفل کرد 

 

 ترسم_بانو من یم

 

 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 
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 _ آروم دخیر 

 هات خوب نیست آروم برای بچه

 هیخ  نشده 

سه   خوب نیست که زن زائو بیر

 

ز گونه که به او آرامش یم داد   همی 

 ا حرف زدن گمراهش کند و سیع یم کرد ب

 تند شماره یم گرفت



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 برای دل خودش و پریماه

 نجوا های آرام کننده

 رس یم داد

 در ان لحظه در ان موقعیت 

 چند صد ثانیه طول کشید

 تا وصل شدن

همیشه در مواقع حساس دقیقه ها و ثانیع ها کش یم 

 امدند

 بوققق

 بوق 

 بوق

 بوقق.. 

 

 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 بودخویسی در سلول هایش رخنه کرد 

 از برد امروزش 

 بر روی صندیل بزرگش لم داده بود و

 سیگار برگش را با لذت دود یم کرد 

 که تلفنش از درون کشو زنگ خورد 

 تا کلید را پیدا کند 

 و باز کند 

 و تماس را وصل کند 

 چند ثانیه ای طول کشید 

 ام
 
 فرشتِه زندگ

 که بر روی موبایلش افتاد 

 شد جشن پایکوی  وجودش کامل تر 

 گویسی موبایل را برداشت و 

 لش کرد و بر روی صندیل جواب داد 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 _ جانم فرشته 

 

 _ آقا 

 

 صدای لرزانه بانو را شنید
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سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 خاطرش آشفته شد 

 بانو هیچ وقت بدون

 سالم آقا حالتون چطوره

وع نیم  کرد مکالمه ای را با او رسی

 مشوش شد 

 د شد از روی صندیِل بزرگ و راحتش بلن

 و به سمت رسارسی اتاقش رفت

 دلشوریه بدی وجودش را فرا گرفته بود

یش شده باشد  ز  نکند پریماه چی 

 نکند دردش گرفته  باشد 

 نکند حالش بد شد باشد

 نکند ... 

 نکندهای ذهنش یک هزارم بر ثانیه 

 خودکار عوض یم شدند 

 آشفته خاطر دستش را در موهایش فرو کرد 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 د و دلواپس سوال پرسی

 

 _ بانو خ  شده ؟؟

 

 _آقا برق ساختمان رفته

 چند دقیقه نگذشته که زنگ درو زدن

ی معلوم نیست  ز  از چشیم چی 

 انگار که کش پشت در نیست

 اگر هم هست راه رو تاریِک 

 خییل مشکوک 

 

 _پریماه خوبه ؟

ه اونجا ؟  چه خی 

 

 نگرایز اش دو چندان شد



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ون زد   بدون لحظه ای مکث از اتاقش بی 

 با نعره از منشی خواست اریک را خی  کند و 

 هنوز تماس وصل بود 

 و داشت با بانو حرف یم زد 

به مهلیک همراه با جیغ ترسیده  که صدای ضز

 پری اش 

 چهار ستون بدنش را لرزاند 

 ترسیده  آشفته حال و

 فریاد زد
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سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 _ بانو 

 بانو خ  شد؟

ه ؟؟  اونجا چه خی 

 

 م کننده برای دل دری    غ از جوای  آرا

 نا آرامش 

 بدون جواب دادن به نعره هایش از

 ان طرِف خط

 صدای گریه و جیغ پریماه مکرر یم امد 

 فرامرز دست کیم از آنها نداشت

ز و آگاه نبودن  از ندانسیر

 نبودش در کنار زِن باردارش

ز عاقبِت امروز  ندانسیر

 ترس و نگرایز اش بیشیر یم کرد

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 _بانو

 بانووو

 پریماه

 ریما... پ

 

 _فرامرز 

 

 انگار که گویسی را به پریماه داده باشند 

 صدای لرزان و مملو از ترسش

 لرزه بر اندام فرامرز یم انداخت  

 

 _ جان فرامرز 

 جون 

 چرا گریه یم کتز 

 دارم میام 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 حروم نکن اون اشکارو 

 

سم   _فرامرز من مییر

ون یه صداهایی میاد   داره از بی 

 درو شکوندن 

 یان داخل دارن م

 

ز را باز کرد   اریک بدون فوت وقت با کلید در ماشی 

 که فرامرز کنارش جای گرفت

ین رسعت ممکن  ز با بیشیر  ماشی 

 به طرف برج حرکت کرد

 _االن یم رسم 

 االن یم یام 

س گریه نکن فرشته فرامرز   نیر

 گریه نکن 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 دارم میاممم

 دستم برسه بهشون زندشون نیم زارم

 

 

یه گویسی سیع داشت جوجه ترسیده اش را در طول راه با 

 آرام کند 
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سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 و با گویسی دیگرش هشدارهای الزم را به افرادش بدهد

 پریماه دیگر کارش از گریه گذشته بود 

 با تمام وجود زار یم زد 

 و میلرزید

 

ی که آرامش یم کرد ز  در آن موقعیت تنها چی 

 بودن فرامرز پشت خط بود 

 های نگرانش  قربان صدقه

 صدای مهربانش 

 ارام کردِن ناشیانه اش

فرامرز در آن موقعیت افکارهای سیاهش داشت تباهش یم 

 کرد 

 قطع یم کرد دستر را که هرز رفته باشد 

د کش را که فکر اذیت کردن زنش را داشت  ز  رَس می 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 اش 
 
خورد یم کرد قلم پایی را که پا به حریم خانه و زندگ

 گذاشته بود 

 فرامرز بود  بانو 
 
ی که آرامش زندگ ز  در ان وضعیت تنها چی 

 خوشحایل از وجود پریماه 

 ارام شدنش 

 دست از خشونت کشیدنش را  

او عشق غی  قابل باوره فرامرز را نسبت به این دخیر را دیده 

 بود 

 لمس کرده بود 

 اصال با تمام وجود درک کرده بود

 اگر اتفافر برای این زن یم افتاد چه

ز شهری را خون بر یم داشت قطع   به یقی 

 خوی تند پرسک باز یم گشت 

 چه بسا با شدیر بیشیر 

 آرامش خراب یم شد 



سوخر   مهشید حاجی زاده  
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 و تا اخره عمر تز آواره ها بدتر بود

 با یک تصمیم ناگهایز تنها راه برای دفاع از آن زن 

 را انجام داد 

 دست تنها تند تند

ز های درون اتاق را جلوی در کشید  کمد و می 

 ورودشان به اتاق طوالیز تر بشودکه م
ا
 ثل

 

 

 احساس آرامش 
ا
 ویل با این وجود اصل

 نیم کرد

 حیوان هایی که در ضد رسقت را از پای درآورده بودند 

ی برایشان نبود ز  شکاندن این در چوی  که چی 

 صدای پایشان لرزه بر اندامشان یم نداخت 

 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

قهای بدنش حس یمترس را در تمام اندام ابل تصور کرد غی 

 کش

 ترسناک بود 

 ان لحظات. 

 

ی یا کش پشت  ز  چی 
 اینکه بدایز

 در برای 

 نابودی ات آماده یم شود 

 برای حمله 

 شودبرای آزار واذیتت هر لحظه نزدیکیر یم

 اینکه نه بدایز که چه کش است 

 نه بدایز که قصدش چیست 

 که چه بالیی یم
 خواهد بر رست بیاوردو نه بدایز

ی انط ز  رف تِر مرزهای ترس بودچی 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  
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به که به در اتاق کوفته شد  ز ضز  اولی 

 زده پریما بلند شد وشیون وحشت

 بدن فرامرز را گر گرفت 

 طوری که

 دانست از کجا خوردهنیم

انقدر حالش از خودش برای اینکه دستش کوتاه بود به هم 

 یم خورد

 که حد نداشت  

 دلش میخواست باِل پروازی داشت

 بودتا االن آنجا 

 و از زن و بچه اش دفاع یم کرد 
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سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 

 

 

 

 

 زاری یم کرد   پریماه ی  تاب گریه و

 و پشت رس هم 

د ز  از پشت تلفن فرامرز را صدا می 

 نامرد ها باالخره قفل در را شکانند

 فهمیدن اینکه چند نفر هستند کار سختر نبود

ک را در آغوش گرفته بود   بانو دخیر

 را داشت  و قصد آرام کردنش

به یم زدند   جلوی چشمانشان به در محکم ضز

 تا اسباِب پشت در را به عقب برانند
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ی که به فکرش رسید   بانو ز  در آن لحظه تنها چی 

 را عمیل کرد

ز آن جا گلدایز بلند  برداشیر

ز   و خایل کردن و گل هاش بر روی زمی 

 مصادف شد 

 با پرت شدن آن وسایل

 و باز شدن در و

 کلفت رستاپا مشیک پوشگردن    ۴هجوم 

 پریماه کارش از گریه گذشته بود

 و زار یم زد

 نیم فهمید دلیل این کارها چیست

 این ها چه کش بودند 

 

 خواستند چه یم

 اگر دزد بودن 



سوخر   مهشید حاجی زاده  
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 که همان وسایل درون سالن برایشان کفایت یم کرد 

 بانو گلدان به دست جلویش

 یک سی  دفایع درست کرده بود

 ه در بدنش مانده بود با نهایت جایز ک

 

 _ فرامرز

 

 _جون فرامرز 

 بیشیر از این دلمو خون نکن پری 

 نزدیکم 

 دارم یم یام 

 

 _فرامرزز  بیا 

 بیااا 
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 گفت و دیگر نه شنید

 ها و زاری هایش و نه فهمید فرامرز در جواب ناله

 چه نعره های را فریاد هایی یم زد

 از ضعف و اضطراب و حالت تهوع 

ز  ی که در آخرین بار بر پشت پرده پلکانش نمایان تنها چی 

 شد 

 حمله آنها به طرف بانِو تنها و گلدان به دست بود

 و بعد هم از شدت ضعف غش کردنش 

ز سنگ و رسد بود  بروی زمی 

 

 

* 

 

 تا پارت  ۷حواستون باشه که شده شت  

 خانوما



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 
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ز آرامش بخش بود   حتر نگاه کردنش نی 

 با سیمایه جذابت جال یم داد رگ وپیت را 

 نگاه کردن در ان صورت مثل ماهش

 در ان لباِن قلوِه بزرگ صوریر اش 

 نفس کشیدن و نوازش کردن 

رمِن پرپشِت خرمایی رنگ 
َ
 ان خ

 عجیب و غریب دوسداشتتز بود 

 همیشان زیبنده و درخور حمد و ستایش 



سوخر   مهشید حاجی زاده  
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 هر مخلوق خداوندگار بود 

 آن قدر دل تنگش شده بود

 

 هنوز که هنوِز  که

 بعد از گذشت این چند ساعت

ِ ی  وقفه در رخسارش
 
گ  خی 

 کافز اش نبود

 بجرعت قسم یم خورد 

 حتر صورت پف کرده اش هزارتاِی 

ز تر و زیبا  بود   مدل های ترک دلنشی 

 

 اش 
 
چه روزهایی که با یاِد چشماِن کهربایی رنگش زندگ

 اهیاء نشده بود 

 ر آغوش کش دیگرچه شب های که از فکر عشقش د

 آتش نگرفته بود و 



سوخر   مهشید حاجی زاده  
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 از خاکسیر آتش وجود خودش 

 صبخ دیگر را آغاز نکرده بود

 در این یک سال و اندی 

 هر چه با خود فکر کرد بود

 کلنجار رفته بود 

 تحمل کرده بود
 

 درد خماری و نئشیک

 در پیله عذاب خود دست و پا زده بود 

 نتوانسِت بود

 تاب بیاورد 

 اش را. داغ ندیدن و 
 
 نبودن پریما را در زندگ

نتوانست ببیند کش دیگر عشقش را از جان و دل  یم 

 پرستد

 

 نتوانستد ببیند لندهوری دیگر کنار خودش
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 برای خودش داشته باشدش

 

 اگر که ازدواج کرده بود عیت  نداشت 

 اگر که با کش دیگر درخانه ای کش دیگر زن شده بود 

 کرده بود با کش به غی  از خودش زند 
 
 گ

 که عیت  نداشت 
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سوخر   مهشید حاجی زاده  
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 اگر االن بچه کش دیگر را حامله بود 

 مشکیل نداشت

 اگر از بخت بدش این دوقلوهایی که باردار بود

 از ان خودش نبودند

 که هیچ عیب و مشکیل نبود

 کردخودش بزرگشان یم

 نام و لقب خودش را بهشان یم داد

 بچه های خودش یم دانستشان

 هشان عشق و محبت میکرد ب

 کردند خودش و پریماه با هم بزرگشان یم

 دست همیشان را یم گرفت 

 و با خود به جای دور فرار یم کرد 

 جایی که دست هیچ کس به زن و بچه اش نرسد . 

 خوب و عایل
 
 میتوانست یه زندگ

 چهار نفره تشکیل بدهد
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 آینده اش قرار بود
 
 زندگ

 پیدا کند  خییل خوب و لذت بخش ادامه

ز االن یم دید ان روزهای خوب را   از همی 

 

ز خود به خودی خود  حتر تصورش نی 

 عالیم داشت 

 ی  پایان به جانش تزریق یم کرد
 لذیر

 چقدر بودنش

 وجود داشتنش

 حتر اگر نیمه هوشیار 

 خوشایند بود 

 

  

 

 کل وجودش درد میکرد 



سوخر   مهشید حاجی زاده  
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 حس یم کرد مثل یک بادکنک باد کرده

 بود  درد پاهایش بیشیر 

 حالت تهوع های صبحگایه اش

 االن ها بود که رساغش بیاید

 و جانش را باال بیاورد

 پاهایش از شدت ورم رُس شده بود

 از جایی به اجبار بلند شده 

 و به زور بر روی تخت نشست 
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سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 

 

 

 

 نهایت توانست بلند شود

 پای های ورم کرده اش را بمالد 

 

 _ آخ 

ز چقدر ورو   م کردم ببی 

 اخخخ

 ا.. 

 

 حرف در دهانش که هیچ 

 کل بدنش از ترس ماسید 
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 و وارفته

 شد جای ناآشنایی که درونش خود را پیدا کرده بود باعث یم

 مغزش برگردد

 به زمان قبل از خوابیدنش

 و فکر کند

 

 

ز   _هییننیز

 

 یادش آمد

 فاجعه قبل از بیهوش شدنش را 

 یم ترسید

 اینجا کجا بود

 شان دزد نزده بود مگر به خانی

 فرامرز کو 
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 گفت یم اید 

 خوب به یاد داشت 

 خود و بان... 

 وایی بانو کجاست 

 بانو کجا بود 

 خوب به یاد داشت ان چهار سیاه پوش را 

 پس االن کجا بود

 درون اتافر بر رس تختر 

 ...  خوای 

 

ز   _هیننیز

 

ز هینش را بلندتر   دومی 

 و ترسیده تر بود 

ی را که میدید با ز  ور نداشتچی 



سوخر   مهشید حاجی زاده  
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 دیدن کش که پشت رسش 

ز رس تا پایش را حریص و پر از طمع   این چنی 

 نگاه یم کند

 که بدنش از رعب و وحشت بلرزد

 کرداینجا چه یم
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ز نگاهش یم  کردچرا این گونه پر از خواسیر

 مگر از ایران نرفته بود 

 پریماه خودش شنید 

 پیام گفت 

 ردبه خوی  به یاد دا

 اگر رفته بود

 پس اینکه باالی رسش با لبخند ژوکوند شیطایز 

 و ماالمال از شیدایی پر ولع 

 تمام هستر اش را یم کاوید 

 گ بود 

 دودل و مردد با صویر لرزان

 از مرد پرسید 
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؟؟  ز توییت   _رامی 

 

 _ ای جان

 ای جانم

 میدویز گ تا حاال صدای نازتو نشنیدم 

 شنیدن اسمم از زبونت  دلم تنگ شده بود واسه

 

 _ اینجا چیکار یم کتز 

 من اینجا چیکار یم کنم 

   اینجا کجاست
ا
 اصل

 

 خندید 

 چرا در نظری پریماه خنده پر از جنون



سوخر   مهشید حاجی زاده  
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 حالت روایز پریشانه بود

 بر اندامش بیاندازد   طوری که ترس

 و درونش را آشوب کند 

 

 _ مشخص نیست 

 من تو رو دزدیدم
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ز   ی که یم گفتچی 

 در کنار قابل فهم بودن

 و روشتز اش
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 و مبهیم
 

 پر بود از گنیک

 چه یم گفت 

 مگر دیوانه شده بود 

 

 _دزدیدی ؟؟

 یعتز خ  که دزدیدی 

 

 حالتر متفکر به خودش گرفت

 دارد فکر یم
ا
 کندانگار که مثل

 که جواب بدهد 

 

 _البته نمیشه گفت دزدی

 پس گرفتم 

 ن ی  ناموساره من پست گرفتم از او 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 

 ی  نامویس که میگفت منظورش فرامرز

 شوهرش

 جانش

 عشقش 

 پدر فرزندانش که نبود؟

 بود؟ 

 

ز من ازدواج کردم  _ رامی 

 یه سال پیش

 االنم حاملم

 چرا این کارو کردی 

 فرامرز یم یاد دنبالم ازت شکایت یم کنه 

 الیک نیس که ادم دزدیدی 



سوخر   مهشید حاجی زاده  
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 پلیس یم یاد

 یم برنت زندان 

 

 وسک_هیس عر 

 خودم میدونم 

 خودم میدونم 

 من تورو زودتر دیدمت
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سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 زودتر دیوونت شدم 

 زودتر اومدم خواستگاریت 

 اما اون مرتیکه تو یه شب تورو از من گرفت

 تو مال من بودی 

 تو عشقم بودی

 البته هنوزم هستر 

 یم یسی عشق من

 جون من 

 مال من 

 من به هیچ کس نیم دمت

 

 چشمش در آمده بود  دیگه اشکش

 تمام رفتارها و حرفهایش غی  طبییع بود 

ز سخن یم گفت  مثل مجانی 

 ثانیه ای چشمانش پر از حس جنون
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 ای دیگر نفرت سیایس درونشثانیه

 بسترخت یم

 ترسید یم

 

 

 برای خودش نه ها

 برای کودکانش

 اگر روایز شود چه

به به شکمش وارد کند چه  ضز
 

 اگر با دیوانیک

داگر بخو  ز بی   اهد بچه هایش را از بی 

 کرد چه اگر اذیتش یم

 ناخودآگاه دستش را بر روی شکِم بزرگ شده گذاشت

 به خیاِل خوردش داشت محافظت یم کرد 

 از بچه هایش 

ز دور نماند   که این حرکت از چشم رامی 



سوخر   مهشید حاجی زاده  
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س عروسک   _ نیر

 کاری به تخمم ترکش ندارم 

ز که منو ز   همی   بابا صدا کیز

 ردی بدتره براش از هر د

 

 َسد خود داریش شکست بود 

 و فقط با گریه التماس کرد
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سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ز تورو خدا  _رامی 

 تورو خدا بزار برم 

 کاری به بچه هام نداشته باش

 بذار از اینجا برم 

ی نیم گم  ز  به هیچ کس چی 

 یم گم ندیدمشون 

 قول یم دم 

 به جون اقا جونم قسم یم خورم 

 بذار من برم 

 

 ذارم بری؟؟_ ب

 بری کجا ؟؟

 بری پیش شوهرت قاتلت 

 تاجرت 
ا
 بری پیش شوهر مثل



سوخر   مهشید حاجی زاده  
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 راجب چه یم گفت 

 این صفت هایی که یم گفت 

 درباره فرامرز بود

 شوهر قاتلت 

 منظورش چه بود 

 

؟
 

 _خ  مییک

 کدوم شوهر قاتلم 

 بزار برگردم پیش فرام.. 

 

 _ امکان نداره 

 

 بازی صورتش را که او از آن حالت خوشمزه

 و لذت برن از اذیت کردن پریماه



سوخر   مهشید حاجی زاده  
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 تغیی  کرد   در صدم ثانیه

 مکرر تکرار کرد   و با جدیت ترس آور

 

 _ امکان ندارد

 امکان نداره بذارم بری

 تو دیگه جات اینجاست

 راه فرار هم نداره 

 فرامرز تو کار نیست 

 و باید تا آخر عمرت پیش من بمویز 
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سوخر   مهشید حاجی زاده  
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 چه یم گفت  این مجنون حال

 پیش او بماند ؟

 مال او باشد ؟

 هایش را کنار او بزرگ کندبچه

 به رسش زده بود

   مگر عقل نداشت

 

ز   واسه خودت رامی 
 

 _خ  مییک

 مگه دیوونه شدی 

 من شوهر دارم

 
 
 .قانونا

 
 رسما

 
عا  رسی

 اسم من تو شناسنامِش 
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 اسم اون تو شناسنامِم 

 با تو بیام کدوم جهنم

 مال تو به چه نسبتر بشم 

 حالت خوبه 

 

 _ آره از این بهیر نمیشم 

رزیز مهم نیست 
َ
 برام ا

 که شوهر داری 

یع قانویز یا حتر رسیم  که رسی

 واسه کش هستر 

 مهم نیست اسمت تو شناسنامه کش هست

 یا نه

 مهم تویی 

 مهم منم

 تو دیگه تا آخر عمر جات پیش منه 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ف پست نمیدمت  به اون ی  رسی

 چه خوشت بیاد 

 شت نیاد چه خو 

 

 ی  منطق و نادانانه اش 
ایز  سخیز

 روان پریماه را به هم یم ریخت 

 و با خیایل خوش و خوشحال

 سوت زنان و خرسند اتاق را ترک کرد

 

 این دیگر چه موجود کثیقز بود 

 چقدر افکارش کثیف بود 

ز مودب و مهربان امده بود   چه بالیی بر رس رامی 

 این پریشان حال که هیچ شباهتر 

ز دوست برادرش نداشت ب  ا رامی 
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 آنقدر حال روحیش افتضاح بود

 کردکه هیچ صفتر برای توصیفش پیدا نیم

 فرامرز

 فرامرز کجا بود



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 چرا نیم آمد 

 چند ساعتر بود که در این اتاق بیهوش

 حبس شده بود

 خواستدلش آغوش پدرش را یم

 خواستبودِن کنار برادرانش را یم

 اه امنیت و آرامش آن برج و پریم

 آغوش گرم صاحبش را در ان لحظه 

 بدجور ویار کرده بود

 باید چه کار یم کرد 

 دادچگونه خود را از این مهلکه نجات یم

 چه کاری باید یم کرد تا از این رسوایی خوارکننده 

 کردندخود و طفل هایش رهایی پیدا یم

 چرا فرامرز نیم آمد

 کجا بود

 بانو چه شد 
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 چه بر رسش امد 

 االن کجا بود

 همه همه اینها سواالت بیشماری بود 

 یم کرد  که ذهنش در صدم ثانیه سوال طرح

 و کش نبود تا جوای  برایشان داشته باشد

 دلش برای صدای گرمش

ز بر سینه فراخش   رس گذاشیر

 کلک زده بود 

 

 

 **** 

 

 جنون وصف حالت روایز ای بود 

 بدن داشت که در کثافتش تا جان در 

د  ز  دست و پا می 
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 فاجعه مصیبت بار  به یاد

 افتد بدنش ناخوداگاه گر یم گرفت که یم   سه روز پیش

 و دستانش گز گز یم کردنند برای نابود کردن 

ی یا کش  ز  چی 

 آخ 

 این روز ها کارش شده بود 
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سوخر   مهشید حاجی زاده  
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 حرست خوردن 

 دودقیقه زودتر یم رسید   حرست روزی که اگر

 کارشان را یم ساخت 

 رسید اما چه رسیدیز 

 ای داغون و به هم ریخته خانه

 خایل از جانداری

 در خانه و در اتاق مهمان شکسته

ز بود   که بر روی زمی 
 و قطره های خویز

 ریخته شده بود 

قطره های خویز که آزمایش دی ان ای ثابت کرد مال 

 پریماه 

 زنش 

 مادر بچه هایش بود 
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 ه بود نگرایز دیوی شد

 
 

 به سان دیوانیک

 آخ که این دیو داشت خود کشی یم کرد 

 از نگرایز . 

 

 زنش بادار بود 

 نکند حالش بد شود 

 

 نکند نفسش را اذیتش کنند

 کجایش زخیم شده بود 

 کدام عضو بدنش 

 نکند عفونت کند 

ز ترو نگرانیر   این دیو ثانیه به ثانیه  خشمگی 

 رشد یم کرد 

وخطرناک تر یم ش  د بزرگیر
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 را به بدترین شکل ممکن 
 

 ان روز دیوانیک

 درونش در وجودش پا گرفته بود

 و کش از زیر تیغ سالم جان به درد نیم برد 

 از خدمت کار عمارت گرفته تا اعضای سازمان. 

 نگهبان ساختمان

 ان نگهبان خائن و هول

 به جای این که رس پستش باشد

 مراقب انجا باشد 

 ه با زیز نفوذی در اتاق نگهبایز گول خورد

 دخول انجام یم داد 

 کاری که با او کرد 

 شکنجه ای که برایش در نظر گرفت 

 وانجام داد 
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یر بود   تا قیاِم قیامت عی 

 برای خاص عام 

 نوکر و کلفت . محافظ 

 طوری با موش بدن مردک را جرواجر کرد 

 که تا لحظه آخر جان دادنش

ز و زمان را گاز   یم گرفت و زمی 

 دادسودای غلط کردن بنا یم



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 اخر رس هم کرم ها بدنش را تناول کردنند 

 زنک کثیف را بعد از آنکه خوب

 سوراخ جلو و عقبش را با گالی  دوست 

 داشتتز اش پاره کرد 

 از وسط آویزان با اره دو شقه کرد 

 هرزه چغر نبود 

 که از خیابان کرایه اش کرده بودند 
 

 مفنیک

اف کرد اول کار   از درد اعیر

 که به ازای مقداری پول

 که کش به او داد این کار را کرده

 کش ناشناس

 نگهبان خیانتکار اگر برق ساختمان را قطع نکرده بود 

 

 االن حال و روزش این نبود 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 االن باید زنش را در بغل خود جای داده 

 مست و مدهوش وجود زنانه اش یم شد 

 

را که برای برج گذاشته بود به آنقدر نگهبان های مخقز 

ای ی  عرضه بودنشان زده بود   رسز

 که همه از جان از کف برده بودند

 ی  وجود ها را گول زده بودند 

ز کفاره یم خواست   بودنشان بر روی زمی 

 عالم و آدم را مقرص یم شناخت

 و همه را محکوم به خیانت یم کرد 

 حرص ، غضب و خودخوری داشت

 ره یم کردزوال عقل را بیچا

 

 انقد حال و احوالش افتضاح و نابود شده بود

 که کش حتر جرات خی  دادن



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 به او را نداشت

 هنوز بعد از سه روز حتر مشخص نشده بود
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 کار کیست 

 گ زنش را دزدید 

 گ بچه هایش را از او گرفته 

 

 و او هیچ غلظ نکرده بود 

 هیچ گویه نخورده بود 

 ه یم شد داشت دیوان



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 این را خود خوب یم دانست 

 شب تا صبح هر تقصی  کار 

ز یم شد  ی که جلو راهش سی   و ی  تقصی 

 را یم زد

 دنبال رایه برای پیدا کردن فرشته اش 

 َمِلک زیبایش

 گذشتملکه قطر یم

ز به دربست بر یم خورد  و هر بار نی 

ی مشخص نبود ز  هی  چ چی 

ز نامعلوم بودن  و همی 

 تجانش را یم گرف

 شب تا صبح انقدر یم کشید یم خورد

 که در دنیای کثیف این روز هایش 

 

 از جلویش محو یم شد 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 زدو فقط توهم پری اش را یم

 پری که جلوی رویش میخندید

قصید   می 

 خریدناز میکرد و نیاز یم

 

ز   اش شده بود آدم کشیر
 
 زندگ

ز   و این طرف و آن طرف بدنبال تقصی  کار رفیر

 خرسوخان پدرش

 
ُ
 رقه ای نبود که خی  نکرده باشد غ

 گرویه در این کشور نبود 

 که به دنبال عروس و نوه هایش نفرستاده باشد 

ز فهمیده بودند  کل اعضای سازمان نی 

یتز  ز برای خودشی   هر کدام از آنها نی 

 خودشان جداگانه

 جایی ، منطقه ، شهری را الک یم کردند 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 برای پیدا کردن پریما 

 ده بوددیگر به تهش رسی

 کش را تا پای جان 
 

 دلتنیک
 
روزی نبود که از درد و شوریدگ

 نزد یا نکشد و

 دیوانه بازی در نیارد 
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سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 فهمیدن خانواده پریماه غوز باالی غوز بود 

شان باشند  روزی نبود که نیایند خواستار دخیر

 

 

ی برایش مهم نبود  ز  دیگر چی 

 دست داده بودهمانند کش که جان خود را از 

کشان یم نوشید   در اتاق مشیر

ی ز  با عکس ها لباس ها و هر چی 

 که روزی برایشان خاطر بود تا صبح

 کشیدنفس یم

 یم
 
 کردو زندگ

 قطره خون هایی را که دیده بود 

 کرم یم انداخت به جانش که نکند

 برای پریماه اتفافر افتاده 

 ذهِن مریضش گایه 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

  زد وقتر ساعت به افکارش نیش یم

 و َسِم 

 نکند کشته باشندش 

 نکند شکنجه اش یم دهند 

 نکند مرده باشد 

 را با ی  رحیم به وجودش تزریق یم کرد 

 

 او دشمن زیاد داشت 

 به خییل ها زخم زده بود 

 جان خییل ها را گرفته بود 

 در تجارتش خییل ها را دور زده بود 

 یم تونست کار ییک از ان ها باشد 

 خون پدرش ، مادرش، برادرش یا کش برای 

 یا هر کس دیگر قیام کرده باشد 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 
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 او دشمن زیاد داشت 

 به خییل ها زخم زده بود 

 جان خییل ها را گرفته بود 

 در تجارتش خییل ها را دور زده بود 

 یم تونست کار این ها باشد 

 یا کش برای خون پدرش ، مادرش، برادرش 

 یام کرده باشد یا هر کس دیگر ق



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 آخ که دلش یم خواست فقط پیدا کند 

 پیدا کند کش که که مسببه این حال و روز االنشان بود

 کرد کارستان آنوقت  کاری یم

ان یم کرد ای کارش را جی   طوری رسز

 پرنده و خزنده و جهنده روی  که هرچه

ز و آسمان بود  زمی 

 به حال و احوالش بگریند

 دل بسوزانند  و

 یم کردپیدایش 

 پیدایشان یم کرد 

 زنش و ان ی  وجود ها را 

 فقط باید پیدایشان یم کرد 

 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 *** 

 

 

 در این دو ساعت آن قدر عق زده بود

 و آب زرد باال آورده بود 

 که حد نداشت

 حالش بد بود و سوز معده اش با بدایت

ایط را نیم  کرد ی  رحیم کیم رعایت رسی

 

جان نفس عمیق بکش   _ دخیر

  نفس بکش

 

م  _ وای بانو دارم میمی 

 جونم آوردم باال 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 _ بلند شو 

 بلند شو باید بری رو تخت دراز بکشی 

 اینجا بایسی حالت دوباره بد میشه

 بلند شو 
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سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ونش کشاند   زیر بغلش را گرفت و از دستشویی بی 

 

 _بانوحالم داره دوباره بد یم شه 

 برگرد

 

 _بیا روی تخت دراز بکش 

 آفرین آروم

 آروم 

 

 بر روی تخت دونفره درازش کرد

 دراز کشیدن 

 کرد    حالش را اندگ فقط اندگ بهیر 

 از روزی که به هوش آمده بود 

 دو روز گذشته بود 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 دیروز حوایل صبح که حالت تهوع رساغش آمده بود 

ش کرد  و دامن گی 

ز به اتاقش  فرستاد  بانو را رامی 

 تا مواظبش باشد 

 تا االن کنار هم کاسه چه کنم  ار دیروز 

 چه کنم 

 

 دست گرفته بودند 

 نیم دانستند چه کنند

 چگونه به فرامرز اطالع دهند کجا هستند

 اصال کجا هستند 

 بانو برایش تعریف یم کرد

 با امروز روز ششیم است 

ند   که در این خانه اسی 

 آن روز که پریماه بیهوش شده بود 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ر کف دستشبا ایجاد کردن زخیم سطخ ب

ز ریختند  چند قطره خون بر روی زمی 

 

 و بعد هم بیهوش شان کرده و تا اینجا آورده بودند

 بانو حس یم کرد از شهر خارجشان کرده باشند 

 و جایی غی  از تهران ساکن باشند 

 میگفت که مدت طوالیز در راه اینجا رس کردیم 

 روز بود که اینجا بودیم  ۶و االن 

 شدکر و خیال دیوانه یمپریماه داشت از ف

 توانست تحمل کند دیگر نیم

 دیگر نیم دانست چه کند

 روز به روز خلقش در این چهار دیواری

 

 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 
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 شدتر یمتر و تنگتنگ

 اگر که بانو کنارش نبود 

 تا االن رس به بیابان گذاشته بود 

 

 _ وای خدایا دارم دیوونه میشم

 تو کمکمون کن 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 میتونم! دیگه ن

 پس فرامرز کجاست ؟

 گ میاد ؟

 کجاست بانو ؟

ز ازم میخواد پیشش بمونم  بانو چیکار کنم رامی 

ه    میخواد بچه هامو ازم بگی 

ت...   میخواد از اینجا بی 

 

 _ آروم دخیر 

 آروم باش

 خوب نیست این همه گریه کنیو

 اشک بریزی 

 ناسالمتر ماه هفتمِت 

 

 تو زن فرامرزی



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 عروس خرسوخایز 

ز م  حال ممکنه پیدات نکیز

ز فکری حقیقت پیدا کنه   امکان نداره همچی 

 آقا نیم زاره 

 این همه نا آرایم رو بذار کنار

 گناه دارند این دو طفل معصوم 

اره ز  روشون اثر می 
 مگه نیم دویز

ز   پیدات یم کیز

 از دیروز تا حاال که اومدم

 اینجا خودتو کشتر 

 از بس گریه کردی چشات شده تیله خون

  صبور باش دخیر 

 که هیچ غلظ نکرده
ا
 فعل

 پس آروم بگی  

 باید صی  کتز 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 صبور باش 

ز   پیدامون یم کیز
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 _گ؟؟

 پس گ 

 االن درست شد شیش روز که اینجا زندانیم 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی نش...   هیچ خی 

 

 با باز شدن در اتاق حرف درون دهانش ماسید

ز  ش سیتز به و زیز که پشت رس   هر دو وحشت زده به رامی 

 دست ایستاده بود 

ه شدند   خی 

 که هر دو داخل شدند 

ز با فراقت بال و بیخیایل نزدیکشان شد  رامی 

ز سیتز را بر روی تخت گذاشت  و ی  احساس نی 
 

 و زِن سنیک

ز با اشاره کردن به زن   رامی 

 به طرف تخت آمد 

 پریماه خودت را جمع و جور کرد و به تاج تخت تکیه داد

 و شد و بازویش را گرفت زن نزدیک بان

 از جایش بلندش کرد 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 پریماه ترسیده با هول وال پرسید 

 

یش؟   _داری کجا میی 

 

 _ باید بره اتاق بغیل 

 خودم بهت شام میدم 

 

ز   و با گفیر

 خ  دوست داری برات بکشم  

 زیر جلیک فهماند دیگر بحث نکنم

 

ون کشید   ان زن با سنگدیل بانو را از اتاق بی 

ز  ز نی    کنارش نشست رامی 

 خود را بیشیر جمع و جور کرد

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ه ؟   _چرا گفتر بانورو بی 

 

 ی  توجه به سوایل که کرده بود

 حرف خودش را زد 

 

 _ حالت خوبه؟؟
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سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 

 

 گشنت نیست

 نهارم نخوردی 

 زیاد باال آرودی 

 چیکار با خودت کردی که چشمات به این حالو روز افتاده 

 خی  کنم خوای دکیر  یم

 حالت خوب نیست 

 

 _من خوبم

 بگو بانو بیاد 

 

 _باز گریه کردی

 آخه چرا باید اون چشمای قشنگت 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 تو خون غلط بزنن 

 

 دلداری های زورگ ی  منطِق 
ز  طاقتش با همی 

 این مرد با جرقه ای ترکید 

 سد چشمانش را شکستند 
 

 دیوانیک
 

 و دلتنیک

 عذابش و طغیان کرده از درد قلب و روح و روان در 

 

 گریه رس داد

 زار زد 

که تند تند و ی  وقفه اشک از چهار گوشه چشمانش 

 رسازیر شد 

 

ز بذار ما بریم   _ رامی 

 حالم بده نمیتونم اینجا بمونم دیگه 

 بزار بریم ما دیگه نمیتونم بخدا 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 دلم برای بابام تنگ شده

 دلم برای خرسو پیام پیمان

 دلم برای فرام... 

 

 _ ساکت شو 

 اری اسمشو بیاریحق ند

 حق نداری دلت براش تنگ بشه

 حق نداری به خاطرش جلوی من گریه کتز 

 حق نداری 

 

 نعره هایش در تشدید هق هق هایش تاثی  مستقیم داشت 

 

 

 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 
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 نیم توانست خود دار باشد 

 

 _ گریه نکن

 چرا داری گریه یم کتز 

 ما بالخره به هم رسیدیم 

 تو برای من شدی 

ف حروم کتز ح  ق نداری اشکاتو برای اون ی  رسی

 

فت نیست  _بیرسی



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ف   ی  رسی
 

 حق نداری بهش بیک

 

 مقابله به مثل کرده بود 

 باحال بدش درد شکم و بیحایل و ی  جانیش 

 فریاد زده بود 

 و از شوهرش دفاع کرده بود 

ز با فریادی بلند تر از آن جوابش را داد   رامی 

 

 _ میگم

 میگم چون هست 

یه که تو بدویز ی  رسی  ز  فت تر ازون چی 

 یم گم چون قاتِل چون هیوال

 فقط تو نمیشناسیش

 چون هیچ وقت بهت نشون ندادِ 

 چون نیم دویز ِپیِش تو یه گربه مظلوِم 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ُپشت رس تو یه گرگه 

 

 _ فرامرز قاتل نیست

ف نیست   بیرسی

 

 _میگم هست 

 

 نعره ای که زده بود

 پریماه از ترس زبانش بند آمد

 ن چشمانش ،خون درو 

 رسخ رو ی  کبودی پوستش 

 این اجازه را به پریماه نیم داد

 که حماقت کند 

 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 
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ِ دیوانه شده از فرامرز دفاع کند 
ز  از این جلوی رامی 

 و بیشیر

 تا اعصابش از ایتز که هست بیشیر 

 داغون شود  

ه شد به  سکوت کرد و با چشمایز پر از اشک فقط خی 

 جنون ترسناکش

 فقط نگاه کرد

 

 

ه شدن آن حفره های پر اب  خی 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 به خودش

 کافز بود  

 تا پشیمان شود از خبظ که کرده

ز غلظ را کرده بود  به چه جرعتر همچی 

 با چه رویی بر رس عشقش فریاد زده بود

 این جساریر که اشکش را

ز اول کار دراورده بود را   همی 

 از کجا پیدا کرد

ک سختش بود   دخیر

 د پدرش را نبین

 برادرانش او را بغل نکنند 

 او که خود بود یم دید رابطه صمیمانه دیوانه وارشان را 

 

ز که خود از عالقه جنون واِر پریماه به پدرش آگاه بود   رامی 

 خوب دلتنگ یم شد 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 چرا بر رسش فریاد زده بود 

 با اعصای  داغون با لعنتر پر از حرص

 اتاق را ترک کرد

 ه بدخیم مانده درون گلویش با بسته شدن در اتاق غد

 ی  مالحظه ازحال پریماه به او فشار آورده

 و باعث ترکیدن بغضش و رسازیر شدن اشکش شد

 

 با تمام   ی  طاقتر از ناراحتر و عصبانیت

 حریص که در وجود داشت

 دستش را بر دهانش قرار داد 

 و جیغ های تلنبار شده در وجودش را نعره زد 

 اد بزند یم ترسید مستقیم فری

ز یم  شنیداگر رامی 

 تا یک ساعت دیگر یم خواست

سد و پاپیچش شود  حالش را بی 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 بلکه به خیالم خودش مرهیم باشد
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 بر زخیم که زده 

 از خود خوری دستاِن کوچکش را مشت 

 کرد و بر روی تخت یم کوبید 

 و با چشم بسته گری... 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 با برخورد دستش به یسی  ای سخت 

 شمانش را باز کرد چ

 با دیدنش و فهمیدِن ماهیتش 

ی  باورش نیم شد یک گویسی بر روی تخت در دو سانتر میر

 اش باشد

ز بود  که به احتمال زیاد مال رامی 

 که جا گذاشته بود

 که االن در دستش بود 

 دانست چه کنددستپاچه نیم

 هول کرده گویسی را برداشت

 و مانند گدازه ای داغ در دست

 آنورش یم کرد اینور و 

 نیم دانست چه کند

س زیاد هول کرده بود   از دسیر



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 با دستایز لرزان دکمه وسط 

 

 صفحه اش را فشار داد

 به محض روشن شدنش 

 با دیدن صحفه زمینه نیم دانست خودش را بزند 

ز   یا دل بسوزاند به حال رامی 

 دلهره و اضطرابش یه طرف

ز گویسی که عکش از  خودش بود یه  بهت و ناباوریش از زمی 

 طرف دیگر 

 گیجش یم کرد دیدن این عکس که ازش گرفته بود

ز آنقدر مجنون و پریشان حال بود  یعتز رامی 

 که هنوز به یک زن شوهر و بچه دار فکر کند

 وقت فکر کردن نداشت

باید تا نفهمیده تا از نبود گویسی اش باخی  نشده کارش را 

 دادانجام یم
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 باشدخدا خدا میکرد رمز نداشته 

 با سالم و صلوات صحفه را کشید

ز رمز  و با دیدن نداشیر

 و باز شدن گویسی 

 جییعز خفه در دستانش کشید 

 هول کرده

 

 

 . 
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 خود را جمع و جور کرد 

 اشک چشمانش را که دنیای روبرویش

ه و تار کرده بود پاک کرد   تی 

 و صفحه کلید تماس هایش را باز کرد

 ز شانس خوب در آن لحظه حساس ا

 و اقبال بلندش 

 همه شما را از یاد برده بود 

 باید به گ زنگ زد 

 پدرش؟؟

 نه

 فرامرز ؟؟

 باید به فرامرز زنگ یم زد

 اش چند بود؟؟شماره

 اش چند بود؟؟ شماره
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 خرد و خمی  و مخمور از زد وخورده 

 چند لحظه پیشش

 بر روی صندیل گهواره ای درون سالن نشیمن 

 ایش پر بود از خرده شیشه که زیر پ

 گلدان و لیوان و چه یم داند 

 هزار ویک کوفت و زهرماری که 

 کیم خشِم ی  پایانش را آرام کرده بود 

اب نشسته بود  با لیوایز پر از رسی

 زد و توهم یم

 دلمرده و محزون داشت در یک گوشه

 جان میداد 

 داشت روایز یم شد از نبود پریما 
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 از نبود پری اش

 نبود که نرفته باشد  جایی 

 سوراخز نبود که نگشته باشد 

فز نبود که چوب نزده باشد  ی  رسی

 نامردی نبود که بازجویش نکرده باشد 

 خراب شده نبود که لشکرکشی نکرده باشد 

ادی نبود که از دستش آسوده باشد.  ز  آدمی 

 

 جرعت نداشت 

 دیگر پا در آن برج در ان بهشت بگذارد 

ین   خاطره های خوب شی 

 تبدیل شده به خوره ای 

 همچون بختک بر جانش یم افتاد

 و امان نفس کشیدن به او نیم دادند

 برایش تمام شده بود 
 
 زندگ
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 دلش دیدن زنش را یم خواست

 تمنای بوی گیسِو عطرایینش را

 لبان خوش رنگش را   غبطه بوسیدن و پرستیدن

 این امایل دیوانه اش کرده بود

 دلش مرگ یم خواست

 
 
یر مرگ  از روی ی  غی 

 از روی ی  دست و پایی 

 
 

 از روی ی  عرضیک

 از روی پوچ بودن 

 از روی نفهم بودن 

 از روی.... 

ز افتاد   قطره اشیک که از گوشه چشم پایی 

 
 
 نشان دهنده اوج عجز درماندگ

 اش بود
 
 بیچارگ
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 روایز شدن چه شکیل بود؟

 شبیم زد تا   فرامرزی بود که از صبح

 تا صبح شکنجه یم کرد  شب هم خود را

 سگ مست یم شد 

 و مثل ی  عرضه ها فقط از غم ترکیدن را بلد بود 
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 آمدصدای زنگ موبایلش یم

 اما توانایی دست کردن در جیبش

ون کشیدنش را نداشت   و  بی 

 هر که بود ول نیم کرد 

 امان نیم داد

 در دم یک رِس زنگ یم زد 

 ان دست کردعصبایز با دستایز لرز 

 تا ان مزاحم را در بیاورد

 بدون نگاه کردن به شماره وصلش کرد 

حال و حوصله حتر فحش دادن را هم نداشت سکوت 

 کرده

 منتظر ماند ببیند پشت خط چه یم خواهد

 

 

 _ فرا.. 
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 فرامرززز 

 

 صدای لرزاِن بغض آلود و پژمرده که یم شنید 

 مال فرشته اش که نبود

 بود

 توهم زده باشد فکر کند دوباره

 بازم توهم زده بود

 

 _ فرامرزز

 یم شنوی صدامو 

 

 یم شنید  صدای واضخ که پشت خط   

 تطابق داشت
ا
 کامل

ز صوت پریماه اش  ز انگی  ِ تنی 
ز  با تنی 
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 برق با ولتاژی باال از تنش در صدم ثانیه ای 

 گذر کرد

 توهم نبود 

 این صدای فرشته اش بود

 از روی صندیل پرید

 ردد و نامش م
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 با خوشحایل

 امید نگرایز عصبانیت لب زد 

 

 _پریماه

 

ک صدای لرزیده شوهرش را که شنید   دخیر

 هق هقش اوج گرفت 

 خفه گریه یم کرد 

ز رسبرسد   یم ترسید رامی 

 

 _فرامرز 

 بیا بیا دنبالمون 

 من یم ترسم 
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 _ فقط بگو کجایی ؟؟

 کجا بیام ؟؟
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 فقط بگو کجایی _ 

 کجا بیام 

 

 _نیم... 

 نمیدونم ... 
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 _حالت خوِب؟

 خوی  پریماه؟

 کجات زخیم شده 

 

ک را نمیداد   هق هق امان حرف زدن به دخیر

 کرد هم بر ضعفش غلبه یم  اگر

 ی  قراری ها و وقفه هایش
ز  به زور ما بی 

 از گریه با ناتوایز به زور 

 جوابش را یم داد 

 

 _خو.. 

 خوبم ... 

 ا دیگه فرامرز من نمیتونم اینجا بمونمبی
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 کجایی پریماه   _ 

 شنایس دور برتو یم

 چطوری زنگ زدی

ز غلظ کرده   گ همچی 

 گریه نکن درست جواب منو بده 

 درد داری

 حالت خوب

 کجات درد میکنه 

 

 پر از حرص و عصبانیت یم غرید 

 و رگباری سوال یم پرسید 

 

 _ نمیدونم

 ویل میدونم تهران نیست
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 تو یه شهر دیگه ایم

 دیگه نیم تونم ی  

ز   هینننیز

 

ک   صدای لرزان ترسیده دخیر

 وحشتر بر تنش انداخت 

ز کشیدنش  هی 

 نابودش کرد 
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 چه اتفافر افتاد 

 یم شنید   صدایش را

 که با ناله و گریه زاری ی  طاقت

 کرد خواند و از او طلب کمک یمنامش را یم

 آمداز دستش بر نیم اینکه هیچ کاری

 اتشش یم زاد 

 جانش را یم گرفت

 آید یم شنید که صدای جر و بحث یم

 و فقط لحظه به لحظه کبودتر 

 قلبش در سینه جمع کوچک تر سیاه تر یم شد

 گریه هایش را یم شنید

 را یم شنید  ناله ها پر عجزش

 آمد ویل کاری از دستش بر نیم
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 _پریماه

 پریماهههه

 ی صدامو میشنو 

 

 بوق بوق بوق بوق 

 

 ناقوس مرگ 

 بوق هایی که پشت رس هم یم خورد 

 برایش تدایی گِر آوای مرگ بود 

 داشت سکته میکرد

 این را خودش یم دانست 

 رگ قلبش داشت یم ترکید 

ی که از رس گذرانده بود  ز  چی 

 جزایی و مکافایر 
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 بیشیر از مرگ یم طلبید 

 

 **** 

 

 بود هنوز گریه هایش آرام نگرفته

 هنوز هم مظلومانه ، دل سنگ آب کن 

 ریخت اشک یم

 آه و ناله رس یم داد 

 از جان به لب رسیدن 
 

 از غم از دلتنیک

 و بر رس و صورت خود یم زد 

 با فرامرز که حرف یم زد
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 آن زن ی  رحم و سنگدل ی  هوا در رو باز کرد 

 و وارد اتاق شد

 از ترس سنگ کوپ کرد

ز خوف کرده کشیدنش  ارادهی    ناخوداگاه هی 

 باعث شد زن بفهمید موضوع از چه قرار است

 آمده بود بانو را بیاورد 

 تا کنارش باشد 

 وقتر گویسی به دست دیدش 

 طغیان کرده 
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 آتشی به سمتش حمله کرد 

 و وحشیانه گویسی رو از دستش کشید

 زد فرامرز صدا یم  ترسیده

ز را   نیاورددلیل اینکه ناِم رامی 

 این بود دلش یم سوخت

 خواست فرامرز کاری کندنیم

 یم کشتش
 
 فرامرز اگر یم فهمید کار اوست قطعا

ز فقط مریض بود  رامی 

ز بود  کار هایش از روی دوست داشیر

 فرامرز اگر یم فهمید 

 

 کاری که نباید 

 یم شد 

 هنوز به یاد دارد

ز شان را   آن دعوای مرگ آور بی 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 رامرزاز آن طرف نعره های ف

 که پر از درد صدایش یم زد

 کردحالش را نابود یم

 از این طرف هم حال هوای خودش

 فاصله ای تا جنون نداشت 

 دست و پایش را یم بست 

 داد و قالشان خییل بلند بود 

 خواستخودش با گریه فرامرز را یم

 و بانو هم با آن زن سنگ دل بحث و جدل یم کرد 

 

 _ یم دونم چیکارتون کنم 

 مه رو به آقا میگمه

 زنیکه   ولم کن

ز   ولم کن  برو بشی 

 برو بتمرگ رس جات 
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 و فقط خفه خون بگی  

 

 با تو هم هستم صدات در بیار رحم نیم کنم بهت 

 

ز و زمان فحش یم  داد زن به زمی 

 کرد با بددهتز تمام تا یم توانست بارشان یم

ون زدنهایت با تهدید های ترسناکش از ات  اق بی 
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 بانو به رسعت کنارش نشست   

 

 _ دخیر چیکار کردی 

 زنگ زدی اقا 

 

 هیجان زده بود

 او هم امیدی در دلش روشن شده بود انگار

 

 _ بانو بهش گفتم بیاد 

 

 _ بهش گفتر گ ما رو دستگی  کرده
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سکوت کرد با چشمایز که پر بود از عجز و ناتوایز 

 منظورش را رساند 

 برد و به او نگاه یم کرد بانو مات 

 

 _ چیکار کردی دخیر 

 چرا بهش نگفتر 

 

 _میومد اینجا میکشتش 

 بخدا میکشه دلم براش سوخت

 گناه داره مریضه 

 

 _وای 

 وای خدا به دادمون برسه

 خدا به دادمون برسه
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زِن بینوا با خودش تکرار یم کرد   پی 

 یک دم وای وای ها 

 نیم گذاشت  خدا به دادمون برسه اش را کنار 

 او یم دانست
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 شناختشاناو که یم

 آیددانست چه کارهایی که ازشان بر یمیم
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ک ساده دلش میسوخت  برای دخیر

ای داشت فکر کرد با ناگفته و پنهان کردن فایدهفکر یم

 کردیم

 توانست کاری کندیم

 وای 

 خدا به دادمون برسه 

 وای 

 

 *** 

 

 تیه، پوچ ، وایه

ی از  ز ی یم شد چی  روزهایش با این اساس های بیهوده سی 

 اش نیم فهمید 
 
 زندگ

 
 
 در حال حاضز پریماه در منجالب یک افرسدگ

 جدی و بسیارخطرناک هر روز غلط یم زد
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ز برایش معتز و مفهویم نداشت دلش  دیگر هیچ چی 

 هیچکس را نیم خواست 

 

 تنها فقط تنها 

وقلوهایش نازش یم ذره کوچیک فقط ذره اندگ دیدن د

 توانست 

 حالش را از این افتضاح بودن

 به بد بودن سوق دهد 

وز نفس  دو فرشته ی  گنایه که فقط به امید آن ها اییز

 میکشید 

 کرد به خاطر آنها تحمل یم

 شدمبه خاطر انها بلند یم

   یم نشت

   یم خوای  

 خوردغذا یم

 کشید نفس یم
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 یم
 
 دکر و فقط زنده بودن را زندگ

 با صدای پرسِک ناز و دوست داشتتز وزیبایش

ون آمد   از فکر و اوهام بی 

 و هول زده 

 دکمه کنار تخت را فشار داد

 تا پرستار بیاید
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 را فرا گرفت   بغض رستا رس وجوش
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 رسطان کشنده گلویش ثانیه به ثانیه وضعیتش اود یم کرد 

 داشتو لحظه ای دست از رسش بر یم

 ماه هر دم احتمال یم دادپری

 آن عفونت بدخیم و مرگ آور که در گلویش وجود داشت

کد و دنیایی که با خود به کثافت بکشانند
 بیر

درونش   هایشکههر لحظه که با نگاهش به دستگاه و بچه

ز   وجود داشیر

 قلبم تی  یم کشید

 و ییک از رگ های مغزش در رسش پاره یم شد 

 

 هایشبچه

که باید یک ماه دیگر در این دستگاه یم   دوقلوهای نارسش

 ماندن

 کردوای بر روزی که رسباز یم

 کردوای بر روزی که این عقده رسباز یم
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 وای 

 

 از این به بعد فقط به خاطر بچه هایش نفس میکشید 

 یم کرد 
 
 بخاطر انها زندگ

 باالی رسشان یم ماند 

 کردفداکارانه دیگر ازدواج نیم

 زدیم برایشان از نان خود 

 کرد دکیر شوند کاری یم

 مهندس شوند 

 پشتشان یم ماند

 تکیه گاه یم شد برایشان 

 نیم گذاشت ی  پدری را حس کنند

ای یا دردی در زندگیشان داشته گذاشت غیم غصهنیم

 باشد

 فقط برای اینکه نشوند ییک همانند او 
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حم  نشوند همانند او  و سنگدل   بی 

 نیم گذاشت قاتل شوند 

 ش شوند ... آدمک

 رسیدن پرستار مانند یک فرشته الیه بود

ز بیشیر از این خود را در منجالب عذاب غرق کند   نگذاشیر

 و بیشیر از این خودخوری کند
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 تا بیشیر از این 

 زنده دفن کند  از درون خود را زنده

 

 _ خانوم باید بهشون شی  بدیم

 وقتش رسیده 

 

 و نزدیک آمد 

دوش عجیب و غریباز د  رون کمد ان دستگاه شی 

 و عذاب آور را در آورد 

 و با احتیاط بر روی سینه اش قرار داد

 کارش را که تمام کرد 

ی که دوشیده بود را در جای شی  ترسناک و پر از سیم  شی 

 ریخت و با احتیاط به پرسش نزدیک شد 

 نیم خواست نگاه کند 

 را ببیند  دلش نیم خواست این لحظه های کشنده
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 بچه هایش که خییل خییل کوچ و الغر بودند 

 دلش نیم خواست ببیند 

 بلکه شاید نجوشد مهر مادری 

 برای در آغوش کشیدن 

 و اال به سختر خود را نگه یم داشت 

 که به بغل نکشدشان 

 

 _ای جان

 چیه داری منو نگاه یم کتز 

 جانمم 

 پرسمون مامانشو یم خواد 

ز از االن چه خو   شتیِپ پدر سوخته ببی 

 شما یم یای داماد من بشی 

 یم ایی 
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حرفز نداشت که به قربان صدقه های الدن بزند نیم 

 توانست بگوید

 این روزها زبانش عارش یم شد 

 تکایز به خود بدهد 

 الدن مهربانانه به پرسش شی  یم داد 

 نوازشش یم کرد 

 دلش یم گرفت از اینکه بچه هایش انقدر 

 دن ساده ای اذیت یم شدند برای شی  خور 

 دلش کباب یم شد 

 وقتر مجبور بود

ه جونش را بجوشد   تا ان دستگاه ترسناک ، شی 
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 و با رسنگ کم کم  در وجود بچه هایش بریزند 

د   یم سوخت وقتر جرعت نداشت دستشان را هم بگی 

به ببیند   که نکند ضز

 نکند طاقت نیاوردند 

به به  شان بزند نکند ضز

 نکند ناقصشان کند 

رسازیر   ایهیچ اراده  اشک قطره قطره از چشمش بدون

 میشد
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ز خود  و او هیچ تصمییم برای نگه داشیر

 نداشت 

ز بود   همیشه همی 

 درد هر روزه و هر دفعه برای دادن 

 شی  به بچه هاش

 با این وسیله ها بدون اینکه خود کودکش را لمس کند 

 بغل کند 

 ا تنفس کند عطر بدنش ر 

 جانش را یم گرفت 

 

 و خاکسیر یم کرد   اتش یم زد

 

 _داری گریه یم کتز 

 مامان خانوم من که بهت دارم میگم حالش خوبه

ن  از من و تو هم بهیر
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 فقط باید مراقبشون باشیم

 باید یه ماه دیگه صی  کتز 

 از دست این دستگاها خالص بشن   تا کامل

 ون... تو هستر منم قول یم دم کنارت بم

 

 الدن با صدای بلند هق هق های بلند هولناک پریماه

 ماتش برد

 کردآنچنان بلند و پر از درد و غم گریه یم

 که در جایش در جا خشکش زده بود 

 به حدی مستاصل و وامانده و ناراحت زار یم زد 

 و یم گریست 

 که دلش برایش آب شد 

 اینقدر افرسه و درمانده بود   این زن ناراحت

 ه نیم دانست چه کندک

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 
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 چه کار برایش کند 

د   بلکه کیم آرام بگی 

 ترسیده و مضطرب نیم دانست چه کند

 برای آرام کردنش 

 کم اتفاق برای پیش نیامده بود 
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ک را شنیده بود  این ناله و موی    ع سوزناک دخیر

افتاد دستپاچه و اما هر بار و هر دفعه که این اتفاق یم

 ان نیم دانستهراس

 چه کار کند

 با تاق شدن

 در اتاق به دیوار محکم

 هیتز خوف کرده  کشید و 

 از جایش پرید

 پیمان خان بود  برادر پریماه

 کرد خواهرش را نگاه یم  که وحشت زده

ه شد   عصبایز در چشمانش خی 

 

 

 

 _چیکارش کردی ؟؟ 
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 _م.. 

 من به خدا هیخ  کاری نکردم 

 

ون   _ بی 

 

 و ناعادالنه و ی  منطق مرِد  شانه هایش
ز از فریاد خشمگی 

 این روزهایش گرفت

ون زد  دلخور از در اتاق  بی 

 پیمان ناراحت و نگران نزدیک خواهرش رفت

 و کنارش نشست

 تن رنجور و اب رفته خواهرش را

 در آغوش کشید 

ز نامردی نکرد ک نی   دخیر

 و تا توانست در آغوش مردانه برادرش
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 اشک ریخت

 دتی  میکشی

 از درد قلبش تی  یم کشید
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 از دیدن حال و روزش



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 از دیدن ی  قراری ها و عقده هایش

 از دیدن بچه هایش در این قفس 

 از الغری بیش از حد و اندازه بچهایش

 از دیدن الغری بیش از حدش

 چشمان گودال افتاده اش خودش

 

 _ خواهر من

 عزیز من

 جون من 

 بسه دیگه

 ا انقدر خودتو عذاب میدیبسه چر 

 چرا اینقرر خودتو اذیت یم کتز 

 برای خ  

 چرا اینجوری یم کتز با خودت و بچه هات 
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 پریماه رسش را از سینِه برادرش بلند کرد

 و با چشمای پر از اشک مظلومانه 

 با لحتز خانه خراب کن گفت 

 

ز   _ پیمان اینجا رو ببی 

 

 و با دستش به قلبش اشاره کرد 

 

 قدر درد میکنه_این

 اینقدر تی  یم کشه 

 که یم گم االِن وایمیسه از کار کردن

ه   یه لحظه از یادم نمی 

 همش اون روزا جلو چشمِم 

 به جون خودم یم افتم   دست خودم نیست

 و یه خودمو عذاب یم دم 
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 یه روحمو یم خراشم

 چرا اینجوری شد   که

 چرا این اتفاق افتاد 

 که کجا رو هم اشتباه رفتم

 این شد عاقبتم  که

م  دارم میمی 
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 _ خواهر من باالخره که خ  
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 تا گ

 تا گ یم خوای این جوری کتز 

 با خودت 

 خودتو تو اینه دیدی 

 حال و روز خودتو دیدی 

 میفهیم

 داری چه بالیی رس خودت میاری 
 میدویز

 ول کن

 فراموش کن

 بزار دور بشه ازت این نحش 

 

 پیام من چه جوری طاقت بیارم نبوده _ 

 بابا رو کنارمون 

 چجوری تحمل کنم

 چجوریییت  
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یه که در خونه همه میش..   _عزیز من مرگ شیر

 

 

 _نههههه

و جلو خونه ما نشوندن   نههه این شیر

 مگه بابام چند سالش بود 

ز اینجوری شد   همش به خاطر  رامی 

 نه بخاطر من بود همش

  باباااابابا مهربونم

 چرا اینجوری شد 

 حالم بده 

 دلم میخواد بکشم خودمو 

 همش تقصی  منهههه 

 ما فقط بابا رو داشتیم
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 و ی  قراریش به مشت هایش
 عصبایز

 رسایت کرده بود

 میکوبید  که بر روی زانوهایش ی  وقفه

 بلکه 

 بلکه کیم فقط دلش خنک شود 

 

 _پریماه بس کن

 پری بسه
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 کوچک و غی  طبییع لرزانش را گرفتمشت های  

 اشک در چشمان پیمان حلقه زد 

 داشت دیوانه یم شد از دیدِن این فرشته 

 داشت خل یم شد از اینکه هیچ کاری از دستش بر نیم امد 

 تا برایش انجام دهد

 ناراحتر اش همه را یم کشت

حال و روز این روزهای همه ایشان تعریقز نداشت نبوده 

 ین بودپدر همانند ا

 که کوه محکم پشت رست ریزش کرده باشد

 نداشته بایسی 
 
 و تو هیچ رایه برای ادامه زندگ

 ی  پشتوانه 
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 ی  رسور

 ی  حایم 

 ی  پشتیبان 

ز واقیع  اصال یک ی  همه چی 

 این روزها داشتند مرگ را در بیداری 

 کردندتجربه یم

 چقدر سخت بود 

 

 چقدر زجرآور یم گذشت

 این روزها 

 داشت چقدر درد 

 از همه اینها بدتر حال و روز خواهِر 

 ییک و یک دانه یشان 

 دیوانه یشان یم کرد 

 جنون بهشان یم داد 
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 روز از مرگ پدرش ۴۰با این که 

 و پیدا شدن خواهرش گذاشته بود

 اما هنوز اوضاع آرام نشده بود

 دانست چه کند نیم

 چکار برایش کند که کیم خوب شود 

ک داشت ذره ذره   جلوی چشمشان دخیر

 آب یم شد 

ز نتوانشان   و لحطه لحظه از همی 

 سه برادر بیشیر رنج و عذاب یم کشیدند
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ک داشت ذره ذره جلوی چشمشان   دخیر

 آب یم شد 

ز نتوانیشان  و لحظه لحظه از همی 

 سه برادر بیشیر رنج و عذاب یم کشیدند

 او همیشه شاد بود 

 تکیه گاه بود

 داشتو اساس خانواده را استوار نگه یم همیشه پایه

 حال دیدنش در این حال و روز همچون عذاب قی  بود 

 نبود  به خصوص االن که پدرشان

 اگر بود

 اگر که بود روزگارشان این نبود 

 خواهر آرام گرفته
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 و در بغلش خوابیده را آرام بر روی تخت دراز کرد

 و پتو را درست بر رس تنش پهن کرد

 شودتا رسش ن

 با بوسه بر روی پیشایز اش 

 با دایعز بر دل و

 دیل پر از اندوه نگرایز از اتاق خارج شد 

 

 به محض بسته شدن در

پلک های متورم به التهاب زده اش را از هم باز کرد از یاد 

 نیم برد

 هیچ وقت تا پای مرگ هم از یاد نیم برد

 این یک ماه و نیم را

 آن شب که به فرامرز زنگ زد 

 ن زن بیگانه و سنگدل فهمیدو آ

 تاصبح خواب بر چشماِن خودش و بانو نیامد
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 تا صبح پچ پچ میکردن 

دن  ز  و حرف می 

 و دنبال راهکاری بودند 

 و تا چوای  معقویل نسبت به ی  عقیل که پریماه کرده 

 به فرامرز بدهند 

 حال دیگر بماند که چقدر بانو رسزنش و مالمتش کرد 

 برای این کارش

 ای صبح بوددم دم

 که دیگر از ترس اضطراب بیهوش شد 
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 دانست چقدر گذشت نیم

ز   که با نعره های وفریاد های بلند رامی 

 از خواب پریدند

 تا به خود بیایند 

 یا بخواهند خود را جمع و جور کنند

 اتاق محکم به دیوار تاق شد  در

ز عصبایز و جنون زده   و رامی 

 شدوارد اتاق 
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 کردندو با چشمایز که گدازه خشم و نفرت پرتاب یم

 به طرف پریماه آمد 

 با فریادی که در صورت زد

 روح بدن پریما را از تن جدا کرده 

 به پرواز درآورد 

 

 _چیکار کردی تووووو؟

؟   چه غلظ کردیییت 

ف؟؟  زنگ زدی به اون ی  رسی

 

 

 از ترس میلرزید

 و هر لحظه در ذهنش تصور یم کرد 

ی دیگر ک ز  ه با دستانش یا کمربندش یا هر چی 

 سیاه و کبودش کند 
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 دستانش ناخود اگاه بر روی شکم بزرگش سی  شده 

 بود

 قرنیه چشمانش یم لرزید 

 و از دور ترسیدهبودنش را جار یم زد 

ز ترس و اسرصابش  همی 

 کندتاییدی بود بر شک که نه او این کار را نیم

 امکان ندارد 

 کند یماو این کار را ن

 

 _چرااااا؟؟ 

 

 اینقدر چرای آخریش را بلند

 بلند 

 بلند ها نعره زده بود 
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ز پریماه بلندشده  که هی 

 بالفاصله اشک چشمانش را روان 
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 _چرا؟؟

 یه قاتل خ  داری که ولش نمیکتز 

 خ  تو اون دیدی که تو وجود من نیست

 تو اصال میدونم چه هیوالیِ 

 یز شغلش چیه اصال میدو

فت جون چندنفرو تا االن گرفته   تو میدویز اون پیرسی

 

ی نیم گفت ز  اچی 

 این هیخ  نگفتنش

 اش
 
 از روی بهت و مات زدگ

ز میدان یم ز برای بیشیر تاخیر  داد به رامی 

 

 _ دلم برات میسوزه که اینقدر ساده ای

ز     دلم برات میسوزه که اینقدر بهت دورغ گفیر

 ی با دخیر مردم که نیم کنه یم دویز چه چیکار دار 
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 میدویز یا نه 

 خوب معلومه که نه 

 پریماه ساده و بدبخت رو چه به این کار

ا  ز  چه به این چی 

 تاجرت 
ا
 نمیدویز که شوهر مثل

ِف   خدا آدم های هیوال ی  رسی

 که چه کسایی چه آدمایی چه حیونایی 
که فقط    نیم دویز

 برای یه گوشه چشم ساده 

 کنه که فقط نگاهشون  

 چطوری براش دوال راست نیم... 

 

 

 _بسته دیگه

 بس کن ی  پدر
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 گه نیم بیتز حالو روزشو 

 مگه نیم بیتز حامله ست 

 

ز بدون اینکه به خودش بیاید  رامی 

 یا به هشدار بانو اهمیت بدهد
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 با دستش اشاره ای به بانو کرد 

 

ز که میبیتز این االن چنده که باهاش  میکنه_همی 
 
 ون زندگ

 باهاشون بوده

 چند دهه کنارشون بوده

 شناستشونقشنگ یم

 بلده  همه کثافت کاریاشونو

 تو بگو 

 تو بگو مامان بزرگ 

 من راست میگم یا دروغ

ز شیطان بود   اون ی  پدر همی 

 ها توصیف کردم
 
 که من ویژگ

 یا نه 
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 زن وفادار بدون لحظه ای درنگ 

 با اقداربدون ترسیدن

 شمان مرد گفتدرون چ

 

 

 _ همش یه مشت اراجیفه 

 

 پریما   روبه

 

 _هیچ کدومش و باور نکن 

 

 _خفه شو 

زن خراب  خفه شو پی 

 تو از اونا بدتری
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 تو خودت رس دستشویز زنیکه

 من دروغ میگم  

 باشه حرفای من دروغ 

 این فیلمایی که دارم دروغ نمیگن که 

 

 تند و ی  مالحظه

 پریماه بدون توجه به حال و اوضاع

 دست در جیبش کرد 

 و موبایلش را درآورد 
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ز گ داره بلوف یم زنه  ز پریماه ببی   _بیا اینو ببی 

 من یا این زنیکه 

 

ک از درون ویران شده   خود را نزدیک خیر

 رساند و مانند بچه های رستق و نافهم

ز خود یا دوستشانکه یم  خواهند بی 

 نشانند حرف خود را به کریس ب

ز   صفحه موبایل را نزدیک کرد و با گفیر

 

ز  ز اینارو ببی   _ ببی 
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 من راست میگم 

 

 حقانیتش را در این فقره 

 درباره پرس بچه های تخس بودن 

 به همه ثابت کرد

هایی که شنیده بود 
ز  پریماه این چی 

در صحنه حوادث روزنامه که همیشه برایش فوق العاده   را

 ترسناک بود 

 د هم بدتر بو 

 

ز که بایگی  بحث یم  کنندگیج به بانو رامی 

 نگاهش در گردش بود

 

 هم درباره قاتل بودن
ا
ز قبل  رامی 

های گفته بود ز  و هیوال بودن فرامرز چی 
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 اینقدر تاکیدی  اما نه به این شکل

ز    حتر فکر  کردن به واقعیت داشیر

های که شنیده بود ز  این چی 

 در نظرش غی  قابل درک بود

 ورش کندچه برسد که با

ه شد ز خی   ی  حس گویسی که رامی 

 فیلیم که انگار در جایی تنگ و تاریک

 بدون هیچ روزنه از نور یا پنجره 

 فقط با یک المپ خرابهکه تنها

 روشن بود   توانای نورایز کردن محوطه خییل کیم را داشت

 لخت و پتر آویزان بود  مردی وارانه از داربستر 

ز دارشو مردی دیگر با چاقوی بزرگ ت  ی 

 داشت از پایش پوست بدنش رو غلفتر یم کند 
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 دیدن خون

 شنیدن دادهای از رس درد مرد آویزان

ورانه مردی که داشت   قهقه های رسی

 پوستش را میچیند 

 آن قدر حالش را بد کرد 
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 و ترس در جانش انداخت 

 که ناخودآگاه عق زد

 خواست بلند شود

ز نامرد  ی  عاطفه دستش را گرفت ر   که رامی 
ز  امی 

 

 _کجا خوشگله

 اصل کاری مونده   هنوز

 

و اجبار گویسی موبایلش را جلو چشمش فرستاد  و به جی 

 تصاویر   ثانیه به ثانیه چشمانش با دیدن و جمع کردن

 و ارسال کردنش به مغزش 

 بعد از تجزیه و تحلیل تصاویر 

 

 و فهمیدن ماهیتشان 

 ان و تنش بیشیر و بیشیر ترس در ج
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 پر و بال یم گرفت

 بدون هیچ رحیم 

 را بدون هیچ مرویر 

 بدون توجه به زجه ها و گریه ها

 و نعرهای طفیل 

 زه زره جانس را گرفت 

 و تنها جنازه به دار مانده

های قرمز رنگش ها و استخوانکه تنها عضله ها ماهیچه

 مانده بود 

 آویز بود حتر پوست رسش را کنده 

ش در حد قه اش به جای مانده بود که مو و فقط چشمان

 از به بدنت سیخ یم کرد

 همینطور آویز مانده بود

 حتر مغزش را هم دید   لحظه پریما

 ان دیو سفاک دل که برگشت
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 آن قدر از دیدن قیافش

 تعجب کرد 
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ز از یاد برده بودند فک  که حتر اشکانش راه خودشان نی 

 مردانه اش
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 نش فرم لبا

 موهای مشیک اش

 ابروها کشیده 

 حتر تیله های سیاه غوطه ور در خونش

ز فرامرز بود  عی 

ز نزدیک کرد   خود را به رامی 

 و گویسی را از دستش گرفت 

ه شد همه و   و خود سخت و با دقت به صفحه موبایل خی 

 همه مثل خودش بود 

 به جز نگاهش

 به جز حال و هوای نگاهش 

 به جز رفتار رسدش

 ز حرف زدنشبه ج

 خشکش زد

 به تمامه تمام جوارهش خشکید 
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 به تماِم یم یدید آواره شدن 

 همه امال و آرزوی هایش 

 

 تمام رویاهایش

 شبهای مهتابیش

 روزهای آفتای  که با هم داشتند 

 همه ان لذت خویسی هاِی در کنار همشان را 

 ییک ییک همچون ساختمایز 

 برای تخریب پشت رس هم فرو یم ریخت

 در دردناک است آوار شدن چق

ز   همه باورهایت  و فرو ریخیر

 نگریست بانو ترسیده به پریما یم

ز کاری با یک زن حامله کردن  چنی 
 
 قطعا

 فقط یم توانست

یش مجنون بر بیاید  از عهده یک روانی 
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 بر رسش فریاد زد 

 فریادی از روی ترس 

 از روی عصبانیت 

 از روی دلسوزی 

 
 
 از روی بیچارگ
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 _ بس کن دیگه 

 بس کن مگه نمیبیتز حال و روزشو

 نیم ببینیت  

 

 

زن تازه اولشه   _نه پی 

 تازه اولِش 

 

 انگار که کور شده باشد

ی نبیند ز  انگار که چی 

 و تنها به جز رسیدن به پریماه 

ی در نظرش نگرفته باشد ز  چی 

 حتر به عاقبت کارش هم فکر نیم کرد 

 مردو کودن 
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 که دخیر انقدر بدنش غی  عادی یم کرزید   نیم دید 

 نیم دید دارد اذیتش یم کند 

 

 _ تازه این خوبشه

ز دیگه بهتون نشون بدم   بذارین یه چی 

 

 و بعد انگشت درسش را با نهایت نفیم

ز کرد  بر روی صفحه لمش باال پایی 

ی دیگر را باز کرد ز  و چی 

 جلوی چشمان رسد و تیه از احساس

 پریما قرار داد

 سفید رنگای
ا
 ن بار در اتافر کامل

ات که برای اهیاء ز  که وسط اتاق تختر با تمام تجهی 

 و طبابت نیاز بود

 گذاشته بودند انگار که بیمارستان باشد
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این بار هم فیلم از دور و یواشیک گرفته شده بود زیز هم بر 

 روی تخت 

 لخت و عور خوابیده بود

 دیدن فرامرز کنار آن تخت 

بدتر از آن فیلم ترسناک قبیل کرد برایش  حالش را خییل

 نگاه رسد و یخ زده

 درورن چشمانش غی  قابل باور و پذیرش بود 

ی که یم دید  ز  چی 

 با اینکه فرامرز بود

 اما این نگاه .... 
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 باز هم زن به هوش بود 

و داد و فریاد و جیغ های گوشخراش آنقدر بلند بود که در 

 که آنها االن بودند اتافر  

 شد اکو یم

 صدای سگ یم امد 
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 دست و پایش به تخت بسته بود 

 و موهای رسش نصفش کوتاه شده نصفش بلند 

 و نص دیگرش از ته کوتاه شده بود

ز بود  فرامرز با دست هایت  که دردستکش های خونی 

 در شکِم بریده و باز زن دست کرد 

 و جیگرش را 

 ن قفل شداشبه نظر در آن لحظه در ذه

 و روان به هم ریخته پریما جگرش آمد

 یم آمد

 شاید هم عضو دیگری از بدنش بود 

 که با نهایت سقاوت و سنگدیل گرفتش

 و کشیده

ز رحم   بدون توجه بدون داشیر

 

 آنقدر محکم آن عضو را کشید
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 که هرچه رگ و ریشه که به آن وصل بود

 پاره شده و خون بود 

 که بر رس و صورتش پاشید 

ز ترسیداش  هی 

 با جیغ وحشتناک و بلند زن از روی درد

 

 با هم ادغام شد

تشخیص اینکه به زن بیهویسی تزریق نکرده بودند خییل 

 سخت نبود

 جیگرش را باال آورد

 و جلوی چشمان زن با دستایز سخت فشارش

 داد 

 و ی  هیج توجه ای جلوی سگ بزرگ سیاه رنگ 

 انداخت 

 رسو خان دیده بود این سگ را قبال درون عمارت خ
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ز بار که دیده بودش فکرش را نیم کرد   اولی 

ز کار بردی داشته باشد   همچی 

 باز هم ان خنده مو بر تن سیخ کن

ور   رسی
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 کنار زن رفت 

 و با لذت و رسگریم دست خویز اش

 را بر رس و روی عرق کرده اش کشید

 تا رسش را بلند کند

 که بلند شد   صدایش

 ر هم یک دهم درصداگ

 دلش یا روحش انکارش یم کرد

 این کابووس ر 

 باورش شد

 که این صدا صدای فرامرز است

 البته این صدا توام به رسدی و یخبندان

 و ترس آور کجا

 آن صدای نرم و مردانه و قربان صدقه گویان

 کجا 
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 _ آخز خانم کوچولو

 بهت نگفته بودم که قراِر کجاه بری

ز ا  تفافر بیفتهکه قرار همچی 

ی   عیت  نداره در عوض با مرگ آرامش میگی 

 

 با لبخنِد شیطایز اش 

 به چشمان جنون وار ترسیده زن بینوا 

 رنگ و رو پریده گفت 

 

ی   _   البته اگر بذارم بمی 

 

 لبخند رسگرم کننده و پر لذتش 

ز رفت  از بی 
 در آیز

 و با پشت بازویس محکم دقیق بر روی فک پایینش کوبید

ز به وضوح  طوری  که حتر در دوربی 
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 پیدا بود فِک به شدت عقب رانده شداش 

 به وضوح پیدا بود

ی غی  از مرگ نیم  ز حال زن آنقدر بد و داغان است که چی 

 خواد 

ز را هم نداشت بدبخت   فلک زده حتر دیگر توانایی گریسیر

 بیچاره

 از ضعف از هوش رفت 
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خورده زن   ا آامد بهه طرفه شکم جران هیواالی نا آشنا ت

 حرکت کند 

 گویسی از دست پریمات کشیده شد 

 دستان لرزانش در همان حالت 

 همانجا در هوا یم لرزید

ه شد  ک خی   با نامیدی به دخیر

 اگر این شکنجه برایش بیشیر از این بیشیر ادامه پیدا یم کرد 

 دیگر هیچ کس نیم توانست

 ا جمع و جور کند ایت فضاعت ر 
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 یم دانست که خودش توانایی نگاه نکردن را نداشت 

 باید خودت از دستش یم کشیدش

ه شده بود   از نگرایز و تریس به پریما خی 

 امکان سکته مغزی و قلت  

ک یم  دادرا در آن لخظه برای حال و احوال دخیر
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 _یم دویز کش که یواشیک فیلم گرفته رو

  چه جوری ساقط کرد 

 

 آمد مردک کوتاه که نیم

 ذره فهم ، شعور و مالحظه در رِسِشتش جای نشده بود 

 یعتز ایتقدر مراعات کردن   

 یاوه گویی نکردن

 سخت و دشوار بود برایش 

 

 _ باورت میشه زنده زنده انداختنش

 جلو سگاِی هارش که تیکه تیک... 

 

 _ بهت گفتم خفه شو 

 

 محکم فریاد زده بود
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 ه همانند دوستشمانند فرخند

 با تمام حرص وعصبانیتش

 پر از اقتدار طوری که مرد در جا خشکید

 

 

 _ امکان داره یه جو عقل و شعور تو وجودت نباشه

 نگاه رنگ و روش کن

 
 

 این مزخرفات چیه که براش مییک

ی بشه ز  اگر خدایی نکرده یه چی 

 میخوای چه غلظ کتز 

 چجوری میخوای تاوان گندی که زدی جمع ک... 

 

 _آقا 
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با حرص به زن سنگ دل که با گستاخز میان کالمش پریده 

 بود را نگریست

 ترسیده نگاهش به روبه رو مات شده بود 

 رد نگاهش ختم یم شدبه در 

 نگاهش که پیچید

ی که در درگاه در دید ز  با چی 

 قفل کرد

 ماتش برد 

ی که یم دید را باور نداشت ز  چی 
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 نجا به نظر غی  قابل امکلن بود بودنش در آ

 صورتش
 

 اما اندام چهارشونه وعضو همیشیک

 اخم. 

 ثابت یم کرد

 که این همان پرسی است 

 که خود بزرگ کرده

 داد سکوت اتاق نشان یم
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ز از دیدنش مطلع شده بود  که رامی 

 فرامرز بود

 
 

یز از خشم و نفرت و دلتنیک  لی 

 اریک 
 

 با همراه همیشیک

  و مردی میان سال

 پیدا بود که االن رسیده اند 

 واال امکان نداشت او اینجا باشد 

 واجازه بدهد این مرد 

 دید پریما را نسبت به خودش عوض کند 

 اش را به نمایش بگذارد
 
 و واقعیت زندگ

ِک بیچاره و بینوا  یم فهمید که دخیر

 

 

 آنقدر در افکار و درهم بر هِم 

 بودنند بیمار گونه ای که در وجود تزریق کرده
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 غرق است 

ی را حس نکرده  ز  که چی 

 در صدم ثانیه اتفاق افتاد که

ز پریما را از پشت در آغوش گشید و همرا خود از  رامی 

ز کشیدش که  تخت پایی 

 نزدیک بود از پشت رس باهم بیفتند 

ز در آیز تعادلشان را حفظ کرد  ویل رامی 

ز   ان زن مرد نما سنگدل نی 

 گرشدستر اش را دور شکمش و دست دی

 را دور گردنش سخت حلقه کرد و

 هر دو برای خود به نویع گروگان گرفتند

ی نیم گفت  ز  مرد مسن چی 

اما نگاهش ماالمال پر بود از رسزنش ، اندوه ، غم ، تاسف  

 . 

 اما ان رگه خدا به دادمون برسه خییل خود نمایی یم کرد 
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ی نیم گفت ز  فرامرز چی 

ل یمتشخیص اینکه خ  کردود را کنیر
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ی جلوی زنش  تا با تی 

د   جان ان موجود پست را نگی 

 برایش سخت نبود 
ا
 اصل

ل یم کرد   او به سختر خود را کنیر

 مرد غریبه اندگ نزدیک 

 شد و میانخ  گرایانه و دلسوز گفت 

 

 _تا بیشیر از ایت عصبانیش نکردی

ه رو ولش کن تا بیاد   دخیر

 

 _هه

 ولش کنم ؟؟؟

 نداره امکان 

 غی  ممکنه 
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 _ دستای کثیفتو از دور زن من

 بردارررررر 

 

 از میان دندان های جفت شده اش غریده بود 

ز   ترسناک وهم آلود رعب انگی 

 

 اریک یم دانست بیشیر از این وقت تلف کردن

ان   فاجعه ای غی  قابل جی 

 رقم یم زند 

 باید کاری یم کرد 

 که بدون خونریزی تسیلم شود 

 

 تو بکش _ دست

 تا از این جرم بیشیر نشده 
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ز به زور پریماه را بیشیر به خود   رامی 

 فشار داد 

 

 _ بر نیم دارم

 یم خوام بدونم چه غلظ میخوای بکتز 

 چه غلظ میتویز بکتز 

 دیگه تموم شد 
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 دیگه قرار نیست این دخیر رو بدم بهت 

 بدبخت حتر اگرم من ولش کنم

 نمیتویز داشته باشیش برای خودت  دیگه

 

 راست یم گفت

 روح مرده درون چشمان پریماه

ز یم داد  راستر حرفش را یقی 

 ی  توجه به زره زره خشیم که 
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 به جنون فرامرز اضافه یم شد گفت 

 

 _ بهش نشون دادم تو گ هستر 

 یم ک... 
 
 دیگه میدونه چه جونوری باهاش زندگ

 

 _ خفه شو حرومزاده 

 ووووو خفه شوو 

 

 ی  توجه به کلتر که بر رس از پریما نشانه گرفته بود  

 دیوانه شده 

 

 نزدیکشان رفت

 خواست خفه اش کند یم

 یم خواست رس به نیستش کند

 همه حرکت هایش
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 پر بود 

 از غضب و ترس 

 ترس از دست دادن 

 ترس نبودن

 ی  راهم نیم ترسید

 چشمان رسد و یخ زده از هر حش و

ز بود صورت کش آورد  ه پریماه گویای همه چی 

 دست زنجی  وار بر گردنش

   تر یم شدلحظه به لحظه تنگ

 صدای کلفت و ترسناک زن پشت رسش بلند شد 

 

 _بهشون نزدیک بشی 

 خونتو یم ر... 
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 بنگگگ

 فرامرز دیوانه شده بدون امان دادن

 خایل هندی در وسط پیشویز زِن پشت رسش کاشته بود

 بر رس رویش پاشید  خونش

 حالش به هم خورد از این وضعیت 

 زن که ی  جان از پشت افتاد. 

ز بر رس جنازه اش پرت شد   بانو نی 

 ی  فکری فرامرز شد

 وحشت ی  حد و اندازه پریما 
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ز   و تاییه بر یاوه گویی های رامی 

 که نتیجه اش شد

یک پریما و  جیغ های بلند و هیسیر

  فرامرز خراب شدن تمام پل های پشت رس 

ز خارج شده بود    ِل پریماه را از دست رامی   کنیر

 نیم توانست در آغوشش پایدار نگهش دارد

 فرامرز هم کیم نزدیک شد  

 که پریماه ترسیده

ز نزدیکیر   به رامی 
 از او خود را بیشیر و بیشیر

 و به او پناه برد

 آنقدر ان صحنه فرامرز به نقطه ای از آشفته حایل رساند   

 برای او را یم داد که بان
 

 و احتمال خریت و دیوانیک

 

 _پریماهههه

 بیا اینجااا 
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 از روی درد و ترس نعره زده بود 

 ترس را به وضوح حتر در لرزش دستانش 

 یم دید 

 خدا رحم کند

 

 

 _بهت گفتم از بغل نجس اون حرومزاده 

ز  ونیز  بیا بی 

 

 داد و قالش که فایده ای نداشت خودش نزدیک رفت 

 زور خواست این کار را خودش انجام دهد و به 

 

   _ولش کن

 دستاشو ول کن مردیکه 
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 فکش کوبید  و مشتر در
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 زد و خورد از دل و جانشان 

ِک   فرصتر بود برایش تا دخیر

ون بکشد   نیمه جان شده را از زیر دست و پایشان بی 

 ناله و مویه ی  پایانش هنوز براه بود
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ی از گم کرده باشندمثل آدم ها ز  یی که چی 

 عزیزی را از دست داده باشند 

باور و اعتماِد زیادی که به کش داشته بودند که طرف 

 قالشان گذاشته باشد ، بود 

 فرو ریخته بیچاره وار

 گریه میکرد و در خود غرق بود 

 در آغوشش کشید

 و سیع کرد با حرف با آغوش با بغیل گرم آرامش کند 

ز نشسته بودفرامرز بر رو   ی سینه رامی 

 تا جا داشت مشت میکوبم بر دهانش

ز بود   اریک هم آن مرد مستز که گویا پدر رامی 

 داد و فریاد یم کرد که فرامرز بس کند 

 به زور دور از انها نگه داشته بود 
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 به حماقتش  تا رئیسش با کمال ی  عقیل

 ادامه بدهد 

 

 _ فرامرز بس کن 

 برو جلوشد بگی   تو چرا اونو گرفتر بیا 

 االن میکشتش 

 

 با خیس شدن زیر پایش

ز را نگاه کرد  با تعجب و ترس پایی 

 نیم خواست باور کند

ک بود   که این آب ، کیسه آب دخیر

 که پاره شده 

 ما داشت ۷او فقط 

 فلکزده در این وضعیت زاییدن 

 باعث یم شد بچه های نارس باشند 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

به خییل بدتر ای بود  و این ضز

ک را از پا دربیاورد تکه یم  وانست به راحتر دخیر

 

 

 

 

 

 

 

#part_388 

 

 

 

 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 

 _فرامرزززز 

 

 جییعز که از ته دل ، ترسیده زده بود 

 باعث جلب توجه پرسک شد 

 

 _ بیا کیسه آبش پاره شده

 ولش کن اونو بیااا

 

ی را حس نیم کرد ز  پریماه اون موقع  چی 

 نه دردش را میفهمد

 نگرایز فرامرز را نه صدا زدن های مملو از 

 نه اینکه دور برش چه خی  است 

 آنقدر روحش در فشار بود
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ی نیم فهمید ز  از دوروبرش چی 

 حس یم کرد حرکتش یم دهند

 یم فهمید که درون بیمارستان است 

 درک میکرد به دنیا آمدن بچه هایش را

 جسمش انجا بود 

 اما روحش در کما رفته 

 

 برای خودش هر جا پرسه یم زد 

 مهای که دیده بود فیل

 هایی که شندیده بود حرف  

 صدای ان تفنگ 

 بوی خون

 انموقع که در حال خودش نبود 

 اما بعد ها فهمیده 

ز همان لحظه بعد از بردنش به بیمارستان  رامی 
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 فرار کرده بود 

 چگونه اش را نیم دانست 

 کل منطقه دور بیمارستان را 

 محافظ گذاشته بودند

 خطای پرسش تیمسار پشیمان از 

وی ویژه مایع گذاشته بود   از نی 

 جایشان را طوری که دریافته بود 

 شب قبل که زنگ زده بود

 از میان بحث و جدل هایی که با آن زن بیچاره 

 که آن دروغگو کشته بودش
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ز را شنیده بود  اسم رامی 

نند ز  آنجا بود که همان نصف شب شبیخون می 

 ار به تهدید و ترغیب که به خانه تیمس

 پرس کالشت کجاست

 تیمسار هم تعجب کرده از گفته

 مردمان هجوم آورد در خانه اش یم گوید که 

 پرس من چند سال است
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 میکند 
 
 در خارج از کشور زندگ

که با تهدید فرامرز با پرس و جوی کوچک یم فهمد که االن 

 دو ماه خورده پرسش وارد ایران شده 

 از فهمیدن کاریتیمسار هم پس 

 که پرسش مرتکب شده 

 سیع یم کند اول خودش به پرسش را پیدا کند 

 تا از مجازایر که فرامرز برایش در نظر گرفته

 در امان نگه اش دارد 

 کش چه یم دانست شاید هم

ز کار خود او باشد  فرار رامی 

 ییک به دنبال زن و بچه هایش 

 دیگر دنبال پرسش 

از بوده طبق ان تماس موقعیتر د  ر شی 

 که زن زده در ان لحظه پس ی  معظ حرکت یم کنند

 به محظز که زایمان کرد 
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 به تهران منتقلش کرده بودند 

 

 هنوز نیامده 

 و درک نکرده فاجعه پشت رس گذشته را

ش  خی  سکته پدرش از نبوده تک دخیر

 در نابودی اش تاثی  بسیاری داشت

 انقدر از ان اتفاق حالش بد شده بود 

 که  انگاری دنیایش په پایانش رسید

 نه بچه هایش اهمیت داشت 

 و نه شوهر خالفکارش

 در این چهل روز بچه هایش

اتش  در دستگایه که او با همه ز  تجهی 

 که برای راحتر فرزندانش فراهم کرده بود

 گذاشته بودند

 تا رشدشان تکمیل شود
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 برای ختم پدرش آمد

 سوم هفتم دهم

 حاضز شد به همراه فرخ بانو   

 حضور داشت

 اما پریماه حتر نگاهش هم نیم کرد 
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فت   وقت هایی که حموم می 

 یا رس قی  پدرش بود

 یم امد و بچه هایش را یک دل سی  و یم دید 

فت   و بعد می 

 چقدر خواهش کرد

ی نداشت تهدید کرد   تاثی 

 دید فایده ای ندارد

 فرخ بانو را واسطه کرد

 برگرداندنش اما باز هم اثری نداشت برای

 نیم توانست ببخشدش 

 و برگردد
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ز   اینقدر به راحتر از بخشیدن و برگشیر

 به روال عادی ، عادی سخن یم گفت

ز جنایت مرتکب شده   که انگار برای پریماه چنی 

 پا داشت   مرغش یک

 نه

 نه 

 محاله 

 

 

 

 

 چهل روز

 چهل روز گذشت که پدرش نبود

 ددیگر کنارش نبو 

 تا نوازشش کند 
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 تا در آغوش بکشد لوس بارش بیاورد

ز او و برادرانش تا حدی فرق بگذارد  نبود که بی 

اض بلند شود     که صدای آنها به اعیر

 سخت بود 

 باورش پذیرشش که دیگر نیست

 که باید هم باورش کتز 

 هم به پذریردش 

 انقدر به رس و صورت خودش روی قی  زده بود 

 و خاک ریخته بود 

 که هیچ کس جلو دارش نبود 

 یک طرفش را او 

 و طرف دیگرش را پیام
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 گرفتند 

ز   جسم خسته  نیمه جانش را در ماشی 

   نشاندند

 اینجا بود

 اما حرفز نیم زد 

 همیشه بود همه جا 

 در همه حال 

 مراسم جلو فامیل و آشنا   در کل

 کنارش بود آب دستش یم داد 

 فت بازویش را یم گر 

 بلندش یم کرد 
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 کمک کار خرسو یم شد 

 یشان بود   
 

 کنار همیک

 اما حرف نیم زد

 _مگه بهت نیم گم خنج نزن صورتتو 

 دخیر مگه تو حیویز 

 نگاه نگاه چیکار کرده با خودش 

 

 

 

 خرسو بود که مالمتش میکرد

 آنکه نیم دانست دردش فقط مرگ پدرش نیست 

 بود  انکه نیم دانست چه ها از رس گذارنده

 او که شب کابووس شکنجه شکنجه گر نیم دید 

 او که هر شب با صدای گلوله از خواب نیم پرید 
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 ....  پیمان _ برو خونه تو تا ما ی 

 

 _نه یم خوام وایسم اینجا 

 

 _ خواهر من   خرسو

 عزیزمن برو پیش بچه هات

 خونه پیش پرستار تنهان 

 برو پیش اونا 

 اینجا تموم بشه ما میام 

 

 سم بچه هایش به میان که یم امد ا

 آمد اتا آخر دنیا کوتاه یم
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سونمش   _ من می 

 

 خدا خواسته

 خودش داوطلب شد 

 هر چند دستوری 

 با خرسو دست داد

ی در گوِش سه تایشان گفت ز  چی 
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 و در کنارش بر روی صندیل جا گرفته

 بهیر 

ز حرفش   موقعیت خوی  بود برای گفیر

 

 وام درخواست طالق بدم _یم خ

 

به زدنش بتر ضز  نتیجه ضز

 شد ترمز ناگهایز و پرت شدنش به جلو  

 و گرفتنش توسط او 

 پریماه زود خود را از زیر دستش آزاد کرد 

 

؟؟؟  _ خ 

؟؟؟  چس گفتیت 
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سید   نباید از اخم و تخمش مییر

ساند   نباید آن صحنه های ترسناک او را بیر

 صمیمش پشیمان شود تا از ت

 نباید به یاد یم آورد

 نباید لحن آرام اما وحشتناک خونرسد 

ی بر روی تصمیمش یم گذاشت   معنادارش  تاثی 

 

م   _من یم خوام ازت طالق بگی 
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 _خوب برو بگی  

ی گفتم ز  مگه من چی 

 

ش دلش را شکاند ز  لحن زیادی تمسخرآمی 

 بود درست بود بعد از این اتفاق ها ار او متنفر شده 

 درست بود با دروغ هایی که گفته بود 

 احمق فرضش کرده بود 

 همه اینها درست 

 اما هنوزم حق نداشت

 او رفتار کند   اینطور با

 

 _ اومم

 البته اگر بتویز 
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 تمسخر تسخی  شده در کلمات قبحیش را

 به یک مرموزی و خونرسدی عذاب آور ناردحت کننده

 ارتقا داده بود 

ه شد با ناباوری به ن  یم رخ خونرسدش خی 

 او فرامرز بود 

 این مردی که کنارشه نشسته فرامرز ، شوهرش بود

 امکان نداشت 

 غی  ممکن بود 

 در این دو سال چندی که شناخته بودتش 

 از این حرف ها نیم زد 

 هر چند، چند لحظه از یاد برد 

 که اِو واقیع کیست

ز پشت رسیشان  با بوق های ماشی 

 افه عروسِک مات برده اش ی  اهمیت به قی
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 به راه افتاد 

 دلش میخواست جرئت این را داشت 

 که در اینجا 

 در این لحظه با تمام وجودش
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 در آغوشش یم گرفت 

 به خود بفشارید  تا سفت و محکم

 تا حس کند هنوز هست

 هنوز اینجا هستش

 انقدر در این مدت و ی  اهمیتش کرده بود 

 ازش فرار یم کرد انقدر 

 و رسد رسد جوابش را یم داد 

 که گایه اوقات از این رفتارهایش تا

 پیش یم
 

 رفتمرز خفیک

 واقف بود 

ها دلش صاف نمیشود خواسته که فرشته اش به این راحتر 

ز   االنش نی 

 شدت تنفرش از خودش بیان کرده بود 

 اما محال ممکن بود 
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 در این فقره بگذارد 

 رسد به خواسته اش ب

 کرد شده بود فرامرز با بچه ها او را تهدید یم

 اما نیم گذاشت برود

 این یک ماه و اندی را هم به خاطر عزای پدرش 

 مراعت کرده بود

 به چشمان زیبایش قسم 

 دیگ ان تخت بدون پری اش

 مانند قی  بدون سنگ قی  شده بود 

 

 _ االن داری منو تهدید یم کتز 

 

 _اوممم

 گفت   میشه اینطور هم
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 _ یعتز خ  

 یم فهیم من دارم خ  بهت یم گم 

 دیگه نمیخوام کنار تو باشم   
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 کنم 
 
 نمیخوام کنارت زندگ

 فکر کردن به جنازه اون زن 

 شده کابوس هر شب من 

 اون فیلما شده سوهان روح و روانم 

 تا تو صورتت نگاه یم کنم

 یاد اونا میوفتم 

 کنارت باشم نمیتونم دیگه  

 

 با اینکه از درون رو به نابودی و غرق شدن بود

 کرد   اما ظاهرش را مانند همیشه حفظ

 نیش خندی زد و گفت 

 

 _عزیزم آخرین هفته میام دنبالت 
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 دیگه بسته شد

 بریم خونه خودمو... 

 

 _فرامرزززز

 

 

 

 با بغض فریاد زده بود 

 . یز از ناراحتر  پر از عصبانیت لی 

 از او نداشت خودش دست کیم

 اما وای 

 داد از آن روزی که شل یم گرفت

 یا مثل خودش داد و قال یم کرد 

 آن لحظه دیگر کارش تمام بود

 تماِم تمام 
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ز فرامرز   _ جوننیز

 

ک مستاصل از خونرسدی  دخیر

 مرد غریبه ای روز هایش

 از روی حرص بغضش ترکید قطره اشیک  

 لجبازانه بر روی صورتش رد انداخت 

 

ه اندازه کافز تو این چند مدت با گریه کردنت خون به _ ب

 جیگر من کردی

 اینم روش 
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 اما پریماه من کوتاه بیا نیستم

 طالقت نمیدم

ارمم تو اون خونه بیشیر از این بمویز  ز  نمی 

 

ن صدایی لرزان و بغض آلود
ُ
ک با ت  دخیر

 روز ۴۵ببا چشمایز پر از اشک بعد از 

ه شددر چشما  نش خی 
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 اگر بگوید دست و پایش را گم کرد

ز از دستش ل ماشی 
 رفته بود   طوری که کنیر

 دروغ نگفته

 کهربایی های زیبا و درخشان شده بود

 خورد یم  و در کاسه چشمان پر ابش غلط

 لرزه ای به به قلب و وجودش انداخت

ه شد در چشمانش   خی 

 با لبان لرزانش لب زد 

 

م _من یم خوام طالق ب  گی 

 

 

 

 چند بار پشت رس هم پلک زد

 تا خام چشمان جادوگرش نشود



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی که ز  آن چشمان  آخر روز هایی هر چی 

 بدون حرف ، با نگایه

 از او طلب یم کرد 

 بدون بال استسناء

 هیچ ممانعتر   بدون

 بدون اینکه دست خودش باشد 

 مسخ شده اطاعت امر یم شد 

 سخت بود رد کردنش 

 

 
ا
 _ اصل

  امکان نداره

 

 جوابش مجوزی بود 

 برای منفجر شدنش های های بلند گریه میکرد 

 هق هق های جگر آب کن و گوش فلک کر کن



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 لعنتر میدانست

 

#part_397 

 

 

 

 

 

 قشنگ از بر بود 

 نقطه ضعف هایش را

 بلند بلند گریه یم کرد
 
 عمدا

 تا شاید احساستش را برانگیخته کند 

 بلکه رایصز شود و رضایت بدهد

ی ها  اما این  تو بمی 

ی ها نبود  از اون تو بمی 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 فرامرز بود 
 
 بحث یک عمر نبودش در زندگ

 شب بغلش یم خوابید   یعتز اینکه دیگر نباید  

 یعتز حق نداشت نوازش کند 

 ببیندش  حتر 

 حتر ممکن بود دخیر بخواهد ازدوخ  دوب... 

 

 
ا
 اصل

 به هیچ وجه 
ا
 اصل

ز کرم در مغزش یم انداخت امکان حتر تصور کردنش نی 

 نداشت اجازه دهد

 او هم فهمیده بود 

 

 

د   بدون رضایتش نمیتواند طالق بگی 

 گریه های پریش   در افکار خود و در برزخ



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 زد دست و پا یم

 که صدای موبایل اس بلند شد

 جواب داد 

 

 _رئیس 

 

 لحن نگرانش حالش را بد کرد 

بتر یک راست  رس موضوع   اینگونه ضز

 رسید رناک به نظر یمخط  اصیل پریدنش

 

 _بگو 

 

 مشکل جدی پیش اومده  _یع

 

 سیع کرد



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

خود را تا حد امکان جلوی پریما خونرس نشان دهد تا این 

 دلهره و نگرایز اش
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 از آن مشکل جدی ترسناک بروز ندهد



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 سکوت مرد اعصابش ضعیف و انگولک کرد

 ی  طاقت گفت 

 

 _ خ  شده؟؟؟ 

 

 ام با نگرایز گفته بود محکم و تو 

 

 _پرستون 

 پرستون رو نیست
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سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 

 

 

 

 زمان حال 

 

 

 *** 

 

 

 

 

 _زودتر بگو 

 چیکارم داری ؟؟



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 یم خوام برم دیرمه 

 

 _این پرسه کیه با خودت اوردیش ، 

 

 رسش را بلند کرد

ی با چاشنیه تعجب ز  و با نگاِه تمسخر برانگی 

 به پرسک پوزخندی زد 

 

 ه _ به توچ

 

 _یعتز خ  که به من چه 

 

 

 

 _به تو چه این پرسگ که باهاش اومدم



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 کیه نکنه داروغه شدی من خی  ندارم 

 

 _ فرنوششششش 

 

 باتشکر نامش را پر از حرص لب زده بود 

همینطور که بیتفاوت زین اسب سفید زیبایش را محکم یم 

 کرد 

 با نگایه ی  اعتنا به پرس جواب داد 

 

 ش فرنوش یم کتز _ چیه رسوش فرنو 

 بگه چیکار متز که یه سوال جوابم یم کتز 

 برو رد کارت ببینم

 پرسک نزدیک شد نزدیک نزدیک

 نگاهش را به چشمان آی  رنگش داد

 پرسک بور آقازاده 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 _مثل اینکه یادت رفته من کیم ؟؟ 

 

 

 

 

 

#part_400 

 

 

 

 

 

 

 جوابش را داد 
 
 با تعجب و مسخرگ



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 ت رفته من کیم_ نه مثل اینکه شما یاد

 رسوش حوصلتو ندارم 

ون   بیا برو بی 

 

 ی  توجه به حرفز که زده بود 

 

 نزدیک ترش شد 

 

 _بهش بگو بره رد کا... 

 

 دستر مردانه از کنار گوشش رد شد 

 و بر پیشایز پرسک نشست 

 که با فشار و کوچیک او را به عقب عل داد

 حرف درون دهن پرسک ماند



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 و به عقب پرت شد 

 رگشت زود ب

 عیل را دید 

 

 که خونرسدانه به جسم پهن شده

 بر کف اسطبل نگاه یم کرد 

کرد رسوش با درد چشمان غرور رسگریم از کارش را بیداد یم

ز بلند  از روی زمی 

ه شد  ز به عیل خی   و عصبایز با نگایه خشمگی 

 

 _االن تو چه غلظ کرد

 میدویز من کیم؟ 

 

 ات مانده بهش گفت م  ی  توجه به پرست رو به من فرنوش

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 _اذیتت کرد 

 

 از رفتارش لب زدن   گیج شده

 

 _جراتشو نداره 

 

 رسش را تکان داد و گفت 
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سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 

 

 

 

 

 _اهومم

 خوبه 

 

 و رو به به پرسکه عصبایز و فرنوش تعجب کرده 

 تفاویر یقه لباس مخصوص سوار کاری با ی  

 پرِس سوسول الغر اندام را گرفت

ز به طرف در اسطبل بزرگ  و با بلند  و   کردنش از زمی 

 باکالس خاندان پارسا راهیش کرد 

 و گفت 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 _بیا برو عمو جون 

 بیا برو 

 

 آنچنان با تحقی  گفته بود

 که رسوش لز عصبانیت رسخ شد

 به زور و با زحمت دست عیل را از خوش

 جدا کرد 

 

 با نفرت و کینه گفت 

 

 _ روزگار سیاه میکنم

 من در افتادن یعتز خ  نشون میدم با 

 حاال میبیتز 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 عیل با تمسخر و ی  خیایل گفت 

 

 _به سالمت 

 

 یعتز ان به سالمت گفتنش

 خودش به تنهایی از صدها صدها فحش

 بدتر و بدتر بود 

 مندی عصت  به فرنوشرسوش با نگایه گله

 آن مکان را ترک کرد

 فرنوش گایه وقتها مات یم ماند

 رهای عیلو بهتش یم برد از رفتا

 پرسِک خدمه زیادی با همه فرق داشت

ز بچه های اعضا  بعد از دوسال امروز مسابقه سوارکاری بی 

 بود

 عیل وقتر این موضوع را فهمید 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 
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سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 از پریما خواست که بگذارد 

کت کند   او هم رسی

پریماه هم دل رحم به خاطر  کمبودهای که پرسک  دیده 

 ل پذیرفتبود با جان و د

 هرچند هم فرنوش مخالف بود 

 م فرامرز ه

ویل گ دلش را داشت که به خواسته ها و درخواست های 

 پریما نه بگوید

 عیل این دو هفته را با معلم خصویص فرنوش 

 با همدیگر تمرین کرده بودند برای مسابقه

 آنقدر با استعداد و باهوش بود 

 که خییل زود یاد گرفت 

 ی شبانه روزی اش ی  اثر نبودهرچند تمرین ها

 در سوارکاری   خالصه فول شده بود 

 در این مدت با کل کل های زیادی که با هم داشتند



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 صمییم شده بودند

 فرنوش ، عیل را مثل یک مجهول کشف نشده 

 بزرگ میدید

 

 

 کرد مثل بقیه دور و اطرافیانش برایش چاپلویس نیم

 نمیخواست مخش را بخاطر پدرش بزند 

 ه حرفز ن

 و نه رفتارهای نامعقول سبکباالن از خود نشان یم داد 

اف  فرنوش عاجز بود اعیر

 اینکه پرسک در قلبش جایی بزرگ برای خودش

 باز کرده 

 اما به راستر که باز کرده بود

 بدون اجازه

 بدون حرفز حرکتر یا رفتاری 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 مردانه رفتار کردنش

 مرام و معرفتش 

 بودی قلب و روحشهمه دلیل هایی میشد برای نا

 البته که دخیر که حق داشت 

 وقتر همه دور و برش آدم های فیک نامرد 

 و الیک گرفته بودند 

ی عجیب و غی   ز حضور همچون گوهری به خودی خود چی 

 قابل باور بود 
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سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 

 

 

 

 

 نزدیک امد 

 گفت    با نگاه خنت  

 

 ای _آماده

 

د ازش   فرنوش روی یم گی 

 ا با نوازش کردن اسبش مشغول نشان دهد تا خود ر 

 

؟  _آره تو خ 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ز   آماده برای باخیر

 

 _ نمیدونم 

 

 متاثر از لحن ناراحت و غمگیش

 به سمتش برگشت غیم عمیق چشمانش 

 را محصور کرره بود

 به چشمان مادرش قسم 

 قصدش فقط فقط شوخز بود

 به خدا فقط شوخز کردن 

 

 نکند دلش را شکننده باشد

م مثل همه بعد از دیدن این لجبازی ها و گند نکند او ه

 اخالق ها رستق بودن هایش

 خسته بشود



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 و ترکش کند 

 ترسید 

 

 _چرا؟؟ 

 

 عیل به رسعت با نفش عمیق سیع کرد

 افکارش را کنار بزند 

 تا کمیر عذاب بکشد 

 

 _ هیخ  ولش کن

 خ  بود اون سوپرایزی که گفته بودی 

 

 فرنوش گیج شده 

 بودن پرسک از چند شخصیتر 

 به طرف آخر اسطبل رفت



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

#part_404 

 

 

 

 

 

 

 

ز دنبالم بیا   و با گفیر

 پرسک را مجبور به همرایه کرد 

 خود جلو افتاد 

 و پرسک پشت رسش 

 در را باز کرد و کنار ایستاد

 تا عیل وارد شود



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 عیل به صورت فرنوش نگریست 

ه شده بود به او  که جلوی در ایستاده بود و خی 

 وارد شد با احتیاط 

 رسش را که بلند کرد

 ی  نظی  روبه
 رویشاز دیدن شاهکار نورایز

 مات و متحی  مانده 

 چقدر زیبا و چقدر اصیل 

د  ز  فاخر بودنش را از دور داد می 

 

 _ این اسب وقتر داداشم دوقلوم به دنیا آمده بود 

 بابام براش گرفت

 اسِب ییک از اصیل ترین اسب های ترکمِن 

 

 

ز پا   اسبماینو تی 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 دو تاشون یه ماهه بودن

 ییک برای من ییک برای اون  

 بابام اینا رو گرفت تا باهم بزرگشون کنیم

 منتها من پیش اسبم بودم 

 و باهاش بزرگ شدم و بزرگش کردم 

ویل این بیچاره تا االن بدون صاحب اینجا رسیده بعید 

 بدونم بتویز رامش کتز 

 خییل وحشی 

 ویل تو سیع تو بکن

 یه اسب دیگه بردار  اگه نشد 

 

 پرسک منقلب شده 

 چشم از از اسب بر نیم داشت

 البته حق داشت آنقدر سیایه موهاِی 

 براِق لخت و زیبا بود 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 که هر بیننده ای را متاثر یم کرد

 اما عیل دیگر زیادی شگفت زده شده بود 
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سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 _یاال برو امتحانش کن

وع   میشهیه ساعت دیگه مسابقه رسی

 

 _پس خوِد داداشت کجاست؟؟ 

 

 متعجب از سوال یه دفعه پرسک

 با تعجب جوابش را داد 

 

 _من که نمیدونم

ی که دربارش میدونم  ز  تنها چی 

 اینکه تو کوچییک دزدیدنش 

 چه بالیی رسش اومد 
 بعدشم کش نیم دویز

 حرف زدن داداش ممنوعه

 قانون اعضا حرف زدن دربارشو

 حکم تی  حکم کردن   



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 _چرا؟

 

 _ برای چیشو نمیدونم

ی نمیدونه  ز  اما مامان راجب چی 

 نباید بفهمه 

 

 فقط بابام و عمم یم دونن خ  شده 

 

 پرس متعجب برگشت و

ه شد   به فرنوش خی 

 

 _ چرا؟؟ 

 

ک به او نزدیک شد و آرام لب زد   دخیر



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ز   .. داداسمو دزددیدن.   _ وقتر داشیر

 

 _خانوم 

 

  به عقب برگشت با شنیدن نامش از زبان کش

ه شد  و با عصبانیت ترس به مردک مسئول مزاحم خی 

 

 

نه ز  _گوشیتون زنگ می 

 

 

 

 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 
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ز حرفمون پریدی   _ به خاطر این اومدی  بی 

 

 

 _ آخه... 

 

 _ آخه زهر مار 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 _اخه پدرتون زنگ یم زنن 

 باریه که ی  پاسخ موند ه
ز  االن سومی 

 

 کرد نفسش را عصبایز محکم فوت  

ون زد   از اسطبل بزگ مخصوص این اسب بی 

 و به طرفش پا تند کرد 

 با نگاه حریص گویسی ر از دستش کشید

ز رنگ را لمس کرد  دایره    سی 

 و موبایل گران قیمتش را بر روی گوشش نهاد 

 

 _الو 

 

 

 _سالم بابا 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 _سالم عزیزم 

 خوی  وروجک

؟؟  چه خی  چیکار یم کتز

 تمرین کردی؟ 

 

 ت داشت پدرش را چقدر دوس

 باحال خییل خوب تر از چند ثانیه قبل 

 با لبخند جواب داد 

 

 _همه خ  عایِل قربان 

یف فرمایی   همه آماده فقط منتظر ترسی

 شما ملکه زیبا تون هستند 

 

ز های   فرامرز با تبسیم محو به زبان ریخیر

ش گوش میداد   دخیر



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 _کجایی پس گ میان
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سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 

وع میشه ها دق ۴۰  یقه دیگه مسابقه رسی

 

 _تا ما نیایم هیخ  نمیشه 

 هیچ غلظ نمیتواند بکند 

 

 عصبایز و ناراحت باباِی کشتار و بلندی 

 پر از لجبازی و با رستقر گفت 

 

 _شما باید االن اینجا پیش من بودی 

 به من روحیه بدی 

د کتز  ز  فنا و نکته های مهمو به من گورسی

 اما  هنوز نیومدی 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 _ تقصی  من چیه دخیر جون

 مامانت هنوز آماده نشده 

 

 

 _دروغ نگو بابا اینگار من نیم شناسمت 

 

 پوشهاالن اینقدر به هر لبایس که یم

 گی  دادی و عیب گرفتر 

ز بار داره  برای صدمی 
 که عصبایز عصبایز

 لباسشو عوض میکنه 

 

 یه هو جدی شدن

 لحن پدرش امری عادی بود

 هایی که به مادرش در برابر همه مسئله

 ربط پیدا یم کرد 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 _اینقدر عصبایز میشم

 از دستش دارم پی  میشم

 هرخ  میپوِش بهش خییل میاد 

 فقط خدا میدونه که قراره چیکار کنم با این زنیکه طراح 

 

 مملو از آرامش و ذوق خندید

ز مادرش   چقدر دوست داشیر

 توسط پدرش
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سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 

ین و دوست داشتتز ب  ود شی 

 

 _چرا داری میخندی؟

 به من یم خندی ؟؟؟

 

 این جدیت پدرش خنده اش را بیشیر کرد

 با قهقع بر رس جایش چرخید 

 با دیدن صحنه رو به رویش 

ز زیر پایش  میخ شد بر زمی 

 عیل با چشمایز بسته ، رسش را بروی رس بولت 

 اسب وحشی و رام نشدیز برادرش نهاد 

ی که یم دید  ز  این چی 

تر بود از هر تا ی بینظی  و محرسی  بلو و اثرهیز
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 به وجد آمده آرام نزدیکشان شد 

 آرامشی که از هم یم گرفتند 

 و به هم یم دادند 

 

 

 

ی  هر جنبنده ای   به شعاع ده ک کیلومیر

 یم کرد  را آرام

 چگونه این اسب وحشی را آرام کرده بود 

 چگونه اینقدر رامش شده بود 

 

 

 _فرنوش 

 

 هایش پرید شانه
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   از فریاد و پدرش آنقدر محوشان شده بود

 که یادش رفته بود پدرش پشت خط دارد 

 صحبت یم کند

ز   تند با گفیر

 

 _ بابا من کار دارم 

نم   بعدن ز  زنگ می 

 

 هول هولیک تماسش را پایان داد 
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ت به پرسک نزدیک شد   با حی 

 

 _چه جوری رامش کردی 
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ی بود   در چشمان عیل ز  چی 

 که نه درکش یم کرد و نیم فهمیمدش

 سیع میکرد 

ه نشود  به چشماِن فرنوش خی 

 کردهمانطور که یال هایش را نوازش یم

 گفت 

 

 _فقط چشماش نگاه کردم 

 

 _ امکان نداره 

 درست نیست 
 

 این حرفز که مییک

ز این اسب چند نفر ناقص کرده  میدونی 

 بس که وحشی بود 

 مه و یم تونه سوارش بشه بابا م را  فقط پیش

 انوقت تو چه جوری با نگاه کردن به چشماشو
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 رامش کردی؟
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 _ امکان نداره 

 درست نیست 
 

 این حرفز که مییک

 میدویز این اسب چند نفرو ناقص کرده

 بس که وحشی بود 
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 بابام رامه و یم تونه سوارش بشه   فقط پیش

 ردن به چشماشاون وقت تو چه جوری با نگاه ک

 رامش کردی؟ 

 

 پرسک خودش هم مبهوت مانده بود 

 از راستیت این ماجرا 

 

 _نیم دونِم 

 

 گیخ  زمزمه کرد 

 

 _ منتظر چت  پس 

 برو سوارش شو 

 

ز و پر از حرف های   عیل با نگایه نامطمی 
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 نامفهوم روی اسب زین کرده

 و آماده سوارکاری نشست 

 باورش برای فرنوش سخت بود 

 گری پذیرای عیل شد ب بدون وحشی که اس

 برای سوارکاری کردن

 عیل هر کاری کرده بود 

 هر فتز که زده بود مال وقتر بود 

 که پدرش زنگ زد و فرنوش از عیل غافل شد 

 اما رخ دادن این اتفاق دور از انتظار 

ز با عیل حال کرده بود   نشان یم داد که انگار این اسب نی 

 

 _ تو هم برو

 ر تا با هم بریم اسبتو بیا

 

 فرنوش با لبخندی بر لبش



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ون زد   از اسطبل اختصایص اسب عزیز کرده پدرش بی 

 اسب خودش را از اتاقک فلزی مخصوصش

ون آوردو یال بلند و زیبایش را نوازش کرد  بی 

 است  سفید رنگ ، اصیل زاده ای از نژاد عرب 

 برای او سفید بود و برای برادرش مشیک

 ای مخصوص اهتز آویزانفرنوش پایش در ج

 نهاد 

 و با اندک فشاری که به او وارد کرد

 بر روی اسبش نشست 

 

ز بریم  با گفیر
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 اول خودش بعد پرسک از در اصیل بزرگ اصطبل 

ون زدند  بی 

 نور آفتاب بر صورتش یم تابید 

 و هوای خوب لواسان حالش را جا میاورد 

 ری باشگاه خییل بزرِگ سوارکا

 خاندان شمس آنقدر بزرگ و وسیع بود 

 که حد نداشت 
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 یک قسمت از آن را فقط مخصوص

 مسابقه تعبیه کرده بودند

 برای اینگونه رقابت ها 

 نیم ساعت وقت داشتم برای تمرین

 با هیجان رو به پرس گفت 

 

 _ نظرت راجع به مسابقه دو نفره چیه 

 

 مثبت 
ا
 _کامل

 اختتآمادم برای گریه هات برای ب

 

 

 

 خندید

 دست خودش نبود
ا
ش اصل ز  خنده هیجان انگی 
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ی نگفته بود  ز ک هیچ چی  ز که با حرفز که زده بود دخیر همی 

 در جوابش

 جای تعجب داشت برایش 

ی یم گفت  ز ک هم چی   هر چند که اگر دخیر

ی نداشت   هیچ تاثی 

 انقدر با او بحث یم کرد تا کم بیاورد

 ا عیل دعوا کردنشان یا حتر کل کل کردن ب

 فرنوش را رس حال یم آورد 

 

 _نه بابا 

یه وقت به خودت نیای که تو گرد پاهام خفه شدی آقا 

 پرس 

 

ری بخون بچه 
ُ
 _کم ک

 بیا بریم 
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ز یم شمارن   جوجه رو اخر پایی 

 

 _ بریم
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 به سمت پیست اصیل مسابقه

 تغیی  مسی  دادند 

 فرنوش میدید بچه ها را 

 که راه انداخته بود رسوش معر 

 و بقیه را هم در خود جمع کرده بود

های   فرنوش از ان دور اوینا و بافر دخیر

 لوس افاده ای را یم دیدید 

 با نگایه حقرانه با آن ابله ها رو به عیل گفت 

 

 _نگاه

 نگاه لبایِس اون ساناز عقده ای رو 

 

 به تخریی کردنشان 
ز  با خنده تمسخر برانگی 

 ادامه داد 
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 _وای خدای من نگاه اون یکیش

 روی این لباسا  مروارید انداخته گردنش اونم

 دستاشو 

 انگشیر انداخته   روی ده تا انگشتاش

 

 خاک بر رس... 

 

 _فرنوش 

 

 همانطور بر رس جایش خشکید

 عادی بود بعد از هربار صدا کردنش

 این باشد حال و روزش 

 یا شاید هم مریصز در جانش افتاده باشد 

 

 لشون کن بیا بریم _ و 
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ک رفت   و ی  توجه به حال دخیر

ه شد در این  از پشت رس به اندام زیادی بزرگ درشتش خی 

 مدت ، بعد از فکر های زیادی که کرده 

 بود 

 فهمید

 داشت تقاص پس میداد

ز دل های افرادی  تقاص خرد کردن و شکسیر

 دورش بودند 
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 هرکس بهش برخورد ک
ا
 رده بوداصل

 پرسک غی  طبییع بود  رفتار  وِاال

 سیع کرد با معجزه نفِس عمیق کشیدن

 خود را آرام و خونرسد نشان دهد

 پشت رسش به راه افتاد

وع که کردند  رسی

 دیگر یادش نبود

 چه زمان با یکدیگر گذرانده بودند

 وقتر به خود آمد



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ز پدرش را از دور دید   که ماشی 

 هایش وارد میشوند. که از در ورودی با اسکورت 

 

 جایگایه که برای مسابقه آماده کرده بودند 

 جلوی پیست بود

 پس تا این جلو یم آمدند 

ز زیاد برایش   مادرش برای بیماریش راه رفیر

 ممنوع بود 

ز ها باید یم  آمدند پس تا اینجا ماشی 

 

 

 با اشاره به عیِل زیادی جور شده 

 کرده اش   با اسب رام

 و برگردند فهماند که بس است

 همه اعضای به همراه خانواده حاضز در جایگاه 
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 در انتظار نزدیک شدن 

 رئیس و ملکه اش ایستاده بودند 

ز ها پشت رس هم ایستاد   باالخره ماشی 

ز گران قیمت اصیل پدرش در جلوش باز شده و  و ماشی 

 اریک پیاده شد 

 در رسعت گذر نور بقیه محافظ ها

ز های پشت رسش  ان پیاده شدند از بقیه ماشی 

 و آماده محافظت با آرایشی منظم در جای خود ایستادن 

ز آمد   اول پدر خوشتیپ جذابش پایی 

 و با نگایه کوتاه به دور و برش و

ز دکمه کت خوش دوختش  بسیر

 چرخید و دستش را دراز کرد

ز بیاید   تا فرشته اش پایی 

 االن در این لحظه
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 اشکایل داشت 

 کیلو قند در دلش آب کنند  کیلو 

 زیادی جنتلمن بودن پدرش  برای

 

 آیا اشکال داشت؟؟؟
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دست ظریف مادرش در دستان بزرگ مردانه پدرش که 

 جای گرفت

ز   و ابر ها کنار رفیر

 و خورشید خانم در آسمان با سخاوت و زیبایی  تابید

 چقدر در به ان لحظه به پدرش حق یم داد 

 که عصبایز باشد

 ی  بودن کند و احساس پ

 مادرش مثل ماه شب چهارده

در آن مانتو بلند سورمه ای رنگ با شکوفه های ریز 

وزه ای یم درخشید   و آی  فی 
 صوریر

 پدرش دلش ضعف رفت برای اخم کردن

 قیافیه ُبق کرده مادرش 

 یم داد   که نوید بحت  سخت را
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 تا روشان را گرفته بودند  با اسکوریر که دور

 افتادند بالخره راه

 به سمت جایی که فقط برای انها درست کرده بودند

ز   فرنوش با گفیر

 

م تو هم بیا   _من می 

 

 در ورودی   به عیل به طرف میله های

 رینگ مسابقه تاخت 

دن اسبش به ییک از کارکنان   و با سی 

 به طرف پدر و مادرش روانه شد 

 

 _به به عجب چقدر زود اومدین

ز یه ییک دو سا اشتی  ز یفمی   عت دیگه ترسی

 یم آوریم 
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 چه موقع اومدن بود 
ا
 اصل
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 پریما آرام اما پر کنایه

ش را در آغوش یم کشید  همانطور که دخیر

 گفت
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ِ بود  مامان جانم ِ یه بنده خدایی  _ همش تقصی 

 تو ببخش عزیز دلم

 

 فرامرز نه دلش یم آمد

 جرئتش را داشت
 
 و نه حقیقتا

ی بگوید که در جواِب پ ز  ری اش چی 

پس تمام حرص هایش را با چشم غره های ترسناک و 

ش نشان داد  ک رسی  خطرناکش به دخیر

 

 اما دری    غ از ذره ای زهر چشم

ارت همونطور که در آغوش فرشته اش جای گرفته  پر از رسی

 بود

 با چشمایز شیطایز نگاهش  کرد و

 زبایز برایش در آورد 

 که فرامرز با نگایه 
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 دارم برات 

 حرکتش را ی  جواب نگذاشت
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ارت همونطور که در آغوش فرشته اش جای گرفته بود  رسی

 کرد و   با چشمایز شیطایز نگاهش

 زبایز برایش در آورد 

 که فرامرز با نگایه 

 دارم برات 

 حرکتش را ی  جواب نگذاشت

 باالخره پس از شیطنت ها فرنوش 

 عا های مادرانه توصیه های پدرانه و د

 همه خ  خ و حاضز آماده بود 

 برای اجرای یک رقابت رسیم 
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 پریماه از ان دور تا یم توانست

 در دلش قربان صدقه قامت دخیر زیبایش

 و عیل پرس خوش قد و باالی را یم رفت 

 که چگونه مردانِه وبامتانت 

 پشت خط بر رس آن اسب شکوهمند و پر عظمت نشسته 

 شنیدن صدای رعب آور تفگ و منتظر برای 

 است

 

 

 از ان دور با نگایه تشخیص داد   فرامرز  

 ان اسب را 

 اسب پرسش بولت 

   که خودش نبود و کش دیگر رویش نشسته بود

 پرس چه میخواهد   این

 چه داشت که اینقدر پریماه را جذب خود کرده 
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 بود

 عصبایز رسش را سمت اریک که رسپا 

 ایستاده بود کشاند 

ز بیاورد ت  ا رسش را پایی 

 

 _ بله رئیس 

 

 _این اسب بولت نیست 

 

 _ خودشه 

 

 

ل کند  سیع یم کرد صدایش را کنیر
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 تا باال نرود 
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 پریما کنارش نشنود

 از میان فک قفل شده از خشمش غرید 

 

 _گ اجازه داده 

 ِ
ز  این پرسه رسش بشی 

ز اجازه داده؟؟؟   گ همچی 

 

 نامردی را در حقش تمام کرد   اریک

 و با لحتز ظالمانه و خونرسد گفت 

 

 _قربان خانم 

سید چرا   االنم کنارتون نشسته ازش بی 

 اجازه داد

ز یم خواین  خودم ب....   اگه من نمیتونی 

 آخخخ 
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ویش را ضف لگد کردن پای  تمام نی 

 این دشمن گذاشت 

 

 اما هنوزم حس یم کرد

 دلش خنک نشدع 

 

 _ آره 

 ه بیا برو بگوآر 

 راحت باش 

 فقط به وقت به خودت یم یای 

 یم بیتز که چیکارت ک... 

 

ز   _دارین خ  پچ پچ یم کنی 

 خ  شده  اریک
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 چرا کبود شدی 

 

 _هیخ  عزیزم

یش نیست  ز  چی 

 

ز با آن نامرد   با نگایه تهدید آمی 

 خود را به طرف پری که کنارش نشسته بود

 کشید 
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 دستانش را به تاج مبل پشت رسش قرار داد  و 

 

 ای؟؟ _برای فردا آماده

 

 _فردا
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ه   مگه فردا چه خی 

 

 دانست یم

 دانست فردا روز چه خی  است خوب هم یم

وع نشده بود  اما با نگاهش به پست که هنوز مسابقه رسی

 یم خواست بگوید منظورت را نیم فهمم 

 

 _خوب عیت  نداره که اگه نمیدویز 

 خی  من برات میگم چه

برای پری کوچولوی ما فردا یه عمل خییل کوچک و ساده 

 داره 

 

 _گ گفته من که یادم نمیاد 

 

 به آیز حالتش تغیی  کرد 
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ه شد   و وحشتناک جدی به نیم رخ او خی 

 

 _ به اندازه کافز تو این چند هفته بحث کردیم 

 حاال اینکه از بدبختر و بدشانش من خانم

 ه هوش بودهاون لحظه ب

 و همه حرفامو شنید فهمیده

 بحثش جداست 

 اما پریماه 

ارم تو این بچه رو نگه داری ز  من نمی 

 باید سقط بشه 

 

 _امکان نداره من بذا... 

 

 _پریماهههه 
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 سیع میکرد از عصبانیت صدایش بلند نشود 

 به اندازه کافز در این باره داد و فریاد زده بودند 
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 _ کاری نکن با من 

 که کاری بکنم که 

 دیگه هیچ کاری نشه کرد 

 

سید   تا به اینجای ماجرا می 

 دخیر وقتر که حس یم کردم

 دیگه توان مقابله ندارد

 اشک درون کاسه چشم جمع یم شود 

 و جو را متشنج تر یم کرد 

 

 _ فرامرز من نمیخوام از دستش بدم 

 

 ی  رحم بود 

 حم بود چقدر این فرشته ی  ر 
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 _ منم نیم خوام تورو از دست بدم 

 

 رویش را دلخوری از فرامرز گرفت 

دم  ز ی حرف می   و به فرنوش که با دخیر

 

 نگاه کرد 

 

 یک ذره این بچه برام مهم نیست 
ا
 _ اصل

 نه دیدمش نه عالقه ای بهش دارم

 خودت که حرفهای خرسوی رو که دیروز یم زدو شنیدی 

 اگه نگهش داریم

 روز بزرگیر میشهروز به 

 و برای تو خطرناک تر 

 تو هم دیکه خوب یم دویز 
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ی که تورو تهدید کنه  ز  متنفرم از هر چی 

 

 _ فرامرز این بچه را یم خوام

 بهش نیاز دارم 

 اینطوری دیگه اعضا هیخ  نیم گن

 واسه تو هم خوبه دیگه وارث دار... 

 

 _پس من خ  ظالم 

 من غلط کنم وارث بخوام 
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 هیچ کسم هیچ غلظ نیم تونه بکنه 

 دیگه چقدر التماست کنم

 منم بهت نیاز دارم 

 چقدر که تو سنگ دیل مگه میشه

 برام رضایتت مهِم اما تا یه جایی 

ر بزیز   اما اگه ببینم میخوای به خودت ضز
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 بدون هرخ  فکری انجامش یم دم 

 شده ی  هوشت یم کنم 
 یا حتر

 

 با من کتز هیچ وقت نیم بخشمت فرامرز  _ اگه این کارو 

 

 _تو هفته دیگه عمل قلب داری 

 میفهیم خ  میگم 

 

 _برام مهم نیست من این بچه رو یم... 

 

 

 _پریماههههه 

 

 غریده بود 

 این گونه حرف زدنش روانش را به هم یم ریخت 
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 _ از نظر من این بحث تموم شدس

 دیگه حرفشم نزن 

 فردا عمل انجام میشه 

 

 

 آمد که حرف بزند

ی را اعالم کرد  ز صدای بلند مردی که از پشت بلندگو چی 

 بلند شد 

ش   پریما با ناراحتر چشمش به بحث دخیر

ی دیگر افتاد   با دخیر

ز شان را حس  از این دور هم جمع متالطم بی 

 یم کرد 

به زد ک ضز  که فرنوش با دست بر روی سینه دخیر

 و به عقب حلش داد 
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 ناخودآگاه بود 
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 حبس شدن نفس در سینه اش

 مات بردنش از این واکنش

ک که از جایش بلند شد  دخیر
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 با چشمایز ماالمال پر از کینه و نفرت

 به فرنوش نزدیک شد

 نگران از جاش بلند شد 

 و پر از نگرایز ناخودآگاه فرامرز صدا کرد

ک   از جسارت ی  جاِی ان دخیر
ز  فرامرز خشمگی 

ز که یم  خواست برود  همی 

 عیل بینشان قرار گرفت 

ب گرفته اش ناگهایز بود  آرام گرفت قلب ضز

 میانشان دعوا بر رس چه بود خدا عالم است 

ک رفت   اما خییل زود دخیر

 و دعوا خوابید 

ی گفت ز ز با اخم و تخم فرنوش چی   عیل نی 

 و به طرف است  که مال فرامرز بود

 حرکت کرد

 پریماه خواسته بود 
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 اسب را بدهند به اوکه این 

 

 

 آرام شد 

 برعکس فرامرز که از وجود پرس نارایصز بود 

 از نظرش زیادی مرموز به نظر یم آمد

 از سن به نسبت کمش 

و اندام زیادی بزرگش حس خوی  دریافت نمیکرد بحث 

 پریماه نبود 

 کرددر گم گور کردنش لحظه ای درنگ نیم

وع آماده  همه بر رس جای خود پشت خط رسی

 منتظر آغاز مسابقه بودند و 

 فرنوش برگشت

 به سمت پدر و مادرش دستر برایشان 

 تکان داد 
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 پریماه با لبخندی مهربان دستر برایش

 تکان داد

 و فرامرز هم برایش از دور بویس فرستاد

اری فقط فقط به  ز عیل با نگایه رازآلود و معتز دار و با بی 

ه بود   فرامرز خی 

 م در چشم شد که فرامرز لحظه با او چش

 بدون حرکتر ثانیه های طوالیز 
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ه هم دیگر بودند  همینطور خی 

ی به او گفت ز  که فرنوش چی 

 که نگاه سنگینش را برداشت 

فرامرز حس یم کرد تهدید بزرگ از سوی این پرس در انتظار 

 خانواده اش است 

 باید فکری برایش در ارسع وقت یم کرد

 معکوس که آغاز شد ثانیه شمار 

 افکارش را جمع و جور کرد
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ی که یم خواست از مسابقه مال خود  ز تا با دقت به آن چی 

 کند 

 تمرکز کند 

 پریما دیگر درون دلش حرف زدن را کرده بود 

ش دعا یم خواند  زیر لب برای دخیر

 میدانست چقدر برایش مهم است

 خودش را هم به پدرش هم اعضا ثابت کند

ش راهای شبانهبود تالشپریماه دیده   روزی دخیر

 نگران بود 

ز بود  اما بر عکس فرامرز کامال مطمی 

ش   از استعدادهای دخیر

 

 تمام حواس و نگاهش به نیم رخ زیبا معصوم

 فرشته اش بود

 گفتپشت رس هم ذکر یم  که زیر لب
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 برای اینکه فردا روزی  در این میان

ش یم پرسی ز ی فرنوش از قسمت های هیجان انگی  ز د چی 

 داشته باشد که بگوید

 چرخاند گایه چشمش را یم

ش پر افتخار نگاه یم  کردو به دخیر

 گذشت و گذشت تا دور آخر مسابقه رسیده بود

 اول فرنوش بود 

 پشت رسش عیل 

ی که با فرنوش  و پشت عیل هم ان دخیر

 کرده بود    بحث

 نمیدانستم ورق برگشت

 یا که عیل خود را نگه داشته بود 

 در لحظه آخر نشان دهد که 

ی خط پایان  ۳۰۰در  میر

 عیل از فرنوش را جلو زد 
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 **** 
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 ازش متنفر بود 

 ازش بدش یم آمد 

ز های خوب و عایل برای او بود   همیشه چی 

ام ها نسیِب او یم  شدهمیشه جلب توجه ها احیر

 او حتر رسوش را هم تسخی  خود کرده بود

 رشهمانند ماد

 چشمانش کور شده بود 

ی در وجودش باشد  ز  در آن لحظه انگاری که چی 

 انگار که خودش نباشد 

 حتر یادش رفته بود 

 که او دخیر کیست

ی که مغزش در کاسه رسش بلند بلند انعکاس یم  ز تنها چی 

 داد

 این بود که باید برنده شوی 
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 حتر به قیمت جانت 

 خ  از او کم داری

 خ  از تو بیشیر دارد 

 

ز   افکار شیطایز باعث شد  همی 

ی بفهمند ز  دیگر نه چی 

ی جز بردن و شکست دادنش درک کند ریشه  ز نه اینکه چی 

   نفرِت درونش

 بیشیر و بیشیر دورش را گرفت 

 بیشیر خون به چشمش انداخت 

 بیشیر ادراکش را از او گرفت 

 بیشیر و بیشیر به او زور و انرژی داد 

به ز  که محکم بر شکم اسبش  د ضز

 تا بیشیر به او فشار آورد

 تا بهش برسد 
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 کنارش که رسید

 باعقده فریاد زد 

 

ارم برنده یسی  ز  _ نمی 

ارم  ز  نمی 

 

 و با زدن لگدی محکم 

 به گردن اسبش
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 در آیز از کنارش غیب شد

 آنقدر نفرت کورش کرده بود 

ی نیم فهمید  ز  که هیچ چی 

 از جیغ بلند و درد آلود 

 پرسک و برگشتنش  ز ایستادنا

 به سمت او 

 خط پایان در چند قدیم اش بود 

 ردش که کرد 

 من بردم بلندی را نعره زد 
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 از خوشحایل خنده بلند و ذوق زده ای کرد

 همینکه برگشت

 تا قیافه خوشحال پدر مادرش را ببیند 

 در جایش خشکید

ی که میدید قیامت شده بود ؟؟ ز  چی 

 حتما شده بود !!!! 

 نه

 نه قیامت را به پا کرده بود

 

 

 

* 
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 ️♀دلم براش سوخت

 خدا به دادش برسه 
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 باالخره دور آخر رسیده بود 

 و  نفس  در سینه های همه اسی  شده بود 

 در انتظار نتیجه این مسابقه بودنند 
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 حتر فرامرز هم دست از زل زدن به نیم رخ

 فرشته اش کشیده بود

ه شده بود  و با دقت به مسابقه خی 

 دیدن اینکه پرسک مرموز که یکه تاز میدان

نمایی یم کرد 
 پر از ابهت برای همه هیز

 ثانیه به ثانیه با حرکت هاِی حرفه اش

 فرامرز رد مشکوک مشکوک تر میکرد

ی مخقز یم کند  ز  که این پرسچه چی 

 و   که باید دس یم جنباند

 کاری یم کرد 

ی  ز  نداشت که به آن پرسک برسد فرنوش چی 

د ز  کیم زور می 

 فن هایی که نشانش داده بود

 را انجام یم داد 

 یم توانست به او برسد 
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ی که به فرنوش نزدیک شده بود  دخیر

 فکر کند دخیر برادر کوچک

 سیاوش کاشایز بود 

 نزدیکش ایستاد از ان فاصله مشخص نبود 

 که چه گفت

 اما لحظه ای نگذشت

 اسب فرنوش در حال تاخت  که لگدی به

 در رسعت کوبید

 که باعث شده اسب تعادلش را از دست بدهد 

ز به شدت پرت شود و چند غلط خورد   و بر روی زمی 

ک درجا  که دخیر

به ای که به رسش وارد شد  از هوش برود   از شدت ضز
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 رسوش که پشت رس کنار پشت رس مارال بود 

 بعد از کاری که کرد 

 گیج شده

قابل انتظار از اتفا  قات غی 

ل کند   و ناگوار نیم توانست اسبش  را کنیر
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ک را له کرد  سم اسبش پای چپ دخیر

 وصدای دردناک خورد شدن استخوان عشقش

 قلبش هزار تکه کرد 

 لعنت خدا بر او که به او آسیب رسانده بود

 رسش را بر روی سنگ خورده بود 

 بر 
 
 داشته بود شکاف خییل بزرگ

 دور دور بدنش را خون در چند 

 ثانیه برداشت 

 چقدر وحشتناک بود

 دیدنش در این حال و روز
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 اینگونه ی  جان اینگونه 

 ی  حرکت 

 چقدر توفی  زیادی داشت 

 با آن فرنوش و پررو ی  احساس 

ون امد  فرامرز از جیغ بلند پریماه از شک بی 

یز از عصیان  طغیان کرده لی 

 داز جای پری

ش پرواز کرد   و به طرف دخیر

 

 

 چقدر رعب اور یم توان باشد 

 دیدن بچه ات در آن حالت وخیم

 غرق در خون و بیهوش

 فرامرز ی  عاطفه اجازه نداد برود

 همان جا به چند نفر حکم کرد
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 که آنجا باشند

 و اجازه ندهند پریماه بیاید 

 و خود تند به سمت فرنوش بال در آورد

ز   ی فراتر از مرگ بودنبودن در آنجا چی 

 داشت خفه یم شد 

 از دلشوره و نگرایز 

ش برود تا بلکه دلداریش  فرامرز حتر اجازه نداد کنار دخیر

 دهد 

 بغلش کند 

 صدایش کند

 صدای تی  های هوایی در هق هق ها

   و سکسکه های ی  تابانه اش ی  اثر نبود

 ار آن دور یم دید 
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ک سوار بر اسِب  که دور تا   دور دخیر
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در خط پایان را محافظ هایش با اسلحه هایشان مغزش را 

 نشانه رفته بودند 

 و دوره اش کرده بودند

د ز  آنقدر در ترس و اضطراب دست و پا می 

 کردند حضور چند زن کنارش را که با او صحبت یم  که

 کرد اش دهند را حس نیمتا دلداری

 حتر اریک هم کنارش نماند

 ا بلکه از حرف هایش دلداری هایشت

ز یابد   کیم تسکی 

 عیل با شنیدن صدای جیغ بلندی

 که از پشت رس شنید از روی همان اسب 

 در حال حرکت

 رو برگرداند 

 ببیند چه شده 

 که جلوی چشمش افتادن فرنوش را 
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 به چشم خود دید

 

 

 خون درون رگ هایش منعقد شد 

 خود را به رسعت به سمتش کشید

 ان نامش را خواند و نگر 

 

 _فرنوش؟؟؟

 فرنوششش صدامو میشنوی ؟؟؟؟ 

 

 چقدر ترسناک بود چشمان بسته اش

 زبان از کار افتاده اش

 همه دور و برش را گرفته بودند 

ی برای خودش تجویز یم کرد ز  و هر کس چی 

 نگران هنوز نامش را صدا یم زد 
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 که به شدت انطرف پرت شد 

 هه

 فرامرز بود 

ش ن  گران شده بودندبرای دخیر

 صدای اسلحه لحظه جیغ همه را بلند کرد
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 افراد خودش بودند 

ک  احمق را محاضه کرده بودند عده ایشان دخیر

 ای دیگروعده

 پدر مادرش را دوره کردنند

 دور تا دورش افراد آماده باش ایستاده بودند 

ز   اماده برای گفیر

 بکشیدیسی از جانب رئیسشان

 جدی و با ابهت بود   صدایش با اینکه هنوز

 اما نگرایز مشهود درونش

 انکار نشدیز بود 

 ترسیده صدایش یم زد 
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 پر از دلشوره و مشوش حال

 خویز که دوروبرش را گرفته بود 

 خییل ترسناک و دلهره آور بود

 کندمیدید پریماه آنجا چقدر دارد خودداری یم

 تا به اینجا برسد 

 شت اما اجازه ندا

 یعتز اجازه نداده بود 

 

 

 میدید االن است که ایستاده 

 سکته ای را بزند 

 از حال برود

ز این عمارت   ییک از قوانی 

 این بود که   برای کار کردن درونش

 حق لمس کردن یا حتر نگاه کردن
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 در چشمان بانوی عمارت را ندارند

 دادیاگر خالف این قانون این کار انجام یم

 داشت  مجازات سنگیتز 

 قانون رعایت نکردن این

 دانستیم

 با اینکه میدانست

 باز هم تا به او رسید 

 ی  اراده 

د   بدون اینکه بتواند جلو خود را بگی 

 در آغوشش کشید 

 آن جسم مچاله و رسد و لرزان را

ز و خونخار نگهبانانها سید از نگاه سنگی 
 نیر
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 یا ان زن های فضول در انجا را 

 عواقب کارش و مجازات سنگینش

 همه و همه یم ارزید

 

 به این حش که االن داشت

 این حال عجیت  که در وجودش ترشح یم شد

 این آرامش زیادی عجیب

 به خدا که در آن لحظه حق داد

ز   به فرامرز به خاطر آن این همه خواسیر
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 جنون وار این فرشته

 حق داد 

 حرست خورد به حال خودش

 ه فرنوشحسادت ورزید ب

ز این آغوش   به خاطر داشیر

 که هر وقت و هر لحظه اراده میکرد 

 میتوانست داشته باشد 

 

 *** 

 

 با حایل داغون دیوانه وار 

 

 رس گشته و ی  حال آمد

 که از صندیل بلند شود 

 جسیم بر رس پاهایش پرت شد
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 از دنیای رسد و ترسناک  این شک او را

ون آورد   افکار های وحشتناکش بی 

 

 _ توروخدا 

 خانوم تو رو خدا کمک کن

 خانم جون بچت کمکم کن 

 

 زجه یم زد 

 کرد التماس یم کرد و از او طلب کمک یم

 پریماه خود داغان و پریشان 

وع به گریه کردن کرد   همراهش رسی

 

 

 _خانوم توروخدا بچم ی  عقیل کرده

 شما ببخشید 
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ز   بانو فقط شما میتونید کمکم  کنی 

 بچم هنوز جوونه 
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 میتونه آینده خوی  داشته باشه

 شما کمکش کنید

 شما رحم کنید بهش

 تو خودت هم مادری

 یم فهیم حس منو 

 تورو خدا

 توروخدا کمکش کن 

 کرد حماقت کرد 
 

 بچیک

 نفهیم کرد 

 کمکش کن 

ز بردنش   االن گرفیر

ز حتر بغلش کنم   نذاشیر

 بوسش کنم 

 توروخدا کمکم کنید
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د و ز  زن ی  امان زار می 

دائم تمنای کمک کردن از پریماه نابود تر از خودش را 

 داشت 

در این چند ساعت چه حادثه هایی را که از رس نگذارنده 

 بودند
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ش رسش از دو جا شکسته بود  دخیر

 آنقدر زخمش عمیق بود

 تا بخیه زخمش را هم آوردنند ۱۳که با 

ز بخیه زدن ها باعث  شد که همی 

پایش هم   قسمت زیادی از موهای رسش را از ته بزنند

 اوضاع خوی  اصال نداشت

 ناجورش 
 

 به خاطر شکستیک

ز درون ساق پایش  مجبور به اعمال پالتی 

 شده بودند 

ز در راه بیمارستان   درون ماشی 

 به هوش آمد

 آنقدر از درد اشک ریخت

 و جیغ و فریاد زد

 مرز پریما از نگرایز و ناراحتر تا   که

 ترکیدن قلبش رفته بود 
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 و برگشته بود 

ک  که فرامرز وردی درون گوش دخیر

 خواند که آرام شد

به بیمارستان خصویص شان رفته بودند بیمارستایز عجیب 

 و زیاد لوس و فوق تخصض

 که فقط برای افراد خاص بود 

 و فقط کسایز که حق عضویت داشتند 

 یم توانستند انجام معالجه شوند 

درصد سهام بیمارستان  ۷۰فرخنده بانو شنیده بود که  از 

 برای فرامرز بود

 شش ماه یکبار همیشان موظف بودند 

 برای چکاپ کامل ایثجا بیایند 

 تا چک شوند
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 خود دلش خون بود 

ش ناخوش بود  خود حالش از حال ناخوِش دخیر

 فرامرز هم سنگدالنه اجازه نداده بود

 شد در کناره فرنوش حضور داشته با
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 با نهایت ی  رحیم محرومش کرده بود

 از حضور در آن اتاق وقتر برای بخیه زدن 

 رفته بودنند

ش را که یم شنید  صدای ضجه های دخیر

 آنجا حضور عیل داشت  شاید اگر

 سکته یم کرد 

 فرامرز میدانست پریماه دلش نازک است 

ش را نداشت طاقت دیدن بخیه زدن و اشک و درد   دخیر

سید در این هاگی  واگی  اتفافر برای او بیافتد   مییر
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 اریک را فرستاده بود ی  جنایت امروز 

 خانواد کاشایز در قرنطینه بودنند

 در ملع عام حمله ای رخ داده بود 

 یم توانست عواقب سنگیتز به وجود بیاورد برایشان 

 تنها امیدشان زن رئیس بود 

 انست این مرد سنگ دل را رایصز کند تنها کش که یم تو 

 

 

فرخنده بانو تا از ماجرا مطلع شده بود خود را به رسعت 

 رسانده بود

 بانو فرامرز در کنارش بودن

 شاید در آن لحظه تنها حضور عیل بود

 که کیم حالش را بهیر یم کرد

ی  حتر نگاه های خثمانه فرامرز هم تاثی 

 داشتنشیتز از زنش نبر روی عیل برای عقب
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 پریماه پرسک را مثل برادر خودش یم دید

 و مهر محبت عجیت  نسبت به او داشت 

 

 _خانم جون بچت

مو  نجات بده دخیر

  . تو خودت داغ بچه دی. 

 

 حرف در دهانش ماسید 

 وقتر یقه اش از پشت رس توسط فرامرز 

 کشیده شد
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 _ اینجا چه غلظ یم کتز 

 فتم این درور بر پیداتون نشه مگه نگ

نم زیر پا  ز  که بهتون می 
کارتون به جایی رسیده که حرفز

ارید  ز  می 

   این چرت و پرتها چیه
 
 یم گ

 

 زن ترسیده سیع داشت خود را آزاد کند

 انگار که به خود امده که داشت چه فاجعه ای را رقم یم زد

 اگر حرفش تمام یم شد 

 چه 

 از گذشته چه اتفافر یم افتاد اگر زن این مرد یم فهمید 

 حتر فکر کردن راجبش هم تنش را یم لرزاند 

 فرامرز امانشان نیم داد 
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 شوهرش اجازه ورود نداشت 

 خودش هم با هویسی گری و کویل بازی

 خود را به داخل بیمارستان انداخته بود

 

 

 تا پیش زن این مرد سنگدل دویده بود

 و خود را به در و دیوار زده بود

 ز لباس گران قیمت تازه دوختش تنش بود هنو 

 زیر چشمش از گریه زیاد با لوزم آرایش استفاده شده

 هاله های سیاه درست کرده بودند

 فرامرز در حد مرگ عصبایز بود 

 امانشان نیم داد

 اعصابش گونه بود 

به های حرکتر  ین ضز  که پتانسیلش را داشت که با کوچکیر

 از خشم دنیایی را کنفیکون کند
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ش کرده بود  غلظ که دخیر

 کم غلظ نبود 

ز خودش هم یم خواست   حال نی 

ایز رقم بزند  قابل جی   با ی  عقیل فاجعه غی 

 اش را
 
 و نابود کند زندگ

 به طور واضح ملتفت شده بود  زنک

 زده بود 
 
 که گنده بزرگ
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 از رنگ رخسارش 

 خی  یم داد از حس درونش

 ود چه ظلیم در حق خودشنزدیک ب

 و خانواده اش بکند

 عاجز لب زد 
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 _غلط کردم 

 به خدا غلط کردم 

 به جاش منو بکشید

 به جاش منو بزنید

 

 

 _شما همتون میدونید 

 شوهرت میدونه که

 کش نیست که اشتباه کس دیگه رو    فرامرز

ه   از کس دیگه بگی 

ت خودش باید تاوان کارشو پس بده  دخیر
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 د _رحم کنی

 دخیر من االن حالش خوب نیست

 نیم کشه 

 نیم تونه تحمل کنه 

 رحم کنیدددد 

 

 پریماه مستأصل از برخورد فرامرز با یک مادر 

 بلند شد و  از روی صندیل

 به طرفشان رفت 

 

 _ولش کن

 

 در این دنیا بود ؟

ز نه  قطعه به یقی 

 در صدم ثانیه ذهنش تئوری های وحشتنایک
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 دادیم برای عقل و روحش ارائه

 اش را نابود کنند
 
 که نکند قصد دارند زندگ

ش را بکشند   که نکند یم خواستند دخیر

که نکند قصد دارند زنش را با سوء استفاده از گذشته از او 

ند  بگی 
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 که نکند یم خ.... 

 

 _فرامرزززز

ز   ولش کننیز

 

 

 

 

 

 

 با اخم به پریماه از نگرایز رسخ شده 

 اد خواسته بود زن را ولش کندکه با فری

 نگاه کرد 

 به خود آمد و با کشیدن نفس عمیق از خشم برای

ل کردن  کنیر
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 کیم آرام کند
ا
 خواست خودش را مثل

 کبود شده و معلق مانده در هوا   زنیکه

د  ز  که با تمام جان نیمه جانش دست و پا می 

 برای ذره ای نفس کشیدن را

 به شدت به طرفز پرت کرد 

 صبانیت دستر در موهایش کشید استو با ع

 گایه وقتها از مهربایز ها و گذشت های

 

 

طبییع زنش به جنون یم رسید  زیادی غی 

 به طرف آن زن شیاد رفته بود

 پرسیدو با نگرایز حالش را یم

 کرد بلندش کند و سیع یم

 تا بر روی صندیل بنشاندش

 در عصبانیت ی  حد و مرزش 
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 نگاهش خورد

 رموز . به آن پرسک م

 مرزی نزدیِک   که چگونه راحت و ی  هیچ

 فرشته اش ایستاده بود 

 خییل راحت دست یم زد به او 

 به نقطه اوج رسید 

ز یک مورد  را کم داشت   فقط همی 

 پیدا شد   که در کلکسیون عصبانیت و خشم

 کامال آمده بود    برای یک انفجار وحشتناک

 خدا کند این افکار وحشتنایک که در رسش

 کردرشد یم

 گرفتو لحظه به لحظه شاخ و برگ یم

 نباشد 
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 و اال بدون تعلل 
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 ای فکر کردن به عواقب کارشبدون لحظه

 واکنش پریماه  یا

 در مال عام در وسط عمارتش خودش ذبحش

 یم کرد 

 فرنوش بود   فرخنده که کنار

 با اینکه جایش نبود 

ین فرصت برای  بازجویی کردن این بچه اما بهیر

 به سمتش رفت 

 و باال رسش استاد 

 اش قرار داد دستش روی شانه

 و محکم فشار داد 

 مجبورش کرد بایستد

 درد همانند هیوالیی زشت در وجود عیل 

 پیچید 

ز که انگشت اشاره فرامرز   اما همی 
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 که بر روی لبانش با 

 آن چشمان رسد و ترسناک هشدار دهنده اش را دید 

 

 خود را جمع کرد

 تا اخش بلند نشود 

 و صورتش از درد درهم نرود

 تا غرورش خورد نشود

 پریماه پشت به آن دو نفر بود 

ا زن  سیامک کاشایز  باالی رسش حمی 

 دلداریش یم داد و قصد داشت آرامش کند 

 کرد ای به عیلفرامرز اشاره

 به پرسک فهماند که جلو بیاید

 راه افتادعیل با نگایه همانند خودش 

 وقتش رسیده بود

ز بود که از طرف فرامرز به او  آسیت    و مطمی 
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 نیم رسد

ز اطمینان جرعتر بود برایش تا   همی 

 نقض کند همه قانون ها و دستور هایش را 

 

 درون حیاط بزرگ زیادی مجلل 

 بیمارستان فوق تخصض فرنوش

 

 روبروی هم بودند
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 یشان تا یم توانستندو با نگاه ها

 دوئل یم کردند 

 

 _ ُمعرفت برای کار تو عمارت گ بود؟؟؟ 
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ز و  بر روی اعصابش بود چشمان مطمی 

س پرسک   نیر

 

 _فرخنده بانو 

 

 چشمان فرامرز تنگ تر و نگاهش نفوذ ناپذیرتر 

 شد

س بود   این پرس یا خییل نیر

 یا خییل خییل احمق 

 داده بود  مثل خودش جوابش را   با چه جساریر 

 به چه جرعتر مثل خودش ایستاده 

ه شده بود   ی  پروا و خونرسد در چشمانش خی 

 

 نزدیکش رفت 
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 نزدیک نزدیکش

با لحن ترسنایک که به کالماتش تزریق کرده بود میخواست 

 جایگاه پرسک رو یادآوری کند 

 

 _ هههه

 نفهمید بچه جون   مثل اینکه حرفمو

 بهت مشکوکم 

 یه کارایی یم کتز  حس یم کنم داری

 خییل مشکوگ 

 

اهنش شلخته  فرامرز دستش را به پی 

ش بود نمایشی زد    آغشته به چند قطره خون  که مال دخیر

 

 _یم دویز هیچ وقت حس های من اشتبایه 

 نمیکنه 
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 با خونرسدی وحشتنایک 
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 را نگاه نمایشی  ساعت چند صد میلیویز اش

 کرد

 تن صدای رعب آوری گفت و با 

 

 ثانیه وقت داری ۳۰_ االنم فقط 

 اشتباه یم کنیم   توجیهم کتز که

 

 _اشتباه نیم کتز 

 حست راس یم گه 

 

 فرامرز تاِک ابرویش را باال زد 

 نه خوشش آمد 
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ی  ز  پرسک چه جرعت حماقت برانگی 

 داشت 

 

افت  ز اعیر ز برانگی   _تحسی 

 

 با همان خونرسدی مرگ بارش 

 

 

 رد در جیب سمت چپ کتش دست ک

 جعبه سیگار گران قیمت

ون کشید   و فندک گران قیمت ترش را بی 

ز لبانش گذاشت   ییک از آنها را ما بی 

 خییل عادی رو به پرس کرد 

 

 _میِکشی ؟؟؟؟ 
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 نه آرام از طرفش شنید 

 

 

 _ از طرف گ امدی 

 خ  یم خوای 

ز  چیکار کتز   گفیر

 

 _از طرف هیچکس نیومدم 

 

 فاحش و زهر داِر فرامرز  پوزخند 

 بد جوری عیل را سوزاند 
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م   _اومدم ازت انتقام بگی 

 

 خوب این قابل حدس بود 

منتظر بود بشنود انتقام گ و خ  را یم خواهد این بچه 

د   دست خایل بگی 
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د  از او بگی 

 

 _ یم خوام انتقام خودمو مادرمو 

م   ازت بگی 

 منو  انتقام تباه کردن
 
 زندگ

 

 

 

 

 

 

 

 امکان داره فردا شب پارت نداشته باشیم
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 منظورش چه بود

 کدام مادر

 پرسک راجب کدام زن صحبت یم کرد

 تباه شده
 
 کدام زندگ

ها که یم گفت  ز  منظورش از  چی 

 چه بود

 را که در چشمان قی  رنِگ فرامرز 
 

 عیل گنیک

 به وضوح یم دید 

ی نیم   ز  گفتاما هیچ چی 
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 او منتظر بود عیل بیشیر توضیح دهد 

ی  عیل هم ز بیشیر  بدجنس و خصمانه چی 

 به او توضیح نیم داد

 انگار که لذت یم برد

 بازی دادن او  از

 باالخره فرامرز طاقتش طاق شده 

 ان سکوت عذاب دهنده 

 و ان اتصایل چشمها را شکاند و پرسید

 

 

 بچه 
 

 _خ  مییک

 

 کدوم زن 

 کدوم مادر 
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 بود وقتش

 سال وقت و عقده گشایی  ۱۳بعد از 

ز از کاری که با او کرده بود   و جواب خواسیر

 بود

 

که از مریضیش سو استفاده کردی همون    _همون مادری

  ۱۲زیز که االن 
 

 ساله بهش دروغ مییک

 همون مادری که هنوز بهش نگفتر 

 که یه بچه دیگه هم داره 

 

 فقط خدا یم دانست 

ز   هایی در ذهن فرامرز گذشتدر آن چند ثانیه چه چی 

هایی مسموم و کثیقز 
ز  به چه چی 

 درباره فرشته که فکر نکرد

 اما در صدم ثانیه خود را شکنجه کرد 
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 به خاطر افکار زشت و کثیفش
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 خجالت کشید

 لعنت خدا برای او

ی که اما لحظه ز  ای بعدش از چی 

 از ذهنش گذر کرد 

 بردنفس کشیدن را از یاد 

 و بعد خییل یه دفعه یکهدفیت  

 خییل وحشیانه و تحاجیم بازوان 

 پرسک را گرفته

 با عصبانییت برش گرداند 

 و ی  توجه به تقال های ی  امانش

اهن سفید رنگ فیت تنش را    پی 

ون کشید   تجاوزگرانه و وحشیانه از درون شلوارش محکم بی 

 داشتو هیچ چگونه توجیه به داد وفریاد های پرسک ن

 به وهللا که واضح حس یم کرد 

بان قلبش که تند و محکم در دهانش یم  کوبیدضز
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ی که یم دید  ز  از چی 

د  بند بند ز  وجودش نفس نفس می 

 

 ویران شده  و نابارورانه همچون مالباخته ای

 
 

 آشنای کمرنیک
 

 به ماه گرفتیک

 که بر روی پهلوی راست پرسک بود 

ه شده بود   خی 

 امکان نداشت 

 نداشته این درست باشد امکان

 شاید تشابه باشد

 بالخره که میشود تشابه وجود داشته باشد

 هر کش یم تواند 

 روی پهلوی راستش داشته باشد
 

 ماه گرفتیک

 عیل دید که جان از تنش رفته

 و دیگر زور و توایز ندارد
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 پس ِفرز خود را از حصار دستاِن 

ون کشید مردانهِ   پدرش بی 
ا
 مثل

 که درست کرده بود یرانه ایو با لذت به و 

ه شد   خی 

 چقدر دلش روحش جسمش از دیدنش 

 در این حال خنک یم شد 

 جان و دلش خرسند یم شد
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 و جنونش
 

 از این کالفیک

ه شد   با رسگریم و تفری    ح خی 

 به چشمان او مخروبه مانندش

یز از تفری    ح و تمسخر   با لحتز زهر دار لی 

 گفت 

 

 شد پس _خ  

 یس ثانیم تموم شده یا نه 
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م یا زن...   حاال حکمم چیه میمی 

 

 یه هویی فرامرز بدون امان دادن به او

 گرفت    مچ دستش را  سخت و محکم

 به دنبال خودش به طرف بیمارستان کشید 

 رسید عیل زورش به زور فرامرز نیم

 هر چه تقالی آزادی یم کرد فایده ای نداشت

 نگاه های دور و برش  او هم ی  توجه به

 کشاندهمانطور که پرسک را با خودش یم

 وارد بیمارستان شد 

 

 

 اما سمت جایی پریماه و فرنوش بودند 

 نرفتنند

 هر چه زور یم زد 
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 دستش را آزاد نکرد 

ی که شنیده بود  ز  معلوم بود فرامرز از شدت گیخ  از چی 

 حتر درست هم نیم توانست راه برود 

  حال درستر نداشت

 ی  توجه به دست و پا زدن های پرسک 

 به طرف جایی یم رفت 

 ناگهایز جلوی در اتافر ایستاد 

 در اتاق را کشید  غی  منتظره ، وحشیانه

 و محکم درب اتاق دیوار کوباند 

بدون دادن فرصتر به عیل برای چاق کردن نفسش دستش 

 را کشید 

 و محکم بر روی صندیل پرتش کرد

ز را میشناخت عیل مرِد مات ماند  ه بر روی صندیل پشت می 
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 بارها برای معالجه مادرش در عمارت دیده بودش

 مردک ترسیده و مبهوت به وحشی گری های 
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ه شده بود     فرامرز خی 

 

ز  وننیز  _بی 

 

 فرامرز بود که عصبایز 

 روبه بازیگر معروفز 

 بود گفته بود که عیل فقط در بیلبورد های درون شهر دیده

ام یا حتر بدون اهمیت دادن به معروفیِت مرد  بدون احیر

ون بلند و عصبایز بر رسش فریاد کشیده بود   بی 

 

 _یعتز خ  من وقت داش... 

 

 

ز  ونننننیز  _ بی 
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 حتر شانه های عیل هم از این حجم از عصبانیت پرید

 خرسوی از روی صندیل بلند شده بود 

 و کپ کرده

  و جنون زده فرامرزاز رفتارهای عصت  

ه نگاهش میکرد  ه خی   خی 

 عیل خییل خونرسد و بدون اهمیت دادن

 به دور برش بر روی صندیل نشسته بودم

 و به دستشان ماساژ میداد و با

 لذت نمایششان را نگاه یم کرد

 مرد با نگاه متاسفم به فرامرز 

ون رفت  از اتاق بی 

 رساند و بستش و فرامرز جنون زده به دوقدم خود را به در 

 خرسوی از بهت در آمده

 ترسیده آمد حرفز بزند
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طبییع فرامرز   که با هیس غلیظ و غی 

 در دم خفه شد

 

#part_445 

 

 

 

 

 

 

 

 فرامرز قصد داشت به سخت 

 خودش را از نعره های درونش آزاد کند 

ز فشار آوردن به خودش   همی 

 باعث یم شد فاصله ای تا سکته کردن
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 نداشته باشد 

 

 آزمایش....  _یه

 آزمایش ازش بگی    یه

 

 خرسوی جرعتر به خود داد و پرسید 

 

؟؟؟   _آزمایش خ 

 

 فرامرز عصت  راه یم رفت و

 و فقط خدا یم دانست در مغزش خ  میگذرد

ی فکر میکرد  ز  به چه چی 

 با فیک منقبض شده و

 صدای خش دار گفت 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 DNA_یه آزمایش 

 

 

 

ی تا دیوانه شدنش از دست ا ز ین خاندان کم خرسوی چی 

 نداشت 

 نمیفهمید  منظور فرامرز را

 و مثل سگ از این نفهمیدن یم ترسید 

 او رفتارهای وحشیانه و سنگدالنه اش 

 را دیده بود

 میدانست عواقب کش که به حرفش گوش

 نیم دهد 

 یا نیم فهمدش چیست 

 به زور و با ترس از او پرسید 
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م ؟؟   _ از گ آزمایش بگی 

 

ز   _ از اینیز
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 انتظار خبیث ترین حش ست

 که یم توان هر کش را 

 در منجالب درد آورش خفه کند 

در این دو روز حتر نیم توانست اندازِه دِم ساده ای  نفس 

 بکشد 

 در این دو روز از دست فکر و خیال هایش

 تا جنون فاصله ای نداشت

 دلش میخواست سوار جِت شخصیش یم شد

 ساعت دیگر در جزیرهاش فرود بیاید ۱۲ که تا 

ز   تا یک راست خود را به آن زیر زمی 

 نمور و تاریک برساند
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 و فقط و فقط

ی ز  با گلوله ی  ارزش و ناچی 

 نفس نجسش را قطع کند

 اما تنها دلییل که مانع یم شد

 از عمیل کردن این کار 

ف   ی  رسی
ز ز رامی   و منرصف شدن از کشیر

 بعد از این همه سال  

 ما بود پری

 یم ترسید 

 

 

 ترسیدواقعا یم

 روزی او به یاد بیاورد گذشته را

 آن وقت بود که فرامرز یم ماند

 و حوِض ی  مایه زیبایش
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ی که داشت  ز  فرامرز پشت رس خود تنها چی 

 پیل پوسیده ای بود که

فقط چند تخته فرسوده بر رویش جای مانده بود که اگر 

ز را یم کشت   رامی 

 لکل منحل یم شدان تخته ها هم ب

 دوتا طناِب پوسیده تر   و فرامرز یم ماند و

 قلبش گایه تی  های وحشتناک میکشید 

 آنقدر فکر و خیال کرده بود

 آنقدر در این دو روز آن روزهای تلخ را شخم 

 زده بود

 که هیوالی وجودش مظلومانه گوشه ای 

 در خود کز کرده بود 

 و در انتظار اخر و عاقبتش بود 

 ز هر لحظه حس یم کرد فرامر 

 که االن هاست که تمام کند
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 و درد  نزدیک
 

 است وقتر که از کالفیک

د   خود با دست خود جان خود را بگی 
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 بدنش  سلول به سلول

 بر علیه هم قیام کرده بودنند 

 و امکان داشت در این شورش داخیل 

 هم دیگر را در هم بخورند 

 و بکشند

ن به اینکه آن لعنتر این همه سال در دستانش فکر کرد

 اسی  بوده

 اما هنوز از او قدیم جلوتر ایستاده

 روحش را خراش یم داد 

 کرد و در حد مرگ روایز اش یم

 دو روز بود که از آن پرسک آزمایش

 گرفته بودند 

 فرامرز نگذاشته بود برود 

 های عمارت حبسش کرده بود در ییک از اتاق

 معلوم شود تا عاقبتش 
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 در این اشفته بازاره افکارش گایه 

 فکر اینکه 

 

 شکرت که بدون صحبت کردن با ان پرس کاری انجان نداده 

ان ناپذیری انجام نداده  حماقتر جی 

 یم درخشید 

 همینش مانده بود پرس کشی کند

 توانست تحمل کندنیم  

 رفت آزمایشگاه خودش شخصا یم

 ی رسو با پروتکل های بهداشتر باال

 متخصصان یم ایستاد 

 منتظر بود تا نتیجه را 

 به طور واضح و دقیق اعالم کنند 

 آنها هم از ترسش با نهایت دقت و جدیت 

 سیع یم کردند 
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رسی    ع نتیجه آزمایش دقیق و زود گزارش کنند خودشان 

 نابود بود 

 حال فرنوش را که میدید 

 به جنون یم رسید 

 اگر پرسش باشد چه

 باشد چه  فرهود کوچولویشاگر ان پرس 

 اما چطوری امکان داشت

 او که خود جنازه سوخته بچه اش را دیده بود
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 اما اگ ان جنازه پرسش نبوده چه 

 روزه اش  ۴۰اگر این بچه اش فرهود پرسه 

 باشد چه 

ز نشد از ان جنازه   چرا مطمی 

 اگر ان پرس بچه اش باشد چه

ز اعتماد کرده بودچرا با نادایز به ح  رف رامی 

 چرا ها واگر ها این سوال ها ی  جواب 

 زندمثل کرم ، شبانه روز در مغز و جوالن یم

 و برای خودشان خودرسانه راحت 

 نشخواری میکردند 
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 فرامرز هیچ وقت آن روزهای

 خود جهنم را از یاد نیم برد 

 آن روزی را که خی  دادند 

 طفل چهل روزه اش را دزدیدند 

 خود را برسان و خایک پیدا کند و

ت  دستر بر رست بریز ای ی  غی 

 فرامرز مثل همیشه 

ی که برایش اولویت داشت  ز  حتر مثل االن تنها چی 

 

 و مهم بود 

 پریماه بود 

 بچه اش را دزدیده بودند

 فکر یم کرد   اما همش با خود

 به پریما چه بگویم

 چطوری بگویید که حالش بهم نخورد   
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 ونه دورش کند اصال چگ

 یم توانست دروغ بگوید

 آنقدر خودخوری کرد 

 و از درون بر رس روِی خود مشت کوباند

ی شده ز  که پری اش فهمید چی 

 اتفافر افتاده   فهمید 

با جیغ و گریه از اون میخواد که برایش تعریف کند اما 

 فرامرز آنقدر غرق در 

 چه نکنم هایش غرق شده بود   چه کنم و

 آمد   ودکه تا به خ

ون جهید   پریماه  از ماشینش بی 

 و فرز خودش را درون یک تاکش انداخت بود
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 طوری که فرامرز به گرد پایش  هم نرسید

ز خودش به دنبالش افتاده  با ماشی 

 فهمید مقصدش  کجاست در دلش فاجعه افتاد   وقتر 

 ترسید برای قلب کوچک فرشته اش

 حافظ و نگهبان رام  زمایز که ان همه

 جلوی در خونه پدریش دید

 به وهللا قسم که فرامرز به واضخ دید

 لرزیدن بند بند وجود فرشته اش را 
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 دیدن خشونت های شوهرش 

 برمال شدن دروغ های ریز و درشتش

 زایماه زود هنگامش 

 ناقص به دنیا آمدن بچه هایش 

 مرگ به ناحق پدرش 

 ده شدن بچه ناقصش و در آخر هم شاهکار بزرگ دزدی

 نتیجه ان آش شعله قلم کار شد 

 دیوانه شدن فرشتِه مظلومش 

 اش 
 

 خودزیز و دیوانیک

با شیشه های شکسته محافظ مخصوص نگهداری بچه 

 اش بر رس خودش کوباندن 

 سکته کردن فرشته اش از شک عصت  در سن خییل کم 

 

 

 و به وجود آمدن مشکالت قلت  برای قلب کوچکش
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 اسفانه در ادامهو مت

ز یک ماه اش    به  کما رفیر

 و به هوش آمدنش بدون وجود

 هیچ گونه خاطره حافظه ای از گذشته ای 

 که داشته 

ز زیز متاهل   شد تاوان دوس داشیر

 ودزدیدن ان 

 تقصی  خود فرامرز بود 

 همه این اتفاق ها تقصی  خودش بود 

 انقدر در آن یک ماه 

 ل و روز دیوانه و مجنون و واله از حا
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 جان و جهانش بود

ز برایش ذره  اهمیت نداشت   ایکه هیچ کس و هیچ چی 

 چه برسد به دزدیدن بچه ناقصش

 شب و روز در بیمارستان کنار تختش یم پرستید 

ز بدن مقدس و ستودیز اش     اب رفیر
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EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 

 

 به تماشا یم نشست و   
 

 با دیوانیک

 ای که با فقط به ان یک سال و انده زن
 
 دگ

 او داشت فکر یم کرد 

 ان اوخر که توهمم یم زد 

ز در تنها پدرش خرسو خان  در این بی 

 و اریک بودند که ی  بچه اش افتاده بودند 

ز و زمان را گشته بودند  زمی 

 اما تنها یم دانستند 

ز   دزدیده  رامی 

 ان عویصز فرار کردن

 از بر بود   قایم شدن را خییل خوب

 داد را انجام یمعایل این کار 
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 فرامرز در ان روزها حتر فرنوش را 

 نگاه نمیکرد   هم

 تنها یم دانست فرخنده ، خواهرش مراقب اوست 

 دست خودش نیست 

ز روزها هم این ز اتفافر که   اگر همی   همچی 

 هیچ وقت نیاید آن روز

 برای فرشته اش باز هم اتفاق بیافتد 

 

 و او مریض شود

 ال و روز یم افتدفرامرز باز هم به ان ح

 بازهم در قعر تبایه  خود در کثافت 

 مردن غرق یم وشد 

ی برایش مهم نیم شود  ز  و انقدر هیچ کش هیچ چی 

 تا او حالش خوب شود 

 و چشمان زیبا یش را باز کند و... 
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 فقط باز کند 

 فقط بداند که هست 

 که نفس یم کشد 

 همان برایش برای عمری کافز بود 

کشکه فرامرز این د  نیا را فقط با وجود دلی 

 یم تواند تحمل کند 

 بارها خرسو با نهایت جرعتر که جمع کرده بود 

 برای صحبت کردن 

 میگفت

 

 

 _ تو مریضز 

 

 یه مریض روایز 

 درمان یسی 
 
 و باید حتما



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ترس از رها شدن داری 

 فوبیای وحشت ناک خطرناک نبودن زنت

 

 

 

 

 

 یی که هست ؟ادمینای خوشکلم حواستون به غلط امال

ز عوض کنم ز بگی   اگر نیم تونی 
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ز   نوتیِف گویسی اش از اوهام های وهم انگی 

ون کشیدش   بی 

 کنار پنجره رسارسی بزرگ اتاق کارش 

ه نشسته بود ِلماِت محرسی شب را به خی 
ُ
 ظ

ی از آن شاهکار زیبا نمیفهمیده بود  ز  اما انگار که هیچ چی 

 کرده بوداز بس که فکر و خیال  

ز که زیر چشیم نگایه به صفحه تلفنش کرد  همی 

 پیام از طرف خرسوی را دید 

 ناخوآگاه لرزش دستش اوج گرفت 

 تنها دستانش نبود که 

 بند بند وجودش در تب یم لرزید
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ی جابه جا کند   شهامت نداشت نگاهش را مییل میر

 خط زیِر ، اسِم پیام را،  بلکه شاید یم دید

 

 

 لمس کرد  اینکه سند را خرسوی  به محض

 نفس در سینه اش حبس شد

 دو روز پش 

ز بار که پرسک را دید  اولی 

 هیکل زیاد غی  واقیع اش 

 

 او را به شک انداخت 

 شد آن مرد بلند هیکیل مگر یم

ساله نابالغ گمشده خاندان پارسا باشد اصال  ۱۳ ۱۲پرسگ 

 آمد با عقل جور در نیم

 امکان نداشت
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ی این وسط  ز  درست نبود چی 

  DNAدر کنار آزمایش 

 ازمایش خون و هورمویز از اون گرفته بود

 نتیجه اش   که ازمایش خون

 زود تر رسیده بود 

 شوگ که از نتیجه زده شده بود 

 بیشیر بود DNAنتیجه مثبت آزمایش   از

 وظیفه او این بود

ز را به نحو احسنت انجام دهد   که همه چی 

 و احسنت تر گزارش دهد

ز که با   ا شجاعتش راام  نداشیر

 به آن شی  زخم خورده   تلفن زنگ بزند

 که به احتمال زیاد در چند روز دیوانه شده بود 

 را نداشت
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 سال سابقه کار با آنها  ۱۵باالخره 

 به او ثابت کرده بود

 کم گوی و گزیده گوی تا نه ضایع شوی
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بر تنش بود را برایش و نه انها زحمت سنگیتز رسی که 

 بکشند 

 پس ترجیحش این بود که 

 با پیایم کامل توضیح دهد

 راستیِت خانه خراب کن ان آزمایش ها را   ان

 فرامرز بعد از کیم دس دس کردن هایش

 باالخره جسارت به خرج داد

 و موبایل را بلند کرد و 

س خجالت  آوری وخییل زود با اسیر

 اعصاب خورد کتز 

 ه مربوط به خرسوی بود صفحه شخض ک

 را لمس کوتایه کرد

 و باز کردش

   چند تا عکس و ویش که ضمیمه آن

 سه تا عکس کرده بود 
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 چه مرگش شده بود 

 این دستر که میلرزید برای چه بود 

س  ترس ، هیجان ، ااسیر

 یا هم برای این که سنش باال رفته بود 

 چشماِن تیک داره دو دو زنش را 

 قرار داد  عصت  روی هم  

 و با مشت کردن پنجه های قوی و لرزانش

 خود را با نفس عمیقر دعوت به آرامش کرد 

 مرگ بار شیون یه بار 

 ویس را پیل کرد

ز عکس را که فرستاده بود را باز کرد  و اولی 

 او انگلیش را همچون زبان مادری از بر بود 

 پس یم فهمید چه نوشته 
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 ردجامع یم ک  اما خوب وویس خرسوی

 اطالعاتش را 

 

 _ شب بخی  قربان

 نتیجه آزمایش تازه به دست من رسید 
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سوخر   مهشید حاجی زاده  
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 / ۸۷آزمایش دی ان ای با کمال ناباوری با 

 شما مطابقت داره DNAدرصد با 

 این معنیش اینکه کش که آزمایش داده   و

 با شما نسبت خون داره

 از اونجایی که این درصد خییل باالست

 از خون و ریشع خودتون باشه باید 

ی خییل عجیبه  ز  اما یه چی 

 سالهِ  ۱۳هیخ  اون پرس بچه شبیه بچه ای

 در حال بلوغ نیست

 هورمون هاش کامل یا حتر 

 بیشیر از سنش رشد کردن 
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 و خییل از هورمون های دیگه اش 

 تحریک شدن

ی تراشح  به طور خییل طبییع هورمون بیشیر

ز   یم کیز

 رای این حالت میشهفقط ب  نظرم اینکه که

 آورد   دوتا دلیل

 

 اندگ سکوت کرد 

 هم حالش را درک کرده بود   انگار او

 

 که به مدت زماِن زیادی نیاز دارد 

 درصد که در آن جمله اولش ۸۷که فقط آن 

 را هضم کند 

 هم خون ریشه خودش بودن  

 مگر نه اینکه  شود 
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 که او پرسش است 

 ه مرگ گفت به سختر با صدای دو رگه رو ب

 

 _ادامه بده 

 

 با نشنیدن صدا و جوای  که از او گرفت

 تعجب زده

 به صفحه گویسی اش نگاه کرد

 آنقدر گیج و داغون بود

 او آنجاست  که فکر میکردم

 کند یا هم دارد پشت تلفن با او صحبت یم

 آوردبه یاد نیم

 که صدای ضبط شده اش بود 
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 انه بود خودش دیو 

 تا مجنون شدنش رایه نبود 

 این مردک هم انگار که بازی اش گرفته بود

یز از عصبانیت با دستایز که میلرزاند  لی 

ش  در لیست تماس های اخی 

 اسمش را لمس کرد و

 منتظر صدای زشت و نخراشیده اش شده 

 مگر عقل نداشت 

 مگر نیم دانست که فرامرز در چه حال روزی

  زند دست و پا یم

ز  ی شدنش دارالمجانی  ی تا بسیر ز  و چی 

 فاصله ای ندارد

 پس این چه غلظ بود که ازش رس زده بود 

 جواب دادن را داشت   خرسوی نه جرعت
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 و نه جرات جواب ندادن را 

 قبیح زشت و غی  منطقر بود  آن دو دلیل انقدر

 که حتر جرئت نداشت 

 برای او بازگویش کند 

 قابل باور   هر دو غی  

 

 غی  قابل باور و 

 اسمش که باالی گوشیش نقش بست

 فشارش افتادم

و حس کرد االن در همان لحظه جان به جان آفرین تسلیم 

 یم کند 

 اما نمیتوانست جواب ندهد

 ترسید

 داد  اما بال اجبار جواب

 و منتظر توبیخ و تنبیه با انتظار ایستاد 
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 بگو   _ 

 چه دلییل 

 

 نعره زده بود 

 نعره

 زان همش فکر یم کرد چه بگوید کهبا ترس لر 

 نه از دستش عصایز شود 

 و نه از حرف هایش

 

#part_455 
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 _ده جون بکن دیگه مردک

 

 _اگر اون بچه پرستون باشه 

 باید به مخدر یا یه پودر خییل قوی

خورده باشه که هورموناش ده برابر حالت عادی تحریک 

 بشه

 زودتر از حد خودش رشد کن   تا

ز موادی پیدا نکردم و  من ت  وی خونش همچی 

 نبود

 و این یعتز خییل قبل تر مرصف کرده 
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ز حرفش داد تا ببیند عکس العمل رئیسش  وقفه ای بی 

 چیست 

 از این مرد عجیب حساب یم برد 

 دلیلس هم جدیدت ی  رحمانه اش بود

ش  ز  اما با سکوت رعب انگی 

 ناخودگاه ادامه داد 

 

 سن خودش رو گفته _دلیل دوم اینکه واقعِا 

 باشه 

 و پرستوِن اما ... 

 

 _اما خ  

 

 هم فرامرز ادامه این اما را یم دانست 

 هم خرسوی
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* 

 

؟  به نظرتون اماخ 
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 _اما خ  ???

 

 هم فرامرز ادامه این اما را یم دانست 

 هم خرسوی 

 

 _اما ممکنه پرستون از بانو نباشه 

 

 جان کند

 درست ترش این بود نه 

ب بگویدش  جان داد تا توانست یک ضز

 اما این تازه اولش بود 

ز و  خطرناک رئیسش سکوت وهم بر انگی 

 ثابت یم کرد که باید ادامه دهد 
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 *** 

 

 دقیقه از زمایز که گویسی را روی خرسوی ۲۲

 قطع کرده بود

 میگذشت 

 

 فرامرز همچون جسد مرده ای

 مردمک های درون چشمش ای تکان دادنبدون حتر ذره

ز در  به جا سیگاری بر روی می 

ه شده بود  این مدت زمان خی 

 وجودش پوچ بود و خایل 

باِن قلت  بسیار ضعیف   ضز

 ای عالئم حیایر وجود یخ زده بدون ذره
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ز های بود که  در آن لحظه ها تجربه یم کرد   چی 

 فقط به این فکر یم کرد

 که چگونه اینطور شد 

 چطور

 ه اندازه یک ماهمیخواست ب

 یا هم دو ماه فقط فکر کند و

 خود را تا میتواند با مشت زدن و 

 تنبیه کند خرسوی 
 
ز دائما ورزش های فوق العاده سنگی 

 گفته بود

د  برای اثبات آن  دالیل باید پری اش را میی 

ند   تا آزمایش از او بگی 
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 تا ثابت شود بچه اوست یا نه

 م این کار برایش هیچ دردرسی نداشت انجا
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د   یم توانست پری را بی 

 اما 

 اما بعدش چه 

 بعدش چه کار یم کرد 

 آن پرس  االن که ثابت شده بود

 فرزند خود فرامرز است

 االن که یم دانست 

 به پریما باید چه میگفت 

   با فهمیدن این موضوع چه واکنشی نشان یم داد

 نیم گفت به او
ا
 اصل

 ان پرس مهم نبود برایش

گذاشت کش نبود را نیم خواست نیم  بچه ای که از پریما

 بفهمد او پرسش است 

 یم فرستادش جایی 

 اش وارد نکند
 
 تا آسیت  به زنش یا زندگ
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 جهنمش

 اگر بودنش مرصز بود 

 

 همان نبودنش بهیر بود

 با برخورد تقه به در 

ز دید که اریک بود که پرسک را مخفی انه آنجا از درون دوربی 

 آورده بود 

 و منتظر باز شدن ایستاده بودند 

ز در را باز کرد  با ریموت بر روی می 

 که هر دو وارد شدند 

 پرسک از شمایلش پیدا بود

 که اعصاب درست حسای  ندارد

ی   از این حبس دو روزه زیادی از حد عصبایز  ز ست اما چی 

 گفتنیم

ز و با تنفر   و فقط با نگاه های خشمگی 
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مرزی که با ابهت بر رس تخت شایه اش از باال تا به فرا

ه اش بود  ز با او خی   پایی 

   نگاه یم کرد

 این اتصال را دو طرف قصد قطع کردنش را نداشتند 

باالخره بعد از چندی پرتاب کینه و نفرت از طرف عیل و 

 مبهیِم فرامرز 
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 به چشمان هم دیگر 

 گفت فرامرز به زبان آمد  

 

 _ مادرت کیه ؟؟؟

 

 

 

 

بتر بدون هیچ مقدمه و پیشگفتاری پرسیده بود از اصل  ضز

 ماجرا 
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 اما پوزخنده زیادی شبیه پرسک اعصاِب 

 فرامرز را بهم ریخت 

 

 _هههه

ز   فقط همی 

 بعد از اون همه آزمایش

 این چند روز زندایز کردن

ز   و بعد از فهمیدی اینکه من پرستم فقط همی 

 مادرم کیه 

 

 ون بروز دادن خشمشبد

 دوباره سوالش را پرسید 

 

 

 _ازت پرسیدم مادرت کیه بچه ؟؟؟
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 پرس ک این بار دیگر حتر سیع نکرد

ل کنند   عصبانیت خود را کنیر

 

 _ معلومه که پریماه 

 

 در رس فرامرز ترکید 
 
 از فریاد بلند پرسک رگ

 بومم

 نکه دلیلش صدای بلند بوده باشد ها نه 

 بود مضمون و جمله اش 

 چقدر ترسناک بود 

 هرچه در این دو روز خود را به آن راه زده بود 

 که امکان ندارد

ی وجود ندارد ز ز چی   همچی 

 همه انها دور ایستاده بودند 
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دادند امکان هم با تمسخر نشان یم  او را به  با ریشخند

 نداشت پرسک دروغ بگوید 
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ز   دانستخوب یمرا   او دیگر عاقبت دورغ گفیر

ز بر مال یم شود   یم دانست با یه آزماش ساده همه چی 
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ی نیم گفت  ز  پس الیک چی 

 اما چطور

ز کثیِف در چنگ  چطور ان رامی 

ز غلظ را در این     سال به دور از چشم ۱۳همچی 

 به تنهایی انجام داده بود   او

 چطور

پرسک حال عجیِب چشمان این مرد به اصطالح پدر را به 

  اش نهاد پاِی گیخ  

وع به صحبت کردن کرد   و رسی

 

 _ از وقتر عقل رس شدم 

ه   و فهمیدم دوروبرم چه خی 

 خودمو توی خانواده خوب که نه خییل خوب 

 پیدا کردم 

 خانواده ای که پدرش مهربان و زحمت کش 
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 و دلسوز   مادرش فداکار بود  و

ز   با این وجود وضع مایل خییل خوی  نداشیر

ز که مهر  بون و انسانیت توی خونهه موج یم اما همی 

 خییل خوب بود زد

 ساله شد اون بچه ۷رسید تا 

   یه بچه هفت ساله که مثل همه

روز اول مدرسه شو با یه شوق و ذوق احمقانه ای رفت 

 مدرسه بدون مامانش

 اون روز مامانم نیومد 

 بهم گفت که یم یاد 

 اما نیومد 

 وقتر هم که من از مدرسه برگشتم 

   ناراحت اومدممثال 
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ز روزمو بگم   برای مادرم خاطره و تجربه اولی 

 تا یه کم نازمو بخره و لوسم کنه 

 دیدم نیست 

 هیچ کش نیست

 بچهه خودش تک و تنها جلو خونه موند 

د ز  که هرخ  در می 

 

#part_461 
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 کش درو براش باز نمیکرد 

 کرده بود 
 
 خونه که چند سالش توش زندگ

 دارش قد کشیده بود  تو حیاط حوض

 کش نبود 

 خونه خونه خایل از پدر مادری که اسباب کشی کرده بودن

 

 

ن  و بچه شون رو یادشون رفته بود بی 

 بچه شون هم پشت در بدون ای  غدایی 

ی تا شب مثل بدبخت بیچاره ها موند  ز  هیچ چی 

 حتر یه لقمه کوچیکم همراهش نبود 

ز   باز انصاف داشیر

 محل نوشته بودن اسممو توی مدرسه 

 تا حداقل خودم بتونم بیام 
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 با همون لباسا همون کفش و کیف نو مدرسه 

 اونجا وایساد

 بلکه مامانش بیاد دنبال 

 بچه فراموش کردش 

 اما زیه خیال باطل

 

 

 نیومد تا شب اونجا نشستم اخرم نیومد 

زن همسایه  پی 

 دلش به حال طفل معصوم همسایه بغیل سوخت

 خونش راش داد 

 به امید امدن پدر و مادرش 

 

 به این جای حرفش که رسید 

 پوزخندی دردآور و زهرآلود زد و پر از کینه 
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 ادامه داد 

 

 _ نامردا حتر خط هاشونو خاموش 

 کرده بودن 

 من موندم با هیخ  هیخ  

زِن بدبخت خودش رسباره زن پرسش بود   پی 

 به زور خودش نگه یم داشتم 

 من که هیچ

 وس خون صبح بعدی قشنگ یادمه خر 

 یه مرده اومد دم خونشون 

زِن بخره   تا منو از پی 
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زِن هم ناکس  پرس پی 

 تا اسم پول اومد وسط 

 خودشو گم کرد

 تا بفهمم خ  شدو چه رفت و آمد

 در عرض یک روز کل زندگیم عوض شد
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 از بچه های مثل خودم   و خودمو تو یه طویله که پر بود

 و ی  کس کار  یتیم

 پیدا کردم

نمیدونم شاید اون موقع پوست کلفت نبودم یاشادم برای 

 نیوفتاده بود  تا اون موقع اتفاق

 اما عجیب درد داشت

به های کمربندی که یم خوردم   اون ضز

 برای یایعز بودنم

 یه روز گشنه بمویز 

 دو روز بمویز 

ی همه کار کتز   بشه سه روز حاضز

 که شکمت سی  شه 

 

 اون ضعف و ی  حایل دست از رست برداره  بلکه

 من این تجربه رو داشتم
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 کردواس یه لقمه غذا مجبورم یم

 که برای چه کسایز که سافر گری کنم

 واسه هر ی  نامویس 

 ساله ۸، ۷حاال چه جوری و چه طوری یه بچه 

 به بدبختر خودش از چشم ناپاک 

 یه مشت نئشه دریده ی  وجدان 

 د حفظ کرد و نجات دا

 بمونه برای زخما چرگ خودم

 گذشت و گذشت

 اون بچه الغِر ریقویی که همه بهش زور

ز و تورسی خور بود   یم گفیر

 تبدیل شد به یک بچه الغر تر اما فرز 

 که گرگ بودن از بر شده بود 

 پوفیوز اومد پیشم یه روز اون

 و یک سیتز پر از غذا 
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ی که تا حاال دیده بودمو ز  از هر چی 

 م ندیده بود
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 و درباره شنیده بودم 

 آورد 

 
 
 به چه قشنگ و خوشمزگ

 گفت بخور همش برای تو 

 یم فهمیدم این مهره الیک فراوان کردش

 الیک نیست

 اما اونقدر ندیده بودم

 همشو بخورم دلم میخواست که و

 که اهمیت ندادم 

 مگه چند سالم بود 

 ساله ۹همش یه پرس بچه 

 ری میشه رفت ازش چه انتظا

 خورده نخورده 

 وسط انقدر منگ یم زدم 
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 و خمار خواب بودم 

 که بیهوش شدم 

 ی  پدر  بعد ها فهمیدم تو غذاها

 ریخته بودن مواد بیهویسی 

 

 تا بیهوش بشم 

 وقتر بهوش اومدم 

 خودمو همون جا پیدا کردم 

 اما باشکیم که سوزش عجیت  یم دادو 

 بود  جای بخیه زیر شکمم

 چاقو زدن   زخم که معلوم بود با یه

 و همینجور دوخته بودنش.... 

 

 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 

 عیل بیچاره 

ز   فک کنم دیگه دلیل زیادی بزرگ بودنشو فهمیده باشی 
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 وقتر بهوش اومدم 

 خودمو همون جا پیدا کردم 

 اما باشکیم که سوزش عجیت  یم دادو 

 بود  جای بخیه زیر شکمم

 چاقو زدن   لوم بود بازخم که مع یه

 و همینجور دوخته بودنش.... 

 نمیدونستم که چه بالیی رسم آورده 

 رحم نداشت که 

ز   انگار قلب توی بدنش نداشیر

 حالم جا نیومده 

 زد پِس رسم که بلند شو

 برو این موادو برسون به اون شهرام
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 ی  پدرتر از خودش 

 

مسخ   کابوس های وحشتناک گذشته اش   پرسک غرق در

 شده 

حش میداد   رسی

 ی  هیچ حش بدون گریه کردن

 خونرسد انگار که داستایز تعریف کند

ه شده بود  در چشمان فرامرز خی 

 و خ یم گفت 

 و امان نفس کشیدن نیم داد

 لحظه به لحظه قلب در سینه اریک فرامرز 

ز تر میشد   مچاله تر از ثانیه پیشی 

 فرامرز خون در بدنش خون خودش را یم مکید

 از عصبانیت رو به انفجار بود و 

 فرامرز داشت کفاره شکنجه کردن هایش 
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 را پس یم داد 

 با حرف های پرسک 

 با چشمان مرده اش 

 نفرت و کینه پرسک   از منعکس شدن

 تاوان هر چاقویی که کشیده بود

 اما چرا از بچه اش 

 ساِل فدای خشم و کینه دشمناِن پدر شود ۸چرا باید بچه 

 قت بچه کش را ندزدیده بود او که هیچ و 

 زن کش را بلد نکرده بود 

 وقتر حال و روِز دِل مثل سنگ فرامرز 

 اینگونه بود 

 

 

 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 
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 وای به روزی که پریماه یم فهمید

 چه فاجعه ای در گذشته رخ داده بود  که
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 انوقت باید چه یم کرد 

 

 

 تو ِزِل زمستون   _با اون شکم پاره

ز تو   اون برف سنگی 

 سقط کردم بدون هیچ لبایس

 نمیدونم حکمت باالرسی چیه

 که بعد اون همه در به دری هنوز زنده ام

 هنوز نفس یم کشم 

 

 قطره ای اشک که از گوشه چشم پرسک 

 سقوط کرد 

 به همراه خودش قلب سیاه شده فرامرز 

ز کشید  را هم پایی 
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 _ فک کن یه بچه هفت ماه نارس 

 

 گاه بود وکه تو دست

 دزدنش

 زنده موند   دزدیدن اما

 میون کفتارا شغاال رفت و امد داشت 

 اما هنوز زندا موند 

 شکمشو صفره کردن بارم زنده موند

 مثل مرغ شکم پر 

ز   تو شکمش اما هنوز موند و نفس کشید   مواد ریخیر

 با هزار و یک هزار بالی دیگر هنوز زنده موند 

 اما فقط زنده موند 

 واقعا موندم   بابا یم دویز 
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 چقدر پر از تمسخر )بابا( رو تلفض کرده بود 

 فرامرز حس یم کرد یه چند دقیقه ای یم شود 

 که دست چپش حش ندارد 

 نیم تونست مشتش کند 
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 احتمال یم داد فلج شده باشد 

 قلبش نکشیده 

 دردش را به دستانش زده 

 ویل مگر مهم بود

ر برابر رنج و عذاب که این بچه کشیده بود قابل مگر د

 مقایسه بود

 ترکیدن مواد در شکمش؟؟؟

 بار ها این واکنش را خودش امتحان کرده بود 

 خودش آزمایش کرده بود 

 ساله نه  ۸اما بر رس بچه ای 
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 چرا اینبار به نطر اینقدر وحشتناک یم امد 

 چه جوری یم توانست این فاجعه را تحمل کند

 کند از ا
 
 ین پس چگونه یم تواند زندگ

 چگونه تاب بیاورد

 از دست فکر اینکه 

ش به خوی  خویسی 
در این همه سال او کنار زن و دخیر

 کرده 
 
 زندگ

 و بچه اش

 

 

 از کنارش گذشته بود 
 
 بچه ای را که به سادگ

 از این شهر لعنتر   پرسی که گوشه ای

 برای زنده ماندن جان یم داده

 چگونه

اهنش را باز کرد با دست ر   استش دکمه پی 
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 نفس نیم توانست بکشد 

 

 شهرام لعنتر   _اون

هیچ وقت از کشتنش عذاب عذاب وجدان نگرفتم هیچ 

 وقت 

 برعکس وقتر باال رس جنازه اش

 به خونش که خودم با دستیل خودم ریخته بودمش

 نگاه میکردم 

 تو لذت غرق یم شدم 

 جونم از لذت ی  حس یم شد 

ز که با  جلو خونش موادو ازم   اون حال داغون رسیدم همی 

 گرفتو

 پولشو نداد 
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 هرچه التماس کردم

 گریه کردن 

 فایده نداشت 

 اخه از یه بچه ریقو مریض چه انتظاری یم رفت
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 پولو نداد و

 منم مثب یه سگ پاسوخته از ترس و رسما

 جلو تویله اون اشغال سگ لرز یم زدم 

ز تو اون تویله و جواب پس دادن اما جرعت   رفیر

ف رو نداشتم   به اون ی  رسی

 انتقدر تو اون رسما جلو در سگ دونیش لرزیدم 

 

ون   تا خودش از در اومد بی 

 اومده باشه دنبال عیل
ا
 نکه فکر کتز مثل

 ها نه بیچاره

 آمده بود دنبال پولش 

ه   یم خواست منو پیدا کنه تا پول موادشو ازم بگی 

 اون حال و روز دیدم تا با 

 فهمیدم خ  شده 
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اخه مگه بچه ای که زخمش خونریزی کرده و ُمِف دماغش 

 زد و   از رسما یخ

 شلوارش از ترس خیس کرده

 اما هنوز حاضز نشده 

 بیاد داخل 

ز دیگه غی  از اینکه دست از پا دراز تر   چی 

 ی  پول برگشته رو نشون یم داد 

 امون نداد 

ز بخورمو ی  پدر امون نداد   یه چی 

وارمو عوض کنم  رسی

ه   اونوقت رسمو بی 

ن  حتر حیوونم  قبل از ایتکه رسشو ببی 

 بهش یه چیکه آب میدن

 بعد میکشنش 
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 اما اون نداد 

 گرفتم زیر مشت و لگدش

 قشنگ یادمه دو بار محکم 

 رسمو کوبید به پایِه برق کنار در

ز   انداختم رو زمی 
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دند افتاد رو رسم ت ز  ا جون داشت می 
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یک خندید   عیل هیسیر

 دستانش از هم باز کرد   دیوانه وار

 و مثال یم خواست برای فرامرز اندازه ای نشان دهد

 

 

 _این عویصز که برات یم گم

 
 

 بودا   مفنیک

 اون همه زور از کجا آورده بود  نیم دونم

 با دل و جون یم زد رو زخمم 

 لگد یم زد تو شکمم 

 جوندارا 

 گ به قصد کشت یم زد قشن

 یم زد تو شکمم 
 
 عمدا

که   یم خواست مواد تو شکمم بیر
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 اخرم اینقدر زد و زدو زد اما من نمردم 

 اما اون خسته شد 

 همونجا ولم کردو رفت 

 

 

 مِن سگ جون موندم 

 با یه خروار درد و زخم 

 با برفای رسخ شده دور و برم 

 

 دیوانه شد موهای رسش را محکم کشید 

 نبود  کافز 

 برایش این درد جزئ کفایت نیم کرد 

ش را در دست گرفت  ز  لیوان کریستایل بر زوی می 

 تا عصبانیت در جان داشت را 

 به ماهیچه های دست راستش فرستار 
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 و فشار داد 

 محکم 

 لیوان با تک کوچیک شکست 

 

 _سگ جون بودن بدترین درده 

 اینکه آرزوت باشه تموم بشی 

 های وجودت بخوای که تموم بشه  اینکه از عمیقر ترین

 اما سگ جون بودنت نزاره 

 از همه دردام بیشیر بود 
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 تموم نیم شد که 

 یه ادامه داشت

 دست و پا زدم  نمیدونم چقدر تو مرگ

 و چقدر تو خون خودم روی برف رسد 

 غلط زدم 

 که نوچه های ی  صفت تر از خودش اومدن 

 رساغم 

 به 
ا
 خیال خودش میخواست مثل

 بهم لطف کنه 

 میدونستم تو اون بیغوله بمونم 
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 خونم میمونه رو دستش

 مثل یه سگ کثیف انداختنم رس جاده 

 دیگه نیم دونم خ  شد

 به هوس که اومدم 

 بیمارستان افتاده   یه هفته بیهویسی ت  فهمیدم

 بود 

 ی  صاحاب ی  کس 

 

 

 رس سه جا شکسته بود 

 ه بودندنده هام داغون شد

 موادا تو شکمم پوکیده بود

 هیچکس نبود حتر یه قطره اب بریزه رو لبام 

 متنفر بود از نگاه پر از ترحم پرستارا 

 نتیجه آزمایشهای که اومد 
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 فهمیدم موادی که تو شکمم بود

 بوده و  یه بخش زیادش مکمالی بدنسازی

 بخش دیگشم هشیش 

 پلیس اومد صورت جلسه کرد 

 درسید از پدر نداشتم پ

 و از مامان پرسید 

 من هیخ  نداشتم بگم 

 هیخ  

ف و شهرام هیخ  نگفتم   از اون ی  رسی

 هر چه پرسیدن گ این بالرو رست اورده 

 خودمو زدم به الل بودن 

 به کر بودن 

 

 

 اخرشم کارم کشید 
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 تحویل دادنم به بهزیستر 

 

 

 

 

 

 

 بیچاره عیل
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ف و شهرام هیخ  نگفتم از اون ی     رسی

 هر چه پرسیدن گ این بالرو رست اورده 

 خودمو زدم به الل بودن 

 به کر بودن 

 

 اخرشم کارم کشید 

 تحویل دادنم به پرورشگاه 

 

 پرسک ی  وقفه هم خود را عذاب میداد 

 و هم فرامرز را شکنجه یم کرد 

 با حایل عجیب 

ز یم خورد   اشکهایش بر روی صورتش لی 

  رسسختانه به زجر دادان فرامرز ادامه داد ویل
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 _میدویز شانسیم که نداشتم 

ز که تو پرورشگاه پامو گذاشتم  همی 

 رس یه روی بهونه مسخره 

 اونجا باهام لج افتادن  بچه های

 روزی نبود که برام بالیی دردرسی مکافایر 

ز     درست نکیز

 

 هنوزم دنیا با رسسختر قصد جونمو کرده بود 

 زهر کردن زندگیمم نبود  و ولکِن 

 یه هفته نشده بود 

 که اونجا بردنم

 که همه هورمونام به هم ریخته 

 ساله  ۸فکر کن یه بچه 

 مثل میمونا مثل بدن یه حیون
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 ریش و سبیل در یم آورد

 مثل آدم هایی که بیماری پوستر دارند

   جوشای وحشتنایک یم زدم

 رشد موهای بدنم انقد زیاد بود 

 کرد زی دوبار اصالح یمکه باید رو 

 تا یه وقت کش نبینه 

 که وقتر کش نگه مرِض 

 اون موادای لعنتر کار خودش رو کرده بودن

اعضای بدنم ، رشد هیکلم به طرز عجیت  زیاد شده زیادی 

 بزرگ شده بودم 

  ۲۰  ،۱۹هشت سالم بود اما اندازه ی آدما 

 ساله قد و هیکل داشتم 
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 زخندی غرق در روزهایبا پو 

 گذشته اش ادامه داد 

 

 _هرچند که برام بد نشد 

 کرددیگه تو پرورشگاه کش جرأت نیم

 نزدیکم بشه

 نمیگفت  دیگه کش بهم زور

 من توی دعوا، کیومرثو بد زدم 
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ز شدی دلیِل محکم برای بچه ها  همی 

 که رس به رسم نزارن 

 هرچند که یادم نمیاد 

 مکار به کش داشته باش

 یا به کش آزار رسانده باشم 

 گذشت و گذشت 

 اما چه گذشتتز 

 با چه عذابایی از دردی که شکمم داشت 

 بالخره دکیر پرورشگاه آقای اسدی 

 فهمیدو 

 

 

 چند تا آزمایش چقدر نمونه  بعد از

 رفت و آمدا همش نتیجه شد 

 کشف کردن زخم معده وخییم که داشتم
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 که عوارض اون مواد کوفتر بود 

 کردنهمشون تعجب یم

ی نمگفتم  ز  که چرا تا االن از دردام چی 

 از عالئم به کش نگفتم

 حس دردو هم ازم گرفته باشه  که نکنه اون موادا

 اما من درد داشتما اما جرأت گفتنشو نه  

سم االن بفهمن به خاطر خرج داوود درمونم  همش مییر

ون  از اونجا بندازم بی 

 یده ساله محبت ند ۸اخه یه بچه 

ز یه جای خواب  که داشیر

 و مواد نرساندن به هر نیئشه ای

 بهشت یم دونست   رو با همه غلودراش

 کردشب تا صبح تحمل یم

 که صدای گریِه از دردصو کش نفهمه 
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 پشت ساختمان یم رفتو تحمل یم کرد 

 تاکش رنگ زردشو نبینه

 رهکرد تا کش نفهمه هرخ  میخو تحمل یم

 باال میاره 
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 چه میدونستم اونجا واسه یه چهار تا مثل من

ز   بچه یتیم ساخیر

 که نیازشو برطرف بشه

 خالصه که چند نمونه قرص برای هر وعده 

 تا االن بهم

 همش شده خاطره از اون زمانا   

 خالصه که مثل پدر

 سال عمر کردیم ۱۲ما فقط 

 
 
 هم روحا

 
 سالمونه  ۲۲، ۲۳  و ِاال هم جسما

 

 طرف سمت چپش کامل ی  حس شده بود 

فت  انگار که از دستش به طرف سمت کامل چپش پیرسی

 کرده بود

 و فرامرز یاد نداشت 

 چه جوری این اتفاق افتاده 
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 حتر حس یم کرد 

 تواند عضله های سمت چپ صورتش هم نیم

 تکان دهد 

 
 

 عصبانیت خشم کالفیک

 خایص از خودش داشت

 جه شدن ادامه داشته باشدخواست این شکناما دلش یم

ی های  ز  دلش میخواست جلو تیغ ها تی 

 پرسک باسخاوت بایستد 

 تا او هرچه خشم و بدبخت و عذای  که 

 در گذشته اش کشیده بود

 پدرش را 
 

 به خاطر ی  عرضیک

د  از او انتقام بگی 

 به سختر از میان فک چفت شده اش حرف زد 
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 گ ....    _ 

 گ بهت گفت؟؟
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ت زده خنده از تعجب کرد  پرسک حی 

 و ناامیدانه با تمسخر گفت 

 

 _ که بهم گفت ؟؟؟

 گ بهم گفت پدر دارم ؟؟؟

 گ بهم گفت مادرم زنده ست؟؟؟؟

 از همه حرفای من همه سوالت اینه ؟؟؟؟

 

 از کنج چشمان پرسش چکید که همراه 
 
قطره اشک بزرگ

 خودش تمام وجود

ز کشی  دفرامرز را پایی 

 و فرامرز که حتر قدرت انکار کردن 

 تعبی  رفتارش در نظِر پرسک را نداشت 
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 _ اول آبان ماه بود

 وقتر از مدرسه میخواستم با رسویس بریم خوابگاه

 تو مدرسه دولتر ها نه مدرسه خصویص

 پدرم که به نام خواهرم زده 

 

 توی مدرسه دولتر 

 یه زنه اومد جلومو گرفت

 رف بزنهو گفت میخواد باهات ح

ا جذابن  تو سن بلوغ برای یه پرس همه دخیر

 دیگه چه به رسه به اون که 

 خوشگل و خوش هیکل و باکالس 

 که بوی عطری که یم داد توکل طول 

ی که هنوز یادمه  ز  حرف زدنمون تنها چی 

 ِ  اون بوی محرسی
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 میگفت که پدرم یه آدم پرنفوذو و پولدارِ 

 یه ادم کله گنده 

 وگره که مادرت یه زن جاد

ا یم گفت   ز  خییل چی 

 اما من تو عالمه تعجب و ناباوری

ی که یادم بود این بود ز  تنها چی 

 پدر و مادر  

 پولدار بودن ،  دزدیدن ،

ز ، خواهر   تورو نخواسیر

 جادوگر
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 . 

 آخرشم یه نامه گذاشت تو دستم

 

 

ی  که اگه یم خوای انتقام بگی 

 ایِن راهش

 تویز درک کتز شاید تو هیچ وقت ن

 یه شب تا صبح تو یه اتاق که

 ده تخت دو طبقه پر از نوجوان 

 که از نیاز تا صبح بیداره مونده

 و گوش دادن به نفس نفس زدنای چندشون 

 فکر کردن به پدری ی  رحم و مادری جادوگری  و

ز و به خواهرت  که تو رو نخواسیر
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 ترجیحت دادن یعتز خ  

 ویل برای من جهنم بود 

 کنم   رفقط فک

 فکر کنم

 دلم بشکنه و غصه بخورم

 و همه اینا بشه کینه بشه عقده

 بشه زخیم رو زخمای چرکیم

 

 

 تا یه هفته از درِد روخ 

 حتر تاِی نامه رو باز نکردم پیش خودم میگفتم 

 چه ارزیسی داره

ز   وقتر منو نخواسیر

 یعتز نمیخوام دیگه

 فقط حاضز شده   وقتر پدری این همه داره
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 بچش پول بده واسه یه 

 چرا برم 

م   چرا باید انتقام بگی 

 حتنا نمیخوام دیگه 

 اون روزا انقدر فکر و خیال یم کردم

 که احتمال یم دادم اونایی که پدر مادرم بودن

 دزدیدنم

 قامت تحمل تر بود اما وقتر 
 
تا وقتر که نمیدونستم زندگ

 فهمیدم 

 روز  ۱۰این ی  خیال انتقام فقط یه هفته 

 اشتانقضا د

 بعد از اون یه یم افتادم به جون خودم 

 که چرا اونا تو خویسی غرق باش
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 و من اینقدر بدبخت باشم 

س نداشته باشم که     سالم تموم شد کجا برم ۱۸و من اسیر

 کنم
 
 کجا زندگ

 بالخره پاکتو باز کردم
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 ویل فقط و توش یه آدرس بود و یه اسم

 ریاخ پارسا   یه اسم ساده

 آدرس ماِل یه درمانگاه تو جنوب شهر بود

ز با خودم رفتم  بعد از یکماه کلنجار رفیر

ز ترین نقطه شهر  یه در نگاه خییل داغونه تو پایی 

 ما هرخ  کمبود محبت داشتیم

 همیشه از لحاظ پوشاک غذا کالس فوق العاده 

 کالسایی که دوست داشتم 

ز بودیم   تامی 

 پول میداد حتر پروشگاه ماهانه بهمون

 اما آنجا واقعا داغون بود

 جایی نرفته بودم   
ز  تا حاال همچی 

ز که اسم پارسا رو به پذیرش گفتم  همی 
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 ی  معطیل یه خانم صدا زدن 

 خانِم وقتر اومد با دقت نگاهم کرد 

 انگار که میخواد بشناسدم

 تلفن خودش زد   یه زنگ زد به کش با

ز  ز بعد که و به یه زبون دیگه با طرف یه چی  ایی با هم گفیر

قطع کرد بدون اینکه باهام کالیم حرف بزنه یه پاکت بهم 

 میداد

 بدون جواب دادن یا گوش دادن  و

 به حرفام غیبش زد

 تو پاکت یه دعوتنامه برای کار بود 

 آدرِس عمارت با یه نامه   و

 تو نامه نوشته بود که میتونم 

م   با نزدیک شدن بهتون ازتون انتقام بگی 

 درسِت بچه بودم

 ویل االغ که نبودم 
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 یم فهمیدم اویز که داره بهم کمک میکنه

 خودش یه نفیع این وسط یم بره
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 واال چرا باید به یع بچه یتیم کمک کنه

 یم ترسیدم این آدرس یه برهویر باشه 

 اخه لواسون بود 

 یه جایی که من تا حاال پامم نزاشته بودم

نم و اعضای بدن در بیارن که برم  اونجا بگی 

 کرد
 
 باالخره یه سال زندگ

 مواد فروش   میون یه مت قاچاقخ  و دزد

ا رو بهت میفهمونه  ز  خییل چی 

 گرگت میکنه

 امتحایز تو گوگل مپ آدرس و رسچ کردم  

ز خییل بزرگ که خصویص بود  یه زمی 

 توی نقشه واضح عکس ویال ثبت شده بود

ز کرایه  کردم   دوباره ماشی 
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   تا دم ویال یم اومدم

 اما نیم تونستم نزدیکیر بیام 

ز و محافظ عجیب بود  برای این همه دوربی 

 انگار که رویایی مزخرف بچه ها پرورشگاه

 درباره پدر و مادر پولدار

 که ما را گم کرده بودند 

 

حقق پیدا یم
َ
 کرد داشت برای من ت

 اما منو که گم نکرده بودن

  منو نخواسته بودن

ز بدجوری عذابم میداد  ز کلمه نخواسیر  همی 

 بدجور منرصفم یم کرد 

 تابستون که اومد گفتم جهنم

 باالخره تایک

امو جمع کردمو  ز  شبونه همه چی 
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 صبح زود فرار کردم 

 نشده بایه دربستر تا لواسون اومدم  ۷

ز دعوتنامه خ  بود  نیم دونم میر

 گ پاشو مهر کرده بود

ی ز  در نیم آوردممن خییل از رس   چه چی 

 توش بود 

ز که نشونش دادم  ویل همی 

 اجازه دادت تا وارد اوت

 قرص بزرگ اما خییل قشنگ و سلطنتر بشم

 نمیدویز چقدر درد داشت

 میکنید
 
ز کاخز زندگ  دیدن اینکه شماها تو همچی 
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 و من فقط واسه جای خوابم

هایی مدارا یم کردم
ز اینقدر عقده  با چه کسایی و رس چه چی 

 داشتم

 که حد نداشت

 طبق قانونای عمارت باید دو ماه فقط آموزش میدیم 

 پس نیومده فرستادن به یه جای دیگه 

 چقدر برام عجیب بود
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 اون نوکر کلفتای اون خونه 

 زن و مردی با چه مدرک هایی بودند

که حاضز بودند دو ماه هم آنجا آموزش یم بینند فقط 

ز برای اینکه بیام اون  جا کار کیز

 و کارگرای عمارت باشن

 آموشای سخت و زیادی محافظه کارانه رو

 که با یه بدبختر تموم کردم 

 روز اویل که برای کار منتقل شدم عمارت

ز کش رو که دیدم تو بودی  اولی 

 آخه یه جفت از اون چشماتو منم دارم

 

 

 به همون سیایه

 اما نه به نفوذناپذیری ی  رحیم تو 

ون داشتر از در   بزرگ عمارت میومدی بی 
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ز لوکست   از جلو در تا ماشی 

 تا زن تا زانو رس خم کرده  ۳۰

ف یابیت بودن   منتظر رسی

 اما بدون اهمیت دادن به کش رفتر 

ز گرون قیمتو  سمت ماشی 

 رس راحتم بحت  ریزیم با رانندت کردی 

 

 اخم زیادی ترسناکت همون اول کاری 

 اگر یه ذره امید داشتم 

 ون حرفا دروغ بودکه هر ا

 کور شد 

 یه هفته اونجا کار میکردم

 بینمم  دری    غ از اینکه مادری یا خواهری

 تو رو هم دیگه ندیدم

 تا اینکه باغبون عمارت  یه هفته رفت  مرخض 
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 اینم پارتای امشب 

 امید وارم یه دل سی  گریه کنید 

 ❤و تف بندازید به اقبال عیل
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مرخض عمارت   یه هفته رفت  تا اینکه باغبون عمارت

 قانونایی نداره 
ز  همچی 

ز طور الیک   سخت مرخض یم دن و همی 

 کسیو به جاش نیم زارن 

 اما من داوطلب شدم برای انجام کاراش تو اون یه هفته 

 اخه همه گل های پرورشگارو خودم 

 هرس و نگهداری میکردم

 م تویه اون یه هفته فهمید

که مادر من جادوگر نبوده ، برعکس یه فرشته ست یه پری 

 مثل اسمش ماه 
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 خییل خوشگل و مهربون 

رفتارش با خدمه ، مهربویز های زیادش با دور 

 آرامش وجودش   اطافیاش،

 اون اصال شبیه یه جادوگر نبود

 
ا
 اصل

 اما تو بودی 

 فرنوش بود 

 اما پریماه اصال 

 

 

 ما همیشه میگفتبرام سوال بود که چرا پری

 ِ
ز  کابوسه صدای بچه یم بی 

 من که بهش نزدیک شده بودم

 دوست داشتم مثل فرنوش بهم محبت کنه

 آرزوم بود مثل وقتایی که فرنوش از مدرسه 
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   یم یومد با چه عشقر بغلش یم کرد

 بغلم کنه

 رسمو بزاره رو پاهاش رسمو دس بکشه 

 بوسم کنه

 ل میکردمگایه وقتا به چه بدبختر خودمو کنیر 

 تا بغلش نکنم

 همش با خودم یم گفتم پریمایه که فرنوش

 تا صبح خوابش نیم بره  تب کنه

ز فرنوش  پریمایه که یه آخ برای دردای ناچی 

 انقدر غصه یم خورد و نگرانش بود   

 طوری که تا شوهرش تهدیدش نیم کرد 

 دست بر نیم داشت 

ز زیز بیخیال بچه ش  چطور  همچی 

 شده باشه 
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 بچشو نخواد 

 تا اینکه تو روز مسابقه فرنوش گفت 

 مامانم فرامویسی گرفته و نیم دونه یه بچه دیگه هم داشته 

 اونجا بود که فهمیدم چرا منو توی این 
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 بازی آوردن 

 فکر یم کردن من عقده ای به محض اینکه 

 رو ببینم وا یم دمو 
 
 اون خونه و زندگ

 زود میام یم گم 

 اهای من بچتونم 

ه   تا پریماهم بفهمه و قلبش زبونم الل بگی 

 یا هم نه شاید قصدشون این بود  

 تو رو ول کنه  

 

 جنون زده دستر در موهای پرپشتش 

تاکو توک نشان سن باالیش را درونش   که رگه های سفید

 نشان یم داد

 کشید 

 هر چه سیع کرد مشت جفت شده اش

 را باز کند 
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 نیم شد  ل کرده باشدانگار که قف

 نگاهش یم
 
گ  کرد پرسک  با خی 

 در نگاهش یم دید انتظار را

 انتظار محبت کردند 

 انتظار آغویسی پدرانه

ز نگران نباش از این به بعد من هستم   انتظار گفیر

 کش جرعتش را ندارد 

 حتر چپ نگاهت کند 

 خواستفرامرز هم یم  

 یم خواست همه اش را انجام دهد 

 فاصله تا مرگ ندارد  کند  اما فکر 

 مردمِک چشمانش که چرخید 

ز های  ز که دوربی  چند لحظه ای بر روی مانیتور بر روی می 

 پشت در اتاق نمایش میداد
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 گی  کرد و

 ای بستخون بود که در قلبش لحظه
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 با دلهره و نگرایز به رنگ روی سفید شده اش

ه شد   خی 
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ز پنج دقیقه قب فت و خود تا همی  ل از درد تا عرش فلک می 

 را برای ذره سکون ان درد

 به فرش ملک یم کوباند 

ک مغرورانه  ذره اشک هم نریخت  اما دخیر

 با اینکه کاسه چشمش پر بود از اشک 

 نگه یم
 

 داشت تا نریزد اما با دیوانیک

 بلکه با این کارش دردی به درد هایش اضافه کند 

 
ا
 حت شود نکند مادرش نارا  که مثل

نکند نتواند درد و ی  قراری هایش را تاب بیاورد بوسه بر 

 پیشایز اش نهاد و

کش آن نگاه کرد  پر از عشق دخیر

اف یم کرد  در  اعماق دلش اعیر

 که چقدر خوب کرد فرامرز که نگذاشت

 موقع بخیه زدِن رسش آنجا کنارش باشد 

 و اال یا همون جا از غم و غصه های دلی  کش 
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 رکید قلبش یم ت

 

 

یا هم تا مدت ها زیاد آن صحنه های جلوی چشمش یم 

 آمد 

 و تا یم توانست خود خوردی یم کرد

 دانست فرامرز تنبیه خییل سختر براییم

 خانواده مارال کنار گذاشته

 البته خدا خدا یم کرد

 حداقل برای کل خانواده باشد 

ک  نه اینکه همه را با ی  رحیم بر روی دخیر

 کند خطاکار پیاده  

 باید درباره اش با فرامرز صحبت میکرد 

با صدای وزوز ریزی که هر چند ثانیه یکبار به گوشش 

سید   می 
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 بیتوجیه پیشه کرد

 اما فایده نداشت

 آن وز وز هاِی از راه دور ترقیبش یم کرد

 آرام پتو را از روی خودش کنار کشید

ک تازه بیهوش شده اش را  تا دخیر

 بیدار نکند 
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 بر روی پنچه های پایش نرم

ون زد   همچون گربه ای از اتاق بی 

 و به سمت منشا حرکت کرد

 عمارت غرق در سکوت همه جا را خاموش و فرا گرفته بود

 و فقط نور های هالوژن بود 

 که بع فضا نوری اندگ میداد 

ز بود   اتاق کار فرامرز طبقه پایی 

 ال ترسید فرامرز این موقع شب در حیم

ک باشد   شکنجه دادن دخیر

 امشب قانون های این عمارت را یم خواست 

 زیر پا بگذارد 

ز خالف که مرتکب شد در آن نیمه شب  اولی 

ز آمدن از پله ها بود   پایی 

 فقط دعا یم کرد 

 کش نبیندش
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 نظر داشت رس از کاِر فرامرززدر بیاورد 

 اما رودربایش نداشت که با وجدانش 

 غی  ممکن بود 

 

 خود را به پشت در زیادی فوق امنیتر اتاقش

 رساند

 هیچ صدایی واضح نیم شنید

ز محو و مثل پچ پچ های نامفهوم بود  همه چی 

ی بشیر از این  ز  خوب چی 

 از ان دژ مستحکم انتظار نیم رفت

خطای دومش فالگوش ایستادن پشت در اتاق فوق رسی  

 شوهرش بود 

 خدایش بخی  کند سویم را 

 کرد   ا نزدیکیر هر چه خود ر 

ز تر   نا خود آگاه سنسور های شنودیش تی 
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 یم شدنند 

ی نم شنید ز  اما چی 

 ان داخل چه خی  است

 چه کار یم کردن... 

 

 باز شدن ناگهایز در  با

 پر از غلظت در چهره  هیتز ترسیده

 زیادی یک طوری شده شوهرش کشید 

 و کیم خود را عقب کشید
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بان قلبش ر   وی هزار بود ضز

 اما پریما وقت برای آرام کردن خودش نداشت

 و ترس ی  توجه
 با نگرایز

 ش نزدیکش رفتبه نگاه ترسناک و عجیب

 و مشوش دستش را بر روی صورت زیادی 

 نثل سنگ شده اش نهاد 

 

؟؟؟  _فرامرزززز خوی 

 فرامرز چرا صورتت اینجوری شده 

 

 ترسیده. 
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 ترسناک زهره آب کن شده بود

 اه دیگر داشت گریه میکردپریم

 انگار که نییم از صورتش فلج شده باشد

 عصب هایش را از دست داده باشند  یا که

 بود  نگاهش زیار هولناک و رسد

 دسِت چپش طور محکم مشت کرده بود

 که به سفیدی یم گراید 

 

 

 ی  توجه بدون ترس 

 گونه سنگ شده اش را نوازش کرد 

 شودبلکا آن رسما به گریم تبدیل 

 نگاهش عجیب غریب بود 

 او فرامرِز پریماه نبود 

 نه نگاهش نه حتر رفتارش 
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 اش گرفت گریه

 

 _ فرامرززز 

 

 امکان نداشت 

 امکان نداشت او بعد شنیدن نامش از زبان پریماه 

 جان فردمرز را نگوید 

 امکان نداشت اشک چشمش را ببیند

ه اش باشد  و آن طوری که فقط خی 

 ه انها رساند اریو و خود را ب

 کرد آرامشمش کند   سیع

 حال عجیب فرامرز خودش را هم ترسانده بود 

 

 

 آموخته بود  اما
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ز اولویت باید پریماه باشد بعد  و همیشه و همه جا اولی 

 فرامرز
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ِ فالکت باری 
 
 با درماندگ
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کیفیت بیمارستان بر روی صندیل های فلزی کثیف و ی  

 بود  دولتر نشسته

س رو به جنون و سفاهت بود   و از نگرایز و اسیر

 حالش اصال خوب نبود 

 
 
 نه باطنا

 
 نه ظاهرا

 دیم صحنه افتادِن فرشته اش از روی پله ها

 برد را از یاد نیم

 نفس بکشد  لحظه نیم توانست

 بود که هر 
 
 و بیچارگ

 
آنقدر از درون پر از جنون دیوانیک

 یوارهایچند دقیقه یک بار رسش را بر د

 گرفته    چرک

 پشت رسش یم کوبید 

 ذره این حس سوزش جیگرش  بلکه شاید

د   آرام بگی 

گایه هم مثل دیوانه ها از حالت سکون و سکوت خود به 

 یکباره 
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 از جای یم پرید 

 و بر روی دیوار ها و صندیل های داغون 

 

 

 جلوی چشماِن ان همه آدم بدون توجه به تعجبشان

 د یم زدو لگ  مشت میکوبید

 این بیمارستان ی  در و پیکر و ی  صاحاب 

 اش 
 

 در درصد زیادی در دلهره و عقل باختیک

 تائی  یم گذاشت 

ه آدمهای دور و برش را یم فهمید   یم دید نگاه ها زیادی خی 

 ها نگهبان را وحشتشان از آنها محافظ

 را اما مگر ارزیز مهم بود 

 اهمیت داشت 

  شد تا به ان لحظه دو باری یم
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 نعره های
 
وحشتناِک    که از شدت استیصال و بیچارگ

 یک دفعه ای فریاد کشیده بود 

 اما فایده ای در کم شدن حس و حالش نداشت

 میفهمید خشک شدن هر جنبنده ای که

 در آن طبقه بود

میدید پرستار هایی که جرات نزدیک شدن برای هشدار 

 دادن 

 به او برای سکوتش را ندارند 
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 اما اهمیت نیم داد و

 رعایت نیم کرد 
 

 با ی  فرهنیک

 چه ارزیسی داشت راحتر خوابیدن

 بیمار های دیگر 

 در آرامش بودنشان
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 وجودش   وقتر زنش نفسش تمام

د ز  دست و پا می 
 
ز مرگ زندگ  خود بی 

 اگر دستش با ان خرسوی فالن فالن شده 

سید  می 

 ردکلحظه برای کشتنش درنگ نیم

ه و نگران عیل  حس یم کرد نگاه های خی 

 پدرش را 
ا
 را بر روی خوِد مثل

د   دوس داشت ان بچه را در آعوش بگی 

 و کیم ارامش کند 

 اما ... 

ز کلمه زشت و قبیح و حرص درار   همی 

 لعنت به هر اما بود 

ی که کیم ارامش یم کرد  ز  تنها چی 

عبور در های فوق رسی اتاق کارش بود که صدا از خودش 

 نداده بود تا 
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ی از حرف هایشان نفهمد  ز  پریماه چی 

 هزینه کیم هم برایشان نداده بود 

 اما ارزش داشت انگاری

 عالم و آدم را مقرص یم دید 

 همه در نظرش مقرص بودن

 

 خرسوی مقرص بود

 برای خاموش بودن گوشیش

س  و نبودنش در دسیر

 مقرص بود چون یم خواست  اریک

 ک فرامرز بکند کمیک به حاِل اسفنا 

 و او را به جایی برساند

 بلکه کاری برایش کند 

 آن فرش عتیقه لعنتر مقرص بود

ز پا های پری اش گی  کرده بود   که بی 
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 از باال ان پرت شود   تا او

ز مقرص بود که با سنگ دیل     زمی 

ی نریم برای جاِن فرامرز  باز نکرد  بسیر

 تا او را در خود جا دهد

 با بچه در شکمم تا او مظلومانه 

 ان همه پله را به پرواز در نیاید و 

 خونش ، لکه های خوتش جلوی چشم فرامرز

 هر لحظه نقش نبندد

 مقرص ترین مقرص ها خودش بود 
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 که حالش را دید 

 ویل در این دنیا نبود تا آرامش کند

 ی  صفت ترین آنها خودش بود

 نکرد  که حاال مزخرفش را جمع و جور 

 اش آراِمش دهد
 
 تا به اولویت ترین زندگ

 تقصی  خودش بود

ین و لذت بخش   ناگهان یاد یک خاطره شی 

 که با پریش داشت افتاد 

 زمایز که پریماه از کما در آمد  

 حافظه اش را از دست داده بود 
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 و هیچ کس را نیم شناخت

 فرنوش ان روزها تازه از دستگاه درآمده بود

 پریما بیهوش بودبخاطر اینکه 

 کردمرصف یم دارو 

 زیز دیگر به ان طفل تازه تکامل یافته 

 شی  یم داد

 نیم دانست خوشحال باشد   ان روز ها

ی یادش نیست ز  که پریماهش چی 

 که فرصت جدیدی بود 

 

 برای فرامرز

 یا که ناراحت باشد

 نمیاید   از اینکه هیخ  او و خاطرات خوبشان را یادش

 روز  ۱۰ماه  ۲داشت دقیقا به خاطر 

 از آن مرخض شدنش گذشت
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ی دارد   تا بپذیرد یک شوهر و  یک بچه شی 

 فرامرز هرچه کرد

 راستش را بگویید ترسید

 از قهرش از نبودش از نخواستنش

 ترسید 

 هیچ نگفت 

 و با خرسو صحبت کرد

 که برای خوی  خواهرش هم که شده   

ی نگویند ز  آنها هم چی 

ز و چهار ساعته که با  ان روز از یک جلسع خییل سنگی 

 اعضا داشت بریم گشت عمارت

 یم  دیگر
 
 کردندآنجا زندگ
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 دیگر ریسک نکرد 

 که در ییک از برج هایش 

 یا اپارتمان هایش مستقر شوند 

 امنیت عمارت آنقدر زیاد بود  

 رگداشت   که کش نه جرأت نفوذ

ی از داخلش را  ز  نه جرعت دزدیدن کش یا چی 

ز اینکه در عمارات را باز کرد  همی 

 را حس کرد  با بوی عطر تنش

 رسش را که بلند کرد صورت ماهش را ببیند 

 ببلعد و پز شود از آرامش  و

 همونجا در همان حالت خشکش زد 

ش را بر صورت   پری اش تا آمد لبخند های محرسی

 شوهرش بپاشد 
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 محو شد ان شکوفه های قیمتر و ارزش مندش

 ه با دیدیز چشمانم صورتش در هم رفتاما پریما

 و با قیافه برزخز داد زدم 

 

 _ چه غلظ کردی تو باخوت؟؟؟

 

 

 تعجب کرده بود   انقدر از واکنش

سند یا دلخور شود   که نمیدونست بیر

بدون اینکه پالتویی کع یک آستینش را درآورده بودم کامل 

 در بیاورد

 م. با دو قدم بلند خودم را به نزدیکیش رساند

 و بازوان ظرف و زیبایش را گرفتم

 در صوتش عصبایز فریاد زدم 
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 _میگم این چه غلظ بود که کردی؟؟

 با اجازه گ رفای موهاتو کوتاه کردی ؟؟؟

 

 

 

 

 

 انگاری که فهمیده باشد دلیل ان همه وحشی 

 بازی هایم چست 

 حس کردم دلخوری و ناراحتر در حد مرگش را 

 ک شده بودترسنا   اما قیافه ام انقدر

 که جرعت بحث کردن و

 جواب دادن را نداشت 

 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 
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 به زور از ال به الی لبان فریبنده و ناز و مخمیل اش 

 لرزان نالی  

 

 کوتاه نکردم   _موهامو

ی زدم   فقط جلوشو چیر

 

 رسش را کج کرد   مظلومانه



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 

ز ایناهاشون   _ببی 

 راس یم گم به خدا 

 

 که بر رِس شانه ی    اش موهای لخت و خرمایی 

 ریخت  سمت راستش با طنازی

 رنگ نگارش تغیی  کرد 

 برداشت  دستش را از روی بازوهایش شل شد

 چشمش را که دید   اشک

 هزار بار به خودش و خشم و عصبانیتش 

 لعنت فرستاد 

 

 لعنت خدای او بر فرامرز 

   که با ی  شعوری تمام دلش را شکانده بود



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 رده بود و ذوقش را کور ک

 و پر کرده بود چاله های کهربایی رنگش را 

 از اشک 

ک با چشمایز خیس اندگ با دلخوری نگاهش کرد     دخیر

 بر روی پاشنه پاهایش نرم چرخید 

 و در ثانیه از جلوی چشمانش غیب شد
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ک با چشمایز خیس اندگ با دلخوری نگاهش کرد   دخیر

 چرخید  بر روی پاشنه پاهایش نرم



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 و در ثانیه از جلوی چشمانش غیب شد

 عقوبت آن عصبانیِت از تصور کوتاه کردنل 

 موهایش شد

 یک هفته منت کشیدن 

ز های او ناز خریدن های فرامرز  ناز فروخیر

 چقدر دلش یم خواست اون روز ها بیاید 

 االن چند سال پیش یم بود 

 تا به دنبال پرسش یم رفت 

 بچه اش تا هم خونش ، وارثش تا 

 انقدر در کودگ عذاب نکشد 

 روح و روانش نابود شده بود و حق یم داد 

 به پرس بچه ای که برای انتقام امده بود 

 ان روز ها انقدر از نبوِد پری اش 

 در خماری بود 

 و حال و روز درستر نداشت 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 دانست چه شد که و نیم

 

 چه جوری آن اتفاق افتاد 

 

 بود  وقتر در افکار مسمومش غرق

 جیغ بلند و پر از درد و فرشته اش به خود آمد 

 در حال سقوط از پله ها دید  او را

 عجیب بود که ثانیه های پیشش

 هر چه تالش یم کرد

 دست مشت چپش را باز کند

 توانستنیم

ز که دید پریماه در ان وضعیت است   اما همی 

ی  توجه به تی  های وحشتنایک که قلبش ی  رحمانه یم 

 پرواز کرد   به طرفشکشید 

 آن جانور هم که جوابشان را که نداد



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ین بیمارستاِن لواسان رفته بودند   مجبوری به نزدیکیر

 با صدای آزاردهنده ای و دیوانه کنندای

 چشمانش را باز کرد و عصیان زده 

 با چشمان خویز به سمِت چپش منبع 

ه شد   آن صدا را خی 
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سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ز کثیف ومردی با ظاهر   اسفناک بر روی زمی 

 پر از میکروب نشسته بود و 

 

د  ز  رسش را صندیل ها می 
 

 با عقل باختیک

 فرامرز خود انباری پر از باروت بود 

 آن مردک مگر از جانش سی  شده بود 

 که بحانه ای برای انفجارش یم داد

 تحمل نکرد و به طرف مرد با دو قدم بلند و عصبایز رفت 

 زانو زد و کنارش پر از د
 

 یوانیک

 

ز و ترسناکش نگاهش کرد  هر چه بانگاهای سنگی 

 که به خودش بیاید

 این دنیا نبود  انگار در

هایی زیر لب 
ز  با خود چی 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ، اشک و
 

 تکرار یم کرد  با دیوانیک
 
 بیچارگ

بیمارستان   آنقدر به هم ریخته بود که از حتر وصله ایت

 هم نبود

 شک بدون هیچ رودروایش از ا  صورتش را

 

 خیس کرده بود 

 و انگار هیچ عبایی از ان جمله کلیشه ای که 

 مرد گریه نیم کند 

   نداشت

 انقدر گریسته بود که صوراش هم پف کرده بود 

 فرامرز لحظه ای به حالش غبطه خورد

 توانست یم  کاش اوهم

 آنجا دقیق کف ان بیمارستان بنشیند 

 و مانند بچه که مادرش را گم کرده

 د گریه کن



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 هنوز رسش را محکم به صندیل ها میکوبید

 ی  طاقت از میان فک چف شده اش با رسس کج کرده 

 به مرد گفت

 

 

 _اوهووو

 مردک رِس خودت به درک

 رس مارو بردی
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سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 

 

 

 حتر رسشو بلند نکرد 

 فرامرز حس کرد حتر صدایش را نشنید 

 مردک ی  توجه هنوز میگریست   

 یم کوبند   او ی  امان رسرسی 

به به شونهاش وارد کرد  فرامرز با نوک انگشتانش محکم ضز

 باالخره رسش را بلند کرد

ه شد   و با نگایه ی  تفاوت به فرامرز خی 

 یخ بدون چشمانش را

در چشمان خود تجربه کرده بود خییل ی    روزی فرامرز 

 ربط و الیک در چشمان 

ه شد   فرامرز خی 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

وع کرد به حرف زدن   و رسی

 

م   _اخ بمی 

 نسکافع خییل دوست داشت

 ویل این اواخر نیم خورد 

 یم ترسید بچهمو رنگ پوستش قهوه ای بشه 

 

 

 مرد ک جنون وار بلند زد زیر خنده 

 هایش را بفهمدکرد حرفسیع یم

 امون نداده 

 چرت و پرت هایش را از رس گرفت

 

 

 خوب بود   _همه خ  



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 خوشبخت بودیم با هم   عایل

 ه داشتمیع زن ما

 داشتم   یه خونه نقیل

 بچه داشتم   یه

 یه بچه که از او بود ، داشتم 

 که کم موندا بود به دنیا بیاد

 ویل... 

 ویل امروز صبح وه بیدار شدم 

 نداشتم  دیگه هیچ کدومشو

 

 

 هایش داد مکت  میان حرف

 

 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 

#part_494 

 

 

 

 

 

د  تا کیم هق هق های مردانه اش آرام بگی 

 میخواست تمام کندفرامرز دلش 

 نیم خواست بشنود بقیه اش را

 ترسناک بود ادامه اش چرا انقدر

هایش پیدا گفته   اما مرد انگاری که تازه گویسی برای شنیدن

 کرده بود

 ادامه داد



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 

 _ بهش گفتم پرس یم خوام من 

 رفتیم سونوگرافز دخیر بود

 به شوخز گفته بودم

 دویل جدی گرفته بود دیشب قبل خواب پرسی

 حاال که پرس نیست دوسش نداری بچمونو

 

 

 طغیان کرده پر از حرص چند بار محکم

 به دهان خود کوبیده   و مکرر

 

 

 همچون بچه ای کوچک خود را هق هق کنان 

ز کوباند   بر روی زمی 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 

ن   _ای دِر دهِن منو گل  بگی 

که به مسخره گفتم نه دوسش    ای من الل یم شدم بشم

 ندارم 

ارم تو بیمارستان فرار بعد از زایما ز ن خودتو دخیر تو جا می 

 یم کنم خودم 

 ای همونجا من الل میشدم 

 اما اینو نیم گفتم 

ی نگفت  ز  عشق معصوم منم چی 

 هیخ  نگفت 

 

 مرد دیوانه شده 

ز رُسناد)رسخورد(  خود را بر زمی 

 فرامرز را محکم گرفت  شوریده پای



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 
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 جدی نبود  که حرفام  _به خدا به پی  به پیغمی  

ز داشتم باهاش شوخز میکردم  به خدا که مِن ی  همه چی 

 میکردم میفهمه  فکر

 ویل نفهمیده بود   که همش از رس شوخیه

 ناشکری که نکردم به خدایا 

 بخدا از رس خریت بود حرفام فقط

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 عقل باخته رسش را بلند کرد

 و تنه اش را به سمت فرامرز کشید

 توضیح دهد انگار که بخواهد 

 انگار که کند بخواهد ثابت کند

 

 

 _صبح که بیدار شدم دیدم خونریزی کرده 

 خواب درد داشته و صداش در نیومده   تو

 جفت از رحم جدا شده بود

 

 

 

 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 تا برسونمشون بیمارستان هم

 بچم   زنم از دست رفته بود هم

 

 زیر پایش  فرامرز زانوانش سست شده

 د امد خایل شد و کنار مرد فرو 

ایط هم   حتر تصور کردِن خودش در ان رسی

 مرگبار و دیوانه کننده بود 

 عذابش یم داد 

 یم زو از داغ زن و فرزندش  مرد ی  وقفه حق

د ز  کنار غریبه ای زار می 

 

 

 _ بابام خدا بیامرز همیشه میگفت

 یه حرفایی رو نباید همیشع زد 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 نه به شوخز و نه به جدی من خر گوش نکردم

 از کجا میدونستم  من االغ

 اینقدر حرفم میشکنش گ رس مرگ زندگیش

 باهام لج کنه

ه ویل صدام نکنه  که از درد بمی 
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 دوباره انگار یادش افتاده باشد



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

حرص و نداشتت تمام وجودش را فرا گرفت و رسش را 

 کوبید به صندیل 

 و دیوانه وار هق یم زد 

 گریه میکردو بدون هیچ خجالتر    تند تند

 اما دست از حرف زدن بر نیم داشت

 

 

 _ دارم میمرم 

دارم میسوزم ، میسوزم از اینکه آخرین بار نشد بهش بگم 

 که چقدر دوسش دارم

مونو  هم خودشو هم دخیر

 فکر میکردم حاال حاال فرصت دارم

 ویل یهوی خییل دیر شد 

 خییل

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 فرامرز  ی  تای  های مرد انقدر در حال بد
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 گذاشته بود    تاثی  



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 که همان کناِر مرد درمانده خود را ازاد کرد

 اشیک از سمت چِپ صوتش چکید قطره

 ای جدید وحشتر دیگر ، دلهره

س ی  حد و مرز
دیگر در جانش افتاده بود پریماه هم   اسیر

ز گونه بود  همی 

 دل نازک و مالحظه گر

 دلش را نداشت کش را به خاطر حالش 

 به زحمت بیاندازد

 حتر بر رس جانش 

 اگر... 

د او را بیدار نکند چه  اگر شت  قلبش درد بگی 

ش نکرد چه   اگر حالش بد شد و خی 

 اگر شت  بخوارد صبحش بیدار شود 

 تا دیگر او را ندارد چه خایک بر رسش کند 

 زاری های مر شده بود 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 کاش ای کاش هایی که میگفت

 

 

 

د رو به تبایه  فرامرز را  میی 

 چشمش ترسیده بود 

 

 

 از این پس خواب بر او حرام بود 

 تا صبح نمیخوابیدم و باالی رسش 

بان قلبش را چک  میکرد  مدام ها نفسهای نبضش و ضز

 حاضز بود زین پس بافر عمرش را نخوابد 

 اما پریماه باشد، فقط کنارش باشد

 زین پس فقط قربانش یم رفت 

 د از این به بعد برنامه این بو 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 که پریما بشود خدایش 

 و فرامرز بندهای بیش نباشد

 برای ستایدنش 

ی به او بگوید   حق تداشت ز ین چی   کوچکیر

 هزار تا کار داشت
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سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ز یم  برد اول باید آن نطفه را از بی 

 و بعد از همینجا مستقیم به مقصد آلمان

 را رایه یم کرد  او

 تا عمل پیوندش را انجام دهد

 یگر ریسک نیم کردد

 هر لحظه امکان همه خ  بر مال شود 

 اگر پریماه بویی از گذشته عیل یم برد 

ز نیم داد پریماه طوریش نشود   فرانرز تضمی 

 کردباید برای عیل هم کاری یم

 او پرسش بود 

 هر چند در کودگ اش زجر کشیده بود 

ان یم کرد   جی 

 نیم گذاشت طوریش شود 

ز به بعد مثل    کویه پشتش بود از لی 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ز رسدربلند شد  از روی زمی 

 ی  توجه به مرد که هنوز دیوانه وار 

 خودش را به در و دیوار یم زد

 پرسکش را دید 

 

 

 

 درو تر کنار دیوار ایستاده 

   همچون جوجه ای زیر باران رها شده

یز از نگرایز و ترس   لی 
 با چشمایز

 از دور فقط نگاه یم کرند 

 ل غی  طبییع بزرگشفرامرز با دیدن هیک

 قربانش رود و افتخار کند   در دل جای انکه

 جیگرش بیش تر از پیش مچاله شد 

 ی  اختیار به سمتش زفت 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 نزدیک و نزدیکش 

 با حال خراِب محکم در آغوشش گرفت

 و سخت به خودش فشار دارد 

 ی  توجه به تقال هایش

 قطرِه دیگری اشک 

 اد فشارش یم د  به خود پر از حش عجیب

 زیر گوشش مکرر تکرار کرد  جنون وار
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سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 

 

 

 _ درستش یم کنم 

 خودم درستش یم کنم به جون خودش 

 به جون خودش

 آروم

 آروم باش 

 

 

* 

 

 

ز رفته بود   از بی 
 

 مرحله رسدگیم و دسپاچیک



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 و االن فقط فقط طغیان بود عصیان 

 با تلفیقر از نگرایز بیش از اندازه 

 

 

ز سقط شده _ متاسفا  نه جنی 

و    فرود اومده  دست راستش به خاطر اینکه روی اون

 زیرش مونده 

 از سا جا شکسته 

 

 

ز استفاده بشه  و باید  پالتی 

 جدی .... 
 

 زانوی سمت چپش شکستیک
ا
 احتماال

 

 

 طاقتش طاق شده 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 را گرفته و محکم به دیوار و پشت رسش کوباند  یقه اش

 واقف از قیافه وحشتناک زیا  فرامرز
ا
دی ترسناکش کامل

 بود 

 
 
 میخواست این رویش را نشان دهد  عمدا
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 _احتمال میدی؟؟

 تو غلط یم کتز راجع به زن من احتمال میدی

 میدی  تو ی  جا یم کتز احتمال

 ی  پدری به تو مدرک داده   کدوم

 احمتا یم دم 
 

 که بیای جلو من وایش بیک

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 نابودت یم کنم

 تر هنوزمنو نشناخ

 میدونم چیکار کنم

 

 

 دیوانه شده بود 

 دیگر تحمل نداشت کارهای فرامرز دیوانه اش یم کرد 

ِ بیچاره
   را در کنخ  خفت یم کرد  اخر گ دکیر

 و غلدرانه یقه اش را یم چسبید و

 روحش را با سه گردن کلعتر که پشت رسش 

ز کرد بود به پر واز در یم اورد   گلچی 

 ش یم گذاشت تا لحظه ای تنهای

 دعوایی راه یم انداخت 

ز مردانه غول مانند   اریک خود را با عجله از بی 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 که دژی برای خود ساخته بودنند 

 رد کرد و 

 مرد رد داده از حال زنش رساند 

 

 

 فرامرز دیوانه شدی را از دکیر بیچاره 

 نجات دهد 

ش انداخته بود   در سه کنخ  گی 

 تا یم توانست زهر اب یم کرد 

 به سه غلدور پشتش یم گفیر  و 

 

 گرمش کن
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 مرد خییل  در این موقعیت ها آرام کردن این

 سخت بود 

 هر
ا
ی که مربوط یم شد   اصوال ز  چی 

 به پریماه فرامرز از این رو به ان رو یم شد 

 طوری یقه مردک بیچاره را گرفته بود 
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 که انگار این فلک زده زنش را 

 له ها پرت کرده بود از باالی پ

 

 عیل خییل حالش بد بود 

 پرسک زجر کشیده را به مکافایر رازی کرده بود 

 که برود

 که اینجا نیازی به بودنش نیست

 

 

 که فرنوش در عمارت به وجودش نیاز دارد 

 

 _ولش کن گفتمت 

 بچه ها االِن که برسن 

 تقی  این چیه ؟؟ 
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 دکیر وحشت زده 

 کرد ماس یمبا چشمانش به اریک الت

 که نجاتش دهد 

 

 _نه اخه یه جوری نسخه یم پیچه 

 که انگار چه پخیه 

 

 خدا یم دانست چه فکر هایی در ذهن فرامرز 

 یم گذشت 

 او بلدش بود 

 رس تا پایش را از برش بود 

 خدا یم دانست االن این مردک بدبخت را 
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 با چه کسایز هم دست نیم دید 

 هایی در فورش نبود  چه نقشه

ز تخیالت زورش را دا برابر   همی 

 و حرصش را صد برابر تر مس کرد 

 برای کشتار دست جمیع 
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 _اگر بالیی رس زنم بیارین من یم دونم و 

 تو و این بیمارستان 

 یم کنم   که رو رستون خرابش

 

 مردک مثل سگ ترسیده بود 

 ستز نداشت و ناپخته 

  زار یم زد اول راهش است

 حماقت باری   اما با جساریر 

 در وجودش جان گرفته از حمایت اریک

 خود را جمع و جور کرد و گفت 

 

 

 

 _این کار چه یم کنید آقا

 ما همه تالشمون رو برای خان.... 
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 _ نمیخوام تالش کتز 

 فقط هیچ تالش نکنید

 فقط هیچ تالیسی نکنیددد 

 بزارید این هلیکوپیر لعنتر برسه 

ز   فقط همیننیز
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 _ نمیخوام تالش کتز 

 فقط هیچ تالش نکنید

 فقط هیچ تالیسی نکنیددد 

 بزارید این هلیکوپیر لعنتر برسه 

ز   فقط همینیز

 

 جنون و عصبانیت زیاد صورتش را قرمز 

 و سفیدی چشمانش را قرمز تر کرده بود

 به زور نفس میکشید

 رد اما هنوز یقه و یق ه کشی را ول نیم ک

 دکیر دیوانه هم حالش را میدید اما ول کن نبود 
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هایی که از بس در خانواده به خاطر و   از ان
دکیر

جایگاهشان تعریف و تمجید و تشویق شنیده بودند که 

 کردندحس یم

 آدم تر از خودشان پیدا نیم شود 

ز بود  همان همی 

 که اینقدر جسارت ابراز وجود کردن را در مقابل 

 فرامرز داشت 

 ازیک دست جنباند 

 باید کاری یم کرد 

 

 فرامرز کاری دست خودش در اشتباه ترین   تا

 مکان نمیداد 

 به سختر یقه مردک را از میان مشتاِن 

 برانگیخته اش برسون کشید 

 دست بر شانه با هیل محکم به عقب راندنش 
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 _ بسته دیگه 

 

 بر روی صندیل نشاندش

وع   به غر زدن کر و باالی رسش نگران و عصت  رسی

 

 _ولش کن توهم خ  گفت مگه خدا زده 

 از صبح تا حاال با با هزار نفر دس به یقه شدی 

 پاچه اون پرستاری رو که نگرفتر نیست 

 چته ؟؟

ز بارته   مگه اولی 

 هیچ چیش نیم شه 

 االن خودت سکته یم کتز مردک 

ز   حتر نزاشتر معاینت کیز
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  کتز اینکارا چیه یم

ایطش درس بگه   نزاشتر حتر از رسی
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 حرف های اریک جای انکه ارامش کند 

 بدتر موخ  بلند کوباند به صخره ی  ثبات وجودش

 

 

 _مردک چس مثقال سواد نداره 

ی ماسکشو از رو صورتش یم  ی انوقت یع طوری با یه پرستی 

 کشه و ببینید ببیند میکنه

 ییک ندونه فکر میکنه پروفسور 

 

 صندیل پرید و از روی 

 با نگایه دیوانه شده گفت 

 

 _ پس خ  شد اون کوفتر 

سه   گ می 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ل یم کرد   خودش را کنیر

 

 وحشنتاک خودش را از نعره ها و فریاد های 

ل یم کرد   پر از نگرایز و ترس از دس دادن کنیر

کد تا فوران نکند   تا نیر

 تا کاری دست خودش یا دوریانش ندهد 

 رفت  ی  قرار چند قدم عقب

 و با دستانش به اریک اشاره کرد 

 

ز   _ ببی 

ز منو چهار ستون بدنم میلرزده  ببی 

 که زنم تو دست ایناش 

نن  ز ی اشتباه بهش می  ز  همش میگم االن یه چی 

ز وسایلشونو عفونت کنه   که نکنه ضدعفویز نکیز
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 که نکند دستر دستر الیک الیک بکشنش 

 

ز جای بهش ندهد   انگاری زمی 

 ند طوری نزدیک شد با قدم های بل

 که انگار مسببش اریک است 
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 _اگر 

 

تا پنج دقیقه دیگه اون بالگرِد لعنتر رو سقف این   اگر

 خراب شده فرود نیاد

 اونوقت من یم دونم تو و این خراب شده ای 

 که قراره خرابش کنم 

 

 امان نداد  تهدیدش را که کرد
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ز لرز    بلند از جلوی چشمان   ان و عصبایز با قدم های زمی 

 پر از درد 

 و نگران اریک از پیچ راه رو محو شد 

 باید یم ترسید یا نگران یم شد 

 از روز های پیش رو 

 هم نگرانش بود هم تارس حد مرگ از او عصبایز 

 و هم دلش یم سوخت برایش

 فقط خدا به دادشان برسد 

 امان از روزی که ان هیوالی خفته در وجودش 

 بیدار شود 

 امان

 

 

 

 *** 
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 فلش بک 

 

 بر گذشته صدای پیامک گویسی که آمد 

ز دل کرد ه ماندن به زمی   ازاوهام و خیال و خی 

 ی  رقبت صفحه موبایلش را روشن کرد 

 

 _ جلو در دانشگاه منتظرتم

 تموم شد بیا!!! 

 

ه به صفحه گویسی ماند تایپ کرد   تیه از هر حش تنها خی 

 

 _ کالس دارم 

 

 مان نداد و زود جواب داد ا
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 _ یکشنبه ها تا سه کالس داری 



سوخر   مهشید حاجی زاده  
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 انگشتانش را به دروغ بر کلیدها لغزاند 

 

ایز گذاشته  _استاد جی 

 باید حتما وایسم 

 

 از درویعز که گفته بود دستانش یم لرزید 

 طبیعتش لحظه امکان داشت تایپ کند 

 دروغ گفتم

 ارم، دروغ گفتم کالس ند

 به دقیقه نکشید که پیامش رسید 

 

ون  _ همکالسیا ت دارن میاد بی 

 منتظرم 
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 باید خجالت میکشید از دروغ که گفته بود

 از درویعز که برمال شده

 

 

 اما درد درون سینه اش خییل بیشیر از 

 درویعز که گفته بود 

 درکه وقتر برای فکر کردن به این داشت را

 ت جلوی دانشکدهعاجز و با اکراه از روی نیمک

 هیز بلند شد 

 رفت  و ی  عجله و قدم زنان تا در دانشگاه

آن طرف خیابان با همان تیپ منحرص به فردو مردانش 

ز های لوکس قیمتر   تکه برییک از ماشی 

 صاحب کارش ایستاده بود 
ا
 مثل

 و دست به جیب با لبخند ی وری

یز از غرور نگاهش یم  کردلی 
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 و و منتظر بود تا کنارش بر 

 خیابان را با احتیاط یط کرد 

 و کنارش رسید

 بار کنارش ایستادن 

سید   باری ثابت کرد که قدش به زور تا بازوانش می 
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سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

دستان مردانه اش را که به سمت دستان لرزان ظریفش 

 سوق داد

 هر دو دستش را هول زده در جیب پالتواش فرو کرد

 مشیک رنگش و نگاهش را به کفشان کتویز 

 دوخت 

 آرام زیر لب زمزمه کرد 

 

 _ چرا این همه هوا یهویی رسد شد 

 

 رسدش شد  یعتز اینکه  یهویی رسد شدن هوا

 به خاطر این دست تو او نمیگید

 
ا
 مثل

 نگاهش نیم کرد اما یم فهمید 

ه اش شده  فقط خی 
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 در چشمان غی  رنگش  جرعت نداشت  

 بیاندازد   نگایه

 

 

 

 شش تمام تصوراتش به هم زد اما صدای گرم

 

 گشنته
 
 بریم یه خ  بدم بخوری  _حتما

ی  جون بگی 

 ...  رسحال ی 

 

 امان نداد و آهسته گفت 

 

 _ گشنم نیست 

 هوای رسِد یم خوام از اون قهوه تلخ که میخورد بخورم
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 انقدر در حالخ  رفتارهایش و عملکردش گرفتار بود 

 که نکته حرفش را نگرفت 

 د اما از بر بودشنگاهش نیم کر 

 از نظرش

 اما از دیروز تا به االن نظرش تغیی  کرد بود 
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از دیروز ساعت شیش و بیست و خشت دقیقه   دقیقا

ز   عرص  با دیدن آن صحنه نفرت انگی 

 باز نگشته بود 
 
 به زندگ

 زار زده بود  تا خود این لحظه در حوایل آن جا

ساده و زود باورش سوگواری کرد  گریسته بود برای رسشت

 بود 

او دلیل محکیم داده که   دانست با رد کردن بستتز بهیم

 بفهمد حالش خوب نیست

 که اتفاق افتاده 

 رسما هوا دلیل خوی  نبود  واال

 بستتز   برای رد کردن پیشنهاد



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 قول خوِد ی  انصافش   از طرف او
 که بستتز

 دین و ایمانش بود 

ز   در ماشی 
  را برایش باز کرد بدون حرفز

 و منتظر ایستاد

ز و معنا دارش  زیر نگاه سنگی 

 سوار شد 

ز که نشست بوی عطرش مانند همیشه مستش کرد   همی 

 

ش گفته   یادش هست که هزاری به او درباره بوی محرسی

 بود و

هر بار با نگایه بدون زیرنویس جواب داده بود پس مال 

 خودتون ندیدی 

 کاش فقط عطرش بود

ز یک مورد را بود که مستش کاش فق  ط همی 

 یم کرد 
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وارش از پیچش   امان از او که حتر جیب های رسی

 دستانشان 

 خاطره هاط زیبایی در خود جای داده بود 
ز  نی 

 

 یشان 
 

 روبروی کافز شاپ همیشیک

ز روبروی شلویعز  پشت شیشه های بخار گرفته ماشی 

 خیابون دم غروب کنارش بر روی صندیل نشسته بود 

ه نیمرخسبود   ماو ه  همانطور ی  وقفه خی 

کرد از نگاه اما پریماه با تمام تالششرسسختانه مقاومت یم

 کردن به او 
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 با انگشت اشاره اش بر روی 

 شیشه های بخار گرفته خط یم انداخت

 و با لجاجت منتظر یم نشست

ِ شیشه را ببیند 
ز  تا به گریه نشسیر

 

 نمیخوری _مطمئتز بستتز 

 

 باالخره گفتش
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نتوانست ی  توجه باشد شاید هم نتوانست کنجکاوی اش 

ل کند  را کنیر

 به ارسار خودش کالفه از شلویعز کافه از او خواسته بود 

ز بخورند قهوه هایشان را   که در ماشی 

وع یم  کردباید از یه جایی رسی

 ترسیداما یم

 انگاری که او گناهکار باشد

 ر بود اشتباه مال کش دیگ

 اما

 

 

 _ پریماه 

 

 دقیقه ۳۲۶ثانیه شمار فعال در ذهنش روی عدد 

 متوقف شد
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 ده دقیقه نشده بود 

 نمیدانست خوشحال باشد یا ناراحت 

 

 _بله 

 

ی شده  ز  _چی 

ی گفته ز  پیمان چی 

 پیام تو زندان طوریش شده 

 

 سوکت کرد تا پریماه جواب دهد 

ی نیست  ز  اما چی 

 

ی گفتم  ز  _یا هم نه من چی 

 من کاری کردم 
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 _نه

ی نیس...  ز  چی 
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 _ به من دروغ نگو من تورو حفظم

 قسم بخورم دیشت چشم رو هم نزاشتر 

 دیدی چشات قرمزتو 

 خ  شده 

 تو که دیروز خوب بودی

ی گفته یا کارکر...  ز  نکنه اون مرتیکه چی 

 

 _ نه 

 تو زدی 

 

بشود چه داد منتظرش که سکوت یکباره اش نشان یم

 غلظ کرد

 

 

 _دیروز سهیال بهم زنگ زد که کارم داره
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 که نام بردش نشان یم 
 

 چشمانش از شخصیت گنیک
 

گنیک

 داد توضیح یم خواهد 

 

 _همون که پیام دوسش داره 

 گفت که یم خواد بیینم 

ون   باباش اجازه نیم ده از خونه بیاد بی 

ز   و گوشیشو ازش گرفیر

 ونبهم گفت برم پارک پیش خونش
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اض جزییل از طرف شما   بنابه اعیر

 پارت گزاری بر یم گرده به همون روش قبیل 

ان دیشب پارت  تا جایی که تونستم سیع کردم به جی 

 بفرستم
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 _همون که پیام دوسش داره 
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EXCHANGE GROUP اکری از 

 گفت که یم خواد بیینم 

ون   باباش اجازه نیم ده از خونه بیاد بی 

ز   و گوشیشو ازش گرفیر

 بهم گفت برم پارک پیش خونشون

ز که رسیدم سالم نگفته پرس عموشو   همی 

 دید

از ترس اون خودش انداخت تو تاکش دست منو هم 

 گرفت با خودش کشید 

با اینکه بخاطر بالیی که رس پیام اورد   دلم براش سوخت

 بدم ازش یم یاد 

 اما دلم براش سوخت 

ِس   که اینقدر محدود و از خانوادش مییر

 

 سکوت کرد  پریماه

ز شود   تا هم خودش آماده گفیر
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 هم آماده شنیدن 

 

 _من ارسار کردم بریم کافه 

 

 همون کافه که خودت هفته قبیل بهمگفتر 

 برا دوستِت 

 

 با چشمان ریز شده یم پاید همه 

 هایش را العملعکس

ک اشفته حال ه شده بود به دخیر  فرامرز خی 

وعکرد  با این رسی
 
 پریماه عمدا

 خواست ببیند دستپاچه یم شود یا نه یم 

 واکنشش را ببیند 

 اما او خنت  فقط در چشمانش زوم شده بو

 د با یک نگایه بدون گم کردن خودش
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 مسلط
ا
 و کامل

 از این خونرسدی اش توانست خودار باشد 

 و مبغوض و متحرص لرزان گفت 

 

 _من دیدمت با اون دخیر زشِت 

ز نشسته بودی   روبه رو هم رس می 
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 فرامرز ترسید

عروسِک حسود را بیشیر از   ترسید بخندد تاخندیندش این

 دیوانه و عصیان زده کند 

 کیف یم کرد 

 ای کیف یم کرد از شنید کلمه دخیر زشته

 چقدر یم چسبید بر تنش

 اما پوسته جدی اش رسسختانه بخاطر او حفظ کرده بود 

ک خود را خایل کند   تا دخیر

 انگار این سکوتش  اما 

 در دیوانه کردن ملِک فریبنده اش کرد   تاثی  زیادی

 

 با همان آدم گنده هایی که باهاشون امدین خواستگاری.   _ 

 پشت رست وایساده بودن

 زدی توهم داشتر با اون دخیر حرف یم
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 _پریماه

 

 

 _ دیدم دستتو گرفت 

ه گ بود   دخیر

 

ه از حسادتش یم اگر که االن به ان صورت ماِه رسخ شد

 خندید و قربانش یم رفت 

 خییل خییل بد میشد 

ل کند  مگر یم توانست خود را کنیر

ه( را تکرار یم  کردآنقدر با کینه) دخیر

 انگاری... 

 القای  خطاب نیم کرد 
ز  پریماه هیچ گاه افراد را با اینچنی 

ز   چقدر فشار رسش بوده   ببی 
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 که به افرا لقب دخیر زشته را داده بود 

 

 

 _کیت  بود فرامرززززز؟؟؟
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ک سکته میکرد  اگر کاری نمیکرد دخیر

 چنان چشمانش پر از آب شده بود

 و لبان زیبایی اش از بغض میلرزید 

 و رسِخ رسخ شده بود 

 که فرامرز نگران شد نکند بالیی رسش بیاید 

 تجربه نکرده ب
 
ز فرایندی را در زندگ  ود فرامرز تاکنون همچی 

وجود داشت اما کش جرعت ابرازش را نداشت اما چرا 

 اینقدر برای نظرت بخش بود 

ز  دند همچنی  ز یعتز اگر زن های دیگر همه این حرفها را می 

 حس و حایل به دست یم داد

 قطعا نه

 

 _ اون دخیر زشت همکارم... 
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 میان کالمش پرید 

 

 _دروغ نگو

ه   چرا باید همکارت دستاتو بگی 

 چرا باید این همه آرایش کنه اصال   یا

 

ز که  _اگر فرشته من اونجا مونده باشه و دیده باشه همی 

 دستشو گذاشت رو دستم

 من دستمو کشیدم

 نکشیدم؟؟؟ 

 

ی بهش گفتر  ز  _نخی  یه چی 

 کشیدی    اون وقت

 خییل دیر کشیدی 
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ک  از ان همه کشیدی و نکشیدی های پر از حرص دخیر

 خنده اش یم گرفت 

 کرد آرام و منطقر آرامش کند اما سیع یم  

 

 _پری من اون خانوم فقط همکارم ... 

 

تو کافه قرار بذاری اون همه   _دروغ نگو چرا باید باهمکارت

 خوشتیپ کتز 
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 به خودت بریس

 تو کافه قرار بزار   با همکالیس پرسم  اگرمن

 ....
 

 اون دست منو بیک

 

 _ پریماههه 

 

 ریاز زده باشد ترسی زده بود نه ف

د  ز  با صدای آرام آنقدر محکم و جدی حرفش رامی 

 که از صدتا قبض روح کردن و نعر های 

 گوش فلک کر کن بدتر بود 

 

 کش که عاشق ماه یم شه   _پری خانوم

 به چشمک ریز ستاره های اهمیت نمیده که 
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 ی  انصاف بلد بود گ و کجا را بزند 

ه در  ز  ون دستت که مبهوت مانده شمشی  و نی 

 را به زیر بیاوری

ز کالمش   بدبخت پریماه که با همی 

 دلش صاف شد 

 

 فلک زده پریماه که دلش تند تند یم کوبید 

ه شد  فرامرز در چشمان خیسش خی 

ون زده از مغنه اش نهاد و  و دستش را روی تارک های بی 

 ابریشم های نرمش را لمس کرد 

 ش را جار یم زد و چشمایز که پرستیدن  و با لبخندی بینظر

به کاری را زد   ضز

 

 _عزیزم من باید دیوونه باشم
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 مث تورو ول کنم
 

 که فرشتیه قشنیک

 برم ی  اجوزه های درو بر 

 

 پریماه خلع سالح شده بود 

 حتر دیگر جان نداشت متهمش کند 

ه در چشمان گفت   مظلومانه خی 

 

 _ داری گولم یم زیز 

 داری خرم یم کتز 

 میگفتر راننده ای مثل اون وقتا که  
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 دروغ که نگفته بود 

حقش هم بود این ی  اعتمادی و حال عجیِب بعد شندین 

 حرفش 

 اما هیچ اشکایل نداشت 

ک را   جلبش یم کرد اعتماد از دست رفته دخیر

 

 _میخواست رسی مدارک تحویل بود 

 

 _ پس چرا ساعت کاری نیاورد 

 

 باید برمیگشت_چون که دیشب پرواز داشت 
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ز بودم   منم پیش افشی 

 گفتم بیاد اونجا 

 

ز نایم اصال وجود ندارد   سانسور کرد  افشی 

 وان رستوران هم برای خودش بیاد 

 نیم گفت چون شنیدن اینها برای پرنده ای که 

 در محور خانه اش سالها امنیت داشته 

 با دیدن اسمان سیاه و کدر 

 

 چشمش از روزهای افتای  یم ترسد 

 قابل قبول نبود  

ه شد   در چشماِن دو دلش قاطع خی 

 

 _تقرص منه دیگه بهت دروغ نیم گم 

 که اینجوری شک کتز به من 
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 _قول یم دی؟؟ 

 

 _قول یم دم

 

 

 

 دروغ حناق که نبود 

 حتر قولش هم دروغ بود 

 

 

 

* 
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 زمان حال
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 و اندی سال  ۱۳در طول این 

ران هزار بار از خودش پرسیده بود چطوری ، بیشیر از هزا

 گ چرا 

 انقدر دیوانه وار ، مجنون این پری مظلوم شده بود 

 چطوری ؟؟

 که همیشه و همه جا فقط محو حرکات و رفتار باشد

 حتر االن

 االن که رنگش پریده بود

ِ ریزی هم کنار چشمش پیدا شده بود
ز  چی 

وی ماورایی داشت   این که در وجودش نی 

 کرده جا به خود جذبش یمهم

 شیک درونش نبود 

 با احساسش چگونه تا کرده بود 

 او حتر از جانش ارزجعت داشت 
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ز حالش او را   که لحظه ندیدنش و ندانسیر

 مجبور به دوخت زمیتز به زمان یم کرد 

 

ز شده بود ز او عجی 
 دوست داشیر

 او انگار که عضو بدنش شده بود 

 یدی در رگ هایش بود گلبول سف   عشقر که به او داشت

 که نبودش امنیت بدیز اش را کم یم کرد

 و بودنش حفاظت یم کرد از خشمو و درد و عصیان . 

 کردن 
 
 انرژی میداد و امیدی برای زندگ

 باالخره بعد از مقدار کالیز حرص خوردن

 جوش و خروش کردن 

 به بیمارستان خودشان مستقیم منتقلش کرد 

 برده بودند  و بالفاصله او را اتاق عمل

ز   بعد از کورتاژ خارج کردن جنی 

وع کرده بودند  عملش را رسی



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ساعت گذشته بود ۶و االن 

ون آمده بود   که از ریکاوری بی 

 پریده بر روی تخت خوابیده بود
 

   و بیهوش با رنیک

 برادران را از کجا

 خدا عالم است 
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 ن همه خود را رساند  تا رسیدند انها هم

 به زور راهیشان کرر تا بروند 

 کارهایش را درست کرده بود 

 صبح به وقت ایران پرواز داشتند  ۷ساعت 

ز   به مقصد برلی 

ز آماده بود و فقط بیمار برای پیوند زدن کم بود   همه چی 

ز گذشته یم شد   گر روزی روزگاری مجبور به گفیر

 هیچ وقت برایش نیم گفت که این قلب را 

 آورده بود چگونهبه دست 

 هیچ وقت

ز گذشته او را ببخشد   اگر برای نگفیر

 امکان نداشت بعد از شنیدن
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 رِس پشت این عمل

 دیگر حتر نگاهش کند 

 فرامرز نه دلش سوخت 

 و نه عذاب وجدان خرش را گرفت 

ی که برایش مهم بود ز  تنها چی 

 سالمتر زنش بود 

 

 نداشتند  و ال به غی  بقیع هیچ اهمیتر 

 هم نگفته بود حتر به اریک 

 کرده بود
 
 رسیدگ

 
 خودش شخصا

ون آمده   تا االن باید  قلب از بدن اهدا کننده بی 

 و اماده اهدا شده باشد 

 آرام و قرار نداشت

 تا بهان لحظه صد هزار بار زنگ زده 

ایط را برریس کرده بود   و رسی
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 تا االن باید به هوش یم آمد
 
 قاعدتا

 یهویسی بلند مدت اما بنا به درخواست خودش برای ب

 باید درراغما به رس یم
ا
 بردفعل

اض را هم از او گرفته بود   با ی  رحیم حتر فرصت اعیر

 بردفرنوش را نیم

دش   و بع فرخنده یم سی 

 اما عیل 

 او دیگر اسمش عیل نادری نبود 
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 او زین پس فرهود پارسا 

 وارث و پرس فرامرز پارسا بود 

 اشت کارها د

 باید او را به جایگایه که لیاقتش را داشت 

 یم رساند 

ز قدم هم نشان دادنش به رئسای روس بود   اولی 

 اگر یم گفت که فرهود از زیز دیگر است 

رش بیشیر بور   ضز

ز و آشکار کردن گذشته به پریما    یا گفیر
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 کدام هوشمندانه تر و درست تر بود 

ز و پنهان کردن  اگر پریما دروغ گفیر

 خوب میکرد  اِل فرشته اش راح

 هیچ ابای از انجامش نداشت 

ز بود این فرشته معصوم با جان و دل   مطمی 

 یم پذیرف فرهود را 

 کرد بچه خودش نیست حتر اگر تصور یم  

 

به زد   کش به در تقه ریزی ضز

ون کشیدن   و او را از افکارش بی 

 

 آروم بیاد تو زیر لب گفت

 ه دارکه خرسوی با چشمایز دلهر 

 پا گذاشت  اما ظاهری محکم درون اتاق

 به طرفش حمله نیم کرد   اگ
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 و با حرف هایش نیم شستش 

 یک اینکه االن اصال وقتش نبود 

دو و اینکه چشمان رسد و جدی اش به نوبه خود وظیفه 

 اب کردن دل و زهره اش را به خوی  انجام میداد 

لجش دلش میخواست با مشتر بر گردنش تا آخر عمرش ف

 کند 

 اما خوب نیازش داشت

ز   باید متخصض همراهش یم بود   تا برلی 

 سالم قربانش را ی  جواب گذاشت

 

ا   شب تک تکتون بخی  دخیر

 اصال کاری به مزموم نظر و عقده هاتون نداره 

 همشونو هم یم خونم و برام مهمه 

اصال کامنتارو برای همیت باز گذاشتم که نظر مخاطبمو 

 بدونم 

 ا لذت یم برم از این که نقد یم کنید و واقع
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 ویل قبل از اون دو نکته رو باید بدونید : 

 

یک اینکه من تا جایی که تونستم سیع کرد مثل رمانای 

دیگه طوری ننویسم که طرف قاچافر یا مافیاس یا نیم 

ای کلیشه ای  ز  دونم چی 

 شاید خییل از ما تو جامعه به طور عمقر نفوذ نکرده باشیم 

ن تو الیه امن خانواده نهایت با دوستا و هممو 

 همکالسیلمون از جامعه دیده باشم 

 اگر بخوام بازش کنم شاید فضای مجاری

 اینجوری نیست اصال 
ا
 ویل اصل

 من از یه ستز که عقلم رسید و به بلوغ رسیدم 

 اعتقادم اینکه

 هیچ کس از اول بد نبوده 

 سیاه نبوده روحش تاریک نبود  

 
 

ایط محیظ ، ادامای زندگیش ، وضع حاال بستیک به رسی

 روش تاثی  گذاشته
 
 مالییا که هم بدشانش که زندگ
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 اللن قرامرزم همینطور 

 از اول عمرش هر خ  که خواسته داشته 

 مورده توجه چند صد نفر بوده خود خواه شد 

 و به تبع شغل خانوادگیش روش تا ثی  

 یم زاره

ه تو چهل روز مستمر توی دنیا واقعیت ما به هر کاری ک 

 انجام بدیم عادت یم کنیم 

سال با شکنجه کردن بقیه ارضا ۳۰یا  ۲۹فبها از مردی که 

 شده 

 انقدر خشونت ها روزانه تو خلوت دو نفر  

ز یه گروه میون یه باند   بی 

 که حد و اندازه نداره   تویه خیابون اتفاق یم افته

هاشون   نوزادهایی که تو اشغالیی 
ز ز نمونش همی   یم کیز

 نمونه خییل خرد و معمویم تو کالن شهرا 

ز ادم مجنون شده عاشق نه ها  حاال همی 
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 مثل به ادم مریض ، مریض گونع پریماه رو دوس داره

 هر کاری یم کنه برای موندش 

 اون یک ماه توی کما بودنش 

ز   دزدیده شدنش توصت رامی 

که و دلیل اصیل قهر کردنش بعد از اینکه فهمید فرامرز اون

 نشون یم ده نیست تو دوران بارداریش 

 همه اینا ریشه زده توی مغز فرامرز 

سیع نکردم شخصیت مرده داستاتم طوری بنویسم که از 

 غرور بیخود حتر عشقشم ابراز نکنه

بلعکس اون خییل راحت ترس از دست دادن زنشو پیش 

 همه بیان یم کنه 

ندادن  مریضز مثل فرامرز طبییع دروغ بگه برای از دست

 عشقش 

من هیچ وقت نیم نویسم فرامرز از عشق پریماه ادم شد و 

 درستکار 

 چون اون وقت داستان غی  واقیع یم شه 
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تا تونستم یه فرشته معصومو توی آغوش یه ابلیس 

 خطرناک انا عاشق رو  به قلم کشیدم 

 از واکنشی که نشون دادین فهیدم راهمو درس رفتم

 امه رمانو نخوندین  دومیشم اینکه شما هنوز اد

 فرانرز حاضز برای از دس ندادن عشقش بهش دروغ بگه 

 ماهم همینطوریم 

ون یا یه مشکیل دارم   مِن نویع گایه وقتا وقتر یم رم بی 

برای اینکه مامانم نگران نشه فکرهای ترسناک نکنهه بهش 

 دروغ یم گم 

 ازش پنهان یم کنم 

 نیم گم این کار درسته 

 که بهش دارم نیم خوام اذیتش کنم  اما بخاطر عشقر 
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آروم بیاد تو زیر لب گفت که خرسوی با چشمایز دلهره دار 

 پا گذاشت  اما ظاهری محکم درون اتاق

 به طرفش حمله نیم کرد و با حرف هایش  اگ

 نیم شستش یک اینکه االن اصال وقتش نبود 

اب کردن  دو چشمان رسد و جدی اش به نوبه خود وظیفه

 دل و زهره اش را به خوی  انجام میداد 

ز   دلش میخواست با مشتر  بر گردنش تا آخر عمرش زمی 

ش کند اما خوب نیازش داشت  گی 

ز   باید متخصض همراهش یم بود   تا برلی 
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 سالم قربانش را ی  جواب گذاشت

ز جوابش بود   سکوت رعب انگی 

 

 _قربان جان بچم گویسی ... 

 

 از روی صندیل زیادی ترسناک بود .  به یکباره جهیدنش

 خرسوی چند قدم از عکس العمل او عقب پرید

ز   و با چشمان لرزانش به قدم های محکم و بلند و زمی 

 لرزانش نگاه کرد

 

 

کم به عینه ندیده بود حکم هایش را از سهل انگاری 

 کارکنانش

 معدن نداشت!   سختر کاِر کنارش ، دست کیم از کار در

 فر که میداد ده ها برابر آن بوداما... حقو
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ین خطایی .... 
 کوچکیر

ینش عواقب سنگیتز داشت  کوچکیر

 عقوبتش را بزور ازش پس میگرفت

 به بدترین شکل ممکن درمان و مراقبتش میکرد

 تا با حوایس جمع تر و عقیل باز تر بر رس کارش برگردد. 

 خرسوی اطمینان داشت

ین قسمت ماجرا از جزای  که از او میگرفت اما ترسناک یر

به خوردِن آن جزا بود!  ِ از کجا ضز
ز ز نداسیر  همی 

 از کجا ... ِگ؟! چه موقع؟؟

ز از خطاکارهایش را  او خالقیت زیادی در تاوان پس گرفیر

 داشت 
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د که فکرش را هم نمیکردی ز  از جایی می 

 شاید گایه طول میکشید 

 که فکر کتز یادش نیست

یخت ... اما باالخره زهر   خودش را می 

ی که کیم دلش را تسیل میداد  ز  تنها چی 

 این بود که عواقب کار کش را از نزدیکانش نمیگرفت

ان میکرد !   کش که خطا کرده خود باید جی 

 در یک قدیم اش ایستاد 

رسدش با قض القلت  ی  رحمانه   و با آن چشمان ترسناک و

 ای گفت: 
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 _مگه مهمه؟ 

 

 د با لبهای چفت شده جمله اش گنگ بو 

ب به شانه اش  همانطور که پنجه های کشیده اش را با ضز

 میکوبید

 از میان دندان های چفت شده اش گفت: 

 

 

 _مگه جون بچه ی تو مهمه؟؟ 

 

به ی پشت رس هم و محکم به خرسوی فلک زده  دو ضز

 اغما رفته زد 

 

 _مگه مهمه جون بچه ی تو، 

 مگه مهمههه 
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 نعره زده بود

 های چند ساعته اش را، فشار 

 طرف چپ رس شده ی بدنش را، 

 خودش در گذشته شنیده بود همه 
 

 که از ی  عرضیک
حقایقر

 را فریاد زده بود

 رس قربایز بدبخت و بیچاره خرسوی

 همانطور که عقب و عقب تر یم راندتش

ی  توجه به چشمان گشاد شده از وحشتش یقه اش را 

 گرفت و باال کشیدش 
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 _مهم جونه زنه منه که اگه بالیی رسش میومد 

 یا اتفافر براش یم یافتاد 
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تو باید االن هرخ  داشتر و نداشتیو جمع میکردی دنبال یه 

 لونه موش واسه فرار کردن 

 در به در بودی 

 

 عاجزانه در دل خود زار زد

 که مگر تقصی  اوست، 

 پله هاست، مگر او مقرص افتادن زن او از باالی 

که مرد حسای  اگر خودت آنجا بودی و این اتفاق افتاده 

 دیگر چه ربظ به من بدبخت دارد

اما چشمان رسخ شده از خشم و رگ های ورم کرده گردنش 

 را که میدید 

 زبانش که هیچ افکارش هم محو میشد

شش هایش دیگر تحمل این تنگنا در ورودی گلویش را 

 نداشتند

 داشت خفه میشد

 ا مگر ان هیوالی ترسناک از دروِن چشمانش محو میشد ام
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 اما حرکتر نمیکرد

 کاش تمامش کند کاش جانش را یم گرفت و تمامش یم کرد 

 دیگر نمیکشید برده ی حلقه به گوش بودِن این خاندان را 

دلش هم گرم بود که بعد از مردنش خانواده اش زیر 

 مجموعه ی این مرد ،

 کامل یم خورند و یم خوابند   تا آخر عمرشان در رفاه

 اش را یم دید
 
 به عینه ثانیه های اخر زندگ

 که مالئکه دورش حلقه زده بودند 

ه تار  ز در نظرش تی  کل اتاق دور رسش یم چرخید و همه چی 

 بود 

ی نگذشته بود که با باز شدن در اتاق و جییعز بلند جایز  ز چی 

 را که یم کشیدند از تنش

 بق کرده بر جایش برگشت با اخم و تخم و لجبازی

 فرامرز بانگ نخراشیده ای که در رسش منعکس شد،
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خون از جلوی چشمانش مانند ابرها در روزی افتای  کنار 

 رفت
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 و خرسوی کبود شده با مردمکایز سفید شده نمایان شد 

 دستانش از دور گردنش سست شد 

ز ثانیه ای نگذشت که خرسوی ، کبود شده بر ر  وی زمی 

 افتاد
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،اگر پرستار جیغ نمیکشید جانش را در دیوانیک لعنتر

 میگرفت 

 رسفه های وحشتناک خشک خرسوی سوهان روحش بود

 حماقتر دیگر اگر جانش را میگرفت 

 در حال حاضز اوتنها پزشک مورد اعتمادش بود

ل کند   لعنتر نمیتوانست ده دقیقه خود را کنیر

 وحشی به جان دور و ثانیه ای یک بار همانند حیوایز 

 اطرافیانش یم افتاد 

 همه اثرات حال بد پریماه بودند 

 

 پرستار با چشمایز ترسیده از کنار دیوار 

 دور از او رم کرده ،

 آرام با نگایه زیر چشیم به طرفش 

 

ز رفت و کمکش کرد تا بلند  به سمت خرسوی پخش بر زمی 

 شود



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ز بلند  هول   کند  همینکه توانست وزن سنگینش را از زمی 

 زده 

 عطایش را به لقایش بخشید 

 و فرار کردند

ز جریایز  از آن روز هایی بود که نفس کشیدن خودش نی 

 درست میکرد

 عصت  دستش را میان موهای مواجش چنگ کرد

 و نگایه کالفه اش را به فرشته خفته بر تخت داد

سید   انگار که مییر

ون جهیده اش را  تماشا  بیدار باشد و با تاسف جنون بی 

 کند،

 ویل خواب بود

ون داد   دیم کالفه و محکیم بی 

 و نگایه که در اتاق چرخ میخورد به درگاه در گی  کرد 
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 فرهود پرسش و با نگایه ویران شده

ه نگاهش میکرد و   خی 

اریک هم چند قدم عقب تر با نگایه مملو از تاسف و 

ه به حال رغبت بارش ای  خی 
 ستاده بودنگرایز

 این اتصال را اریک قطع کرد 
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 و قدیم پیش تر نهاد 

 

 _همه خ  آمادس 

ز بشیم   باید آماده رفیر

 

 *** 

 

 فلش بک 

 

 

 تقق

دِر فوق امنیتر و غی  قابل نفوذ رو به رویش باز شد . اذن 

 ورود داده بود 

 او که در نزده بود! 
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 تازه داشت با خودش چه کنم چه کنم یم کرد   او

   در زدن یا پا پس کشیدنبرای 

 بزاق جمع شده درون دهانش را به مرارت بلعید 

 و لرزان در ضخیم و محکم را هل داد 

 اتاق کار شد 
ا
 و وارد تاالر بزرگ مثل

ز عظیمش پشت  بر روی صندیل تخت مانندش جلوی می 

 به پنجره رسارسی درون اتاق در تاریک نشسته بود

 کرد را دود یم    و ان پیپ ی  نظی    

 ان هالِه دود الودی که توسط ان پیپ ،

هر بیننده   رقصان بود منظره ای ترسناک در دل  در کنارش

 ای یم کاشت 

ون به اتاق سایه رویش بر یم     روشنایی تابنده از بی 

 انداخت 

ِِ بلنِدصندیل اش  بر تاِج

 انقدر که ان تاج بلند و فراخ آفریده شده بود

 یادی درشت مردانه اش یم کرد که مانع خود نمایی اندام ز 
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 از او نیم ترسید 

اما وهم نفوذ کرده بود در جانش از صحنه وهم آلود 

 اتاقش 

 هنوز بعد از گذشت دو ماه اقامت در این عمارت 

 ان همه بادیگارد ، خدمه راننده 
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 برایش عجیب و ترسناک بود 

 

 _بیا اینجا 

 

رد و با قدم های لرزان نزدیکش از افکارش را جمع و جور ک

 رفت 

 اطمینان داشت از ی  خطر بودنش

ی بودنش به دلیل نا  در بیمارستان در ان دوهفته بسیر

 معلوم به این نتیجه رسیدا بود 

 کنارش که رسید ، هویدا شد چهره زیادی خشن جذابش 

 

 _نزدیکیر 

 

 

 دستور نیم داد صدایش را بلند نیم کرد 
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 م و رسا بیان یم شد اما انقدر لحنش محک

ز انجام حرفش پیدا یم کردی   که ناخوداگاه خود را در هی 

 کنارش نرسیده دستان ظریفش را گرفت 

 و اندام پر وزنش را با حرکتر بر روی پاهایش نشاند 

ز مریض گونه در چشمان قی  رنگش  دیدن شعف و خواسیر

   قلبش را دیوانه

 و عقلش را زائل یم کرد 

که بر خرمن بلند خرمایی رنگش به قصد   دستان مردانه اش

 پرستیدن نشست 

ز افتاد  ی از بلندای برج قلبش پایی  ز  چی 

انگار که به حالت اغما رفت و دیگر در انجا نبود فقط 

 حرکت اعتیاد اور دستر در موهایش را دنبال یم کرد 

 

 _فرشته من حالش خوبه ؟ 

 

 مسِخ چشماِن نفوذ ناپذیرش بود



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 
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 _خوبه 

 

 کم جان و مبهوت گفته بود 

 نوازش گیسوانش که متوقف شد چشمانش را 

 به چشمش داد 

عمیق و خانه خراب کن انچان با نگاهش جان و تنش را یم 

 بلعید 

 که ترسناک جلوه یم کرد 

 حس دیوانه واِر درون چشمانش 

 را 
 
لبانش را بر لبان خود حس کرد جریان برق و شوک زدگ

 های خویز اش حساب یم کرد  در رگ

 انقدر که پرستش گونه یم بوسید 
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 احساساتش انگار که هوای بهاری ، 

 شکوفه های صوریر رنگ با شاخ و برگ هایشان

 از بوسه ماالمال از مالکیت و احساس ان مرد 

  رشدی خییل رسی    ع در قلبش نمو پیدا کرده بود
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 یاری در برابرش نداشت و  پریمایه که هیچ اخت

 اگر هم یم خواست

 کنار بکشد آنقدر که ماهرانه قطره قطره خوِن 

 درون قلبش را با مکشی قوی ،  کشیده بود

 که رمقر برای تکان دادن های پلکانش هم  نداشت

 فرایند نفسش قطع کنش

 را با بوسه ای کوچک بر لباِن درشت و خیسش 

 پایان داد

 کشید  و بند انگشتر رسش را عقب

ک بیچاره با کارهای مرد روبرویش  دخیر

ی که یم خواست بگوید هیچ  ز  چی 

باِن و بلند و محکمش  امکان داشت همان جا ضز

د  جانش را بگی 

بتر خلع سالحش کرده بود  اونقدر ضز

 که توان به ررستر نفس کشیدن را 
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 از او گرفته بود

 

 دیگر چه برسد به بحث کردن

 و جنگیدن

 قدرت فرامرز پر یم شد از 

جوشید از آن حس مالکیت و لذت از رگ های بدنش یم

 آن نگاه مسخ شده

 از حال و روزش

 انگار که پری روزهای اول ازدواج شان

 بار دیگر متولد شده 

ین و دوست داشتتز   شی 

 تا به ان سن به یاد نداشت تریس 

ی داشته باشد  ز  از کش یا چی 

 حتر وقتر که به دروغ ب گفته بود 

 بیچاره بیش نیست که راننده
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ی روحش این بود  اما این روزها درگی 

 که نکند به یاد بیاورد!! 

 که نکند بخواخد ترکش کند 

که نکند دیگر نتواند این چشمان ان رایحه مسحور کنده 

ز موهایش   عطراگی 

 آرامش وجودش برای خود ااشته باشد 
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 که نکند دیگر... 

 

 _ فرامرز 

 

 بود که از دنیای نکند هایشدرست 

ون کشیده بودش اما دلییل نداشت   بی 

 ان دنیا را ببیند که 

ل شده  با نگایه کنیر

 اما روایز ترسیده 

ه شد   به صورِت گل  انداخته اش خی 
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یس چرا اومدم پیشت؟؟   _ نمیی 

 

 مرسور از زبان باز کردن های فرشته اش 

 خود را به تاج ببند صندیل تکیه داد 

 

 سماجِت عجیت  سیع داشت خود را  با 

 خونرسد نشان دهد 

 

 

 اما فرامویسی اص مانع به یاد آوردن این یم شد

 که فرامرز الیه الیه های وجودش

 را لمس کرد و بلد است 

 

 _مگه پرسیدن نداره فرشته
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 باالخره بعد از دو ماه ملکه خونم منت گذاشته 

ون اومده   از تو الک تنهاییش بی 

 خوب پیش شوهرت بشینه مثل یه دخیر 

 مگه دلییل بهیر از اینم هست 

 

ک را بیشیر از پیش  انگار که جوابش دخیر

 معذب تر کرد 

 توجه به موقعیت مکایز اش که ندونستع و ی  

 خانه خراب کن

 خود را ناسازگار بر روی پایش تکان داد

 ی  اهمیت به عذای  که به فرامرز یم داد 

 زنش لحظه به دور از چشمان دو دو 

 پلکانش را درمانده بر روی هم فشار داد 
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 و در دل ان هیوالی لجوج و زیادی دلتنگ را

 به خاطر ی  جنبه بودنش مالمت کرد

 اما مگر بیچاره آرام یم گرفت
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 مگر یم توانست تحمل کند 

معشوفر که در چند سانتر اش برای خود ی  رحمانه ی  

 توجه به حال روزش

 والن یم داد ج

 و او هیچ حقر نداشت که بیشیر از بوسه ای 

 پیش برود 

ون بیاید  هر لحظه امکان داشت بی 

 آنچه که نباید شود را شود کند   و

 هنوز رس به زیر با دستان کوچک و لرزانش

 درگی  بود

 در حال احوال که در نیم وجت  اش 

 مرد داشت نفس های اخرش را یم کشد 

 روزی یم شود  ۲۰ماه و  ۶ن مرِد عذی  که اال

 که از بدن زیز که روزی ماوا همه دردها

 و درمان هایش بود 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 کرد مالزمت نیم

 

 و ی  خی  از دنیا در جهان معصومیت و خجالتش

 حرف هایش را تجزیه یم کرد 

 چگونه یم توانست معتز کلمه مالحظه را 

 برای ان هیوالی گشنه تشنه تفصی  کند 

 چگونه؟؟؟ 

 

 د که من حافظمو از دست دادم _ خ  ش

 

 هر چه حس خوی  که از عکس العمل های 

 ناغافل

ی های غی  عمدی زنش به وجودش تزریق شده بود   و دلی 

 با سنگ کوچیک از هم گسیخت

 چه زود غرق کیفور بودنش



سوخر   مهشید حاجی زاده  
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 و ترس در وجودش پر شد متنفر بود   جایش را به
 

آشفتیک

جرکننده   از به یا ز  آوردن حرف های میز

 یک ار 

ز  ز می  ز اتاق روبه روی همی   دیروز در همی 

 برادرنه به نیت نصیحت گفته بود 
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 _یه وقتایی یکیو اینقدر میخوای

که با از دست دادنش دوست داری همه اونایی که باعث 

 این جدایی بودن

 نابود کتز 

 اما کارمارو همه پس میدن 

 ت دادنکاری نکتز که کارما برای تو با از دس

 عشقت باشه 

 

 لرزاندلعنتر حتر ظاهر حرفش چهار ستون بدنش را یم

 چه رسد به عمقش 

ک اجازه نیم داد  چشمان پرسشگرو منتظر دخیر

 ها به فکر فرو برود که تا ساعت

 و تا زمایز که ریه هایش جا داشت 

 سیگار را با سیگار دیگر روشن کند 



سوخر   مهشید حاجی زاده  
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 شو غرق شود در چشمان کشیده و کهربای رنگ

 یه فکر کند یه نقشه بریز و هر خ  

 ی  رحیم در کیسه اش داشت را آماده کند 

 

 

 

د حتر  با مقابله با هر کش که بخواهد او را از او بگی 

 خودش

 آرام و خییل معمویل بدون ابراز 

 گفت    غوغای درونش

 

 _ برای چه همش یم پرسیم این سوالو 

 

دان به او زود تند و ی  وقفه ترسید از منرصف شدن جواب 

 جوابص را داد 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 _ آخه هیچکس جوابمو نیم ده 

سید    همه یم گن از آقا بی 

س  از آقا بی 

 بهم  حتر فرخ بانو هم جواِب درستر نداد

 از وقتر بهوش اومدم کش چواب سواالمو نیم ده 

 

 خود را بر روی پایش که دوباره تکان داد

 میخواست این که با صدای مخمیل اش 
ا
 و مثل

 نرمش کند 
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 _خوب

 خوب منم باید بدونم خ  شده

ز   برای خ  فرامویسی گرفیر

 

 حق داشت

 یم دانست در رسش هزاران سوال ی  جواب 

 وجود داشت و 

ز که هیچکس ابهام هایش را برطرف نیم کرد   همی 



سوخر   مهشید حاجی زاده  
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ش کرده بود   درگی 

ی یم پرسید در باره خ  شد  ز  چی 

 ه دورش یم کردای از صورت مسئلبه گونه

 نیم خواست رسدستر ، مجبوری

ی بگوید  ز  چی 

 مشکیل پیش بیاید   مثل راننده بودنش تا بعد ها

 به اندازه دو ما فکر کرده بود

 برای جواب سوال هایش 

 

 _افتادی 

 

 

زده از کشقز نگاه هیجان  حتر نسیه جواب دادنش هم مانع

 که کرده بود

 نبود 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 _ افتادم؟؟؟

 از کجا ؟؟؟

 

ز لحن و  میشد اگر که چه ز   با همی   همی 

 امید طلوع کرده در افتای  چشمانش

ی دیگری میخواست ز  از او چی 

 میخواست
ا
 رویایی یا مثل

 مثال مسافریر

ایر   برایش فراهم کند  رسویش گران غی 

ز دیگری اال این سوال   هر چی 
ا
 یا مثل

 

 

 _از روی پله ها 

 

ت چقدر   غروب امید طلوع تعجب و حی 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 
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 چقدر زمزمه کردن در کنار گوشش

ز بود  ز از عطر موهایش محرسی و شگفت انگی   و دم گرفیر

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  
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 _ تو ماه هفتم بودی

ین     صورت ورم کردت تو اون دروان خوشگلیر

ی ز  بود که تجربش کردم   چی 

 نمیتونستم ثانیه از نگاه کردن به شکم بزرگت 

 و نور توی صورت دست بکشم 

 

 درون موهای زیبایش فرو برد دستش را 

 با نگاه مجنونش به دور از حیله و دروغ 

ه در چشمان او ادامه داد     خی 

 

 _این قدر اون شکم بزرگ 

دوست   برام جذاب و  و اون ترکای روی پوستت شکمت

 داشتتز بود

 غی  ممکن بود شت  رو بدون بوسه های من 

 رو اون ترکا صبح کتز 



سوخر   مهشید حاجی زاده  
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 ودی از وجودشون با اینکه تو ناراحت ب

 اما برای من یه دنیا ارزش داشت 

 

 روز هایی که فرشته اش در کما ی  جان 

 بر تختر خفته بود 

 خود را در روزهای رویایی یک سال اندی پیش 

 تا خرتناقش غرق یم کرد 

 و پشیمون یم سد از هر راه اشتبایه که رفته

 بود 

ز را همان اول نکشته بود   فکر اینکه چرا رامی 

 دترین رسطایز بود که سلول هایش از ب

 نداشان او مبتال شده بودند

 بود 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  
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ین  روزای عمرم   _اون روزا برام شده بهیر

 

بدون هیچ عذاب وجدایز مکار با چشمانش در چشمان 

 پری اش
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 داشت   قست تصخی  عقلش را

 

 _ من که نبودم

ز اما انگار که میخواست از پله ها بی  ایی پایی 

ه زیر پاتو  که قالیچه می 

 از اون باال میاد یم افتر 

 

 او خود ابلیس بود

 رفتدر جلد همه با مکاری فرو یم

ز ذهنشان یم کرد   و حرف هایش را به درستر رسنشی 
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EXCHANGE GROUP اکری از 

 _وقتر رسیدم بیمارستان تو غرق خون بودی

 رست شکسته بود 

 حامله بودی 

 یارن مجبور شدن بچه را هفت ماهه به دنیا ب

 تو هم... 

 

 سکوت کرد 

 

 تا اثر کذب هایش صد برابر شود 

 

 _فرنوش نارس به دنیا اومد 

 و توهم تو کما... 

 

 تلفن اتاقش زنگخورد 

 همچون محبت الیه مبدا دروغ ظهور کرد



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 انگار که او هم خجالت زده باشد 

 اشاز دروغ های شاخ و دم دار بنده

 شده بوددسوزانه وسط مرداب دروغ هایش نازل 

 تا ادامه ندهد بیشیر از این

 تا به پایک این فرشته بیشیر از این اجهاف نکند 

 این ابلیس 

 تلفن را برداشت و کنار گوشش نهاد 

ی را نیم ز  شنید پریماه چی 

ز یم کرد حتر پچ پچ ریزی هم   هر چند که گوش تی 

   به گوش نیم رسید

 که شخض داشت به او یم
 

ز گنیک  گویند هرچی 
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 تغیی  کند
 باعث میشد رنگ نگاش جزی 

 چند ثانیه ای نگذشت که بدن حرفز تماسش را پایان داد 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 _اگه ملکه من اجازه بده 

 من یه توک پا برم جایی بعدش در بست 

 در اخطاریش 

 

 در این دو ما آنقدر پروانه وار به دورش چرخیده بود

 زبان ریخته بود  دل اب کن

 خدا میدانست  که

 با لبخندی کج و کوله نگرفت پاسخ سوال هایش 

 نارایصز را از روی پایش بلند شد   

 

ش زد   فرامرز لبخندی از  لب های آویزلن دلی 

 کنج لبش    و با بوسه ای

ک مات مانده را در اتاق جا گذاشته  دخیر

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 

 **** 

 

 زمان حال 

 

 

 قرنیه چشمش از پنجره دوجه داره درون اتاق 

 یدیدم

نگ است  که شی 
 آسمایز

   اما هر چه که تالش کرده بود

 ساعتر در حوایل محور نگاهش پیدا نمیکرد 

 بیدار شدن با بدیز خشک و  دیگر به

 اتافر پر از دستگاه های پزشیک عادت کرده بود 

 انس گرفته بود به درد کش 



سوخر   مهشید حاجی زاده  
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 به دقیقه ها بود در برزخ کجاست 

 چه شد 

 گذاشتمدنش یمزیادی از بهوش او   زمات

 زخیم بر روی سینه اش را   و

 سوزیز در رگش بود 

ن بر روی صورتش بود  ی  و ماسک اکسی 

 

 سیم های که وص بدنش بود 

 همه اکتشافت همان برزخ گیجیست 

ز را ببلیع   که با نگاهت یم خوایه همه چی 

 گلوبش به شدت خشک بود 

 اما آماج افکار مخمل به جانش بیشیر 

 آزارش یم داداز خشیک گلویش 

 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 

 

 

ایطم  از همتون به خاطر این یه هفته که منو به خاطر رسی

 درک کردین خخییل خییل ممنون 

 دستتون درد نکنه 

 از امشب دیگه هر شب پارت داریم 

 و دیگه داره اخرای رمان پارت گذاری یم شه 

 این چن هفته هم مارو تحمل کنید 

ز خدا خ  یم خواد   ببی 

 هر خ  هم غلط امال
 
یی بود به بزرگواری ، بخشندگ

 خودتون از بگذرید 

ید  از پارتا لذت بی 
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 باز هم کار خودش را کرده بود 

 ی  اختیاری با چند آمپول
 همچون انسایز

 بیهوشش کرده بود 

 بود   و کار خود را کرده



سوخر   مهشید حاجی زاده  
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هر چند یم دانست در این دنیا هیچکس هیچکس به اندازه 

 ه شدت او برای سالمتر اش نگران نیم شود . و ب

ز و عمل کردن  با او بحث   چه روز هایی که بر رس دکیر رفیر

 یم کرد 

 نباید ی  انصاف یم بود 

 مریض بود 

 حتر نتوانست واری  برایش بیارد 

 اما او همیشه کنارش ماند 

امش  همیشه و همه جا انقدر اولیتش بود احیر

 یم کرد اما 

ز   اما هاامان از همی 

ز  نیم توانست جلوی فکر هایش  ، خاطرات گذشته اش چی 

 هایی که یادش آمده بود 

د   را بگی 

   ناخوداگاه تصویر سازی یم کرند  بر روی پرده چشمانش

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  
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 چقدر گذشت چطور گذشت 

 گذشته بود    به هوش آمدن  چقدر از

 نیم دانست  را

 در دنیای اوهامش اشفته حال پرسه یم زد 

 شدن درب اتاق وحشیانه به واقعیت کشیده شد  باز   که با

ه بود   به روبه رو خی 

 با او شناسانده بود که صدای پاییش  ۱۴
 
 سال زندگ

 یا رایحه عطِر رسدش را بدون اینکه چشمانش

 او را ببیند حس کند 

 سیع نکرد خود را به خواب بزند 

 یا بلعکس نشان دهد که بیدار است 

سد کجاست؟؟؟   عمل کرد ؟؟؟تا از او بی 

 قلب از کجا پیدا کرد ؟؟؟

 بیشیر دوست داشت ببیند چند ثانیه زمان یم برد 

 تا بفهمد به هوش آمده 



سوخر   مهشید حاجی زاده  
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ون نداشت   شب بود و اتاق حتر روزنه ای کوچک از بی 

 هالوژن های اتاق هم خاموش بودنند 
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سوخر   مهشید حاجی زاده  
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ون  پنجره به و تنها اندک نوری از چراق های پایه بلند از بی 

 داخل اتاق نفوذ کرده بود 

 هزارو یک 

 در اتاق را ارام بست 

 هزارو دو

 به طرف چپ اتاق رو به روی تختش طرف کمدها

 گام بر داشت 

 هزارو سه 

 در ییک از انها را باز کرد 

 یخچال بود 

 هزارو چهار 

ون کشید و با حرکتر  درش را باز   بطری ای  از درونش بی 

 کرد 
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EXCHANGE GROUP اکری از 

 پنج   هزارو

ی اب را  جرعه جرعه نوشید   بیر

 ..  هزارو یسی

 ناگهایز چرخیدنش ترسناک بود بل اعوض که 

 تارییک بر صورتش سایه انداخته بود 

 واخمانش بر هیوال بودنش تاثی  گذاشته بود 

 

هیچ وقت نتوانست بفهمد چگونه بدون انکه ببیندش 

 تشخیص یم داد 

 چگونه حسش یم کرد 

 از نفس کشیدنش ؟؟؟

فرفر میان نفس کشیدنش در خواب وبیداریش  مگر چه

 بود 

 دو گام بلند تا کنار تخت لوکس و بزرگش برداشت 

 کنارش ایستاد 



سوخر   مهشید حاجی زاده  
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 دکمه ای باالی تخت را فشار داد

 و بر روی تنش خم شد 

 تابید  نور اندگ که

 چشمان قی  رنِگ نگرانش پدیدار شد 

 بر روی تنش بیشیر خم شد

 و نزدیک صورتش قرار گرفت 

 

؟؟؟  _   خوی 

 

 ی  انکه جوابش را دهد 

 فقط   ی  هیچ حش در مرمک چشمانش
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ه اش  شد   خی 

 فرامرز نگاه زیادی عجیبش را که دید

ی رس جای خودش نیست  ز  فهمید چی 

ی لنگ یم زند ز  چی 

پیش تر ها که به هوش یم امد درد دورن چشمانش موج یم 

 زد 

 دن هایش بود و با نگاهش خواستار ناز کشی

ه شده بود   عجیب خی 

 و بزدالنه نمیخواست شاخ و برگ دهد 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

   افکار منقز اش  به

 به جایش جایگذین کند فکر اینکه 

نگاهش برای گیخ  نایسی از بیهویسی های این چن وقته 

 است 

 

 _آب یم خوری؟؟ 

 

 باالخره با تکان دادن های پلکش به حرفش 

 واکنشی نشان داد

 ه یخچایل مخقز در کمد اتاق رساند فرامرز خود را ب

 

ون کشید  و بطری از آب معدیز های درونش و بی 

ون کشید   چند برگ دستمال را فرز بی 

 و اب را بر رویش ریخت تا خیس شود 

 بر روی دهانش را برداشت   آرام و محتاط ماسک



سوخر   مهشید حاجی زاده  
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به ای  و دستمال نمدار را بر  لبانش ضز

 یم گذاشت و بر یم داشت  

 را برطرف نیم کرد  ششمیدانست عط

 اما بهیر از هیخ  بود 

تا مدت ها رژیم غذایی اش را باید رعایت یم کرد . از امروز 

 باید ها و نباید هایی داشت 

 که خودش قدم به قدم کنارش بود 

 دکیر را باید خی  میکرد 

 چکاب الزم داشت

 دکمه کنار تختش را فشار داده

 شاند بوسه ای ی  حرف بر روی پیشایز اش ن

یک گفت  در دل به خاطر بودن این فرشته به خودش تی 

 نگایه به صورت رنگ پریده اش کرد 
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 امد که به طرف در برود 

 انگشت اشاره اش اسی  دسِت لرزان پری اش شد برگشت

 و باز دوباره کنارش قرار گرفت
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 لرزانش رسسختانه تقال یم کرد   با دستاِن 

ی  ز بکشد ماسک اکسی   ن بر روی صوتش را پایی 

 کمکش کرد 

 تا درش بیاورد

 یم دانست متنفر بود از این ماسک

 پریماه حس یم کرد با نزدنش بهیر 

 نفس بکشد  یم تواند

 با صدای گرفته و خش دار با مکافایر سوالش را پرسید 

 

 _فرر... 

 فرنوش کجاست؟؟؟ 

 

 _ پیش فرخنده

 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ی را که یم خواست بداند  ز  نگفت ان چی 

ساعت از عمل سختر که انجام داد بود  ۴۸پری اش تازه 

 یم گذشت 

احت مطلق یم بود   و هنوز باید اسیر

اگر دست خودش بود تا هفته دیگر بیهوش نگهش یم 

 داست 

 اما عوارض داشت

 مواد بیهویسی هر چقدر هم مرغوب بود 

 برایش مرصز بود 

 و بیشیر از این به ایمتز بدنش لطمه یم زد 

 کاری که باید یم کرد   تنها 

 دور نگه داشتنش از هر تنشی بود 

ک انگار که خود ی  حرفش را فهمیده باشد 
 دخیر

 ی  جان و ناتوان بغ کرده چشم از او گرفت 

 اخیم کرد 
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در ییک از بیمارستان   پریماه فکر کرد که با این اوصاف باید

ی باشد   های خصویص در لندن بسیر

ی که بر  ز  وی سینه اش حس یم کردو این سوزش ناچی 
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 باید بخیه هایش باشد 

ه در چشمانش   هنوز در نیم وجت  اش خی 

 خم شده بر روی تنش به چشمانش نگاه یم کرد 

 حدس اینکه دلتنگ چشمانش بود سخت نبود 

ه و پرستش وارانه نگاهش یم کرد  خی 

 نتوانست 
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ل کند   نتوانست خود را کنیر

 پر معتز گفت 

 

 نگار که دوباره از روی پله افتادم_ ا

 سال قبل  ۱۴مثل 

 

 بودار بود
ا
 حرفش کامل

 فرامرز در جا فهمید

 درست بود حرفش عادی و معمویل بود 

 اما پریماه هیچ وقت اینگونه حرف نیم زدد 

 لحنش مشکوکش یم کرد 

 امکان داشت حافظه اش را به دست آورده باشد   

 خ  شده در گذشته  امکان داشت یادش آمده باشد که

سد  سید از او بی   فرامر مییر

سدها   نه که از قهرش یا بر مال شدن دروغ هایش بیر
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 یم ترسید فهمیده باشد

 به قلبش فشار بیاید حالش بدشود 

 چرا اینگونه نگاهش یم کرد 

ی نگفت  ز  چرا اینگونه سوال یم پرسید هیچ چی 

ه شد  و فقط خی 

ز   با نگایه بیتفاوت اما دروغی 

 

 دوباره هم قالیچه رفت زیر پام   _ 

 و از باالی پله ها فتادم 

 چقدر من بد شانسم 
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#part_538 

 

 

 

 

 

 

ی بود در کشوری   امروز باالخره بعد از یک هفته بسیر

 غریب به اضار خودش مرخص

 یم شد 

ییم ماند ها که میگفتند باید بیشیر از این بسیر  دکیر

 اما آنقدر اضار به برگشت داشت

 آورداونقدر به خودش فشار یم
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 که فرامرز کوتاه آمد 

سد زخم بزرگ بر روی سینه اش عفونت کند   یم فهمید مییر

 نگرایز واقیع اش را کامال حس یم کرد 

 اما اگر ثانیه ای بیشیر در ان بیمارستان یم ماند 

 خفه یم شد 

 دلش یم خواست حمام کند 

 اما این زخم لعنتر 

 ی  هم نیم توانست بخورد حتر غدا درست و حسا

 از سوپ متنفر بود دیگر 

 با فرامرز اصال حرف نیم زد 

 حتر در چشمانش هم نگاه نیم کرد 

 

 یم دید که از ی  اعتناییش دیوانه یم شود 

 اما قاطعانه به ی  مهریش ادامه یم داد 

 خوی  نبود 
ز  به دست آوردن حافظه اصال چی 
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 سال  ۱۴انهم بعد 

 را غرق گذشته یم کرد شبها تا صبح خودش

 او هم پا به پایش بیدار یم ماند 

 و فقط نگاهش یم کرد 

 فکر اینکه ان بچه کجاست 

 چه یم کند 

 اصال زند... 

 حتر تصور کردن مرگش هم بیچاره اش یم کرد 

 یم دانسن فرامرز به رفتارهایش شک کرده 

 برای بیهوش کردنش باشد
 
 قهر او نیم توانست ضفا
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 یم دید که از ی  اعتناییش دیوانه یم شود 

 اما قاطعانه به ی  مهریش ادامه یم داد 

 خوی  نبود 
ز  به دست آوردن حافظه اصال چی 

 سال  ۱۴انهم بعد 

 شبها تا صبح خودش را غرق گذشته یم کرد

 او هم پا به پایش بیدار یم ماند 

 و فقط نگاهش یم کرد 

 فکر اینکه ان بچه کجاست 

 یم کند  چه

 اصال زند... 
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 حتر تصور کردن مرگش هم بیچاره اش یم کرد 

 یم دانسن فرامرز به رفتارهایش شک کرده 

 برای بیهوش کردنش باشد
 
 قهر او نیم توانست ضفا

به زد  کش به در اتاقش چند ضز

 و باز شد 

ون کشید  پریماه را از شکنجه گاه خیال بی 

د یهویی در را باز یم
ز  کرد  فرامرز در نمی 

 و داخل یم شد 

 پس امکان این که او باشد نیست 

 

 تا ی  محلش کند 

د  و حضورش را نادیده بگی 

 از میانه در که رس عیل که پدیدار شد 

 بر لبانش جان گرفت لبخندی 

  عیل لبخندی ی  جان و خسته ک پر دردش را که دید
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ی از درون وجودش فرو ریخت   ز  چی 

 چقدر زیبا میخندید 

  حتر االن

کامل داخل رفت و در را بست و خودش را کنار تختش 

 رساند

ه شد    پریماه گله وارانه به چشمانش خی 

 و بق کرده گفت 

 

یز  ز  _ پرسه ی ی  معرفت اینجایی اما به من یه رس نمی 

ه  تو این کشور غریب تو این بیمارستان دلم میگی 
 

 نمییک

 چرا نمیای

 دنم خجالت نکشیدی فقط همون یه بار اومدی دی
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از جلسه های معارفه ی چند ساعته ،   چه برایش یم گفت

 یا از مهمایز های شلوغ پلوغ پر از افراد کله گنده
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یا هم از اجازه ندادن پدرش برای دیدن مادرش ناگزیر تنها 

 کاری که از دستش بر یم آمد را انجام داد 

 

 نمیداد بیام   _ آقا اجازه

 

... _آقا خ  ییل هم ی 

 

قبل از این که حرفش را کامل کند میان حرفش پرید دلش 

 یم خواست این زن را همیشه خوشحال ببیند 

 دیندش به خودی خود بر رس این تخت عذاب آور بود 

 دیگر تحمل شنیدن ناراحتر اش را نداشت 

 فرامرز گفته بود که حافظه اش را به دست آورده 

 و گفته بود که قهر است با ا
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 همه را با من من کردن و دس دس کردن بیان کرد 

 اخرش هم خییل دور از تصور و عجیب 

 از او خواست که پریماه را ارام کند 

 

 _راست میگه بنده خدا خب

   عمل قلب اونم

 عمل قلب باز کردن

؟   الیک که نیست زبونم الل اگه عفونت کتز خ 

 

 لجبازانه بیخود و ی  جهت گفت   پریماه

 

 ن هیچیم نیست _م

 خیلیم حالم خوبه 

 نمیخواد زور گویی اون ظالمو توجیح کتز 
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 عیل کنجکاوانه مثل خاله خان باخ  ها نزدیکش

   شد

ه در چشمان زیبای مادرش گفت   و خی 
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 _خانوم

 با اقا قهر کردین 

 

پریماه با اخمایز در هم بر رس تخت جابه جا شد و سیع کرد 

 یتفاوت جواب دهد  ب

 

 _چطور؟؟؟ 

 

 _خییل خییل عصبانیه

 همش داد یم زنه 

 با همه دعوا یم کنه 
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تون بحث کرده بود   با دکیر

 رئیس بیمارستانو مجبور کرد یه پرستارو اخراج کنه

 حتر اون روز با اریکم بحثش شد 

 

ز گفت   پریماه عصت  و ناراحت غمگی 

 

 _اون همیشه عصبیه 

 یم گه و با همه دعوا یم کنه همیشه به همه زور 

 

 

 _همیشه نه 

 من خودم دیدم اون روز جلو هتل یه زن مست بود 

 یه تلو تلو یم خورد 

از کنار ما که رد شد یه هو حالش بدش و افتاد تو بغل 

 رئیس بعدشم باال اورد 
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 همه مون از ترس خشکمون زده بود 

 ویل اقا خییل عادی به زِن کمک کرد تا  بلند شه 

 رشم به رانندش گفت برسونه خونش اخ

 

ت زده   پریماه متعجب و حی 

 از واقعه غی  قابل وقویع که شنیده بود 

 لرزان گفت 

 

؟؟  _چت 

 گفت برسونه خونش 

 امکان نداره 
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EXCHANGE GROUP اکری از 
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 فرهود در دل خود تایید کرد حرفش را اما 

 به دروغ گفت 

 

 _باور کن 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ی خودم من خودم دیدم خودم با چشما

 

 و با دستانش به دوتا چشمانش اشاره کرده 

 عیل برای خودش داستان رسایی یم کرد 

 و پریماه را بیشیر از متعجب و ناراحت یم کرد 

 اینطور از نظر خودش جوابگو بود 

 

ون از اتاق با دیدن قیافه زنش و شنیدن  و فرامرز که بی 

 حرف های ان بچه 

ه مثل سکته ای ها به صحفه نمایش    گر تبلتش خی 

 شده بود کم فاصله تا خود را درون اتاق بیندازد 

 تا با پس گردیز حال ان بچه پرو را جا نیاورد 
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 *** 

 

 

بالگرد به رسعت و با شدت تنظیم   پره های بلند و بزرگ

 شده ای

 در چرخش بودو این فرایند 

اطراف خود درست کرده بود دستش   طوفایز بزرگ دور و

ی درون هواپیما گرفت و با حرکتر جثه ی  را به دسته

 بزرگش را

ز رنگ و زیبای زیر پایش     بر روی چمن هایی سی 

 انداخت

 درونش پر بود از احساسات خانه خراب کن 

ل   و غی  قابل کنیر

 خشم درون وجودش شناور بود 

 و هر لحظه امکان داشت پرش به پر کش بر خورد کند 
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ی منحرص بفردی عینکش  بر روی چشمش   رابا پرستی 

 گذاشت 

 نگایه به آن طبیعت و منظره ی بکر   با نیم

 به سمت آن قلعه مخوف 

ز حال جذاب حرکت کرد   و در عی 
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ز و بچه ها پشت رسش به راه افتادن این  اریک ، شاهی 

وکه بود  جزیره با اینکه میر

 

 اما عجیب به دلش یم نشستو

 دبو   تسیل دهنده روحش

 شاید به خاطر اینکه جوایز اش اینجا پرورش 

 داده شده بود 

 ورزش های طاقت فرسا  تمرین های شدید ،

 روزهای زیادی که اینجا گذراند 

 همه و همه را جلو چشمش یم دید 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 از دور  میدیدش

 مثل همان همیشه ها 

 مثل همان بیست سال و اندی پیش

 .  جدی و مقتدر اما پی 

 دموهایش سفید شده بو 

ه نگاهش یم  کرد و قدم هایش را او هم خی 

 یم شمرد برای رسیدن کنارش

 روبرویش که رسید   

 به جای به آغوش کشیدنش روبه روی هم ایستاد

 

 

ه شدن   در چشمان هم خی 

ه شدند   خی 

ه ش...   خی 
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ای بعد و مشتر وحشتناک بر روی شانه اش کوبیده ثانیه

 شد 

 به همان رسعت   گربعد به همان مرگ باری مشتر دی  و

 مویرگ های شکمش را پاره کرد 

 اش جالب بود ابراز های محبت مری  

 بیاورد   از خیم که به ابرو اش  اما دری    غ

 ی  طاقت و از درون خورد نگاهش میکرد 

ز های   گارد  کردبچه ها را حس یم  گرفیر

ی که نیم دانستند ز  انها که چی 

چطور   رانهفرامرز با حفظ کردن به شدت ظاهرش مغرو 

 بودی گفت

 از ابرویش را باال فرستاد   
 

 لنیک

 

 سال بد باشه ۱۰_ اگه بعد از 

ز بهت بگم  اون وقت باید یه چی 
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EXCHANGE GROUP اکری از 
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EXCHANGE GROUP اکری از 

ز باری بود که اخمش ل  بعد از یک ماه و نیم این اولی 

 کنار رفت و خنت  کشی را نگاه یم کرد 

 تمام سعیش را در این چند روز کرده بود 

 تا مخقز اش کند 

 جلو امد و مردانه فرامرز را در آغوش کشید

توانست متعجب شدن افرادش را از ژاپتز صحبت ندیده یم

 کردن ببیند

ون امد  اما توجیه نکرد و  از آغوشش بی 

به بر روی شانه ای که نابودش کرده بود یک  با دوتا ضز

 بریم داخل زمزمه کرد

 و خود جلوتر داخل شد

 ه از درگاه در خارج شدبه محض اینک

 و رفت کتفش را گرفت و به دور خودش ی  طاقت چرخید

 هخ  کرد   آییت  ی  صدا اما طوالیز از میان فکش  

یک دستش بر روی کتفش و دست دیگر بر روی شکمش 

 بود 
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به ها را صد برابر سخت ترش  این حرکت ها این ضز

   برای حفظ میم میک های صورتش  روزی  را

 مل یم کرد باید تح

روزی گلوله ای که بر کف دستش زد مجبورش کرد با وجود 

 ان  درد وحشتناک 

ه شود   خونرسد یک ساعت فقط در چشمانش خی 

اف یم کرد    سنش باال رفته   باید اعیر

ز تر  آمده بود  طاقتش هم پایی 

به روز هایی برایش باد هوا به حساب یم امد 
 االن این ضز

دو زن و بچه ها با وجود تی   جلوی چشم های متعجب آن

 های وحشتنایک که 

ی دیده اش یم کشید   جاهای ضز

 درصدم ثانیه موودش عوض شد

 و با قدم های بلند و محکم وارد سالن شد

 بر روی صندیل پا بر پایش نشسته بود
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 و با فنجایز در دست

ه به او از آن دم یم گرفت  خی 
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 روی صندیل نشست   رویشکنارش رفت و روبه 

   انگشتش یک از فنجان های دیگر را برداشت با اشاره

 بخار از او بلند یم شد 

قلت  رس کشید و نگاهش با آن قاب عکس بزرگ بر روی   

 دیوار گی  کرده بود گفت 

 

 _ کجاست؟؟؟ 

 

 تو سلولشه   _ 

 

 بدون پرسیدن سوایل در چند ثانیه منظورش را یم گرفت 

 یم توانست این کار را انجام دهد تنها او   ود کهتنها او ب

 

 _ یم خوام ببینمش
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EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 

 

 _ چایی تو بخور 

   بعد برو دیدنش

 

 فهمید یم  زبان نیم آورد اما فرامرز  به

 چند دقیقه کنارش بنشیند  درخواستش این بود که کنارش

 تام داشت  بعد از فرخنده او تنها کش بود که به ان اعتماد

_ژاپتز گریتو ر     و یه دو رگه اسپانیایی  امی 

 به خاطره هوش و نبویعز که داشت اف ی   ۶از   که
 
سالیک

 آی آمریکا پذیرفته شد

ای تو هوش سیاه برتری از اون موقع تا حاال هر زمینه

 داشته 

 سال و رد کرد ۱۸خرسو پدرش به محض این که 
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 به این جزیره فرستادش 

 تا توصت او اموزش ببیند 

 گفت برای درس رفته کانادا   به بقیه هم

 حتر اسمش در ان دانشگاه به عنوان دانشجو ثبت کرد 
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EXCHANGE GROUP اکری از 

 

فرامرز برای آموزش های وحشتناک آمده بود حدود   اما

 سالش که شد ۲۳

 این جزیره را ترک کرد 

ز را تجربه کرده بود  در این پنج سال هر چی 

ز تمرین ها بود    اصال به لطف همی 

 هنوز زنده بود و نفس میکشیدکه 

 و انقدر در دنیای تارییک ها قدرت داشت

 از همان سالها به بعد به جای پادایسی   گریتو

 که از پدرش یم گرفت   

 کردن تا ابدیت توی این جزیره   خواستار و ماندن و
 
زندگ

 بود

 خودش اعتقاد داشت که انرژی زیادی درون

 صخره های این جزیره وجود دارد   

 از ان موقع تا حال هنوز که هنوزه اینجاست   ی همسنبرا



سوخر   مهشید حاجی زاده  
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 _ زن و بچه ات چطورن ؟؟

 

 

 

ی نیم خواست برایش بگوید و توضیح  ز در این باره هیچ چی 

 بدهد 

ز زن آنقدر عقیده ی مضحیک داشت  از زن و دوست داشیر

ی برایش ز  که نیم گفت چی 

های دوروبرشهرچند یم  دانست که یم داند خی 

 را 

ز فکری یم کرد  باید برای  فرهود نی 

هنوز دو دل بود برای آینده ی فرهود نمیدانست کنار او 

 برای آموزش بفرستدش یا نه

 همه تالشش را کرد



سوخر   مهشید حاجی زاده  
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ز روبه رویش  ز بی   که چشمانت پیش عقاب تی 

 خشم و عجز و رسگردایز اش را مخقز کند . 

 این یک ماه داغون بودنش را نشان ندهد 

 

 _خوبن 

 

 نفش عمیق کشید 

 خونرسد از جای خود بلند شد و 
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EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 _ باید ببینمش 

 

 از جایش بلند شود  یم خواست که

 با دست اشاره کرد   اما فرامرز

 

م   _ نیازی نیست خودم می 

 خودم میتونم برم 

ز تا من بیام  تو بشی 

 

 

 را با قدم هایش خایل میکرد
 

 دیوانیک

ز مردی که بر روی مبل نشسته  ی  توجه به چشمان ریز بی 

 بود

ون زد   از سالن بی 
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 حال تنها اریک همراهش یم آمد

این قلعه در ییک از جزیره های دور افتاده اسکاتلند قریز 

 پیش توسط پدربزرگ پدربزرگ ساخته شده بود 

صخره های خییل بلند و مرتف که قلعه بر رسش را علم 

 کرده بودند 

 

کوسه های سفید   دور تا دورش را گرفته آبهای رسد و پر از   

 بزرگ تسخی  کرده بود 

ی خودشون هر   ۱۰کوسه های آدم خواری که تا     کیلومیر

 متوجهش یم شدند  جنبنده دور خودش را

 مگر میشد

د  شکل دندان هایشان را از یاد میی 

 
ا
ی اش او مثل خوب به یاد داشت در ییک از روزهای یادگی 

 با ارفاق او را مجبور کرده بود

ز  یک روز کانل  ان پایی 

 بدون اب و غذا باشد 
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 بجنگد   با کوسه ها  و او مجبور بود

 یخبندان بجنگد   با

 با زخم های خویز که ان صخره های 
 

 با گشنیک

 بر تنش اایجاد کرده بجنگد 

 ، از این بدتر رسش آمد اولویتش 
 
تا اگر روزی در زندگ

 تحمل کردن و زنده ماندن باشد

 و آب دیده شود 

خود   دان وحشتناک اما متفاوت هم درونقلعه یک زن

 جای داده بود
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 زندایز شکنجه نیم شد 

 نمیخورد   کتک

 برایش فراهم بود  غذا

 ویل آنقدر از روح و روان مورد آزار و اذیت قرار یم گرفت

 مردن   که روزی صد هزار بار ارزوی

 اقدام به خودکشی یم کرد  و

 اری    خ این زندان متوانسته بود اما هیچ کس در ت



سوخر   مهشید حاجی زاده  
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 خود را بکشد 

 بیصدا داشتند 
 
 مرگ

 
ا  اکی 

 شب یم خوابیدندد و صبحفردا چشمشان 

 باز نیم شد 

 دق یم کردنند 

ین لباس ها برایشان    ز ها و بهیر ین ویتامی 
ین غذاها بهیر بهیر

 آماده بود 

 شد اما آنقدر روشن هر روز و هر روز کشته یم

 ت نداشتند که با مردها تفاو 

 مرد هایی در لباس و اتاق و خورایک عایل 

 

 

 در توسط ییک از نگهبان ها باز شد 

 دیدن چشمانشان دیگر برایش عادی شده بود 

 هیچ کس حاضز نبود 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 در اینجا کار کند 

 پس افرادی را که شناسایی میشدن

 را با تزریق ماده ای بسیار خطرناک و مخدر ، معتاد کننده

 کردند ت جدا یماز حالت آدمی

 تا مانند ربات یا برده ، آماده خدمت باشند
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سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 

اع  این روش را  کرده بود    پدر بزرگش اخیر

 کش که این مواد را بدنش دریافت یم کرد 

 دیگر نه یم دانست کیست

ی را ز  حس یم کردند  نه چیست و نه چه چی 

 کردندماهانه باید تزریق یم

 تا اثرش نرود

 آدمک های گنده با چشمان سفید   این

 با شنوایی بیست برار یک فرد معمویل

 با ربات هیچ تفاویر نداشتند

 سایل دیدش ۱۲با ایستادن نگهبان بعد از 

 بر روی صندیل نشسته بود 

 و دستانش را با زنجی  از دو طرف 

ه هایی به دو دیوار کنارش  بسته بودند  باگی 
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 با اشاره که نگهبان کرد 

 ر را باز کرد د

 آرام به داخل اتاق قدم برداشت

 انقدر که حس نفرت و انزجار و کینه از او 

 در وجودش یم جوشید

 که هر لحظه منتظر بوده

ین اشتباه بکند   لحظه ای کوچکیر

 

ون بکشد  تا آن کلت کمری درون کمرش را بی 

 و با گلوله هم انجا خالصش کنید تا یه عمری 

 ن دوماه زجر کشیده بود به خاطر او چقدر در ای

ش   چقدر پرس بیچاره و ی  تقصی 

 تباه شده بود 

 چقدر زنش اذیت شد 

 وقتش نبود باید میفهمید
ا
 اما فعل



سوخر   مهشید حاجی زاده  
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 چطوری در این زندان توانسته بود   

 کمکش کرده   بچه اش را از هم جدا کند باید فهمید گ

 نزدیکش شد  آرام و وحم آور

   از یک زره رسد و تاریک ، دری    غ  در آن سلول

 انعکاس نوری

صدای برخورد کفش های مرغوب و مارک دارش به   

 موزایک سیاه شده کف ان چهار اتافر 

 زیادی ترسناک بود

سال در این چاردیواری بدون دیدن نور  ۱۳کش که    

 خورشید رس کند 

 

 

 

 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  
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سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 حس  
 
ز میشود مطم  هایی شنوایی و بویاییش قویقطعا ی 

 وارد 
 

بود که فهمیده فرد غی  از انسان های همیشیک

 منطقعه اش شده 

ز نگه داشته بود امکان  اما رسسختانه هنوز رسش را پایی 

 نداشت که بخواهد فرار کند

 شدندفرستاده یم  همه کسایی که اینجا

 با چشمایز باز   لحظه ورود شان

 جزیره را یم دیدند

بل امکان است روبرویش غی  قا  تا ببینند خروج از اینجا

 قدمهایش را متوقف کرد 

 و ایستاد

کلتر که در دستش را داشت را زیر چونش گذاشتم و با 

ز   رسش را بلند کرد   فشاری ناچی 

 

 بالخره از هم جدایشان کرد

 تغیی  چندایز نکرده بود 
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EXCHANGE GROUP اکری از 

 سفید شده بود   مو های رسش

ز و چروک های سطخ و عمیقر  کنار چشم و پیشانیش چی 

 چشم دیده میشدبا 

ه تر شده بود  رنگ پوستش چند درجه تی 

 فاکتور یم گرفت   اگر الغری وحشتناکش را  و

ی نکرده بود   یم دید که تغی 

 رسسختانه پلکهایش را بسته نگه داشته بود  

 داشت 
 
 خودش کم دردرس و بیچارگ

ز بیشیر زور به دلش یم کرد  ف نی   حال این بیرسی

 در گلویش فشار داد پیکان اسلحه اش را بیشیر 

 از دل 

 از وجود 

 بالخره از هم جدایشان کرد

 چشمان  اما چشمانش ، این

ز پرو ۱۳با اون چشماِن     سال پیش ، آن رامی 



سوخر   مهشید حاجی زاده  
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 که برای خودش پادشایه یم کرد   

 توفی  زیادی داشت 

 پر بود از رسدی و ی  حش 

 مردمک های چشمش گشاد شده بود 

 که شناختش    یم فهمید

د  شکنجه گرش را  ر میشداصال مگ  از یاد بی 
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سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _یم دویز پشیمونم 

ز و به جاش عذاب دادن  ز بار از نکشیر  برای اولی 

 ییک پشیمونم 

 

 وحشی موهای لند و ژولیده اش را گرفت و از پشت کشید 

 کنار گوشش خمصانه پچ زد 
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 _مثل سگ پشیمونم که جونوری مثل تو رو 

 م محو نکرد

 

ه در ِتش چشمانش   رسش را بلند کرد و خی 

 حرص درار گفت 

 

 _هر چند که االنم محوی 

 

عصیان درونش موج یم زد با تکرار حرف های فرهود در 

 ذهنش 

 از عذاب در وجود خود همچون ماری به خود یم پیچید 

 

ه   _دلم یم خواد مثل یه حرسی

 مثل یه نجاست زیر پام لهت کنم 

 الم مسکن بهت بزنن دلم یم خواد یه ع
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م    تک تک عضو بدنتو جلو چشم خودت بی 

 کوسه هایی    بندازم توی دریا تا تو قرنیه چشمات ببینم

 که دارن یم خورنت 

 اما یم دویز چیه حتر لیاقت نداری 

 لیاقت ارضا کردن جنون منو هم نداری 

 باید همون موقع یم کشتمت 

 زدی همون موقع که جرعت کردی زن حامله منو بد

 نباید یم ذاشتم برسه 

 به جایی که وجود کتز پرس منو بدوزدی و

ی   شدنو از اون بگی 
 تقاص اینجا زندایز
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 در میان خشم و جنون میان چشمش رگه ای از

یر را دید   فرامرز تعجب و حی 

 اما محو شدندش ثا نیه ای طول نکشید 

 لبخندی کثیف و دیوانه واری زد 
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 _خوشت اومد 

 دیدی که چقدر کارم درسته 

 

 اتش گرفت ان لبخند زشت و کری    ح سوزاندش

 سییل محکم بر روی صوتش کاشت 

 ارام نگرفت دوباره کوباند 

 خاموش نیم شد این بار مشت زد 

 زد

 زد انقدر زد که دیگر نه خود نفس داشت  

 نه ان کثافت صورت 

 اریک بازویش را کشید و از ان منجالب 

 ون کشیدشبی  

 صورتش نشست  در آسمان که به  نور خورشید و باد وزان

 تازه یک نفس عمیق کشید 
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ز داشت خفه  در آن  یم شود   زیر زمی 

 

 _   
 

 یا دیوانه شده یا خودشو زده به دیوونیک

 

نفس پرحریص کشید و مستعصل چشمانش را بست در 

 جوابه اریک آرام لب زد 

 کنمباید به تعجب تو چشماش اعتماد  

 یا به افراد خودم 

 

 

 

 

 دست راستش را به دیوار تکیه زده بود

 نگاه یم کرد  های فرنوش رادقیق حرکت
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گچ دست و پای شکسته اش را هفته پیش در آورده بود و 

 کشیده بود   بخیه رسش را هم

ز دردنش را  ها باید پال تی 
ا
 را تحمل   لگنش هم ففل

 یم کرد
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ک  بیچاره ای که اینده اش برای همیشه تباه شد  مارال دخیر

مجازاتش را گریه زاری های مادرش و التماس های پدرش 

ش و موقعیت فعلیشان   برای از دست ندادن دخیر
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 با پادرمیایز پریماه با یک قرارد مبتز بر 

ک تا   به خارج از این کشور  ۲۵تبعید شدن دخیر
 
 سالیک

اساس رشته ای که  و تا همیشه بودن در خدمت فرنوش بر 

 ادامه تحصیل یم داد 

   خطم به خی  شد

 با اینکه فرنوش خییل برای همه شان ناز آمده بود 

 و خون همه را در شیشه کرده بود

 اما آنقدر خودش را برای پریمال لوس یم کرد

 دلش میخواست  که عیل

 از حسودی مو های کوتاه کرده اش را تا جای دارد بکشد 

 ه بود بازویش را گرفت

 

د ز  و ماهرانه بارفیکس می 

ز یم گذشت    دو مایه از برگشتنشان از برلی 

 حال مادرش روز به روز بهیر یم شد
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 عمارت فهمیده بودند  حال دیگر همه اهل آن

 که وارث فرامرز پارسا پیدا شده

 از آن روز دیگر روز خوش نداشت 

 روزی پروفسوری برای درس دادنش یم آمد 

 ی یاد دادن زبان خارجهروز دیگر کش برا

 کش دیگر برای آموزش های رزیم 

روزی دیگر مهمایز چند صد نفره که همه برای دیدن او 

 امده بودنند 

انگار که   که ولش نمیکرد   بدتر خود فرامرز بود  از همه هم

 دلش میخواست

ز و همه جا را به تک پرسش نشان دهد   یه روز همه چی 

 یم فهمید عذاب وجدان دارد 

 یم فهمید که این همه سال تنهایش گذاشته

 حس بدی دارد 

ان کندیم  خواست این گونه جی 
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 شاید ان اوایل از او متنفر بود 

 اما حالش رو که یم دید 
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 فرنوش را انتخاب نکرده  یم فهمید او که او 

 ولش نکرده 
 
 درک یم کرد عمدا

ز برایش کافز بود   همی 

 دور از چشم مادرش  روزهایی که

 برای کلیه اش هزاران آزمایش از او یم گرفتند 

 یم دانست یم خواهد اطمینان پیدا کند از سالمتر اش

 این که پریمال فهمید پرسش عیل است

 اتفاق کامال یهویی شد  یک

بعد از مرخص شدنش تا دو هفته ممنوعیت پرواز و 

ز در هواپیما  داشت  نشسیر

وش آمدن تا کنارشان باشد وقتر که پس فرخنده بانو و فرن

 پدرش داشت

 با فرخنده بانو درباره او صحبت یم کرد

 پریما شنیده بود   

نیم خواهد به یاد بیاورد مادرش چه جوری از شِک   حال

 این خی  



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 تا سکته کردم پیش رفت 

 که با چه قدر بدبختر آرامش کردند 

 یحال بماند که بعد از آرام شدنش چه الم شنگه ا

 چه اه ناله ای بلند کرد 

 چقدر گریه کرد 

چقدر خودش را زد آخر هم با تهدیدهای فرامرز 

 میانجیگری های اریک و فرخنده بانو 

 آغوش گرفتنش تا به صبح رایصز شده  با در

 گریه نکند

 تا جماعتر را بدبختر نکند 

 من چه گذشت   اما نفهمید که در کودگ به

 بگوید هیچ وقت هم کش دلش نیم آمد 

 تا قلب آن فرشته مهربان را بیشیر از این به درد بیاورد 

وع گرفتاری  اما  های فرامرز بیچاره بود این که تازه رسی



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 از آن روز تا به االن یک کلمه با او حرف نزده بود

 اولش که میخواست  

د   دست او و فرنوش  را بگی 
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سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 

 

 

 و به خانه برادرش را برد

ما فرخنده بانو ازش خواست که کار اشتباه نکند که انجا ا

 امنیت ندارد 

 اندازد هم جان خود و بچه هایش را به خطر یم

 هم جان برادرش

 از او خواست بماند 

 عمارت محافظ دارد امنیت دارد  که

 یم تواند فرامرز را اینگونه هم اذیت کتز 

ز هم شد اتاقش را جدا کرده بود      همی 

 همه اتاق در عمارت در کنار عیل یم خوابیدبا آن 

 به چشمش دیده بود   شب های را به عینه 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 که فرامرز پارسا با آن همه دبدبه و کبکبه یم آمد

 در یم زد

 چقدر قربان صدقه زنش یم رفت 

 که باز کند

 که بس کند این قهر را

 که اشتباه کرد 

 که برگردد کنارش بخوابد

 

 اما دری    غ از جوای  

 رس هم که رایصز نیم شد داخل یم امد اخر 

ز یم خوام پیش پرسم بخوابم   و با گفیر

 همانجا یم خوابید 

شاید دلش برای فرامرز یم سوخت اما عجیب ان شب ها 

 یم چسبید  

 به جمعشان یم پیوست   شبها  فرنوش هم حسود



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 او همیشه در اتافر تنگ بیست نفر در هم یم خوابیدند 

 رگ خوابیدن حال در اتافر خییل بز 

 کنار مادر و پدر و خواهرش آرزویی محال بود 

 که بالخره داشت تحققش را یم دید 

لذت یم برد از خواندن قصه هایی که مادرش برایش یم 

 خواند 

 از تمسخرهایی که خواهرش پر از حسودی بیان یم کرد 

پریدن های میان داستان های پدرش برای ذره ای جلب 

 توجه
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سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 

 

 

خدمه نیم دانستند بخند یا که زاری کنند از حال بعدش که 

 رس آنها خایل میشود

 انقدر که این روزها فرامرز عصت  بود

 کنارش رد یم شد   که هر کش   

 داشت   یا کاری با او

س نزدیکش یم شد  با ترس و لرز و اسیر

ز به یک ز یک هفته ای از رفیر  سفر کاری یم گذشت   حال نی 

 ر این دوماه چه داستان هایی که نداشتند خالصه که د

 اما هرچه که بد بود

 حال این روزهایش بد نبود



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

حال دیگر بدون هیچ حرسیر شب ها را در بغل مادرش 

 صبح یم کرد

توانست محبت های خالصانه ی مادرش را در   و تا یم

 چشم خواهر پرو یش یم کرد

 امروز هم تمرین داشتند

د فرنوش هم ی  توقف روس باز  ز  ویش بارفیکس می 

 

 

نم ز  عرق کرده بود و نفس نفس می 

 آمد اما همچنان کوتاه نیم

 و رسسختانه میخواست رکورد دفعه قبلش را بزند 

 

 _ بسه دیگه االن سنگ کوب یم کتز 

 دستم پوکید جونور 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 _سا... 

 تا دیگه یم خوام ۵۰ساکت باش فقط 

 

 

 _ بابا دستام رسخ شدن 

 االن یم شکنه از وسط 

 اینجوری دو ساعته اینجا علم کردی  ومن

 که خ  

 بابا این همه وسیله اینجاست

ه ز  آویزان کن   دیگه خودتو  برو از یه چی 

 

 _پ... 

 

 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  
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 میخوری   پس تو به چه دردی

 این همه گردن کلفت کردی که خ  

 باید باالخره یه جا به درد بخورد 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 یا نه 

 

 شکنه کوتاه بیا خواهر من االن می  _فرنوش دستم

 االن دستم ول یم شه باز یم افتر 

 اون ییک لگنتم یم ترکع ها 

 

 همانطور که در ذهنش یم شمرد گفت 

 

 _خنگول ادما یه لگن دارن نه دو تا 

 بعدشم کمیر حرف بزیز کش  نمیگه الیل 

 

 _فرنوش 

 

 صدای مادرش بود

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 _ولش کن دست بچنو شکوندی
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 پریماه اخم کرده 

به همراه نیاز با سیتز پر از تنقالت جلوی ورودی باشگاه 

 ایستاده بود 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ه نگاهش میکرد   و همینطور خی 

 فرنوش هول زده از ترس مادرش تند دست عیل را ول کرد 

ز پرید   و با یک حرکت پایی 

 که هیچ خطایی نکرده باشند
 مثتاق کسایز

 فت خییل با اعتماد بنفس و ی  گناه گ

 

 _ چیه یه چرا اون جوری نگاه یم کتز 

 مگه خ  کار کردم من 

 

پریماه ی  توجه به حرص و جوش های فرنوش طرف 

 پرسش رفت

 اش نهاد بوسه ای پر مهر بر پیشایز 

 بازواِن بزرگش را گرفت و 

ز بزرگ درون سالون برد   به طرف می 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 _ بیا مادر 

 

ز خسته شدی   بیا بشی 

ی بخور جون بگی   ز  ی یه چی 

 

 _ من.. 

 من تمرین کردن من جونم در اومده 

ه   اون وقت این بخوره جون بگی 

 

 ناباورانه و کالفه شده بود 

 از توجه زیادی مادرش به برادر تازه پیدا شده 

 نه اینکه بدش بیاید از وجودش

 نه 

د از بودنش   لذت میی 
 
 اتفاقا

 خییل هم رایصز بود



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

هایش با او بحث و کل کل د  اشت درسته قبلیر

 اما ان اواخر عادت کرده به او 

 وابسته اش شده 

تعجب یم کرد از این همه اغرافر که مادرش در محبت   

 کردن

 به این جونور تازه از راه رسیده یم کرد
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 چه االن چه همان وقت ها 

 

 _ بسه دخیر 

م به گالم آب بدم بخورید اینا رو   تا می 

 تا من 

 

 که بلند شد عیل نگران به همراهش بلند شد   از جایش

 

 _من بیام 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 پریماع با لبخند مهربان و رویی با گفت 

 

 _نه نیازی نیست 

 شما بخورین تا من بیام 

 

 

 ** 

 

 

ش را به دست بانو یم
َ
ت
ُ
 دادهمان طور که ک

 پرسید 

 

 _ خانم کجاست 

 

 _اقا حیات پشتر پیش گل ها 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 کرد گفت بطرف در حرکت یم

 

 حالش خوبه  _ 

 تو این هفته حمله ای و دردی مشکیل نداشته 

 

 _ نه آقا خوبن 

 

ون زد   از در ورودی بی 

 

 _ فرنوش فرهود کجان 

 

 _تو باشگاهن 

 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 
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 _میتویز بری 

 

 به سمتش چرخید و تاکید گرایانه گفت 

 

 _ نزار کش بیاد حیاط پشتر 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 لبخندی مادرانه حوابش بود 

 نوع میام آن همه گل از همه دیدنش

با آن لبخنده زیبایش همچون دیدن الهه های یونایز زنده 

 در قرن حاضز بود

ه کننده   زیبا و خی 

 به سلول بدنش در این یک هفته  سلول

از نرسیدن عطر تنش انقالی  درویز کرده بودند دلش یم 

 خواست 

اضش در وجود  تا جا داشت در آغوشش ی  توجه به اعیر

 د حلش یم کردخو 

 چقدر زیبا بود 

 چقدر دوستش داشت

ی را مثل او  ز  یادش نیست هیچ چی 
 
 در زندگ

 

 دوست داشته باشد 

م حضور داشت   معصوم و پاک . بدی رسی



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 از نزدیک شدن به او

آرام ی  صدا نزدیکش شد قلبش آن چنان تند تند در سینه 

د  ز  می 

انگاری ساله است که زنش بود   ۱۴که انگاری نه انگار او 

ز بارش بود که میدیدش  که اولی 

 آنقدر که غرق گل هایش بود که متوجه نشد 

 هایش را ی  صدا برداشته بود هرچند که گام

 متوجه نشود   که

دیدنش میان ان گل ها بر بویم که این تصویر را به قلم 

 بکشد یم توانستد 

 صدها منقد کننده 

 و شیفته داشته باشد 

ز بود همانقدر  ساده و پاک   او همی 

 همان قدر ی  شیله پیله و به دور از دروغ

ه انچنان شیفته به آن  شده بود   ارکیده های یایس رنگ خی 

 که انگار که چه دیده



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 
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ی کشف کرده  ز  انگاری که چی 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ندارد
 

 حس میکرد دیگر هیچ خستیک

 کم ندارد
 
ی در زندگ ز  از تمام وجود حس کرد هیچ چی 

ز  و خوشحال یم دیدش حالش را جا   که زنده و رسحال  همی 

 یم آورد 

 بدنش محو شد   ِکِسیل این یک هفته به کل از

 ی  طاقت نزدیک شده 

 از پشت در برش گرفته 

 و دستانش را پیچک وار به دورش تنید

 و قفل زد در برش

اصال   تپیدن قلبش زیر دستانش حالش را خوب یم کرد  

 کرد یم آورد حالش را زیر و رو یم  

 نفسش را حبس شده

 و هنوز در حال باال آمدن ویندوز 

 و تجیه و تحلیل بود

ک این  ز از این گیخ  نهایت استفاده رو برد دخیر فرامرز نی 

 بوی عطر را سالها بود 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 که از برش کرده بود 

 

 باالخره برگشته بود 

 از مقصد سفر نامعلومش 

ز جاهم  دیگر کافز اش بود  تا همی 

 سو استفاده کرده بود خوش خوشانشزیادی 

 یم شد

 بنا را به تقال برای آزاد گذاشت

اما آن دستان بزرگ مردانه که صفت در چنگال خود 

ش کرده بود تنش را   اسی 

 مگر به غی  خواسته خودش 

 باز یم شد 

 

 _ولم کن 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ی  اهمیت 

اضش هنوز صفت چسبیده بودش که مبادا  ی  توجه به اعیر

 ششفرار کند از آغو 

 عاجزانه اما فریبنده در گوشش زمزمه کرد
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 _یه دقیقه 

 فقط یه دقیقه همینجا بمون 

 

 شیطان وسوسه یم کرد  مثل یک
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 مثل یک ابلیس با عطر تنش ، صدای جذابش

 لحن مکارش در عقلش نفوذ کرد 

ش کرد   حیله گر و با مکر جذب و تسخی 

 

 نگ شده بود _چقدرددلم برای اینجوری بغل کردن ت

 

 لخظه مکث کرد تا کامل در پوستش برود 

 تاثی  حرفز را که گفته  

 و بعد ادامه داد 

 

ی برات بگم  ز  _ یم خوام یه چی 

 

 رضایت تعبی  کرد   فرامرزسکوتش را برای خود

واقعیت پریما آنقدر که مسخ پچ پچ های جادو کننده ای 

 که در گوشش یم گفت 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 شده بود

 مل یا مخالفت کردن نداشت عکس الع  که توان

 

 _یم دویز طلسم کردن چیه ؟ 

 

 وقفه میان پرسشش نه به این معنا بود که جواب بده 

بان های بلند قلبش و   یم خواست خوب میان ضز

ش بشنود حرفش را  ذهن آشفته و در گی 

 

 

_طلسم یعتز این که انقدر دخیر برات، تو یه کشور دیگه 

 پیشکش کن 

 که زِن دوماه قهر کردت بفهمه تو بتویز بدون این

 با اونا رابطه برقرار کتز اما 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 اون طلسمه نزاره 

 

پریماه نیم خواست این پیچیدن پروانه وار پروانه را در 

 قلبش

 قشنگ یم فهمید یم خواهد خرش کند 
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 اما توان خر نشدن را نداشت 

 

یف زنت  و   _طلسم یعتز اینکه برای اینکه قلِب مهربون ضز

 نشکنه 

 حاضز بایسی همه خ  و همه کسو ازش قایم کتز 

 اما اون فقط یه لبخند از ته دل برات بزنه 

 

ک را عقب داد   فرامرز شال گل گیل دخیر

 تا خرمن زیبایش را ببیند 

 بوسه ای دل تنگ بر گردن بلند و بلوریش 

 ی  طاقت کاشت 

 و تی  خالصش را ی  رحمانه در قلبش فرو کرد  

 

 _طلسم یعتز کاری که



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

   چشمات با روزگار من کرد

 

ک را یم دید   اصال یک لذت یم برد وقتر دخیر

 که به اغما رفته 

 قدرت پر یم کرد وجودش را از چشمان 

 گیج فرشته اش 

 

 این بار ی  طاقت تر سه چهار بوسه پر رس و صدا 

 برو روی لپ هایش کاشت 

ز   بدون دادِن امان برای نفس گرفیر

  گفت  

 

چه حش داری پری از اینکه روح و روان یه مردو طلسم 

 کردی 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

آور قلبش دیگر داشت فرامرز را نگران  کوبش های رسسام

 یم کرد 

 پریماه دعا دعا یم کرد کاش دلش بسوزد

 بلکه شکنجه کردنش را تمام کند 

 

 _ببخش منو فرشته
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 رس و صدا  این بار ی  طاقت تر سه چهار بوسه پر 

 بر روی لپ هایش کاشت 

 بدون دادِن امان برای نفس گرفت گفت 

 

چه حش داری پری از اینکه روح و روان یه مردو طلسم 

 کردی 

 

 آور قلبش دیگر داشت  کوبش های رسسام

 فرامرز را نگران یم کرد 

 پریماه دعا دعا یم کرد کاش دلش بسوزد

 بلکه شکنجه کردنش را تمام کند 
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 منو فرشته  _ببخش

 

 ای کاش تمامش کند    

هایش خوشش بیاید یم کرد دلیل این نمیخواست از حرف

 همه فرار کردن و دوری 

ز زبان چربش بود  همی 

فرامرز برای خییل ها عجیب   شاید ببخشید شنیدن از زبان

 و دور از خیال بود

 اما پریماه این کلمه را بارها از اوشنیده بود

ز    داد  بار تحت تاثی  قرارش یمشنیدنش به شدت اولی 

ز اینکه کش که از تو معذرت یم خواهد در دنیای    دانسیر

گوشتشان    ترسناک و ی  رحم خودش بقیه اصال این کلمه

 نرسیده

 و تنها برای یک نفر تنها برای پریماه یم گفت 

گذار بود  متاثر تاثی 

 آرام درون بغلش چرخید
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 دو بعد از دوماه درون چشمانش نگاه کر 

 دلگی  و ناراحت گفت   

 

؟   _ اگر من بهت دروغ بگم ناراحت میشی
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 اخمانش درصدم ثانیه در هم تنید

 حتر نیم خواست حرفش را تحلیل کند 

 میداد  تصورش هم حس مرگ به او 

ز اخم ها بود   پریماه هم قصدش دیدن همی 

 

ز  _اگر بفهیم زمان مجردیم ، قبل از این که تو بیای یه چی 

 خییل خییل مهمو ازت قائم کردم 

؟   چیکار میکتز
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 سال یم شناخت ۱۴پریما را 

 سال زمان کیم برای شناخت یک فرد نبود ۱۴

ز های که به  آورند که به زبان یم   یم دانست این چی 

 مهمیل بیش نیست، واقعیت ندارد 

 اما ، 

د ز ز اما وجودش را آتش می   همی 

 

رو_ اگر خودت بفهیم  ز  اون چی 

 بعد این همه سال حق نداری ناراحت بشی 

 حق نداری دلت نخواد منو ببیتز 

 حق نداری همش پیش خودت تصور کتز 

ز دیگر را از من پنهان کرده باشه    نکنه یه چی 

ز دیگه هم هست که نگفته   نکنه یه چی 

 نکنه ... 

ز نکن ها از بس فکر یم کتز   از دست همی 
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 و غصه یم خوری 

 داری دیونه یم یسی حس یم کتز 

 حق نداری دلت نخواد دیگه منو نبیتز 

 چرا حق داری من بهت حق میدم

 چون من تو این همه سال تورو محرم رازم

 ندونستم

ی   چون فکر میکردم وقتر بفهیم ولم میکتز می 

 پس پیش خودم گقتم هیخ  نمیگم

 تو پیشم بمویز   تا

ز طور بافر بمونه  تا صورت مسئله همی 
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هایی که از دلی  کش یم شنید 
ز  متاثر از چی 
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ه شد  به چشماِن ناراحتش خی 

 

ز بار به من دروغ گفتر   _فرامرز تو برای سومی 

 دروغای خییل بزرگ 

 ییک اون ساال برای اینکه راننده ای 

 برای شغلت

ینش پرسم  مهمیر

 این همه سال پنهانش کردی

 دی از حافظه ی من سو استفاده کر 

 

ه اش  با بغض خانه خراب کتز میونه گلویش پر از گله خی 

 شد 

 

 _ اگه یم گفتر شاید حداقلش ، چه میدونم

 زودتر این بچه رو پیدا یم کردیم 
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ی تلخ و خانه خراب  ز پریماه کامللا واقف بود که باز هم چی 

 کن را از او پنهان یم کنند 

 اما اینجا اصال دوست نداشت بفهمد

ی خود ان چیست دوس  ت داشت در عالم ی  خی 

 کند 
 
 در قلعه امنش کنار بچه هایش فقط زندگ

 بدون هیچ راز آزاردهنده 

 و آرامشش را از دست بدهد حال  نیم خواست
 
یم   زندگ

   توانست بخشیدن شوهرش

 به بعد ها موکول کند 

 

پری دور شده اش را فشاری مالیم باز هم در آغوش خود 

 نزدیک کرد 

 جدی اما نرم زمزمه کرد  کنار گوشش

 

 _ من اگر به تو میگفتم یه بچه دیگه داری 
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 که دزدیدنش چیکار میکردی ها 

دستر دستر یم زدم زنمو که تازه بعد از چند ماه از تو کما 

 درآمده
 
که از قضا حالشم    بعد چقدر عذاب و دعا ، آوارگ

 خوب نیست 

 و قلبش مشکل پیدا کرده رو 

ز یم   دادم دستر دستر به کشیر
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ز بار چشمت افتاد به  فکر یم کتز یادم رفته وقتر برای اولی 

 چشمای فرنوش

 حالت چطور شد

ز خییل مهم پیدا کرده بایسی   انگار که یه چی 

 تا حاال ندیده بودیش

 اما بیشیر از من بهش توجه یم کردی 
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 دوستش داشتر 

یت میشد   اگه من یم گفتم ز  خ  یه وقت چی 

 اصال منم یم گفتم چیکار از دستت بر یم یومد 

 

 _شده بود دِر تک تک این خونه هارو یم زدم

 پیداش.. 

 

 از ی  منطقر زنش میاِن کالمش پرید 
 عصبایز

 

 _اره منم یابووو 

ون امده   یم زاشتم زِن تازه از کما بی 

 دوره بیفته تو شهر که خ  دارم دنبال بچم یم گردم 

 

 لند امواج ساحل اعصابش را رسکوب کند سیع کرد موج ب
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 _پری  دونستنش برای تو هیچ افاقه ای نیم کرد 

 فقط بدتر حالت بد یم شد 

 اون وقت من بدبخت نه زنمو دیگه داشتم 

 نه پرسمو 

   اون وقت حتر فرنوش هم حالش خوب نبود

تو این دنیا بیشیر از من دوست نداره هیچ کس   هیچ کس

  جرعتش رو هم نداره

 هر کاری میکردم حتر االن هرکاری یم کنم 

 برای سالمتر تو 

 

 اگر کیم دیگر یم ماند انچنان خامش کرده بود 

 انچنان لمش را محکم در دست یم گرفت 

که شاید خود را خندان در آغوشش بر روی ان تخت بزرگ 

 درون اتاقشان پیدا یم کرد 
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 سفت نبود   تنش پیچش دستانش به دوره

 

 _ به هر حال قصد دارم 

 تا یه مدت باهات قهر باشم 

 

ون خزید   به راحتر از میان دستانش بی 

 و از دیدرس چشماِن جدی اش دور شد 

 

 

 _بفرمایید دادداش

یتز ها بخوریدن  از  اون شی 

ز تازه از بازار خرید   این میوه ها رو صبح شاهی 

 تازن 
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 شد و پیمان از روی صندیل بلند 

 به طرف خواهرش رفت دستش را گرفته

 و به طرف مبل بزرگ دو نفره کشاند

 

 

ز  ز خواهر من بیا بشی   _ بشی 

احت مطلق بایسی   تو هنوز باید اسیر

 ما آومدیم خودتو ببینیم

یتز بخواد بخوره دست یم کنم   هر گ رسی

 خودش برمیداره 

 

کنار خود بر روی مبل دو نفره نشاندش پیمان برخالف 

ش یم دید که رنگ و رویش بهیر و برق چشمانش تصور 

 چاق تر از هر موقیع بودکه در این چند سال دیده بودش 

 بود
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ز را ببیند حال خیالش راحت شد  آمده بود همی 

پریماه خطاب به سه نفرشان خوشحال از وجودشان در 

 انجا پرسید 

 

ا ،سهیال ،ارمان  _   چه خی  بچه ها چه طورن سمی 

 انا... 

 

 یان کالمش پرید پیام م
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 _ویت  خواهر من یم خوای اسم همه رو بیاری 

 همه خوبن توپ بهیر از منو ت.. 

 

 _پیامممم 

 

 خرسو کالفه ترسی زد بود که رعایت کند 

 که مراعات دل نازک خواهرت را بکن 
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 انگاری که کار سازم هم بود چون صاف و صوف تر 

 رس جایش نشست 

 ک خواهرش هیچ شوخز و سهل انگاری نداشتدل ناز 

پریماه ی  توجه به جنگ داخیل از اتصال چشمانشان میان 

 جمع گفت   سه برادرش برای تغی  دادن جو

 

 کاست  چطوره ؟    _داداش

 

 کیل گفته بود 

 اما پیمان جواب داد 

 

 _خوبه خدا را شکر 

تم ریخ  برایت  و اجاره آپارتمانارودیروز سود فروش فرشا 

 به حسابت دیدی؟ 
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 با اینکه نیازش نداشت 

اما هر ماه برادرانش سود فروش فرش ها و اجاره ی 

 ریختند آپارتمان ها را برایش یم

 با اینکه مبلغ قابل توجیه بود

آنقدر   اما هیچ وقت ، وقت استفاده کردنش را نداشت

ز محیا و فراهم بور  که نیازی پیدا نیم کرد    اینجا همه چی 

ز   کرد ی که اراده یمهرچی 

 شد. از هرکجا برایش حاضز یم

ی یم خواست  ز فت چی  ون یا جایی می   بی 

ی دلش حوس یم کرد ز  چی 

ز از چشمانش یم فهمید امان نداد  شاهی 

 کردبرایش فراهم یم 

ز نیم فهمید گ اما هر فصل   لباس هایش نی 

ین کالکشن ها  ین برند ها و بهیر  از بهیر
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خ و حاضز یا سایز خودش در کمد بزرگش اتاقش آماده 

 استفاده آویزان بود نیازی به این پولها نداشت 

 

 _ داداش منکه نیازم نیم شه 

منکه   اون بیشیر نیاز داره  داداش پیام  سهم منو بدین

 استفاده ای نمیکنم 

 

ه شد   پیام پر از عشق به خواهرش خی 

ی که یم ز  خواست به او برسد گفت  و هیجان زده از چی 

 

 _من قربون تو بشم پری 

 

 پیمان امان نداده میان ذوق و شوقش پرید 

 و خییل ریلکس گفت 
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 _پیام بیشیر از حق خودش میخوره 

 فقط گندی نزنه ما بهش بیشیر هم میدیم 

 

 _من گ گند باال میارم 

 

 _ تو بگو کیا گند باال نمییاری 

 

 ن دو به خواهرش گفت خرسو بدون توجه جدال میان آ

 

_ این خواهرزاده ها ی ما کجان بابا دلمون پوسید بگو بیان 

 پس 

 

ز جا بودن داداش  _ همی 

ز باشگاه اسب سواری   قبل از شما رفیر
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 _حال فرنوش خوب شد   

ز که مشکیل نداره   تو راه رفیر

 

 _بهیر شده 

 خوبه داداش 
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 کرد و گفت پیام روبه خرسو و پیام  

 

 ِ
ز  _فردا سالگرد رامی 

 باید بریم 

 

 خرسو _اره زشته اگه نریم 

زنگ بزنم به ندیم فرا ییک دوساعت بیا مغازه حواسش 

 باشه 
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 متعجب از پیام پرسید 

 

ز ؟مگه مرده؟ گ؟   _سالگرد ارمی 

 

 پیام _ همون ساال زد رفت خارج 

 تا یه مدت ارتباط داشتیم اما بعد قطع شد 

 گذشت تا اینکه خی  رسید به تیمسار که گذشته و  

 پرست تو خیابون با ییک درگی  شد و چاقو 

 خورده

ز بدبختم  ایناهم دیر رسوندنش کش صاحبش نشده رامی 

 از خونریزی زیاد تموم کرده 

ز سالگردشه   فردا دومی 

 

 فقط خدا و فرامرز یم دانست

 که این داستان خرافه ای بیش نیست 
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ز صحیح و سالم  در جزیره ای دور افتاده  و رامی 

 در بند است 

 

 

 **** 

 

 در راه بر گشت اطالع دادن 

که ده دقیقه است برادران خانومش از عمارت خارج 

 شدنند 

 کیم دیر تر وارد خانه شد 
 
 و او عمدا

از همان دم در یم دیدش که در سالن اینطرف و انطرف یم 

 پرد 
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م کن _نیاز من یم رم ب  اال آقا اومد خی 

 

 و ی  توجه به سمت پله ها رفت 
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 ارام با اشاره ای ریز به خدمه خود را از پشت 

 نزدیکش شد 

 در یک حرکت فرز دستش را دور کمرش حلقه کرد 

 دست و پا زدنش  و باال کشیدن ی  توجه به جیغ هایش و

 دست زیر پاهایش گذاشت 

 و دورن آغوشش قفلش کرد 

 

 ه چرا نیاز _به به والد

ت یم کنم بانو   خودم وقتر اومدم خی 

 

 بدون توجه به قیافه ی زارش ادامه داد 

 

 _ مگه این پله های ی  صاحب برای شما 

 ممنوع نبود

 باید از اونآسانسور لعنتر استفاده کنید   مگه نه که
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 کنار گوشش برد و   رسش را

   ادامه داد

 

 کنه این پله های لعنتر رو ب _کاری نکن که

 

ز از پله های زیاد با جسیم    کیلو دردست   ۶۰، ۵۹باال رفیر

 برای او مثل اب خوردن بود  ۴۲در سن 
 
 سالیک

 با پایش در اتاق را باز کرد  ارام وارد شد 

بعد از دو ماه یم خواست امشب را با او کنارش فقط 

 بخوابد

 در آغوشش داشته باشد 

 

ز االن   _ منو بزار روی زمی 

ز یم افتم پای  ی 
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ارم  ز  _به نظرت من می 
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 خودم بیوفتم نیم زارم تو بیفتر 

 

 یم دانست و فقط یم خواست رهایش کند 

 

 _یم خوام برم بخوابم

 خوابم میاد 

 

 _ منم خییل خوابم یم یاد 

 االن دیگه یم خوابیم 

 

 پریماه اگر یم ماند اگر تعلل یم کرد 

ز در تارعنکوبت ا  سی  یم شد قطع به یقی 

 

 _یم خوام برم پیش بچه ام بخوابم 
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 _ بیخود

 دیگه بسشه 

 منو ازم گرفته 
 
 دو ماهه زنو زندگ

ز که راست راست رو پای خودش میچرخه   همی 

 خودش کلیه 

 

 _گفتمت ولم کن 

 

 ی  توجه  بر روی تخت نشاندش 

ه کنارش رفت شانه ز ای زیبای نقره کوب را و به طرف می 

 برداشت

ز   شده بود برای جهیدن نیم خی 

 دستش را بر روی شانه اش نهاد 

 

 _کجا کجا بودین حاال بانو 
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EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 _ فرامرززززز 

 

 _جان فرامرز 

 

 درآورد  رورسی اش را آرام از رسش

پشت رسش قرار گرفت مثل آب خوردن به طرف خودش  

 کشیده شدش

 

 

 

 

 

 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

#part_576 

 

 

 

 

 

 

 

ز پاهایش قفلش کرد   و مابی 

 گرفته و   گیس زیبا اش را 

 بیتز شان نزدیکش کرد نفس عمیق کشید 

 یم داد 
 
 بوی زندگ

 
 

 عطر خوشبختر رایحه امید و جاودانیک

 انگار که بعد از چندین سال به اب و غذا رسیده باشد



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

ز موهایش راجدا کرد  موگی  وصل شده به پایی 

 را باز کرد  و آرام آرام گره های گیسش

 موهایش بیشیر موج دار شدند  

 موقع که موهایش خیس بود بود   بعداز حموم ،اناگر 

 گیس یم کرد    آنها رامحکم

 آن وقت فر دار میشدن

میان   باید سحرش میکرد آرام همانطور که دستش

 موهایش رسوخ کرده بود

 تزریق یم کرد   آرامش به وجودش

 گفت 

 

 _ میدویز چه جوری 

 نهنگ ها هم دیگر را پیدا یم کنند 

 

 ه از سوالش سکوت کرد پریما تعجب نکرد



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

نن همدیگه رو اونایی که اهل همن 
ز  _صدا می 

 شنوند اون صداهه رومثله همن یم

ی درباره ی تنها ترین نهنگ دنیا شنیدی  ز  اما تا حاال چی 

 

بدون این که جوابش دهد فقط گوشش را به صدای بم و 

ده بود   خلسه آورش سی 

 و لذت یم برد

 از پیچش دستانش میان گیسوانش 

 

 _ بهش میگن نهنگ پنچاه هرتز

 صداش مثل صدای بقیه نهنگ ها نیست  

ز   بقیه فرکانس شو بلند نیسیر

 نهنگ های دیگه نیم شنون نیم فهمنش  

 تنهاست



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 
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سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 

 تنهاترین 
ا
 همیشه تنهاست اصل

 

 رسش را تا کنار گوشش آورد

 و بناگوش را بوسه زد 

 

ازم رو برمیگردونه دلخوره قهر  _وقتر فرشته مهربون منم

 ناراحت من حس یم کنم

 همون نهنگم   

 یه نهنگ که وسط اقیانوس صداش روی فرکانس 

 هزار هرتزه دوروبرش شلوغه ۵۲

 اما گی  کردم تو تنهایی 

 هیچ کس نیست صدامو بشنوه 

 حالیش بشه هیچ کس نیست حرفام



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 هیچیک نیست 

ه از سیایه و تاری  یک نجاتم بدهکش نیست دستمو بگی 

 هیچ کس از خودم نجاتم نیم ده

 

 

 این بار بوسه بر روی شانه اش نشاند و 

 دستش را دورش حلقه کرد 

 کمرش را به شکمش چسباند

ک بیچاره ک ،دخیر  دخیر

 در وضعیت نبایر بود مثل کش بود که

ک اغما رفته چه کاری از دستش بر یم  آیددخیر

دش با حرفهایش  به خلسه میی 

 دست هایش بر روی بدن با حرکت 

 زابراهش یم کرد 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 آرام کنار گوشش  چند بار خییل ارام و مالیم بوسید 

 و نجوا گونه نجوا کرد 

 

 _یم دویز اگه تو نباشه اگر رو برگردویز اگر نخوای 

 ظلم کردی به بقیه حیونا تو دریا 

 چون تا قبلش اون نهنگه فقط تنها بود 

 اما اال دیونه شده 

 

 

 

 

 

 

 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  
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#part_578 

 

 

 

 

 

 

 

 همه رو میخوره   زده به رسش

 با همه در یم افتع 

 با اون میجنگه با اون رسشاخه میشه 

 ییک دیگر را نابود میکنه

 تا پیداش کنه تا باالخره یه روزی پیداش کنه 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 نهنگه خودشو

 لب هایش را بر روی پوستش کشید   

 و ادامه دار تا چانه اش را بوسید

 و زیر چانه دخیر قرارداد  دستش را بلند کرد 

 رسش را به طرف خودش مایل کرد 

ه اش شد   و تا چند سانتر خی 

 

 _پری منو ول نکن میون این همه ادم که بشم تنهاترین

 

#part_579 

 

 

 

 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 

 

 زنانه با ان انداِم کشیده و جذاب 

 مقدرانه و باکالس روبروی تابلویی ایساده ،

 محوش شده بود

 کالکشن بهاره گوخ  بود  کفش و کیفش از نیو 

میلیون یم  ۵۰۰رس تا پا   و ساعت ، گویسی ،جواهراتش

 ارزید

 به حدی مجذوب ان تابلو زپریر شده بود 

 که خایل شدن نمایشگاه به ان شلویعز را متوجه نشده بود 

ز ها  چه رسد به از کار افتادن عمدی دروبی 

ه به    آن تابلوی در فکر فرو رفته  خی 

ه بودو ی  هدف فقط   خی 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

خشم و تالطم غرق   فرامرز از درون در دنیاِی زشت و قبیخ

 بود

 اما ظاهرش ذره از آن را به نمایش نیم گذاشت

 قدم زنان ارام کنارش قرار گرفت

 دست چپش را چلیپای سینه اش کرد

 و دست راستش را با ژستر جذاب بر روی فکش قرار داد 

 نمایشی انگاری که در فکر فرو رفته باشد 

 

 گفت 

 

 _ خییل عجیبه 

 

 مردمک چشمش را ذره به سمتش نچرخاند

 اش را حس کرد 
 
 اما از جاپریدگ

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 _عجیب این نقایسی منو یاد ییک میندازه 

 

 از دیدِن مردی پرو که بدن اجازه در   
 
تعجب و جا خوردگ

 افکارش پریده بود برطرف نشده بود

 که هیچ

انش را که توانست حس کننده لرزش ضعیف دستفرامرز یم

 به سختر قصد پنهان کردنش را داشت

 شناخته بودتش  دستش برای این یم لرزید

 وجودش ی  ربطش در انجا خود یک دلیل مهم یم خواست 

 و اال غی  ممکن بود تصادفز بودنش 

 

 

 

 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  
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#part_580 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستانش را از هم باز کرد و به تابلو روبرویش نزدیک شد 

ت ز و نامربوط زده اغر ژستر حی   اق آمی 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

به خطای ی  ی  معنا و مفهوم نقایسی آویز بر روی دیوار زد 

 و گفت 

 

مند  هیز
ا
داده دست   _این خط خظ های رس دستر که مثل

 بچه دو ساله کشیده

ی خدا تومن به ییک مثل منو تو  به اسم فلسفه و اثر هیز

 میفروشه 

 

 باالخره به سمتش بریم گردد و

 ش را باال یم آورد وبا لبخندی محکم دست

 او را نشان یم رود 

 

 _ درست مثل ذات توئه 

 

 با خونرسدی مرگ باری بر روی پاشنه پایش 

 یم چرخد 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

و همانطور که نمایشی خود را مشغول بریس بیشیر ان اثر 

 فلک زده بیچاره یم کنه گفت 

 

 _ درهم و بر همو حال به هم زن 

 و ی  ثبات 

و نشون یم ده  ز ز ظاهرش یه چی   درونش دو چی 

 

 را در چشمانش یم 
 
حال به وضو اضطراب و خوف زدگ

 دید

لرزش دستانش به اوج خود رسیده به اندام های دیگرش 

ز داشت رسایت یم کرد   نی 

 با لبخندی ترسناک بر لبش به طرفش برگشت 

 

ز تو ویرونه پر از  _ نمیدویز چقدر افتضاح بود پا گذاشیر

 میکروب پر از کثافت 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 بیمارستان گذاشته بودکه اسمشو 
ا
برای پیدا کردن یه   مثل

 زن و یا شایدم یه دکیر 

 

 حال دیگر پنهانش نیم میکرد
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سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 

 

 

 

 

 تا ته ماجرا را خوانده بود

ه به چشمان مرداب مانندش و  و مانند جنازه فقط خی 

لبخند ی  نهایت خون رسدش تمام تالشش را یم کرد تا 

 دِن دستانش بشود فقط مانع لرزی

 

ز تو اون بیمارستان تو اون  _ میدویز افتضاح تر از رفیر

 ساعت راه چیه؟  ۴بیغوله بعد از 

 

ک بیش تر از پیش دحشت بر جانش  تامیل یم کند تا دخیر

 بخوابد 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

ون چون نه  بی 
زیز   _اینکه ی  فایده بدون هیچ رسنخز بزیز

ی  وجود داره نه دکیر

 

 بر روی شیقه اش نهاد قدیم عقب رفت و دستش را 

ز ادامه داد  ِ دروغی 
 و با ناراحتر

 

 _ روزهای خییل سختر بود 

 

 وجودم پر از باروت و مواد منفجره 

ه  اما باید طوری رفتار یم کردم تا زنم از حال بدم بوی نی 

ز و دقیق بود  المصب کارش خییل تمی 

 هیچ رایه برام نذاشته بود

 از همه جهت تحت فشار بودن 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 ز حرف هایش را باز نمیکرد فرامر 

 میفهمید که منظورش را یم فهمد 
ا
 اما کامل

 

 _حاال بماند که به چه بدبختر 

معرفز نامه رو   فشار آوردن به افرادم بباخره اون  با چقدر

 که بعد از یکسال اندی از کجا پیدا کردم

 بماند که چند روز عالف شدم به خاطرش  

 ا خ  رو برام رو کرداما میدویز این همه بدو بدو ه

 

 

 میمیمک صورتش را ماهرانه به دروغ و تعجب 

 وا داشته بود 

 

 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 
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سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 

ت زده است  حی 
ا
 که مثل

ی  مثال یم خواست به فیلم ترسناک پیش رو هیجان بیشیر

 بدهد 

 با خو که تارف نداشت کیف یم کرد از بازی کردن 

 با زندانیهایش

 دیحرف زدن ها اینطور با خونرس 

 دلش را بیش تر خایل یم کرد 

 

_نیم خوام برای یه غریبه بگم که مهر فرخنده رو اون برگه 

 چقدر یه رسطان بدخیم تو مغزم درست کرد 

 که توهم یم زدم خواهرم خائن 

 اما یم دویز میدویز بعد از اون همه دویدن

 زدن تو رسو کلع خودم به خ  رسیدم 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

وع ب  حال  ه لرزدیدن کرده بود پاهاش هم رسی

 مثل ثاعقه ای در یک روز آفتای  بر رسش خراب شده بود

 و قصد جانش را داشت 

 

ذره ذره انرژی جانش را همچون مکشی قوی برای خودش   

 یم کشید

 و در وجودش زره زره حس بد سیایه را 

 تزریق یم کرد 

 کردچقدر کیف یم

 تیک زدن پلک چشمش  از دیدن  

ه در نگاهش یم نگاه خودش را نیم دید اما همانطور که خی 

 خواند 

 که به آخر خط رسیده 

 اما بر عکس او تازه اولش بود 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 اول ورودی جهنمش

 مثل کش که بخواهد به شاگردش درس دهد 

 ژستش را گرفت 

 

_ خدمتکار های عمارت باید تربیت بشن برای کور بودن 

 برای کر بودن

 برای من مثل سگ وفادار بودن 

نارش برای بهیر خدمت کردن برای کارفرماشون با خییل در ک

ز   مطیع کار کیز
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#part_583 

 

 ویل در عوض و حقوقشان اندازه یک متخصِص 

از همون اوال برای عضویت باید معرفز نامه داشته 

ز جور نیست  باشن  یعتز همی 

 که هر گ دلش بخواد از راه برسد

 بشم  بگه من یم خوام اینجا مستخدم

ن باید دفاع شخض رو یاد     به هر پستر که یم گی 
 

بستیک

ن از نگهبان تا باغبان ، همه. برای همه هیچکسان  بگی 

 تخفیفرحم و مرویر نیست 

 میدویز چرا؟؟   

 

لن کرد  قدیم که عقب رفته بود با دو قدم جی 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

تشخیص خشک شدن رگ های عضالیز پشت پایش کار 

 سختر نبود 

 جست  عقب یمو اال باید االن سه قدیم

 

ایط الزم جونشونو برای بانوی عمارت فدا  _ تا بتوانن تو رسی

ز   کیز

 اول بانوی عمارت بعد خودشون

 

 

 سال پیش مصوب کردم  ۱۲البته که این قانونو 

 

 حالتر متفکر به خود گرفته 

 

 _پس االن دو حالت داردیم 

 یا یه معرفز نامه دزده یا هم جفل کرده



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

اف کنم بر  ز بار تو زندگیم اشتباه حدس یم خوام اعیر ای اولی 

 زدن 

حتر به یه درصد شک نکردن که جعیل کرده باشه چون 

 غی  ممکن بود

 ی اداری یا نامه عاشقانه نبودیه نامه

 از طرف من بی    ییک دست نویس کنه بگی  بیا اینو

 تحویل بده 

ش رسِی  ز  یه نامه که همه چی 

ک شده که فقط تو جداره داخیل این کاغذ یه رسی کد ها ه

میتونه اصل   دستگاه دیجیتاِل مخصوص به خودش

 بودنشو شناسایی کنه

 تا از اینا رو از مافیای روس ۱۰من هر سال

 خدا تومن میخرم

 

 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 
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سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 

 

ی نبود که بشه هکش کرد  ز  یه چی 

ِی که تو سیستم امنیت میل ثبته  یا ز  چی 

ی نیست که بشه جعلش کرد  ز  چی 

ممکتز غی  ممکنویل   نیست  خوب هیچ غی 

 ادن کارت جعل شده بود به ماهرانه ترین روش ممکن

 باورت میشه من چقدر دور خودم الیک دویدم 

توی دهنم این   و لقمه چقدر دور گردنم چرخیدم تا کنم

ز   ورو اون ور رفیر

 اینو خییل یهویی متوجه شودم   

 

  دیگر بسش بود سخاوتمندانه بیش تر از لیاقاش

 آوانس داده بود  به او



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 مهربان با او رفتار کرده بود  حال که فکر یم کرد خییل

 در یک سانتر اش ایستاد 

 ترسناک زمزمه کرد 

 

 

 

_ واقعا جاداره اینجا پاس لطف و استعداد و هوش و 

 برای نابودی پرسم زنم   زکاوتت

 دست بزنم  به افتخارت ایستاده

 

#part_584 

 

 

 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 

 

 

 

ی نب ز  ود که بشه هکش کرد یه چی 

ِی که تو سیستم امنیت میل ثبته  یا ز  چی 

ی نیست که بشه جعلش کرد  ز  چی 

ممکتز غی  ممکن  نیست  ویل خوب هیچ غی 

 این کارت جعل شده بود به ماهرانه ترین روش ممکن

 باورت میشه من چقدر دور خودم الیک دویدم 

توی دهنم این   و لقمه چقدر دور گردنم چرخیدم تا کنم

ز و   رو اون ور رفیر

 اینو خییل یهویی متوجه شدم 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 دیگر بسش بود سخاوتمندانه بیش تر از لیاقاش 

 آوانس داده بود  به او

 مهربان با او رفتار کرده بود  حال که فکر یم کرد خییل

 در یک سانتر اش ایستاد 

 ترسناک زمزمه کرد 

 

 

_ واقعا جاداره اینجا پاس لطف و استعداد و هوش و 

 برای نابودی پرسم زنم   زکاوتت

 دست بزنم  به افتخارت ایستاده
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 هنوز هم آرام بود هنوز هم سیع میکرد 

 امواج دریای پر تالطمو مواج کم اورده اش را
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 آرام نگه دارد 

 توانایی 
ویل برعکس او ، لرزش دستانش  حال دیگر حتر

 پنهان کردنش را نداشت

ک  خوش شانس فرصت داشت  هنوز هم دخیر

 نفس بکشد 

 قدم به قدم هولناک نزدیکش شد

 وحشت کرده انگار که عمِق فظاعت را حس کند

 تکان دادن تاندون های   با تمام توانش سیِع در

 پشت پایش را  برای عقب راندن خود داشت

 لذت یم برد 

 نورون به نورون وجودش لذت یم برد 

 از اینکه یم فهمید 

 ک و هشداردهنده کافز استنگایه ترسنا 

 تا قبض روح شود 
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_با خودت فکر کردی بچه ش میفرستم وسِط وسط 

 میدون زنش یم فهمه

ه   بعد قلبش میگی 

م   من میام جاشو یم گی 

 

 تحقی  کالم به کالِم کالمتش اکنده از استحقاری 

 استخوان سوز بود 

 خفت وخواری حس یم کرد

کرد حرفهایش یمچقدر این حس قبیح را واضح دریافت 

 مانند خار ی بود که دیوانه یم کرد 

 این سوزش درد اور از این یم امد که 

 حرف هایش همه حقیقت محض بود 

 

_فکر کردی تو این دنیا به جز پریما کش به چشمم میاد 

 دیگه 
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ز کردن حش درثانیه در چشمانش به جای حش  جانشی 

 دیگر 

  ییک از شگرف های متحی  کننده ای بود 

 که در طول چند سال رفت و امد با این مرد فهمیده بود 

 

 _هیچ وقت 

 هیچ وقت هیچ کس نمیتونه مثل اون باشه 

 مثل اون اصال وجود نداره 
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 فکر کردی با خودت حاال که زنه نیست 

   منم با دو تا عشوه و غمزه خرش میکنم

 دوباره باهم یم شیم 

 ن یم شم بانوی عمارتش یه موعد بعدشم م

 

 عضالت بافت زبانش خشک شده بود 

 حتر نیم توانست بزافر اندک ترشح کند 
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بلکه بتوان با قورت دادن اب دهانش گلوی برهوت زده اش 

ز ببخشد   را تسکی 

سخت نبود دیدن هزار تکیه قلبش که ی  نظم شکسته 

 روی هم زیر پایش تلمبار شده بودند 

 

 _فکر کردی یابوم 

اهنمو با اون لبای اشغالت و   فکر  کردی نفهمیدم اونوروز پی 

 اون رژلِب نجس ترت لکه دار 

 کردی که عصاب زنمو خورد کتز 

 

 عصبانیتش را دیده بود بسیار 

 اما در این حد نه 

ی لیاقت عصبایز کردنش را ندارد  ز  عقیده داشت هر چی 

 

 خجالت آور بود که در ان مهلکه دلش ضعف رفت 

 حدش بود که عصبایز شده  از اینکه در 
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 _ههه

 الحقم خوب فکر کردی 

 

ه شد   رسش را نزدیک اورد در چشمانش خی 

 

 _من که تو رو بیچاره یم کنم 

 ویل تالفز ناراحت کردن فرشته منو باید جدا پس بدی 

 

 این را گفت
 
 عمدا

 گفت تا فیها خالدونش را از حسادت بسوزاند 

 

 _ گ هستر تو 

 خ  هستر 

 رعتر پرس منو پرس فرامرز به چه ج
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 یه پارسایی رو یم دزدی 

 به چه حقر این همه پرس منو زجر دادی
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 به جان کندیز جان کندن تا بگوید حرفهای تلمبار شده

 ساله اش را  ۱۵

 

ز بودم...   _ میز

 

 سکوت کرد 

 گذاشت تا اخرین دفاعیه هایش را ارائه بدهد 

 را اخرین حرف هایش 

 

شسته پریده بود وسط رابطه ی ما... 
َ
 _ن

 

 فهمیده نفهمید منظورش را 
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ز یم کند به پری اش  ز که حس کرد ذره توهی   همی 

 در حرکتر دست چپش را پیچک گردنش کرد 

 و محکم با کوباندش به دیوار 

ناله خود شیطان صفتش ، دیوار پشتش، داد عصت  تابلو 

ز را   نابود شده افتاده بر روی زمی 

 یکجا باهم بلند کرد 

دست راستش را مشت کرده کنار گوشش بر روی دیوار 

 کوباند

 

 

 _دهنتو ببند زنیکه 

 جرعت داری با یه کلمه که سهله با اشاره نگاهت 

ایم کتز   بهش ی  احیر

 همینجا یم زنمت به سیخ 
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دست و پا یم زد و تنگنای به وجود امده در راه گلیویش 

 زد و خرخر یم کرد و  صورتش را روبه کبودی یم

ه یم کرد   اشک از میان چشمانش رسی

هر چه در ان ده دقیقه خفه خان گرفته بود انگاری که 

 میخواست در حال مرگ صحبت کند 

 

 مگههه دروغ میگم.... 

 من و تو باهم .... 

 تو رابطه بودیم.... 

 ...  حتر پدرتم رایصز بود حتر

 ... حتر قرار بود با خواهرتم یه قرار مالقات بزا 
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 بیهوا ولش کرد همانجا بر روی شیشه خرده ها 

وع به رسفه کرد   افتاد و ی  وقفه رسی

ن به تماشا  ی به تماشای حال رقت بارش برای زره ای اکسی 

 ایستاد 
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 نه حرف هایش نه دست و پازدنش نه اشک چشمان 

   برایشارزیز مهم نبود

 ویش این نیم خواست این سوز لعنتر در گل

 التماس کردن های ریه اش برای کیم هوا بها دهد 

 بعد ها اسی  در قفس او فرصت نفس کشید زیاد داشت

 

 یهو از کجا پیدا ش....   _ 

ز رو خراب کرد....   زد همه چی 

 جادو جمبلت کرد   تو رو سهر کرد

 تو رو ازم گرفت ... 

 اگر قلبش رفتارات رسد بود شده بود قندیل 

 خ یخبندون شده بود قطب ی

 دیگه توجه نیم کردی 

 مثل قبل نبودی آخرشم با سنگدیل با یه لگد زدی زیرم

 که بزن به چاک دیگه نیازت ندارم 
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 همه ان دوسال اندی براش حتر ارزیز هم مهم نبود

 حتر هر چه فکر یم کرد به جز دو یا سه 

ی به یادش نیم امد  ز  خاطره محو چی 

 له رو پاک کرد با این حرفهایش داشت صورت مسئ

 

 _این چرتو پرتا چیه 

 اگه همه کسایی که من تو گذشتم داشتم 

ز که من باید جمع کنم برم یه گوشه  بخوان مثل تو فکر کیز

م   بمی 

 

 زیرپایش قرچ قرچ پودر شد شیشه خورده ها 

روبه رویش بر روی زانو خم شد موهای کف رسش را 

 گرفت و کشید 
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 ت قولو قراری گذاشته بود _مگه زن من بودی مگه من باها

ز غلظ کردی   مگه چه گویه هستر تو که همچی 

 

 

 ی  توجه به دردی که در صورتش دویده بود 
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 محکم تر کشید 

 

 پشتیبایز   _برام بگو با چه جرعتر با چه

 جرات کردی پرس منو بدزدی 

 اون اومد تو رابطه منو تو 
 

 بعدم بیای بیک

 

ه شد ی  رحمان  ه در چشمانش خی 

 

 _مگه مهمه مگه تو مهیم 

 وضیفه تو اون وسط حال دادن ییک دوشبه ای به من بود 

 حاال اینکه ییک دوشب شد ییک دوسال 
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 تقصی  پرِس منه 

 اینکه ولت کردم تقی  زِن مِن 

 هاااا؟؟؟؟؟ 

 

 از نعره وحشتناکش شانه اش پرید 

 ریختتمام جانش را اشک یم

ای  ر 
 نگش آشفته حال صورتش را قاب گرفته بود موهای رسی

 

ی  رحمانه تر ادامه داد پرتاب تی  های سه شاخه اش در 

 قلبش 

 

 داره   اون قدر قلب مهربویز   _ 

 دوست دارم به همه این مهربون رو بده 

 هر اتفاق ناراحت کننده رو ببینه 

 یا برای خودش یا دور اطرافش اتفاق بیفته 
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 کل زندگیش تاثی  بزارهمیتونه تا چند روز رو  

 یه لیوان آب کنار
 
ز غذاش باید حتما  دستش باشه   بی 

 واال انقدر اینورو اونورو نگاه یم کنه 

 و با خودش برم بیارم نرم بیارم میکنه

یش هست ز  که همه میفهمن یه چی 

 اصال نمیتونه دروغ بگه حتر یه دروغ ساده

 اونقدر که چشماشو یم چرخند

ه که در جا یم فهمم از رون پاشو نشکون م  یگی 

ی رس جاش نیست.  ز  که یه چی 

شبا تو خواب آنقدر که فاصله دم بازدمش زیاده که اوایل 

 فکر میکردم

 االنه که خفه بشه 
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اونقدر که گالشو دوست داره و بهشون محبت میکنه که 

 گایه وقت ها از روی حسادت

نه   ز که با یه بیل همشون رو یه فکر احمقانه به رسم می 

 صاف کنم

 تا دیگه بیشیر از من دوستشون نداشته باشه

ز حال خجالت یم کشه  عاشق رنگ سفیده ویل در عی 

 بپوشش

 فکر یم کنه خییل زشته و جلب توجه یم کنه

 عاشق غداهای چرِب اما چون نیم تونه بخوره 

 هیچکسم تو خونه نباید بخوره 

 نه به راحتر اب خوردن اعتماد یم ک

 و همه افراد دور برشو خانوادش یم دونه 

 از تغی  بزرگ تو زندگیش یم ترسه و دوس داره 

 بچه هاشو مثل خودش بزرگ کنه 

همه احساسش همه خواسته هاش به محض اینکه از تو 

 فکرش بگذره و برقش بیوفته تو نگاهش 
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 درجا یم فهمم 

   بیشیر از خودش خودشو یم شناسم

 تو بگوو

 و خ  ازم یم دویز تو برام بگ

 

 مشت دستش را از میان موهای باز کرد 

 نگایه چندش به دستش کرد و دستمال گلدوزی 
 
و عمدا

ون کشید   درون جیبش را بی 

ظاهری برای حقی  کردن شیطان روبه رویش با چهره ای 

 جمع شده دستش را پاک کرد 

ی  اهمیت تر به قلب سوراخ سوراخ شده اش نگاه پر از 

ه اش شد دردش دست ز انداخت و خی   مال را زمی 

 

 _بگو منو چقدر یم شنایس 

 

ز خود را کشید و تکیه بر دیوار زد   بر روی زمی 
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 نفش دردناک کشید و با صدای خش دارش صحبت کرد 

 

،دست بزن داری ،بداخالفر ، زورگویی  _عصبانت 

 ی  احسایس..... 

 

 دستش را ی  حوصله باال گرفتتا بلکه کوتاه بیاید از 

ز هایش را   رسی و ور گفیر
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ز تو اون دوسال تو خ  از  _تمومش کن اینارو که همه یم بییز

 من دیدی 

 

ی بود که یم خواست و انتظارش را  ز سکوتش همان چی 

 داشت 

   از روی زانویش بلند شد

 نمایشی همانطور که کتش را درست یم کرد 

 گفت 

 

 که کردی_منطقر نبود دلیلت برای این غلظ  

 مجازات غلظ که کردی ... 

 

 سکوت کرد دانسته کشش
 
ش رفت عمدا  نزدیکیر
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   یم داد

 میخواست تا رس حد مرگ

 استخوان هایش از ترس بلرزد

ز و خونرسد آرام زمزمه کرد   خوف برنگی 

 

_خودت مثل آدم تا هفته ی دیگه میای خودت تحویل 

 میدی 

 

یم کنم اون  یا هم خودم هر جهنیم که رفته بایسی پیدات

 افتر وقته که مثل سگ به گوه خوردن یم

 که چرا خودم نیومدم 

 

 حدقه چشمانش از ترس گشاد شده بود 

 بعالوه کل وجودش اینبار لبانش هم یم لرزید 

 یم دانست بالخره روزی یم فهمد که او این کار را کرده
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ز حکیم برایش  اما حتر به ذهنش هم خطور نکرده اینچنی 

 صادر کند 

 رزان کیم خود را به سمتش کشید ل

 

 _فرامرزز.... 

 

 _ 

 

 _فرامرز نکن اینکارو با م... 

 

 _خفه شوووووو 

اره   خفه شو رسی

 خوای  برات دیدم که واویال

 

ز نابودت یم کنم نابود   بیا و ببی 
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 یم فرستمت قلعه 

 اونجا باید رسویس بدی به نگهبانا و زندانیا 

 یه سال برات کافیه 

 که بعد از اون یه سال   کاری یم کنم

ایی که دیدی و گذروندی 
ز  با چی 

 کتز 
 
 تا اخر عمرت نتویز زندگ

   بیچارت میکنم احمققفق

 

 ناله و زاری هایش    ی  توجه به جیغ ها

ه کرده بود   ی  اهمیت به خویز که از دستش رسی

 ی  اعتنا به حکمش و زِن پشت رس رها کرده 

و   کذایی بی 
 ن زد از ان نمایشگاه نقایسی
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ون کشیده بود     جنتلمنانه صندیل که بی 

 دست چپش را گرفت 
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 و راهنمایش کرد تا بر رسش بنشیند 

ز که نشست  همی 

 به دستان ظریف و بلوریش بوسه ای نشاند

ه به او خود روبه رویش نشت   و خی 

 مثل همیشه او رسگرم ظرف و برق دنیای اطرافش

 غرق در دنیای چشمانش تنها حواسش به او بود  او هم  و

 

   _ آخرین دفعه که تنها آمدیم شام بخوریم

 ماه پیش بود  ۷
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 بالخره چلچراغ های نگاهش را برداشت

 و به فرامرز داد 

 

 _آره تولد من بود اینجا سوپرایزم کردی 

 

با نگایه مشتاق به دوروبرش انگار که ان روز را به تصویر 

 گفت    بکشد

 

 _چقدر خوش گذشت 

 

 رستوران گردان مجلیل که بر روی یک برج بلند 

ماه پیش برای تولد فرشته اش  ۷همان   در یک مناقصه

 خریده بود

 که گویی انگار باز دیه خوی  هم داشِت 

لوسیر شیک و گران قیمتر وسط سالن آویز بود نورش به 

 شیشه کاری های دور و برشان انعکاس یم شد 
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 ر زیبا را برایشان فراهم یم کردو محیظ بسیا

 دور تا دورشان شیشه های قدی فرا گرفته بود 

 و منظره ای عجیب در شب به رقم یم زد 

 

 _ چقدر جای فرنوش عیل خالیه 

 

_عیل کیه عزیزم من فرهود باید دیگه به اسم خودش 

 عادت کنه 

 بعدشم ولش کن اون گوساله ها رو

 امشب فقط منو و تویم 

 

 واسش را کامل جمع فرامرز کردباالخره ح

 ی  منظور نبود 
ز  لحن خاص و معنا دارش قطع به یقی 
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ه نگاه کرد در ان کهربایی های براق ییک از مفرح ترین   خی 

 اش بود
 
 لذت های زندگ
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ز نوشیدیز ها و پیش غذا  سه مرد مثل روح تند تند بر رس می 

 تشان را ترک کردنندرا چیدنند و به همان روخ خلو 

 در حایل که با قاشق درون دستش بازی یم کرد 

 خییل خییل عادی گفت 

 

 بفرستم برن لندن   _ یم خوام فرنوش و فرهودو

 

 پریماه انگاری که درست نشیده باشد 

 با تردید پرسید 

 

؟؟   _خ 

 

چند ثانیه ای زمان برد تا تائیده ای درون چشمانش را درک 

 کند 

 فرنوش و فرهود یعتز پریماه نه وقتر یم گفت 
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 یعتز تو باید بمایز به دور از بچه ها

 عاجز و نگران زیر لب ی  جان زمزمه کرد 

 

 _چرااا؟؟؟ 

 

ن اصول اولیه رو   _باید برم یاد بگی 

ز باید آموزش حرفه  ای را ببییز

ز  ینا پرورش را پیدا کیز  باید زیر دست بهیر

 

ز جا چشه   _مگه همی 

 پیش خودمون خوب همینجا باشن 

 

 ممکن نیست نیم شه که هر خ  اونجاست بیارم اینجا   _ 

 

م   _   خب من می 
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 دوتا بچه که نیم تونن تنها تو یه کشور غریب باشن 

 

 _پس من خ  

 

 _خب تو هم بیا 
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 _پری جانم خودت خوب یم دویز نیم شه 

 

 _خب ما یم ریم تو بیا بهون رس بزن 

 

گر این حال آشفته و حول واالی نماندنش این بار دی

 نتوانستند تحمل کند  را

د تا دل نشکاند   اما دندان بر جگرش فرسی

 

 _ نمیشه عزیزم 

 

 _خب باید ییک ... 

 

 _پریماهه 
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ش تمام شده غرید همه نارضایتر اش را   بالخره صی 

 اما بالفاصله مثل سگ پشیمان شد 

 از پر شدن چاله های چشمانش از اب 

ز این   نت به او که شبشان را خراب کردلع االن وقت گفیر

 حرف  بود 

 با لبان لرزانش ناراحت و ترسیده گفت 

 

 _خب باید چیکار کنم من تازه دو ماه پرسمو 

 که باید برن
 
 پیدا کردم یه کاری یم یای یم گ

 

ل خشمش را   سیع کرد کنیر

 االن فقط باید مدارا یم کرد تا بند بیاید اشکش 

 قط باید ناز یم خرید االن ف
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_پریماه عزیز من نیم رن که نیان تو یم ری رس یم زیز اونا 

 یم یان تعطیالت تابستونشون میان ایران 

ن چم وخم کارو   اگه نرن یادنگی 

ز     یه روزه کله پاشون یم کیز

 شوخز که نیست وارث پارسا بودن 

 

 برای این که حالش را عوض کند

 و فکرش را دور گفت 

 

ز امروز تو عمارت چه خی  _خ  یم   گفت شاهی 

 بوده
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ک در جا از یاد برد ثانیه پیش بر رس چه ناراحت بود  دخیر

 اینگار که بخاهد رِسِ مهیم را بگوید

 به وجد امده 

ز کشید   خود را بر روی می 
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 ارام و محرمانه گفت 

 

 _وای فرامرزاگر بدویز گ آمده بود عمارت 

 

 لذت خود را کشید و به اون نزدیک کرد   پر از

یک شود در غیبت های زنانه اش  تا رسی

 خود را مشتاقانه نشان داد 

د به صدای نازش   و گوش جان سی 

 

 _گ امده بود 

 

 _شوهر فرخ بانو هاشم خان 

 

 همان اول وردش به او خی  داد بودنند 

 تا اذن ورد دهد 
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 ه نشان داد با اینکه یم دانست اما خود را تعجب زد

 

؟؟؟  _خ 

 برای خ  اومده بود 

 

 _یم خواست با فرخ بانو صحبت کنه 

 بانو هم نه گذاشت و نه بر دار گفت

 نیم خوام ببینمت

ه یه پا یم  خالصه که بانو بیچاره یه پا میدوید باال خی  بی 

ز خی  بیاره  دوید پایی 

 اخرشم هاشم خان عصبایز شد خودش رفت باال 

 فتم من خجالت کشیدم نر 

 اول صدای داد و قالشون یم یومد 

 بعد قطع شد
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 فرامرز 

 

 _ جان فرامرز 

 

 _فکر کنم با هم آشتر کردن 
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 چرایی با تعجت  همانند خودش زمزمه کرد 

 

ز که بره چشاش  _ آخه وقتر هاشم خان از پله ها اومد پایی 

 برق یم ز... 

 

 با زنگ خوردن تلفنش درون جیبش

 به چشمانش دست کشید از نگاه کردن



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 اریک بود

 داند نباید در این موقعیت زنگ بزند یم دانست که یم  

 پس اگر که زنگ زده یعتز یه کار خییل خییل مهیم 

 دارد 

 آن همه حال که او را برای کارها به دی  فرستاده بود

ز از روی صندیل بلند شد   با اشاره به شاهی 

 

 واب میدم_ اریِک حتما کار مهیم داره زود ج

 االن میام عزیزم 

 

 با چشمانش تایید که مشکیل نیست 

 و نگران نباش 

 

 به ان سمت رستوران رفت
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روبه روی شیشه ایستاد تهران با آن عظمت تمام زیر پایش 

 بود

 تماس را وصل کرد   در تماشای شهر غرق در تارییک

 

 _قربان 

 

 _بگو 

 

 _ اومدم برای بازریس مرسوله ها 

ای عجیت  میگفت اما پرفسور   ز  گیلبارد زنگ زد یه چی 

 

 _ خ  میگفت 

 

 _ گفت یه مردی رفته اونجا داد و قال کرده 
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 _خوب به ما چه 

 

 _ادعا میکنه که شما گولش زدین 

 و قلب بچشو دزدین
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 _...... 

 

 

 _پرفسور یم گفت انگار که مرده معتاده 

  گفتهاحتمال زیاد داشته دروغ یم

 

 _...... 

 

ی نگفتنش با این سکوت ترسناکش  ز  با چی 

ز ریخت ی درون قلب اریک پایی  ز  چی 

 نداشت تا این حد ی  رحم باشد  امکان

 امیدوارانه و خوشبینانه گفت 
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ز   _ قربان بگم که ازش شکایت کیز

 

 _..... 

 

 _فرامرز نگو که این کارو تو کردی 

 

توانست یم درون صدایش بود که  اینقدر عجز و ناامیدی

د   نادیده بگی 

 

 صدای کردنش را   به اسم

 

 _ نیم خواد بسپار بهش پول بده 

 تا بره 

 

 _ وای 
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 _حواستو جمع کن کش نفهمه به گیلبارد بسی  

 

 _ وای وای 

 

 _بسی  به پرستارا بگه قفل دهنشونو محکم کنه 

ز   بسی  فیلم دوربینارو پاک کیز

 

 _وای وای 

 ردی وای فرامرز تو چیکار ک

 

 _بسه دیگه خودتو جمع کن
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 احمققق  _بدبخت شدی

 ساله درآوردی  ۱۶رفتر قلب یه بچه   

 برای پیوند پریماه 

 

 _..... 

 

 _وای بیشعور اگر بفهمه نابو... 
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 اریک   _ 

 

 _زهرمارررر

 این چه غلظ بود که کردی

میدویز اگر بفهمه بادستای خودش قلبه رو از تو 

ون میندازه دور   شسین  میکشه بی 

 

 _ بهت گفتم بسه 

 

 _تا گ؟؟ 

 

 _.... 

 

 کتز 
 
 _ تا گ این همه مریض و ی  رحم زندگ
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آدم های دورو برت مثل سوسکای فاضالب ی    تا گ جون

 اهمیت باشن 

؟؟؟   تا کیییییت 

 

 _.... 

 

 _ برو ایمان بیار برو یه جایی مسلمون شو 

ز   برو بس یه جا بشی 

ه برو پ  یش خدا دعا کن زنت نفهمه که بوی نی 

 که میبینیش    وااله فرامرز اون روز آخرین باریه

 بوق 

 بوق 

 بوق 

 بوق 
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ز باری بود که اینگونه با این لحن گزنده با  ز اولی  قطع به یقی 

 او سخن گفته بود

 تلفن را بر رسش قطع کرده بود   و

ه  ثانیه ها گویسی کنار گوشش و خی 

 

 

 

 

 

#part_600 

 

 

 

 

 



سوخر   مهشید حاجی زاده  

EXCHANGE GROUP اکری از 

 

 

 

 به شهر زیر پاییش تنها فکر یم کرد 

 به آن روزی که آخرین بار بود

فکر میکرد چقدر ترسناک چقدر حتر فکر کرد و آن روز هم 

 درد آور بود 

 چقدر اریک بد طور کوبانده بودش

 حقیقت را به رویش کوفته بود   چقدر قبیح

 اما چرا با همه اینها اپسیلویز احساس پشیمایز 

 نیم کرد

 را اگر هم باز هم بر میگشت باز هم این کار را چ

 دوباره انجام یم داد 

 چرا .... 

 دستر که بر روی بازویش قرار گرفته
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 رستوران گردان باالی برج برگردانند  او را به

 در صدمه ثانیه میمیمک صورتش تغی  کرد

 به عقب برگشت و با دیدن نگاه نگرانش 

 دلش گرم شد

 به بودنش به وجودش 

 

ی شده  _  ز    فرامرز چی 

 

 

 دستانش را گرفت و باال آورد 

 و بر روی هر دو را بوسه ای نهاد و

 با نگایه شفته گفت 

 

ی نشده ز  _نه عزیزم چی 

 بیا بریم بشینیم کارت دارم 
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به حرکت درآوردش و دوباره   دست دور کمرش انداخت  

ز   همان پروسه بر روی صندیل نشاند و خودش نشسیر

 

 روز چه روزیه _اگر گفتر ام

 

 به چالش کشیدنش عجیب رسحالش یم آورد

 کیف میکرد از گیخ  درون چشمانش 

 

 ؟؟؟؟  _امروز

 نمیدونم چه روزیه؟؟ 

 

 اپر زیبایی درون سالن پخش شد
ز  با نگایه به شاهی 
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ی  ۳ثانیه نگذشت که گارسون کییک  ز طبقه بر روی می 

ز رساند   چرخان تا دم می 

بعدش ریسه های براق طالیی مشیک باالی رسشان به ثانیه 

 رقص درآمدن 

 

 فرامرز مجذوِب برق آن چشمان بر روی صندیل بلند شد و

 کنار صندلیش بر روی زانو نشست
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 صندلیش را گرفت و با کشیدنش حال دیگر 

 روبروی خودش بر روی قرارش داد

ه حرکاتش بود  پری اش هیجان زده فقط خی 

ز آن جعبه را تند درون دستش از پشت رسش شا    هی 

   گذاشت

 آرام باال اوردن درش را باز کرد

الماس آی  با دورکاری های الماس نشان   طوری که گردنبند

 را نبیند   دست ساز

 چشمانش را بست   هیجان زده

 

 _ وایسا تا بگم 

 تولد من که نیست 

 

 سالگردمون ازدواجمونم که نیست 

 نمیدی تو که برا تولد خودت کادو 
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 پس خ  

 نگو

 نگو صی  کن

 امروز چه روزه

 چه روزیه ؟؟؟؟؟ 

 

 لبخندی واقیع واقیع ، از ته دلش،

 از عمق وجود،

 خالص خالص بر روی لبش بود و

ه نگاه یم کرد  به گل زیبایش خی 

 که چه طور تالش میکند به یاد بیاورد   

 چه روزی بود 

 برعکس کرد  ی  رحمانه جعبه را

 ست ببیندشحال کامل یم توان
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 بعد از ظهر ۷سال پیش ساعت  ۱۴_ 

 من فرشته ی زندگیم دیدم   کوچه بن بست   توِی یه

 با یه پالستیک بزرگ پر از رنگ

ز یم پرید  _   فقط باال پایی 
 از نگرایز

س داشت که نمیدونست چیکار کنه  آنقدر اسیر

سال پیش من یه پری خوشگله مهربون توی قلبم پیدا  ۱۴

 کردم

 و همون حال بد همون جا ت

 با نگاه کردم تو چشماش   فقط

 

 جعبه را باال برد و میان دستاِن ی  حسش قرارداد 

 

 _پری من چهاردهم ساِل ملکه ی قلبم شدنت مبارک 
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 توانست بگوید نکن گ یم

 چه کش جرئت داشت معنش کند

از ی  رحیم از سنگ دیل از درآوردن قلب کش تا وقتر که 

 او بود 

 که سالم بود تا وقتر  

تا وقتر که آن طور جلوی چشمانش از خویسی چشمانش 

 پر از اشک بود

 چه کش یم توانست بگوید این کار را انجام ندهد 

 کور یم کردند    تا دیگر این برق درون چشمانش را که

 

 هر کش را ننبند 

 چه کش جرئت داشت بگوید نکن جنایت است 

 بگوید درست نیست

 یم این فرشته نباشد چه کش دلش یم امد

 زیر خروارها خاک ، خاک بخورد
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 به خاطر اینکه دخیر بچه ای بدبخت در این دنیا باشد 

 چه کش یم تواند بگوید 

 اری شاید درست نبود

 شاید جناین بود 

 اما یم ارزید یم ارزید به ستوه امدن اریک

 به مجرم شدِن خودش از چشم بقیه

 به دردرسهایش 

 ید به همه خ  یم ارز 

 او حاضز بود قتل عام راه بیندازد

برای بودنش ، برای خندیدنش برای دیدن این درخشیدن 

 برق لذت و شادی درون چشمانش 

 تا روزی که نفس میکشی   پری من تو تا ابدیت متز 

 تا روزی که نفس میکشم . 

ی که در جان در تن دارم  ز  تنها چی 

 از او محافظت یم کنم 
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 تو هستر 

 فقط تو 

 هستر   ابدیت وجود من  تو تا

 تا بینهایتم 

 فرشته ای که فقط برای من امده 

 فقط من

 

 

 

 

 پایان 

 

۲:۳۱  ۱۴۰۱/۴/۷ 

 

https://t.me/Romanamone

