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 مرگ_حکم#

 ۱_پارت#

 مسعود

 درسته؟ ؛یلکیگ مسعود یآقا-یقاض

 .آقا حاج بله-

 .کن یمعرف و خودت -یاضق



 

 

 متولد ،یلکیگ ابالفضل فرزند ،یلکیگ مسعود من -

 . هستم تهران ساکن دو هفتادو آذر سه سال

 :گفت و زد ورق رو دستش ریز پرونده یقاض

 ؟یکشت رو یخسرو داوود که یدار قبول -یقاض

 آوردم حرفم دییتا نشونه به رو زدم دستبند یدستا

 :گفتم التماس با باال

 .نزدم کشت قصد به رو اون من آقاحاج -

 : گفت شده زیر یچشما با یقاض

 خاک ریز حاال یول ،ینزد کشت قصد به -

 .بده منو سوال جواب هستش،

 انه؟ی یزد رو یخسرو داوود تو

 و انداختم ریز رو سرم دادم، رونیب لرزون نفسم

 :گفتم

 .زدمش من ،یقاض یآقا بله-

 ؟یزد کشت قصد به رو اون چرا -یقاض

 .رفتم فکر یتو

 ! افتادم میقد ادی



 

 

  دیدیم نفرو هی چشمام فقط که یزمان اون ادی

 .بود نجمه فقط اونم

 / قبل ماه ۸/

  مسعود

 .ایب پسرم مسعود،مسعود -ننه

 بلند موتور عاتیضا یرو از رو سرم ننه یصدا با

 .کردم نگاه وونیا به کردم،

 .کردم پاک پارچه با رو میروغن یدستا و سادمیوا

 : گفتم و ننه طرف به رفتم

 .ننه جونم-

 داد نیچ رو دماغش من وضع سر دنید با ننه

 :وگفت

 .یشد اههیس گربه هیشب بروحمام بدو -

 :گفتم و کردم یاخنده ننه حرف از

 جذابم، هم یلیخ وضعم سرو نیا با من ننه، اا -

 .شکننیم دست سرو برام محله دخترا



 

 

 یطورنیهم و چرخوند کاسه تو رو چشماش ننه

 : گفت تو رفتیم که

 گربه اخجون گهیم ادیم اهیس ماده گربه اره، -ننه

 .نره

 :گفتم و زدم یا قهقهه

 .ادیم دلت ننه، اا -

 رو پاش ییدمپا کرد، نگاهم یعصب و برگشت ننه

 .دادم یخال جا و کرد پرت طرفم به رو برداشت

 :گفت بلند یصدا با یعصب دادم یجاخال دید یوقت

 کش نفت ممد با االن تو نمرده، لیزل اخه -ننه

 .یندار یفرق چشم هی یصغر

 یگ بچه اول همون از من دشمن هی کش نفت ممد)

 چشمش هی باشه، چشم هی یصغر که مامانش بود

 .کوره

 پوستش چون روش گذاشتم من کشم نفت لقب نیا

 .(زنهیم نیریش یکم هی و اههیس یلیخ

 :گفتم ردلخو کردم، نگاه ننه به کرده هنگ



 

 

 . نکنه درد دست ننه-

 اطیح گوشه اتاقک طرف به و کردم پشت ننه به

 .رفتم بود ییدستشو و حمام یبرا

 گرفته کروفونیم مثل شامپو هی بودم، دوش ریز

 آزادم دست اون با و خوندمیم دهنم جلو بودم

 .نشستمیم رو موهام

  اومده بابا -

  اومده یک با

  اومده خندون چرا

  اهاشب هیک اون

  چشماش اون زهیه چه

  دستاش تو اونه دست

 و دستم از شامپو که حمام در به زد محکم یکی

 . افتاد

 :گفتم بلند دهیترس

 ه؟یک -



 

 

 ای یکن حمام یرفت مرده، لیزل هیک و مرض -ننه

 .یبزار کرست

 :گفتم و میشونیپ به زدم رو دست کف

 .درسته س،کنسرتزنونه ریز لباس کرست ننه -

 .سرت...کن بخشه، دو کن، یحج

 نهضت شده من یبرا حاال خوبه، خوبه -ننه

 . یسوادآموز

 نهضت کالس دادم فرستمیم بود ماه سه رو ننه)

 (یسوادآموز

 نیهم. کرد خی آب بگو ننه جونم حاال هوف، -

 کردمیم زمزمه رو یساس دکتر آهنگ که یطور

 ننه یها حرف به شستمیمرو موهام دادمیم زیر قر

 .ادمدیم گوش

 ندارم،اومدم یکار آبت به من کن، کارت تو -ننه

 .رونیب ایب زود میمهمون شب بگم

 .ننه باشه-

 .بابا بلرزون خودتو بابا، جون ریبگ رو بغل



 

 

 

 مرگ_حکم#

 ۲_پارت#

 .یوا کنه،یم درد دلم ننه یییوا-

 من کنار اومد زدیم هم ییچا که یطور نیهم ننه

 :گفت حرص با و نشست

 عمه خونه گفتم، بهت بار صد ،حاال خبه -ننه

 ر،یبگ رو وامونده شکم اون جلو میریم اتفرخنده

 و انیزن عرق و نبات ییچا به کارت یشب آخر

 .نکشه نعناع

 رو شکمم پوست و دمیچیپیم خودم به مار مثل

 .کردمیم ناله و زدمیم چنگ

 کرد کمکم گرفت منو یبازو ریز نگرون دل ننه

 :گفت و نمیبش

 .بخور ونیا نیبش حاال -ننه

 ننه دست شهیش وانیل یتو رنگ سبز اتیمحتو به

 .کردم نگاه



 

 

 :گفتم ننه به شک با

 !ننه مونیسبزه؟نکوش چرا نیا ننه-

 .یمرد رو نیا بخور زدن، حرف بسه ش،یو- ننه

  دمیکش بو و آوردم دهنم جلو رو وانیل

 .دادینم یخاص یبو

 باال رو وانیل کل نفس هی و انداختم باال وهام شونه

  دادم

 .بود نیریش چقدر اوه اوه

 به رو کردم، جمع رو لبام زد، دلم ریز شینیریش

 :گفتم ننه

 انقدر چرا گرفتم، قند مرض بود؟ یچنیا ننه-

 نه؟یریش

 .خوبه میلیخ وا -ننه

 .....یلیخ اره-

 شدم بلند گرفتم، تهوع حالت بود نشوده تموم حرفم

 بودم خورده یهرچ ییدستشو طرف به دمییدو و

 .آوردم باال



 

 

 رو خودم سالن تو رفتم اومدم رونیب ییدستشو از

  دمینفهم یزیچ گهید کردم پرت تشک یرو

_______________________ 

 .بود شده خوب دردم دل بودم یداریب و خواب نیب

 گهید خانوم هی با رو ننه زدن حرف یصدا

 . دمیشنیم

 .گهید خوبه حالش دخترم نجمه -ننه

 .خوبه حالش خانم حاج اره-نجمه

 یول شدم، اریهوش کامال نجمه یصدا دنیباشن

 .گهیم یچ من درباره گهید نمیبب کردم صبر

 . هست زنده فردا یعنی عع، -ننه

 :گفت و کرد یزیر خنده نجمه

 

 و حیصح فردا خانم، حاج هیحرف چه نیا -نجمه

 شهیم بلند سالم

 حتما م،یندار نون صبح فردا یبرا ،!خوبه عع -ننه

 .بخره بره



 

 

 تارم یچشما نیب از و بردم ننه طرف به رو سرم

 :گفتم دلخور

 !خوادیم یحمال خر یبرا مارو که ننه -

 یرو رو دشیچروک دست دیشن رو صدام یوقت

 بار هی سال صد که یمهربون لبخند با و دیکش سرم

 :گفت شهیم معلوم ازش

 دلم که نزنم هارو حرف نیا من، برم قربونت -ننه

 .پوسهیم خودت و خودم

 :گفتم دمیبوس رو اش دهیچروک دست

 .موال به نوکرتم-

 . دیبوس رو میشونیپ و شد خم

 .افتاد بهش نگاهم نجمه یصدا با که

 .برم گهید من! خانم حاج خب -نجمه

  گفتم و نشستم عیسر نجمه دنید با

 دیببخش ن؟یهست بهتر د؟یخوب. خانم نجمهسالم -

 .افتا شما گردن به منم زحمت

 :گفت و زد یمحجوب لبخند نجمه



 

 

 .کنمیم خواهش ه،یحرف چه نیا -نجمه

 و انداخت نییپا رو سرش حرفش شدن تموم از بعد

 .زدم زل بهش منم نگفت، یزیچ

 :گفتم دلم یتو

 . شده تر خانم شده تر بزرگ ماشاهلل-

 .خوندیم یپرستار

 رفت رازیش به درسش ادامه یبرا چندوقت هی

 دهیند بود چهارسال داد، لیتحص مهادا اونجا

 نیا و شد ریخ سبب درددل نیا االن یول بودمش،

 .دمید رو قلبم فرشته

 .کردمیم نگاهش فقط

 و شرم لحظه نیا فقط عمرم آخر تا خواستیم دلم

 . نمیبب رو خجالتش

 نجمه از چشم یبدبخت به ننه اهم اهم یصدا با

 . کردم نگاه ننه به و گرفتم

 :گفتم و کردم نگاه ننه به یجیگ با

 ...! هان-



 

 

 جان، یا کردم، نگاهنجمه به چشم با دویگز لب ننه

  بود مانتوش قهی یتو سرش خجالت از

 :گفتم آروم لب ریز

 .ارهیم کم جلوت ایدن که بشم خجالت اون قربون -

 :گفت و زد صورتش به یچنگ! دیشن یانگار ننه

 . سرم به خاک -ننه

 : گفت نجمه به رو

 حامله نکرده یچکاریه ترسمیم پاشو، دخترم -ننه

 .یدیکش زحمت نکنه درد دست ،یبش

 دادیم هل در طرف به رو نجمه که یطور نیهم

  زدیم بهش هارو حرف نیا

 .برسون اکرم به منو سالم دخترم قربونت -ننه

 .بست درو بعد

 :گفتم ونیزم دمیکوب رو دستم کف یشاک

  یکنیم ینطوریا چرا تو ننه اهه-

  دمشیدیم داشتم سال چهار بعد

 اههه



 

 

 .زیچ همه به یزد گند براش، بود شده تنگ دلم

 : گفت و کرد و نگاهم یعصب ننه

 یبرا کرده غلط دلت بکش، خجالت بته یب -ننه

 .شده تنگ نامحرم دختر

 :زدم داد یعصب

 یدونیم خودت خوامش،یم خوب! ننه اه، -

 یوندیم رفته،خودت براش دلم که چندساله

 اش مدرسه دم تا نجمه بخاطر فقط چندساله

 . رفتمیم

 و کرد پرت طرفم به رو پاش یتو ییدمپا ننه

 :گفت

 رو من یادا)یگیم که شلواره کش مگه دلت -ننه

 خرس بکش خجالت بسه. رفته براش دلم( درآورد

 .گنده

 :گفتم کالفه

 .نهیبیم رو نجمه فقط چشمم خدا به ننه -

 . چوندیپ گرفت گوشم و اومد باالسرم ننه



 

 

 .یکند کن ول ننه ،یا یا -

 :گفت حرص با هاش دندون نیب از ننه

 مردم دختر دنبال چشمت یبفهم تا کنم ینم ول -ننه

 .نباشه

 :گفتم و رونیب دمیکش ننه دست ریز از سرم

 میبر نباشه دنبالش چشمم ییخواینم پس-

 . بشه خودم یبرا تا یخواستگار

 نه -ننه

 

  مرگ_حکم#

 ۳_ارتپ#

  مسعود

 ننه ومن بحث انیجر از ینصف و هفته هی حدود

 .گذرهیم

 !نه گهیم گم،یم بهش که دفعه هر

 چرا؟ گمیم



 

 

 اد،ینم خوشم شفوالدزره مادر اون از" گهیم

 "کنهیم بدبخت

 رو مادرش برم قراره من،مگه ننه آخه" گمیم

 "رمیبگ

 ستهیعفر مامانش یول هیخوب دختر نجمه"گهمي ننه

 "رهیم مامانش حرف به هم نجمه

 "بخوابم مامانش کنار قراره مگه"گمیم

 دوم دست جنس به که سرت بر خاک"گهیم

 "یهست یراض

 .دوشاخه کنم کاریچ ننه با من بنظرت

 .رفت و داد تکون رو هاششاخک فقط دوشاخه

 رو دستم یها آرنج دادم رونیب کالفه رو نفسم

 رو ورتمص دستم کف با و زیم یرو گذاشتم

 . پوشوندم

 :گفتم لب ریز

 دردودل دارم سوسک هی با که بدبختم چقدر ایخدا-

 .کنمیم



 

 

 .شد یخط خط اعصابم باز محسن یصدا دنیباشن

 .اوستا اوستا، -محسن

 :گفتم حالت همون با

 .محسن بگو-

 .کنم ینم دایپ رو فرانسه آچهار اوستا،-محسن

 .کردم نگاهش و برگشتم طرفش به

 دست بود، یروغن و اهیس ورتشص سر بدن کل

 ها قصاب ساتور مثل دوسو یگوشت چیپ هی راستش

 .بود گرفته دستش

 شدیم یروغن و فیکث ادیز یلیخ شهیهمکه نیا با

 .بود خوب کارش یول

 :گفتم حوصله یب

 .ست قفسه یتو که فرانسه آچهار-

 .نبود اوستا، دمید -محسن

 قایدق فرانسه آچهار دمید بزنم حرف خواستم تا

 .هست کنارش قفسه یرو

 : گفت و شد هول محسن که کردم نگاهش یجد



 

 

 آخر و روکاره یعمران حاج نیماش اوستا، -محسن

 اگه م،یداد لیتحو قول روزه سه هست، سشیسرو

 .شهیم بد برامون نشه دایپ آچهار اون

 :گفتم بهش مسخره باحالت

 رو تو من ینکن باز شتریب رو چشمات توهم اگه -

 . کنمیم سیسرو یعمران حاج نیماش یجا

 :گفت یشاک محسن

 ...آچه که من به اوستا... ا -محسن

 و افتاد آچهار به چشمش بود نشوده تموم حرفش

 :گفت الیخ یب

 

 یندار یکار خب شد، دایپ اوستا عع، -محسن

 .اوستا

 زیخمین و شدم یحرص محسن یالیخیب نیا از

 :گفتم و کردم

 .کنم یعمل وحرفم امیب ای یریم-

 :زد داد و دییدو محسن



 

 

 .اوستا چشم -محسن

____________________________ 

 رو کار ظهر اذان اکبر و هللا یصدا دنیباشن

 .رفتم خونه طرف به و کردم لیتعط

 وهیم خونه تو افتاد ادمی که بودم نشسته نیماش یتو

 .میندار

 رو نیماش دمیرس یوقت روندم دونیم سمت به

 .کردم پارک

 : گفتم خودم با و گذاشتم نیماش یتو هارودیخر

  گرفتم انار ب،یس ،ینارنگ پرتغال، ار،یخ-

 . یسبز اهان مونده؟یچ

 .خورد من شونه به یکی برگشتم، تا

 :گفتم کردم رو بهش یشاک

 ....کجاست حواست آقا-

 من به رو ایدن انگار نجمه یبابا رآقایام دنید با

 .دادن

 :گفتم یخوشحال با



 

 

 شما به من شونه که دیببخش دییشما اقاریآم عع،-

 . خورد

 :گفت و کرد یا خنده رآقایام

 امروز پسرم دیببخش جان؟ مسعود یخوب -ریام

 .نشودم تو متوجه دارم عجله میدار مهم یمهمون

 . هیخوار پاچه وقت االن اخجون

 .بدم انجام من دیبگ دیدار یکار ر،یام آقا -

 .دمیم جامان خودم ست،ین یکار پسرم نه -ریام

 .ها ینکن تعارف یول ر،یام آقا باشه -

 خونه به غامیپ هی برم تر عیسر دیبا پسرم نه -ریام

 .برسونم

 .بگه من به رو نجمه دادن بله خبر شهیم یک ،یو

 رآقایام یباصدا که بودم خودم یهوا حال یتو

 .کردم نگاه بهش

 خونه برو ،یا خسته معلومه که نطوریا پسرم-ریام

 .رمیگینم توهم وقت کن استراحت

 :گفتم شده هل



 

 

 از ییما بزرگ شما ر،یام آقا هیحرف چه نیا -

 ن،یداشت برام پدر حکم شما شده فوت بابام که یوقت

. نینزن حرفارو نیا م،یبود باهم کاسه هی یتو

 شکون دمید شمارو چون برام هیخوب روز امروز

 .رسهیم من به خوب خبر هی امروز حتما. داره

 ام شونه یرو رو دستش و زد یلبخند رآقایام

 :گفت گذاشت

 اون که نیا با. پسرم باشه تو نگهدار خدا -ریام

 داشتم آرزو شهیهم بود نداده پسر من به خدا زمان

 .بده من به تو مثل یپسر خدا

 تعریفش از کنه فکر که نیا یبرا. کردم ذوق انقدر

 پشت به یدست و انداختم نییپا رو سرم شده، شرمم

 :گفتم دمیکش نمگرد

 .برم من شما اجازه با -

 :گفت و کرد یاخنده رآقایام

 ینجوریا تو شهیم تعریف ازت که هنوزم -ریام

 .بده عمرت خدا که پسرم برو! یکشیم خجالت



 

 

 طرف به کردم، روشنش شدم نیماش سوار عیسر

 یم بشکن یخوشحال از نیماش یتو روندم خونه

  خوندم،یم بلند بلند آهنگ و زدم

 آهنگ که یطور همون دم؛یرس خونه در جلو

 تو رفتم بود دستم وهیم یها پاکت کردمیم زمزمه

 :گفتم بلند و

 .اومد تخونه یتو بلبل اومد، خونت گل ننه،-

 .ادینم ننه از یصدا دمید تو رفتم

 : زدم داد بلند

  ؟یهست ننه-

 .فکره تو ننه دمید رفتم تو

 نشستم ننه کنار رفتم و گذاشتم آشپزخونه رو لیوسا

 :کردم صداش

 ...ننه-

 . کرد نگاه ومن یسوال و گفت یهان یجیگ با ننه

 :گفتم ینگران با



 

 

 جواب کردمیم صدات یهرچ چرا ننه؟ یخوب -

 ؟یدادینم

 

  مرگ_حکم#

 ۴_پارت#

 مسعود

 ناهار برم من پسرم، ستین یزیچ من؟ ؟!ها -ننه

 .کنم آماده

 .رفت خونه آشپزخونه و شد بلند عیسر

 : گفتم خودم با متفکر و انداختم باال آبرو یتا هی

 .شده شیزیچ هی ننه نیا-

 جوشکال میداشت میبود نشسته سفره سر

 . میخوردیم

 . بود فکر یتو و کردیم یباز غذاش با ننه

 : دمیپرس نگروندل

 بده؟ حالت ؟یکنیم ینطوریا چرا ننه؟ شده یزیچ-

 ؟یخورد قرصاتو



 

 

 : گفت دویکش یآه ننه

 .بخور رو غذات پسرم، خوبم -ننه

  گفتم و کاسه یتو انداختم رو قاشق یعصب

 سه چرا خوبه حالت اگه من، یننه آخه دع -

 !؟یکنیم یباز غذات با ساعت

 :گفت و زد یتلخ لبخند ننه

 .افتادم گذشته ادی -ننه

 :گفتم یسوال

 گذشته؟ چرا حاال ؟!گذشته -

 : گفت و دیکش یآه ننه

 نجمه خونه زدم زنگ راستش ن،ک ولش یچیه-ننه

 . یخواستگار یبرا نایا

 گفتم و زدم داد بلند ننه آخر حرف دنیشن با

 !یگیم دروغ...! نه -

 :گفت و کرد نگاه غضب با ننه

 دروغ تو به سن نیا با من بچه، هیچ دروغم -ننه

 .سگ توله بگم



 

 

 کردم نگاه ننه به متفکر ننه یآخر فحش دنیشن با

 :گفتم اعتراض با و

 من به هست راهیب و بد و فحش یهرچ با تو ننه،-

 .اه ،یزنیم گند هست من ابهت یهرچ به یگیم

 .یخواستگار میبر یک نمیبب بگو حاال

 شب گفت و دمید رویام آقا که افتادم ظهر ای

 !گفتیم مارو نکنه داره، یمهمون

 :دمیپرس ننه از

 و دمید رو آقا ریام یظهر م؟یریم امشب ننه -

 یک اصال م،ییما نکنه. دارن یمهمون مشبا گفت

 ؟یخواستگار میریم

 . رفته فکر یتو و ساکته ننه دمید

 : گفتم و اش شونه رو گذاشتم دست

 ؟یشد عاشق نکنه هپروت یریم انقدر ننه-

 .یداد بله جواب رضا مش به نکنه کلک یا

 مرد اون از هستش، من ننه خواستگار رضا مش)

 شون همه داره چهب تا سه روزگار، خوب یها



 

 

 به رو دلش پله و پول همه نیا با یول آب، وراون

 .(باختم نجمه به رو دلم که یمن مثل باخته، من ننه

 

 من یرو خی آب پارچ هی انگار ننه حرف با

 .ختنیر

 .یخواستگار میبر ستین قرار-ننه

 زنگ یخواستگار یبرا گفت االن ننه ؟یچ یعنی

 !زده

 :گفتم حوصله یب

 ؟یخواستگار یبرا یزد زنگ ینگفت مگه ننه-

 : گفت یآروم یصدا با بود خودش یتو جور بد ننه

 .هست نجمه عقد امشب -ننه

 ننه حرف تازه یول کنم، هضم نتونستم ننه حرف

 یشوخ نیا با کرده؟ ازدواج نجمه یعنی دم،یفهم رو

 .بخندم تونمینم ننه

 :زدم داد بلند



 

 

 قشنگ ندارم، یشوخ حوصله حال االن ننه!؟یچ-

 .شدهیچ بگو

 :گفت و کرد نگاه من به کرده بغض ننه

 یگوش تهیعفر اون شون خونه به زدم زنگ -ننه

 گفتم نایا و دادن پز و یاحوالپرس بعد برداشت، رو

 "شدم مزاحم ریخ امر یبرا راستش جون، افتخار" 

" گفت مزخرفش یصدا اون با و دیخند کهیزن اون

 دختر ماکه. ؟آورده فشار مغزت به یریپ جون قمر

 "میندار

 . ومدین خوشم اصال باننه اون زدن حرف طرز از

 و گرفت جرم حرفش از من داد ادامه یحرص ننه

 خودت دختر مگه جون نجمه جان، افتخار"گفتم

 نجمه که زدم زنگ. یگیم ینطوریا که ستین

 مسعود آقاپسرم یبرا رو جون

 "کنم یخواستگار

 ...زده کپک تهیعفر

 بهش بود الغر یادیز افتخار که نیا بخواطر ننه) 

 (کپک گفتیم



 

 

 

 مرگ_حکم#

 ۵_پارت#

 مسعود

 ناز با و ادیم کالس من یبرا زده کپک تهیعفر

 رو راستش منه دختر و عقد امشب" گهیم یخرک

 که بدم یکس به حداقل رو دخترم خوامیم ییبخوا

 باشه، بوده سرش باال باباش مامان یسالگ چهار تا

 ادیب بعد خورده غذا کاسه هی یتو ام با که نیا نه

 دونم نمک بخوره نمک ره،آدمیبگ دخترمونم

 " عسل ماه رنیم شونیعروس پول بشکنه،

 عر دهنش از زنهیم حرف یادیز داره دمید منم

 نزن، یادیز زر زمیعز"گفتم اد،یم در یادیز عر

 آقا ریام دوم زن یاومد یبود فروش دست خودت

 یکی نشود شما ردخت ستین کم که دخترم. یشد

 بابا زن مادرش هم باشه خوب دخترش هم که گهید

 " نباشه

 :داد ادامه ناراحت ننه



 

 

 بودم مونده فقط کردم، قطع گفتم نارویا -ننه

 .گفتم االن که بگم تو به یچطور

 ندادم، گوش ننه یها حرف و یغرغرا به به گهید

 .کردم نگاه غذا کاسه به

 هم ننه. دمیپوش اسلب رفتم و شدم بلند لحظه هی یتو

 :کردیم صدام فقط

 سا،یوا یریم کجا پسرم، مسعود مسعود، -ننه

 .نکن پابه شر خدا تورو مسعود

 تا شدم، موتور سوار عیسر و کردم باز درو

 :گفت و زد چنگ رو رهنمیپ ننه بزنم پدال خواستم

 نیا نشوده،قسمت یزیچ باش، آروم پسرم -ننه

 .شهیم خوب بگذره یداغ االن بوده،

 افتاد موتور که شدم ادهیپ موتور یرو از یعصب

 . نیزم

 :گفتم و زدم داد بلند

 ؟یچطور ننه، باشم آروم یچطور ننه، باشم اروم-

 رفت رازیش که یچهارسال اون یدونیم خودت تو

 یها صدقه تا صالح زاده امام رفتمیم پنجشنبه هر



 

 

 هی با زاشتمیم کنار شیسالمت یبرا هفته یتو که

 سالمت فقط که حیضر یتو نداختمیم یاهپنج

 باشه،

 تا... و جنس آوردن یبرا یدونیم خودت تو

 رو محسن رفتمینم خودمم رفتم،یم رازیش

 چشماش ریز بگه سالمه، فقط بگه تا فرستادمیم

 الغر بگه ست،ین یپسر چیه با بگه وفتاده،ین گود

 بعد ،یدونیم من از بهتر نارویا خودت تو. نشوده

 .باشم آروم یگیم

 : گفتم تر بلند و کردم اشاره خودم به دستم با

 یتو بگذره، یچطور باشم، آروم ننه یچطور -

 و عقد خبر االن که برام گذشت مگه سال چهار نیا

 . باشم آروم دمیشن رو شیعروس

 کنارش از نر پشه هی که رفتمیم اش مدرسه دم تا

 ... اونوقت نگذره،

 :دادم ادامه بغض با



 

 

 دستش گهید مرد هی برونش بله االن وقت اون-

 هی ره،یگیم رو دستش گهید مرد هی کنه،یم حلقه

 ... گهید مرد

 جونم بهش کردن فکر یحت بدم ادامه نتونستم گهید

  رهیگیم

 :گفتم لرزون و گرفته یصدا با

 دستش یتو حلقه مامانم یعمر آخر یگفت تو ننه -

  ،یکن من زن دست که داد تو به رو

 دستش رو حلقه یوقت نجمه که نیا بخاطر من

 نوش رفتم نکشه خجالت لیفام فک یجلو کنهیم

 . کردم

 :دادم ادامه خشدار یصدا با و دمیکش یآه

 .شمیم دور خودمم از من بشه دور ازم نجمه ننه -

 :گفت دار بغض یصدا با جلو اومد یدلسوز با ننه

 ...زن بشه قراره که حاال پسرم -ننه

 :زدم داد نیزم دمیکوب و پام و دمیپر حرفش

  نگو تو. ننه نگو-



 

 

 ریت استخونم مغز تا زدم موتور به یمحکم لگد هی

 . دیکش

 . گفتم یآه و دمیکش رو موهام یعصب

 زدم پدال و شدم سوار کردم، سرپا رو موتور

 شد روشن موتور

 :گفت بلند موتور یصدا دنیشن با ننه

 ....که نکن یکار مسعود -ننه

 امامزاده طرف به دمینشن رو ننه حرف هیبق گهید

 .روندم صالح

 

 مرگ_حکم#

 ۶_پارت#

 مسعود

 

 به گهید. کردم هیگر فقط گذشته ادی به راه یتو

 کنار رو موتور افتادم، هق هق به که دمیرس ییجا

 شدم، ادهیپ ازش داشتم نگه ابونیخ



 

 

 .رمیگیم شیآت افتمیم گذشته ادی

  دادم فنا به عشق هی سر رو عمرم سال ۷ من یعنی

 بود ژنمیاکس چادرش خاک یبو با که یعشق هی

 . ستین گهید

 پشت بره رازیش که نیا از قبل شیپ چهارسال تا

 فقط ره،یبگ آروم دلم فقط که نمشیبب تا رفتمیم بوم

 .بخوابم راحت بتونم شب

 رو صالح ابا شعر بود سرود گروه یتو موقع اون

 خواب بلق اگه تا کردم ظبط رو صداش خوندیم

 . بخوابم صداش با دمشیند

 یرو آوردم در بمیج یتو از رو لمیموبا هق هق با

 .بود نجمه یصدا که زدم یصوت لیفا

 

  باش ماهم ادی یرفت هرکجا دعا التماس صالح ابا

 هم ما ادی یرفت کربال یرفت نیکاظم یرفت نجف

 باش

  دعا التماس صالح ابا



 

 

 

 دنیشن گهید بدم، گوش رو شعر هیبق نتونستم گهید

 .بود حروم برام صدا نیا

 .دادم ادامه راه هیبق به شدم موتور سوار

  صالح امامزاده به دمیرس

 یاروزهیف یها گلدسته و گنبد به افتاد نگاهم

 الماس مثل دیخورش ییگرما و نور ریز رنگش،

 .دیدرخشیم

 دادم سالم

 هیعل الکاظم یموس بن اصالحی کیعل السالم -

 .السالم

 .بود شلوغ شهیهم مثل شدم، صحن وارد

 یرو صالح امامزاده حیضر طرف رفتم راست هی

 یها قفلک یرو رو میشونیپ و نشتم زانو دو

 .گذاشتم حیضر

 جااون گالب عطر متبرکه یبو دم،یکش قیعم نفس

 .دادم هیهد هام هیر به رو



 

 

 :کردم زمزمه و دادم رونیب آه با رو نفسم

 یبرا یا بنده بد. ستدر کردم؛ ادیز گناه جون آقا -

 جا به ننه یبرا رو یفرزند حق. درست بودم؛ خدا

 کردم؛ تیاذ یادیز دادم، جوشش یادیز اوردم،ین

 .درست

 :گفتم و کردم باز یشاک و دستام لرزون یصدا با

  اون؟ چرا گهید نجمه؟ چرا گهید جون آقا یول-

 خودم اومد در قلبم نام به نجمه یوقت یدید خودت

 .کردم عوض را

 نشت یعصب پام رون یرو و آوردم نییپا رو دستم

 :دادم ادامه حالت همون یتو زدم

 را خدا خود م،یپرو آدم یدونیم خودت آقاجون،-

 .دونهیم شناسهیم بهتر ننه از رو من که

 که شدم بدتر انقدر سال هفت نیا یعنی آقاجون

 ؟یداد ینطوریا رو جوابم

 نماز ای ودب غلط خوندم که ییشبا نماز اون یعنی

 کار ای کردم عیضا رو نفر هی حق نخوندم، واجب

 ...مردم دست دادم بد



 

 

 هیگر و انداختم ریز رو سرم ادامه نتونستم گهید

 . کردم

 دهیبر هیگر وسط و نمیس قفسه زدم چندبار مشت با

 :گفتم دهیبر

 حروم من به.... نجمه گهید.... آقاجون -

 صاحب... بقل به... کن یکار... خودت....شده....

  بشه حروم.... مرده

 حالت همون با و گذاشتم ها قفلک یرو رو دستام

 :کردم زمزمه خراب

 .نشم دهیکش گناه به و بشه حروم کن یکار خودت -

 بلند بودم شده آروم یول. بود چند ساعت دونم ینم

  شدم خارج صحن از و شدم

 .بود شده کیتار هوا

 و مکرد یخداحافظ دمیرس حرم یخروج در به

 :گفتم بعدش

 دلم از مهرش که کن یکار خودت جون آقا -

 .افتهیب



 

 

____________________________

____ 

 

 صدا تق تق موتور که ما کوچه به مونده ابونیخ هی

 .شد خاموش و داد

 : گفتم غر غر با و دادم رونیب رو نفسم یعصب

 بود مونده ابونیخ هی خب شانس، نیا یتو توف -

 .شعوریب

 .نشود روشن یول زدم پدال چندتا

  کنم گز ادهیپ دیبا انگار هوفف-

 .دمیشن داد یصدا که خونه به بود مونده کوچه دوتا

 ییآشنا یصدا دنیشن با یول توهمه کردم فکر اول

 .کوچه تو دمییدو کردم ول و موتور نفر، هی

 

 مرگ_حکم#

 ۷_پارت#

 



 

 

 !کردم تعجب آقا ریام اول زن خانم اکرم دنید با

 داد بلند دنیکش خانم اکرم سر از چادر دمید یوقت

 :زدم

 .ناموسا یب دیکنیم کار یچ -

  گشتن بر من طرف به اونا یدو هر

 : گفت ییپرو با یکیشون

 یپ یبر االن نجام،یا که دارم کار بتوچه، -دزد

 ...وگرنه کارت

 :داد ادامه و آورد رونیب دارو ضامن یچاقو

 .نهیا با کارت حساب وگرنه -دزد

 هینم خونه یها آجر از یکی کردم، یا خنده تک

 :گفتم یا مسخره لحن با و برداشتم رو کاره

 دست درست رو چاقو اون اول سوسول بچه نیبب -

 ومن ییخوایم چاقو با گر،یج ینش اوخ ریبگ

 رو زن هی یبود آدم اگه تو خر تفاله گوساله، یبزن

 .یکردینم تیاذ



 

 

 رو خانم ماکر فیک که یکی اون شد تموم حرفم

 پا من سمت به و کرد پرت طرف هی به بود گرفته

 . کردن تند

 من رکلفتیزنج با تا کمینزد اومد عیسر یکیشون

 گذاشت دست دماغش، به زدم مشت هی بزنه، رو

  رفت عقب قدم چند رو دماغش یرو

 چاقو هوا یب بار چند بود دستش چاقو که یکی اون

 حواس از یکی اون که دادم یجاخال یول دیکش

 کمرم به محکم رو ریزنج کرد استفاده من یپرت

 .دیکوب

 .شد خم زانوهام و زدم عربده درد از

 که کنه حمله من به چاقو با خواستیم یکی اون

 سرپاشدم چوندمیپ رو دستش و گرفتم رو دستش مچ

 .زدم ونیح اون شکم به محکم لگد هی و

 ینیسنگ زیچ که افتاد خانم اکرم به نگاهم لحظه هی

 . خور سرم به

 زنگ گوشام د،یدیم تار چشمام و رفت جیگ سرم

  دمیدیم دوتا دوتا رو دزد دوتا اون زد،یم



 

 

 نیزم یرو خورد پهلوم به لگد هی جلو، رفتم قدم هی

 .شدم پرت

 شرفیب دوتا اون د،یچیپ بدنم کل یتو یبد درد هی

  کردمیم ناله فقط درد از افتادن، من جون به لگد با

 که ییجا خورد آوردم باال پاهام دوتا لحظه هی یتو

 .خورد خوردیم دیبا

 خودشون به درد از یخاک کرم مثل دوتا اون

 .دنیچیپیم

 پام ماهیچه لحظه هی که پاشدم بود یبدبخت هر با

 یچاقو اون که انداختم پام به نگاه هی سوخت

 . بود پام ماهیچه یتو دار ضامن

 اونا طرف به مآورد در رو چاقو اون و شدم دوال

 .شد بلند یکیشون داد یصدا که کردم پرت

 تند پا موتور طرف به زخم و درد و اونا توجه یب

 موتور. بشه روشن که کردمیم خدا خدا فقط کردم،

 زور با و نشستم روش یبدبخت به و کردم سرپا رو

 .شد روشن که زدم پدال و زحمت و

 



 

 

 :گفتم لرزون بلند یصدا با

 رتم...وکن...ای... خدا -

 خونه در یجلو روندم،از خونه طرف به یسخت با

 شلوار و کت با ینفر چند که گذشتم نایا نجمه

 .بودن اشونخونه در یجلو

 . نبودن مهم برام گهید

 اون یول خوام،یم رو نجمه یلیخ درسته خب

  خواهره، گهید برام نجمه داره، شوهر گهید

 .نیهم

 :گفتم جون یب و زدم در و خونه در جلو دمیرس

 .کن باز درو. ننه -

 .دمینفهم یزیچ گهید بعد

______________________ 

 .شدم داریب ازخواب اذان یصدا با

 . کردیم درد تنم و جون کل

 :اومد ننه یصدا که بدم خودم به یتکون خواستم

 . ننه ،یشد بهتر تازه مسعود، نخور تکون -ننه



 

 

 :گفتم و انداختم ننه به یجیگ نگاه

 ....یچ مگه اهاا -

  شده یچ اومد ادمی تازه

 : گفتم دلشوره با

 ....خان اکرم شبید ننه -

 :گفت کالفه و دیپر حرفم وسط ننه

 نهیآ تا خودش خونه بود رفته اکرم شبید -ننه

 اون راه سر که ارهیب رو ریام آق ننه کیکوچ

 رهیم راست هی اونم یدیم نجاتش تو افته،یم اتفاق

 تو نگرون دل که رمیام قآ. گهیم ریام آق به

 تو یول ،یستین ننیبیم تو سراغ ادیم شه،یم

 .یرسوند در یجلو خودتو

 ننه اعتراض ییصدا با رم،یم فکر یتو گمیم آهان

 .امیم رونیب فکر از

 تا کن فکر فقط وتنین مثل یپاشود حاال اهه، -ننه

 .مالجت تو بخوره آجر هی

 :گفتم نالون



 

 

 .ینگ یزیچ من به وزر هی تو شهینم یعنی ننه،-

 .آجر نه بود بیس اون تازه

 :گفت تقس و انداخت باال یابرو ننه

 بوده یکوفت چهندارمیکار منم. شهینم نوچ -ننه

 سرم یرو یعصب رو پتو و دمیکش یعصب هوف

 .دمیکش

 

 مرگ_حکم#

 ۸_پارت#

  مسعود

 .خوندم رو اعشا مغرب نماز یبدبخت با

 ضعفه بدن ادیز درد از کرد،یم درد جونم کل

 خشک خشک دهنم بود، عرق سیخ بدنم گرفتم،

 فقط بگم تونستم ینم یچیه سوخت،یم تنم کل. بود

 باال صلوات دعا و داغ نبات با ننه کردم،یم ناله

 .بود سرم



 

 

 و ننه یصدا فقط دمیفهمینم اطرافم از یچیه

 یچ دمیفهمینم یول زنهیم حرف داره دمیشنیم

 .هیگیم

 :بگم کلمه هی ناله با تونستم فقط

 ب...آ -

 .دمینفهم یزیچ و رفت یاهیس چشمام بعد و

 .شدم داریب نفر چند پچ پچ یصدا با

 .کردم هنگ دمیشن که یکس یصدا با نمیبش خواستم

 .بکش دراز نییپا اومد تب تازه اوستا -محسن

 .حد اون در نه یول داشتم درده بدن

 یصدا و حال همون نشستن،با یبرا شدم زیخ مین

 :گفتم گرفته

 .باش ساکت محسن -

 .اوستا چشم -محسن

 یخوشحال از خواستمیم نجمه یصدا دنیباشن

 هستش، مردم زن اون افتاد ادمی تا یول ارمیدرببال

 سر با باش دهیتراش ته از رو من یها بال انگار



 

 

 بعد به نیا از نجمه واقعا انگار ن،یزم افتمیب

 .ادیم حساب من خواهر

 .دینیبش دینبا ودمسع آقا -نجمه

 :گفتم بهش توجه یب

 گه،ید بسمه گرفتم، بستر زخم گهید خانم یآبج -

 با نمیبش دیبا االن بودم کار سر روز هر سرم ریخ

 .کنم رو خانم طوبا داماد دماغ بتیغ ننه

 که صورتم تو خورد ییدمپا هی شد تموم حرفم

 ننه به یعاد من یول شد بلند جمع گفتن عیه یصدا

 .مکرد نگاه

 : گفتم دلخور

 نکن فکر که کن مراعات مردم جلو حداقل ننه -

 .ستمین آدم ممیتی چون

 .انداختم کهیت افتخار به قشنگ

 . رفت داستان ته تا ننه

 :داد ادامه یمرموز لحن با ننه



 

 

 ظاهر به مردم دایجد ،یگیم راست پسرم اره -ننه

 .دنیم تیاهم

 و بدن پز مردم که شغل هی فقط شده یجونمرد االن

 گذرهیم نایا دونن ینم خورا، آفتابه اون نیماش هی

 .پسرم هست تیانسان و اخالق مونهیم که یزیچ و

 : گفت آقا ریام ننه حرف بعد

 .شده عوض یزندگ رسم کال قمر ننه اره -ریام

 لحن با شوهرش حرف شدن کامل یبرا خانم اکرم

 :گفت یقدرشناس

. شهیم دایپ کم خوب جوون گهید واال اره -اکرم

 چه نبود معلوم نبود مسعود آقا شبید اگه واال

 . ادیب سرم ییبال

 :گفت یا مزه با لحن و طعنه با ننه

 نبوده، سرش باال بابا مامان پسرم واال اره -ننه

 به و رهینگ زن دوتا دوتا هست مرد یاونقدر یول

 .کنه خر رو دخترمردم نخواستن بچه بهونه

 نییپا رو رشونس و شدن سرخ نجمه و افتخار

 .خندیدن جمع هیبق و انداختن



 

 

 .دونم ینم من که دونهیم یزیچ هی ننه معلومه

 پرتقال که یطور نیهم و نشست کنارم اومد ننه

 خاله لحن با ریام آقا به رو بده من به کندیم پوست

 :گفت خودش خاص یباز زنک

 رضا حاج به زدم زنگ ریام آقا راستش -ننه

 از تازه که جون سوگل شا نوه(ننه خواستگار)

 . کنم خواستگار مسعود یبرا برگشتن آب ور اون

 :گفتم دلم یتو

  هست سرت به یفکر چه من ننه یا یا -

 :ادامه ننه

 به شما و من فقط کرده قبول هم رضا حاج -ننه

 بهتر پسرم تا یخواستگار میبر تر بزرگ عنوان

 .یاصل یخواستگار میبر شد

 :گفت یدلخور لحن با نجمه

 .گرفته طالق که سوگل اون خانم، ننه -

 :گفت و کرد نگاهش یخطر لبخند هی با ننه



 

 

 تازه گرفته، طالق که بودن بسته عقد زمیعز -ننه

 یتو توهم جون نجمه. نداره که بچه هست، دخترم

 یعروس تازه نکن دخالت ها تر بزرگ مسائل نیا

 دخالت تیاسم برادر مسائل نیا به نداره شکون

 .یکن

 :داد ادامه و کرد افتخار به نگاه هی بعد

 پسرم ترسمیم اده،یز زن مفت حرف نکه آخه -

 .گرفته عروس که ننیبب نتونن کنن چشم رو

 .نایا کلیه به زد گند ننه کالم کی

 

 مرگ_حکم#

 ۹_پارت#

  مسعود

 .کرد بارون کهیت فقط رفتن اونا که یموقع تا ننه

 بچه شوهرش که دمیفهم ننه یها حرف نیب از آخر

 .داشته



 

 

 خوامیم وفتمیم سفره سر ننه یها حرف ادی یییوا

 .بترکم خنده از

  /شام سفره_ گذشته/

  مسعود

 .بود داشته نگه شام یبرا رو همه ننه

 رآقایام خانواده خوادیم فقط ننه دمیفهم که نطوریا

 .کنه متبرک آسفالت با رو

 مهیق خورشت ننه م،یبود نشسته سفره سر همه

 .کرده درست

 .کردنیم چه چه و به به و خوردنیم همه

 دوغ وانیل هی ننه از نجمه که بود گذشته قهیدق پنج

 .خواست

 کردن مسخره البته صد و یدلسوز لحن با ننه

 :گفت نجمه

 که نطوریا شه،یم تیسرد نخور دوغ دخترم -ننه

 هی سنم نیا با آخه تنده، ششیآت شوهرت معلومه

 نکرده ییخدا کرده،ن ییخدا ترسم،یم داره، بچه

 .یارین دعوم رشیز الل زبونم



 

 

 آروم قهی یتو میبود کرده هارو کله ریام آقا و من

 .میدیخندیم آروم

 :گفت بشه عوض فضا که یلحن با خانم اکرم

 شوهر زن گهید ه،یحرف چه نیا قمر ننه -اکرم

 .کنن کاریچ دوننیم

 نگاه افتخار به یچشم ریز یدار خنده لحن با ننه

 :گفت طعنه با و کرد

 زنمینم حرف خودم از که من جونم، اکرم -ننه

 .کرده ثابت تجربه

 :گفت یشدارین لحن با افتخار

 یکرد شوهر دوتا دوتا خودت نکنه ننه -افتخار

 .دونهینم یکس

 .دیخند مسخرش حرف به بعد

 رو افتخار اسم اخطار با و گفت استغفرهللا آقا ریام

 خود مثل یلحن با و اوردین کمهم ننه. کرد صدا

 :گفت افتخار

 دوم زن که من( افتخار مخفف) جون یاف -ننه

 .دارو با اونم بشم حامله اول شب که نشودم رآقایام



 

 

 :داد ادامه و یپشت به داد هیتک ننه

 خونه سر میرفت میبود دختر ما خداروشکر -ننه

 .ییخدا بنده هی مثل نه شوهر

 .کرد اشاره افتخار به سر با

 میخون دستمال. صدریعل غار مثل باشم دگشا -ننه

 یقربون گوسفند خون از خودم خون یجا به رو

 .باشه شده

 نفر هی بعد کنن، شونگذشت به نظر هی مردم خوبه

 بده آک اول دست جنس کنه لطف بهشون خوادیم

 محصول دهیکش کار دوم دست جنس بره بده نگه

  رهیبگ یتقلب دار

 میگرفت درد دل خنده از همه شد تموم ننه حرف

 گفت خنده با آقا ریام

 پلو سید هی یداد قورت ایح که درسته ننه -ریام

 .یزد رو من دل حرف یول روش،

 .دیخند قبل دفعه از تر بلند بعد

 ناباور و کرد نگاه رو ریام آقا شده هنگ افتخار

 .کرد زمزمه رو اسمش



 

 

 یزیچ هی یول گذشت خنده و یشوخ با غذا هیبق

  بود مخم یرو

 رو همه یجورها هی بود، خودش یتو یلیخ نجمه

 .بود کرده کالفه

 /حال زمان/

  مسعود

 و اومدم رونیب فکر از و دمیترس ننه غیج یصدا با

 :گفتم

 ؟یزنیم داد و غیج چرا! ننه چته-

 و اومد سرم باال رغضبیم مثل کمر به دست ننه

 :گفت

 .یبر حموم کنمیم صدات دارم ساعت سه -ننه

 .کرد عود ننه سواسو باز ،یوا

 :گفتم کالفه

 .ننه کن ولم اه-

 :گفت یشاک ننه

 .حموم بدو. گرفتمت مگه -ننه



 

 

 

 مرگ_حکم#

 ۱۰_پارت#

  بشم، سرپا تونستم که گذشته هفته دو مسعود

 .افسرده و بودم شده بدتر ننه از دوهفته نیا

 هی و ومدیم مثال که ها هیهمسا از یکی لحظه هر

 . گفتیم نجمه از یزیچ

 قیرف و ستین یدرست آدم شوهرش"گفتیم یکی

 "بازه

 گوشه هی ساکت نجمه افتخار خونه رفتم روزید"

 ترس با زد رو خونه زنگ شوهرش. بود نشسته

 "شوهرش پیشواز رفت

 دست شوهرش انگار بود کبود مچش دور نجمه"

 "داره بزن

 ننگار انگار هست، مامانش خونه همش نجمه"

 "کرده یعروس

 "بزرگه خدا"گفتیم کالم کی فقط ننه



 

 

 ولوله باطنم یول یدلسوز تینها آروم ظاهر من و

 رو هیهمسا و در یها حرف موقع هر بود، یا

 .گرفتمیم شیآت دمیشنیم

 لحظه هر که نه بنداز، دلم از رو مهرش گفتم ایخدا

 و بشم داغون ها حرف نیا با و باشم نگرانش

 . کنم یکار نتونم بسوزم

 هی کنار رو خودت عمر سال هفت که سخته یلیخ

 . کنه ازدواج گهید نفر هی با اون یول ،ینیبب دختر

___________________ 

 .نیماش کاپوت یتو بودم شده خم کمر تا

 : زدم داد بلند

 ؟یبساز یرفت شد؟یچ نیماش شمع اون محسن،-

 :زد داد انبار از محسنم

 .اونجام هیثان یکیا اوستا، اومدم -محسن

 :گفتم کالفه

 .شد خشک کمرم پسر بدو دع -



 

 

 که بعد هیثان چند ومد،یم محسن دنییدو یصدا

 :گفت نفس نفس با بود کنارم

 .دم....کر.... اش....دیپ.... اوستا -محسن

 . دادم انجام رو کارم هیبق و گفتم یا نکنه درد دست

 دستم گذاشتم، رو کاپوت در و شد تموم نیماش کار

  گفتم نمحس به کرد، پاک دستمال با رو

 ییچا تو کنم زیتم رو دستام رمیم تا من محسن،-

 .زیبر

 .اوستا چشم -محسن

 لحظه هی که میخوردیم ییچا میداشت محسن با

 .شنیدم ییآشنا غیج یصدا

 یبند جلو به خورده که باده یصدا کردم فکر اول

 :گفتم یدوم غیج یصدا با یول ها

 .هافتاد یاتفاق هی انگار رون،یب میبر ایب محسن-

 در جلو محسن و من سوم غیج یصدا دنیشن با

 .میاومد مغازه



 

 

 هی و دوعهیم نجایا به وال حول با داره نجمه دمید

 .ردش به مردم

 

 :گفتم محسن به رو

 تا ریبگ ومن فقط بود شوهرش اگه -محسن

 .نزنمش

 :گفت ظیغ با محسن

 الدوروم یننس یب اَر ا   میگد من -محسن

 :گفتم و کردم هنگا محسن به کرده بهت با

  ؟ یگفت یچ محسن -

 :گفت حوصله یب با محسن

 .دادم شرفیب اون به فحش اوستا -محسن

 .کرد اشاره نجمه به

 .رفت دست از مردم دختر -محسن

 نیه نیهم و طرفش دمییدو ن،یزم افتاده نجمه دمید

 :گفتم

 .سایوا ات ننه سر باال برو شرفیب -



 

 

 .زد داد محسن عقب از

 ( پدرسگ)گودوخ -محسن

 :گفتم اروی گوش به زدم چک هی

 . محسن یچ یعنی -

 یب گفت، شهینم ست، نجایا بچه زن اوستا -محسن

 .هیادب

 .شد خم زانوم که پام به زد لگد هی مرده

 هولش دست دوتا با که نجمه طرف بره خواستیم

 :زدم دادم

 .کمک ایب محسن. مغازه یتو برو نجمه،-

 :زد داد محسن

 فحش با دمیم قول نجایا از نم اوستا -محسن

 .کنمیم تیهمراه یفارس

 :گفتم و محسن طرف برگردوندم وصورتم

 ....م کنم سرت بر خاک -

 صورتم به مشت هی بود نشوده تموم من جمله

 . خورد



 

 

 :زد داد محسن

 .یعوض مادر پدر یب -محسن

 که زدم صورتش به هم سر پشت مشت دوتا منم

 .افتاد نیزم یرو

 نشونه به رو اشارم انگشت سادمیوا سرش باال

 :گفتم و دادم تکون براش اخطار

 رد دختر نیا یلومتریک صد از بفهم گهید بار هی -

 .یخاک ریز گهید ،یشد

 :گفت و کرد توف رو دهنش یتو خون مرد

 ....سر نیبش -مرد

 و دهنش زدم لگد هی و بشه تموم حرفش نزاشتم

 :گفتم

 . چشم یبگ دمینشن -

  زد داد محسن و رفت و گفت یچشم مرده

 (.خر کهیمرت) تیترب یب ِاَشک کهیمرت -محسن

 :گفت و کرد به رو

 . زدمش نیزم فحشم با اوستا یدید -محسن



 

 

 :گفتم یامسخره بالحن و سادمیوا محسن به رو

 . یکرد حامله فحشات با منم ،یلیخ اره -

 :گفت متعجب محسن

  اوستا؟ یچطور -محسن

 : گفتم و زدم یا کله پس هی

 .یکرد فکر بسته پسر میبر تو ایب -

 

 مرگ_حکم#

 ۱۱_پارت#

 بودم، نشسته نجمه یرو به رو یصندل یرو

 یباز دستش یانگشتا با و بود نییپا سرش نجمه

 .کردیم

 :گفتم بهش

 شوهرت اومد، دنبالت مرد اون که شدیچ -

 کجاست؟

 :گفت بغض با نجمه



 

 

 م،بد انجام رو دانشگاه یانصراف یکارا بودم رفته

 اتوبوس ستگاهیا سه خونه تا دانشگاه برگشت یبرا

 مجبور دمیرس رید آخر ستگاهیا یبشم،ول سوار دیبا

 کار گفت و زدم زنگ شوهرم به. امیب ادهیپ شدم

 .دارم

  دنبالم افتاد مرد اون که کردم رد کوچه دوتا

 ازدواج من محترم یآقا"گفتم نایا و انداخت هیتک

 "کردم

" یندار حلقه چرا پس یکرد ازدواج اگه" گفت

 و اومد، دنبالم نجایا تا که کردم فرار نگفتم یزیچ

 .یدونیم خودت رو اش هیبق

 . نگفت یزیچ و نییپا انداخت رو سرش

 :گفتم و دمیکش یقیعم نفس

  ؟یندار حلقه چرا -

 :گفت گرفته یصدا با نجمه

 که دادم بهش بود گشاد انگشتر نگیر -نجمه

  رداوین برام گهید کنه درست

 :گفتم خونسرد



 

 

 .ارهیب برات ینخواست ازش چرا -

 :گفت یخجالت لحن با

 خرج. "بود جمله هی فقط جوابم گفتم بهش -نجمه

 "یند پس یخواستیم کردم، کارم

 :گفت یحرص محسن

 .وزیپف کهیمرت -محسن

 :گفتم نجمه به رو و کردم محسن به ینگاه اخم با

 بخره، برات داره فهیوظ اون شه،ینم لیدل نیا-

 ساکت جلوش که دینبا بگو، و بزن حرف باهاش

 .یباش

 :گفت یداربغض و لرزون لحن با نجمه

 .بزنم بهش....حرفامو...تونم...ت....ینم -نجمه

 :گفتم نگروندل و کالفه

 انتخاب و اون خودت تو ؟یچ یبرا چرا؟ آخه -

 ،یخواست تیوضع نیا با و اون خودت تو ،یکرد

 االن بزنم، بهش رفاموح تونم ینم یگیم االن

 . ارهیم سرت به بدتر فرداپس ینگ یچیه جلوش



 

 

  گن؟یم یچ سرت پشت ها هیهمسا یدونیم اصال

 بود، مخم رو نیا و کردیم هیگر آروم نجمه

 .دادیم عذابم داشت بدجور

 تا کردم خم رو سرم و دمیکش موهام به یدست کالفه

 .نمیبب رو اشافهیق

 :گفتم کالفه و نالون

 االنم ،یخواست خودت تو دختر، نکن هیگر جمهن -

 یها حرف نکن یکار بساز، باهاش رو تیزندگ

 .بشه راست ها هیهمسا دروغ

 دهنش یجلو رو دستش افتاد، هق هق به نجمه

 :دینال و گرفت

 هست اونم از بدتر...راسته همش... راسته -نجمه

 ...کردم خودم بفهمه، یکس نزاشتم

 : گفت زدو سرش به دست با و زد غیج تر بلند

 کردم، بدخت رو خودم خودم کردم، خودم -نجمه

 کورم ظاهرش ز،یچ همه رو بستم چشم

 گرفت گل و زد لبخند دوتا کرد، خرم کرد،ظاهرش

 خر من شده، فوت زنم و دارم بچه گفت شدم، خر



 

 

 داره، یذهن یموندگ عقب بچه نکردم دقت نیا به

 یگوه چه شیزندگ بفهمم قیتحق نرفتم نفهم من

 ندادم تیاهم خورد یم که ییها قرص به من بوده،

 صرع کلوبازام قرص نگو مسکنه گفتم و

 .خوردیم

 شدم، بدبخت و چشم گفتم ،یچ همه رو بستم چشم

 .کردم بدخت رو خودم و بود کنارم خوبش آدم

 : گفت و زد زانو پام جلو

 عشق یرد چشم من مسعود، کن حاللم -نجمه

 دل یرو چشم هوسه، نیا گفتم و بستم تو یواقع

 نشیبدتر خدا یول ه،یباز بچه نیا گفتم و بستم خودم

 . کرد قسمتم رو

 :گفتم بهش یخشدار یصدا با

 بدجور یکرد ازدواج تو دمیبفهم یوقت منم-

 .شکستم

 یقیعم نفس خرابم تیوضع کردن کنترل یبرا

 :دادم ادامه و نزنم بهش یحرف تا دمیکش



 

 

 شیزندگ اول یکس چیه خواهرم، یشد گهید یول -

 .یباش تو که نبوده خوب انقدر

 .کردم نوش نجمه یبرا که افتادم مامان حلقه ادی

 رونیب رو حلقه و کردن باز گردنم از رو ریزنج

 .دمیکش

 :گفتم بهش

 . اریب رو دست کف -

 بلند دستش کف گذاشتم رو حلقه و آورد دستش کف

 :گفتم رفتم، کارم زیم طرف و شدم

 حلقه راستش نمیاد، خوشت و هیمیقد دونمیم -

 منم زنم، به بدم که گذاشت ارث به برام بود مامانم

 ازش تو دم،یم خواهرم به و رمیگینم زن گهید که

 . بخرن رو خودت یعابرو و کن استفاده

 و دمیپر حرفش نیب که بگه یزیچ خواست نجمه

 :گفتم

 .اوردنین در حرف تا یبر بهتره االنم -

 



 

 

 مرگ_حکم#

 ۱۲_پارت#

 مسعود

 گذره،یم انیجر اون از بود دوهفته به کینزد

 .دمیند رو نجمه گهید

 من هیهمسا هر امدم،یم ای رفتمیم سرکار هرموقع

 بغل با ای دادیم تکون تأسف سر ای دیدیم رو

 من با قبل مثل هم ننه. کردیم پچ پچ شیدست

 یزیچ هی بود، خودش تو یادیز و کردینم یشوخ

 .بود خودش یتو یورنطیا ننه شده

 و نجمه سر پشت یحرف هر بود معلوم که نطورمیا

 افتخار گهید نه چون. راسته گن،یم الدنگش شوهر

 بلند بلند شدیم رد مون خونه جلو از یوقت قبل مثل

 ریام گهید نه بشنوم من که زدیم حرف دامادش از

 .بود خودش تو یادیز و نبود حال سر قبل مثل آقا

___________________________ 

 به بده ببر هارو آش نیا پاشو پسرم، مسعود، -ننه

 .ندارم تیکار گهید ها هیهمسا



 

 

 جرقه هی انگار خورد گوشم به تا ننه حرف نیا

 .بود کاه انبار یتو

 :زدم داد و نشستم و کنار دمیکش سرم از رو پتو

 نماز بعد ،یکرد آسفالت رو من دهن تو ننه، -

 ،یداشت نگه داریب شآ هی یبرا رو من صبح

 گذاشتم هم رو چشم قهیدق پنج هی بخوابم، ینزاشت

 صبح از روزمید ،یباالسرم معلق اجل مثل

 برات کوزت مثل شب دوازده تا تا خون خروس

! بده ها هیهمسا به آش برو یگیم االنم کردم کار

 ببرن انیب خودشون بزن زنگ خوانیم اگه

 هی ببر مه کن درست هم شه،ینم کم یزیچ ازشون

 خونه تو برو بگو راست

 

 سرپا یدستشوئ یتو دهنشون بزاز غذا هاشون

 .ریبگ

 :گفت کالفه ننه

 ای یباش کوزت. یزنیم زر چقدر مسعود -ننه

 .بوده ینطوریا رسم امیا میقد از ینباش



 

 

 :گفتم نالون

 .کرد عوض رو رسم شهینم حاال -

 و گرفت دست رو معروفش سرد سالح دوباره ننه

 :گفت صحر با

  بشه؟ عوض رسم لشتنه تو بخواطر -ننه

 تو بعد کارت، رشته یبرا مپتخه ماه اول رشته آش

 . یزنیم زیچ همه به گند که

 :گفتم دار کش نالوم

 ....ننه-

 :گفت و دیپر حرفم وسط

 یکوزت اگه تو خر، عمه خر زهر و ننه -ننه

 پاک کتورهوگویو داستان از رو خودش کوزت

 .ربرس کنه،خاکیم

 یشوخ به بگذره دادم آش ریخ از ننه که نیا یبرا

 : گفتم

 کجا از رو هوگو کتوریو ناقال مارو، ننه اوو، -

 ؟یشناسیم



 

 

 :دادم ادامه و زدم چشمک هی

 .بوده پروپاقرصت یخواستگارها از نکنه -

 تو سیلي مثل و کرد پرت طرف به رو ییدمپا ننه

 .خورد گوشم

 :مگفت وکردم نگاه ننه به حس یب

 ؟!میداشت ننه، -

 لحن با داد گردنش به یقر و شد کمر به دست ننه

 :گفت خودش مخصوص

 ریکفگ با ای یدیم هارو آش همه یریم االن -ننه

 .امیب

 :گفتم و دمیکش یا کالفه پوف

 .برمیم ننه، باشه -

 داد و خونه در جلو رفتم و بردم هارو آش همه

 : زدم

 ببرم؟ هست گهید ننه،آش -



 

 

 یدستشیپ با قهیعت یمرغگل کاسه هی عجله با ننه

 هم اسی گل شاخه دوتا بود، کرده آش پر ستش

 .بود کنارش

 .گرفت روم یجلو رو کاسه

  استیسفارش کاسه اون از نیا اوهاوه

 کشک و زرد گل ، داغ نعناع داغ، ازیپ با آشت

 .بود شده نیتزئ

 : گفت خجالت با ننه

 .رضا مش خونه دم ببر رو نیا -ننه

 

 مسعود

 به نه آخه. بود آور شک یادیز ننه کار و رفتار

 و اسی گل پر شاخه دوتا و قهیعت یمرغگل کاسه

 یچ مونهیم آدم ش،یگر یغربت با نه خجالتش،

 پرت ییدمپا ای دهیم فحش ای ننه بزنم، حرفم بگه،

 ساله جدهیه دختر مثل اوقات یبعض کنه،یم

 .لهسا هفتاد زن ریپ مثل یموقع هی هستش،



 

 

 دمینفهم که بودم فکر یتو ننه دست از انقدر

 .رضا مش خونه دمیرس یچطور

 :داد جواب خانم هی که زدم رو در زنگ

 ه؟یک -خانم

 .آوردم ینذر آش قمرم، ننه نوه -

 .لحظه چند -خانم

 .شد باز در که کردم صبر هیثان چند

 .آدم پر کوچه و بود سوگل قشنگم شانس از

 ها هیهمسا بتیغ یابر گهید موضوع هی به به

 .شد جور

 :گفتم و سوگل جلو گرفتم رو آش کاسه

 .خانم سوگل دییبفرما -

 ...ممنون -سوگل

 نیماش از خونه، دیرس رضا مش شد تموم حرفش

 :گفت یاحوالپرس و سالم بعد و شد ادهیپ

 جا؟نیا یاومد جوون، شدهیچ -رضا مش

 :گفتم من و من با



 

 

... گفت...ردک درست ماه اول آش ننه...راستش -

 .بیارم شما یبرا هم کاسه هی

 :گفت رضا مش

 .نمیبب رو آش کاسه -رضا

 حاج و داد نشون رضا مش به رو آش کاسه سوگل

 گل اسی گل شاخه و آش کاسه اون دنید با رضا

 .شگفت گلش از

 :گفت و زد دل ته از یلبخند رضا مش

 . مبارکه -رضا

 :دمیپرس رضا مش از جیگ

 ؟یحاج مبارکه یچ -

 :گفت آروم و انداخت نییپا رو سرش رضا مش

 .بانو قمر بله جواب -رضا

____________________________ 

 ننه و رضا مش حرف ادی هنوز مامان ییوا -

 .ریگیم ام خنده افتمیم

 :گفتم و کردم لمس قبر سنگ یرو رو بابا اسم



 

 

 شدم آروم کردم دردودل مامان تو با راستش بابا، -

 ....یدونیم یول

 .بشه خفه بغض نیا تا دادم قورت دهنم آب

 جواب به دمیشن ننه زبون از یوقت ،یدونیم یول-

 انگار داده؛ بله جواب رضا مش یخواستگار

 .شدم میتی دوباره

 :گفتم و کردم نگاه قبر به یسوال

 بابا؟ چرا -

 از زود مرده غم و سرده خاک گنیم بابا، مامان

 که وفتهیم ادشی کمتر آدم گهید و رهیم آدم دل

 چرا پس خاکه، قبرستون یتو داره رو یکس

 شه؟ینم خاک قبر سنگ نیا با زهایچ یبعض

 میتی بچه اسم هنوز یول سالمه یس کینزد بابا

 .منه یرو

 به موقع اون افتخار که بده انقدر بودن میتی مامان،

 سرش باال بابا و مامان یسالگ چهار تا"گفت ننه

 "باشه



 

 

 از ستین سرمون باال بابا امانم که ییماها یعنی

 م،یسادیوا خودمون ییپا یرو یگ بچه اول اون

 ؟!بده

 کمک بهمون شب مشق یتو مینداشت بابا و مامان

 میدیفهمیم کالس سر یهرچ خودمون کنه

 بده؟ م،ینوشتیم

 یعنی بده، یبیج تو پول بهمون که مینداشت رو یکس

 ستم؟ین یخوب آدم

 بابا مامان که نیا ربخواط ومدمیم دعوا از یوقت

 لهیوس یآدم از یچطور بده ادی بهم نبوده سرم باال

 دمیکش دستش از منم برداشته، اجازه یب رو من

  منه؟ ریتقص یعنی

 و گرم یگ بچه اون از که منه خود ریتقص یعنی

 بودن میتی بخواطر زدن شین من به روزگار سرد

 منم؟ خود مقصر نکردم، باز دهن

 نداشتم رو یکس چون منه، دخو ریتقص گهید اره

 .کنه مییراهنما که



 

 

 نگاه ها میتی به شتریب خدا گنیم همه مامان،

 نکرده؟ نگاه رو من خدا چرا پس کنه،یم

 که یدختر بودن میتی نیهم سر همه، با هیچ فرقم

 گهید یکی زن ختمیر پاش رو عمرم سال هفت

 .شده

 خفم داشت گلوم بغض و بدم ادامه نتونستم گهید

 .کردیم

 

 .دمیکش قیعم نفس چندتا و گرفتم باال رو سرم

 :گفتم مامان قبر سنگ به رو و افتادم مامان حلقه ای

 بازم یول یدار خبر خودت دونمیم مامان -

 داستیپ که نطوریا نجمه، به دادم و تحلقه گم،یم

 به رو شیزندگ دیکن دعا ست،ین یخوب آدم شوهرش

 .بشه کنده ازش من دل و بشه راه

 :کردم زمزمه تلخ و کردم خم و سرم

 باشه، شوهردار زن هی شیپ دلش آدم بده یلیخ -

 .دیکن دعا فقط

 :گفتم و اومدم رونیب فکر از اذان یصدا دنیباشن



 

 

 خبر ننه و بودم رونیب موقع نیا تا من اوه اوه -

 .نگرونه دل یلیخ حتما نداره

 قبرستون از دمیبوس بابا و مامان قبر و شدم دوال

 .اومدم ونریب

 و دمیخر گل دسته هی یفروش گل هی از راه سر

 . رفتم خونه

 :زدم داد بلند و کردم باز رو خونه در

 تو ییکجا عروس، نو و عروس گل قمر، ننه -

 پا ساقدوش اومده، پسرت شازده عروس، دلبر

 . عروس تخت

 چشماش رون،یب اومد کرد باز رو وونیا در ننه

 . بود قرمز

 :گفتم و فتمر جلو وهراسهول

  یکرد هیگر قرمزه؟ چشمات چرا ننه -

 :گفت حال یب ننه

 .دارم کارت ننه، تو ایب -ننه



 

 

 بودن، اونجا افتخار و خانم اکرم که خونه تو رفتم

 .بود قرمز چشماشون اوناهم یهردو

 :گفتم و گذاشتم تاقچه یرو رو گل

 قرمزه؟ همتون ییچشما چرا شده؟یچ -

 کجان؟ هیبق

 :گفت لرزون یباصدا و دیکش یآه ننه

 .مارستانیب -ننه

 :دمیپرس و دیپر باال ننه حرف از ابروهام

 چرا؟ اونجا ؟!مارستانیب -

 ادامه حرفم به توجه بدون خرابش حال همون با ننه

 :داد

 لباس حرف بدون نجایا یاومد که یظهر -ننه

 گفتم و زدم زنگ رضا مش به من ،یرفت یدیپوش

 گفتم،یم بچه به رو مدادن بله جواب دینبا یمشت"

 ."بود بد حالش

 



 

 

 االن چه د،یفهمیم که باالخره" که گفت رضا مش

 ."نداشت یفرق بعد، هفته چه

 :گفت و داد قورت رو دهنش آب

 امیب که کردم سر چادر. نداشت قرار آروم دلم -ننه

 ....دنبالت

 نییپا انداخت رو سرش و نزد رو حرفش هیبق ننه

 .کرد هیگر آروم و

 :گفتم و نشستم کنارش رفتم نگران

 به جون بگو دع ؟یکنیم هیگر شدهیچ آخه ننه، -

 .یکرد لبم

 :گفتم و دادم ماساژ آروم شونه رو گذاشتم دست

 ای ،یشد ینطوریا که زد یحرف یکس رفتنم بعد -

 ننه؟ شدهیچ کرده، یکار یکس

 آب وانیل هی رفتم عیسر افتاد، نفس نفس بهننه

 .کرد رد رو دستم یول بخوره، تا آوردم براش

 :گفتم بهش التماس با

 .ادینم باال نفست بخور خدا تورو ننه -



 

 

 :گفت و نشستم ننه کنار اومد خانم اکرم

 هی اون قمر، ننه هستم تو اهیس رو خدا به -اکرم

 نیا نییب. یکنیم تیاذ خودتو چرا تو زد یحرف

 .شد جون مهین پسر

 :گفتم خانم اکرم به رو

 یک بده، حالش انقدر ننه که شدهیچ خانم اکرم -

 .زده حرف بهش

 : گفت و انداخت ریز رو سرش خانم اکرم

 ....که ظهر -اکرم

 و موند نصفه خانم اکرم حرف زدن در یصدا با

 .کردن نگاه در به ترس با همه

 .کردم تعجب نایا ترس از یلیخ

 :گفتم بهشون

 االن شماها که افتاده یاتفاق چه نبودم من که ظهر -

 .نیترسیم زدن در هی از اهاشم

 .زنهینم یحرف چکدومیه دمید

 :زدم داد و آوردم جوش گهید



 

 

 ن؟یترسیم که افتاده شماها سر ییبال چه -

 از گهید. هیگر ریز زد افتخار شده تموم حرف

 .بزنم عربده خواستمیم نایا دست

 آورم کمی نایا دست از تا دمیکش قیعم نفس چندتا

 :گفتم و بشم

 دیکنیم فیتعر شماها بعدش بازکنم، در رمیم من -

 .افتاده یاتفاق چه ظهر چه که

 از نرم که اونا داد غیج یصدا خونه اطیح تو رفتم

 .اومدیم خونه یتو

 :گفتم بلند و بودم در کینزد یقدم چند

 ...یآورد سر ؟یزنیم در انقدر هیچ -

 اهیس صورتش کل دم،ید رو نجمه که کردم باز درو

 .بود کبود و

 :گفتم و کردم اخم

 شده؟ ینطوریا صورت چرا سالم، -

 :گفت و انداخت نییپا رو سرش

 .نهیسنگ د،یریبگ دستم از نارویا شهیم سالم، -نجمه



 

 

 و بود گچ یتو چپش دست کردم، نگاه دستش به

 .غذا کیپالست دستش اون

 :گفتم و گرفتم دستش از رو اونا عیسر

 .تو اینکنه،ب درد دست -

 .میرفت هال یتو و باهم تو اومد ریز به سر نجمه

 :گفتم کالفه لحن با سالن یتو گذاشتمرو پام یوقت

 .دیدیترسیم انقدر که بود نجمه چتونه؟ شماها -

 به عجله با و شد بلند لرزون یپا و دست با افتخار

 و سر کل و کرد بغلش رفت، نجمه طرف

 .کردیم هق هق و دیبوسیم رو صورتش

 

 هی و گذاشتم اوپن یرو رو غذا و رفتم آشپزخونه

 .رفتم سالن و کردم درست آب پارچ

 هیگر نشون لرزونش شونه بود، نییپا سرش افتخار

 آروم و بود یپا یرو نجمه سر بود، صداش یب

 .دیکشیم سرش به دست آروم



 

 

 پارچ خوردن، دادم آب وانیل هی خانم اکرم و ننه به

 :گفتم آورم و گذاشتم نجمه جلو گذاشتم آب

 .بشه آروم تا بده مامانت به آب وانیل هی -

 مامانش به آب وانیل هی و نشست و گفت یچشم

 .داد

 :گفتم یجد و نشستم سالن گوشه رفتم

 افتاده؟ یاتفاق چه امروز بگه شماها از کدوم هی -

 :وگفت دیکش قیعم نفش و خورد آب وانیل هی نجمه

 .نجایا اومد داوود ظهر -نجمه

 :گفتم یسوال

 ه؟یک داوود -

 :گفت ناراحت یصدا با نجمه

 دیپرس سوال من از روزید منه، شوهر داوود -

 "ده؟یخر برات یک از دست حلقه نیا"

 "دمیخر خودم" گفتم منم

 با و خورد آبش از قلوپ هی و کرد بغض نجمه

 :داد ادامه لرزون یصدا



 

 

 ریز از دفعه هر تو یحقوق شیف" گفتش -نجمه

 یک رو حلقه نیا تو وقت اون شه،یم رد من دست

 ونیلیم ۲۵ که جونت بابا. ندارم خبر من یدیخر

 ینیسنگ نیا به حلقه تو یبرا وقت اون آورده باال

 برات که یگرفت دست ییگدا کاسه کجا بگو بخره؟

 ."دهیخر طال حلقه

 نکنه، هیگر تا داشت نگه خودش زحمت به نجمه

 ادامه خرابش حال همون با و خورد رو آبش هیبق

 :داد

 یکار کارا، نیا به تو"گفتم یعصب منم -هنجم

 انجام هست تو فهیوظ که یزیچ یوقت باش، نداشته

 هی من به ترحم یرو از برام بهیغر مرد یدینم

 "دهیم حلقه

 با عیسر اومد نییپا چشمش از یاشک قطره نجمه

 از شده خفه یبا و کرد پاکش لرزونش یدستا

 :داد ادامه گلوش ادیز بغض

 داشت، شک من به اولش از یعوض اون -نجمه

 منم و یبود خواستگارم تو دیفهم که موقع اون یول

 .شد تر بد داشتم عالقه بهت



 

 

 دودل. شد شاخ سرم موهام نجمه آخر حرف از

 :دمیپرس

 ؟یداشت عالقه من، به تو،-

 .نگفت یزیچ و انداخت نییپا رو سرش فقط نجمه

 دوست یلیخ االن بشم، آروم تا دمیکش یقیعم نفس

 .بزنم گوشش یتو داشتم

 به یدست کالفه و ختمیر هم به رو موهام یعصب

 :گفتم گرفته یصدا با و گردنم پشت

 نداره، دهیفا گهید االن یدار دوستم بفهم که نیا -

 .چرا؟ یول

 :گفتم بلند یصدا با و کردم اشاره خودم به دستم با

 چرا یداشت دوست رو من که ییتو نجمه؟ چرا-

 میزندگ سال هفت. یشد شرفیب اون زن یرفت

 ؟یکرد خراب یسرچ ؟یچ سر ختمیر پات به رو

 کور یگفت روز اون چرا پس یداشت دوستم اگه

 دوست موقع هر بودم؟ دست یبازاسباب شدم؟

 ست حوصله موقع هر کنار یبزار و من یداشت



 

 

 مسعود اسم به یعروسک هی وفتهیب ادی رفت سر

 . یدار

 دیاوم خودت به و نم رفتارت و کارا با یچ یبرا

 ؟یکرد وارم

 از کدوم چیه. هیگر ریز زد آخرم داد با نجمه

 رو یزیچ هی فقط نبودن، مهم برام هاش رفتار

 مگه. شدم نیا دست بازیچه چرا بدونم، خواستمیم

 بودم؟ کرده یبد من

 که گفتن ینم یچیه هیبق و کردیم هیگر فقط نجمه

 .شد بلند افتخار دارخش آروم یصدا

 یتو نجمه کوکب عمه هیهمسا داوود -خارافت

 اد،یم خوشش ازش و نهیبیم رو نجمه. بود شیراز

 زننیم زنگ اونا ادیم تهران نجمه که یموقع

 با اره،یم باال ونیلیم پنج و چهل ریام. یخواستگار

 رو طلبکار هی ونیلیم ستیب میتونست طالها فروش

 فروخته کارش یبرا شیپ سال سه که نمیماش م،یبد

 که هم مغازه م،ینداشت خونه اون جز یزیچ و

 . بود بانک یگرو



 

 

 خبر با انیجر نیا از داوود یچطور دونم ینم

 .ادیم جلو و شهیم

 بود، یخوب پسر میدید ازش که یدوم اول ظاهر

" گفت اونم دمیپرس کوکب از و میکرد قیتحق

 اونا بوده یروان ضیمر زنش فقط نیخوب خانواده

 نجات مادره دست از رو بچه و دادن طالقش

 سر یب آروم شبچه هیخوب مرده دمید ماهم" دادن

 نجمه حداقل دارن یخوب تیوضع و صداهست

 .باشه داشته آرامش اون با ازدواج با تونهیم

 :گفت دار بغض و دمیکش دل ته از یآه افتخار

 خبر نجمه به تو عالقه از هیبق و من -افتخار

 باشه، داشته ستدو تورو نجمه که نیا یول م،یداشت

 .دمیفهم االن خودمم! نه

 زدن حرف باهم دوتا نیا یخواستگار اول جلسه

 رونیب در از پاشونو اونا تا شد،یچ دونم ینم

 داوود من" گفت کرد کفش هی یتو پا نجمه گذاشتن

 م،یکن شتریب قیتحق گفتن اکرم و ریام" خوامیم رو

 گه،ید حتینص یکل و اسبسته در هندونه ازدواج



 

 

 فقط گفت، و داشت پا هی نجمه مرغ خوب یلو

 .داوود

 ها حرف اومدن برون، بله شب تا میکرد قبول ماهم

 هیزیجه به تا بستن ربهایش و هیمهر و شد زده

 همه کردم نو خونه تازه من" گفت داوود و دیرس

 بشقاب کاسه خواست نجمه اگه له،یتکم زشیچ

 ستهب داوود حرف با دهنمون که ماهم" ارهیب قهیعت

 نجمه خوادیم کارش نیا با که میدونستیم چه شد،

 .بخره رو

 شدیچ دونمینم یول میگرفت جا هی یعروس و عقد

 شد، رو اون به رو نیا از داوود یعروس یفردا

 .شد عوض کال

 تا دادمیم یدلدار نجمه به یجور هی من و گذشت

 یلیبیس ریز شدیم رو زیچ همه یول باشه، آروم

 م،یدیشن که یزیچ و یآخر کار زا ریغ کرد، رد

 فکر به خانواده کل. کرد کاریش شدینم گهید

 داوود. شدینم اما م،یافتاد داوود از نجمه طالق

 .بود داده طلبکارا دست دیسف چک چندتا

 



 

 

 ریام و اجرا زارهیم میریبگ رو نجمه طالق اگه

 ما زارهینم رازیش برهیمرو نجمه و زندان وفتهیم

 .گهید پرت و چرت یکل و... مینیبب

 لرزون رو نفش بازدم و دیکش یقیعم نفس افتخار

 :گفت داد، رونیب

 به تو که دا،یدادوب اومد خونتون امروزم -افتخار

 زمیچ همه ،یدار رابطه باهاش و یداد حلقه زنش

 هستش، همه با به خودشم ننه اس، ننه سر ریز

 باهاش کرده خام رو رضا حاج یجور نیهم

 .کنه ازدواج

 بیقر و بیعج ادیز یلیخ برام افتخار یها حرف

 .بود

 کردن فکر یحت. هللا اال اله ال...! ننه مگه ؟!من ننه

 .بود مرگ مثل برام بهش

 باره در داد اجازه خودش به هیمردونگ چه نیا اخه

 ؟!بزنه حرف ینطوریا دهیند بار هی که یزن

 و داد ادیب هیهمسا در جلو شد روش یچجور اخه

 ه؟کن دادیب



 

 

 به ناموس اسم به یزیچ یحروم کهیمرت نیا

  ؟!نخورده گوشش

 قلم پاهام ظهر کاش یا. شدیم منفجر داشت مغزم

 .رفتم ینم خاک سر و شد یم

 .اومدم رونیب فکر از ننه هق هق یصدا با

 .گرفتم شیآت ننه تیمظلوم از

 :کردم زمرمه آروم

 مظلوم رزنیپ نیا به اومد دلش یچطور اخه -

 .بده فحش

 :گفت و شد بلندتر هقش هق یصدا ننه

 و من بوته یب سگ توله اون یکار یکجا -ننه

 .بزنه خواستیم

 :گفتم بلند و کردم داغ ننه آخر حرف با

 گوه اون. ننه بزنه تورو خواستیم اون ؟...یچ-

 .جدوآبادش هفت با خورده

 .دمیکوب پام رون به مشت چندبار یعصب

 .نشدم آروم نه، یول رفتم، راه قدم چند و شدم بلند



 

 

 نیا سرد یهوا دیشا تا اطیح یتو رفتم حرف یب

 .بندازه رو سرم یداغ

 یکی شرفیب آخه. وجدان یب انقدر آدم یعنی یوا

 کاریچ بزنه خودت مامان به هارو حرف نیا

 ؟یکنیم

 .اومدم رونیب فکر از خونه یتو از ها خانم داد با

. کردم فکر و رفتم راه اطیح یتو چقدر دونم ینم

 یصدا که بودم اطیح یتو یاونقدر دونمیم فقط

 .اومد در همه

 کبود صورتش ننه دمید. حال طرف کردم تند پا

 کنه،یم بسته بازو یماه مثل رو دهنش و شده

 زدنیم صورتشون و سر به خانم اکرم و افتخار

 .دهیم ماساژ رو پشتش نجمه

 یاسپر و ننه یداروها دنبال آشپزخونه یتو رفتم

 رفتم، ششیپ کردم دایپ رو قرصاش با و سمشآ

 دوبار و گذاشتم دهنش جلو دادم تکون رو یاسپر

 نفس چندتا ننه آوردم رونیب دهنش از دادم فشار

 : گفت گرفته دارخش یصدا با و دمیکش قیعم



 

 

 آماده رو شام بساط برو بعد بده، رو قرصم -ننه

 .کن

 زانو به دست. گذاشتم ننه دست کف رو قرص

 :گفتم و شدم بلند عیسر و مگرفت

 ننه چشم -

 کردمیم جمع بشقاب و قاشق داشتم آشپزخونه رفتم

 . برگشتم طرفش به خانم اکرم یصدا با که

 ؟ییخواینم کمک پسرم -اکرم

 : گفتم زدم یلبخند

 .کنمیم کارو هیبق من دییبفرما شما. خانم اکرم نه -

 غیج یصدا بزنه حرف خواست تا و زد یلبخند

 .شد بلند افتخار بلند

 اکرم و میرفت ییرایپذ یتو دهیترس خانم اکرم و من

 :گفت خانم

 .یانداخت راه داد و غیج چرا افتخار -اکرم

 : گفت هیگر با افتخار



 

 

 یول...کرده...رد...رو...سکته... ریام-افتخار

... باشه... نظر تحت... دیبا...گفتن دکترا

 لندب شد تموم حرفش. ستین... خوب...تشیوضع

 اون یپا به پا خانم اکرم و نجمه کرد، هیگر تر

 . کردنیم هیگر

 .رفتم آشپزخونه و شدم کالفه نایا کردن هیگر از

 .بودم آشپزخونه یتو بود ساعت هی کینزد

 کم هی کردم، جور و جمع شام یبرا هارو ظرف

 داغ هم رو غذا. بشه تموم اونا هیگر تا دادم کشش

 .بود آماده و کردم

 به من و ننه کردم، پهن رو سفره حال یتو رفتم

 .میکرد تعارف هیبق

 خوردنیم غذا آروم همه میبود نشسته سفره سر

 که یکار هنوز. رفتینم نییپا من یگلو از یول

 االن کنم، هضم نتونستم آورده ننه سر به داوود

 بخورم؟ غذا نمیبش

 یب خونم و ناموسم به که غذا نیا بشه کوفتم

 .کنم کوفت نمیبش احتر منم شده یحرمت



 

 

 :گفتم هوایب

 هستش؟ بازداشتگاه داوود االن -

 .گرفتم رو جوابم من و نگفتن یچیه سکوت،

 :گفتم یجد

 کرد؟ فرار -

 :دیرس گوشم به نجمه آروم لرزون یصدا

 دادو از بزنه رو ننه خواستیم یوقت -نجمه

 پرت داوود حواس. کوچه تو ختنیر همه دادشیب

 یول ببنده روش به و در خواست ننه و شد

 ...داوود

 االن من فهمهینم دختر نیا انگار شد؛ ساکت

 .ندارم دادن یلفظ ریز اعصاب

 تا شدم، قفل یدندونا یال از دم،یکش یا کالفه پوف

 به باشه، آروم لحنم که کردم یسع شدیم که ییجا

 :گفتم نجمه

 فکر نمیبش ندارم رو نیا اعصاب االن من نجمه، -

 اون شدهیچ بگو دع. هیچ تو جمله هیقب نمیبب کنم

 . لرزونده همه بدن و تن زده، یگند چه ظهر وزیپف



 

 

 .شد خاموش و دهیچسب سقش به زبونش بازم

 زارمیم الالش به یل یل یهرچ انگار بسه، گهید

 .گهینم یچیه و رهیگیم سکوت روزه بدتر نیا

 :زدم داد و شد یشیآت مزاجم

 کلت خوامیم مگه! ؟یگرفت سکوت روزه چرا -

 یگرفت دهن به زبون که دست کف بزارم رو

 جور هی ای یزنیم حرف نجمه. یگینم یچیه

 .بکشم حرف ازت گهید

 .شدن شوکه زدنم حرف طرز از هیبق

 

 :گفت تشر و التماس با خرابه، اوضاع دید ننه

 !یزنیم حرف یطورنیا مهمون با چرا پسر -ننه

 االن چرا تو. دهینکش اون از کم خودش دختر نیا

 ...شدهیچ ظهر بگه سخته خب ،یکنیم ینطوریا

 :گفتم و زدم داد

 بال نیا تا کنه ازدواج اون با بره گفتم من مگه -

 اد؟یب سرش



 

 

 :دادم ادامه لحن همون با و کردم اشاره نجمه به

 من ناموس و خونه به نجایا اومده ظهر شوهرش -

 .باشم آروم یدار توقع کرده یحرمت یب

 ...نباید وت -ننه

 :گفتم تر بلند کردم اشاره خودم به

 ؟یچ نباید من! ننه؟ یچ نباید من -

 روز هر دادم؟یم نخ و بودم ردش به روز هر

 ول رو پاره زن اون که دادمیم پسغام غامیپ بهش

 هستم؟ من ادیب کنه

 منم رفت، شوهر نجمه یگفت تا به یدید خودت ننه

 .رفت و کندمش یبدبخت به دلم از

  کنم؟کارم یچ گهید

 تو خورده یگوه چه ستین معلوم شوهرش االن

 !د؟ینبا یگیم

 :گفت و کرد یاخم ننه

 یدهن بد گهید یول. درست ؛یآورد جوش -ننه

 .نکن



 

 

 :گفت و دستم داد و ختیر آب وانیل به

 من. گهید گهیم اونم ،یبش آروم بخور رو نیا -ننه

 ادیز رو ازداغشیپ انقدر گهید تو بهترم االن که

 .نکن

 موندم، منتظر و دمیکش سر رو آب وانیل نفس هی

 :گفت نجمه دفعه هی که

 یال و پاش داوود ببنده درو خواست تا ننه -نجمه

 پرت تو به رو خودش و داد هل و در گذاشت، در

 حاج و بابا که بزنه خواستیم رو ننه تا کرد؛

 .شدن قهی به دست باهم و دنیرس رضا

 بابا که گفت یچ بابام گوش دم داوود دونم ینم

 حاج خواست داوود ن،یزم افتاد گرفت رو قلبش

 دیترس و دید رو شیقبل خانم برادر بزنه، رو رضا

 .کرد فرار و

 یچشما با کردم، تعجب نجمه آخر حرف از

 :دمیپرس نجمه از دهیورقلمب

 ازش که مگه شدهیچ! ش؟یقبل زن برادر -

 ترسه؟یم



 

 

 :گفت و زد یخند شین نجمه

 اولش زن شدن ونهید باعث آقا ،یچیه -جمهن

 داوود اگه گفته سمیپل. داره مدرک ازش شده،اونم

 همش یول وفته،یم زندان سال هشت میاریب ریگ رو

 .کرده فرار

 یحت... آدم هی چقدر! بود بیعج برام نجمه حرف

 صد ون،یح بگم. دونم ینم و بدم بهش لقب چه

 دار هلک خر اسم بگم، خر آدم ون،یح به رحمت

 .وونهید به رحمت صد باشه، وونهید به شه،یم

 :گفتم و دمیکش یا کالفه نفس

 نجمه؟ یدونیم کجا از نارویا -

 :گفت و کرد نگاه رو من یسوال نجمه

 رو؟یچ -نجمه

 :گفتم و دادم تکون رو سرم کالفه

 .شیقبل زن برادر یباره در نیهم ز،یچ نیهم -

 نیا از. کرد هیگر و انداخت نییپا رو سرش نجمه

 ینم یچیه یول بودم، یعصب یلیخ تیوضع

 .بگم تونستم



 

 

 :گفتم ینرم لحن با و آرم

 ؟یدونیم نارویا کجا از یبگ شهیم نجمه، -

 کنار و شد بلند افتخار. کردیم هیگر فقط نجمه

 هق هق. گرفت بغل رو سرش و نشست دخترش

 .دیرس اوج به نجمه

 که بوده نیسنگ رانقد افتاده براش که یاتفاق معلومه

 .کنهیم هیگر ینطوریا

 با که انداختم نییپا رو سرم و نگفتم یزیچ منم

 .شد جلب من توجه خانم اکرم دار بغض یصدا

 حمام وان یتو... رو نجمه... داوود -اکرم

 .کردیم خفه... داشت

 :گفتم بلند آورم باال رو سرم بهت با

 یتو رو زنش یآدم کدوم! آخه؟ یچ یعنی ؟!یچ -

 !آخه؟ یچ سر. !کنهیم خفه وان

 :گفت سوزدار هقش هق ونیم نجمه

 دانشگاه... یکارها...که نیا سر... بار هی -نجمه

 هی باهام... خونه.... اومدم رید و... دیکش...طول

 جواب... هفته هی کینزد...انداخت راه... جنگ



 

 

 به...شب هی. دادینم منم... سالم

 که ییغذا من...مونیعروس ماهگرد....مناسبت

 یاونجور خودمم...کردم درست... داشت دوست

 یتو داشتم...کردم آماده...دیپسندیم که

 ... دمیکشیم سشوار...رو موهام...حمام

 گفتم منم...ییکجا گفت....اومد داوود اومدن یصدا

.... کردم جور و جمع رو خودم عیسر....حمام

 رو من یرو سر تا... اون یول.....رفتم استقبالش

 یگ هرزه حاال....گفت و زد گوشم تو....دید

 رفت بعد....زد رو من داشت جون تا....یکنیم

 تا و من الش و آش بدن....کرد پر رو حمام وان

 سرم که....دمیفهمینم یچیه....کشوند حمام جلو

 چه یتو باشم دهیفهم تازه.... کرد سرد آب ریز رو

 و من زدمیم پا و دست یهرچ...هستم یتیوضع

 محکم بود گردنم پشت دستش... دیکش ینم رونیب

 دیکش و من آوردم کم نفس گهید...دادیم فشار

 داشت بدنم و سر که داشتم درد انقدر...رونیب

 ...بود سردم عیفج و...دیترکیم



 

 

 سرم دوباره که... وفتادیم هم یرو... داشت چشمام

 نیماش پودر....آب یقات یول...کرد آب ریز رو

... آب ریز بود دهینکش هیثان هی...بود ییلباسشو

 .شدم هوشیب

 یطرف از یول سوخت، نجمه یبرا یلیخ دلم

 یول باشه، یگ وونهید دیبگ دیشا خوردم؛ حسرت

 و من یدعواها بعد داشتم رو یفانتز نیا شهیهم

 خودش دارم دوست من که یزیچ اون نجمه نجمه،

. بپزه رو من موردعالقه یغذا و کنه درست رو

 رو من رفته باد به یآرزوها داره نجمه حاال یول

 .دادهیم انجام وجدانش یب شوهر یبرا

 رد لباس مزون هی یجلو از روز هر که بده یلیخ

 رو عشقت و یبزن دید رو شب یها لباس و یبش

 ،یبر لباس دیخر دم تا. یتصورکن لباس اون یتو

 براش یچ یدونینم یندار ازش یزیسا چون یول

 .یبخر

 

 یصدا که کردم یزهرخند. افتادم رفتنم مشهد ادی

 .شد بلند نجمه رونیگ



 

 

 یتو گهید یول ،یبخند که دمیم حق اره -نجمه

 .نخند روم

 :گفتم حرفش به توجه یب

 میرفت ننه با یبود رازیش تو که یوقت شیپ دوسال-

 زنونه کیتون هی که میبود شرق الماس یتو مشهد،

 هر مامانم که یلباس بود، مامانم لباس هیشب دمید

 به ،یشد ها ملکه یشد گفتمیم من دیپوشیم موقع

 .خواهشیم گفتم دادم نشون ننه

 :گفتم کردم ننه به رو

 به رو لباس چرا که یکرد دعوام چقدر ننه، ادتهی -

 خانم نجمه آخر اول" گفتمیم منم دم،یخر نجمه اسم

 " خودمه

 نفس. کرد لونه گلوم یرو باز یلعنت بغض نیا آخ؛

 از شتریب نشم، رسوا نیا از شتریب تا دمیکش یقیعم

 .هستم یلیل یب مجنون ندم نشون نیا

 روت یجلو صاحبش که یقبل داره درد چه آخ

 هاش حرف با و ستین خودت نام به یول هست

 .زنهیم آتیش رو قلب



 

 

 دیفهم رفت، آخر تا و کرد چشمام به نگاه هی ننه

 یقفر کن کوه فرهاد با اش دونهی یکی نوه نیا

 . نداره

 تشر با آور عذاب بحث نیا کردن تموم یبرا ننه

 :گفت

 نگه حرمت یعل یمرتض سفره سر گه،ید بسه -ننه

 خوردن غذا موقع هیچ ها حرف نیا د،یدار

 حرف اگه ره،یم سفره از برکت د،یزنیم

 الهه تا دینیبش دیکن جمع رو سفره دیبزن دییخوایم

 یجا سفره سر. دیکن هیگر و دیکن کشه گله صبح،

 .ستین دادگاهش و یقاض

 اون ساکت سفره آخر تا و نزد یحرف یکس گهید

 .میخورد رو کرد خی یغذا

____________________________

____ 

 

 اومدم رونیب فکر از محسن یصدا با

 .داره کار شوما با اومده ییآقا هی اوستا -محسن



 

 

 محسن رفتم، اونا طرف به و شدم بلند زیم پشت از

 .زدیم حرف مرده اب داشت

 دادم، یسالم و دمیرس بهشون. شناختمینم رو مرد

 :گفتم محسن به رو

 رو لندریس سر یها چیپ جعفر از برو تو محسن، -

 .ریبگ

 رم؟ینگ گهید زیچ اوستا، چشم -محسن

 برجسته سر یها چیپ باش مواظب فقط ر،ینگ نه -

 .باشه

 : گفت و شد موتور سوار محسن

 .اوستا چشم -محسن

 :گفتم و کردم مرد به رو

 .دیدار یکار من با -

 :دیپرس یسوال مرد

 ؟یلکیگ مسعود یآقا -مرد

 :گفتم و دادم تکون یسر

 ش؟یفرما خودمم، اره -



 

 

 کرد نگاه زیچ همه به کاراژ یتو رفت حرف بدون

 :گفت و

 ....یچ نجمه با نسبت -مرد

 :گفتم یجد و کردم قطع رو حرفش

 اسمش راحت ستین که خالت. خانم نجمه خانم، -

 .یزنیم صدا رو

 :گفت و کرد لش من یصندل یرو و کرد خنده

 . یدار رتمیغ روشم پس اوه، -مرد

 زانوش یرو و دستش آرنج و دیکش جلو رو بدنش

 :گفت و کرد ستون

 و من جواب تو نداره، یفرق خانم، یب ای خانم -مرد

 ه؟یچ نجمه با تو نسبت بده،

 نگاه چشمامتو کردم شلوارم بیج تو رو دستام منم

 :گفتم ییپرو با و کردم

 فرقش باشم نجمه کاره چیه و کاره همه بتوچه، -

 .هیچ تو یبرا



 

 

 یرو یدست ساد،یوا یروروبه و شد بلند مرده

 :گفت دیکش شونم

 وسط خانم نجمه یخالص مسئله اگه یحت -مرد

 ؟یاون کاره چیه تو بازم باشه،

 نجمه؟ یخالص

 که باشه باخبر انیجر کل از دیبا مرد، نیا پس

 .زنهیم حرف نجمه درباره داره ینطوریا

 ه؟یک یول

 هست؟ زشیچ همه یب شوهر اون نکنه

 :دمیپرس دیترد با و کردم نگاه مرد به یسوال

 ؟یهست یک تو -

 :گفت یمتفکر حالت با و داد تکون یسر مرد

 بود؟ یخوب سوال! هستم یک من م،...ا -

 :گفت من چشم وت چشم و زد همبه رو دستاش

 فقط ست،ین مهم کارم یچ و میک من که نیا -مرد

 نجات رو نجمه ییخوایم بده؛ رو من سوال جواب

 انه؟ی یبد



 

 

 :گفتم یجد

 ادتی دوباره دیبا انگار ؟یبد نجات ییخوایم تو -

 .خانم نجمه ارمیب

 لحن با و دیکش گردنش پشت یدست یکالفگ با مرد

 :گفت کالفه و خسته

 حرف داوود با نجمه طالق از دارم من نیبب -مرد

 خانمش شوندیپ و پسوند به تو وقت اون زنم،یم

 ؟یداد ریگ

 یهست واقعا نمیبب که بودم تو دنبال فقط دوماهه من

 .خانم یگیم تو بعد انه،ی

. باالانداختم آبرو یتا هی آخرش حرف تعجب از

 .من دنبال دوماه

 بال داره ینطوریا که دونهیم ییزایچ حتما پس

 .زنهیم بال

 :گفتم حرفش و حال به توجه یب

 با یخاص ینسبت کنم؟ کار یچ ییخوایم من از -

 .ندارم نجمه



 

 

 با رو چشماش و داد رونیب کالفه رو نفسش مرد

 :گفت نالون و داد ماساژ انگشتش بند

 ؟یخواستینم رو نجمه قبال تو مگه -مرد

 . کردن وصل من به برق هی انگار مرد حرف از

 خوام؟یم رو نجمه من دونهیم کجا از نیا

 نجمه به من عالقه از یکس موقع هر چرا دونمینم

 زن هی به انگار. کشمیم خجالت زنه،یم حرف

 نیا با بپاچم، هم از رو شیزندگ بدم نخ دار شوهر

 .هواست رو شونیزندگ االن که

 و ابزارها خورده طرف رفتم کردم پشت مرد به

 :گفتم

 خواهر هی نقش برام فقط االن بود، میقد یبرا اون -

 هرکس یول ،یدونیم کجا از نارویا دونمینم. داره

 .ستین روز به ادیز گفته بهت

 

 براش بزنه یحرف خواست تا داد تکون یسر مرد

 .اومد امیپ

 :گفت و کرد لیموبا به ینگاه



 

 

 شتریب یهست مغازه شب برم، دیبا االن من -مرد

 م؟یبزن حرف

 :گفتم دادم تکون یسر

 رمیم کنمیم تموم رو نیماش نیا کار امشب اره -

 .هستم شب ده ای نه تا خونه،

 منم رفت یحرف چیه بدون و داد تکون یسر مرد

 .رفتم کارام هیبق اومدم،سراغ رونیب فکرش از

____________________________

___ 

 :زدم داد بودم چاله یتو

 .تمومه کار بده رو اگزوز اون محسن، -

 .اوستا چشم -محسن

 رفتم. اومدم رونیب چاله از کردم وصل رو اگزوز

 شد، پرت محسن به حواسم که بشورم و دستام

 .زدیم حرف داشت تلفن با یخراب باحال

 :گفتم محسن به رو شد تموم شستنم دست

 چته؟ محسن -



 

 

 صورتش یرو و زد کمر به یدست کالفه محسن

 :گفت و دیکش دست

 ما یآبج گرفته، قلبش من ننه اوستا -محسن

 ششیپ من دیبد اجازه شوما اگه بردتش، درمونگاه

 .برم

 :گفتم و کردم خشک حوله با رو دستام

  دمیم انجام خودم ست،ین یادیز یکار برو، تو -

 :گفت نیه همون موتورش طرف دییدو محسن

 .خداحافظ اوستا، نکنه درد دست -محسن

 .رفت و گفتم یهمراه به یخداحافظ

 به ختمیر تومن هزار پونصد هی برداشتم رو لیموبا

 .نباشه یخال دستش که حسابش

 یصدا که کردمیم جاجابه رو گاراژ لیوسا داشتم

 رو شب ده انداختم، ساعت به ینگاه دم،یشن نیماش

 اومده؟ مجهول مرد اون حتما داد،یم نشون

 : گفتم بلند و گاراژ در جلو رفتم

 .حوصله یب و مجهول مرد به سالم -



 

 

. خورد سرم به نیسنگ زیچ هی شد، تموم که رفمح

 که ییجا یرو یدست شد، نیسنگ و داغ سرم

 تلو و شدم منگ و جیگ. گذاشتم بود خورده ضربه

 درست و دمیدیم گنگ رو جلوم رفتم،یم راه تلو

 .بدم صیتشخ تونستم ینم

 ابزار قفسه به که رفتم عقب عقب حالم همون با

 . خوردم

 سرم به یزیچ هی دوباره که شد کمتر چشمام یتار

 . شدم پرت نیزم یرو و خورد

 سوت گوشام دم،یچیپیم خودم به مار مثل درد از

 من شکم به ینیزسنگیچ هی دفعه هی د،یکشیم

 نداشتم، کردنم ناله ینا یحت. لگد هی مثل خورد،

 فقط دم،یفهمینم یزیچ زمان و نیزم از گهید

 آدم اون سراغ بشه تموم یکوفت درد نیا خواستمیم

 . انداخت روز به رو من که برم یالش

 بلند زانو یرو. دیرس گوشم به بحث و جر یصدا

 سه و دو که نیا با دم،ید رو گاراژ یجلو و شدم

 .هیچ به یچ بفهمم تونستمیم بازم یول دمیدیم ییتا



 

 

 اون با داشت بود، اومده گاراژ ظهر که یمرد

 کتک بود، دهیپر من جون به سگ مثل که ییاروی

 بار سه دو کهیمرت اون دفعه هی. کردیم یکار

 بدخت اون و دیکوب سرش به مشت هم سر پشت

 یچماق با و نکرد ینامرد اونم افتاد، نیزم یرو

 سرش، به دیکوب محکم دوبار داشت که

 من بود، بدبخت اون سر کردن الش و آش سرگرم

 رو یشالق آچار و کردم استفاده تیموقع نیا از

 منحوس یصدا درد از سرش، به دمیکوب تمبرداش

 یتو چوب با خواست برگشت، طرفم به و اومد در

 به آچار با دوباره عیسر منم بزنه سرم به دستش

 هی نکردم ینامرد منم و شد جیگ یکم زدم، سرش

 دور نیزم خورد سر با اونم و زدم شکمش به لگد

 .شد خون پر سرش

 چه دمیفهم تازه اومدم، و خودم به خون دنید با

 زانوم ریز دمیکوبسرم به دست دو با. کردم یغلط

 .نشستم نیزم یرو و شد یخال

____________________________

____ 



 

 

 مسعود

 /حال زمان/

 نگاه بهش و اومدم رونیب فکر از یقاض یصدا با

 .کردم

 باعث یکرد اعتراف نیا به شماهم خود -یقاض

 ؟!درسته ،یشد یخسرو داوود یآقا مرگ،

 :گفتم لرزون یصدا و نییپا سر اب

 آقا حاج بله -

 داوود ینوشت گزارش یتو که طور اون -یقاض

 ازش اسم هی فقط ،یشناختینم رو یخسرو

 ،درسته؟یدیشن

 . آقا حاج بله -

 : گفت و کرد و نگاهم یسوال یقاض

 شد؟ دعواتون که شدیچ -یقاض

 :گفتم لرزون یصدا با و دمیکش یقیعم نفس

 .یجحا دونم ینم -

 :گفت ظیغ با و انداخت باال یآبرو یتا یقاض



 

 

 کشتن به رو مردم و جون یچیه سر یعنی -یقاض

  ؟یداد

 اونجا اومدن سیپل یها مامور ل،یدل نشود که نیا

 اظهارات یتو خودت. دنید نیزم پخش آدم دوتا

 سرش، به یزد نیسنگ ضربه بار دو که یگفت

 من به بعد. ینزد که هم یجعفر سروان جناب

 !یچیه یگیم

 :گفت داد، تکون و آورد باال رو من پرونده

 درصد نود االنش نیهم جون، پسر نیبب -یقاض

 ضرب به متهم اونم از ریغ هستش، اعدام تو حکم

 شاهدم و یهست هم یجعفر سروان جناب به شتم و

 و بوده یچ یکن فیتعر درست بهتره پس هست،

 .شدهیچ

 بعد م،گفت دونستمیم یهرچ و دادم تکون یسر

 : گفت یخسرو خانواده لیوک حرفم شدن تموم

 .دارم اعتراض یقاض جناب -لیوک

 .دییبفرما رو ضتونیعرا وارده اعتراض -یقاض



 

 

 خودشون زبون به آقا نیا ،یقاض جناب -لیوک

 یمطهر نجمه عاشق قبال که کرد اعتراف االن

 قتل یبرا شهیم یا کننده قانع لیدل نیا و بوده

 .کرده دییتا و بوده هم هدشا یحت. من موکل

 یموسو یآقا من لیوک که داد تکون یسر یقاض

 :گفت

 

  دارم اعتراض یقاض یآقا -یموسو

 .دییبفرما -یقاض

 داوود یپزشک سوابق پرونده شد و بلند من لیک و

 :گفت و گذاشت یقاض زیم یرو رو

 لیوک که یطور همون یقاض جناب -یموسو

 همسر واهخاطرخ قبال بنده موکل گفتن مقتول

 خبر دنیشن بعد یلکیگ یآقا اما بوده، مقتول

 و نداشتن، کارشون به یکار یمطهر خانم ازدواج

 که پرونده آخر به شما اگه هست، شده دییتا نیا

 احضارات به دیکن دقت هست قاتیتحق گزارش



 

 

 رفتار نوع از یحت نوشته، آقا نیا رفتار در هیهمسا

 .شده نوشته هم مقتول

 نگاه پرونده به دستش کنار اریداد و یقاض

 .زدنیم حرف باهم و کردنیم

 :داد ادامه یموسو

 سوابق پرونده هم نیا یقاض جناب -یموسو

 یدارا شده ذکر نجایا در که هست مقتول یپزشک

 یصالح دکتر نظر از که بوده یروان یماریب

 عمل نیا پس. بودن قرمز کارت یدارا شونیا

 .لیدل یب میبگ یحت هست متوجه کامال

 :گفت و کرد اشاره داوود لیوک به

 بنده موکل به آقا نیا شده فوت موکل -یموسو

 ازدهی یال ده ساعت اتفاق نیا. نکته هی و کنه حمله

 داره وجود رگاهیتعم که یمکان و افتاده، اتفاق شب

 پس ست،ین یکس ساعت اون و هستش خلوت کامال

 ساعت اون فقط و شب اون فقط شهیم یچطور

 .باشه داشته وجود شاهد نفر هفت

 :گفت و شد بلند یعصب داوود لیوک



 

 

 .دارم اعتراض من یقاض یآقا -لیوک

 :گفت یجد لحن با یقاض

 .دیبد ادامه ست،ین وارد اعتزاض -یقاض

 :گفت و داد تکون یسر یموسو

 از که یا پرونده از که هم یطور همون -یموسو

 نکته نیا به دیرس ما دست به یآگاه سیپل طرف

 یجعفر خانم قتل به متهم جناب که، کرده رهاشا

 یجعفر سروان جناب یعنی شونیا برادر که بودن

 یآقا یول بودن، مجازات یبرا شونیا دنبال به

 .کردنیم فرار شهیهم یخسرو

 .یقاض جناب ندارم یعرض گهید من

 :دیکش ادیفر و شد بلند باز داوود لیوک

 ...دارن شونیا دارم، اعتراض یقاض جناب -لیوک

 یرو چکش با و دیپر حرفش وسط یعصب یقاض

 :گفت و دیکوب زیم

 دیبزار ست،ین وارد اعتراضات آقا، ساکت -یقاض

 .میکن یبرس



 

 

 نشست ساکت سرجاش لیوک حرفش شدن تموم بعد

 :داد ادامه یقاض و

 .میدیم دادم ادامه به بعد تنفس قهیدق پنج -یقاض

 زیم یرو رو یچوب چکش اون دوباره گفت نویا

 اومد عیسر یموسو شد، بلند جاش از و دیکوب

 :گفت و آورد رونیب رو من رو کنارم

 دادگاه اول جلسه که نیا با مسعود، نیبب -یموسو

 یطور نیهم اگه م،یرفت شیپ خوب االن تا و بود

 دادگاه بشه ثابت تو گناه یب و باشه اری باما شانس

 . شهیم ثابت تو یگناه یب و دهیم یرأ ما به

 :گفتم خسته و هکالف

 .کشهیم طول چقدر یموسو -

 :گفت یجد هیثان چند بعد و رفت فکر یتو یموسو

 هی اوقات یبعض کنه،ینم معلوم مسعود -یموسو

 از ریغ یول. بشه دهیکش هم سال به شده یول ماه،

 نفع به دادگاه تا میباش یقو مدرک هی دنبال دیبا نایا

 .بده یرأ ما



 

 

 یها یصندل یرو و مداد رونیب کالفه رو نفسم

 .نشتم راهرو

 و دمینرس یا نتیجه و بودم فکر یتو بس از

 به یگ خسته با. وارید تو برم سر با خواستمیم

 سروان هی دور از که کردم نگاه سالت اطراف

 کنه،یم کمک نیا خودشه اره دم،ید

 اعالم دوباره بگم، یموسو به رو فکرم خواستم تا

 . شده شروع جلسه که کردن

 :گفت و نشست جاش سر یضقا

 دیبا دوطرف، لیوک اظهارات به باتوجه -یقاض

 یبعد جلسه تا. رهیبگ صورت یینها قاتیتحق

 ضمانت دیق با یحت هستن حبس در قاتل دادگاه،

 جلسه در دیبا مقتول خانواده و ندارن، یآزاد حق

 .باشن داشته حضور بعد

 :داد ادامه و دیکوب زیم به دوباره رو چکش

 .جلسه ختم -یقاض

 نجایا به بازداشتگاه از رو من که یسرباز دوتا

 .بردن زندان به رو من و کردن ون سوار آوردن،



 

 

 ...هع

 . سوخته دهن و نخورده آش باحاله، یلیخ

 ایب حاال ناموس، دزد شدم نداده نخ قاتل، شدم نزده

 کاش نزدم، قصد از آقا که بخور غمبریپ و ریپ قسم

 رو خودم کردم،یم غلب رو نجمه بار هی حداقل

 نه بود، میباز شرف یب اون کفاره کردمیم قانع

 . منه خواهر که زدم جار زمان و نیزم به االن

 در جلو به یچطور دمینفهم بودم فکر یتو انقدر

 .دمیرس زندان

 رو نیا فقط چنده، ساعت دونستم ینم بود، شب

 یسلول هم خروپف که هست رید انقدر دونستمیم

 و زنهیم خودش یبرا ساز هی ومشونکد هر ها

 .ندازهیم تیپاراز مخم رو

 دمینفهم خوندم رو وارید یرو یها نوشته انقدر

 .برد خوابم یک

 حرف هست دوهفته گذشت، یطورنیا دوهفته

 هست هفته دو دم،یند رو ننه هست دوهفته نزدم،



 

 

 غذا و خوندن نماز زمان اما کنم،یم نگاه فقط

 .هشیم باز دهنم خوردن

 :دمیشن رو اسمم که دمیکش دراز سلولم تخت یرو

 .یدار ی،مالقاتیلکیگ مسعود -سرباز

 اونم و رفتم سرباز طرف حرف بدون و شدم بلند

 انتظار، اتاق برد و زد بند دست رو دستم

 .دمید رو یموسو یآقا که شد باز انتظار اتاق در

 :گفت عیسر و داد دست و شد بلند

 پرونده یقاض رم،یم مطلب اصل سرم -یموسو

 .یدار دادگاه فردا و شده عوض

 

 :گفتم و کردم تعجب حرفش از

 دادگاه گهید ماه سه دو شد قرار زود، چقدر -

 و شد تموم قاتشونیتحق عیسر انقدر یعنی باشه،

 .انداختم زودتر رو دادگاه جلسه

 :گفت متفکر یموسو

 . کنهینم مشخص یچیه جان، معسود -



 

 

 شده، عوض که اومده قضات دادگاه از نامه آخه

 .نداشت یلیدل وگرنه

 :گفتم کالفه

 حرف من سواد حد در زتیعز جان ،یموسو -

 عوض یقاض که اومده نامه که یچ یعنی بزن،

 ؟!شده

 :وگفت داد رونیب کالفه رو نفس

 و کرده تیشکا یکس که نیا یعنی -یموسو

 .شده عضو یقاض که داده درخواست

 :گفتم ریدرگ یذهن با

 م،یبود نکرده تیشکا که ماها...خب.. .خب -

 ...پس

 .کرد دییتا رو حرفم سرش دادن تکون با یموسو

 :گفتم من من با

 ...مگ ؟یچطور... آخه -

 :گفت و دیپر حرفم نیب یموسو



 

 

 مشکوک داستان کل جان، مسعود نیبب -یموسو

 کنه قبول اگه قضات دادگاه بشه تیشکا اگه هست،

 که بدونن رو کار لیلد و بسه انجام قاتیتحق دیبا

 یادیز زمان اونم گرفته، صورت تیشکا چرا

 یقاض تیصالح و بزارن جلسه بعد بره،یم

 ... .و کنن چک پرونده نیا یبرا مناسب

 :گفتم کالفه و زدم چنگرو موهام دست دو با

 هی داوود خانواده اون صد در صد ،یچطور آخه -

 فیتعر تو که ییزایچ نیا با وگرنه کردن، یغلط

 رسه،یم من دادگاه دوم جلسه گهید سال تا یکرد

 باش آماده فردا آقا بگن، انیب نشوده دوهفته نه

 انقدر که کردن یکار گند نایا معلومه ،یدار دادگاه

 .شده عیسر کارا

 : گفت و داد تکون یسر متفکر یموسو

 فقط یول دادن، انجام حتما که رو کار نیا -یموسو

 شیکی فقط شده نابود شیکی که داشتم دیاوم دوتا

 . مونهیم

 :گفتم کالفه



 

 

 د؟یام نا یچ یبرا -

 پانزده کما از بعد یجعفر سروان جناب -یموسو

 .داره یا قهیدق

 ؟یچ یعنی -

 هستش، قهیدق پانزده مدت کوتاه شحافظه -یموسو

 یول. رهیم ادشی کال دهید یچ هر قهیدق پانزده بعد

 .تهس موجه مدرک یکی اون نباش، دیام نا

 :گفتم و دمیکش جلو رو تنم خوشحال

 ه؟یچ مدرک اون -

 :گفت یموسو

 که یمدرک اون تا رازیش برم دیبا حتما امروز

 اون اگه ارم،یب رو بوده داوود یروان ماریب نشون

 تو جرم تینها ،یقانون پزشک جهینت و بشه دییتا

 .هستش زندان سال پنج

 ...تو فقط

____________________________

___ 



 

 

 آخر صحنه یراو

 الاله ذکر فقط بود، وایستاده خود گاهیجا در مسعود

 .کنه آرام رو دلش آشوب تا بود زبونش ورد هللا اال

 از عدالت سنجش لحظه بود، معود لحظه امروز

 !شده دهیخر یقاض نظر

 یموسو یآقا کردن صبر چقدر هر صبر، صبر

 .نشود حاضر خود گاهیجا در

 .کرد اعتراف نجمه یعاشق گناه بر دل در مسعود

 نداشت دل داشت، را خدا فقط بود، قرار یب دلش

 چون نه،یبب رو ننه افهیق و برگردونه سر

 نابود داره که یظاهر نیا ننه افهیق دنید دونستیم

 .آشکارکنه شتریب درونش حال و کنهیم و

 : کرد زمزمه آلود بغض

 و یدیرس دادم به کردم صدات بار هر ایخدا -

 عشق که دمیفهم ؛ینکرد من یها یبد به ینگاه

 بود، حروم خورد حوا که یبیس مثل برام نجمه

 خودت فقط ایخدا خواهر؛ شد برام شد خاک نجمه

 . نشه رورویز ما ننه نیا دل کن یکار



 

 

 خودش یخدا با کردن دردودل از یقاض یصدا با

 .اومد رونیب

 حاظر گاهیجا در شما لیوک ،یلکیگ یآقا -یقاض

 ...اگه ستن،ین

 داشت ظاهر در که یدتیجد با و دیپر حرفش وسط

 :گفت

 .دیبد ادامه رو جلسه یقاض یآقا -

 مسعود یجلو قرآن هی و داد تکون یسر یقاض

 .گذاشتن

 .ینگ راست جز یحرف بخور قسم قرآن به -یقاض

 را دستش کرد، زمزمه لب ریز هللابسم مسعود

 :گفت رسا یصدا با و گذاشت قرآن یرو

 دادگاه نیا در خورمیم قسم دیمج هللاکالم به -

 .ارمین زبان بر راست جز یحرف

 رو روش یجلو پرونده و داد تکون یسر یقاض

 :دیپرس و کرد ینگاه

 وارد احظارات تمام ایآ یلکیگ مسعود یآقا -یقاض

 د؟یدار قبول رو خودتون به شده



 

 

 یتلخ به شد، تلخ دهانش مزه یا لحظه...! تلخ

 با خوردنش سر که یدرصد نودوهشت شکالت

 . کردیم کل کل محسن

 :گفت و داد قورت رو دهان آب ادیز زحمت با

 !نیدروغ شاهدان اون یحت دارم، قبول بله -

 .نه رو سروان جناب اون اتهام یول

 :گفت شد بلند یعصب داوود لیوک

 عمال آقا نیا. دارم اعتراض یقاض جناب -لیوک

 دانشاه از شونیا منظور زنه،یم تهمت دارا

 گزارش هم یآگاه سیپل نظر از یحت ه،یچ یدروغ

 .بوده درست زیچ همه قاتیتحق

 . انداخت نییپا سر و نگفت یزیچ

 خدا قتل دونیم نیا یتو فقط بگه؟ تونستیم یچ

 دعاش یصدا دنیشن با که یا ننه نه داشت، رو

 نه باشه، بدش حال و خورده زخم دل نیا مرحم

 .کنه کمک اون به که یلیوک

 سال افتاد، خودش یسالگ چهار سن ادی یا هلحظ

 فقط تونست یفروش دست با و. بود مادرش پدر



 

 

 همه و کند راتیخ شخانواده یبرا خرما جعبهکی

 .کردن مسخره را او محل اهل

 خاک خروارها ریز تو اومدن وجود لیدل سخته

 شده یحکاک قبر سنگ فقط تو خاطرات تنها و باشه

 .باشد

 هست، تنها آره. داره لشکر یب سردار حکم االن

 یبرا رو خانوادش سرنوشت که داره ییخدا یول

 .زده ریتقد ناکام جوان نیا

 

 .کنهینم مشخص رو یزیچ نامعلوم ندهیآ اما

 و داد تکون یسر داوود لیوک جواب در یقاض

 :دیپرس

 ؟یشناختیم رو یلکیگ رو داوود چقدر -یقاض

 یفرق بزنه، حرف هرچقدرم دونستیم مسعود

 .زننیم اون یبرا اعدام حکم و نداره

 کجاست؟ یدادگستر کی هیپا لیوک یموسو اما

 دارد؟ ادامه کما در چرا او روزه کی سفر

 :داد جواب یمحمد سروان و داد صدا سیپل میبس



 

 

 به ایپرش پژو نیماش سرگرد، جناب -یمحمد

 جاده در چهل و ستیدو ، س چهل، پالک شماره

 .ست راننده ندیخواب علت شده، واژگون

 انتقال تهران قدس مارستانیب به هم نیماش صاحب

 .شهیم انجام اونجا قاتیتحق هیبق و شهیم داده

 شده ق ر سقف یرو بر را دستش یمحمد سروان

 با. کرد نگاه نیماش داخل به و گذاشت نیماش

 :کرد زمزمه باور نا شد،ینم باورش دید که یزیچ

 !نداره امکان نیا... نیا -یمحمد

 .زد ادیفر یعصب

 .نجایا ایب ؛یرسول سرباز -یمحمد

 .مسعود جنگ دانیم اما و

 یعکس یحت شناختم،یم اسم حد در فقط -مسعود

 .دمیند ازش

 و زد یحرف گوشش در یقاض دست کنار اریداد

 :داد ادامه یقاض

 ؟یشناختیم رو اون ؟یچ یجعفر سروان -یقاض



 

 

 با و دیمال خود صورت بر را دستانش کف مسعود

 :گفت یکالفگ

 سروان جناب آقا؟ حاج که بگم دیبا بار چند من -

 اومد که اول از فقط. نکرد یمعرف رو خودش اومد

 :گفت جمله هی من به رگاهیتعم

 جمله مثل نمیا" انهی بشه خالص نجمه ییخوایم"

 .کردم ادیز نه و کردم کم یزیچ نه. خودشون

 و خم رو جمله اون باز و شد بلند داوود لیوک

 :گفت

 .دارم اعتراض یقاض جناب -لیوک

  دییبفرما وارده -یقاض

 کجا از! مرحوم همسر یخالص گفت قاتل -لیوک

 یدگیرس لطفا نبوده؟ شونیا قتل منظورشون معلوم

 .دیکن

 :گفت و داد تکون سر یقاض

 معلوم کجا از درسته، شونیا حرف بله -یقاض

 نبوده؟ قتل ،یخالص از شماها منظور



 

 

 یریجلوگ یاحتمال یدعوا از تا دیکش یقیعم نفس

 .کنه

 نقشه بخوام من که دیاریب لیدل کی ،یقاض جناب -

 االن تا که یآدم با اونم بکشم؟ رو داوود همسر قتل

 اونم دونستم، ینم رو اسمش یحت و بودمش دهیند

 ! مملکت سیپل یجعفر سروان! یچ

 :گفت و داد تکون یسر یقاض

 رو یخسرو ودداو چرا یول درست حرفت -یقاض

  ؟یرسوند قتل به

 :دینال کالفه مسعود

 خودش اول نبود، عمد از بگم بار چند آقا حاج -

 .کرد حمله

 : گفت و زد ورق رو پرونده یقاض

 و گه؛یم رو یا گهید زیچ شواهد یول -یقاض

 .دیداد انجام کارو نیا قصد از شما گفتن

 نیا رسم از یزیچ چون بزنه، یحرف تونستینم

 .نداشت خبر دادگاه قضات و یاضق یباز

 .کرد خم سر و نگفت یزیچ و دیپر نطقش



 

 

 :گفت فراوان دیتاک با یقاض

 در شما نزدن حرف! یلکیگ مسعود یآقا -یقاض

 دیدار یحرف شه،یم تموم شما ضرر به دادگاه

 .ستین خوب شما پرنده نهیزم. دیبزن

 :گفت آلود بغض و کرد خم سر مسعود

 ندارم یحرف نه، -

 :گفت و دیکوب زیم به چکش یقاض

 .استراحت قهیدق ده -یقاض

 .مسعود ییطال زمان قهیدق ده

 اما دادیم تکون را خود یپاها ادیز اضطراب از

 چند شد بلند نه،یبش جا کی که نبود آروم دلش

 جاش سر دوباره سرباز تشر با که رفت راه یقدم

 درد جا یب تیفعال شد از پاش یها ماهیچه نشست،

 کی لب ریز فقط نداد، تکون ییپا گهید و گرفت

 :کردیم زمزمه کلمه

 کجاست؟ یموسو نیا! ایخدا -

. ندادن اجازه یول بزنه تلفن که کرد خواست در

 بشنوه رو یموسو یصدا یالحظه خواستیم فقط



 

 

 و شد خبر با یقاض ره؛یبگ آروم شوره دل نیا تا

 .بزنه حرف اون با داد زمان قهیدق سه فقط

 :زد زنگ یموسو لیموبا به و اشتبرد یگوش

 پانزدهم بوق....سوم بوق دوم، بوق اول، بوق

 :گفت شده قفل یها دندان نیب لب ریز

 دنبال رازیش یرفت ی،موسویلعنت بردار اه، -

 .بدن به یبزن فالوده ای پرونده

 !بله؟ -یمحمد

 لحظه هی تلفن پشت بهیغر مرد یصدا دنیباشن

 . کرد شک

 ؟!زدم زنگ یموسو یآقا لیاموب به من دیببخش -

 کجاست؟ خودش

 ...رفتن کما و کردن تصادف شونیا -یمحمد

 فرشته تنها شدینم باورش افتاد، دستش از تلفن

 .رفته کما نجاتش

 شوک مسعود بود، دهیفایب یمحمد گفتن الو الو

. بگه تونستینم یحرف بود دهیشن که یزیچ از شده



 

 

 تونستیم که یکس تنها االن شدینم باورش

 .رفته کما بده نجاتش

 اتاق وارد یک دینفهم بود فکر غرق اونقدر

 .رفت متهم گاهیجا به یقاض یصدا با. شد یدادرس

. کرد سکوت فقط نداد جواب یول کرد سوال یقاض

 مرحله نیا در رو خودش سکوت روزه لیدل

 یموسو رفتن کما خبر انگار دونست،ینم حساس

 یتوان یورنطیا که بوده شیبرا یبیعج شوک

 فکر از یقاض یصدا با. داده دست از زدن حرف

 .کنهیم نگاه بهش و ادیم رونیب

 تکرار هم باز! هست حواستون یلکیگ یآقا -یقاض

 لیوک هست خودتون هیبرعل شما سکوت کنم،یم

 دیدار هیدفاع ای یحرف پس. ستین حاظر شماهم

 .دیبگ

 :گفتم و کردم نگاه یقاض به

 من نزدن ای و زدن حرف مدونیم رو نیا فقط -

 .داره یباال سرم نگم ای بگم نداره، یفرق

 



 

 

 :گفت و داد تکون یسر یقاض

 .شود خوانده حکم -یقاض

 :گفت رسا یصدا با و شد بلند اریداد

 شده داده اظهارات به باتوجه مقتول؛ حکم -اریداد

 داوود یآقا قتل به او اعتراف و مقتول پرونده در

 سروان جناب به ملهح کردن انکار و یخسرو

 عمل نیا در مقتول شناختن مقصر و یجعفر رضا

 ...به زشت

 اریداد حرف نیب لرزون و بلند یصدا با مسعود

 :گفت دیپر

 .بزنم یحرف هی دیکن صبر لحظه چند -

 :گفت و داد تکون یسر یقاض

 زدن حرف دیبدون رو نیا یول د،ییبفرما -یقاض

 ...شما

 لحن با و کرد قطع رو یقاض حرف مسعود

 :گفت یدیناام

 حکم یبرا یفرق بگم یهرچ دونمیم اره، اره -

 و باشه عبد حبس روز، کی عبد زندان، نداره،



 

 

 لحظه خوامیم فقط. داره یفرق چه باشه، اعدام

. بزنم حاضره نجایا جمع االن که ییحرفا هی یآخر

 هست ییزایچ هی فقط گم،ینم جرم کردن کم یبرا

 .مونده دلم رو

 :گفت دیبفرمائ و داد تکون یسر یقاض

 :گفت و کرد خم سر مسعود

 !جهانه داستان نیتر کوتاه مثل من انیجر -

 .نشوده دهیپوش هرگز بچه، کفش: فروش یبرا

 یزیچ هی بود کم لحظه هر اومدم ایدن به یوقت از

 هژده تا یسالگ سه از کرد،یم ینیسنگ دلم یرو

 ینیسنگ دلم یرو بابام و مامان نبود یسالگ

 . کردیم

 یجلو از دوره اون وخاطرات زد یشخندین

 .اومد چشماش

 بود انداخته چنگ رو گلوش که یا خفه بغض با

 .داد ادامه

 اومدم کنار موضوع نیا با که یودوسالگستیب -

 ...جوابش یول افتاد، دلم به نجمه مهر



 

 

 :ادامه و آورد باال رو زده دستبند یدستا

 دهن و وردهنخ آش و زدم دستبند یها دست -

 ...کرد شوهر دمیفهم یوقت. سوخته

 :گفت و داد قورت رو گلوش بغض

 یبرا فقط شنبه پنج هر که ییهمونجا رفتم-

 رونیب تونمینم دلم از بگم تا. رفتمیم شیسالمت

 .کنم نگاهش برادر هی چشم به بندازمش

 ن،ینکرد قبول شماها و گفتم بود راست یهرچ من

 . نداره بیع

 اشاره اش خورده زخم قلب به بسته یها دست با

 .کرد

 از ریغ ایدن نیا یتو و جوونم من یقاض یآقا -

 یدختر پدر میزندگ مرد نبود شمیپ گهید زن ننه

 بودم میتی درسته یقاض یآقا. بود امیدن که هستش

 حروم مال آدمم، یول م،یزندگ یتو داشتم کم

 دنبال به چشمم خور، حروم بشم که نخوردم

 ناموس و هرز چشم بشم که نبوده مردم ناموس

 داوود اون که یزیچ دارم، شرف و مردم دزد،



 

 

 یزیچ کرد، بلند زن یرو دست که یزیچ نداشت،

 پول با که یقتیحق به بستن چشم نجایا ها یلیخ که

 .شده دهیخر

 دیبا که ادیم ییفردا یبزن هم به چشم یقاض یآقا

 ؟!سوال هی حاال ،یبد پس جواب

 اشاره بود یقاض زیم یرو نقرآ به دست دو با

 :داد ادامه و کرد

 نیگذاشت هست، شما زیم یرو که یقرآن اون-

 دست خودت بگم، راست بخورم قسم تا من یجلو

 حق عدالت حکم یبخور قسم قرآن یرو یزاریم

 .ندارم یحرف گهید من ؟یداد

 راست درسته پسر؛ یها حرف از یعصب یقاض

 یبرا فقط !شده دهیخر پول با که یقتیحق! گفت

 کم داوود پدر خوب داستان، اصل نشوندن آشکار

 یقاض به سرخرمن یهاوعده که نبود، یا کاره

 .داده کار دودوزه

 محشر قمر ننه دل در و کرد، سکوت فقط یقاض

 رو گرشیج چشمش یجلو داشتن بود، پا به یکبر

 پسرش و عروس یوقت دن؛یکشیم رونیب بدنش از



 

 

 خوردش زخم قلب مهمد و مرهم پسر نیا رفتن،

 رو مسعود که پسرش یعمر آخر یها هیثان بود،

 . اومد چشمش یجلو بود سپرده ننه دست به

 :گفت و کرد اریداد به رو حرف بدون یقاض

 .حکم ادامه -یقاض

 شده داده اظهارات به باتوجه: مقتول حکم-اریداد

 داوود یآقا قتل به او اعتراف و مقتول پرونده در

 سروان جناب با حمله به ردنک انکار و یخسرو

 عمل نیا در مقتول شناختن مقصر و یجعفر رضا

 .شنیم محکوم اعدام به زشت

 به رو چکش اون بازهم اریداد جمله انیپا با یقاض

 .کرد اعالم رو جلسه ختم و دیکوب زیم

 بود انداخته راه که مهلکه از کرد، فرار یقاض

 بود ادهد انجام که ها یکارخراب ازهمه کرد، فرار

 مادر هی آه نایا از ریغ نداشت خبر یول دونست،یم

 .هست سرش پشت



 

 

 رو اش گوشه گریج داشتن باز که خبر چه ننه از

 انجام تونستینم یکار یول کردنیم پر پر جلوش

 .بده

 عذاب از. بود پا به خون که خبر چه نجمه دل از

 ریتقص رو بتیمص نیا لیدل خبر چه افتخار وجدان

 .دونستیم خودش

 یزندگ انیپا تا دوهفته بود، زمان اعدام تا دوهفته

 دار چوبه تا گناه یب آدم گنیم گناه، یب مسعود

 .نه دار یباال اما ره،یم

 ای هست درست پسر نیا یبرا المثلضرب نیا ایآ

 نه؟

 نیا به عار تاک، کیت تاک کیت گذشت، هفته هی

 رعم کی. نوشته بد آدم، ریتقد که یدردها و ایدن

 حاال اما زدیم پا و دست یزندگ آوار ریز مسعود

 لحظه چیه. بشماره رو شیزندگ یها هیثان دیبا

 .نکرده یزندگ یواقع پسر هی مثل رو یزندگ

 ،یجعفر سروان کیفابر قیرف ،یمحمد سروان

 یموسو نیماش یتو قشیرف ییشناسا کارت دنیباد

 رفته، نیب از قتیحق دنبال به! وفتهیم شک به



 

 

 رو مسعود بودن گناهیب تا داره زمان یلو. رفت

 کنه؟ ثابت

 

 خوندن حال در خود سلول در تنها و تک مسعود

 و شب کار قرآن و نماز خوندن. بود شب نماز

 یب شناختیم رو مسعود که یکس هر بود؛ روزش

 رخت تو یکی تاب، یب یکی خونه تو بود، تاب

 ...سفره سر یکی خواب، یب خواب

 هست زندان یتو اش نوه دونستیم که نیا با ننه

 غدا یبرا روز هر. بود انتظار چشم بازم یول

 یول. زاشتیم سفره یرو نفر دو یبرا ظرف

 فقط ننه! بشه قمر ننه سفره هم که کجاست مسعود

 :گفتیم لب ریز حرف هی

 .رباب دل از امان -ننه

____________________________

____ 

 مسعود



 

 

 نبود، مهم یچیه یعنی د،نبو مهم برام زمان گهید

 فرداپس فردا که نداره یافایده دونستمیم چون

 گفت یقاض س؟چندشنبه امروز یراست میمیرم،

 بعد ننه نشوده، دوهفته هنوز یعنی گه،ید دوهفته

 هستش رضا مش خداروشکر کنه؟ کار یچ من

 .هست ننه مراقب

. خودم یخدا و خودمم خوبه نجایا کردم؛ بغض

 اون یبرا دیپرکش دلم لحظه هی چرا دونمینم

 .خوندیم نجمه که یشعر

 زانوهام و سرم پشت یمانیس وارید به دادم هیتک

 بغض یصدا همون با کردم جمع شکمم یتو رو

 :کردم خوندن به شروع دهنم یآوا شده که یدار

 

 باش هم ما ادی یرفت کجا هر دعا التماس باصالح

 

 هم ما ادی یرفت نیکاظم یرفت کربال یرفت نجف

 باش

 



 

 

 زهرا مادرت غمبریپ قبر پابوس به یرفت نهیمد

 

 باش هم ما ادی یرفت یمجتب شمع یب دارقبرید به

 

 خاموش تربت آن کنار در یخوانیم که نامه ارتیز

 

 هم ما ادی یرفت ها کوچه از یمخف قبر دنبال به

 باش

 

 ارتیز ار او هم ما یجا را مادر قبر یکرد بغل

 کن

 

 هم ما ادی یرفت نوا از احوالش به که لحظه همان

 باش

 

 یزد چون کن هم ادمای یرفت کربال جمعه شب

 بوسه



 

 

 

 باش هم ما ادی یرفت وفا با ابوالفضل قبر کنار

 

 و اکبر و عباس قبر یرو ما یجا بوسه بزن

 اصغر

 

 باش هم ما ادی یرفت ها عمه قبر و قاسم قبر سر

 

 کنج در را ات عمه کن ارتیز هم ما یجا به

 نهرایو

 

 باش هم ما ادی یرفت ها دردانه آن دنیبوس یبرا

 

 هم ما ادی فرج یبرا از یخوانیم که حاجت نماز

 باش

 



 

 

 هم ما ادی یرفت صفا ای حج مراسم در محرم یشد

 باش

 

 هم ما ادی دعا التماس معراج یبرا از یکرد دعا

 باش

 

 هم ما ادی یرفت کجا هر یمهد برو یرفت هرجا به

 باش

 

 کنج در را ات عمه کن ارتیز هم ما یجا به

 رانهیو

 

 . باش ماهم ادی یرفت آستان درب نوکر نیا ادی به

 .شد شروع منم هق هق کردم تموم شعر

 یحس هی کرد،یم ینیسنگ بدجور امروز دلم

 .آخرته روز امروز مسعود گفتیم

 :گفتم شد بلندتر مردونه هق هق یصدا ننه ادی با



 

 

...  من یب ننه.... مبود ننه... اوری من... خدا آخ -

 .کنه.... کار یچ

 .کردم هیگر تر بلند زانوم یرو گذاشتم سرم

 .اومدم رونیب خودم حال از سرباز یصدا با

 .وقتشه رون؛یب ایب -سرباز

. بمیرم خوامیم شد باورم تازه سرباز حرف نیا با

 هق هق با کردم سجده و زدم یناتوان از یداد

 :زدم داد مردونه

 بچه سر به که کرمت دست جاستک پس! ایخدا -

 .یدیکشیم میتی

 دست اومدن، سلول یتو گهید نفر هی با سرباز اون

 بتونم تا گرفتن بغلم ریز و بستن ریوزنجغل پام

 راه تونمینم که دونستنیم انگار. سامیوا پا یرو

 باهاشون ریز به سر و گرفتن و من بغل ریز. برم

 دلم به من شپو ییدمپا خورده ریزنج یپاها رفتم،

 .میرفت تو و کردن باز در هی. نشستینم

 اومد، دمید یتو دار چوبه که آوردم باال رو سرم

 .زدیم ذوق یتو یبدجور



 

 

 .دمید رو ننه دور از و شد شتریب من هیگر

 .کنهیم دق نهیبب ننه نه، یوا

 سرباز که ننه طرف دمییدو وضعم و حال همون با

 :زدم داد هیگر با گرفت، رو من یجلو

 از ه،یببن دینزار ننه، شیپ برم دیبزار خدا تورو -

 .دشیببر نجایا

 من طرف تا بودن گرفته ننه خانم اکرم و افتخار

 .ادین

 خدا تورو نش،ینبر پسرم؛ مسعود مسعود، -ننه

 .نشینبر

 ننه طرف برم تا کردمیم تقال و زدمیم داد

 .برو نجایا از ننه ببرش، نهیبب نزار ببرش، -

 و دیکوبیم صورتش سر به و زدیم غیج ننه

 :گفتیم

 که دمیند پسر نیا یدوماد لباس من... ایخدا -ننه

! ایخدا. نینبر رو من شمشاد شاخ نم،یبب رو کفنش

 .دمیند و پسر نیا یعروس من



 

 

 یدار یادگارشم یگرفت ازم و پسرم! ایخدا

 براش یخواستگار دم،یند رو شیعروس ،یریگیم

 .بکن مادر من دل به ینگاه ایخدا برم، خواستمیم

 منم لب ذکر کردن،یم هیگر همه زدیم زجه ننه

 .بود نشیببر

 دییدو خرابش یپا اون با د،ید رو داوود مادر ننه،

 تیزندگ تمام بود بد چه اخ افتاد، پاش به و طرفش

 التماس و وفتهیب حالت یبان باعث مادر یپا یجلو

 .کنه

 التماس هیگر با و گرفت رو چادرش پر ننه

 :کردیم

 نیا ،یداد دست از پسر ،یمادر خودت تو -ننه

 عمر آخر تا بگذر خونش از منه، پسر ادگاری پسر

 . کنمیم شماهارو یزیکن

 . بود من گریج یرو شیآت ننه حرف

 :زدم عربده و کردم تقال

 شیآت به رو دلم یعمر آخر ننه برگرد، ننه -

 . دیبرگردون و من ننه. نکش



 

 

 از دار، چوبه پله یپا دمیرس که دش تموم حرفم

 ضربان شد، تند نفسم کردم، نگاه دار تناب به نییپا

 نشست، سرد عرق بدنم کل یرو رفت، باال قلبم

 .کردم یکار نه و زدم یحرف نه گهید

 

 فرار االن خواستمیم فقط دم،یترس بدجور دم،یترس

 یتو ننه داد و غیج یصدا ارم،یب پناه ننه به و کنم

 زانوم ریز و دیلرزیم پاهام رفت،یم واک گوشم

 .گرفتن رو من سربازها یول شد یخال

 ننه دمید که کردم نگاه اطراف به تناب، ریز دمیرس

. ادیب نجایا تا کندیم جون دیکوبیم صورتش سر به

 گردنم یرو یزیچ یزبر که طرفش برم خواستم

 با داره؟ تناب نیا ایخدا شد، قطع نفسم کردم؛ حس

 .اومدم خودم به دار چوبه کنار مرد یصدا

 .بخون نیاشهد -مرد

 نماز آخر که گهیم رو یاون نکنه بود؟ یچ! اشهد؟

  م؟یخونیم



 

 

 و دارخش یصدا با و کردم نگاه مرد به یسوال

 :گفتم گرفته

 ؟!دیآینم ادمی هست یچ ن؟یاشهد -

 بود نشسته. افتاد ننه به نگاهم زد؛ یشخندین مرد

 با و دادیم تکونرو ستاشد دفعه هر و نیزم کف

 .کردیم ناله دیکوبیم پاهاش

 :گفتم و اومدم ادمی به یزیچ هی لحظه هی

  ٱ إاِّل  إِٰلهَ  اَل  أَنْ  أَْشَهد   -
ٰ
 هلّل

 وزنه هی به زبونم انگار بود، نیسنگ بدجور نفسم

 .بگم یزیچ تونستمینم و بود وصل صدمن

 امهاد لرزون و اومدم رونیب فکر از مرد یصدا با

 .دادم

َحّمًدا أَنّ  أَْشَهد  - ول   م  ِ ٱ َرس 
ٰ
 هلّل

 . رفته حال از دمید و کردم نگاه ننه به

 :گفتم خرابم حال با

 هللا یَول   اً یّ َعل أَنّ  أَْشَهد   -

 :گفت سرباز هی که بود ننه به نگاهم فقط



 

 

 .گرددیم اجرا حکم -سرباز

 :گفت مرد هی و شد باز در دفعه

 .اومده دنظریتجد کمح. دیکن صبر -مرد

 هیثان به و شد یخال پام ریز و دیکش و لهیم بعد و

 .شد اهیس چشمام دینکش

____________________________

_ 

 بعد روز چند یراو 

 قبر سنگ یرو بود، نشسته کردش زیعز کنار ننه

 :گفتیم هیگر با و دیکشیم دست

 . یبود جون یلیخ هنوز ،یرفت زود پسرم -ننه

 .ادیم رونیب فکر از رضا مش یداص با ننه

 خوب برات همراه نیا تر، آروم خانم -رضا مش

 شه،یم بد حالت دوباره ست،ین

 :گفت و کردیم هیگر آروم قبر گوشه که نجمه

 .شهیم بد حالتون دوباره یحاج با حق ننه، -نجمه

 :داد ادامه و داد قورت رو بغضش یسخت به



 

 

 ینطوریا شما حال ستین یراض هم مسعود -نجمه

 .باشه

 شمشادش شاخ ادی ننه کلمه نیا دنیشن با قمر ننه

 قمر ننه تونستینم یکس مسعود مرگ بعد. افتاد

 رعناش جوون ادی بزنه، صدا ننه اسم با رو

 . افتادیم

 :گفت و نهیس به زد هیگر با

 ننه، یبگ دوباره ییکجا... پسرم... مسعود -

 .ییکجا. ..نمیبب ام خونه یتو رو ات هیسا ییکجا

 که انقدر گذشت،یم بد بهت من شیپ ؟یرفت چرا

 و یگذاشت تنها و من یبود بابات مامان تنگ دل

 رو یکس تو جز یکس دنیا نیا یتو که من ،یرفت

 چوبه یباال تورو که یکس کنه لعنت خدا نداشتم،

 .برد دار

 کمرش پشت به یدست و کنهیم بغلش رضا حاج

 :گفت و کشهیم

 ...پسر اون تر آروم نم،خا حاج -رضا مش

 :گهیم هیگر با و پرهیم رضا حاج حرف وسط ننه



 

 

 ام خونه چراغ باشم، آروم یچطور یحاج -ننه

 .رفت

 دلش به یطوفان قمر ننه حال دنید با رضا حاج

 . افتاد راه

 شروع و انداخت قبر سنگ یرو و خودش با ننه

 : خوندن به کرد

  مادر دل وهیم یا خداحافظ-

 پر پر گل یشاخه یا خداحافظ

 پسرم مهربون یا خداحافظ

 کن پاک و چشمام اشک پسرم پاشو

 کن هالک دل منه حال به یفکر هی

 .اومده مادرت پسرم پاشو

 ننه دنید با شدیم رد اطراف اون از یهرکس

 . شدیم نیغمگ

 هم یحاج هیگر گرفت، اوج ننه و نجمه هق هق

 یزیچ کم. خوند سوز با یبدجور ننه کرد، باز سر



 

 

 پرپر روش یجلو رو پسرش تک ادگاری نبود،

 .کردن

 در و کرد بلند قبر سنگ یرو از رو ننه یحاج

 بندش ادیز هق هق از قمر ننه گرفت، آغوش

 :گفت یحاج به لرزون یصدا همون با د،یلرزیم

 جونم... کردمیم...صداش...بار هر ،یحاج -ننه

 گه؟ینم... االن... چرا...گفت...یم... ننه

 .بود هیگر فقط ننه به یحاج وابج

 با بود، نشسته افسرده قبر گوشه اون که یا نجمه

 نیا از شد،یم تر خراب حالش ننه ناله و اه هر

 بود، مسعود دشیاوم تنها بود، شده دیناام یزندگ

 افتاد یا حلقه ادی بود، خاک ریز بخاطرش اونم که

 یمسعود و مرده داوود که نیا با بود، داده بهش

 نداشت دل یول بشه، شوهرم قراره بگه که ست،ین

 ادگاری حلقه نیا هرحال به اره،یب در دستش از

 .بود شیزندگ مرد نیبهتر

 رشیبانگیگر که یوجدان عذاب نداشت، تحمل گهید

 دایجد مخصوصا شد،ینم خوب جوره جیه شده،

 کردیم دعا فقط کرد،یم یناسازگار جسمش



 

 

 شیآزما قبل هفته نباشه، حامله رو داوود ینطفه

 بود قرار امروز نداشت، خبر کس چیه و بود داده

 .رهیبگ رو شیآزما جواب

. اومد رونیب الیخ و فکر از یحاج یصدا با

 به نهیبب حال نیا با رو قمرش نداشت تحمل یحاج

 صدا هم نجمه و کرد بلندش مسعود قبر از یسخت

 .برگشتن باهم و کرد

 بود، شیآزما جواب منتظر شگاهیآزما یتو نجمه

 سرش به نداره انتظار که یزیچ از آدم بده چقدر

 .ادیب

 طرف به و اومد خودش به لشیفام دنیباشن

 گرفت، شیآزما جواب و رفت شخوانیپ صندوق

 با شد، شیآزما خوندن مشغول و کرد باز عیسر

 اومد، بند نفس بود شیآزما یتو که یزیچ دنید

 !شدینم باورش

 

 شگاهیآزما از بود، حامله کاش کردیم آرزو حاال

 به یوقت یول اومد راه چقدر دینفهم. اومد رونیب

 ریز بود، مسعود قبر یرو به رو اومد، خودش



 

 

 نشست؛ قبر یرو روبه دوزانو و شد یخال زانوش

 دزیا داوود از که شدینم باورش زد، زار دل ته از

 .گرفته

 انیپا

 

 98رمان اختصاصی اسکین
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