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 رمانبندی: دسته 

    :(دست های خونین ) جلد دوم کیستار عنوان 

    :جنایی، معماییپلیسی، ژانر 

    :رابیننویسنده 

 نویسنده(

  

  :سطح رمان-  

  :ناظر- 

  :ویراستار- 

  :طراح- 

  :کپیستparadox 

  

دش رو داره و کسی شونزده ماه از اون اتفاق می گذره و ظاهرا همه چی ارومه. هر کسی زندگی خو

 .…دیگه نداره. اما کاری به کار کس

سر طاهر اعتمادی یکی از اعضای گروه نحس، شنبه شب به طرز مشکوکی به قتل می ارمین اعتمادی پ

 .رسه. مظنون ردیف اول هم کسی نیست جز پسر جن زده ی بجنورد، بهنام یوسفی

 ولی ایا حقیقت همینه؟ یا شخص یا اشخاص دیگه ای تو قتل ارمین نقش دارن؟



 
 

 
 

3 

 

  

 

  (دست های خونین ) جلد دوم کیستار 

  
  12رابین هود  

  
  انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

 
 (ستاریجلد دوم ک) نیخون یها دست

 کیستار در نیم نگاه:

 به باشگاه تکواندو بره و سر خودشو گرم کنه. فقط دو رهیگ یم میتابستون تصم یتو یوسفی بهنام

 ...گذره که یروز از رفتن به باشگاه م سه

 کامال ییباشگاه حضور دارن. اشنا نیا یهم توچهار پسر گروه نحس  نیو راب نیفرشاد، ارم هومن،

 یم ینه چندان جالب راتییرو دست خوش تغ شیپسر با گروه نحس زندگ نیا یو تصادف ناخواسته

 م!!و ارامش از بهنا شیسلب اسا شهیکه ارمغانش م کنه

*** 

 میاهلل الرحمن الرح بسم

 سرآغاز نینام تو بهتر یا

 کنم باز؟ ینام تو نامه ک یب

 تو مونس روانم دای یا

 بر زبانم ستینام تو ن جز

 :مقدمه

 الدمما وَ سْفِکُیََو  هایف ْفسِدُیُمَْن  هایقالُوا أَ تَجْعَلُ ف َفةًیالْأَْرضِ خَل یجاعِلٌ فِ یإِذْ قالَ رَبَُّک لِلَْمالئِکَةِ إِن   وَ

 تَعْلَمُونَ أَعْلَمُ ما ال  ینُسَبمُح بِحَمِْدکَ َو نَُقدمُس لَکَ قالَ إِن  نَحْنُ
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 :که پروردگارت به فرشتگان فرمود یهنگام (کن ادی) و

 .قرار خواهم داد ینیجانش نیزم یهمانا من در رو -

 و حال آنکه زدیر یو خون ها م زدیکه فساد انگ یآور یم دیپد ی: پروردگارا! در آنجا مخلوقگفتند

 م؟یکن یم سیو تقد حیخود تو را تسب ما

 :فرمود خداوند

 .دیدان یدانم که شما نم یم (از اسرار خلقت بشر) یقیمن حقا یتبه راس -

 (03 ی هیآ -بقره  )

*** 

 کیت یصدا یفضا و اطراف ساکت بود که حت ی. به قدردیکش یخودشو به رخ م بیاتاق عج سکوت

 شیپ ی قهیچند دق ادیاز اون سر و صدا و داد و فر یخبر گهیشد. د یم دهیساعت به وضوح شن کیت

 .و کف دستش عرق کرده بود دیکوب یانداخت. قلبش تند تند م یتنش رو به لرزه م ن،یاو  نبود

 .خوردن یم زیکمرش ل رکیو ت یشونیپ یاز رو یبیو درشت عرق با سرعت عج زیر یها دونه

 .افتاده بود نیزم یبود که حاال رو یپسر یخون کریبه پ رهیفقط خ چشماش

 یبود که با صورت یجنازه ا خکوبیه عقب برداشت. مب یتو دستش شل شد و با وحشت قدم چاقو

 گهیدستش و نگاه د یتو یبه چاقو یشده بود. نگاه رهیاز درد جمع شده به اون خ یو چشما نیخون

 ُمرده بود؟ یعنی...  یعنیبه جنازه انداخت. وحشت کرد.  یا

 به عقب یقدم فکر آهسته نیگرفت فرار کنه. به دنبال ا می. تصمختیفکر قلبش فرو ر نیا از
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 !که اون کُشته شده! که اونو کُشته دیفهم یکس م چیه دیکرد؛ نبا یخونه فرار م نیاز ا دی. بابرداشت

 .کرد یم هیو گر دیچیپ یناله هاش تو گوشش بود. آهسته به خودش م یطرف در حمله برد. صدا به

 نشست؛ نمرده بود؟ شیشونیپ یرو یاخم

 موند؛ یخواست بکشتش! اگه زنده م یبود که م دهیشست. فهمتو تنش ن یو لرز ختیر نییپا قلبش

 !شد یداد اون وقت ... اون وقت رسما بدبخت م یلو م سیموند حتما اونو به پل یزنده م اگه

 نه چندان محکم به طرفش حرکت ییشد... به عقب برگشت و با قدما شتریفکر لرز تنش ب نیا با

 .بازم به جلو رفت تیاهم یاما بدون دادن ذره ا دیش د. به وضوح وحشت و التماس رو تو چشماکرد

 !عنوان چیکرد؟ هه! به ه یکرد. رحم م یاش م چارهیموند ب یزنده م اگه

و  درد کرد، وحشت و زیاش نشست. چشم هاشو ر نهیس یقفسه  ی. رودیجونش رس مهین کریبه پ باالخره

 یبهش م بیعج یذتخودش ل نیمشخص بود که ا ونشیگر یچشما یترس همه و همه تو

 احمق ... اون باعث شده بود که به یبود. اون ... اون پسره  دهیرس نجایاون بود که به ا ری. تقصداد

 .. دستش از نفرت مشت شدفتهیحال و روز ب نیا

 یکش اومد. چاقو رو تو دستاش محکم تر گرفت. صدا یزیآم دیتهد دیبه طرز مسخره و شا لبش

 :انداخت نیتو گوشش طن فشیضع ی ضجه

 الت...کنم...  ینه ... نه ... خواهش ... خواهش م -

 ... لب هاش نشست. چاقو رو باال برد و بعد یرو یفیکث لبخند

*** 
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 به یاجمال یشدم و کالهم رو گذاشتم سرم. نگاه ادهیپ سیپل نیبه آپارتمان از ماش دنیمحض رس به

 پر کرده بود. به طرف آپارتمان سیرش رو پلبود که دور تا دو یآپارتمان مسکون هیانداختم.  منطقه

 .ستادمیوارد منطقه نشه ا یکه مراقب بود کس یاستوار یکردم و روبرو حرکت

 :آوردم و گفتم رونیرو ب مییشناسا کارت

 .ییجنا ی رهیهستم از دا یسالم، سروان عسگر -

 :گذاشت و گفت یاحترام ییکارت شناسا دنیبا د استوار

 .منتظرتون هستن یریگرد مدداخل! سر دییبفرما -

 به یقیلباسم، وارد آپارتمان شدم. نگاه دق بیج یتکون دادم و بعد از گذاشتن کارتم تو یسر

 که قتل توش رخ داده یانداختم. اوضاع مشکوک نبود. سوار آسانسور شدم تا به واحد محوطه

 .برسم

 .نبود یباشه اما خبر یآثار دیانداختم شا یشش نفر رو داشت نگاه تیآسانسور که ظرف به

 که قتل توش رخ یاومدم. وارد واحد رونیمحکم ب ی. درشو باز کردم و با قدم هاستادیا آسانسور

 ... یمشغول انجام کار کیخونه بودن و هر  ینفر تو نیبود شدم. چند داده

 ها یگشتن، بعض یها دنبال اثر انگشت م ینفر مشغول عکس گرفتن از جنازه بودن، بعض نیچند

 گفتند. از یبودن رو به هم م دهیکه در مورد مقتول فهم یزدن و انگار اطالعات یبا هم حرف م مه

 گفت. جلو رفتم و یبه طرف پشت خط م یزیچ میس ی. با بیریچشمم خورد به سرگرد مد دور

 :زدم صداش
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 !جناب سرگرد؟ -

 .زد یلبخند دنمیسمتم و با د برگشت

 !سالم جناب سروان -

 :محترمانه باهاش دست دادم خم کردم و سرمو

 .پرونده نیو مسئول ا ییجنا ی رهیهستم از دا یسالم قربان. سروان عسگر -

 .دییخوشبختم! بفرما -

 نیزم یغرق به خون رو یمقتول که گوشه ا یو روبرو میگذشت هیکرد. از کنار بق تیبه جلو هدا منو

 :دیچیسرگرد تو گوشم پ یقتل دست نخورده بود. صدا ی. صحنه میستادیبود، ا افتاده

 عمران. با سه نفر از همخونه هاش یمهندس یرشته  ی! دانشجویاعتماد نیآرم نه؛یاسمش آرم -

 طور نی. همنجایاومده ا یلیو دو ساله و اصالتا اهل خرمشهر؛ اما خب به دال ستیکرده. ب یم یزندگ

 .دهیبا ضربات چاقو به قتل رس دینیب یم که

 به صورتش انداختم؛ پر از زخم و جراحت و یمقتول رو پاهام نشستم. نگاهتکون دادم و کنار  یسر

 لباس نیهمون آرم ایداشتن. لباس مقتول  یریکرد که قاتل و مقتول با هم درگ یبود و ثابت م خون

 .ظاهر شده یشکل نیبود؛ احتماال با قاتل دوست بوده که جلوش ا یخونگ

 :جام بلند شدم و رو کردم به سرگرد از

 !خبر قتل رو داد؟ یک -

 .گفت اسمش فرشاده، اونجا نشسته یهمخونه اش. م -
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 گوشه نشسته و هیکه  یاز اتاق اشاره کرد. برگشتم اون طرف. چشمم خورد به پسر یبه گوشه ا و

 .کنه یم هیمشخص بود که داره گر دیلرز یشده بود. از شونه هاش که م رهیمقتول خ به

 :تمبرگشتم سمت سرگرد و گف دوباره

 اون دو تا همخونه اش کجان جناب سرگرد؟ -

 هم امشب انوردیدر نیبه مدِت سه روزه که رفته شهرشون! راب یفرشاد؛ هومن مالک یطبق گفته  -

 که با دوستش یبه خاطر کار نیاتفاق افتاده. راب نیبودن که ا یعروس نای. در واقع اومدهیخونه ن رو

 .مونهدوستش ب شیگرفته شب رو پ میتصم داشت،

 !شد. با اجازه رمیدستگ یزیچ دیپسره؛ شا نیا شیطور. من برم پ نیکه ا -

 .دییکنم بفرما یخواهش م -

 :و گفتم یکالنتر یکردم به بچه ها رو

 !. ممنونمنیرو خلوت کن نجایلطفا ا -

 .بله قربان -

 و هر از کرد یم هیتکون دادم و به طرف فرشاد حرکت کردم. فرشاد متوجهم نبود و فقط گر یسر

 .هیگر ریدفعه سرشو گذاشت رو زانوش و بلند زد ز هیگفت.  یم یزیلب چ ریز یگاه

 و دیاز جاش پر عیسر دنمیحضورم شد چون سرشو گرفت باال. با د ی. انگار متوجه دمیرس کنارش

 .ستادیا

 .ییجنا ی رهیهستم از دا یسالم. سروان عسگر -
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 :رد. دستشو جلو آورد و باهام دست دادبا پشت دستش تند تند اشکش رو پاک ک فرشاد

 .سالم جناب سروان -:فرشاد

 :شد. با عجز زمزمه کرد رهیخ نیآرم یبغض کرد و به جنازه  دوباره

 !بدم؟ خدا یجواب پدر و مادرشو چ -

 . جنابِ ...؟گمیم تیتسل -

 !پور انیفرشاد هستم؛ فرشاد آر -

 .اداره نیاریب فیبا ما تشر دیبا سوال و جواب یسر هی یپور؛ شما برا انیجناب آر -

 نکرد و فقط سرشو تکون داد. نگاش یشوکه بشه، مخالفت ایبترسه  نکهیا یتصورم به جا برخالف

 یفرع یدادم سواال حیترج نیهم یسوال و جواب مناسب نبود. برا ی. حال و روزش اصال براکردم

 .نظرم مهم تر بود اکتفا کردماداره ازش بپرسم تو اون لحظه به چند تا سوال که به  یتو رو

 پور؟ انیآر یآقا -

 .بله -

 ن؟یحادثه شد نیمتوجه ا یشما ک -

 :به جنازه بود. زمزمه کرد رهیهنوز خ نگاش

 گفت حوصله نداره یم ومد؛ین نیبود. آرم شیدوستمون. امشب داماد یعروس میرفته بود نیبا راب -

 .کنه یسرش درد م و

 :بغض کرد دوباره
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 نیبود، چون خسته شده بودم و فردا هم کالس داشتم زودتر از راب یده و خرده اساعت دواز -

 دمیرس ی. وقتامینم نیواسه هم میهمکالس یبرم خونه  دیگفت بعدش با یم ومد،یخونه. اون ن اومدم

 ... بال نیا نیآرم دمید خونه

 و گذاشتم رو شونهصورتش و به هق هق افتاد. دستم ینتونست ادامه بده و دستشو گذاشت رو گهید

 .اش

 .نیایاالن همراهم ب نیپور. خدا بهتون صبر بده. فقط هم انیآر یآقا نیآروم باش -

 .بله -

 :و گفتم یکالنتر یکردم به بچه ها رو

 !. ممنونمنیرو خلوت کن نجایلطفا ا-

 .بله قربان-

 کرد و هراز یم هیتکون دادم و به طرف فرشاد حرکت کردم . فرشاد متوجه ام نبود و فقط گر یسر

 . هیگر ریدفعه سرشو گذاشت رو زانوش بلند زد ز هیگفت .  یم یزیلب چ ریز یگاه

 و دیاز جاش پر عیسر دنمی. انگار متوجه حضورم شد چون سرشو گرفت باال . با د دمیرس کنارش

 . ستادیا

 ییجنا ی رهیهستم از دا یسالم . سروان عسگر-

 : پاک کرد . دستشو جلو اورد و باهام دست داد با پشت دستش تند تند اشکش رو فرشاد

 . سالم جناب سروان . خوشبختم-فرشاد
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 . شد رهیخ نیارم یبغض کرد و به جنازه  دوباره

 : عجز زمزمه کرد با

 ! بدم ؟ ... خدا یجواب پدر مادرشو چ-

 ... . جناب گمیم تیتسل-

 ! پور انیفرشاد هستم .. فرشاد ار-

 ! اداره نیاریب فیباهامون تشر دیسوال و جواب با یسر هی یراپور ! شما ب انیجناب ار-

 نکرد و فقط سرشو تکون داد . نگاهش یشوکه بشه ، مخالفت ایبترسه  نکهیا یتصورم به جا برخالف

 یفرع یدادم سواال حیترج نیهم یسوال و جواب مناسب نبود . برا ی. حال و روزش اصال برا کردم

 اون لحظه به چند تا سوال که به نظرم مهم تر بود اکتفا کردماداره ازش بپرسم تو  یتو رو

 پور ؟ انیار یاقا-

 جانم ؟-

 ؟ نیحادثه شد نیمتوجه ا یشما ک-

 : به جنازه بود . زمزمه کرد رهیهنوز خ نگاهش

 گفت حوصله نداره ی؛ م ومدین نیبود . ارم شیامشب داماددوستمون.  یعروس میرفته بود نیبا راب-

 . کنه یسرش درد م و

 . بغض کرد دوباره

 نیبود . چون خسته شده بودم و فردا هم کالس داشتم زودتر از راب یساعت دوازده و خرده ا-
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 یخونه . وقت امینم نیواسه هم میهمکالس یبرم خونه  دیبعدش با گفتی. م ومدیخونه ! اون ن اومدم

 ... بال نیا نیارم دمیخونه د دمیرس

 افتاد . دستمو گذاشتم رو شونه اش هیوباره به گرنتونست ادامه بده و د گهید

 نیایتا همراه ما ب نیاالن خودتونو آماده کن نی... فقط هم شهیدرست مپور.  انیار یاقا نیاروم باش-

 نیشما بگ یهر چ .چشم..-

 اومد. دوباره یتکون دادم و به محل وقوع حادثه رفتم. حواسم بهش بود که پشت سرم م یسر

 .صاحب خونه وارد خونه شده لیونه انداختم. سالم بود و معلوم بود که طرف با مبه در خ ینگاه

 ... یمهمون معمول هی دمیدوستش بوده شا دیشا

 .خونه مرتب بود لیوسا

 :از مقتول بود یکه مشغول عکسبردار یتکون دادم و رو کردم به شخص یسر

 .یقانون یبه پزشک نیجنازه رو انتقال بد -

 .سادیوا صاف

 .شم قربانچ -

 .آزاد -

 بود. زارع پور که میدستم انداختم، دوازده و ن یبه ساعت تو ی. نگاهرونیب میهم از ساختمون زد با

 .شد و احترام گذاشت ادهیپ نیاز ماش عیسر امیدارم م دید

 : تکون دادم و گفتم یسر



 
 

 
 

13 

 

  

 

  (دست های خونین ) جلد دوم کیستار 

  
  12رابین هود  

  
  انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

 
 .اداره انیآقا باهامون م نیا -

 به نینشست. بعد از چند لحظه ماش نیعقب ماش یلصند یجلو رو باز کردم و نشستم. فرشاد رو در

 .افتاد راه

*** 

 .رو برداشتم و گرفتم جلوش یدستمال کاغذ ی جعبه

 دییبفرما -

 لب تشکر کرد. همسرش دستشو گرفته ریبرداشت و ز یهمون مادر مقتول دستمال ای یاعتماد خانم

 آروم تر شده ی. هق هقش کمفشرد. جعبه رو سر جاش گذاشتم و مقابلش نشستم یو آهسته م بود

 .کرد یلب پسرم پسرم م ریو ز ختیر یهمچنان اشک م اما

 ؟یخانم اعتماد -

 :کرد و سرش رو باال گرفت یا سرفه

 بله؟ -

 .کنم یخواهش م نیآروم باش -

 .چشم -

 یشد. صورتشو با دستاش پوشوند و به هق هق افتاد. ا ریاما دوباره اشکاش سراز دیکش یقیعم نفس

 !بابا

 :دیچیناله اش تو گوشم پ یصدا
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 !قسم دیپرست ی. شما رو به هر کس که مدیکن دایقاتل بچه ام رو پ زتونیآقا شما رو جون عز -

 !بشه. تو رو خدا! تو رو خدا آقا مالیخون بچه ام پا نینذار

 .به حالش سوخت دلم

 داشی. انشااهلل پدیکن یباهامون همکار دیشما هم با م،یکن یتالشمون رو م یخواهرِ من، ما همه  -

 .میکن یم

 کار کنم؟ یچ دیمن با -

 ن؟یاالن آروم -

 .بله -

 .بلند شدم زیو از پشت م دمیکش یقیموند. نفس عم رهیقورت داد و منتظر بهم خ بغضشو

 ...قتلخب شما شب  -

 .! ال اله اال اهللهیگر ریزد ز دوباره

 :دیچیپ یتو گوش نیپور حس یرو گرفتم. صدا یرو برداشتم و شماره ا تلفن

 قربان؟ -

 .تو اتاقم اریآب قند ب وانیل هی -

 .بله قربان -

 .یاعتماد یرو قطع کردم و رومو کردم به سمت آقا تلفن

 .گردم یحواستون بهشون باشه، االن بر م -
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 .بله -

 . سربازرونیسرم گذاشتم. از اتاق زدم ب یبرداشتم و رو زمیم یتکون دادم و کالهم رو از رو یسر

 .زدم و سرمو تکون دادم یو احترام گذاشتن. لبخند دنیاز جاشون پر دنمیبا د ها

 .آزاد -

 .طرف استوار زارع پور حرکت کردم به

 استوار؟ -

 .گذاشت ینظام احترام

 بله قربان؟ -

 کجان؟ یسروان صولت -

 .بره نیاز آرم قیتحق یکه برا نیخودتون گفت -

 .یستیه هر وقت الزمت دارم نحرص نفسمو فوت کردم. گندت بزنن ک با

 خب؛ استوار؟ یلیخ -

 .بله قربان -

 فرشاد کجاست؟ -

 .نگام کرد یجیگ با

 جناب سروان؟ یک -

 .پور انیفرشاد؛ فرشاد آر -
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 .آهان! تو نمازخونه جناب سروان -

 .خب، برو به کارت برس یلیخ -

 :افتادم. صداش زدم یزیچ ادی دفعه هیو ازم دور شد. هنوز چند قدم نرفته بود که  دیپا کوب محکم

 زارع پور؟ -

 :دیطرفم و دوباره پا کوب برگشت

 بله؟ -

 کنه و گزارشش رو بذاره رو ییکه از فرشاد بازجو یگیاومدن بهشون م یجناب سروان صولت یوقت -

 ؟یدیمن، فهم زِیم

 .بله چشم -

 .یمرخص ن،یآفر -

 هیروح نیظهر بود. با ا میو ن کیانداختم.  دستم یبه ساعت تو یگذاشت و ازم دور شد. نگاه احترام

 ینم یجور نیکردم. ا یم گهیفکر د هی دیسر در آورد. با یزیشد چ یپدر و مادرش عمرا اگه م ی

 ... شد

 .دمیکش ی. پوفنیرحسیرفتم دنبالِ ام یم دیشد. با یتموم م فتمیساعت بعد هم ش مین

 رو یاتیچند تا سوال ح دیمقتول، با یانواده خ شیساعت دوباره برگردم پ مین نیگرفتم تو ا میتصم

 وانیل هی یفکر دوباره به عقب برگشتم و وارد اتاقم شدم. خانم اعتماد نی. با ادمیپرس یاالن م نیهم

 یرو صدا م نیکرد و آرم یلب ناله م ریهم ز یزد. هر از گاه یقند تو دستش بود و همش م آب
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 .کرد

 .که تو رو ازم گرفت یدلم؟ بشکنه دست کس زیعز یکجا رفتمادر؟  یپسرم ... کجا رفت ن،یآرم -

 !رمیم ی. منیآرم رمیم یمن م ی. تو نباشرهی. مادر برات بمنمشیدار بب یبه حق قرآن باال انشااهلل

 حرکت زمیگفت. به طرف م یزیافتاد. شوهرش کمرش رو ماساژ داد و کنار گوشش چ هیگر به

 :و تو همون حال گفتم کردم

 دونم داغ یشه. م یدرست نم یزی. با آه و ناله که چنیکنم آروم باش یخواهش م ،یمادخانم اعت -

 .دیبه ما هم کمک کن دیدونم سخته، اما با یم ن؛یدید اوالد

 :. آهسته گفتزیم ینشستم و کالهم رو گذاشتم رو یصندل یرو

 .چشم جناب سروان -

 :گفتم یمیزدم و با لحن مال یلبخند

 ...پسرتو -

 نه! انگار حالش بهتر شده بود چون ای هیگر ریزنه ز یدوباره م نمیبهش انداختم تا بب ینگاه مین

 .شد رهیو بهم خ دیکش یقیعم نفس

 ؟ینداشت؟ خصومت یدشمن یپسرتون با کس -

 تا ،یکنه. به خاطر دانشگاهش. ول یم یهمخونه هاش زندگ شیپ شهیم یراستش ... اون سه سال -

 یرفت و با کس یاز کوره در م هوی ینداشته ... درسته! گاه یخصومت یدونم با کس یکه من م ییجا

 .نداره که بخواد ... بخواد بکُشتش یآورد. دشمن یکرد اما همون موقع از دلش در م یم یکار کتک
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 ن؟یستیمشکوک ن یشما به کس -

 :به هم انداختن ینگاه

 آخه؟ میمشکوک ینه جناب سروان! ما به ک -

 .ضرب گرفتم زیم یبرداشتم و رو زیم یاز رو یخودکار

 ... یدوست دختر ،یهمسر ،یطور! مرحوم، نامزد نیکه ا -

 :فرو خوردم و ادامه دادم خندمو

 نداشت؟ -

 .شهیم ینامزد کرده بود؛ سه ماه -:یاعتماد یآقا

 .زیم یدستم بود گذاشتم رو یکه تو یبرداشتم و همراه با خودکار یکاغذ کوچک عیسر

 !لطفا نیکن ادداشتیکاغذ  نیا یو آدرسش رو رو یگوش منزل و یشماره  -

 .و از جاش بلند شد و خودکار رو برداشت. مشغول نوشتن شد دیکش یقینفس عم یاعتماد یآقا

 :دادم و گفتم هیتک میصندل به

 ه؟یخانم چ نیاسم ا -

 .فروتن نی... نازن نینازن ن؟ینامزد آرم ؟یک -

 .ودنتو دانشگاه هم درس ب -:یاعتماد خانم

 داشته باشن؟ که بخوان از هم جدا شن؟ دیتا حاال شده که با هم کشمکش شد -

 .کرد یفکر
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 ... . اگرم بوده بچه امادینم ادمی یزیواال جناب سروان، من که چ -

 :کرد و به زحمت ادامه داد بغض

 .میوجه بشمت میما هم نبود که بخوا شیداره. پ ینگه مشکل یقدر تودار بود که به کس نیبچه ام ا -

 .روم یکاغذ و خودکار رو گذاشت جلو یاعتماد یآقا

 .قربان دییبفرما -

 گفتم و کاغذ رو برداشتم. سرِ جاش یلب ممنون ریشدم. ز رهیاز مادر مرحوم گرفتم و به مرد خ نگاه

 ."فروتن نینازن"کاغذ نوشتم:  نییبه شماره و آدرس انداختم. با خودکار پا یسرسر ی. نگاهنشست

 ن؟یشب حادثه کجا بود شما -

 .خونمون -

 خرمشهر؟ -

 .میبجنورد خونه دار نینه ... نه ... تو هم -

 !عجب -

 :محکم فوت کردم و ادامه دادم نفسمو

 و کت میکن یم دایزود قاتل رو پ یلی. انشااهلل خمیکن یرو آغاز م قاتمونیدر هر صورت، ما تحق -

 .مید یم یمراجع قانون لیتحو بسته

 .لب هر دوشون نشسترو  یلبخند

 .بچه هاتونو واستون نگه داره شااهللیکمتون نکنه. خدا ا یخدا از بزرگ -
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 .میدیشد بهتون اطالع م یممنونم، خبر -

 :بلند شدن و گفتن یصندل یرو از

 .با اجازه جناب سروان -

 !به سالمت -

 ... . دو و ربعدیبه ساعت انداختم. برق از سرم پر یمحض خروجشون نگاه به

 .رونیلباسام از اداره زدم ب ضیاز جام بلند شدم و بعد از تعو عیشد! سر رید

*** 

 .برداشت واریشو از د هیو تک دیکش یزدم. پوف یکردم. با اخم، چند لحظه براندازم کرد. لبخند ترمز

 .شد نیمرتب کرد و سوار ماش کولشو

 !بابا گهید یاومد یدفعه شب م هی یذاشت یم -

 .سالم کیعل -

 :بست و نفسشو محکم فوت کرد اشوچشم

 .سالم ن،یببخش -

 .داشتم ریتاخ قهیهمش ده دق ؟یزن یغر م ومدهیهنوز ن هیچ -

 :بلند شده بود گفت یکه کم ییرو پاش و با صدا دیمحکم کوب فشویک

 .معطل شمام نجایاس ا قهیدق ستی! بابا من بقه؟ی! همش ده دققه؟یده دق -

 اومده؟ نیشده؟ آسمون به زم یحاال مگه چ. ستین یکه زمان قهیدق ستیب -
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 :دیچرخوند سمت پنجره و غر صورتشو

 .کاسه نیآشه و هم نیهر روز هم -

 شه؟یروز به روز اخالقت داره گندتر م یدقت کرد ریام -

 بار هی. نهی. سر درد گرفتم خب! هر روز هم کارت همسادمیآفتاب وا ریاس ز قهیدق ستیبابا!!! ب -

 .دنبالم یایراس ساعت ب نشد

 ؟یاینم ادهیخب چرا پ -

 .حوصله ندارم -

 دنبالت؟ امیم ریپس غر نزن. منم کار دارم، سرم شلوغه. مگه به عمد د -

 !خب بابا، اصال من غلط کردم گفتم یلیخ -

 .کردن آهنگ ها شد نییرو روشن کرد و مشغول باال و پا پخش

 .میچهارشنبه اردو دار گهید ی! هفته یراست -

 کار کنم؟ ی! من چیسالمت خب به -

Please ... - هزار تومان پول ستینامه رو امضا کن و ب تیرضا 

 .بنداز ادمیباشه  -

 !یمرس -

 صورتشو چرخوند و نیرحسی. امدیچیپ نیخواننده تو ماش یتوقف کرد. صدا یآهنگ یو رو دیخند

 .کردن یکرد با خواننده همخون شروع
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 م؟یدار یناهار چ یراست -

 :بهش انداختم و کشدار گفتم ینگاه مین

 !فست فود -

 :کرد اعتراض

 !اَه. بابا -

 ه؟یال اله اال اهلل! باز چ -

 :شد رهیبهم خ ملتمس

 زنه! بابا از هفت روز هفته یداره حالمو به هم م گهیفست فود نه. به خدا د زتیتو رو جون عز -

 !گهیبسه د م؛یکن یفست فود کوفت م میروزش رو دار هشت

 .مامو بستمچش کالفه

 .ریآروم بگ قهیبچه، سرم رفت! دو دق یزن یچقدر غر م -

 :دیچسب بازومو

 .بابا تو رو قرآن فست فود نه -

 :از دستش جدا کردم بازومو

 رم؟ینگ -

 .نه ... تو رو خدا نه -

 :گفتم یلحن هشدار دهنده ا با
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 !ها یمون یگشنه م -

 .خورم یم رینون و پن -

 .انداختم. چقدر دوستش داشتم یپسرم نگاه مرخیبه راهم ادامه دادم. به ن هامو انداختم باال و شونه

 .همسر مرحومم ادگاری تنها

 .شدم رهیتکون دادم و به جاده خ یسر

 .خواد. از اون خوشمزه هاش یم یخونگ یدلم غذا -:نیرحسیام

 .دیکش یآه

 !دست پخت مامان -

 :با خشم برگشت طرفمهم فشار داد.  یدهنشو قورت داد و پلک هاش رو رو آب

 !. اَهیریگ یتو که همش فست فود م -

 .شدم متاثر

 شب برات غذا درست کنم؟ یخوا یم -

 :داد به پنجره. با تمسخر و استهزا گفت هیتک سرشو

 البد املت؟ ؟یچ -

 :دمیخند

 .یدرست و حساب یغذا هینه خب! ... املت که نه.  -

 .طرفم برنگشت
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 !یکن یوقت به قولت عمل نم چیتو ه -

 .درشت شد چشمام

 !نیرحسیام -

 جناب سروان؟ گمیمگه دروغ م -

 چه طرز حرف زدن با باباته؟ نیا -

 :شده گفت کیبار یزد. انگشتش رو به طرفم گرفت و با چشما یطرفم. چشماش برق م برگشت

 گه؟ید یکن یدرست م -

 .کنم یدرست م یعنیکنم  یگفتم درست م -

 :فتگ جانیگرفت جلوم و با ه دستشو

 قول؟ -

 :به دستش دمیآزادمو بلند کردم و کوب دست

 .یکن مونمیپش یمردونه. البته اگه با غر زدنت نخوا -

 :دیخند

 .جناب سروان! دمت گرم میما غلط بکن -

 رو تو کوچه پارک کردم. حوصله نداشتم نی. ماشمیدیراه به سکوت گذشت. به خونه رس ی هیبق

 .در خونه رو باز کرد دشیو با کل دیپر نییپا نیاز ماش حرکت کیبا  ریتو خونه! ام ارمشیب

 کولشو در آورد ری. اممیو وارد هال شد میگذشت اطیسرش وارد خونه شدم و در رو بستم. از ح پشت
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 .مبل؛ خودشم رفت تو اتاقش یپرتش کرد رو و

 نی. در واقع ابه خونه نداده بودم یوقت بود سر و سامون یلیبود! خ ختهیخونه کامال به هم ر اوضاع

 یکرد گاه یاومد و خونه رو مرتب م یمادرم م یکرد. گاه یم زیخونه رو تم شهینبودم که هم من

 با ی. برام جالب بود که حتدیکش یخونه م یبه سر و رو یسوخت و دست یعطا دلش به حالمون م هم

 .خواهرش هنوزم رابطمون پا برجاست یعنیزنم  مرگ

 :گفتم بلند

 .نکن دارمیبخوابم، ب رمیمن م نیرحسیام -

 ؟یخور یمگه ناهار نم -

 !نه -

 .یاوک -

 خسته بودم که یرختخوابم. به قدر یاتاقم شدم و بعد از عوض کردن لباسم خودمو انداختم رو وارد

 که تازه داده بودن دستم، نه یقتل یفکر کنم. نه به پرونده  یزیچ چیلحظه دوست نداشتم به ه اون

 مقتول، نه به همسر یشد، نه به خانواده  یبه روز داشت اخالقش بد و بدتر مکه روز  نیرحسیام به

 ... نه به مرحومم،

 .زود خوابم برد یلیبستم و خ چشمامو

*** 

 شده بود. با کیاتاق کامال تار ی. هوادمیاومد از جام پر یآشپزخونه م یکه از تو ییسر و صدا با
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 یدزد نکهی. ترس از ارونیبرداشتم و از اتاق زدم ب اسلحه ام رو عیکرد اما سر یسرم درد م نکهیا

 آشپزخونه واریکنه باعث شد کال خواب از سرم بپره. به د تیرو اذ نیرحسیخونه و ممکنه ام اومده

 کانتر آشپزخونه یخوند و رو یکه آهنگ م یپسر یآشنا ی. صدادمیکش یکردم و سرک هیتک

 .بکشم یباعث شد نفس راحت د،یکش یم دستمال

 برگشت عیحضورم شد، چون سر یو با لبخند نگاش کردم. انگار متوجه  ستادمیدر ا یآستانه  یتو

 .طرفم

 :همون لبخند رو لبم گفتم با

 !قربان نیرو منور کرد نجای. ایسالم جناب سروان صولت -

 :کانتر و با توپ و تشر گفت یکه تو دستش بود رو محکم کوبوند رو یا پارچه

 نیتونه تو ا یم نیرحسیها! ام یچه سر و وضع خونه اس؟ مثال بچه محصل دار نیسالم و زهرمار! ا -

 درس بخونه؟ یدون آشغال

 :واریدادم به د هینشستم و سرمو تک نیزم یجلو اومدم، رو دم،یخند

 !گرفتم یکارگر م ؟یشرمنده! تو چرا خودتو به زحمت انداخت -

 :اخت تو سطل زباله و برگشت سمتمساکت شدم. دستمال رو اند عیبهم رفت. سر یغره ا چشم

 !اس ختهیقدر به هم ر نیا نجایا نمیبه حالت دوباره بب یکردم. وا زیکل خونه رو تم -

 .دست گلت درد نکنه! ممنون -

 .سمتم و کنارم نشست اومد
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 ؟یچه خبر؟ خوب -

 ... . تومیگذرون یشُکر، م -

 :اومد ادمی یزیدفعه چ هی

 اوه اوه ساعت چنده؟ -

 :شد رهیدر آورد و بهش خ بشیرو از ج لشیموبا

 .هفت -

 ! ... رفت؟ریکالسِ ام -

 :زد و گفت هیکنارم تک وارید به

 .گرفت و رفت یآره. تاکس -

 .واریدادم به د هیو دوباره سرمو تک دمیکش یراحت نفس

 شد؟ یچ ییو بازجو قاتیتحق -

 قات؟یتحق ؟ییبازجو -

 ... و نیآرم یدرباره  قاتی! تحقگهیآره د -

 ... نیآهان! آرم -

 :شد رهیشده بهم خ زیر یکرد و با چشما یفکر

 !نگفتن یخاص زیچ -

 ... یکس ،یا هیهمسا ده؟یند یچیکس ه چیه یعنی ؟یچ یعنی -
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 ... یگفتن مثل هزار تا پسر د یخود مقتول هم م ی. درباره دنیند یزیگفتن چ ینه بابا. همه م -

 :دمیزده پرس جانیدفعه ساکت شد. ه هی

 شده؟ یچ -

 .ستنین یعاد یآدما نایگفت ا یها م هیاز همسا یکی -

 نکنه از اونان؟ ؟یچ یعنی -

 !ها یاز کدوما؟ نه بابا. منحرف -

 :ساکت شد. کالفه گفتم بازم

 ؟یخوا یم یلفظ ریز ؟یزن یخب چرا حرف نم -

 بگم؟ ی... چه جور نیجور هیو همخونه هاش  نیآرم نیگفت ا یاز خانوما م یکی ن،یبب -

 ن؟یچه جور -

 :زمزمه بود گفت هیشب شتریکه ب ییصداشو آهسته تر کرد و سرشو آورد کنار گوشم. با صدا -

 !... تو کار جن هان نانیدنبال روح و ا -

 به ما چه؟ نیخب ا -

 :از کنار گوشم دور کرد و شونه هاشو انداخت باال سرشو

 .گفت ممکنه کار اونا باشه یخانومه م -

 :زدم یپوزخند

 ؟یتوام باور کرد -
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 .ستین دیبع -

 آخه؟ یهمش خرافاته! تو چرا ساده ا نایبابا ا -

 شده؟ وونهیپسره د هیبجنورد خودمون؛  نیتو هم یدینشن ل،یکائینه م -

 ؟یکه چ -

 !احمق! جن زده شده -

 :شدم رهیبهش خ یخنث

 رم حالشو خوب کنم؟من ب یکاره ام؟ توقع که ندار یوسط چ نیکار کنم؟ من ا یخب من االن چ -

 .دیخند

 .یعرضه ها ندار نیاز ا یعنی گم؟یم یچ یدون ی. مادیبه تو نم زایچ نی! نه خب ... ایا یتو نخود -

 نویا ادیب کارهی. جن مگه بمیکن دایکه آدمن رو پ ییمظنونا دیباش! ما اول با یجد قهیعطا! دو دق -

 بکُشه؟

 .ُخب توام یلیخ -

 گفت؟ یفرشاد چ -

 .نگفت یصخا زیچ -

 نگفت؟ یچی.. هیزیچ یمظنونه؟ دشمن یبابا. نگفت به کس یا -

 گهیبار د هیسوال و جواب مساعد نبود. فکر کنم بهتر باشه خودت  یحالش برا ادیز یدون ینچ. م -

 .یکن ییازش بازجو هم
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 .حتما یاوک -

 .عطا رو تو ذهنم مرور کردم. لبم به لبخند باز شد ی. حرفامیکرد سکوت

 با جن در ارتباطن؟ نایا دهیهه از کجا فهم هیمساه نیا-

 !رو هیشناسه بعد بق یاول اونا رو م شهیوارد محل م یخفن ها! هر کس یعنیتو محله مشهورن...  -

 .هامو انداختم باال شونه

 !بهیعج -

 :جام بلند شدم و تو همون حال گفتم از

 .شه یزود مشخص م یلیخ زیبهرحال، همه چ -

 غذا درست کردن نداشتم اما یدست و پا کنم. اصال حوصله  ییرکت کردم تا غذاح خچالیطرف  به

 بگه ستین یکیداده بودم.  نیرحسیبود که به ام یساختم. قول یسوختم و م یم دیکرد؟ با شهیم چه

 ادم بد قول هیاز اون منو به عنوان  ریشد. غ یپختم باز بلبشو م یرو چه به قول دادن اخه؟ اگه نم تو

 !عنوان چی. به هفتهیب یاتفاق نیاخت و من اصال دوست نداشتم همچشن یم

 نیباز شه. تو ا خشیبسته بود. انداختمش تو ظرف پر از اب تا  خیاوردم.  رونیب زریرو از فر یمرغ

 .کرد یعطا داشت با تعجب نگاهم م مدت

 :کردم اخم

 ه؟یچ -

 ؟یکنیشام درست م یدار -
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 ست؟یواضح ن -

 پاتم رستوران. حوصله موصله هیپات فست فوده  هیکردن  یرو که سر و تهت متو  گمیخفه شو! م -

 ؟یشده متحول شد ی. چیغذا درست کردن ندار ی

 .ادیرو پر از اب کردم و گذاشتمش رو اجاق تا جوش ب قابلمه

 !زنهی. درست نکنم باز غر ممیدار یخونگ یخب بهش قول دادم شام، غذا یهنوزم همونه ول -

 :دیخند

 .یستیکارا بلد ن نی. تو که از انهیرحسیبگو کار امپس -

 .و سکوت کردم دمیخند

*** 

 رو نشون یمختلف یبه فرشاد انداختم. صورتش حالت ها ینگاه یچشم ریرو ورق زدم و ز پرونده

 .یو کالفگ یحوصلگ ی.. بیدی... ناامیداد. غم.. ناراحت یم

 یبهش شک کنم. نم یشد کم یاعث مبود ب دهیحالت هاش خواب یهمه  یکه تو یرنگ ترس ته

 .کردم یحس م ینجوریمن ا دمی. شادونم

 :لب گفتم ریو پرونده رو بستم. ز دمیکش یقیعم نفس

 !خب -

 .کرد و منتظر موند نگاهم

 !پور انیفرشاد آر یاقا -
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 :شدم رهیدقت بهش خ با

 ؟یشب قتل کجا بود -

 .دوستم یعرض کردم که جناب سروان! عروس -

 ه؟یچ اسم دوستت -

 .یدیام لی... کملیکم -

 نگفت؟ یچی! هیزیچ یا یمظنونه؟ دشمن یبابا! نگفت به کس یا -

 گمیبار د هیسوال و جواب مساعد نبود. فکر کنم بهتر باشه خودت  یحالش برا ادیز یدون ینچ. م -

 .یکن ییبازجو ازش

 .حتما ،یاوک -

 .بخند باز شدعطا رو تو ذهنم مرور کردم. لبم به ل ی. حرفامیکرد سکوت

 با جن در ارتباطن؟ نایا دهیاز کجا فهم شونیهمسا نیا -

 !رو هیشناسه بعد بق یاول اونا رو م شهیوارد محل م یخفن ها! هر کس یعنیتو محله مشهورن ...  -

 .هامو انداختم باال شونه

 !بهیعج -

 :جام بلند شدم و تو همون حال گفتم از

 .شه یص مزود مشخ یلیخ زیبه هر حال، همه چ -

 غذا درست کردن نداشتم اما یدست و پا کنم. اصال حوصله  ییحرکت کردم تا غذا خچالیطرف  به
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 بگه ستین یکیداده بودم.  نیرحسیبود که به ام یساختم. قول یسوختم و م یم دیکرد؟ با شهیم چه

 آدم بد هینوان از اون منو به ع ریشد. غ یپختم باز بلبشو م یتو رو چه به قول دادن؟! اگه نم آخه

 !عنوان چی. به هفتهیب یاتفاق نیشناخت و من اصال دوست نداشتم همچ یم قول

 نیباز شه. تو ا خشیبسته بود. انداختمش تو ظرف پر از آب تا  خیآوردم.  رونیب زریرو از فر یمرغ

 .کرد یعطا داشت با تعجب نگام م مدت

 :کردم اخم

 ه؟یچ -

 ؟یکن یشام درست م یدار -

 ست؟ینواضح  -

 پاتم رستوران، حوصله موصله هیپات فست فوده  هیکردن  یتو رو که سر و تهت م گمیخفه شو! م -

 ؟یشده متحول شد ی. چیغذا درست کردن ندار ی

 .ادیرو پر از آب کردم و گذاشتمش رو اجاق تا جوش ب قابلمه

 !زنه یاز غر م. درست نکنم بمیدار یخونگ یخب بهش قول دادم شام، غذا یهنوزم همونه ول -

 :دیخند

 .یستیکارا بلد ن نی! تو که از انهیرحسیپس بگو کار ام -

 .و سکوت کردم دمیخند

*** 
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 رو نشون یمختلف یبه فرشاد انداختم. صورتش حالت ها ینگاه یچشم ریرو ورق زدم و ز پرونده

 .یو کالفگ یحوصلگ یب ،یدیناام ،یداد. غم، ناراحت یم

 یبهش شک کنم. نم یشد کم یبود باعث م دهیحالت هاش خواب ی همه یکه تو یترس ی هیما ته

 .کردم یحس م ینجوریمن ا دمی! شادونم

 :لب گفتم ریو پرونده رو بستم. ز دمیکش یقیعم نفس

 !خب -

 .کرد و منتظر موند نگام

 !پور انیفرشاد آر یآقا -

 :شدم رهیدقت بهش خ با

 ؟یشب قتل کجا بود -

 .دوستم یعروسعرض کردم که جناب سروان!  -

 ه؟یاسم دوستت چ -

 .یدیام لی... کم لیکم -

 خونه؟ یچرا زودتر از دوستت اومد -

 .اش رو ماساژ داد قهیدستش شق با

 !نیخسته بودم، فرداشم کالس داشتم. واسه هم -

 ده؟یبه قتل رس نیآرم یمتوجه شد یچه جور -
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 . بدوندیشدم. صداش لرز رهیسکوت به کاراش خ یموند. تو رهیخ زیم یکرد و به گوشه  یاخم

 :به صورتم نگاه کنه شروع به صحبت کرد نکهیا

 از راهرو گذشتم و اومدم تو یالیخ یتو خونه حاکم بود. با ب یوارد واحدمون که شدم سکوت بد -

 ... دوستم یخون کریکه با پ هال

 .و صورتشو چرخوند دیکش یقیپر از اشک شد. نفس عم چشماش

 ن چه خبر؟همخونتو یکیاز اون  -

 .نگام کرد جیگ

 کدوم؟ -

 ن؟یرامت ن؟یبود اسمش؟ رامس یچعروسی.... باهات اومده بود  یکه گفته بود یهمون -

  .انوردیدر نی... راب نیراب -

 .آره همون -

 هیشب شتریحال شونه اش رو انداخت باال. با کف دستش اشک صورتشو پاک کرد. صداش که ب یب

 :دیچیبود تو گوشم پ زمزمه

 .خبرم یازش ب -

 ده؟یخبر قتل رو شن -

 !اگه تا االن نرفته باشه خونه نه -

 .کردم زیر چشمامو
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 چطور؟ -

 :حوصله گفت یب

 ها! چون همکاراتون اونجا هستن و اونجا هم کلهم پلمپ شده. پس به خونه نیپرس یم ییسواال -

 !شهیبدون شک متوجه م برسه

 .اعصاِب بداخالق! انگار من ُکشتمش ی. بشدم رهیگفتم و دوباره بهش خ یلب آهان ریز

 ؟یتو بهش نگفت یعنی -

 .حرص چشماشو باز و بسته کرد با

 لحظه که روبروتون نشستم؛ همش در نیکه قتل اتفاق افتاده تا ا شبیجناب سروان! من از د -

 !بهش خبر بدم؟ یشما بودم. چه جور خدمت

 اخالق بودنش داشت یب نیفشار دادم. ا هم یدستم تکون دادم. لبامو محکم رو یرو تو خودکار

 .ارمیسرش ب ییبال هیحرف بزنه  یجور نیاگه هم دمیترس ی. مدیکش یرو اعصابم م پنجه

  .به دوستات یزنگ زده باش یدیاون حالت د یرو تو نیآرم نکهیچرا نشه؟ ممکنه بعد از ا -

 .میدادم به صندل هیرو انداختم باال و لبمو کج کردم. تک ابروهام

 شه؟ی! نمشهیم نکهیا -

 .کار رو نکردم نیمن ا یول -

 ؟یمطمئن -

 .کرد نگام
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 !آره -

 خوبه. فرشاد؟ -

 !بله -

 !درسته؟ تو و همخونه هات نیکال چهار نفر بود یگفت -

 .آره -

 هم که مقتوله! پس نفر چهارم؟ یکیاون  نه،یهم راب یکیکه فرشاده،  شیکی خب

 ه؟ینفر چهارم ک -

 .فهمم ینم -

 ... فر چهارمتون؟ تو و همخونه هاتن -

 !یآهان ... هومن ... هومن مالک -

 کجاست؟ -

 !ریشهرشون، مال -:جواب داد یتلگراف

 رفته؟ یک -

 .شهیم یسه روز -

 قرار بود برگرده؟ یک -

 .خبر ندارم -

 :مقدمه گفتم یدفعه و ب هیدادم. بهش چشم دوختم.  هیتک میگفتم و به صندل یآهان
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 !یاتل باشممکنه تو ق -

 :خورد. بهت زده گفت جا

 ن؟یببخش -

 :خم شدم و زل زدم به چشماش زیبه سمت م شیتوجه به شک و بهت و البته دلخور بدون

 ؟یچرا تو قاتل نباش -

 .دادم یاگه قاتل بودم که خبر قتل رو نم -

 .هامو انداختم باال شونه

 سیرو سردرگم کنن و شک پل سیپل نکهیا ی. اتفاقا اکثر قاتل ها براستین یعنوان منطق چیبه ه -

 !فتنین ریگ د،یکشن تا شا یخودشون بردارن، خودشون زحمت خبر دادن قتل رو م یاز رو رو

 .شد زیخ میتو جاش ن نیخشمگ

 :بهش دمیتوپ عیسر

 !آقا دینیبنش -

 .یصندل یحرص خودشو انداخت رو با

 ... من بود. چطورمثل برادر  نی. آرمستمین نیمن قاتل آرم یمن ... ول یول -

 :کرد اما با اخم ادامه داد بغض

 !آقا نیزن یبه من بُهتون م دیتونم اونو بکُشم؟ شما دار یچطور م -

 !! بعدشم از نظر ما همه قاتلننیکُشه. شما که فقط همخونه بود یبرادر، برادر رو م -
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 :گرد شد. ادامه دادم چشماش

 .خالفش ثابت بشه نکهیمگه ا -

 :لب غر زد ری. زیاش رو داد به صندل هیو تک دیشک یحرص پوف با

 .بدوش گهینره، م گمیم -

 :گفت بلندتر

 !رو نکُشتم نیمن آرم -

 ؟یمطمئن -

 :گفت ینه چندان طوالن یکرد. بعد از مکث نگام

 !بله -

 .نداشتم هشیعل یمدرک چیتونستم بکنم. ه یهم نم یحال کار نیشک به دلم انداخت. با ا مکثش

 !رطو نیکه ا -

 .نشستم یصندل هی یبلند شدم و مقابلش رو زیپشت م از

 ؟یبینکرده بود؟ مالقات عج افتیدر یمشکوک یاواخر تلفن ها نیا نیآرم -

 !نه -

 .موثره یلیشما تو کمک به ما خ یپور. جواب ها انیآر یآقا دیفکر کن -

 :گفت نانیکرد و بعد از چند لحظه با اطم یفکر

 .نگفته بود یزیبه منم چ .دمیند یزیمطمئنم، من چ -
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 نکرده؟ دشیتهد یکس -

 .هم فشرد یرو رو سشیخ یچشما

 !کنه. نه دشیبخواد تهد ینبود که کس یعدد نیآرم -

 ؟یزیچ ؟ینداشته؟ دشمن یریدرگ یبا کس -

 ...نه -

 .دفعه چشماش گرد شد و به صورتم مات موند هی

 :زده گفتم جانیه

 اومد؟ ادتی یزیچ -

 .دلهره آب دهنشو قورت داد و به سکوتش ادامه داد یکرد. با کم نگام

 فرشاد؟ -

 :صورتم رو از نظر گذروند ینگرانشو چرخوند و اجزا یچشما

 بله آقا؟ -

 شده؟ یچ -

 اومد یم رونیکه انگار از ته چاه ب ییلرزونش رو از هم باز کرد. با صدا یو لب ها دیکش یقیعم نفس

 :کرد زمزمه

 !منفر شک دار هیبه ... به  -

 :شد. خم شدم سمتش زیت گوشام



 
 

 
 

41 

 

  

 

  (دست های خونین ) جلد دوم کیستار 

  
  12رابین هود  

  
  انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

 
 ؟یک -

 .شد رهیو بهم خ دیکش یقینفس عم دوباره

 !شتریحدسه! نه کمتر، نه ب هی... فقط ... فقط در حد  گمیکه م یزیچ نیا -

 .حرفتو بزن فرشاد -

 .کرد و بهم زل زد کیاش رو بار دهیترس یها چشم

 ... پسر هی -

 .کرد یشد. کم کم داشت اعصابمو خرد م ساکت

 با هم دعوا یا هیو پرخاشگر ... پارسال به خاطر قض یاس، عصب وونهیساله ... د ستیپسر ب هی -

 ... نبود اما یختیر نی. اون موقع اصال امیداشت

 تو اتاق باشه و حرفاش رو یکس دیترس یتازه کرد و با نگاش اتاق رو از نظر گذروند. انگار م ینفس

 .بشنوه

 ؟یاما چ -

 هم یبه هشت ماه کیمدت بعدشم حالش افتضاح شد. نزد هیشد.  وونهید شیپ میسال و ن هی -

 .شده یبستر یروان شگاهیآسا هی یتو هست

 خب؟ -

 !اومد خونمون نیدو شب قبل از قتلِ آرم نکهیخوب بود، تا ا زیهمه چ -

 .افتاده باشه یخاطره ا ادیگرد شد و اخماش رفت تو هم. انگار  چشماش
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 شب قبل از قتل دو

 :دیرو برداشت و پرس فونیآ نیاف اف رو فشار داد و منتظر موند. چند لحظه بعد آرم گزن

 ه؟یک -

 :کلفتش کرد یداد و کم رییرو تغ صداش

 !آوردم آقا تزایپ -

 .میسفارش نداد تزایما که پ یول -

 :کلفتش گفت یبه خودش اومد و با همون صدا عی. سردیاز روش پر رنگ

 ارم؟یپور سفارش دادن. کدوم واحد ب انیام فرشاد آربه ن ییآقا هیچرا آقا!  -

 !چهارم واحد شونزده یطبقه  ایخب، دستت درد نکنه. ب یلیخ -

 .زد یباز شد. چشماش از خشم دو دو م یکیت یبعد در با صدا هیرو گذاشت. دو ثان فونیتق! آ و

 توجه به اطرافش ی. بحرکت در رو به عقب هل داد و وارد آپارتمان شد کیرو تکون داد و با  سرش

 انتظار دی. شادیآسانسور کوب یبه دکمه  یاپیطرف آسانسور حرکت کرد. با انگشت اشاره اش پ به

 !رسه یبزنه آسانسور زودتر م شتریب یهر چ داشت

 !زاریبود، ب زاری. از انتظار بنییپا ادیب یموند تا آسانسور زهرمار منتظر

 .واردش شد یحوصلگ یبا ب کیدرش به صورت اتومات . بعد از باز شدندیآسانسور رس باالخره

 یا گهیشد برخالف هر زمان د یآسانسور پخش م یکه تو یآهنگ یبه راه افتاد. صدا آسانسور

 .نییپا ارهیآسانسور رو ب یو در و تخته  شهیخواست بزنه ش یکرد. دلش م یخرد م اعصابشو
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 ی. احساس خفگدیکوب یکف دستش م با مشت به ی. عصبدیلرز یعرق کرده بود و فکش م صورتش

 ... برسه و اون وقت یخواست هر چه زودتر به اون واحد جهنم یکرد. دلش م یم

 واحد قرار یمحکم ازش خارج شد و روبرو یو درهاش از هم باز شد. با قدم ها ستادیا آسانسور

 یلحظه بعد صدا پناه گرفت. چند واری. با خشم زنگ کنار در رو فشار داد و به سرعت کنار دگرفت

 :فرشاد اومد یآشنا

 !اومدم -

 که از درد خم شد دیجدا کرد و با لگد به شکم فرشاد کوب واریدر باز شد خودشو از د نکهیمحض ا به

 ریپرتش کرد. فرشاد غافلگ یگوشه ا یرحم یاش رو گرفت و با ب قهیتوجه به دردش  یاون ب اما

 که از خشم دو رگه شده بود نعره ییاشت. پسر با صداخاطر اصال قدرت دفاع ند نیبود و به هم شده

 :زد

 به نیفتیصد بار ب یبه سرتون ... که روز یینشونمتون ... بال یم اهیکنم ... به خاک س یم چارتونیب -

 !ندار یچیه یو ... آشغال ها دست

 .چشم هاش گرد شد دنشیبا ترس از اتاق خارج شد. با د نیآرم

 :ب پسرک جا خوش کردل یرو یزیتمسخر آم پوزخند

 جنتلمن؟ یانتظار اومدنم رو نداشت ه؟یچ -

 ه؟یچ گهیها د یباز وونهید نیا ؟یکن یم یچه غلط نجایا -

 عیسر نیرو برداشت و به طرفش پرتاب کرد. آرم یا یبدون توجه به سوال احمقانه اش صندل اون
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 از ته دل نیشد. آرم نیبر زمبرخورد کرد و نقش  واریبه د یداد. صندل یو جا خال دیخودش جنب به

  

 یبه سر اون برخورد نکرده بود وگرنه به حتم مغزش کف خونه م وارید یرو شکر کرد که جا خدا

 .دیپاش

 از عیگشت تا بتونه به اونا حمله کنه اما فرشاد سر یم یزیپسر که دنبال چ یدستا یرفت پ حواسش

 .و دستاشو از پشت گرفت دیپر جاش

 ... به یی! بالن؟یهست یک نیکنم. فکر کرد یم تیازتون شکا رمیم کن! اصال مول ،یولم کن عوض -

 !احمق گمی... خوردم. ولم کن م نیصد بار بگ یروز که

 .کرد تا از شر فرشاد راحت بشه یبار تقال م هی هیکرد و هر چند ثان یادا م دهیبر دهیهاشو بر جمله

 .دیکش یعصابش پنجه ما یآورد رو یپر قدرتش که به دستاش فشار م یدستا

 :کرد مهربون باشه گفت یم یکه سع یشد و با لحن کیبهش نزد نیآرم

 ما بود؟ ریچت شده پسر؟ مگه تقص -

 پسر مجال ادیمنقبض شد اما فر نیانداخت تو صورتش. فک آرم یرو لبش نشست. تف یپوزخند

 :زدن بهش نداد حرف

 کنم یم تیازتون شکا که؟یقانونه مرت یمملکت ب یعمه مژگان من بوده پس؟! فکر کرد ریتقص -

 ... جهنم مویها! زندگ آشغال

 گه؟یم یکرد داره چ یلحظه هم فکر نم هی یآورد. حت یمکث به زبون م یرو بدون لحظه ا حرفاش
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 که یخونه رو به باد ناسزا گرفته بود. از هومن ی. کل پسرهادیکش یزد و از ته دل نعره م یم تپق

 یذاشت ذره ا یکه پشت سرش دستاشو گرفته بود و نم یبود تا فرشاد به شهرستان رفته تازه

 :بخوره. ناخواسته از بن جگر داد زد تکون

 !ولم کن نکبت -

 پر قدرت فرشاد یاز شر دست ها نکهیکرد تا ولش کنه. به محض ا یبه فرشاد اشاره ا نیآرم

 از حموم نیبکنه راب یکار بتونه نکهیرو گرفت. قبل از ا نیآرم ی قهیبرداشت و  زیشد خ خالص

 .کرد رونیدعوا و مکافات پسر رو از خونه ب یاومد و با کل رونیب

 امروز

 .طرفش خم شدم به

 بود؟ یاون پسره ک -

 .موند رهیسرشو باال گرفت و نگام کرد. لب از لب باز نکرد و فقط مبهوت بهم خ فرشاد

 !فرشاد -

 :خورد و به خودش اومد. زمزمه وار گفت یتکون

 !یوسفیبهنام ... بهنام  -

 .نامزد مقتول بود رو برداشتم و مقابلش گذاشتم یکه توش اسم و شماره  یکاغذ

 !اسم و شماره تلفن همراه با آدرس -

 .ازش ندارم یشماره ا -
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 ؟یآدرس چ -

 :گفت یجیکرد و با گ یفکر

 ... ی. ولمونده باشه ادمیخونشون. فکر نکنم درست  مشیپارسال دو سه بار رسونده بود -

 ؟یچ یول -

 .آرشام، دومادشونه! آدرس و شمارشو داره ن،یبرادرِ آرم -

 ؟یرو که بلد نایآرشام ا یشماره  -

 .بله جناب سروان -

 .سیاونو بنو یخب، شماره  یلیخ -

 هیشدم.  رهیسکوت بهش خ یگفت. خودکار رو برداشت و مشغولِ نوشتن شد. تو یلب چشم ریز

 :گفتم دفعه

 خونتون؟ ادیدو شب قبل از قتل ب دیم باچرا بهنا -

 .نگام کرد جیگ

 ن؟یببخش -

 چرا بهنام واسه دعوا اومده خونتون؟ علت خصومت؟ -

 .اش مفصله جناب سروان هیقض -

 :تحکم گفتم با

 .خوام بشنوم یم -
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 .گم یبعد م سمینو یرو م نایاول ا نیچشم، اگه اجازه بد -

 .دییبفرما -

 یشد و خودکار و کاغذ رو با احترام مقابلم گرفت. کاغذ رو گذاشتم رولحظه بعد کارش تموم  چند

 :و برگشتم سمتش زیم

 .پور انیآر یشنوم آقا یم -

  ستاریکرد. (ک فیماجرا رو تعر ازیتا پ ریفرشاد از س (

 :کردم، بعد از چند لحظه گفتم یفکر

 .نیفقط لطفا از شهر خارج نش ن،یبر دیتون یخب، ممنون. شما م یلیخ -

 برم؟ دیبله. فقط کجا با -

 ن؟یببخش -

 .خونه پلمپ شده -

 آشناهاتون، ما ایاز اقوام  یکی یخونه  دیبر یم فیرو تشر ندهیسه روز آ یاوه بله، شما تا دو ال -

 .مید یم لتونیخونه رو تحو گهیسه روز د تینها

 .ممنون با اجازه -

 .افتادم یزیچ ادیدفعه  هیجاش بلند شد که بره،  از

 آقا فرشاد؟ -

 :سمتم برگشت
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 بله؟ -

 .تر خودشو برسونه بجنورد عیکه سر نیبه هومن اطالع بد -

 بله چشم -

 !به سالمت -

 .رونیاتاق رفت ب از

*** 

 .کاغذ نوشتم یرو برداشتم و رو خودکار

 آدرس و ی. کنار اسامانوردیدر نیراب - یهومن مالک -فروتن  نینازن - یوسفیبهنام  -

 .کردم دداشتایرو  شمارشون

 .بهم انداخت یو بعد نگاه ستیبه ل ینگاه عطا

 ل؟یکائیان م یچ گهید نایا -

 مقتول؛ فرنوش، نامزد یهمخونه ها نیسراغشون. هومن و راب میبر دیهستن که با یافراد نایا -

 ... و بهنام مقتول

 :کردم و بعد از چند لحظه زمزمه وار گفتم سکوت

 .نهیبه ا شک نیشتری... ب یوسفیبهنام  -

 چرا؟ -

 اس و دو شب قبل وونهیچهار پسر کال مشکل داره. د نیمقتول، بهنام با ا یهمخونه  یطبق گفته  -
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 .گنیم یاون سه نفر چ مینیبب میصبر کن دیاونا. البته؛ با یقتل هم رفته خونه  از

 ؟یچ یخونشون؟ برا -

 .کردن رونشیز خونه ب. البته اون سه نفر از پسش بر اومدند و ایدعوا و کتک کار -

 سراغش؟ میبر دیپس االن با -

 .بشه ییاز اون بازجو دی. اول بانیسراغ راب میر ینه! اول م -

 کجاست؟ -

 ن؟یراب ؟یک -

 .آره -

 .آدرسش نمیدوستشه. ا یفرشاد گفت خونه  -

 .رونیب میبلند از اتاق زد یو با قدم ها میجامون بلند شد از

*** 

 رو بهش داد نیفرشاد خبر قتل آرم شیپ ی قهیشماشو بسته بود. چند دقو چ دهیمبل دراز کش یرو

 .کرد یم ینیتو قلبش سنگ یزیقدرت پلک زدن هم نداشت. چ یاون ... ماتش برده بود و حت و

 ... هیشب یزیچ

 . دستشدیکش ریباشه. معده اش ت دهیهمخونه اش به قتل رس نکهیبراش سخت بود. ا یکم باورش

 یدر ذهنش تداع نیآرم ینداد. چهره  یتیکرد. در زدند، اهم یت و ناله اشکمش گذاش یرو رو

 .. چشماشو بستشد
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 .اومد و به طرفش رفت رونیدستش ب یتو یاز آشپزخونه با آب قند دیسع

 .بخور -

 :لب زمزمه کرد ریز

 !خوام ینم -

 .خوام در رو باز کنم ی! مگهیبردار د -

 .زهیلباسش نر یرو وانیل یشد تا آبِ تو زیخ میو جاش نرو از دستش گرفت و ت وانیل یلیم یب با

 :لب غر زد ریدر دوباره زده شد. ز زنگِ

 !مرگ -

 دلش رو زد. با اکراه وانیل یتو عیما ینیریازش خورد. ش یکرد و قُلُپ کیرو به لبش نزد وانیل

  .چرخوند صورتشو

 :رفت و برش داشت فونیبه سرعت به طرف آ دیسع

 د؟ییبفرما -

... - 

 !تو دییجاست، بفرما نیبله هم -

 بشه، اطیبتونه وارد ح نکهیاف اف رو گذاشت. قبل از ا یباز کردن در رو فشار داد و گوش ی دکمه

 اخم آلود وارد یو صورت یبا لباس نظام سیدر رو باز کرد. دو افسرِ پل دیشد. سع دهیهال کوب درِ

 ... دیکش ریت. قلبش تاون ها کامل سِر جاش نشس دنیبا د نیشدن. راب خونه
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**** 

 :زد و گفت یبود لبخند ستادهیکه کنار در ا ی. پسرمیبا عطا وارد خونه شد همراه

 !نییبفرما ن،یسالم خوش اومد -

 :آوردم و نشونش دادم رونیکارتمو ب عیسر

 .ییجنا ی رهیهستم از دا یسالم، سروان عسگر -

 :به عطا اشاره کردم و ادامه دادم و

 .یان صولتهمکارم سرو -

 مبل نشسته بود از جاش بلند شد و به طرفمون یکه رو یلحظه پسر نیدست داد، در هم باهامون

 .شد رهی. با هر دومون دست داد و منتظر بهمون خاومد

 ه؟یک انوردیدر نیراب -

  :پسر گفت همون

 .منم جناب سروان -

 ن؟یشناخت یرو م یاعتماد نیشما آرم -:عطا

 .بودبله ... همخونه ام  -

 ده؟یکه دوستتون به قتل رس نیپس حتما مطلع هست -

 .دیکش یباز و بسته کرد و آه چشماشو

 .اداره نیاریب فیسوال و جواب باهامون تشر یسر هی یبرا دی! شما باانوردیدر یآقا -:عطا
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 .بله چشم -

 .رونیب میبه خونه انداختم و برگشتم سمتش. با هم از خونه زد ینگاه

*** 

 .شدم رهیداده بود. بهش خ هیتک زیبه م ستادهینشستم. عطا ا یصندل یداشتم و رورو بر کالهم

 :اخم گفتم با

 .شروع کن -

 بگم؟ یاز چ -

 !نیاز مقتول بگو. آرم -

 :و گفت دیکش یقیعم نفس

 .دمیند یبود. من ازش بد ی. پسر خوبمیشد که با هم همخونه بود یم ی. سه سالیاعتماد نیآرم -

 ن؟یشناس یور رو که مپ انیفرشاد آر -

 فرشاد؟ اره... همخونمه. چطور؟ -

 ؟یرو چ یوسفیبهنام  -

 :دیشده پرس زیر یشدت تکون خورد. عطا با چشما به

 ؟یچرا تعجب کرد ه؟یچ -

 :گفت شوکه

 به کار یوقته کار یلیگذره. خ یم مونییهست که از آشنا یسال کیخب ... خب ... آخه بهنام ...  -
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 ... . البتهمیندار هم

 :زد و گفت یپوزخند

 .میریرو فاکتور بگ شیاگه دو روز پ -

 :کرد و با تعجب گفت نگامون

 چطور؟ -

 ه؟یچطور آدم -

 :دیلب غر ریکرد. ز اخم

 .احمق، لوس، نچسب -

 چطور؟ -

 ... یچرت یدونم. کال از اون دست آدم ها ینم -

 :نگام جملشو اصالح کرد دنید با

 !شونیخوره بزن یتا م یکه دوست دار ییآدم ها -

 چرا؟ - 

 چرا؟ یچ -

 اد؟یقدر ازش بدت م نیچرا ا -

 .دهیبهم نم یدونم، حس خوب ینم -

 باشه؟ نیممکنه بهنام قاتل آرم یکن یفکر م -
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 :. اخم کردمدیخند

 گفتم؟ یخنده دار زیچ -

 به برام جالب بود. معلوم بود نسبت نی. اخالق رابدیلبش کش یکرد و آهسته زبونشو رو یا سرفه

 .داد یحداقل بروز نم ایاحساساتش داره. استرس هم نداشت  یرو یشتریکنترل ب فرشاد

 ... خب نه! آخه بهنام -

 :دیکش یقیبست و نفس عم چشماشو

 .کنم قاتل باشه یزور نداره. فکر نم یعنیپخمه اس،  یلیبهنام خ -

 دو شب قبل از قتل اومده سراغتون؟ نیگ یمگه شما نم -:عطا

 .بله -

 .که بهنام قاتله نیبر ا یباشه مبن یمدرک هیممکنه خودش  نیخب ا -:اعط

 یپنج ساله هم م یبچه  هیداشتن. با چاقو  یریبعد هم؛ قاتل با چاقو ضربه زده. قاتل و مقتول درگ -

 .آدم بکشه تونه

 .فرستاد رونیاش رو انداخت باال و نفسشو به صورت آه ب شونه

 .نه در اون حد که آدم بکُشه یول هیبهنام آدم مزخرف ن،یدون ی. ممستیمشکوک ن ادیمن به بهنام ز -

 که اون قاتل باشه؟ نید یاحتمال م یعنی -

 .ستین دیآره، با اون کارش ... آره. بع -

 سراغ بهنام. به نظر پرونده میرفت یم دیاوصاف با نیدادم. با ا هیتک زیتو هم قفل کردم و به م دستامو
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 .انداختم ینگاه نیاباومد. به ر یم یراحت ی

 ن؟یشما موقع قتل کجا بود -

 .دوستم یعروس -

 خونه؟ نیاز فرشاد برگشت رتریچرا د -

 .رفتم خونه اش یم دیاز دوستام کار داشتم. با یکیبا  -

 کدوم دوستتون؟ -

 .نیو بپرس نیریباهاش تماس بگ نیتون یخونه اش! م نیکه اومد نی. همیکاشان دی... سع دیسع -

 !طور نیکه ا -

 یی. با هم از اتاق بازجوادیانداختم. از جام بلند شدم و به عطا اشاره کردم دنبالم ب نیبه راب ینگاه

 .رونیب میاومد

 دنبال بهنام؟ میبر دیبا -

 .زد یشدم. کالفه م رهیخ نیداد به راب یرو نشون م ییکه داخل اتاق بازجو یا شهیش از

 سروان؟ -

 .بله -

  

 !مینیجرم رو بب یصحنه  دیخونشون. دوباره با میر یرو روشن کنه. اول م نیماشبه زارع پور بگو  -

 .شونیبنده خداها برن سر خونه زندگ نیا میکارا رو جمع و جور کن عیسر
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 م؟یکار کن یپسره رو چ نیا -

 .اجازه نداره از شهر خارج بشه یفعال که آزاده ول -

 .باشه چشم -

 .اومد. به طرفش رفتم رونیب ییاز اتاق بازجو نیدور شد. راب ازم

 .نیفقط از بجنورد خارج نش نیبر نیتون ی. شما مانوردیدر یآقا -

 .بله -

 .دییبفرما -

 حالش خوب نبود. فقط سرشو ادیتا از کنارم رد بشه اما انگار اون ز دمیاحترام خودمو کنار کش با

 بمیرو از ج میس یت کردم. بحرک اطیتکون داد و از کنارم رد شد. به محض رفتنش به طرف ح یکم

 بود و با ستادهیا نیگوشه کنار ماش هیآوردم و وارد محوطه شدم. چشمم خورد به زارع پور که  در

 اما از گهیم ینبودم که بفهمم داره چ کیزد. براندازش کردم. اون قدر بهش نزد یحرف م تلفنش

 .زنه. خندم گرفت یمشخص بود داره با نامزدش حرف م حالتاش

 یحرف زدن با نامزدش غرق شده بود که حت یتو یمحکم به طرفش رفتم. به قدر یقدم ها با

 .اومدنم نشد متوجه

 .دلم برات تنگ شده -

.... - 

 !دن ینم یحاال حاالها بهم مرخص گهیقدر اضافه خدمت خوردم که د نینه بابا. ا ؟یمرخص -
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... - 

 .طاقت ندارم گهی. من دگهید میکن ! به بابات بگو اجازه بده عقدزمی! عزرهین گمیم -

 و با سرعت برگشت دیکش ینیبه شونه اش. وحشت زده ه دمیقورت دادم و آهسته کوب خندمو

 .اومد یاز پشت خط م یالو الو گفتن یاز دستش افتاد و مات موند بهم. صدا یگوش دنمی. با دسمتم

 !جوابشو بده. خودشو کُشت -

 :دینال

 !جناب ... جناب سروان -

 :رو برداشت؛ گذاشت کنار گوشش و آهسته گفت یندادم. خم شد و گوش ابشوجو

 .زنم خب؟ خداحافظ یمن بعدا بهت زنگ م رهین -

 شد رهیاسترس بهم خ یرو قطع کرد و با کم یگوش

 زارع پور؟ هینامزد باز یجا نجایا -

 ... قربان من -

 !جواب منو بده -

 .ریخ -

 .داد لمیتحو یا دهیزارع پور انداختم. لبخند ترس به یبدو بدو اومد طرفمون. نگاه عطا

 :زد گفت یکه نفس نفس م یدر حال عطا
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 پس؟ یریچرا نم -

  

 قدر سر نیمدت ا نیشد نامزد کرده بود. تو ا یم یسمت زارع پور و نگاش کردم. سه ماه برگشتم

 !کنه یمدونم چرا ول ن یشده بود که نگو و نپرس. حاال نم مهیجر شینامزدباز یها انیجر

 ل؟یکائیشده م یچ -

 .چارهیدفعه رو خوش باشه ب نیا هیاش کنم. بذار  مهیجر ومدین دلم

 .میایاالن م نی. تو برو تو ماشیچیه -

 :دمیلب غر ریبهم انداخت. ز یتعجب نگاه با

 .گهیبرو د -

 . شرمندهستادمیبه طرفش برداشتم و مقابلش ا یاش رو انداخت باال و عقب نشست. قدم شونه

 :که فقط خودش بشنونه گفتم ی. آهسته جورنییانداخت پا سرشو

 !ها ستیخبرا ن نیبعد از ا یدفعه  یول رمیگ یم دیدفعه رو ند نیا -

 :و گفت دیداد. پا کوب لمیتحو یبلند کرد و لبخند پت و پهن سرشو

 !ممنون قربان -

 عمرت اضافه خدمتتا آخر  یبر شیپ ینجوری. اتیسر زندگ یخدمتت تموم شه بر نیبذار ا -

 .آقا سبحان یدار

 .نییو سرشو انداخت پا دیخجالت خند با
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 !امر شما مطاع جناب سروان -

 .یزود رفت دم؛یکش یشد. آه یتو ذهنم تداع وایش یشدم. چهره  نیتکون دادم و سوار ماش یسر

 !فی! واقعا حفیح

 .د و به راه افتادرو روشن کر نیشد و کمربندش رو بست. ماش نیوارد ماش عیپور سر زارع

  

 .کرد ی. اعصابمو داشت خرد مکیبه تراف میخورد یها شلوغ بود و پُر تردد. دو متر نرفته م ابونیخ

 آذر ماه لیکم بشه. اوا نیماش یتو یاز خفگ کمیبشه و  نیتا هوا وارد ماش نییپا دمیرو کش پنجره

 .رفت یینشه بدون کاپشن جانبود که  یهوا طور یرفت. سرد یم یو هوا کم کم رو به سرد بود

 .کرد یاومد و هوا رو سردتر م یم یبار بارون هیتحمل بود. هر چند روز  قابل

 :عطا بلند شد یصدا

 استوار؟ -

 !بله قربان -

 شد؟ یچ یقانون یجواب پزشک -

 بله؟ -

 رو اعالم نکرده؟ جهیهنوز نت یقانون ی. پزشکیاعتماد نیواسه آرم -

 .کنم یم یدگیامروز رس -

 . به زارع پور گفتم همون جامیشد ادهیپ نی. همراه با عطا از ماشمیدیبه ساختمون حادثه رس باالخره
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 .میتا ما برگرد سهیوا

 بود که تو محوطه ییقدم هامون تنها صدا ی. صدامیمحکم به طرف ساختمون حرکت کرد ییقدما با

 سانسور رو زدم و منتظر موندمآ ی. دکمه میستادیآسانسور ا یروبرو می. وارد راهرو شددیچیپ یم

 کرد. خندم یشده اطراف رو کنکاش م زیر یبه عطا انداختم که داشت با چشما ی. نگاهنییپا ادیب تا

 .گرفت

 شده؟ یچ -

 به جلو برداشت و کل راه پله و راهرو رو از نظر ی. قدمدمیپرس یچ دینداد. انگار اصال نشن جوابمو

 .گذروند

  

 عطا؟ حالت خوبه؟ -

 :. برگشت سمتم و آروم گفتدیرس سورآسان

 .یچیهوم؟ ه -

 ؟یمطمئن -

 .الیخ یآره بابا. ب -

 .آسانسور رو باز کردم و واردش شدم و عطا هم پشت سرم وارد شد و در رو بست در

 .شدم رهیمورد نظر رو فشردم و به عطا خ یطبقه  ی دکمه

 ... گمیم -
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 هوم؟ -:عطا

 داشت؟ تیقعوا یکه گفت یجن و روح ی هیقض نیا -

 ه؟یکدوم قض -

 ک؟یزیبود؟ آهان! متاف یچ عه؟یخطرناکن؟ ماورا الطب یپسرا دنبال کارا نیکه ا نیهم -

 .دمیشن ینجوریواال من ا -

 .شده براندازم کرد زیر یو با چشما دیخند

 ه؟یچ -

 .رونیب می. با هم از آسانسور زدسادیاش رو انداخت باال. آسانسور وا شونه

 .خرافاته نایا یگفت یه مشد؟ تو ک یچ -

  

 .آخه برام جالب بود یگم ول یداره؟ هنوزم م یچه ربط -

 ؟یچ -

 ؟یچ یچ -

 برات جالب بود؟ یچ -

 .شنیم دایپ ییآدما نیهمچ نکهیا -

 ذره به اطرافت نگاه هی. ستین تیتو برف و حال ی. تو سرتو مثل الک پشت کردستین یبیعج زیچ -

 !یشیمتوجه م یکن
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 .دمیخند

 ؟ینه چ ؟یچ -

 ؟یو چ یچ -

 ؟یسرمو مثل چ -

 !الک پشت -

 در نکهیدر آورد و کاغذ پلمپ رو پاره کرد. بعد از ا بشیرو از ج دی. عطا کلمیستادیواحد ا یروبرو

 .. خندم بلند شدمیباز کرد، با هم واردش شد رو

 .خرابش نکن گهید یکن یسرقت امثال و حکم م -

 .همش بهانه اس نایکردن و ا انیمهم مفهومه برادرِ من! درست ب -

 .به اطراف انداختم یو نگاه ستادمیهال ا وسط

 .مفهوم رسوندنت نیبا ا یلرزون یتنِ دهخدا رو م -

  

 .تکون داد و جوابمو نداد یخنده سر با

 .مقتول خوش تر است ی هیقض میخب؟ از هر چه بگذر -

 .راف انداخت و برگشت سمتمبه اط قیدق ی. نگاهسادیو کنارم وا دیبه چونه اش کش یدست

 م؟یخب ... از کجا شروع کن -

 طرف آشنا ای یعنیصاحبخونه وارد خونه شده.  تِیو رضا لیده طرف با م یسالم بودن در نشون م -
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 .به عنوان مهمون وارد شده ایاز همخونه ها بوده  یکی ایدوست بوده،  و

 .حرفام موند ی هیتکون داد و با دقت منتظر بق یسر

 نیشد. ا یم دهیسر و صورتش آثار زخم و خراش د یو رو دهیتول با ضرب چاقو به قتل رسمق -

 از خونه کم نشده. پس یا لهیوس چیفرشاد ه یداشتن. طبق گفته  یریدو تا با هم درگ نیا یعنی

 سارقم نبوده طرف

 !خب -

 از قتل هم اومده داشته و دو شب قبل یو دشمن نهیک نایبا ا یوسفیکه بهنام  هیها در حال نیا -

 دیبازم با یبهنام ول یمشکوکن اما نه به اندازه  یلیخودشون خ یبه نوبه  نی. فرشاد و رابسراغشون

 .نظر گرفته بشن تحت

 .طور نیکه ا -:عطا

 کنه. منم به دایپ یزیچ ،ییرد پا ،یعاد ریاثر انگشت غ ای یسرنخ دیزد تا شا یخونه چرخ یتو

 ایاز اثر انگشت اونا  ریغ یاثرانگشت ینبود. حت یف انداختم اما اصال خبربه اطرا یاز اون نگاه تیتبع

 با یاتاق سه چهار متر هیانداختم.  یشدم و به اطرافش نگاه یهم جا نگذاشته بود. وارد اتاق ییپا رد

 داد. از ده یگند م یبود و کل اتاق بو ختهیکامال به هم ر یشلوغ پلوغ. رو تخت زیتخت و م هی

 مختلف. از رمان و یپر بود از کتاب ها زیم یاس. رو قهیآدم بد سل هیزد صاحبش  یداد م یلومتریک

 بود. با زیم یکه رو یمخصوص دانشگاه. چشمم خورد به عکس یگرفته تا کتاب ها یعلم یها کتاب
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 دختر جوون بود که هی. عکسِ صورت سادمیباال رفته به طرفش حرکت کردم و روبروش وا یابروها

 .زد یچونه اش و بهم لبخند م ریگذاشته بود ز دستشو

 .رونیاز عکس برداشتم و از اتاق اومدم ب چشم

 .اومدن، اومد طرفم رونیهم همزمان با ب عطا

 :زمزمه کردم دیناام

 جلسه منتظر گزارش گروه تجسس و یتو دیسرنخ! با نیاز کوچکتر غی. درستین یخبر چیه -

 .میبچه ها باش ی هیو بق یقانون یپزشک

 .آره -

 :گفت جانیدفعه چشماشو درشت کرد و با ه هی

 .یوسفیمظنون! بهنام  نیسراغ اول میر یپس م -

 :به اطراف انداختم یو نگاه دمیتکون دادم. چرخ یسر

 م؟یندار یکار گهید نجایا -

 .ستین یزیچ گه،ینه د -

 سر خونشون؟ انیبه اونا بگم ب -

 .آره -

 :دیچیفرشاد تو سرم پ یفرو رفتم. صدا و به فکر دمیبه چونه ام کش یدست

 با هم دعوا یا هیو پرخاشگر ... پارسال به خاطر قض یاس، عصب وونهیساله ... د ستیپسرِ ب هی -
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 ... نبود. اما یختیر نی. اون موقع اصال امیداشت

  

 ؟یاما چ -

 از یکی یوکه ت دمیکه شن یشد. آبان پارسال حالش افتضاح شد. به قدر وونهید شیچند ماه پ -

 ... کردن شیها بستر مارستانیت

 .بشم رهیو بهش خ رونیب امیب الیعطا باعث شد از فکر و خ یصدا

 !کا؟یم -

 که یچ یعنیبود؟  یحرف چ نیشدم. منظور فرشاد از ا رهیشده بهش خ زیر یزدم و با چشما پلک

 نیداد در مورد ا یم حیو ارتباطشون رو توض شونیداشت دوست یوقت یشده؟ از چه نظر؟ حت وونهید

 .شد ینم یجور نیآوردم. ا یسر در م هیقض نیاز ا دیکردم. با یم یکار هی دینگفت. با یچیه هیقض

 کرد یبهم نگاه م یجیبه طرف در حرکت کردم. به عطا که داشت با بهت و گ "یچیه"گفتن  با

 .رونیندادم و از خونه زدم ب یتیاهم

 تو حالت خوبه؟ -

 .میبر ایبرادرِ من! ب گهیخوبم د ؟یپرس یمعطا چند بار  یوا -

 :مشغول قفل کردن در خونه شد و در همون حال گفت عطا

 خوبته؟ نیا -

 رو به در چسبوند یدیجد ی. پلمپ کاغذبشیانداخت تو ج دشویندادم. در رو قفل کرد و کل جوابشو
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 :ندارم جوابشو بدم سرشو تکون داد و گفت الیخ دید یبرگشت سمتم. وقت و

 بهشون بگم برگردن خونشون؟ -

 !یدیآره. ده بار پرس -

 .خب حاال -

  

 .میو واردش شد میطرف آسانسور حرکت کرد به

**** 

 نبود چند دیشد. بع یشدم و مشغول باز کردن در خونه شدم. هوا رفته رفته سرد م ادهیپ نیماش از

 یزنگ خورد. نگاه میه گوشک اطیتو ح ارمیرو ب نی. برگشتم عقب و خواستم ماشادیبرف ب گهید روز

 رو یاتصال رو زدم و گوش یدکمه  عیبود. سر نیرحسیام یصفحه اش انداختم. از مدرسه  به

 :بغل گوشم گذاشتم

 بله؟ -

 ؟یعسگر یسالم، آقا -

 .سالم، خودم هستم -

 ن؟یحال شما؟ خوب -

 .ممنون یلیخ -

 .رمیگ یپسرتون تماس م یاحتشام هستم جناب سروان. از مدرسه  -
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 شده؟ یطور ن؟یبله شناختم. خوب -

 !کرده یپسرتون با چند تا از بچه ها کتک کار -

 :باال دیپر ابروهام

 !ن؟یرحسیام -

 .بله -

 ن؟یشما مطمئن -

  

 ن؟یببخش -

 شده؟ شیزیکه ... حاال طرف چ نهیمنظورم ا یعنینه  -

 .چند تا خراش ساده اس ست،ین یخدا رو شکر مورد نگران کننده ا -

 .رسونم یخدا من شرمندم، االن خودمو مبه  -

 .منتظرتونم، فعال خدا نگهدار -

 رو گذاشتم یکارت کنه پسر! گوش یرو قطع کردم. خدا بگم چ یگفتم و گوش یلب خداحافظ ریز

 شدم. راه اومده رو برگشتم و به طرف مدرسه حرکت کردم. واقعا نیسوار ماش عیو سر بمیج یتو

 یعصبان یبکنه. صد دفعه بهش گفتم وقت یکار نیبخواد همچ نیسرحیکردم که چرا ام ینم درک

 !بار کن یباقال اریخر ب گهیبعد د یکُش یرو م یکی یزن یم ،یبه طرف حمله کن ینش ریجوگ یهست

 دست من رد شده بود. ده ها ریکردم آروم باشم. ده ها پرونده از ز یم یبودم و به زور سع یعصب
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 .شد یفاجعه ختم م هیبچگانه که آخرش به  یدعواها ،یاموسن یده ها کشتار، دعواها قتل،

 پسر خودم نکهیاز ا دمیترس یآغشته بشه وحشت داشتم. م یدست پسر خودم به خون کس نکهیا از

 !کار کرده یرو نفله کنه بعد تازه بفهمه چ یکیبزنه  تیتو اوج عصبان گهیمثل ده ها آدم د هم

 هی یدعوا وقت یپسر شانزده ساله! تو هیمن بزرگتر بود.  ریماون پسره نبود؟ همش سه سال از ا مگه

 ... شد و زیاومد اونا رو از هم جدا کنه باهاش گالو سرباز

 افته یجنازه م هیو  شهیم ریجوگ گهیبهش چاقو داده بود و اونم مثل هزار تا پسر نوجوون د دوستشم

 !دستش رو

 .پرونده اش بودم ریگیکردم. خودم پ یطرو  شیاش دست خودم بود. خودم مراحل قانون پرونده

 .دیلرز یکرد که ببخشنش تنم م یسربازِ التماس م یبه خانواده  یچه جور دمید یم یوقت

 !حماقت بچگانه هیعجوالنه،  میتصم کیتاوان  فقط

  

 کانون اصالح و یمدت تو نیبعد از گذشتن دو سال و گذروندن ا یسر هم اعدامش کردن. حت آخر

 خداها. پسر دسته گلشون پر پر شده یندادن. حقم داشتن بنده  تیمقتول رضا یاده خانو ت،یترب

 .بود

 کرده یکتک کار هی. اون فقط زنیبر رونیافکار چرند از سرم ب نیبه شدت تکون دادم تا ا سرمو

 یمن نبود. پدر بودم و دل نگرانِ بچه ام. نم رِ یرفتم. تقص شیو من تا مراسم اعدامش هم پ بود

 ی کدونهی یکی یکردم سر بچه  یو اونا رو بررس دمشونیکه دوازده سال تمام د ییبالها مخواست
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 .ادیب خودمم

 زدم نیو از ماش دمیرو کش یدنده رو خالص کردم، ترمز دست عی. سردمیبه مدرسه رس باالخره

 و بدون مدرسه شدم اطیبود. وارد ح قهیدستم انداختم. دوازده و پنج دق یبه ساعت تو ی. نگاهرونیب

 به طرف دفتر قدم برداشتم. به محض عیکه اونجا بودن، سر ییمدرسه و پسر بچه ها اطیبه ح توجه

 یمحکم و مردانه ا یآروم به در زدم. صدا یو چند ضربه  دمیکش یقینفس عم دمیبه در رس نکهیا

 .دیچیگوشم پ تو

 .دییبفرما -

 یکه دور تا دورش صندل یهفت هشت متر اتاق هیبه داخل دفتر گذاشتم.  یرو باز کردم و قدم در

 .بلند گذاشته بودن یگلدون با گال هینشستن معلما بود. وسط دفتر  یشده بود که احتماال برا دهیچ

 احتشام نشسته بود و با اخم به یآقا شیکیبزرگ قرار داشت که پشت  زیچپش دو تا م سمت

 .کرد یدستش نگاه م ریز ی پرونده

 .سالم -

 .از جاش بلند شد دنمیصدام سرشو باال گرفت و با د دنیا شناحتشام ب یآقا

 .نییبفرما ن،یخوش اومد یلیسالم، خ -

 بود ستادهیپسر ا هیدفتر همراه با  یگشتم. گوشه  نیرحسیلب تشکر کردم و با چشمام دنبال ام ریز

 یشونه زد. سرمو به ن یکنم لبخند پر استرس یدارم نگاش م دید ی. وقتدیجو یناخوناش رو م و

 یکبود شده بود و رو یچشماش کم ریانداختم. ز شیبه پسر کنار ینگاه میتکون دادم. ن تاسف
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 لباش فشار یدستش بود رو یکه تو یمشت معلوم بود. با دستمال دمیشا ای یلیس یاش سرخ گونه

 ادمشفرست یپره نم یبه مردم م یجور نیدونستم با فرستادنش به کالس تکواندو ا یداد. اگه م یم

 !خب

 :گفتم یسمت احتشام برگشتم و با شرمندگ به

 ن؟یکار کن یچ نیخوا یبگم! حاال م یدونم چ یمن واقعا نم -

 به جفتشون انداخت و با اخم یزد. نگاه شیقهوه ا یبود رو برداشت و به چشما زیم یکه رو ینکیع

 :گفت

 .قابل بخششه ریکارشون غ -

 نکهیکرد. قبل از ا دنیشروع به لرز یطرز نامحسوس . پاهاش بهدیبه وضوح پر نیرحسیام رنگ

 :بگه در زده شد. احتشام گفت یزیچ

 .دییبفرما -

 و با دیگفت و باهامون دست داد. به طرف پسرش چرخ یجوون وارد شد. سالم یباز شد و مرد در

 .انداختم نیرحسیبه ام ینگفت. نگاه یزیو چ نییاخم کرد. پسره هم سرشو انداخت پا دنشید

 .شده بود اما شدتش از اون پسره کمتر بود یلیزخم و ز بایاونم تقر ورتص

 :گفت یبرگشت سمتم و با شرمندگ پدره

 .اهمیبه خدا من رو س -
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 .پسر من بود ریمن شرمندم، تقص -

 .کار رو کرده نیدونم چرا ا یاصال نم -

 :احتشام بلند شد یآقا یصدا

 کار کنم؟ یچ نایبه نظرتون من با ا -

  

 .به هم گره خورد موننگا

 .احتشام یآقا نیدون یخودتون صالح م یهر چ -:مرد

 !اخراج -

 .حد ممکن باز شد نیو پسره تا آخر ریام یچشما

 ... آقا یول -:نیرحسیام

 !که گفتم نیهم -

 .وضوح به التماس افتادن به

 !نکردم یآقا من که کار -:پسره

 .یشد ینم یشکل نیاالن ا ینکرده بود یاگه کار -

 .رفت. اون دو تا هم مثل جوجه دنبالش راه افتادن یگانیاز جاش بلند شد و به طرف با و

 !آقا میکن ی. خواهش ممید یآقا تو رو خدا! آقا تعهد م -:پسره

 .! تو رو خدا آقاگهید نیآقا اخراج نکن -:ریام
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 :به طرفم برگشت و داد زد ریام

 !گهیبگو د یزیچ هیدِ  -

 .نگاش کردم یحرف چیه یب

 :صدام زد ملتمس

 !بابا تو رو خدا -

  

 .دیدو پرونده رنگش پر دنیشد دوباره به سمت احتشام برگشت. با د دیاز جانب من ناام یوقت

 رو باز زیم یو کشو زیم یبه جفتشون پرونده ها رو انداخت رو تیاهم یبدون دادن ذره ا احتشام

 :با بغض گفت نیرحسی. امکرد

 !آقا میغلط کرد -

 که یجوهر رو برداشت و پرونده رو باز کرد. طور یبهش انداخت. مهر و جعبه  ینگاه مین احتشام

 :گفت میبشنو هممون

 ... یعسگر نیرحسیام -

 .دستش رو گذاشت جلو صورتش و به هق هق افتاد ریام

 !کنم، تو رو خدا یتکرار نم گهیغلط کردم آقا، غلط کردم. به روح مادرم د -

 بازوشو گرفت و بلند د،یدو زشیکنه به طرف م یهنوز داره کار خودش رو ماحتشام  یآقا دید یوقت

 :گفت
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 !کنم، به مرگ بابام ینم گهیبه مرگ بابام د -

 .و تشر زد دیاخم بازوشو کش با

 !به من دست نزن -

 :برگشت سمت آقاهه و با عجز گفت نیرحسیام

 .کنم یخواهش م ن،یبگ یزیچ هیآقا شما  -

 :احتشام و گفت یت. انگار دلش به حالش سوخت، چون برگشت سمت آقابهش انداخ ینگاه مرد

 ن؟یدفعه رو گذشت کن نیا شهیحاال نم -

  

 .نه -

 .دفعه من به حرف اومدم نیا

 .کردن یدفعه! بچگ هی نیفقط هم -

 .زد ییاشکاشو پاک کرد و لبخند کوچولو نیبا سر آست ریام

 .ممنون -

 :دیکش یقیباز و بسته کرد و نفس عماحتشام چشماشو  یندادم. آقا جوابشو

 !کنم یبرو برگرد جفتتونو اخراج م ی! وگرنه بدهایکن یکارا م نیباشه که از ا یآخر یدفعه  -

 .چشم، چشم -

 .نیتعهد بد نیایاالنم ب -
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 .خم شد و پسره هم پشت سرش حرکت کرد زیم یرو عیسر

 از پسره یمعذرت خواه ی. بعد از کلرونیب میتعهد نامه رو امضا کردن از مدرسه اومد نکهیاز ا بعد

 .خونه. همون موقع ها بود که زنگ خونه رو زدن میو بر ارهیب فشویموندم تا ک ریپدرش منتظرِ ام و

 برگردم سمتش به طرف در مدرسه حرکت نکهیبا کوله اش به طرفم اومد. بدون ا ریام باالخره

 .کردم

 :دیچیتو گوشم پ فشیضع یصدا

 !بابا -

 .. چند لحظه بعد کنارم قرار گرفتدیچیقدماشو که تندتر کرده بود تو گوشم پ یندادم. صدا جوابشو

 ؟ییبابا -

  

 .سکوت

 گه؟ید نیاالن قهر -

 .سکوت

 .کردم یکه از هر دوشون عذرخواه یدیخوام. د یمن که گفتم معذرت م -

 سکوت

 ! بابا؟یوا یا -

 .سکوت
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 .خب نیببخش -

 از یکیرفتن.  یدر تجمع کرده بودن و از سر و کول هم باال م یوجل یادیز ی. پسرامیدیدر رس به

 :هیها متوجهم شد و رو کرد به بق بچه

 .کنار نیبچه ها بر -

 .کنار دنیخودشونو کش دنمیسمتم. با د برگشتن

 .نییبفرما -

 :زدم یلبخند

 .ممنون پسرم -

 :دوباره صدام زد نیرحسیام

 !پدر یآقا -

 :طرف و با خنده گفت هی دشیرا کشاز پس یکی دمیچشم د ریز از

  

 گفت؟ یچ ه؟یچ -

 .نیپله نداشت خورد زم نیزم ریگفت فضولو بردن ز -

 !مسخره -

 :گفت گهیپسر د هی. ستادمیا واریگوشه کناِر د هی

 بار کتک؟ ریز یحاال واقعا چرا فرهاد رو گرفت -
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 ه؟یفضولم ک نمیخواستم بب -

 حرف زدنه؟چه طرز  نیبه خدا! ا یشعور یب یلیخ -

 .به عقب برداشت یو قدم دیکش ینیه دنمی. با درونیگفت و از مدرسه اومد ب ییبابا برو

 !دمیترس ؟یینجایا -

 یدونستم چ یشد وگرنه م یمردم خرد م یبود و جلو تیکه اونجا جمع فیاخم کردم. ح بهش

 .کنم کارش

 موتیبا ر م،یدیرس نیش. چند لحظه بعد به مامیحرکت کرد نیازش گرفتم و به طرف ماش رومو

 .باز کردم قفلشو

 یکرد. مثال م یم یپر حرف یاستارت زدم. چونه اش گرم شده بود و ه میسوار شد نکهیاز ا بعد

 اندازه تو دردسر. هر کلمه یدونست داره بدتر خودشو م ینم یکارش من نرم شم ول نیبا ا خواست

 .چشمامو بستم و نفسمو محکم فوت کردم کرد. یم یگفت بدتر با اعصاب و روان من باز یکه م یا

 :که صداش بلند شد میمدرسه دور شد یکوچه  از

 !زور داشته باشم نقدریکردم ا یخوب زدمش ها! فکر نم یول -

  

 جا پارک کردم و برگشتم سمتش. لبخند از لبش رفته رفته محو شد. دست هی عی. سردیخند زیر

 :بلند کردم و بلند گفتم چپمو

 هنت؟بزنم تو د -
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 .گرد شد چشماش

 !نه -

 کردم؟ تتیترب ینجوریمن ا -

 .نگفت و با دلهره آب دهنش رو قورت داد یزیچ

 !بابا تو رو خدا -

 .گذاشتم رو فرمون دستمو

 ؟یمن تو رو فرستادم کالس تکواندو که به مردم حمله کن -

 .در آورد، منم حالشو گرفتم یمن نبود به خدا. خودش بچه پر رو باز ریتقص -

 کار کرد؟ یچ -

 ؟یچ -

 کار کرد؟ یچ گمیم -

 .لبخند زد دهیترس

 ... کار کرد؟ آهان یهان؟ چ -

 :مظلوم کرد و آروم گفت چشماشو

 .مسخرم کرد -

  

 از رون پاش گرفتم. آخش بلند شد یمحکم شگونیگرد شد. دستم رفت سمت پاش و ن چشمام



 
 

 
 

78 

 

  

 

  (دست های خونین ) جلد دوم کیستار 

  
  12رابین هود  

  
  انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

 
 .دردم گرفت ؟یکن یکار م یچ -

 ... یکارا کرد نیاز ا نمیبب گهید یدفعه  هی -

 ؟یچه کار -

 .یریگ یمردم رو به باد کتک م یکه الک نیا -

 بود؟ یالک -

 .بود یآره الک -

 .شدم یعصبان ؟یکن یچرا شلوغش م -

 .یکُش یآدم م یش یم یپس فردا عصبان -

 .و صورتشو چرخوند سمت پنجره دیکش یپوف

 ؟یدیکنم. فهم یذارم و لهت م یکنار م رو یتمام اصول بچه دار نم،یبب گهید یدفعه  هیاگه  -

 .دیخند

 دارم؟ یزهرمار! مگه من باهات شوخ -

 .دیرو لبش ماس خنده

 .نینه، ببخش -

 .یمحروم وتریهفته هم از کامپ هیتا  -

 .دیرو زدم. رنگش به وضوح پر نیگفتم و استارت ماش نویا
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 :کرد اعتراض

 .اِه! بابا -

 !ده روز -

 .گهینکن د تی. اذنیگفتم که ببخش بابا تو رو خدا. یوا -

 !دو هفته -

 !یینه. تو رو خدا! بابا ... بابا وترمیبابا نکن! بابا کامپ -

 ؟یدیکنم. فهم یکال جمعش م یروز. کل کل اضافه بکن ستیب -

 :لب غر زد ری. زیبه صندل دیمحکم رو هم فشار داد و خودشو کوب چشماشو

 .شانس یبترک -

 ؟یدیفهم -

 :دینال یبا ناراحتو  دیکش یآه

 !چشم -

 نیبا ضبط ماش یکه موقع رانندگ شهیزد. برخالف هم یدپرس بود و اصال حرف نم ریراه افتادم. ام به

 دونستم اگه شل یشده بود. م رهیخ رونیبه ب دهیبار رنج نیکرد ا یرفت و اعصابمو خرد م یم ور

 یا واسه خاطر خودشه نه من؟ نمهمه حرص خوردن ه نیا دیفهم ی. نمدهیبعدا کار دستم م رمیبگ

 فهمه من پدرم و دل نگران بچه یخودشو کنترل کنه؟ نم تیموقع عصبان رهیبگ ادیخوام  یم فهمه

 ام؟
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 .گرفت یم ادی دیدادم سکوت کنم. با حیترج یکرد ول یکالفم م سکوتش

  

 رهیخ در آوردم و به صفحه اش بمیج یزنگ خورد. از تو میحس و حال بودم که گوش نیهم تو

 .. عطا بودشدم

 :اتصال رو زدم یگوشه پارک کردم و دکمه  هیرو  نیماش

 عطا؟ -

 ؟یستادیبابا چرا ا -

 ؟ینیب یزنم. نم یدارم با تلفن حرف م -

 :لب گفت ریبا حرص بست و نفسشو محکم فوت کرد. ز چشماشو

 .متنفرم اتیقانون مدار نیاز ا -

 :دیچیعطا تو گوشم پ یندادم. صدا جوابشو

 ؟ییسالم. کجا -

 رسونم خونه. چطور؟ یرو م نیرحسیام -

 .. خودتو برسونمیجلسه دار کیساعت  -

 :بود. گفتم کیربع به  هیبه ساعتم انداختم.  ینگاه

 ؟یندار ی. کارامیباشه م -

 .نمتیب ینه، م -
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 .به سالمت -

 .دادم ریسم رییکردم و به طرف اداره تغ ادهیرو پ ریام م،یدیبعد به خونه رس قهیدق چند

**** 

  

 :رو کرد بهم و گفت یقانون یپزشک یاز پزشکا یکی یوسفی

 . قدرت و عمق ضربه نشوندهیکم به قتل رس یزمان یچاقو با فاصله  یقربان، مقتول با دو ضربه  -

 ی هیناح یتو یکیضربه ها  نکهیشب اتفاق افتاده و ا ازدهیساعت  یقاتل مرده نه زن. قتل حوال دهیم

 در قیوارد شده باعث جراحت عم نهیکه به س یبوده. ضربه ا نهیس یقفسه  یتو گهید یکیو  شکم

 .مرگ بوده یشده و علت اصل قلب

 اول فقط مضروب شده باشه؟ یممکنه مقتول با ضربه  یعنی -:یپورهاد سرگرد

 !ممکنه -:یوسفی

 شد؟ یخونه چ یبازرس ی جهیخب نت -

 ییشناسا شیکیاثر انگشت مشاهده شده که  یسر هی. میخونه رو چک کرد لیتمام وسا -:یعابد

 اثر انگشت رو با اثر انگشت میبه بچه ها سپرد نانیاطم یمنزله. برا نیمتعلق به ساکن یو مابق نشده

 .دادن قیتطب یگانیسابقه دار در با افراد

 جه؟یو نت -

 :گفت یهاشو انداخت باال و با ناراحت شونه
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 .فراد سابقه دار نبودهمتاسفانه اثر انگشت متعلق به ا -

 ن؟یها پرس و جو کرد هیاز همسا -

 .کار رو کردم نیبله قربان. من ا -:دیام

 خب؟ -

 دو مرد از ادیداد و فر یصدا میده و ن ایده  بایجناب سروان! همه معتقد بودن که از ساعت تقر -

 !ادامه داشته ازدهیاومده و تا ساعت  یم خونه

  

 نکردن؟ یپس چرا کار -

 اومده، فکر یم دادیداد و ب یاواخر همش از خونشون صدا نیگفتن چون ا ی. مهیعیر کردن طبفک -

 .ندادن یتیو اهم چنیهم بپ یخوان به پر و پا یبازم م کردن

 ده؟یاون شخص رو ند یکس -:عطا

 !قربان ریخ -:دیام

 همخونه ها هم با هم مشکل داشتن؟ یعنی -:سرگرد

 .نداشتن یجواب دمینگفت. شا یزیکس چ چیه

 .هر دو شاهد آوردن که اون ساعات منزل نبودن نیاما فرشاد و راب -

 !مونه فقط هومن یپس م -

 !رهیکه اونم مال -
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 ن؟یشما مطمئن -:سرگرد

 :کردم. چند لحظه بعد آروم گفتم مکث

 .کنم قربان یم ینه! بررس -

 .خوبه -:سرگرد

 :و گفتم یکردم به عابد رو

 !ادامه بده -

 میمتوجه شد یشده که بعد از بررس دایچند قطره خون پ م،یکرد یخونه رو بازرسکل  -:یعابد

 .به مقتوله متعلق

  

 نجای. ادهیکه با آن مقتول به قتل رس ستیا لهی(آلت قتاله وس ن؟یکرد دایخوبه. آلت قتاله* رو پ -

 )چاقوست هدف

 .قربان! انگار با خودش برده ریخ -:یعابد

 گه؟ید -:سرگرد

 و دستمو تو هم قفل زیم ینگفت. آرنجمو گذاشتم رو یزیچ یبه هم انداختن. کس یهها نگا بچه

 .. تو همون حال چونه ام رو گذاشتم روش و آروم سرمو تکون دادمکردم

 د؟ی. اممیکن یبود. پس شروع م یممنون بچه ها! کارتون عال -

 بله قربان؟ -:دیام
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 تماس نیشتریاواخر ب نیکه ا ی. شماره ایریگ یمکالمات مقتول رو از مخابرات استعالم م ستیل -

 ؟یدیفهم ،یاریتماس رو در م نیطور مشخصات صاحب خط و زمان آخر نیباهاش داشته، هم رو

 :زد و گفت یلبخند دیام

 .چشم قربان -

 .رونیاز اتاق زد ب ،یگفت و بعد از گذاشتن احترام نظام یبالفاصله با اجازه ا و

 و عطا؟ یستوان رسول -

 !بله -

 وارد ینه؟ اگه هست ک ایاونجا هست  یهومن مالک ایکه آ دیریگ یاستعالم م ریشهر مال سیاز پل -

 شده؟

 .چشم -

 .رفتند رونیاز اتاق ب و

  

 استوار زارع پور؟ -

 !بله قربان -

 .منزل نامزد مقتول نیایشما هم همراه من م -

 .بله چشم -

 .میستادیاز جاش بلند شد. به احترامش ا سرگرد
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 .بهم بگو یبرخورد یجان، گزارش کار رو بهم بده و اگه به مشکل لیکائیخب م -:رگردس

 !بله حتما -

 ست؟ین ینکته ا -

 !نیقربان، لطف کرد ریخ -

 .خم کردم یدست دادم و با لبخند سرمو کم باهاش

 !پس فعال خداحافظ -

 .به سالمت -

 .رونیمدم ب. به زارع پور اشاره کردم و از اتاق اورونیاتاق زد ب از

 داد. با ینشسته بود و پاهاشو تکون م یصندل هی یاومدنم چشمم خورد به حسام. رو رونیمحض ب به

 .از جاش بلند شد و به طرفم اومد عیسر دنمید

 ؟یسالم، خوب -

 .. با لبخند با حسام دست داددیو باهاش دست دادم. زارع پور بهمون رس ستادمیا ناچار

 .مایبرو آماده شو االن م -

 .چشم قربان -

 .تکون دادم و برگشتم سمت حسام یسر

 .ستمیممنون، بد ن -

 .نگاش سبحان رو تا اتاق بدرقه کرد و برگشت سمتم با
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 .انگار بد موقع مزاحم شدم -

 .قیواسه تحق میبر میخواست ی! مهیمزاحم چ -

 .گفت و نگام کرد یانداخت باال و آروم آهان ابروهاشو

 .مونم یمنتظر م من نیخب اگه کار دار -

 ؟یش یخسته نم -

 .به شونه ام دیزد و کوب یلبخند

 .مونم ی! منتظرت مهیچه حرف نینه جناب سروان! ا -

 :گفتم یفشردم و با مهربون دستشو

 .گردم یشرمنده، برم -

 .یکن یجبران م یبرگشت یدشمنت! وقت -

 .کردم و موشکافانه نگاش کردم کیبار چشمامو

 منظور؟ -

 .کرد یزیآم تطنیش ی خنده

 !نیهم م،یخوا یبه خدا! ما فقط از شما خبر م یچیه -

 :تکون دادم و تو همون حال گفتم یخنده سر با

 .پس فعال -

 !اهلل ای -
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 نیبرداشتم و عوضش کردم. آدرس نازن یجالباس یدور شدم و وارد اتاق شدم. لباسم رو از رو ازش

 رو زدم. پشت نیماش موتی. وارد محوطه شدم و ربرداشتم. سبحان زارع پور پشت سرم راه افتاد رو

 .کمربندم رو بستم، به راه افتادم نکهینشستم و سبحان هم کنارم نشست. بعد از ا فرمون

 شلوغ بود و شتر با بارش گم ابونایخ گهید یدو بعد از ظهر بود و برعکس هر دفعه  یحوال ساعت

 حاال حاالها راه باز شه. چشمامو بستم دیرس یمبه نظر  دیو بع میکرده بود ریگ کیتراف یشد. تو یم

 .بهش اضافه شد کمیکردن تو تراف ریداشتم، گ یحال و روز خوش یلینفسمو محکم فوت کردم. خ و

 تو نایبوق بوق ماش یسرِ جاش. صدا ادیتا اعصابم ب دمیکش قیبستم و چند بار نفس عم چشمامو

 فرمون ضرب یکرد. شروع کردم رو یمتشنج تر مکه بود،  ینیبود و فضا رو از هم دهیچیپ ابونیخ

 کرده باشم. سبحان هم که انگار مثل من کالفه شده بود و همش به یوقت ُکش یکم دیتا شا زدن

 :دمیدفعه پرس هیکرد. نگاش کردم و  ینگاه م اطراف

 زارع پور؟ -

 .سمتم برگشت

 !بله -

 ...داشتیتو اگه بچه  -

 .رو لبم نشست ی. از حالتش لبخند کمرنگنییاخت پاو سرشو اند دیپسرانه خند یشرم با

 .بله -

 ؟یکرد یکار م یکرد، چ یم یبعد بچه ات کتک کار -
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 :و تو همون حال گفت دیبه موهاش کش یدست

 !داره یخب ... بستگ -

 .روبروم انداختم ابونیبه خ ینگاه

 ؟یبه چ -

 !کار رو کرده نیکه چرا ا نیبه ا -

 .ام رو انداختم باال چونه

 کنه؟ یهم م یمگه فرق -

 .صد درصد -

 .مسخرش کردن نکهیخب مثال به خاطر ا -

 .دیچیپ نیکرد. صداش تو ماش زیو چشماشو ر دیاز مرتب کردن موهاش کش دست

 .ستیراهش ن یفهمونم کتک کار یزنم و بهش م یخب باهاش حرف م -

 زها؟یچ یسر هیکردن؟ مثال محروم کردن از  هیبا تنب ؟یچه جور -

 مسخرش کنن. مثال شما هیکس دوست نداره بق چیه عتایکنم. طب یم داینه نه! اول علتش رو پ -

 مسخرتون کنه؟ یکس ن،یدار دوست

 .نه! معلومه که نه -

 .هم هست یبهتر یراه حل ها گمیبهش م نیمسخرش کنه، به خاطر هم یاونم دوست نداره کس -

 د؟یبه فکر خودم نرس رو لبم نشست. حق با اون بود. چرا یکمرنگ لبخند 
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 .دیچیپ نینگرانش تو ماش یصدا

 قربان؟ -

 بله؟ -

 افتاده؟ یاتفاق نیرحسیام یجسارت نباشه؛ برا -

 .شهی. درست مستین یخاص زیچ -

 .بهش انداختم ینگاه مین

 .. نه! ازت خوشم اومدنیآفر -

 :و گفت دیخند شرمنده

 .قربان نید یخجالتم م -

 .منم به راه افتادملحظه راه باز شد و  نیهم تو

 و برگشتم سمت دمیکش یقیزد. نفس عم یم یلیبه صورتم س زییسرد پا یبود و هوا نییها پا پنجره

 .سبحان

 .آدرس رو بگو -

 .که گفته بود روندم یداشبورد برداشت و شروع کرد آدرس رو گفتن. به طرف محل یرو از تو کاغذ

 که توش ی. کاغذمیشد ادهیپ نیبا هم از ماش .میدینامزد مقتول رس یبعد به خونه  قهیدق چند

 روبرو یبه پالک خونه  یشدم. نگاه رهیطرف درج شده بود رو ازش گرفتم و به پالکش خ آدرس

 :. برگشتم سمتش و گفتمانداختم
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 !میخودشه، بر -

 . دستم رفت سمت اف اف و دکمه اش رو فشار دادم. منتظر موندم تا در رومیستادیخونه ا یروبرو

 ساده یپرس و جو هینداشت واسه  یلی. دلمیکنن. هم من هم سبحان با لباس مبدل اومده بود باز

 .دیچیاف اف پ یتو یمرد یگرفته  ی. صدامیکن کیهاشون رو تحر هیهمسا یکنجکاو

 ه؟یک -

 :بردم و گفتم کینزد سرمو

 .ریسالم قربان، وقتتون بخ -

 .سالم ممنون -

 منزل جناب فروتن؟ -

 .خودم هستم -

 .ییجنا ی رهیهستم از دا یسروان عسگر -

 .داخل دییبله بله، بفرما -

 باز شد. در رو آروم هل دادم و واردش یکیت یرو گذاشت. چند لحظه بعد در با صدا یتق! گوش و

 .. سبحان هم پشت سرمشدم

 نبود و بهمو ستادهیکه کنار در هال ا یچشمم خورد به مرد م،یشدشون که گذشت یگل کار اطیح از

 و باهاش دمیلب سالم گفت. بهش رس ریمتوجه نگام شد سرشو خم کرد و ز یکرد. وقت یم نگاه

 .رونیو کارتمو آوردم ب راهنمیپ بیدادم. سبحان هم باهاش دست داد. دستم رفت سمت ج دست
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 .ییجنا ی رهیهستم از دا یسروان عسگر -

  .و ول سرشو تکون داد و زمزمه کرد شل

 .نیبار فرمود هیبله،  -

 م؟یینجایا یکه واسه چ نیحتما مستحضر هست -

 .بده اطیح یداخل، تو دییبله، بفرما -

 :رو به عنوان راهنما به داخل برد و گفت دستش

 .کنم یخواهش م دییبفرما -

 .مینیمبل بش یفروتن تعارف کرد رو ی. آقامیخونه شد ییرایوارد پذ انیاهلل گو ای

 شربت؟ ای نیکن یم لیم ییچا -

 .دینیکدوم، لطفا بنش چیه -

 .کنم یخواهش م -

 !شم یممنونتون م دینیاگه بش م،یومدین یمهمون یجناب ما برا -

 :گفت یخش دار یمبل روبرومون نشست. با صدا یخودش هم رو و

 .جانم، من در خدمتم -

 رو به ادداشتشیو دفتر  بشیج یشدم. سبحان دست کرد تو رهیتو هم قفل کردم و بهش خ دستمو

 .و مشغول نوشتن شد دیکش رونیب یخودکار اههمر

 ن؟یشناخت یدامادتون رو چقدر م ن،یشما، آرم -
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 گفتن پسر یکردم. م یدرست حساب قیدخترم، دربارش تحق یکه اومده بود خواستگار یموقع -

 .. منم دخترمو دادم بهشستیحرفا هم ن نی! اهل الکل و اهیکار ه،یخوب

 دشیبخواد تهد یکس ایدعوا داشته باشه؟  یکه با کس نیدین بود، دکه نامزد دخترتو یمدت نیتو ا -

 کنه؟

 .دمینه، من ند -

 دخترتون؟ یالیفام نیب ن؟یدیکنه؟ شما د یکتک کار یتا حاال شده با کس -

 .نه -

 یهال قدم زدن. چند لحظه گذشت، سبحان سرشو از رو یجام بلند شدم و شروع کردم تو از

 ها و به طرف یاز صندل یکی یپشت یشد. دستمو گذاشتم رو رهیهم خبلند کرد و منتظر ب دفترش

 .فروتن خم شدم یآقا

 باشه؟ دهیکه جواب رد شن یداشت؟ کس یدو نفر خواستگار سمج نیخانم، قبل از وصلت ا نینازن -

 .کرد زیداد و چشماشو ر هیتک یصندل یپشت به

 .نبود یداشت، همشونم آدم حساب یادیز یخواستگارا نینازن -

 .خانم به خاطر ازدواجش دست به قتل اون مرحوم زده باشه نیا یقبل یممکنه خواستگارا -

 .شیشونینشست رو پ یاخم

 .رممکنهیغ نیا یول -

 .جناب نیبعدم شما هنوز جواب منو نداد ن؟یبزن یحرف نیهمچ یصراحت نیبا چن نیتون یچطور م -
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 .سمشنا یاونا رو م یچون ... چون من همه  رممکنهیغ -

 .و نفسشو محکم فوت کرد دیبه موهاش کش یدست

 کدوم سوال جناب سروان؟ -

 ر؟یخ ایداشتن  یخواستگار سمج نکهیا -

 .نه -

 نه؟ -

 .کار خودشون یجواب رد رفتن پ دنیخواستگارهاش بعد از شن یآره؛ نه! همه  -

 .جالبه -

 .ر زدم و روش نشستمرو دو یبرداشتم. صندل یصندل یپشت یتکون دادم و دستمو از رو یسر

 دختر خانمتون هستن؟ -

 !بله. هستش -

 نمشون؟یتونم بب یم -

 .صداشون کنم نیالبته. صبر کن -

 .متشکرم -

 از هال خارج شد، برگشتم سمت نکهیزانوش و از جاش بلند شد. به محض ا یگذاشت رو دستشو

 :گفتم یآروم ی. با صداسبحان

 .ومدین رمونیگ یزیباباهه چ نیاز ا -
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 .بدونه یشتریب ییزایقربان، فکر کنم نامزدش چ یول -

 .دوارمیام -

 سالن گذاشته نییهم پا یدکور هیمبل بود.  ییرایخونه انداختم. دور تا دور پذ ییرایبه پذ ینگاه

 تق تق در چشم از ینصب کرده بودن. با صدا ینچیو چهار ا ستیب ونیزیتلو هیکه روش  بودن

 در یآستانه  یتو یبا لباس مشک فیدختر قد کوتاه و نح هیشدم.  رهیبرداشتم و به در خ ونیزیتلو

 .میبود. به احترامش از جامون بلند شد ستادهیا

 :صاف کرد و گفت صداشو

 .کنم یخواهش م نیی. بفرمانیسالم، خوش اومد -

 که یمبل یرو نه،یدونستم همون نازن ی. دختره که ممیو دوباره سرجامون نشست میکرد تشکر

 .نشسته بود، نشست پدرش

 . شک نداشتم. چشمامودمید ییجا هیدونستم اونو  یآشنا بود. م یبیاش به طرز فوق العاده عج افهیق

 بود که یاومد! همون عکس ادمیدر ذهنم زده شد.  یکردم و صورتشو از نظر گذروندم. جرقه ا زیر

 :متانت گفتمو با  دمیکش یقیکردم. نفس عم دایمرحوم پ یخونه  یاز اتاقا یکی یتو

 خانم؟ نینازن نیخوب -

 :زد و گفت یرمق لبخند یب

 !گذره یممنون، م -

 .دیکش یقی. چشماشو محکم رو هم فشار داد و نفس عمدیاش لرز چونه
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 .خدا بهتون صبر بده گم،یم تیتسل -

 .دیکش یشالشو تو دست گرفت و آه ی شهیر

 .ممنونم -

 سوال از شما یسر هیروند پرونده  عیتسر یمجبورم برا یهستم ول تتونیوضع یمن متوجه  -

 ن؟یدار شوی. آمادگبپرسم

 .نیدون یکنم، هر جور صالح م یخواهش م -

 .نیبگ تونییشروع، از آشنا یخب برا -

 .زد و بعد از چند لحظه شروع کرد به صحبت کردن هیتک یصندل یپشت به

 .ذاشت ینم یسر به سر کس ادیه زپسر معقول ک هیخوند.  یبود. اونم مثل من عمران م میهم کالس -

 قدم بشه. بعد از شیخواد پ یو م ادیکه گفته از من خوشش م دمیدو ترم بعد از بچه ها شن حدودا

 رو تمیرضا ینه. وقت ای میکه راض دیماجرا خجالت رو گذاشت کنار و عالقشو ابراز کرد. ازم پرس یکل

 !خانوادشو فرستاد جلو دید

 ن؟یچند وقته نامزد -

 .ه ماهس -

 ن؟یشناس یرو م گهیچند وقته همد -

 .سال هیحدودا  -

 ن؟یستیمشکوک ن یخانم شما به کس نینازن -
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 :پا و اون پا کردن گفت نیا یکرد. آب دهنشو قورت داد و بعد از کم نگام

 !چرا -

 :گفتم عیسر

 ؟یک -

 .فرستاد رونیبست و نفسشو به صورت آه ب چشماشو

 .همخونه هاش -

 .باال دیپر ابروهام

 چرا؟ -

 ...خبخب ...  -

 .دیکش یقیعم نفس

 و امکان به وجود اومدن کدورت کنیبه اون نزد یا گهیخب اونا همخونه هاشن، بهتر از هر کس د -

 .هیا گهیاز هر کس د شتریاونا ب نیب

 ن؟یفقط به خاطر هم یعنی -

 . گفت تو خونه مشکل داره یهمش م نیاواخر آرم نیخب آره، خصوصا که ا -

 .کردم زیر چشمامو

 گفت؟ یم یچ قایمقتول دق -

 گفت؟ یم یچ ،یچ یشم! درباره  یمتوجه نم -
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 گفت؟ یم ی. چگمیمشکالت تو خونه اش م یدرباره  -

 میکرد ی. هر دفعه هم با هم صحبت مدیرس یبه درساش نم ادمیخب ... خب سردرد داشت و ز -

 .. همش جنگ و دعواستکه شدم، گفت تو خونه مشکل داره شیِ بود. پاپ گرفته

 ؟یسر چ -

 .اش رو انداخت باال شونه

 .دمیوقت نفهم چیدونم، ه ینم -

 شه؟یمگه م -

 :دیهم فشرد و نال یپف کرده اش رو رو یچشما

  

 گفت تو یبا من صحبت کنه. م شینیچن نیمشکالت ا یدرباره  ادیعادت نداشت ز نیآره. آرم -

 .سوالمو نداد نیجواب اوقت  چی. هشهیناراحت نکن، درست م خودتو

 .رو گونه اش سُر خورد یاشک یو قطره  دیکرد. چونه اش لرز نگام

 !وقت چیه -

 صورتش کرد و به هق لیدادم. دستشو حا هیتک یصندل یکردم و به پشت یکردنش نچ هیاز گر متاثر

 .افتاد هق

 کنه. دشمن رو هم با دست از پا خطا دمیبار ند هیآقا بود.  یلیآقا بود، به خدا خ یلیخ نیآرم -

 .حقش نبود نینبود، به خدا ا نیکرد جناب سروان. حقش ا یدوست م خودش
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 .دیچیتو گوشم پ نینازن یقدم زدم. صدا ییرایاز جام بلند شدم و تو پذ آروم

 جناب یبه چه جرم ؟یازم گرفت. به چه حق زمویخبر عز یاز خدا ب هیآشغال اومد و کُشتش.  هی -

 کار کرده بود؟ یمن چ ی چارهیب مگه نامزد سروان؟

 :زد غیدفعه ج هی

 کار کرده بود؟ یچ -

 .نیلطفا آروم باش م،یکن یخانم آروم! درک م -:سبحان

 شد رهیو اشکاشو پاک کرد. مظلوم به سبحان خ دیصورتش کش یرو ینفس نفس افتاده بود. دست به

 .آروم گردنشو کج کرد و

 .دیببخش -

 :زدم و گفتم ینیغمگ لبخند

 .کنم، مرگ همسر سخته یدرک م -

 :شدم و گفتم رهیخ نیآه تو گلوم رو خفه کردم. دوباره به نازن و

 ساعات قتل ی. دو تا از اونا شاهد آوردن که تومیبه عمل آورد قیو تحق ییما از همخونه ها بازجو -

 .نبودن منزل

 کدومشون؟ -

 ن؟یشناس ی. مانوردیدر نیپور و راب انیفرشاد آر -

 :لب گفت ریزد و سرشو تکون داد. ز یزهرخند
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 .زدم کار خود آشغالش باشه یحدس م -

 .کردم اخم

 ه؟یحرف چ نیمنظورتون از ا -

 ؟یداره به نام هومن؟ هومن مالک یهمخونه ا نیآرم نیدونست یم -

 .آره -

 اون شب قتل کجا بوده؟ نیدون یشما م یپرسم ول یخوام م یمعذرت م -

 .ریگفتن مال یدوستاش م -

 :لب زمزمه کرد ریزد و با تمسخر ز یپوزخند

 !! آره جون خودشریمال -

 چطور؟ -

 :کرد، زمزمه کرد ینگاه م رهیخ یقال یکه انگار تو حال خودش نبود و فقط به گل ها نینازن

  .دروغ گفته دمیقول شرف م -

 !فهمم ینم -

 .جا به جا شد یرو صندل یسرش مرتب کرد و کم یرو رو شیشال مشک کالفه

 .نیفراموشش کن ،یچیه -

 ن؟یدون یم یزیشما چ -

 .کرد و سرشو تکون داد نگام
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 .نه -

 .رسه یطور به نظر نم نیا یول -

 کاراش نیکالفه بود. کم کم داشت با ا یو اونا رو عقب فرستاد. کالفه  دیبه موهاش کش یدست بازم

 .کرد یمنو هم خرد م اعصاب

 :تحکم گفتم با

 ن؟یه من نگاه کنب قهیدق کی شهیخانم م -

 .شد رهیو بهم خ دیاز ور رفتن با شالش کش دست

 .دییبفرما -

 ؟یچ یهومن مالک -

 :. نگاه ازم گرفت و گفتدیکش شیشونیبه پ یدست

 .خب ... خب ... خب من بهش ... مش ... راستش مشکوکم -

 چرا؟ -

 .ستین یآدم جالب -

 :گفتکامال آشکار  یبار با حرص نیشد و ا رهیبهم خ دوباره

 .فقط ادعا داره -

 .شده بود رهیبه حرکاتم خ یچشم ریخاروندم و چند لحظه سکوت کردم. اونم ز چونمو

 ن؟یمطمئن -
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 .ستمیحدسه، مطمئن ن هیفقط ... فقط  -

 ست؟یحرفا که ن نیبچگانه و ا یدونم تالف یچه م ای ،یا نهیرید ی نهیبه خاطر مثال ک یعنی -

 ... نجایمن دارم ا نیگ یبه من م نیا دارنامزد منو کُشتن اون وقت شم -

 .وسط حرفش دمیپر

 !نه، معلومه که نه -

 .بمیو دستمو فرو کردم تو ج دمیکش یقیعم نفس

 .میدار اجیشما احت یخانم ما به همکار دینیبب -

 .تکون داد سرشو

 .متوجهم -

 .شه یروند پرونده کند م د،ینکن یو اگه شما با ما همکار -

 .بله -

 .به قاتل دنیرس رید یعنی نیو ا -

 .شد رهیخ بهم

 .بدتر یانجام کارا یحت ایفرار  یفرصت دادن بهش برا یعنیبه قاتل  دنیرس ریو د -

 .تو تنش نشست. چشماشو باز و بسته کرد یلرز دمیوضوح د به

 .دونم یکه م هیزیاون چ یهمه  نیا نیکنم، باور کن یم یمنم دارم باهاتون همکار -

 .نیمنونم. محبت کردخب، م یلیخ -
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 .و رو کردم به سبحان بمیفرو کردم تو ج دستمو

 بده؟ ادداشتتیبرگه از دفتر  هی -

 .بله چشم -

 .شد و داد دستم زیخ میبرگ ازش کند و ن هی عیسر

 ن؟یخوا یخودکار و دفتر رو م -:سبحان

 .فقط خودکار -

 .دییبفرما -

 رو یاداره به همراه داخل یوش. شماره و خم شدم ر ییرایوسط پذ زیم یرو گذاشتم رو کاغذ

 .نینازن یو گرفتم جلو نوشتم

 به ذهنتون اد،یارزش ب یبه نظرتون ب دیکه شا یزیهر چ ،یزیاداره اس. اگه هر چ یشماره  نیا -

 و چهار ساعته منتظر تماس ستیچه موقع از شبانه روز باشه، من ب ستی. مهم ننیبهم اطالع بد اومد

 .شهیمتوجه م نیکاغذ نوشتم بگ یرو که رو یداخل نیان، همهستم. به نگهب شما

 .زد ینیبهش انداخت. لبخند غمگ یرو گرفت و نگاه کاغذ

  

 .نیممنون. بله، لطف کرد -

 .کنم، با اجازتون یخواهش م -

 و نی. نازنرونیب میاز خونه اومد یکردم که از جاش بلند شد و بعد از خداحافظ یسبحان اشاره ا به
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 .دم در بدرقَمون کردنتا  پدرش

 :به سبحان انداختم و گفتم ی. نگاهمیو به طرف اداره حرکت کرد میشد نیهم سوار ماش با

 ؟یکه گفت رو نوشت ییزایچ یهمه  -

 .بله قربان! کاملِ کامله -

 .رمیگ یخودت باشه بعدا م شیخوبه، پ -

 .بله چشم -

 .و در رو باز کرد دیمحکم پا کوب دنمونیدبود با  ستادهیدر ا یکه جلو ی. سربازمیدیاداره رس به

 ازم تیشدم. سبحان هم به تبع ادهیپ ن،یتکون دادم و واردش شدم و بعد از پارک کردن ماش یسر

 تکون دادم و دنبال ی. سردیچیپاها تو گوشم پ دنیکوب یشد. وارد اداره شدم. صدا ادهیپ نیماش از

 اومده و االنم تو شیفورس ماژور پ تیمامور هیدونستم اگه به شانس منه، حتما  یگشتم. م عطا

 !!!دونم ی. من که مستین یکالنتر

 .رفت یم یبه دست به طرف ییچا ینیکه چند متر اون طرف تر از من، س نیخورد به پورحس چشمم

 تو ختیر ییهول شد و اومد احترام بذاره تمام چا دنمیصداش زدم. برگشت سمتم و با د عیسر

 .ینیس

 ؟یکار کرد یودت! چرو خ یزینر -

 .ستین یزیشرمنده قربان، چ -

 .ستادمیتکون دادم و روبروش ا یسر
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 کجاست؟ یسروان صولت -

 .داد لمیتحو ییکرد و بعد از چند لحظه، لبخند کوچولو یفکر

 !دونم واال ینم -

 :گفتم کالفه

 ؟یدون یکه م نوینه؟ ا ایاداره هست  -

 :گفت عیسر

 .تنبله قربان، هنوز اداره هس -

 .خوبه، برو به کارت برس -

 سرگرد روشن بهش گزارش شیخواستم برم پ ی. مدمیهامو بلند کردم و به طرف پله ها دو قدم

 .و جو از نامزد مقتول رو بدم پرس

 یصندل یروبروم، رو قایسه چهار تا پله رو رفتم باال، چشمم خورد به حسام که دق نکهیمحض ا به

 !حوصله یبداخالق، کالفه و صد درصد ب ،یکرد. عصبان ینگام م یورج هیانتظار نشسته بود و  یها

 که یداد، لبخند لمیتحو یکرد و لبخند کج و کوله ا زیکنم، چشماشو ر یدارم نگاش م دید یوقت

 اش و تا کمر خم شد. خندم گرفت. حقم نهیبود اال لبخند. دستشو گذاشت رو س یهمه چ هیشب

 دادم و راه اومده لشیتحو ییفکر لبخند دندون نما نیردم. با امعطلش ک یخدا! حساب یبنده  داشت

 یزیاز جاش بلند شد و باهام دست داد. تا دهنشو باز کرد تا چ عیسر دم،یبرگشتم. بهش که رس رو
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 :تند گفتم بگه

 امیکار فوق العاده واجب دارم، بعد م هیسرگرد  شیرم پ یمن االن م نیبب زم،یحسام جان، عز -

 بهت. باشه دمیو قتل و کُشت و کشتار و همه و همه رو م یخبر یو اقسام سوژه ها انواع شت؛یپ

 پسرم؟

  

 :کرد اعتراض

 ل؟یکائیاِ! م -

 .دمیدو طرف صورتش رو بوس عیسر

 . باشه؟شتمیمن پ یتا صد بشمار -

 ؟یمرد حساب یزن یبچه گول م ی! مگه دارلیکائیم -

 .امیاالن م ریبه جون ام ام،یاالن م -

 از یکیفر،  انیبردم. حسام بهرام ورشیتو هوا براش تکون دادم و به طرف پله ها  دستمو

 حرفه شده نیشد که وارد ا یم یسه سال هیخودش  یبود. طبق گفته  ییجنا یروزنامه ها خبرنگاران

 . به خاطر رفت و آمدشهیها و دوائر مختلف م یهم هست که وارد کالنتر یدو سال م،یسال و ن کی و

 یآزار و خوب یب ی. بچه یمیهم صم یو تا حدود میشده بود قیبا هم رف نجایبه ا ادشیعاده زال فوق

 بابت نیسمج و رو اعصاب نبود و از ا یبودن. از اون دست خبرنگارا یهمه ازش راض بایو تقر بود

 .کردم یخدا رو شکر م واقعا
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 .دیچیو در زدم. صداش تو گوشم پ دمیبه اتاق سرگرد رس باالخره

 .نییبفرما -

 .گذاشتم یرو باز کردم و احترام نظام در

 .سالم جناب سرگرد -

 :گفت دنمیبلند کرد و با د سرشو

 .یسالم سروان، خسته نباش -

 .ممنون قربان -

  

 اومده؟ شیپ یمشکل -

 .سادمیحرکت کردم و روبروش وا زشیطرف م به

 .دادن گزارش اومده بودم یقربان برا -

 .داد هیتک شیصندل به

 ؟یسادیچرا سرپا وا ن،یبش -

 .راحت ترم یجور نیممنون، هم -

 .بگو -

 گفتن که بهش یکردن و م یبه نام بهنام صحبت م یپسر یدوستان مقتول، درباره  یقربان همه  -

 .یوسفیبهنامه، بهنام  یظن ما رو نیشتریخاطر ب نی. به هممشکوکن
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 .مقتول مهمه کانینزد یتک تک گفته ها -

 !بله، حتما -

 نهیثابت شد که قاتل آرم ییبازجو نی. اگه حادیبه عمل ب ییبازداشت بشه و ازش بازجو دیبهنام با -

 آقا پسر نیا هیعل یچون مدرک ستم؛یگفت من قاتل ن ایرو بروز نداد  یزیچه بهتر اما اگه چ که

 .میآزادش کن میمجبور م،یندار

 .تکون دادم سرمو

 .میکن یکار رو م نیبله جناب سرگرد. در دست اقدامه، هم -

 .خوبه -

 ن؟یبا بنده ندار یکنم. امر یکار رو م نیدر اسرع وقت ا -

  

 .ینه، مرخص -

 شهیم ی. کدمیکش یقیو نفس عم دمیبه صورتم کش ی. دسترونیو از اتاق اومدم ب دمیپا کوب محکم

 برم خونه استراحت کنم؟ من

 .و به راه افتادم دمیکش یته دل آه از

 :داد زد عیمتوجه من شد، سر یکرد. وقت یصحبت م یطا که داشت با استوار مولوخورد به ع چشمم

 .صبر کن، نرو کارت دارم -

 دادم تا صحبتاش تموم شه. کامال خسته و کالفه هیتک واریو به د سادمیهمون جا وا یحوصلگ یب با
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 د کنارم اومد وآتو بده دستم تا بزنم فکشو خرد کنم. چند لحظه بع یکیو فقط منتظر بودم  بودم

 .دست داد باهام

 !ها هینظام طیمح یناسالمت ستیخودت که ن یخونه  ؟یزن یچه خبرته از همون جا داد م -

 .زد پلک

 ؟یچته چرا اعصاب ندار -

 من اعصاب ندارم؟ -

 ! زشته، چه خبرته؟سیه -

 پله ها حرکت برداشتم. پا به پاش از راهرو گذشتم و به طرف واریام رو از د هیو تک دمیکش یپوف

 .میکرد

 !خوام برم خونه بخوابم ی. فقط مرمیم یم یباور کن دارم از خستگ -

 ن؟یفقط هم -

 .کردم نگاش

  

 ه؟یزیخب آره، کم چ -

 .دیخند

 !زهرمار! اعصاب ندارم ها -

 ؟یر یکه تموم شده، چرا نم فتتیکنه. ش یم یپات یمن قاط یخب بابا! چه زودم برا یلیخ -
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 .دنبال بهنام میبر دیبا هگید قهیچند دق -

 م؟یجونم؟ بر -

 .میبله، بر -

 !. خودت بروامی! من نمیغلط کرد -

 .برمت یبه زورِ کتک م -

 .گرد شد چشماش

 ها. به من چه آخه؟ یهست یعجب آدم -

 .یپرونده ا نیکه نرفته توام مسئول ا ادتی -

 :کردم و آروم گفتم کیاومدم و برگشتم سمتش. لبم رو به گوشش نزد نییپله رو پا نیآخر

 !زیبرادر زنِ عز -

 .لبخند بهش چشمک زدم. نفسشو محکم فوت کرد با

 .که حاضر شد زن تو بشه دیازت د یچ وایدونم ش یمن نم -

 ... راجع به همسر مرحومم حرف نزن ها! وگرنه -

  

 گه؟ید قهی. حاال چرا چند دقشهیم یرتیخبه حاال توام! واسه من غ -

 :برگشتم سمتش و گفتم ستیاز حسام ن یمطمئن شدم خبر یانداختم. وقتبه اطراف  ینگاه

 .معطل بشه، گناه داره نیاز ا شتریخوام ب یهست معطل شده. نم یساعت هی چارهیحسام اومده. ب -
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 .میباشه، بر -

 . جواب سالم بچه ها رو دادم. با چشمام دنبالمیاونجا بود، شد لمیو وسا زیکه م یهم وارد اتاق با

 .کردن ینشسته بود و داشتن با هم صحبت م یگوشه، کنار اعتماد هیگشتم که  امحس

 !نجایا ایحسام جان، ب -

 .دست داد و ازش جدا شد. روبروم نشست دیلبخند با ام با

 .ها! شرمنده یمعطل شد یحساب ؟یخوب -

 ... خواه -

 :و گفت دیبه در کوب دیام "خواه"حسام گفت  تا

 قربان اجازه هست؟ -

 !تو ایب -

 .سمتم و احترام گذاشت اومد

 شد؟ یآزاد. چ -

 شد به ساعت چهار یتماس مربوط م نیمقتول رو در آوردم. آخر یتمام تماس ها ستیقربان ل -

 .نیاز ظهر از نامزدش، نازن بعد

 .باز هم نامزدش -تماس؟ نیشتریب -

 از اون؟ ریغ -

 .گرفته یتماس نم یبا اون گوش ادیز یقربان کس -
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 .نونمم -

 .سمت عطا برگشتم

 ن؟یکرد یبررس -

 .شد رهیخورد و بهم خ یتکون

 .هم اومده مایگفت که هومن اون جاست و با هواپ ریمال سیپل م،یکرد یبررس -

 خب؟ -

 .دهیبرگشت رو هم خر طیگفتن بل نکه،یبعد ا -

 ه؟یواسه کِ -

 !ندهیآ یهفته  ی کشنبهی -

 .کردم یفکر

 امروز چند شنبه اس؟ -

 :شکوند گفت یکه قلنج دستشو م یر حالد حسام

 .دوشنبه -

 .بله -گه؟یشش روز د یعنیجسارتا  -:دیام

 ست؟ین رید کمی یشرمنده ها ول -:دیام

 : گفت یعصب عطا

 !رهید یلیخ یلیخ ره،ید یلیخ -
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 ؟یپس چ -

 :شونه اش رو انداخت باال عطا

 .شه یبلند نم ییمایهواپ چیهم ه کشنبهیروزا خرابه و تا  نی. هوا اطهیبل نیاول -

 اد؟یمُرد با اتوبوس ب یحاال م -

 :با خنده گفت دیام

 .رن ینم ییجا مایتر از هواپ نییقربان مردم با کالسن. با پا -

 .رو لبم نشست یلبخند

 :به چونه ام و گفتم دمیکش یدست

 !بوده ریپس واقعا مال -

 .به رون پاش دیوبک یآشکار با مشت م یتیحسام که با حرص و عصبان یرفت پ حواسم

 :و گفتم دیسمت ام برگشتم

 .یبر یتون یباشه. ممنون! م -

 !جانم؟ من در خدمتم -.. برگشتم سمت حسامرونیگذاشت و از اتاق رفت ب احترام

 .محکم فوت کرد نفسشو

 کارتون تموم شد؟ -

 ؟ینداز یم کهیت -

 .زد یپوزخند
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 من؟ ؟یک که؟یت -

 !که ینیب یسرمون شلوغه، م -

 :گفت کالفه

 !بله، متوجهم کامال -

 ... خوام یخب، من معذرت م یلیخ -

 دستمو آوردم باال و مقابل صورتش گرفتم. بدون توجه به حرص و عیافتادم. سر یزیچ ادیدفعه  هی

 :برگشتم سمت عطا و گفتم عیسر جوشش

 عطا جان؟ -

 جانم؟ -

 .کنه قیهومن و بهنام تحق یبگو درباره  دیبه ام -

 .رهیگفتن مال هومن رو که -

 داد که قاتل اون یآقا شکاره، احتمال م نیاز دست ا یلیخ یلیدونم. نامزد مقتول، خ یاونو که م -

 یاز رو عیسر.. الزم دارماریآقا با هم مشکل داشتن. سابقه اش رو واسم در ب نی. انگار مرحوم و اباشه

 :بلند شد و گفت یصندل

 !باشه، من رفتم -

 :خودم رو کج کردم و بلند گفتم ی. کمبه طرف در حرکت کرد و

 !یوسفیپسره! بهنام  نیدنبال ا میبر دیها! با رونیب یاز اداره نر -
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 .نه حواسم هست -

 .تکون دادم و برگشتم سمت حسام یسر

 ...ببخشی -

 دستش یکیداد اون  یمعده اش و فشار م یدستشو گذاشته بود رو هیحالتش شدم.  یمتوجه  تازه

 .دیکش یشکمش خم شده بود و به زور نفس م یدهنش. رو یود جلوهم گذاشته ب رو

 :خم کردم و با تعجب گفتم سرمو

 تو؟ یحسام! خوب -

 .و آهسته سرشو تکون داد دیکش یقیعم نفس

 :کرد زمزمه

 !خو ... بم -

 .دیکش یقینشست و نفس عم صاف

 !خبر ... بگو -

 !پاشو ببرمت دکتر ؟یمرد حساب یخبرِ چ -.ستادمیجام بلند شدم و کنارش ا از

 .گرفت و منو کنار خودش نشوند دستمو

 .باور کن حالم خوبه. بگو! به خدا دربدر دنبال خبرم -

 ... حسام یول -

 !بگو -
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 .و کالفه دستمو فرو کردم تو موهام دمیکش یپوف

 بگم خب؟ یچ -

 .خبر روز نیدسته اول تر -

 .زد یچشمک و

 .شدم رهیگرد شده بهش خ یچشما با

 !وونهید -

 .سادمیکنارش وا یرو شکمش خم شد. با نگران یدفعه اخماش رفت تو هم و کم هیاما  دیخند

 !ستیتو حالت خوب ن -

 .خوبم -

 .! پاشو ببرمت دکتریاریسر خودت م ییبال هیخوبم خوبم نکن.  نقدریپاشو حسام، پاشو ا -

 ... باور کن حالم خوبه -

کنه. باور  یعود م ییهوی. هیعیمعده درد دارم، طب -:ادامه داد دهنش رو قورت داد و بعد از چند لحظه آب

 .خبر رو بگو نیبش ست،ین یزیکن چ

 بگم آخه؟ یخبر چ -

 .آهان! هومن ؟ی... چ یکیو اون  یوسفیبهنام  نیکه دستتونه، هم دیجد یپرونده  نیهم -

 ... بابا -

 !رهیتن بم نیمرگِ حسام، ا -
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 :بهش انداختم و بعد از چند لحظه مکث گفتم ی. نگاهکردم و نفسمو محکم فوت کردم ینچ

 حسام؟ -

 !جان -

 .قتل همش دو روزه اتفاق افتاده نیا ،یکن یرو پخش نم یخبر ،یریگ ینم لمیف ،یکن یضبط نم -

 !کنم یراحت، پخش نم التینه ... نه! خ -

 .کردم شیدفعه خال هیهامو پر باد کردم و  لپ

 .پسرِ جوون کشته شده هی -

 :گفت تند

 کجا؟ -

 .خونشون -

 ؟یبا چ یعنینه ...  -

 :دیادامه اش رو بگم که بازم پرس اومدم.چاقو باشه رهی. احتمال مزینوک ت یش هی -

 ه؟یاسمش چ -

 !گهیگم د یبابا! صبر کن دارم م یا -

 .شد زونیهاش آو شونه

 !نیی! بفرمانیببخش -

 .پلک زدم کالفه



 
 

 
 

117 

 

  

 

  (دست های خونین ) جلد دوم کیستار 

  
  12رابین هود  

  
  انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

 
 گفتم؟ یم یچ -

 .اسمش -

 !یاعتماد نی... آرم نیآهان! آرم -

 .رفت سمت دهنش دستش

 شد؟ یچ -

 ... جوون بود؟ ستین یزیکم حالت تهوع دارم. چ هی ن،یببخش -

 :تاثر گفتم با

 .و دو سال سن داشت ستیهمش ب چاره،یآره ب -

 .دفعه خم شد و دوباره به شکمش فشار آورد هی

 :گفتم ینگران با

 :ه سکوت گفتو بعد از چند لحظ دیکش یقیعم نفسحسام؟ -

 کجاست؟ یی... دست ... دستشو نیببخش -

 .رفت باال ابروهام

 ام؟یب یخوا یراهرو سمت چپ. م یانتها -

 رفت تا از اتاق خارج بشه دستشو یکه جلو م ی. در حالدیجاش بلند شد و چند بار کوتاه نفس کش از

 .هوا تکون داد تو

 .نه ... نه! حالم ... خوبه -
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 اتاق یها یکاش یرو یزرد رنگ عیدفعه خم شد و عق زد. ما هیه در برسه که قدم مونده بود ب چند

 .و رفتم کنارش دمی. از جام پرختیر

 !هیگر ریز زد

 !نی... ببخش نیببخش -

 .دهنش و به هق هق افتاد یو دوباره عق زد. خجالت زده دستشو گذاشت رو دیکش یقیعم نفس

 !نیخوام. ببخش یمعذرت م ن،یببخش -

 !نداره که هینداره بابا. گر یرت. اشکالس یفدا -

 و به زور دیلرز ی. پاهاش ممیرفت یی. با هم به طرف دستشورونیگرفتم و از اتاق بردمش ب بازوشو

 .دمیکه به دادش رس نیهم زانوش خم شد و کم مونده بود بخوره زم ی. چند بارادیتونست راه ب یم

 عیمن و حسام سر دنیکرد. با د یصحبت م دیشت با امبود و دا ستادهیاز بچه ها ا یکی زیکنار م عطا

 هی. به ده ثاندیبرداشت. به سرعت به طرفمون دو زیم یرو از رو مشیس یگفت و ب دیبه ام یزیچ

 کرد انداخت و یم هیبه حسام که هنوز داشت آروم گر ینگاه ی. با نگرانستادیکنارمون ا دینکش

 حسام؟ یشده؟ خوب یچ -:گفت

 .زنه، به جاش جواب عطا رو دادم ینم یحرف چیه دمید یانداختم و وقتبه حسام  ینگاه

 .حالش به هم خورد ست،ین یزیچ -

 . پشتشو مالوندم. چند لحظه بعد حالش بهتر شد و بهمیشد ییجوابش نموندم و وارد دستشو منتظر

 :. با خجالت برگشت سمتم و آروم گفتدیو صورتش آب پاش سر
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 .ممنون -

 !توام مثل برادرم حسام جان کنم. یخواهش م -

 .نییانداخت پا سرشو

 .دمیرو هم به گند کش یبه خدا شرمندم. کالنتر -

 .بغلش کردم یبچه ها بغض کرد. گردنمو کج کردم و با مهربون نیع

 .کردن نداره هینداره. گر یسرت! اشکال یبابا! فدا هیچه حرف نیا -

 ... میمن ... من خسارتش رو هر چقدر باشه تقد -

 .چشم غره ام ساکت شد با

 .کم چرند بگو! پاشو ببرمت خونه -

 .رم یشم. خو ... خودم م یمزاحم نم گهینه ... نه! د -

 خونتون؟ یبر یخوا یم یچه جور تیوضع نی. با استیحالت خوب ن ؟یچه مزاحمت -

 ... من -

 ییتوجه بهش از دستشو یو ب گفتم نویا.میرسون ی. باشه؟ سر راه تو رو هم ممیما خودمونم کار دار نیبب -

 منتظرشم تا اطی. به عطا زنگ زدم و گفتم تو حرونیاومدم ب

 .دنبال بهنام میبر

*** 

 یداد آب نبات رو تو دهنش م یکه پاهاشو تکون م یمغازه نشسته بود و در حال ی هیچهار پا یرو
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 و گران شدن اجناسدر مورد گران شدن دالر  یمیکر یکه با آقا یوسفی یبه آقا ی. ذره اچرخوند

 گن. کم کم داشت حوصله اش سر یم یکه چ دیفهم یهم نم دیداد. شا ینم تیکرد، اهم یم صحبت

 دل بکنه و اونو ببره خونه. کاش یمیکر یکرد که پدرش زودتر از آقا یرفت. از ته دل دعا م یم

 نیا یرباره و تا غروب د یمیکر یآقا یگشت تو مغازه  یبرد خونه و بعد بر م یاونو م اصال

 صحبت کردن نقدریواسه اون، ا دنیدونست چند تا تنقالت خر یکردن. نم یصحبت م اتیچرند

 !خواد خب یگفت که دلش تنقالت م یوگرنه اصال به پدرش نم داره

 که پشت چراغ پناه گرفته یمارمولک دنیو باال اومد. با د دیمغازه رقص وارید یحوصله رو یب نگاش

 . دست هاش رودیرو لبش نشست. سرشو کج کرد و به حالت مارمولک خند یا یمعن یلبخند ب بود

 .آورد و بهش اشاره کرد باال

 :گفت یوسفی یلحظه آقا نیهم تو

 .جان! دستت درد نکنه، شرمنده مزاحم شدم دیوح گهیخب د -

 .یایورا ب نیو بازم ا یمنت بذار شمی. خوشحال میداداش؟ شما تاج سر هیچه حرف نیا -

 .نیممنونم، لطف دار یلیخ -

 . به سمت بهنام برگشت تا بهش بگه کهدیکوب دیوح یمحکم و مردونه  یزد و به شونه ها یلبخند

 .روبروش خشک شد یصحنه  دنیبا د یبرداره تا برن خونه ول لشویوسا

 یداد و م یبود تکون م وارید یکه انگار باال یکس یبود و دستشو برا ستادهیا وارید یروبرو بهنام



 
 

 
 

121 

 

  

 

  (دست های خونین ) جلد دوم کیستار 

  
  12رابین هود  

  
  انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

 
. جمله شدچشماش جمع یاشک تو وارید یمارمولک رو دنی. با نگاش نگاه پسرشو دنبال کرد و با ددیخند

 که بهنام به زبون آورد باعث شد روح از پاهاش خارج بشه و قدرت رفتن رو ازش یا

 .رهیبگ

 ؟ییآقا یبا من دوست بش شهیتنهام، م یلیمن خ ؟یشیبا من دوست م -

 دستشو گذاشت رو شونه یو با مهربون دیبود، چون لبشو گز دهیام رو شنبهن یهم انگار حرفا دیوح

 .آورد یرو به درد م یدل هر کس یوسفیخش دار  ی. صداقشیرف یها

 رمانسرا ساخته شده است تیرمان در سا نیا

 .میبر ایبابا جون ب -

 .دیشد. انگار حرفشو نشن رهیبه طرفش برگشت و مبهوت بهش خ بهنام

 بابا جان؟ -

 ها؟ -

 .بهنام جان گهیخونه د میبر -

 .خوام باهاش دوست بشم یمن م -

 .نهیچشماش نشسته بود رو نب یکه تو ییپدر فشرده شد. صورتش رو چرخوند تا پسرش اشکا قلب

 .اعصابش یشد رو یقلبش، سوهان یرو یمرهم یبه جا دیوح یصدا

 .خدا بزرگه، غصه نخور -
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ساله اش رو از نظر  ستیاشک پسر ب یوند و پشت پرده چرخ سرشو.کار کنم یدونم چ ینم گهید -

 .گذروند. دلش به درد اومد

 .دیهاش رو آروم از هم باز کرد. چونه اش لرز لب

 شناختم یروانشناس و روانپزشک که م ینمونده که نرفته باشم. دست به دامن هر چ یدکتر -

 .نشد کردم بشه مداواش کرد سر زدم اما ... یکه فکر م یی. هر جاشدم

 و ریده سال پ یسال به اندازه  کی نیشد. تو ا رهیخ انسالیبه مرد م یآشکار یبا ناراحت دیوح

 .شده بود شکسته

 .انداخت یرو به لرزه م دیانگار تازه سرِ درد و دلش باز شده بود. صداش تن وح مسعود

 ماه اتاقش کردن، هشت ماه کنارمون نبود، هشت شیبستر یروان شگاهیآسا هی یهشت ماه تو -

 .از حضورش بود یخال

 مغازه دار یکنه، دوست نداشت جلو هیابروهاش کاشت. دوست نداشت گر یرو یزد و اخم پلک

 یکه برا ییآروم و قرار نداشت. بعد از اون اتفاق کذا گهیوقت بود که د یلیخرد بشه. اما خ بشکنه،

 بار خودشو لعنت کرد، هزار بارنرفت. هزار  نییپسرش افتاده بود، آب خوش از گلوش پا دردونه

 .ادیبال سرش ب نیگفت که چرا پسرشو تو خونه تنها گذاشته بود. چرا اجازه داد ا نیخودش نفر به

 ینجوریا یبردش مهمون یبا خودش م یاون شب لعنت یاون بود. اگه تو ریاون بود؟ آره تقص ریتقص

 .شد ینم

 هم دیشا ای. آب دهن نییو سرشو انداخت پا دیکش یهم پسرش رو برانداز کرد. از ته دل آه باز
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 بهنام رو گرفت و دنبال خودش یکرد. بازو یلب خداحافظ ریبار ز نیگلوش رو قورت داد و ا بغض

 .زد یلیبه صورتشون س یگذاشتن باد سرد رونیپاشون رو از مغازه ب نکهی. به محض ادیکش

 یبود که م یمارمولک رینش درگچشم پدرش نشد. ذه ینم اشک گوشه  یمتوجه  یبهنام حت اما

 خواست یبود و دلش م یباهاش دوست بشه و پدرش اجازه نداد. با تمام وجود عصبان خواست

 نشست. آب نبات نیزم یپر قدرت مرد جدا کرد و رو یحرکت بازوشو از دستا هی یبزنه. تو باباشو

. با نداشتبهنام رو یکارها یحوصله  بود و اصال یبار کالفه و عصب نیپرتاب کرد. اما مسعود ا یبه طرف رو

 به یراه نندازه. نگاه یزیآبرو ر ابونیکرد آروم باشه و تو خ یم یتمام وجودش سع

 .کردن یمردم جمع شده بودن و با تعجب نگاش م یانداخت. از بخت بدش همه  اطرافش

 :و آروم اما محکم گفت دیکش یقیعم نفس

 .بهنام بلند شو. زشته -

 :گفت ادیبا فر بهنام

 .باهاش دوست شم. دوستت ندارم یشم، نذاشت یبلند نم -

 مسعود رو به طرز نیگرفت و ا یرنگ تمسخر م شتریشد و ب یمردم هر لحظه گشادتر م یها چشم

 .رو ببندن ششونیداد. از ته دل آرزو کرد کاش ن یآزار م یوحشتناک

 .نکن یبهنام بلند شو منو عصب -

 :دیکش ادیتخس فر یبچه ها و مثل دیکوب نیزم یرو پاهاشو

 .یخواستم باهاش دوست بشم، تو نذاشت یخوام! من م ینم -
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 نیشد. ا یداشت خرد م زیاون همه نگاه تمسخر آم ریهاشو محکم رو هم فشار داد. کمرش ز لب

 خواستن؟ یاز جونش م یچ مردم

 .بهنام رو تو دستش گرفت یزده  خی یپاهاش نشست و دست ها یرو

 .. بلند شوزمیعزبهنام جان،  -

 .خوام ینم -

 کرد به یکرد صداش به خاطر بغض تو گلوش نلرزه. سع یفرستاد. سع رونیزد و نفسشو ب پلک

 شد؟ ینداشته باشه. اما مگه م یاحمقانشون توجه یو نگاه ها مردم

 .از هم باز شد شون؟صورتشیخور ی. مگه نمدمیخونه، واست پفک خر میبر -

 ؟یگیراست م -

 .آره -

 .خورم ها یمشو خودم مه -

 .باشه، تو بلند شو -

 :تو هم گره کرد و گفت ابروهاشو

 .دم یشعور هم نم یبه اون آرشام ب -

 .لبشو به دندون گرفت و سرشو تکون داد مسعود

 .باشه پسرم، همش رو خودت بخور -

 نستدو یچه م چارهیپدرش نداشت. پسر ب یاز دل به خون نشسته  یاز ته دل. اما خبر د،یخند
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 یپدر چه طعم هی یپر پر شدن اوالد برا دنید دیفهم یچه م شه؟یبا اون کاراش داره له م پدرش

 یتر م کیقدم به مرگ نزد هیاون  یها یباز وونهید نیمسعود با کوچک تر دیفهم یچه م داره؟

 شه؟

 د؟یفهم یرو م نایبجنورد ا یبهنام، پسر جن زده  یعنی

 .دیفهم ی... به حتم نم نه

 کرد چه برسه به حاال که عقلشو از یرو درک نم چارهیمسعود ب یقت ها که سالم بود نگرانو اون

پر  یتوجه به نگاه ها ی. مسعود بدیدو نیو به طرف ماش دیحرکت از جاش پر هی یتو بهنام.داده بود دست

 از

 .گرفته بود بیحرکت کرد. دلش عج نیو به طرف ماش دیکش نیزم یمردم پاهاشو رو تعجب

 !خسته یلیخ یلی. خسته بود، خهیگر ریو بلند بلند بزنه ز نهیجا بش هیبچه ها  نیداشت ع تدوس

 کرد؟ یحال اون مرد رو درک م یکس یعنی

 رو نیاستارت ماش نکهیدرش رو باز کرد و هر دو سوار شدن. بعد از ا موتیبا ر دن،یرس نیماش به

 :دیچیپ نیبهنام تو ماش یاز محل و مردم دور شد. صدا عیسر زد

 ؟ییبابا -

 !بله -

 ؟یخر یرو م درمنیاسپا یواسم لباسا -

 .خورد یتکون سخت مسعود
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 ؟یچ -

 !درمنیاسپا یلباسا -

 ؟یچ یبرا -

 .خوام باهاش تار بزنم و مردم رو نجات بدم یم -

 پارک کرد و سرشو گذاشت رو یرو گوشه ا نیماش عیرو تار کرد. سر دشیچشمش، د یتو اشک

 . بهنام نگران بهدیلرز ی. شونه هاش مدیگونه هاش لغز یرو یبیسرعت عج . اشکاش بافرمون

 :دیپدرش کوب ی شونه

 ؟ییبابا؟ بابا ؟یشد یچ ؟ییبابا -

 و دم نهیهاش رو بب یباز وونهیتونست د یبود. چقدر م دهیهق هق افتاد. انگار به آخرش رس به

 یم یطاقت نداشت. تا ک گهیبود و د دهیبر.میبگه من عال هیو به بق شهیپر پر م یچه جور نهیبب نزنه؟

 هیتونست تظاهر به خوب بودن کنه؟ خانمش به اون تک

 کنه؟ یاونو آروم م یکنه؟ ک هیتک یشد، پس اون به ک یکرد و آروم م یم

 .کرد شتریبهنام دردش رو ب یصدا

 .ااشکال نداره که. بابا تو رو خد ؟ینکن. پول ندار هیگر ییغلط کردم، بابا ییبابا -

 .افتاد هیمسعود به گر یهمپا بهنام

 .ناله اش دل پسر رو به درد آورد یصدا

 چرا من؟ چرا من خدا؟ ایخدا -
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 نیطن نیماش یتو دیلرز یپسر رو شونه هاش قرار گرفت. صداش که از شدت بغض م دست

 :انداخت

 !نکن بابا، تو رو خدا هیگر -

 چشماشو یاشکا نشیزد و با آست یرخندشد. زه رهیفرمون برداشت و به پسرش خ یاز رو سرشو

 :کرد. با خودش زمزمه کرد پاک

 !شهیمسعود، درست م شهیدرست م -

 الشیخ یرو به حرکت در آورد. بهنام وقت نی. دوباره ماشدیکش یقیگفت و نفس عم یاهلل  ایدل  در

 .دآورد و مشغول خوردنش ش رونیب دشیخر ی سهیک یاز تو ییکاکائو ریپدرش راحت شد ش از

 رو باز کرد نیبهنام در ماش ستهیبا نیماش نکهی. قبل از ادنیرس یوسفی یبه خونه  قهیاز چند دق بعد

 :. مسعود وحشت زده گفتنییپا دیپر و

 یکه روبرو یسیو دو پل سیپل نیبه پدرش به طرف ماش تیاهم یاما بدون دادن ذره ا بهنام!بهنام -

 .لبش نشست یرو ثیخب ینش جرقه زد. لبخندتو ذه یبود حرکت کرد. فکر ستادهیا خونشون

 یبیبا سرعت عج رکاکائویفشار آورد. ش ریکنه به پاکت ش یکار م یفکر کنه داره چ نکهیا بدون

 دنیبه عقب برگشت. بهنام با د نیشد. مرد، خشمگ دهیها پاش سیصورت و لباس سبز رنگ پل یرو

 :کرد نخنده گفت یم یکه سع یمرد لبشو به دندون گرفت و در حال ی چهره

 !نی! فکر کردم آرشامه. ببخشیوا یا -

 پارک کرد و یرو گوشه ا نیماش عیسر نشیو ماش سیکار بهنام و صد البته پل دنیبا د یوسفی یآقا
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 :گفت یو با شرمندگ دیشد. به طرف دو مرد دو ادهیپ نیماش از

 شد؟ فی. به خدا شرمندم! لباستون کثدیببخش -

*** 

 ریبه موهام تا ش دمیآشکار دست کش یو پسرِ بچه اش انداختم. با حرص سالانیبه مرد م ینگاه

 کنم. نگاه کن تو رو خدا! پسره سن بابا بزرگ منو زیسرم رو تم یشده بود رو دهیکه پاش ییکاکائو

 !کنه؟ یکار م یاون وقت چ داره

 !تو بهتون لباس بدم نیایبه خدا من شرمندم. ب -:مرد

 :حکم گفتو با ت دمیکش یقیعم نفس

 !ستیکارا ن نیبه ا یاجیاحت -

 ... یول -

 .ستین یاجیعرض کردم احت -

 :آوردم و گفتم رونیشد. کارتمو ب ساکت

به کارتم انداخت  ینگاه مرد!یهم همکارم سروان صولت شونیو ا ییجنا ی رهیهستم از دا یسروان عسگر -

 .و بعد باهامون دست داد

 ؟ادیاز دست من بر م یخوشبختم. کمک -

 :و گفتم بمیج یرو گذاشتم تو کارت

 ن؟یشناس یرو م یوسفی یشما آقا -
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 ؟یوسفی -

 .یوسفیبله،  -

 !خودم هستم -

 :دیبار عطا پرس نیانداختم. ا یعطا نگاه به

 داره؟ یبا شما نسبت یوسفیبهنام  -

 :گفت نگران

 .پسرمه -

 :و گفتبود تو سرم اشاره کرد  دهیکاکائو پاش ریکه ش یبعد به همون پسر و

 !نیا -

 !شونهیگن ا یبهنام، بهنام که م نیبه! چشم و دلم روشن! پس ا به

 که با یبود. طور فیالغر و نح یندیو ناخوشا بیپسر جوون که به طرز عج هیکردم.  براندازش

 یبود، به تنش زار م دهیکه پوش یدی. لباس سفمارهیکرد سال هاست که ب یآدم احساس م دنشید

 یحالت. تک تک اجزا یب یپوسته پوسته شده و چشما ی. لب هادهیرنگ پرو  دی. پوست سفزد

 نیبه ا گهید زیهر چ ای یضیبوده اما حاال به خاطر مر ییبایپسر ز یبود که زمان نیاز ا یحاک صورتش

 .پسرِ شما بازداشتن -:و روز افتاده. دست از افکارم برداشتم و رو به مرد گفتم حال

 دستم رفت پشتم و دستبندم رو باز کردم. به طرف بهنام حرکت کردم .دیبه وضوح پر یوسفی رنگ

 .مانع شد یوسفیبه دستش دسبتند بزنم که  تا
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 کار کرده؟ ی! مگه ... مگه بهنام چ؟یشم. به چه جرم یجناب سروان! من ... من متوجه نم دیببخش -

 .تنهس یپسرِ طاهر اعتماد یاعتماد نیمظنون به قتل آرم یوسفیبهنام  -:عطا

 .حدِ ممکن باز شد نیتا آخر چشماش

 !قتل؟ -

 :پسر. تو همون حال گفتم یرو زدم به دستا دستبند

 دنیفهم ی. به هرحال برامیثابت نشده و ما فقط به پسرتون مشکوک یزیبله، قتل. البته هنوز چ -

 .. فعالنیایساختمون سوم ب یآگاه یبه اداره  نیتون یم اتیجزئ

 :دیپرس یو با کنجکاو کمونیاومد نزد یلحظه پسر جوون نیهم تو

 ؟یچ یبرا سیخدا بد نده. پل ؟یوسفی یشده آقا یچ -

 .دیبه بازوم چسب یوسفیبرم که  نیبه طرف ماش خواستم

 !اس اما قاتل نه وونهی... بهنام د نیلحظه توجه کن هیآقا تو رو خدا ... شما  -

 :سمتش برگشتم

 وونه؟ید -

 .دیچیپفرشاد دوباره تو گوشم  یصدا

 رهیملتمس مرد باعث شد دست از افکارم بردارم و بهش خ یصدا... و پرخاشگر ی... عصب وونهیپسرِ د هی -

 .بشم

 .آبرو دارم. تو رو خدا! جوِن بچه هاتون نجایآقا من ا -
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 :از دستش آزاد کردم و کالفه گفتم بازومو

 م؟یکن ی. ممیکن ینم ریپسر شما رو دستگ یمحترم ما که الک یآقا -

 .. آهسته سرشو به عالمت نه انداخت باالدیلرز لبش

 خب؟ -

 احمقانه ینگاه ها ریشدن. ز یاومدن و دورمون جمع م یم رونیها از خونه هاشون ب هیکم همسا کم

 یرو هم تحمل م نایا ینگاه ها دیحوصله داشتم، با یلیشدم. خ یصد البته فضولشون داشتم کالفه م و

 !کردم

 هم گذاشته بود و یداد. چشماشو رو یانداختم. با دستش قلبش رو فشار م یفوسی یبه آقا ینگاه

 دستش، اومد یتو دیخر کیبود با پالست یها که پسرجوون هیاز همسا یکیکرد.  یناله م آروم

 .و دستشو حلقه کرد دور شونه اش سمتش

 ... آقا ن؟یخوب ؟یوسفی یآقا -

 . مرد ماتشنیبهنام رو گرفت و بردش داخل ماش یوباز عی. سردیعطا اشاره کردم. منظورمو فهم به

 :. رفتم جلوش و گفتمبرد

 .ی، سروان عسگریِداخل نیبگ یاداره منتظرتونم. به نگهبان یتو -

 شدم و پشت فرمون نشستم. استارت زدم و به راه نیسوار ماش ت،یتوجه به جمع یگفتم و ب نویا

 .بود جیعقب، کنار عطا نشسته بود انداختم. گ یدلصن یبه بهنام که رو ینگاه نهیآ ی. از توافتادم
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 یاتفاقداد. انگار متوجه نبود اطرافش چه خبره و داره چه یزد و آب دهنش رو قورت م یآروم پلک م فقط

 زیشوک بزرگ بهشون وارد شده و قادر به آنال هیبود که  ییافته. حالتش درست مثل کسا یم

 دونه؟ یچه م یکرده بود. کس لمیا رو فم دمی. شاستنیاتفاقات اطرافشون ن کردن

 .زود یلیشد. خ یروشن م یزود همه چ یلیشدم. خ رهیزدم و به جلو خ یپوزخند

**** 

 .از جاشون بلند شدن و احترام گذاشتن عیسر دنمیبا د امیشدم. سامان و پ ییاتاق بازجو وارد

 .نیسالم، خسته نباش -

 :لب گفتم ریتکون دادم و ز سرمو

 !نونسالم، مم -

 یروبروم که داخل اتاق رو نشون م ی شهیانداختن و دوباره سر جاشون نشستن. به ش یهم نگاه به

 یکرد. صورت ب یآروم نشسته بود و به اطراف اتاق نگاه م یصندل یشدم. بهنام، رو رهیخ داد

 بهش ینظام طیبا وارد شدن به مح یکه هر کس ی. استرسدیکش یجور استرس رو به رخ م هی روحش

 نیکه من توقع دارم. ا ستین یاسترس، اون نیبدم ا صیبود که تشخ یداد. برام کار راحت یم دست

 !داد. اصال یقاتل رو نشون نم هیحال استرس  یپژمرده و ب ی چهره

 در، یصدا دنیدر رو باز کردم و وارد اتاق شدم. با شن یحرف چیگرفتم و بدون ه شهیاز ش چشم

 و خودم زیم یبه همراه خودکارم رو گذاشتم رو ادداشتیشد. دفتر  رهیگرفت باال و بهم خ سرشو

 .شدم رهینشستم. کالهم رو از سرم برداشتم و بهش خ یپشت صندل هم
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 !سالم -

 :گفت آهسته

 .سالم -

پسر  ،یوسفیبهنام  -:شدم و گفتم رهیخ ادداشتیچونه ام. به دفتر  ریتو هم قفل کردم و گذاشتم ز دستمو

 !یوسفیمسعود 

 .حالتش زل زدم یب یچشما به

 درسته؟ -

 .یدادم به صندل هیسرش رو هم تکون نداد. تک ینگفت. حت یزیچ

 ؟یاعتماد نیآرم ؟یشناس یرو م نیآرم -

 .شد رهیخ بهم

 .دهیشبِ شنبه به قتل رس -

 .زد. اخم کردم پلک

 ... یتو به خونشون حمله کرد نکهیدو روز بعد از ا قایدق یعنی -

 شیمحکم پشت صندل یو از جام بلند شدم. با قدم ها دمیکوب زیم یه شدم. روسکوت. کالف بازم

 .یصندل یپشت یو دستمو گذاشتم رو ستادمیا

 .گردن خودته فتهیب یوگرنه هر اتفاق یکن یآقا بهنام، به نفعته باهامون همکار نیبب -

 .و نفسمو محکم فوت کردم بمیدستمو فرو کردم تو ج یسکوت. عصب بازم
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 !ها یکنه حرف بزن یازت خواهش نم یکس نجایا -

 .دیچیبغض دارش تو گوشم پ یصدا

 !فهمم یمن ... من ... منظ ... منظورتون رو ... نم -

 :خم شدم و آروم گفتم ز،یدستمو گذاشتم رو م ستادم،یا شیعجب! کنار صندل چه

 .و با ترس سرشو تکون داد آروم... پنجشنبه شب -

 !خ ... خب -

 ؟یکجا بود -

 حالتش رفته رفته لبخندم رو لبم دنیرو لبم نشست. با د یا روزمندانهیرفت تو هم. لبخند پ ماشاخ

 .دیماس

 .داد یکرد و تند تند آب دهنش رو قورت م یبا وحشت دور تا دور اتاق رو نگاه م بهنام

 بهنام؟ -

 شد و ریاشکاش سراز دهینکش هی. به دو ثاندیکش یگرد شده بود و با دهن باز نفس م چشماش

 .دنیکرد لرز شروع

 .صداش زدم بلندتر

 بهنام؟ -

 :وحشت زمزمه کرد با

 ... اونا ... اونا -
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 .شدم رهیبهش خ یجیگ با

 ؟یچ -

 .اونا ... اومدن سراغم -

 بشم. به سرعت از رهیقدم برم عقب و بهش خ هیبلند بهنام باعث شد  ادیفر یباال. صدا دیپر ابروهام

 :خودم اومدم و گفتم به.هیگر ریداد. بلند زد ز یبد یرتاب شد و صدابه عقب پ ی. صندلدیپر جاش

 .بهنام نیبش ؟یزن یچرا داد م -

 .دیکش ادیفر

 !برم آقا نجای! تو رو خدا بذار از ارونیبرم ب نجایترسم، تو رو خدا بذار از ا یمن م -

 و گوشمت دیام ی. صداختیر یصورتش اشک م یشد و به پهنا یمدام تنگ و گشاد م چشماش

 :دیچیپ

 »- ماه پارسال به خاطر ریت یوسفیپسر مسعود  یوسفیبهنام  میمتوجه شد هیاول قاتیتحق یتو قربان

 نکهیامسال به خاطر ا ریت ،یروان شگاهیدچار جنون شده. آبان ماه پارسال فرستادنش آسا یلیدال

 .مساعد شده بود دوباره اونو برگردوندن بایتقر حالش

 ن؟یهم -

 هیاول قاتیعرض کردم تحق گه،یه دبل - ...«

 یزیشد چ یم دیگفت حالش بهتر شده. شا یکه م دیوارد بشم. ام زیکردم از در مسالمت آم یسع

 .بدست آورد ازش
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 .میزن یبا هم حرف م نیبش -

 :گفت دیلرز یکه م ییو با صدا دیباال کش شوینیب

 .ترسم یمن ... من م -

 .بهنام جان نیبش -

 به کل اتاق انداخت. گوشه ی. نگاهدیلرز یشد و چونه اش م یپر اشک م یهر از گاه چشماش

 کل اتاق رو کنکاش کرد نکهیشد. بعد از ا رهیبه سقف هم خ یاش رو از نظر گذروند. حت گوشه

 نم؟یب ... ب ... بش -:سمتم و وحشت زده گفت برگشت

 .آره -

 .ترسم یمن ... من ... م -

 .میزن یبا هم حرف م نیبش -

 درصد هم هیاگه  یباطل! حت الیخ یکرد بذارم بره اما زه یشد. با نگاش بهم التماس م رهیخ بهم

 یلیذاشتم فکر کنه خ یو نم دمیچسب یبهش م یدودست دیداشت بخواد ما رو رنگ کنه! با امکان

 .باهوشه

 .کردم اعتمادش رو جلب کنم یسع

 .یصندل یرو نیبش -

 . آهستهدیلرز یدستش ثابت موند. به شدت م یم روصورتشو پاک کرد. نگا یکف دستش اشکا با

 . اخم کردم. باستادیاما برخالف تصورم، روبروم ا یرو صندل نهیخواد بش یجلو. اول فکر کردم م اومد
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 :گفت بغض

 .نیاتاق رو باز کن نیتو رو خدا در ا -

 نه؟ گهید یکن یم تیاذ یدار -

 .هق هق افتاد به

 .ترسم ین مترسم. من ... من ... ازشو یم -

 .رفت باال یشدم. ناخواسته تن صدام کم کالفه

 !نه ... نه -؟یکن یم هیگر یجور نیزنم که ا یمگه دارم کتکت م ؟یترس یم یاز چ -

 .به بازوهامو خم شد دیدفعه با دو دست چسب هی

 .تو رو قرآن بذار برم. تو رو خدا بذار برم -

 .عقب و اخم کردم دمیشدم. دستمو کش کالفه

 .یکن یم یمنو عصبان یارد -

 .دیلرز یم دیمثل ب د،یلرز یشدم. م رهیو بهش خ دمیکش یقیعم نفس

 ؟یترس یاتاقه که ازش م نیتو ا یک ؟یترس یم یاز چ -

 .نگفت یزیکرد و چ نگام

 !اتاقه؟ به من نشون بده نیتو ا یهان؟ ک -

 .بهم زل زد ونشیگر یگرفت باال و با چشما سرشو

 . کجاست؟گهیبگو د -
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 .باال دیرو کش شینیب

 .ذارن ی... نم ینم -

 .میبا هم حرف بزن یرو صندل نیبهنام جان، پسرم! بش -

 .نشستم یصندل یواژگون شده رو درست کرد و روش نشست. روبروش رو یصندل آروم

 .گهیخب! نشونم بده د -

 یتو م یول نمیب یکه من نم نیک نایذارن؟ ا یکه نم نیذاره؟ اونا ک ینم یک -!ذارن یاونا ... اونا ... نم -

 ؟ینیب

 .به اطرافش انداخت. چشمامو درشت کردم ینگاه

 ... اگه -

 ؟یاگه چ -

 .کرد بغض

 !کنن یم تمیاگه بگم دوباره ... دوباره اذ -

 .بگو -

 .کنن یم تیبه خدا اونا منو اذ -

 .تا به اعصابم مسلط باشم دمیکش یقیکردم. نفس عم نگاش

 ؟یاریدر م یباز یدار -

 و تند تند با یرحم یزد تو صورتش. اخمام رفت تو هم اما اون با ب یدفعه دو دست هیهق هق افتاد.  به
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 :و گفتم اوردمی. طاقت ندیکوب یدست به صورتش م ضربات

 ؟یکن یکار م یچه خبرته؟ چ -

 .دیچیپ ییگوشخراشش تو اتاق بازجو یصدا

 .زنن یمنو م ارن،یقلقلکم م رن،یگ یم شگونیزنن. از تنم ن یزنن، اونا منو کتک م یم -

 :شد. مظلومانه گفت رهیاشک آلودش بهم خ یو با چشما نییدفعه دستاشو آورد پا هی

 !ادیزنن. دردم م یبد م یلیزنن، خ یبد م -

 تتیزنن؟ چرا اذ یچرا تو رو م -.زنه یحرف م یدونستم داره راجع به ک یشده بودم و اصال نم جیگ کامال

 ؟یترس یم یکنن؟ از چ یم

 ... نیاگه بگم ... اونا ک -

 .خم شدم زیشد. به سمت م ساکت

 خب؟ -

 .گشاد شد چشماش

 .زنن یکتکم م -

 ه؟یک گهید نیبابا! ا یدادم. ا هیتک یبرداشتم و به صندل زیم یاز رو دستمو

 بهنام یعصب ینفس ها یقدم هام با صدا یاتاق شدم. صدا یجام بلند شدم و مشغول قدم زدن تو از

 رهیشکوند. مچ دستمو باال آوردم و به ساعت خ یشده بود و سکوت سرد و وهم آور اتاق رو م غاماد

 زدم یاتاق باهاش سر و کله م نیشد داشتم تو ا یم یربع ساعت هی. چهار و ربع بعد از ظهر بود. شدم



 
 

 
 

140 

 

  

 

  (دست های خونین ) جلد دوم کیستار 

  
  12رابین هود  

  
  انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

 
 . منتظراعصابم شده بود کیبهم فشار آورده بود و باعث تحر ی. خستگدمیرس ینم یا جهیبه نت یول

 .نشستم میصندل یرو گرفتم و دوباره رو ممیرو له کنم. تصم یکیتلنگر بودم تا بزنم  نیکوچکتر

 که ازش حرف ییشد! شده اونا یکه م ی. هر جوردمیکش یشد ازش حرف م یکه م یهر جور دیبا

 !بزنن با تبر گردنشو قطع کنن. واال! به من چه؟ دمشون،ید یزد و من نم یم

 .شدم رهیخ بهش

 کنه؟ یم تتیاذ یک -

 :شد. با تحکم تکرار کردم رهیزده بهم خ وحشت

 کنه؟ یم تتیاذ یگفتم ک -

 !!ترسم یمن ... من ... م -.دهنش رو قورت داد آب

 .جواب بده بهنام -

 .پر اشک شد چشماش

 !ترسم یم -

 .ضربه زدم زیم یرو

 .زود باش -

 .کنن یم تمیاونا ... اذ -

 ن؟یاونا ک -

 .دیاش لغز رو گونه یاشک
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 ... تو رو خدا -

 .باال رفت صدام

 !عیسر -

 .دهنش رو قورت داد آب

 بگم؟ -

 .شدم رهیخ بهش

 !آره -

 .منتظرم -.دمیکش یازش حرف م دیندم. با تیکردم اهم ی. سعدیورچ لبشو

 .شدم رهیرو از هم باز کرد. تمام بدنم چشم شد و به لبش خ دشیخشک یها لب

 ... ج -

 تو اتاق شیکیستریه یها غیج یه به سمت راست افتاد. چشمام گرد شد! صدادفع هی "ج"گفت  تا

 شد عرق یو باعث م دیکش یم غیبود. از ته دل ج دهیهاش ترسناک و نخراش غی. جدیچیپ ییبازجو

 .نهیکمرم بش رکیرو ت یسرد

 کنن ... تو یم تمیاذکُشن ...  یترسم ... منو م ی... م رونیاتاق برم ب نیبذار برم. تو رو خدا بذار از ا -

 ... خدا! تو رو خدا جناب سروان رو

 . تو هموندیکش یو نشسته خودشو عقب م ختیر یصورتش اشک م یشدم. به پهنا رهیخ بهش

 .کرد یالتماس م حال
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 ... ترسم یتو رو خدا ... تو رو خدا! م -

 :دیکش ادیدفعه بلند تر فر هی

 . تو رو خدا! اونامیبر نجای. از ارونیب نیمنو ببر نجایز ا... ا نیبخوا یکنم. هر چ یم نیبگ یهر کار -

 .اتاقن نی... اونا تو ا نجانیا

 رو زانوهاش نشست و دستشو گذاشت رو عی. سرستادمیبلند شدم و روبروش ا یصندل یرو از

 .زانوم

 !ترسم ... تو رو خدا یترسم ... م یتو رو خدا ... تو رو خدا! م -

 :دیکش ادیتکون داد و فر پاهامو

 !تو رو خدا آقا -

 !در اتاق رو باز کن امیپ -:شدم و بلند گفتم یعصب

 امیو مثل فشنگ به طرف در رفت. پ دیباز شد. بهنام از جاش پر ییلحظه بعد در اتاق بازجو چند

 .ستادیجلوش ا عیسر

 کجا؟ -

 :و گفت امیرو کردم به پ هیگر ریدوباره بزنه ز نکهیاز ا قبل

 .تگاهبازداش نشیبفرست -

 :دمیلب غر ریشدم و ز رهیبهنام خ به

 !احمق یپسره  -



 
 

 
 

143 

 

  

 

  (دست های خونین ) جلد دوم کیستار 

  
  12رابین هود  

  
  انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

 
 شده رهیپر اشکش بهم خ ی. برگشتم سمتش. با چشمازیبه م دمیحرص دستمو مشت کردم و کوب با

 :نشنوه گفتم یکه کس یلب طور ریزدم. ز ی. پوزخندبود

 .بره ادتیکه رنگ کردن از  ارمیسرت م ییبال -

 قربان؟ نیفرمود یزیچ -:امیپ

 .برداشتم زیخودم اومدم و دستمو از رو م به

 .نشینه! ببر -

 صورتش به یدیبار دوم براندازش کردم. سف یگذاشت و به دستاش دستبند زد. برا ینظام احترام

 بهنام هیاز سکنه شده بود. از تشب یخرابه و خال یارواح خونه ها هیزد. شب یتو ذوق م یافتضاح طرز

 لبخند رو چارهیاخم کردم. ب عی. سردیلبخندم، خند دنیت. بهنام با درو لبم نشس یارواح لبخند به

. رونی! پشت سرشون از اتاق اومدم برنیگ یم یازت سوار ،یجماعت رو بد نینکنه به ا خدا.دیماس لبش

 سامان

 :جاش بلند شد و گفت از

 .نیخسته نباش -

 :و گفتم سادمیندادم و روبروش وا جوابشو

 سامان؟ -

 بله؟ -

 .امیتا من ب یسروان صولت شیپ یبر یرو م ییبازجو لمِیف -
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 .کج کرد سرشو

 .نیدون یچشم، هر جور صالح م -

 بغلم و کالهم رو از ریرو زدم ز لمی. وسارونیتکون دادم و از اون اتاق خفقان آور اومدم ب سرمو

 یچه قدمباعث شد دستپا یبلند مرد یبه موهام تا مرتبش کنم که صدا دمیکش یبرداشتم. دست سرم

 .عقب بردارم به

 .آقا دستم به دامنت، بچه ام! بچه ام -

 لمیبه وسا یو نگاه دیگز یبه مرد که شرمنده لبشو م یکه از ترس گشاد شده بود نگاه ییچشما با

 .داد تیجاشو به عصبان یواژگون شده بود، انداختم. چند لحظه بعد دستپاچگ نیزم یرو که

 چه وضعشه؟ نیچه خبرته آقا! ا -

 رو جمع کرد. تو همون حال لمیوسا عیپاهاش نشست و سر یکنم، مرد رو یکار نکهیاز ا قبل

 :دیچیتو گوشم پ صداش

 .داد لمیتحو لویجاش بلند شد و وسا از.خواستم بترسونمتون یشرمنده! نم ن،یببخش -

 .خدمت شما -

 .و هوار راه انداختداد  یجور نیکه هم شهی! نمهینظام طیمح نجایا یآقا؟! ناسالمت هیترس چ -

 .داره قباحت

 .خم شد یاش و کم نهیگذاشت رو س دستشو

 .خوام یحق با شماست، من شرمندم، معذرت م -
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 .تکون دادم و خواستم از کنارش رد بشم که بازومو گرفت یسر

 .جناب سروان، نوکرتم، بچه ام -

 :بازومو از دستش جدا کردم و گفتم کالفه

 ساختمون نوشته یتابلو ی. روستین یکه کالنتر نجایا زمیه؟ عزگم شد ؟یآقا جان بچتون چ -

 نیگ یم نیریگ یم یتاکس هی رون،یب نیر یاز ساختمون م ،یکالنتر نیبر نیخوا ی! مییجنا ی رهیدا

 ... دانیم بره

 .وسط حرفم دیپر

 .من گم نشده یبچه  یکالمتون ول ونیشرمنده م -

 ؟یپس چ -

 .نیایشما ب نکهی. چند لحظه قبل از ارونیاتاق اومد ب نیاالن از هم نیجناب سروان، هم -

 .به اتاق انداختم یاشاره کرد. نگاه ییبه اتاق بازجو و

 !آره ... آره -تو پُر؟ ستوان؟ یآقا هیآهان! همراه  -

 دستبند به دستش زده بودن؟ -

 .بله -

 .کردم. لبم کج شد یفکر

 بهنام؟ -

 .کرد ذوق
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 !بله، بهنام -

 !یوسفی. مسعود دمشیکوچه د یبود که تو یهمون مرد نکهیشدم. ا قید دقمر یچهره  به

 :کردم، گفتم یخودمو سرزنش م یکم میکه از حواس پرت یحال در

 .اوردمتونیشرمنده به جا ن ؟یوسفی یآهان! آقا -

 .کنم یبله. خواهش م -

 حال شما؟ خانواده خوبن؟ -

 .ممنون، سالم دارن -

 ؟یوسفی ی. جانم آقانیزنده باش -

 شه؟یم یبچه ام چ -

 .هم پام به راه افتاد یوسفی یکردم به راه رفتن. آقا شروع

. به عقب برگشتم ستیکنارم ن یوسفی یمتوجه شدم که آقا هویقدم که رفتم  چند.فعال مهمون ما هستن -

 سرجاش دمیکه د

 .و خشکش زده سادهیوا

 ؟یوسفی یآقا -

 .نخورد. بشکن زدم تکون

 !؟ آقا با شمامآقا؟ آقا مسعود -

 .خودشو بهم رسوند عیخورد و سر یتکون
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 آقا؟ یواسه چ -

 ؟یواسه چ یچ -

 .نیداشته باش هشیعل یدونم مدرک یم دیاون که آدم نکشته! بع ن؟ینگهش دار نیخوا یچرا م -

 ... جور هیکار شما  نیا

 ده حق نداره راستکامل نش قاتیهم تحق ی. تا وقتمیآقا! منم نگفتم آدم کشته. گفتم بهش مظنون -

 گم؟یواسه خودش راه بره. بد م راست

 :گفت کالفه

 ن؟ینکرد ییباشه. مگه ازش بازجو نجایاالن ا دیگم چرا با ی. من منیگ یگم بد م یمن نم -

 !چرا -

 !خب -

 .مینگهش دار میخوا یکه م نهیبه خاطر هم قایدق -

 بپرسم چرا؟ شهیم -.تنگ شده نگام کرد یچشما با

 .کنه ینم یمحترم، شازدتون با ما همکار یاواضحه آق -

 .رفت وا

 ؟یچ یعنی -

 :گفتم یعصب

 هنوز که هنوزه مغزم نیباور کن د،یکش غیکردم فقط ج ییکه ازش بازجو یتو ربع ساعت نکهیا یعنی -
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 .کشه یسوت م داره

 .رو لبش نشست یصورتمو از نظر گذروند. لبخند کج یاجزا یجیگ با

 .فهمم یمن ... من نم -

 واضح تر؟ نیاز ا -

 بزنه؟ غیج دیکه چرا با نهیمنظورم ا دم،یفهم نوینه! ا -

 ربع نیکنه؟ تو ا یم یجور نی. پسر شما چرا ایوسفی یاز شما بپرسم آقا دیکه من با هیسوال نیا -

 حال نیافتاده و باعث شده به ا یاتفاق هیقبال  میدون یکردم. حاال ما م یفقط داشتم آرومش م ساعت

 مگه حالش بهتر نشده؟ یول فتهیز برو و

 :لب گفت ریفرستاد. ز رونیو نفسشو به صورت آه ب دیکش شیشونیبه پ یدست

 .زدم یحدس م -

 و؟یچ -

 .گفتن حالش بهتره -:زد یتوجه به سوالم زهرخند یب

 .سمتم. لباشو رو هم فشار داد برگشت

 .ستین یآدم سالم یبهنام از نظر روان -

 حالش بهتر شده؟ پس نکهیمگه نه ا یول ستیسالم ن یاز نظر روان میدون یم یدبله، ما هم تا حدو -

 زنه؟ یداد م چرا

 :دیمشت کرد. غر دستشو
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 افتاد و پسر دسته گلِ  ییاتفاق کذا هی شیدونم چشه؟ شانزده ماه پ یدونم چشه. به خدا نم ینم -

 یچ ده؟ید یچ یون شب لعنتدونم ا یحال و روز افتاد. نم نیتاج سِر من، تک پسِر من به ا من،

 که چند ینیبجنورد بشه ا نِیبود باعث شد بهناِم من، پسِر من، نِگ یهر چ یشده ول یچ ده؟یشن

 .نیکرد ییازش بازجو شیپ قهیدق

 .دیبه چونه اش کش یزد و دست مشت شدش رو تو هوا تکون داد. روشو چرخوند و دست یپوزخند

 .متمدهنش رو قورت داد و دوباره برگشت س آب

 کس چیکوفت زهرمار! ه ،یدرمان یانرژ ،ینیروانشناس بال ،یبردمش روانشناس. روانشناس عموم -

 شگاهیبره آسا دیبشه. با یبستر دی. چهار ماه بعد گفتن بادیکس نفهم چیچه مرگشه. ه دینفهم

 .زمیبه سرم بر یخاک هیبشه  دیشا ی. اون جورشهیحالش بهتر م ی. اون جوریروان

 .. صداش خش دار شدزد یزهرخند

 میدیپرس یازش م ی. وقتدیکش یم غیکرد و ج یم هیزد. گر یبه سرش م یحالش بهتر شد اما گاه -

 کرد یشد. از ته دل التماس م یخواست حرف بزنه حالش بدتر م یم یگفت. وقت ینم یچی. هچشه

 .میکن کمکش

 شو گذاشت جلوشونه اش و فشردم. دست ی. دستمو گذاشتم رودیکش یبست و آه چشماشو

 !هستم، واقعا متاسفم انیدر جر -.دی. شونه هاش لرزصورتش

 :و سرشو بلند کرد. نگاش کردم و گفتم دیکش یقیعم نفس

 .میکن یتا ما بررس نیاسم پزشک آقا بهنام رو بگ نیلطف کن -
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 .یخانیعل ای... آهان ... پور ؟یبود ... چ یاسم پزشکش ک -

 .میکن یم یریگیممنون، ما پ -

 .جناب سروان دیببخش -

 بله؟ -

 نشیرفت مشاوره. همون آقا هم گفت بهتره ببر یمدت م هیروانشناس هم داشت.  هیبهنام  -

 .یروان شگاهیآسا

 .زد یپوزخند

 ه؟یچ شونیاسم ا -

 .ینیام مای... ن ماین -

 .میدی. بهتون اطالع منیبله. لطف کرد -

 :تکون داد و زمزمه کرد سرشو

 !بله ممنون -

 .به در زدم و وارد شدم ی. ضربه ادمیگفتم و از راهرو گذشتم. به اتاق خودمون رس یافظخداح

 .سالم -

 .نیخسته نباش -.سالم قربان -

 ممنونم -

 یام و فشار دادم. تو قهیشق یگذاشتم روش. دستم رو گذاشتم رو لموینشستم و وسا یصندل هی یرو
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 که باعث شد دمیکش یقیر آورده بود. نفس عم. دردش پدرم رو ددنیکوب یانگار داشتن طبل م سرم

 :دیچیعطا تو گوشم پ یخم شدم. صدا زیبهش و رو م دمی. با دو دستم چسبرهیدرد بگ شتریب

 .نی... خسته نباش نیبه به! خسته نباش -

 .دیخند و

 چت شده؟ -

 :سرمو بلند کنم گفتم نکهیا بدون

 .کشه یم ریسرم داره ت -

 سرمو بلند کردم و به عطا و یدردش کم بشه. کم یفشار آوردم تا کمام  قهیدو انگشتم به شق با

 :شدم. رو کردم به عطا و گفتم رهیخ دیو ام یرسول

 ؟یدیرو د لمیف -

 .دیخند

 آره. واسه همونه؟ -

 :. زمزمه کردمزیو سرمو دوباره گذاشتم رو م دمیکش یآه

 .آره -

 .خورم ینه، نم -براتون؟ ارمیب ییقربان چا -:یرسول

 !یچرا؟ ناهارم که نخورد -:طاع

 ؟یتونم بخورم. رسول یخوام. نم ینم -
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 بله؟ -

 .ترکه ی. سرم داره از درد ماریآب و قرص بروفن ب وانیل هیواسم  -

 !چشم. االن -

 راحت المیبود خ سادهیکه باال سرم وا دیام دنیسرمو گرفتم باال. با د عیافتاد روم. سر یکس ی هیسا

 .. صداش بلند شدشد

 .من ماساژ بدم نی. بذاررهیگ یبدتر درد م ز،یرو م نیقربان سرتونو نذار -

 ؟یجد -

 .یصندل یبه پشت نیبد هی. سرتونو تکنیباور کن -

 . چشمامدیلغز میشونیبزرگ و تنومندش رو پ ی. دستایصندل یخم کردم و گذاشتم رو پشت سرمو

 .رو لبم نشست یشد. لبخند محو بسته

 .ول کن یشد دستت درد نکنه. خسته -

 .اس فهیکنم، وظ یخواهش م -

 :که چشمام بسته بود گفتم یحال در

 عطا؟ -

 بهنام بود؟ یحواست به رفتارا -جانم؟ -

 .شد یجد لحنش

 .آره -
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 .رو لبم نشست یمحو پوزخند

 .اس من باور نکردم وونهیگفت د یم دیام -

 جام نشستم. مبهوت از واکنش سرِ خیرو پس زدم و س دیدست ام عیافتادم. سر یزیچ ادیدفعه  هی

 .دستش تو هوا معلق موند م،یناگهان

 شده قربان؟ یطور -

 از دستش گرفتم و دو تا عیقرص اومد تو. بسته رو سر یآب و بسته  وانیبا ل یلحظه رسول نیهم تو

 و عطا دیو ام ی. رسولدمینفس سر کش هیآب رو  وانیآوردم و انداختم تو دهنم. ل رونیازش ب قرص

 :لب گفتم ریرو پس دادم و ز وانیتوجه به نگاشون ل یکردن. ب ینگاه م بهم

 .ممنون -

 :خودش اومد و گفت به

 .اس فهیکنم قربان، انجام وظ یخواهش م -

 . فکم رو محکم رو هم فشار دادم ودیرفت برگشتم سمت ام رونیب نکهیتکون دادم و بعد از ا یسر

 :دمیلب غر ریز

 قات؟یواسه دادن تحق یایب دیبااالن  ؟ییمعلوم هست کجا -

 .جمع و جور کرد خودشو

 !مقدار معطل شدم. شرمنده هی نیشرمنده قربان، تصادف کردم. واسه هم -

 .گشاد شده، کامال برگشتم طرفش یچشما با
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 خودت؟ یخوب ؟یتصادف کرد یبا ک -

 .مارستانیمش بشد. مجبور شدم برسون هوشیو ب نییاز موتور پرت شد پا چارهی. بیموتور هیبا  -

 شده؟ تیخودت طور -

 .قربان، حالم خوبه شکر خدا ریخ -

 حالش چطوره؟ هیموتور -

 مرخص گهیگفت چند ساعت د ی. دکترش ممیداد برم سِر کار و زندگ تیبهوش اومد و رضا -

 .نبود یخاص زی. خدا رو شکر چشهیم

 .دمیکش یدادم و نفس راحت هیتک یبه پشت دوباره

 .گذشته ریال خدا رو شکر بخاز دستِ تو! حا -

 .خدا رو شکر -

 .خب منتظرم -

 .بار پلک زد چند

 قربان؟ یجسارتا منتظر چ -

 شد؟ یچ قاتیتحق -

 !قاتیآهان! بله ... تحق -

 که تند تند ورقه یآورد. در حال رونیرو ب ادداشتشیدفتر  راهنشیپ بیاز ج عیگفت و سر نویا

 :گذروند گفت یاز نظر م هاشو
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 .بهنام و هومن پرس و جو کردم یرباره قربان د -

 خب؟ -

 . سمتم خم شد و دفتر رو نشونم داد. تو همون حال شروع کرد حرفدیمورد نظر رس یصفحه  به

 .زدن

 که من باهاشون ییماه پارسال دچار جنون شده. اونا ری. تیوسفیبهنام. پسر مسعود  یدرباره  -

 ... منتقل شد و هشت ماه یروان شگاهیارسال آساشده. آبان ماه پ "جن زده"کردم معتقدن  صحبت

 شدن بهش کیجرات نزد یحالش خراب بوده که کس یبه قدر شیشد. قبل از بستر یجا بستر اون

 دنبالش و انیخانوادش م شگاهیاون آسا ینداشته. عرض شود که بعد از هشت ماه گذروندن تو رو

 .برنش. هر چند به اون صورت حالش خوب نشده بوده یم

 .از دفترش گرفت و سرشو تکون داد چشم

 !نیهم -

 ن؟یهم -

 .بله قربان -

 !یبار گفت هیکه  نوی! ایخسته نباش -

 :گفت یو با شرمندگ نییشد. سرشو انداخت پا سرخ

 ... خوام یقربان، معذرت م نیببخش -

 :گفت جانیدفعه با ه هی
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 ... یزیچ هیجناب سروان  -

 خانواده اس؟ نیدامادِ ا یآرشام اعتماد یعنیول برادرِ مقت نیدونست یشما م -؟یچ -

 :تکون دادم و گفتم سرمو

 بود اسمش؟ آهان یپسره ... چ نیاومد! ا ادمیآهان  ؟یک ا؟یبود خدا یک ؟یگفته بود! ک یکیآره.  -

 !پور انیفرشاد. فرشاد آر ...

 .شدم رهیبهش خ یسوال

 ؟یخب که چ -

 اد؟ینمبهنام از آرشام خوشش  نیدونست یم نمیا -

 اد؟یخوشش نم -

 :زده گفت جانیزد و ه یلبخند

 .زنه یم ریاش رو با ت هیبله قربان. بهنام از دامادشون متنفره. در واقع سا -

 کار کرده؟ یچرا؟ مگه چ -:عطا

 حرف نیو ا یآنچنان یداره. دوست دخترها یدرخشان یپرونده  یآرشام اعتماد ایخب ... گو -:دیام

 و ... فاتحه مع دتشید گهیدختر د هیخواهر بهنام بوده اما بهنام اونو با  یه عقد کرد نکهی. با اها

 !الصلوات

 .بلند شد خندم

 کارش کرده؟ یچ -
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 ؟یچ -

 :و گفت دیمن خند یپا همکار کرد؟ ی. آرشام رو چگمیبهنام رو م -

 .زده کتلتش کرده ابونیوسط خ -

 .هم بلند شد یعطا و رسول یخنده  یصدا

 !رتیغ یمرس اوه ... -:عطا

 !ادیاصال بهش نم -

 :دیسمت ام برگشتم

 اش؟ هیخب بق -

 .افته ی. از اون موقع به بعد بهنام باهاش چپ مگهید یچیه -

 بوده؟ وونهیاون موقع هم د -:عطا

 :تکون داد و گفت ی. با تاسف سردیرو لبش ماس خنده

 .حال و روز افتاده نیچند وقت بعد به ا چارهینه، ب -

 ؟ینیب یرو م ایمعلومه! کار دن ییبازجو لمی! داغون شده ها. اصال از فهچاریب -:عطا

 و موشکافانه هر سه رو از نظر گذروندم. از جام بلند شدم و دمیگز نموییتوجه بهش لب پا یب

 .بود زیباال واقعا شگفت انگ نیو درختا از ا ابونیخ ی. منظره ستادمیپنجره ا یروبرو

 :ردم و گفتمک سیتکون دادم، لبمو خ سرمو

 از دامادشون، برادرش رو کشته باشه؟ نهیممکنه بهنام به خاطر ک یعنی -
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 :لب زمزمه کردم ریباال. ز دیجفت ابروهام پر ناخواسته

 .ادیاصال با عقل جور در نم نیا -:دیام.چقدر مسخره -

 :برگردم سمتش جواب دادم نکهیا بدون

 .کنه ینم یرویپهم  یعقل و منطق چیاس. از ه وونهید نیا یول -

 :سمتش. لبم کج شد برگشتم

 هوم؟ -

 .نبوده وونهیاون، اون موقع د یول -:یرسول

 !شیدو روز پ یعنیداره استوار؟ کدوم موقع؟ قتل شنبه شب اتفاق افتاده.  یچه ربط -

 .داشتن. اون سالم بوده نهیکه از هم ک یموقع -:یرسول

 ؟یخوره! که چ یاون موقع اصال به درد کار ما نم ؟یگیم یچ -

 ... خب -

 :کرد. لبشو گاز گرفت و گفت یفکر

 .شرمنده، حق با شماست -

 .و دوباره برگشتم سمت پنجره دمیکش یپوف

 و پا شیهمشونم مسخره و پ ی زهیدارن؟ درست! انگ زهیکشتن انگ یقاتال برا یهمه  نیبب -:عطا

 !محضه تیواسه کشتن خر یلیدل نیهمچ یدرست ول نمیاس؟ ا افتاده

 .زدم هیسمتش و به طاقچه تک برگشتم
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 .زد یپوزخند!یامکان داره سروان، همه چ یهمه چ -

 ... بعد از امیانتقام ب یبعد من برا ؛یکن انتیکه تو به زنت خ نهیآخه فکر کن ... درست مثل ا -

 :دیو پرس دیسمت ام برگشت

 چند ماه؟ یگفت -

 .شانزده هفده ماه قربان -:دیام

 !آهان -

 :رگشت سمتم و ادامه دادب دوباره

 ؟یزیچ نیهمچ شهیانتفام برادرت رو بکشم. م یمثال برا امیبعد از شونزده ماه من ب -

 .مونه یپسره م نیبگم واال؟ آدم تو کار ا یچ -

 قربان؟ -:یرسول

 هوم؟ -

 بهنام از آرشام بدش نکهیاحمقانه اس. بر فرض ا یلیخ یلیفرض خ نیواقعا ا یول دیببخش -:یرسول

 ازش متنفر باشه که بخواد مثال بکشتش. خب چرا خود آرشام رو نکشه؟ نقدرمی. اادیب

 !هیحرف نمیا -:عطا

 .رهیخواسته ازش زهرِ چشم بگ دیشا -

 سر خود شخص ییزهرِ چشم گرفت. تازه بال شهیهم م ی. با کتک کارستین نانهیاصال واقع ب -:دیام

 ... نکهی! البته مگر االشینه فام ارنیم
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 ... خطرناک و یباندها نیمثل ا نکهیمگر ا -؟یچ نکهیا مگر -

 .خودشو جمع و جور کرد عی. اخم کردم بهش. سردیخند و

 .قربان نیببخش -

 ه؟یاالن وقت مسخره باز -

 لیاز جون فام دیتهد یبزرگ که برا ی. مثل باندهاگهیافته د یم زایچ نیهم ادیخب آخه آدم  -

 .ذارن یم هیما هاشون

 !الیخ یب -

 .حال و روزش تو باند عضو باشه نیفکر کن بهنام با ا -:عطا

 .دمیحوصله خند یب

 ست؟یبهنام قاتل ن یعنیاوصاف  نیبا ا -:یرسول

 !جیگ جِ ی. گجمیدونم. گ ینم -

 .جا دو تا فرض وجود داره نیا نیبب -:عطا

 .میشد رهیبهش خ منتظر

 .گناهه. دو، بهنام قاتله یبهنام ب ک،ی -

 !اقعاو یخسته نباش -

 .بهم رفت یغره ا چشم

 گفتم؟ یم یبذار حرفمو بزنم. چ -:عطا
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 نیطرف ممکنه بهنام گناهکار باشه. چرا؟ چون با ا هیاز  نیآهان! آره. بب -.دو تا فرض وجود داره -:یرسول

 دونم یم دیحالش بع

 .زده طرف رو نفله کرده دیرفتارش کنترل داشته باشه و خب شا یرو بتونه

 ر انتقام از آرشام؟به خاط -:دیام

 .گفت کال با هم مشکل دارن ی. فرشاد ملیدل نیحاال نه هم -:عطا

 گناه باشه؟ یو چرا ب -

 .دیبه چونه اش کش یدست

 .چون دو روز قبل از قتل رفته سراغشون -

 .شد رهیخ بهم

 دو دعوا اون هم نیدونه ا یم یجور شکه که بهنام قاتل باشه اما هر آدم هیخودش  نیدرسته. ا -

 نفره که بهش شک نیدعوا اول نیدونه با ا یقبل از قتل مشکوکه. بهنام اگه قاتل باشه به حتم م روز

 .میکن یم

 .تکون دادم سرمو

 .در نظر گرفت شهیهم م گهیحالت د هیالبته  -

 :دنیسه با هم پرس هر

 ؟یچ -

 .با هدف قتل اونجا نرفته یبهنام قاتله ول نکهیا -
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که اگه بهنام قاتل باشه، روز قتل  میرس یم جهینت نیبه ا یسروان صولت یها هیفرضبا  -؟یچ یعنی -:دیام

 یاونو نم

 .قتل اونجا نرفته ی زهیبا انگ یعنیبکشه.  خواسته

 اونجا رفته؟ یا زهیگفت. فقط مثال با چه انگ شهیم نمیآره! خب، ا -:یرسول

 .رو طلب کردن یزیچ هی دمیبحث کردن، شا دیحرف زدن، شا دیشا -

 .شهیبعدم با هم حرفشون م -:دیام

 کار یباشگاه تکواندو آشنا شدن. مقتولم رزم یگفت با بهنام تو یفرشاد م نکهیاحسنت. خصوصا ا -

 .بوده

 .شنیم ریو با هم درگ شهیم یاوصاف، مقتول عصب نیبا ا -:عطا

 .شده یقاتل عصب دمیشا -

 .ستیبه نظر من بهنام قاتل ن یول -:یرسول

 چرا؟ -

 .اتاق قدم زدن یکرد تو شروع

 باشگاه تکواندو آشنا شدن درسته؟ یفرشاد گفته با هم تو -

 .من جواب داد یبه جا دیام

 .آره -

 ؟یو کِ -
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کرد با انگشتاش حساب کردن. چند لحظه گذشت. سرشو گرفت باال و صورت تک  شروع.هجده ماه قبل -

 تکمون

 .از نظر گذروند رو

 .بلخرداد ماه سال ق یعنی -:یرسول

 .آره -

 منتقل شده. درسته؟ شگاهیشده و آبان ماه به آسا وونهیماه د ریبهنام ت -:یرسول

 ؟یرسول یبگ یخوا یم یچ -

 ... نیبودن. نه ببخش یدونم مقتول و همخونه هاش کمربند مشک یکه من م ییتا اونجا -:یرسول

 بوده از بهنام درجه اش یو مقتول هم ... هر چ یو هومن مشک نیکمربندش قرمز و اون راب فرشاد

 بوده. مگه نه؟ شتریب

 ؟یدیرو از کجا فهم نایخب آره، ا -

 .قربان دمیاز فرشاد پرس -

 اش؟ هیخب بق -

 میریبگ نویماهه. البته اگه فرض ا کیشدنش  وونهیرفتن بهنام به کالس تکواندو تا د نیب یفاصله  -

 شه بره یشدنش پا نم وونهیبعد د عتای. طببهنام از همون اول خرداد تو کالسا شرکت کرده باشه که

 .تکواندو کالس

 .درسته -:عطا
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 . به هر حالهیفکر کنم کمربند نارنج رنیاگه بگ رنیگ یماه معموال کمربند نم کی یتو -:یرسول

 .اش صد درصد از مقتول کمتره درجه

 .رو لبم نشست. اخم کردم تا بتونم بهتر تمرکز کنم یلبخند

 !قایزنده باد. دق -.ورت مقتول خراش بودهص یحال رو نیبا ا -

 .شه ینم دهید یخراش نیصورت بهنام کوچکتر یرو یول -:عطا

 صورتش خراش هیمقتول که کمربند مشک شه؟یم یزیچ نیدرسته! به نظرتون همچ -:یرسول

 !حاال اگه بهنام قاتل باشه سر و مر گنده مونده برداشته

 نوجوون ده ساله مبارزه کنه بعد هیپنج ساله با  یبچه  هیکه  نهی. درست مثل اگهیراست م -:دیام

 .نشه شیزیچ چیبچه ه یبشه ول دهیصورتش خراش نوجوونه

 .تونه بزنه طرف رو لت و پار کنه یممکنه ها! بچه هم م -

 !ممکنه رینشه. غ شیزیچ چیوسط ه نیممکنه خودش ا ریغ یآره ممکنه ول -:دیام

 .هیمنطق -

 ست؟یبهنام قاتل ن یعنی ریتفاس نیبا ا -:عطا

 به دیکرده باشه که بع ینفر همکار هیوسط با  نیا نکهیدرصده. البته مگر ا میاحتمالش ن -:یرسول

 .به فکرش برسه یزیچ نیکه داره، همچ یحال و روز نیرسه با ا یم نظر

 .گناهه یپس بهنام ب -

 .احتماال -:عطا
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 .ارهیب یسر کس ییترسم بال ی. ممیگهش دارتو بازداشتگاه ن میتون یگناهکارم که باشه ما نم -

 .ستین یهم کار معقول وونهیکردن و بازداشت کردن د ییبازجو

 :سمت عطا و گفتم برگشتم

 بهنام رو ببره خونشون. دورادور هم حواست نیبذاره ا قهیوث هی ادیبگو ب یوسفی یزنگ بزن به آقا -

 .باشه، چشم -:عطا.باشه بهش

 .زدم جاش تکون نخورد. پلک از

 !گهیبرو د ؟یکن یمنو نگاه م یسادیخب چرا وا -

 .خودش اومد و از جاش بلند شد به

 !آهان ... االن -

 عطا؟ -

 جونِ دل؟ -

 .کارت دارم نجایا یگرد یبر م یزنگ که زد -

 .شدم رهیخ یو رسول دی. چشم ازش گرفتم و به امرونیاز اتاق رفت ب عیگفت و سر یلب چشم ریز

 ؟یاستوار رسول -

 بله؟ -

 .ارنیاثر انگشت رو در ب نیا یکه ته و تو یگیم یواحد انگشت نگار یبه بچه ها یری: مکی -

 یبدن. چه م قیاثر انگشت ها تطب یهست به قاتل ربط داره. بهشون بگو با همه  یکه هر چ مطمئنم
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 ؟یدیها. فهم نیو ا یدولت یکارمندها دونم،

 .بله -

 هم ایپور ه،یمشاور روانشناس مای. نیخانیعل ایو پور ینیام مای. ندو تا دکتر نیسراغ ا یریدوم: م -

 یزی. هر چیپرس یبهنام سوال م یماریب یو ازشون درباره  یکن یم داشونیکنم روانپزشکه. پ فکر

 ... یزیچ ؟یآدرس -.به دردمون بخوره که

 .ریمخابرات استعالم بگ ای یاز نظام پزشک -

 !بله، حتما -

 .یمرخص -

 .دی. برگشتم سمت امرونیو از اتاق رفت ب دیکوب پا

 !خان دیو شما ام -

 .شد رهیبهم خ منتظر

 . اخالقشون،یکن یجفتشون پرس و جو م یسابق بهنام. درباره  یدانشگاه هومن و مدرسه  یریم -

 . باشه؟یهمه چ درسشون،

 .نیکه در مورد هومن انجام دادم نخوند یقاتیچشم. فقط قربان شما تحق -

 !هیکاف دمیبهنام رو که د قاتیواد، همون تحقخ ینم -

 :وضوح سرخ شد. با تته پته گفت به

 قر ... قر .... قربان ... چطور ... چطور بود مگه؟ -
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 .یبار خودت گفت هیاونا رو که  ق؟یتحق یگیتو به اون م -

 .نییانداخت پا سرشو

 .بله حق با شماست -

 .اباز کردم ه یا ژهیتو حساب و یمن رو د،یام -

 .نیبله. ببخش -.تکون داد سرشو

 .لحظه در باز شد و عطا اومد تو نیهم تو

 شد؟ یچ -

 .ادیکنه م یجور م قهیوث هی عیگفت سر ،یچیه -

 .خوبه -

 .دیبرگشتم سمت ام دوباره

 !یبر یتون یم -

 .رونیو رفت ب دیکوب پا

 .اومد معطل نشه یوسفیبمون که اگه  نجایعطا تو هم ا -

 ؟یریجا مباشه. خودت ک -

 :کردم گفتم یکه لباسم رو عوض م یحال در

 ساعت چنده؟ -

 .میچهار و ن -
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 :و گفتم دمیپوش لباسمو

 .بهنام. به خودشم بگو یدرباره  قاتیواسه تحق میر یبا زارع پور م میخونه. ساعت پنج و ن رمیم -

 .باشه -

 !فعال -.دست دادم باهاش

 .هم سالم برسون ریبه سالمت. به ام -

 .و دستمو تو هوا تکون دادم دمیخند

 .باشه -

 .رونیو از اداره زدم ب دمیقدم هام سرعت بخش به

**** 

 رو از در دیرو شکست. کل اطیباز شدن قفل ها سکوت سرد ح یرو تو قفل چرخوندم. صدا دیکل

 و وارد دمیکش نییرو پا رهیرو پاک کردم. دستگ میشونیپ یآوردم و با پشت دست عرق رو رونیب

 نیرحسی. چشمم خورد به امدمیشل و وارفته به هال رس یشدم. از راهرو گذشتم و با قدم ها خونه

 یبود. به پاها دهیشکم خواب یو خودشم وسط هال رو ختهیچند تا کتاب و دفتر روبروش ر که

 شدم. انگار متوجه حضورم شد چون سرشو گرفت باال و با رهیخ دیرقص یهوا م یکه تو کشیکوچ

 :گفت دنمید

 .سالم -

 :لب گفتم ریرها کردم و ز ونیزیکنار تلو یعسل یسامسونتم رو رو فیک
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 .سالم -

 به صورتم ی. دستدیکش یم ریگذاشتم. سرم همچنان ت یهمون عسل یرو در آوردم و رو کتم

 :دمیو به طرف آشپزخونه حرکت کردم. تو همون حال پرس دمیکش

 ؟یخورد یناهار چ -

 .خورم یم یانگار هر روز چ یخورد یچ گهیم یجور هی -.زد یشخندین

 ؟یخورد یچ گمینکن. م تیکنه، اذ یسرم درد م -

 :نوشت گفت یم یزیدفترش چ یکه رو یرو برداشت و در حال مدادش

 .یمرغ سوخار -

 .. با تعجب برگشتم سمتش. بازم لبخند زدسادمیسرِ جام وا خیس

 ؟یگفت یچ -

 .تکون دادگوَنش و مداد رو تو دستش  یگذاشت رو دستشو

 .یمرغ سوخار -

 .بار پلک زدم چند

 .یپز یم ی! مرغ سوخاری. هنرمند شدکالیبار -

 .خنده ریز زد

 .جناب سروان ی. پسرتو دست کم گرفتگهیآره د -

 ک؟یکوچ یعسگر یآقا نیپس چرا تا حاال رو نکرده بود -
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 :حق به جانب گفت ی افهیصاف کرد و با ق گلوشو

 .نشه قربان ایخواستم ر -

 .کردم اخم

 .واسمون آورد یمامان گم،یم یجد -.دمیپرس یمسخره! جد -

 مامان؟ -

 .اونم رفت ،یومدیخب ن یول یایاز سرِ کار ب دیآره، اتفاقا تا ساعت سه منتظرت موند تا شا -

 .دستش انداختم ریبه دفتر ز یبه سمتش و کنارش نشستم. نگاه رفتم

 گفت؟ یم یچ -

 !غر زد ،یچیه -

 .گرفت خندم

 چرا؟ -

 .دیدفتر کش یرو یشتریکرد و مداد رو با شدت ب اخم

 همسن بابات چه کارا که یمردا ه؟یزندگ نیا ره؟یگ ی! چرا بابات زن نمیشگیهم یهمون حرفا -

 ... کنن اون وقت بابات ینم

 .زدم یزیآم طنتیش لبخند

 رم؟یمن زن بگ شهیم یحاال چ -

 .برگشت سمتم یا نتظرهرمیحرکت غ یمحکم رو هم فشار داد و تو لباشو



 
 

 
 

171 

 

  

 

  (دست های خونین ) جلد دوم کیستار 

  
  12رابین هود  

  
  انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

 
 . برو ناهارتو بخور نشسته باال سر مندمیبابام قر م یعروس امیشه! من م ینم یچیشه؟ ه یم یچ -

 .زنه یم حرف

 .باال دیپر ابروهام

تو هم و محلم نداد. با اکراه از کنارش بلند شدم و به طرف  دیکش شتریب ابروهاشو.ادب یبداخالقِ ب -

 آشپزخونه حرکت

 .کردم

 به سرم و چشمامو محکم رو هم فشار دمیچسب ی. دو دستدمید یو جلومو تار م دیکش یم ریت سرم

 .دادم

 .آخ سرم -

 اجاق بود رو برداشتم و به یکه رو ی. در قابلمه اسادمیاجاق ا یو روبرو دمیکش یقیعم نفس

 ش حمله کردمزد. به طرف یکه کنار قابلمه بود بهم چشمک م ینگاه کردم. برنج بود. تابه ا داخلش

 سرد از یسرد بود. من اصال غذا یلیدرش رو برداشتم. بهش دست زدم. آه از نهادم بلند شد. خ و

 .رفت ینم نییپا گلوم

 . دستم رفت سمت قلبم و نفسموختیقلبم ر میدو قدم یتو نیرحسیام دنیعقب. با د برگشتم

 .فوت کردم محکم

 ه؟یسکته کردم! چ -

 :گفت شیشونیهمون اخم رو پ با
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 .حتما بهش زنگ بزن یرفت بهت بگم مامان گفت اومد ادمی -

 .خب، باشه -

 .به من انداخت یبه اجاق و نگاه ینگاه

 ؟یکن یچرا ناهارتو گرم نم -

 .شدم رهیبهش خ مظلومانه

 .حوصله ندارم -

برو به  -:رفت گفت یکه به طرف اجاق گاز م یتاسف تکون داد و در حال یاز رو یگرفت. سر خندش

 .رت زنگ بزن تا واست گرم کنمماد

 .رو لبم نشست یپت و پهن لبخند

 ؟یجد -

 :گفت یتو هم و براندازم کرد. تلگراف دیابروهاشو کش بازم

 .آره -

 :زدم به شونه اش و گفتم یدست

 .ممنون -

 نرفته بودم که دوباره برگشتم عقب. سرمو خم کردم کنار گوشش و شترینداد. چند قدم ب جوابمو

 :گفتم

 .تیشونیافته رو پ یخم نکن، خط اخم ما -
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 .رو لبش نشست یکمرنگ لبخند

 نه چندان یمکالمه  هیزدم و از کنارش گذشتم. وارد هال شدم و تلفن رو برداشتم. بعد از  یلبخند

 داده ریگ یبیروزا مادرم به طرز عج نیبود. ا نیرحسیرو قطع کردم. حق با ام یبا مادرم گوش یطوالن

 .گهیطرف د هیطرف، عطا هم  هیطرف، بابا و کال برادرامم  هی. مادرم رمیکه زن بگ بود

 زدهیس یبچه  هیبگم مادر جان! من ازدواجمو کردم، رفت.  نایبه مامان ا دیرس یچند من زورم نم هر

 !دیرس یهم دارم اما خب زورم به عطا که م ساله

 یکرد! با صدا ید منو ارشاد ماوم یبود که خود عطا هنوز نامزد هم نکرده بود بعد م نیا جالب

 .دست از افکارم برداشتم نیرحسیام

 .چشمم برق زد ینیس دنیآشپزخونه شدم. با د وارد.ناهار حاضره ایبابا؟ ب -

 !چه کرده؟ نیدستت درد نکنه! بب -

 :نشستم. بلند گفتم نیزم یاز کنارم گذشت. رو ،یحرف چیه بدون

 ر؟یام هیهمه اخم و تخم چ نیا لیدل -

 .بود برگشت سمتم. براندازم کرد و پوزخند زد دهیدر رس یکه به آستانه  اون

 .ناهارتو بخور ،یچیه -

 :تحکم گفتم با

 ؟یکن یمنو مسخره م یدار -

 ... مسخره؟ نه بابا! چرا -
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 !ریام -

 بله؟ -

 چته؟ -

 .اش رو انداخت باال شونه

 .وستام پخش کنمد نیبابامو ب یبرم مدرسه کارت عروس ادیفقط خوشم نم ،یچیه -

 .دمیخند

 .نگرانِ بچشه گه،یاالن رفتم محضر! بابا، مادره د نیانگار من هم -

 .کردم اد؟اخمیمادره؟ توام که بدت نم -

 !مواظب حرف زدنت باش! من پدرتم -

 .داد زد رونیرفت ب یکه از آشپزخونه م یتو هوا تکون داد و در حال دستشو

 !ناهارتو بخور بابا -

 :زدم داد

 .زنم یدارم باهات حرف م ری... ام ریما -

 !پام. گندت بزنن یرو دمینداد. با حرص مشتمو کوب یجواب

 بهش نمیداشتم! ا یفکر یشدم. کم مشغله داشتم، کم دغدغه  رهیروبروم خ یبه غذا تیعصبان با

 یاز هم فاصله م شتریب میکردم، هر روز داشت یباهاش صحبت م دیتکون دادم. با یشد. سر اضافه

 .فتهیب یاتفاق بد دمیترس یم م،یگرفت
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 ! مگه مامانرم؟یشده بود؟! چون مامان گفته بود زن بگ ختهیافسار گس نقدریبودم. چرا ا نگرانش

 .حرفاش ی هیمثل بق نمیزنه؟ خب، ا یحرفا نم نیاز ا شهیهم

 :داد زدم بلندتر

 .کارت دارم نجایا ایب ریام -

 .بار جواب داد نیتصورم ا برخالف

 .خونم یرم درس مدا -

 .نجایا ایگفتم ب -

مشغول خوردن ناهارم شدم. بعد از  لمیمحکم فوت کردم و برخالف م نفسمو!نده ریبابا حوصله ندارم، گ -

 از عزا در یدل نکهیا

 دستشو هیبود و  دهیپهلوش دراز کش یرو ریدست و صورتم رو شستم و وارد هال شدم. ام آوردم

 آدمک که دستشو گرفته هیشدم.  رهیخ دیکش یدفترش م یکه رو یشسرش. به نقا ریبود ز گذاشته

 بچگانه بود اما باعث شد دلم شیخوند. نقاش یکه داشت دعا م یرو به آسمون. درست مثل کس بود

 .خودشو جمع و جور کرد و دفترشو ورق زد عیسر دنمی! با دبلرزه

 ؟یکرد یکار م یچ یداشت -

 :برگرده سمتم گفت نکهیا بدون

 .خونم یس مدر -

 :لب گفتم ریزدم و ز یپوزخند
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 !بله، مشخصه -

 شدم. پنج بود. آه از نهادم بلند رهیخ وارید ینگفت. ابروهامو تو هم گره کردم و به ساعت رو یزیچ

 گهیطرف د هیرفتم دنبال سبحان. از  یم دیبا گهیساعت د مینداشتم. ن دنیواسه خواب ی. فرصتشد

 رو از تنم یتونست خستگ یآب گرم م هی دیتم که برم حموم. شاداش یادیفوق العاده ز اجیاحت

 !آخه با شکم پُر؟ یکنه. ول رونیب

 .مبل انداختم. چشمامو بستم و ساعدمو گذاشتم رو چشمام نیاول یحال خودمو رو یو ب دمیکش یپوف

 :دیچیتو گوشم پ نیرحسیام ینرفته بود. صدا نیبهتر شده بود اما کامل از ب یدردم کم سر

 تو اتاقت؟ یر یچرا نم -

 یشد که نگران بود اما م یم یشکل نیحرف زدنش ا یزمان قایشناختم. دق یلحنشو خوب م نیا

 !. درست مثل مادرشستیبگه اصال برام مهم ن خواست

 .دمیکش یآه

 !دوباره؟ -.برم اداره دیوقت ندارم، دوباره با شتریساعت ب مین -

 .کرد ینگام م یشدم. با نگران رهیچشمام برداشتم و بهش خ یرو لبم نشست. ساعدمو از رو یلبخند

 .بهم فشردم "آره"به عالمت  چشمامو

 !حال و روز؟ نی. با ایاومد ستیتو که همش ربع ساعت ن -

 !گهیدردسرا رو هم داره د نیبودن ا سیپل -

 ؟یشه نر یحاال نم -
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 .اژش دادم. چشمامو بستم و با انگشت شست و اشارم ماسدیکش ریدوباره ت سرم

 .سکهی. هر لحظه غفلت کردن، رمیکن قینفر تحق هیدر مورد  میبر دینه، با -

 .اومد. چشمامو باز کردم. نگران نگام کرد یکه به سرعت کنارم م دمیقدم هاش رو شن یصدا

 شده بابا؟ یچ -

 .کشه یم ریکنه، داره ت یسرم درد م -

 !. نفسم رفتدیکش ریت دوباره

 .خونه استراحتتو بکن نیشب ؟یحاال الزمه بر -

 .برم دیبا زم،یشه عز ینم -

 :دیمحکم رو هم فشار داد و با حرص غر لبشو

 !سرتق -

 .دستتو بردار ماساژ بدم -:گفت بلند

 .شمیخواد، قرص بخورم خوب م ینم -

 .فعال دستتو بردار ،یخور یقرصم م -

 .ام قرار گرفت قهیشق یرو کشیکوچ ی. دستاسادیام برداشتم. باال سرم وا قهیشق یاز رو دستمو

 .زدم. آروم شروع کرد ماساژ دادن یلبخند

 کنه؟ یات درد م قهیشق -

 .آره -
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 . چشمامو بستم. آرامش حضورش رو دوست داشتم. ازدیلغز میشونیپ یشست و اشارش رو انگشت

 مویشونیمن بود. داشت پ یساله  زدهیپسر س ن،یرحسیبردم. پسرم بود. ام یکنارم بود لذت م نکهیا

 .داد. نگران باباش بود یم ماساژ

 .شد ریبه وجودم سراز یندیخوشا حس

 .ول کن یخسته شد -

 .باشه -

 دیو چشمامو باز کردم. نبا دمیکش یقیافته رو هم. نفس عم یکردم پلکام داره م یکم احساس م کم

 دنیهم از خواب نکهیا یشم. برا ینم داریدونستم اگه خوابم ببره حاال حاالها ب ی. مدمیخواب یم

 :گفته باشم، صداش زدم یزیچ هیکنم هم  یریجلوگ

 .ریام -

 جانم؟ -

 م؟یراجع به امروز حرف بزن یخوا یبابا م -.رو لبم نشست یلبخند

 .لحظه حرکت دستاش متوقف شد اما دوباره به کارش ادامه داد هی

 ؟یمثال در مورد چ -

 .امروزت یکتک کار یخب ... درباره  -

 .. تموم شد رفتگهیشو د الیخ یبابا ب -

 .حق منه که بدونم یول -



 
 

 
 

179 

 

  

 

  (دست های خونین ) جلد دوم کیستار 

  
  12رابین هود  

  
  انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

 
 ؟یکه دوباره سرزنشم کن ؟یچ یبرا یبدون -

 کارت اشتباه بوده؟ ینه خب ... سرزنش نه! مگه متوجه نشد -

 !چرا -

 ... نکهیهم ا ی. هم کم مونده بود از مدرسه اخراج بشیکه شد همی. تنبهیکاف نمیهم -

 .رو لبم نشست یثیخب لبخند

 .لهیفعال تعط وترتیکامپ -

 :فقط گفت یداشتم اعتراض کنه ول انتظار

 .بعله -

 :و با تعجب گفتم دمیباال کش سرمو

 ؟یناراحت نشد -

 هم داره؟ یا دهیمگه فا -.اش رو انداخت باال شونه

 !کالیاِ؟! بار -

 .دیزن ی. قربونتون برم فقط حرف خودتون رو مدییشما هم که نظام -

 .زدم قهقهه

 .به حرف بابات گوش کن شهیپسرم! هم نیت! نه خوشم اومد. آفراحسن -

 .به شونم دیخنده. اونم با خنده کوب ریبلندتر زدم ز و

 .وونهید -
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 .کردم و خودمو جمع و جور کردم یمصنوع ی سرفه

 گفتم؟ یم یچ -

 .کتک امروز -

 .شنوم یمن م یعسگر یآهان، آره. خب آقا -

 بگم؟ یچ -

 ش؟یچرا زد -

 .بار هیگفتم  -

 .خب دوباره بگو -

 :گفت آهسته

 .دیچیسبحان تو گوشم پ حرف.مسخرم کرد -

 »- یکس نیواقع بشه. شما دوست دار گرانیمورد تمسخر د ادیکس خوشش نم چیه عتایطب

 مسخرتون کنه ؟«

 گفت؟ یچ -

 .شد ساکت

 ر؟یام -

 :حوصله گفت یب

 .گهید الیخ یبابا ب -
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 پسرم؟ -

 .دیکش یآه

 .دهگفت مادر مُر -

 :شدم و برگشتم سمتش. با بهت گفتم زیخ میتو جام ن عیحد ممکن باز شد. سر نیتا آخر چشمام

 ؟یچ -

 .دیکرد. چونه اش لرز بغض

 .میتیگفت بچه  -

 .شد ریگونه اش سراز یاز رو یاشک

 .زد یبد یلیکرد. زدمش چون ... بابا حرفِ بد زد. حرف خ نیتوه چارمیزدمش، چون به مادر ب -

 .کنه نیبه مادرم توه یکس ادینم خوشم

 :کف دست اشک صورتشو پاک کرد و بلند گفت با

 .ادیخوشم نم -

 .دمیو دنبالش دو دمی. از جام پردیگفت و به طرف اتاقش دو نویا

 !ری... ام نیرحسیام -

 .دیچیتق تق قفل شدنش تو گوشم پ یشد و پشت بندش صدا دهیبه هم کوب یبد یاتاق با صدا در

 .دمیو محکم به در کوب ادمستیدر ا پشت

 .زنم ی. دارم باهات حرف مقهیدر رو باز کن دو دق ریام -
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 .هام محکم تر شد ضربه

 .در رو نی. باز کن استمیمگه با تو ن ن،یرحسیام -

 .شد شی. دلم ردیچیتو گوشم پ یفیضع ی هیگر یصدا

 :گفتم یمیلحن مال با

 ... باز کن. در رو میزن یپسرم در رو باز کن با هم حرف م -

 به موهام یام رو دادم به در و دست هینگرفتن، کالفه تک جهیکلنجار رفتن و نت قهیاز چند دق بعد

 .دمیکش یقی. چشمامو بستم و نفس عمدمیکش

 بچه؟ نیکار کنم با ا یچ ا؟یکار کنم خدا یچ

 در آورده. آخهبچه ات پدر منو  نیا ینیبب ییکجا وایکردم. ش یدفعه خال هیهامو پر باد کردم و  لپ

 معرفت االن وقت رفتن بود؟ یب

**** 

 نیشدم و درشو بستم. سبحان هم چند لحظه بعد کنارم قرار گرفت. به ماش ادهیپ میشخص نیماش از

 به من و یشدم. سبحان نگاه رهیکه روبروم قرار داشت خ یساختمون بلند یزدم و به نما هیتک

 :گفت اطیبه ساختمون انداخت و با احت ینگاه

 افتاده؟ یقربان اتفاق -

 .شدم رهیحواس بهش خ یب

 هوم؟ -



 
 

 
 

183 

 

  

 

  (دست های خونین ) جلد دوم کیستار 

  
  12رابین هود  

  
  انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

 
 تو؟ نیر ینم -

 ها؟ -

 تیدوباره به ساختمون انداختم. تازه به خودم اومدم و خودمو جمع و جور کردم. با عصبان ینگاه

 :بهش دمیتوپ

 . مگه َمردَمیحواس منو پرت کرد ؛یحرف زد یه ،یحرف زد نیماش یتو ی! هگهیتوئه د ریتقص -

 زنه؟ یحرف م نقدریا

 :باال. با بهت به خودش اشاره کرد دیابروهاش پر جفت

 ... حرف زدم؟ من یمن قربان؟ من ... من ک -

 :گفتم یتو هم و با بدخلق دمیکش ابروهامو

 حرف نقدریکشه از دست تو؟ ا یم یآخه؟ نامزدت چ یزن یاالن. چقدر حرف م نیآهان ... هم -

 .ستیخوب ن نزن،

 .نییسر هم پلک زد. سرشو انداخت پابار پشت  چند

 .بله چشم -

 یکس دنیدو یمحکم به طرف ساختمون حرکت کردم. چند لحظه بعد صدا یو با قدما دمیکش یپوف

 به سبحان ی. نگاهستادمیدر ا یسبحان کنارم قرار گرفت. روبرو دهینکش هیو به ثان دیچیگوشم پ تو

 .انداختم

 گفت طبقه و واحدِ چند؟ -
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 .دستش انداخت یآدرس توبه  ینگاه

 .دوازدهم واحدِ هشتاد و دو یاوم ... طبقه  -

 نشد. دوباره یتکون دادم و اف اف واحد مورد نظر رو فشردم. چند لحظه گذشت اما خبر یسر

 منوال گذشت. با استفهام نیبه هم یا قهیجواب نداد. دو دق یاف اف رو فشار دادم. باز هم کس زنگ

 .تکون دادم. شونه اش رو انداخت باال "دارن؟ یچرا بر نم"رمو به عالمت شدم و س رهیسبحان خ به

 .روننیب دیشا -:سبحان

 رفتنه؟ رونیآخه االن چه وقت ب -

 شدم. چقدر خوشحال بود. مثل رهیحوصله به افسر جوون خ ی. بنییو سرشو انداخت پا دیخند زیر

 !که کار کنه یبچه داشته باشه و ندونه باهاش چ هینبود که  من

 یتو یکالفه و خواب آلود مرد یبار دست اون باال رفت و زنگ رو فشرد. چند لحظه بعد صدا نیا

 .دیچیپ فونیآ

 ه؟یما رو! چ یمن؟ ُکشت زِیبله آقا؟ بله عز -

 .دمیکش یقی. نفس عممیکرده بود دارشونیگرفت. انگار از خواب ب خندم

 .ریسالم، وقتتون بخ-

 .سالم ممنون-

 کنه؟ فرهاد شفا؟ یم یبه نام فرهاد زندگ یشخص نجایا نیببخش-

 .بله، همخونمونه-
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 .اگه ممکنه ن؟ییپا ارنیب فیچند لحظه تشر هی نیبهشون بگ شهیم-

 .کسل شد صداش

 .ارمیمن شما رو به جا نم نیببخش ست،یخونه ن-

 .اف اف گرفتم نیدورب یدر آوردم و روبرو کارتمو

 .ییجنا ی رهیهستم از دا یسروان عسگر -

 .گرفت یرنگ نگران صداش

 کرده؟ یافتاده؟ فرهاد کار یاتفاق -

 گردن؟ یبرم ی. فقط کستین یزینه، چ -

 .رمیگ یباال، من باهاشون تماس م دیاریب فی. تشرانیب گهیربع ساعت د هیفکر کنم  -

 باز شد. آروم در رو هل یتق یدر با صدا دهینکش هیاف اف رو گذاشت. به دو ثان عیگفت و سر نویا

 پارک شده بودن وارد آپارتمان یکه تک و توک گوشه ا یینایتوجه به ماش یو وارد شدم. ب دادم

 :گفت دنمی. نگهبان با دشدم

 .جناب نیببخش -

 .ستادمیا زشیم یسمتش و روبرو برگشتم

 بله؟ -

 ن؟یکار دار یبا ک -

 .االن با دوستشون حرف زدم نیفرهاد شفا، هم یآقا -
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 .نینلحظه صبر ک هیبله،  -

 یسمت سبحان و نگاش کردم. از حرفا دمیحوصله چرخ یرو برداشت و شماره گرفت. ب تلفن

 فرهاده. چند لحظه بعد تلفن رو قطع کرد و رو یکه پشت خطه، همخونه  یبودم کس دهیفهم نگهبان

 :گفت بهمون

 .نییبفرما -

 هبان برامون کارت. نگمیسبحان به طرف آسانسور حرکت کرد یکردم و پا به پا یلب تشکر ریز

 یو صدا ستادی. آسانسور امیدیدوازدهم رس یو خودش رفت. باالخره به طبقه  دیرو کش آسانسور

 .دیچیتو آسانسور پ یو نرم زن فیظر

 !دوازدهم یطبقه  -

 ستادهیآسانسور ا یکه روبرو یآسانسور به صورت خودکار باز شد. چشمم خورد به دو خانم در

 کردم تا به واحد مورد ی. با چشم واحدا رو نگاه ممیو از کنارشون گذشت نیی. سرمو انداختم پابودن

 .برسم نظر

 یتو یپسر یبود در باز شد و چهره  دهینکش هی. سبحان زنگ رو زد. به ثانمیدیبهش رس باالخره

 .داریدر پد ی آستانه

 :دست دادم و با لبخند گفتم باهاش

 ن؟یسالم، خوب -

 !تو جناب سروان نییسالم، ممنونم. بفرما -
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 خونه به هم یشدم. به طرز افتضاح دواریخونه، به خودم ام دنیکردم و وارد خونه شدم. با د یتشکر

 کنن؟ یم یزندگ نجایا یچه جور نای! ایبود، به طرز فوق العاده افتضاح ختهیر

 مبل ولو یخورد. لباسا رو یبه چشم م زیم یرو تزایپ ی. جعبه هادیبار یخونه نکبت م واریدر و د از

 کرد. با یم یکانتر آشپزخونه، که اپن هم بود، به آدم دهن کج یبود و ظرف و ظروف رو شده

 .گرفتم لیپسر چشم از وسا یصدا

 .میکن زیچند وقته! فرصت نشد تم میبود ریتو رو خدا. درگ نیببخش -

 .گرفتکرد. خندم  یجمع م لویفراتر از سرعت نور داشت وسا یچشم دوختم که با سرعت بهش

 .نیراحت باش ست،ین نکارایبه ا یاجیاحت م،یومدین یمهمون یما برا -

 :گفت یشده بود رو جمع کرد و با لبخند دستپاچه ا ختهیمبل دو نفره ر یکه رو ییلباسا عیسر

 .دیکنم. شرمندم نکن یخواهش م دییبفرما -

 حوصله به پسر یب ینگاه بار با نیمبل نشستم. سبحان هم کنارم قرار گرفت. ا یزدم و رو یلبخند

 .کرد یرو جمع و جور م زیم یرو یاتاق و حاال داشت ظرفا یشدم که لباسا رو برده بود تو رهیخ

 .سبحان بلند شد یصدا

 ... یآقا -

 .ستادیظروف رو جمع کرد و ا پسر

 .معروف رضایهستم، عل رضایعل -

 نیما بذار اریرو در اخت فتونیوقت شر قهیپنج دق هی نیمعروف. اگه لطف کن یبله آقا -:سبحان
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 .شمیم ممنون

 ... یطور نیآخه ا یول -

 .شو. ممنونم الشونیخ یب ست،یاصال مهم ن نایا زمیعز -

 :تکون داد و گفت یسر شرمنده

 .رسم یرو بذارم تو آشپزخونه، خدمت م نایا نی. فقط اگه اجازه بدنیدون یچشم، هر جور صالح م -

 .زدم یلبخند

 .نیکن یلطف مممنونم.  یلیخ -

 که روبرومون قرار داشت، یمبل تک نفره ا یگذاشت، برگشت سمتمون و رو لویوسا نکهیاز ا بعد

 .نشست

 .جانم؟ من در خدمتم -

 ن؟یبا آقا فرهاد تماس گرفت -

 ... لحظه هیرفت.  ادمی ن،یآخ ببخش -

 و با نییرد پارو آو یگوش یتلفن رو برداشت. دسته  یرفت و گوش ونیزیتلو زیبه طرف م عیسر

 .شد رهیبهمون خ یجیگ

 بگم؟ یبهش چ -

 .نیارین سیاز پل یخودشو برسونه منزل. اسم عیسر نیباهاش کار دار نییبفرما -

 :گفت ینگران با
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 کرده؟ یشده؟ فرهاد چه غلط یطور -

 فقط چند تا سوال جواب ؟ی. اوکنجایا میاومد یکرد ما نم یم یمن، دوسِت من، اگه کار زِیعز -

 .کنم یخواهش م نیریدر مورد بهنامه، تماس بگ هساد

 بهنام؟ -

 .بله -.با حرص محکم رو هم فشار دادم چشمامو

 یتکون داد و با انگشتاش رو یشد. چون سر مونیبگه اما انگار پش یزیدوباره باز شد تا چ دهنش

 .دیتلفن کوب یها دکمه

 .دش رهیپاش خ ریز یقال یرو به گوشش چسبوند و به گل ها یگوش

 که یزد، طور یمعصوم و مهربون م یبیبود. چشماش به طرز عج ییکردم. جوون رعنا براندازش

 .نشست یرو لبش م یناخواسته لبخند دنشیبا د آدم

 و شش ساله باشه. نامزد داشت؟ ستیو پنج، ب ستیخورد حدودا ب یصورت سبزه و با نمکش م به

 تو خونه یدستش. حلقه نداشت. خب کس یانگشتا یرو دیداره. نگام چرخ دیشا ؟یدون ی! تو چه منه

 کنه؟ یکنه که! م یخودش حلقه دستش نم ی

 ! خودش تووایمن و ش یعروس یدست چپم ثابت موند. حلقه  یانگشت حلقه  یو رو دیرقص چشمام

 .اوردمیگذره از دستم در ن یسال از مرگش م کیکرد. هنوز که هنوزه و  دستم

 .بشم رهیو بهش خ رمیحلقه ام بگباعث شد چشم از  رضایعل یصدا

 الو فرهاد؟ -
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 .دهنه اش گرفت یو با دستش جلو نییرو آورد پا یکرد. گوش یبهش اشاره ا سبحان

 جانم سرکار؟ -:رضایعل

 :گفت یآهسته ا یبا صدا سبحان

 .کریرو اسپ نیبذار -

 ؟یچ -

 !بله، االن -.آقا! بلندگو کریاسپ –

 .سرِ جاشرو گذاشت  یرو فشرد و گوش یا دکمه

 .بود یشلوغ یبوق و حرف زدن اومد. انگار جا ی. پشت بندش صدادیچیتلفن پ یتو یپسر یصدا

 ه؟یچ یالو ... عل -

 خونه؟ یایم یک ؟ییکجا -

 .گهیساعت د مین -

 .گرد شد چشماش

 .یایم گهیربع ساعت د یگفت شیپ ی قهیتو که ده دق -

 یناسزا م یکیگفت اما انگار داشت به  یم یود چمعلوم نب قای. دقدیچیپ یتو گوش یمرد ادیفر یصدا

 :کالفه گفت رضای. علگفت

 گه؟یم یور یدر یه هیک نیمگه؟ ا یشلوغه!! کجا رفت نجایچقدر ا -

 .دستت یگوش قهیدق هی -
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 .گفت یم یزیچ هیکه اون طرف خط بود  یشد. انگار داشت به کس فیکم ضع هی صداش

 .رفتمسرسام گ ؟یکن یآقا چقدر سر و صدا م -

... - 

 .افسر اومد یوقت یول دمیم یعنیدم  یعرض کردم خسارتتونو م -

 ؟یکرد یفرهاد چه غلط -

 !جواب منو بده ،یکن یم خودیب -.زنم یشلوغه من بعدا بهت زنگ م نجایا نیبه خدا. بب یچیه -

 ... به جون یچیه -

 ؟یمنو داغون کرد نیماش ینکنه زد نم،یبب سایوا -

... - 

 !توام فرهاد با -

 .دیخند

 .ادیم شی. پگهیقضا بالست د یدون یجان ... خب م ی... عل زهیچ -

 :گفت یخفه ا یکامال کبود شد. با صدا یعل صورت

 !کُشتمت -

 !. قضا بالزمیو صاف کار. قضا بالست عز رکاریدم دست تعم یبابا حرص نخور. خودم م -

 :دیبار بدون توجه به حضور ما غر نیا

 .یمن نشونت بدم؛ حظ کن ییقضا بال کی -
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 ما یتازه متوجه  رضای. علرهیسبحان باعث شد خندم شدت بگ واشی دنیخند یگرفت. صدا خندم

 :و گفت دیکش شیشونیبه پ یچون هول و دستپاچه دست شد،

 !خونه. کارت دارم ایخب، زود ب یلیخ -

 !ی... عل یعل -

 .بود یبه جون مادرم اتفاق -هان؟ -

 ؟یدارن یباشه بابا، کار -

 ... گمیم -

 ه؟یچ -

 .نیببخش -

 :و گفت دیبه صورتش کش یرو لبش نشست. دست یکمرنگ لبخند

 .نداره یسرت، اشکال یفدا -

 !نوکرتم -

 !فعال -

 :زد و گفت یرو گذاشت سرِ جاش. با لبخند نگاش کردم. لبخند خجل یگفت و گوش نویا

 .نیمقدار معطل بش هیشرمنده، فکر کنم  -

 .گهید ادیم شیم. پکن یخواهش م -

 ن؟یکن یم لینسکافه، شربت؟ کدومو م ،ییچا -
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 .ممنون -

 .هر سه آماده اس ن،یتعارف نکن -

 .خورم، ممنونم ینم یزیمن چ -

 قربان؟ یشما چ -:سمت سبحان و گفت برگشت

 .آب وانیل هی ستین یاگه زحمت -:سبحان

 :گفت و آروم نییسمتش و چپ چپ نگاش کردم. سرشو انداخت پا برگشتم

 !خب تشنمه قربان -

 .محکم رو هم فشار دادم لبامو

 .ارمیاالن براتون م ؟یکنم. چه زحمت یخواهش م -:رضایعل

 .سمتم برگشت

 ن؟یخور یشما نم -

 .نه، متشکرم -

 :وارد آشپزخونه شد برگشتم سمتش و گفتم رضایعل نکهیمحض ا به

 نجا؟یا میاومد یما واسه چ -

 :گفت مظلوم

 .تشنمه قربان به خدا -

 نجا؟یا میاومد یواسه چ گمیدارم م ؟یگیچرا چرند م -
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 خب پرس و جو از فرهاد؟ -

 .بهنام یزنده باد! پرس و جو از دوستا -

 م؟یکار کن یچ دیبا اد؛یم گهیساعت د میو ن ستیحاال که آقا فرهاد ن -.بله -

 .بار پلک زد چند

 م؟یکن یصبر م -

 !استوار -

 م؟یکن یسوال م گشید ی... از دوستا زیچ -

 .احسنت -

 کار کنم؟ یچ دیمن با -

 :گفتم آهسته

 .میسوال بپرس دیبا رضایپسره عل نیاز ا -

 شناسه؟ یخب اون بهنامو از کجا م -

 .کردم زیر چشممو

 !شناسه. صد درصد یبودن، صد درصد همخونه اش اونو م یمیاگه فرهاد و بهنام با هم صم -

 .. خودمو جمع و جور کردم و درست نشستمدیبه گوش رس یمصنوع یسرفه ا یلحظه صدا نیهم تو

 .و وارد هال شد رونیآب توش بود اومد ب وانیل هیکه  یا ینیلبخند به لب از آشپزخونه با س رضایعل

 :رو مقابل سبحان گرفت ینیس
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 .دییبفرما -

 جاش روبرومون گذاشت و سرِ  زیم یرو رو ینیس رضایلب تشکر کرد. عل ریرو برداشت و ز وانیل

 .نییآقا بفرما -.رو طرفم گرفت وانی. سبحان لنشست

 .نوش جان -

 شدم که با رهیخ رضایگفت و مشغول خوردن آب شد. چشم ازش گرفتم و به عل یدیببخش

 .کرد یم یباز انگشتاش

 رضا؟یآقا عل -

 .گرفت باال سرشو

 جانم؟ -

 ... خواستم چند تا سوال ازتون بپرسم. اگه ممکنه یم -

 :کردن با انگشتاش شد و گفت یباز الیخ یب

 .من در خدمتم -

 ن؟یشناس یشما بهنام رو م -

 بهنام؟ کدوم بهنام؟ -

 .یوسفیپسر مسعود  ،یوسفیبهنام  -

 .شناسمش یبله، م -

 در چه حد؟ -
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 .میکرد، با هم جور شد یرفت و آمد م ادیز نجایخب بهنام با فرهاد دوست بود، چون به ا -

 ه؟یبود چمنظورتون از دوست  -

 اما اون حالش ادتشیشد، از اون موقع به بعد فقط چند بار رفتم ع ماریبهنام شانزده ماه قبل ب -.دیکش یآه

 !بود، افتضاح افتضاح

 ؟یماریچه نوع ب -

 .اس گهید زیخب نظر پزشکش چ یگن جن زده شده ول یمردم عامه م ،یروان یماریب -

 .زیم یرو گذاشت رو وانیل سبحان

 .نایحرفاش، اعتقاداتش از ا ش،یاخالق اتی. خصوصنیبهنام بگ یدرباره  -

 بعدش؟ ای یماریقبل ب -

 .قبلش -

 :رو هم گذاشت و سکوت کرد. چند لحظه بعد آروم گفت چشماشو

 بگم خب؟ یچ -

 .نیدون یکه راجع به اون م یزیهر چ -

 ... بود ی... بهنام پسر خوب نیدون یخب م -

 :ادامه داد یخش دار یا صداشد. بعد از چند لحظه ب ساکت

 .بود الیخ یآورد. ب یآدمو سرحال م طنتشیپسر هفده، هجده ساله که ش هیخوب بود.  یلیآره خ -

 کنه بعد، هیبود که دو سه ساعت اولشو گر نیاتفاق بد ا هیاوج واکنشش به  یعنیبود.  الیخ یب یلیخ
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 کار کنم؟ یچ گه،ید ادیم شیپ بگه

 سکوت یو سرشو چرخوند. آب دهنش رو قورت داد. تو دیکش یقیمزد. نفس ع ینیغمگ لبخند

کردم.  یم نیتحس شویالیخ یب شهیمن هم -:دفعه برگشت سمتمون گفت هی. میشد رهیاتاق بهش خ سرد

 !یبگ یکرد. هر کار یم یبگ یکله خراب بود. هر کار

 اگه به ی. حترهیگتونست جلوشو ب ینم یاحدالناس چیه گهیبود دربارش کنجکاو بشه، د یکاف فقط

 .شد ینم الیخ یکه کارش خطرناکه؛ ب یخورد یو قرآن م هیو قسم آ یافتاد یو پاش م دست

 .زد یپوزخند

 .کار دستش داد شیالیخ یو ب یهمونم کار دستش داد. همون کله خراب -

 :تکون داد. اخمم رفت تو هم. سبحان آهسته گفت یو با تاسف سر نییانداخت پا سرشو

 .معروف یآقا نیآروم باش -

 .داد هیمبل تک یمحکم رو هم فشار داد و به پشت چشماشو

 زد و از گاز یزد. نگاش کردم. زهرخند یدی. پوست لبش به سفدیدندون لبشو گاز گرفت و کش با

 .دیلبش دست کش گرفتن

 یلیسکوت رو دوست نداشتم. خ نی. اصال امیکرد یو فقط به هم نگاه م میسه سکوت کرده بود هر

 .چندان مساعد نبود رضایانگار حال عل یول دمیپرس یم دیبود که با االسو

 شد چون میشدم و با پاهام لگدش زدم. انگار سبحان متوجه کالفگ رهیپام خ ریز یبه قال کالفه

 :سمتش و گفت برگشت
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 ؟یآقا عل -

 !بله -

 بود؟ یا نهیبهنام ... آدم ک -

 .زد یزهرخند

شدم و  خم.گهیبود که شونه اش رو بندازه باال و بگه شد د نیاتفاق بد ا هینه، گفتم که، اوج واکنشش به  -

 .شدم رهیخ رضایشده به عل زیر یبا چشما

 ؟یچ یعنی -

 !نبود یا نهیاصال ک -

 کرد؟ یکارش م یگرفت چ یکال حالشو م ایکرد  یم تشیاذ یاگه کس -:سبحان

 ... خب -

 :زد و بعد از چند لحظه مکث گفت یلبخند

 ... بدش یبودم از کس دهیگم واال، تا حاال ندب یچ -

 :دفعه گفت هی

 .اومد ادمیچرا چرا ...  -

 ؟یچ -

 :دهنشو قورت داد و گفت آب

 نفر هیمن، اون  میکیفرهاده که معرف حضورتون هستن،  یکی. میمن و همخونه هام سه نفر دینیبب -
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 .هم پژمان گهید

 پژمان؟ -

 .بله -

 از اون خم تیخم شد. من و سبحان هم به تبع ی. کمدیزحمت جلو کش آروم کرد و مبلشو به صداشو

 تو اتاق باشه و حرفاش رو یکس دیترس یتو اتاق منعکس شد. انگار م واششیفوق العاده  یصدا.میشد

 .بشنوه

 !بهنام از پژمان متنفره -

 :دیگرد شده پرس یبا چشما سبحان

 چرا؟ -

 خب یول میبا هم دوستشون کن میتالش کرد یلیفرهاد خ . البته من ودمیوقت نفهم چیدونم! ه ینم -

 .و لجباز! اصال قبول نکرد باهاش دوست شه کدندهی گه،ید بهنامه

 .رو لبم نشست یکج لبخند

 کارش کرد؟ یبعد چ -

 شدم. سکوت کرد. به خودم رهیچند لحظه مات بهش خ شینشست. متعجب از واکنش ناگهان صاف

 .جام نشستم سرِ یو با اخم و بدخلق اومدم

 .یچیه -

 شه؟یمگه م -:سبحان
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 .دیخند

 . چرا نشه؟گهیبهنامه د -

 ن؟یمسخره کرد -

 .دیدر جا رو لبش خشک لبخند

 ازش متنفره؟ نیگ یمگه شما نم -!نه به جون مادرم -

 :گفت یدلخور با

 .گمیچرا، هنوزم م -

 ... مانیبا آقا پ یکار چیآقا، اگه بهنام ه یعل -:سبحان

 !پژمان -

 :گفت یکالفگ با

 از هم متنفرن؟ نایا نیدیهمون! نداشت؛ پس شما از کجا فهم -

 .هواشو داره میلیاتفاقا خ ست،یپژمان از بهنام متنفر ن -

 .یحاال هر چ -:سبحان

 .گرفت یازش فاصله م -

 ؟یچ یعنی -

 .کرد یم یمحل یکه، هم اون بود هم بهنام؛ بهش ب یاومد. موقع یکه پژمان بود، نم ییهر جا یعنی -

 .زد یگفت و به جونش غر م یفرهاد و من ازش بد م یجلو
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 نشدن؟ ریوقت با هم درگ چیه یعنیجالبه!  -

 !نه یکیزیف یچرا، ول یلفظ -

 ؟یلفظ -:سبحان

 پژمان نکهی. خصوصا استیاهل دعوا کردن ن ادیبهنام ز نیدون یدو بار ... خب م یکیبله. البته فقط  -

 بود؟ یبپرسم دعوا سر چ شهیم -.پُرتر کلشمیه، هسر و گردن ازش بزرگتر هی

 .کرد زیر چشماشو

 .نبود یخاص زیالبته چ اد،ینم ادمیواال درست  -

 :گفت هیرو هم گذاشت تا بتونه تمرکز کنه. بعد از چند ثان چشماشو

 !شرمنده اد،ینم ادمی -

 .ستیمهم ن ادینداره، ز یاشکال -

 :دفعه گفتم هیسکوت،  ام رو خاروندم و بعد از چند لحظه چونه

 ؟یچ شیماریبعد از ب -

 .زد یجیگ لبخند

 !؟یچ شیماریبعد از ب -

 اهل دعوا کردن بود؟ -

 فکر یدونم، ول ی. نمادتشی. عرض کردم خدمتتون! من فقط چند بار رفتم عنیگ یآهان! اونو م -

 فرهاد تا نمیاسه همبا فرهاد جور بود. و شترینداشت و ب یادیفرهاد بدونه. آخه بهنام دوست ز کنم
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 .دونه یم شویو درشت زندگ زیر یحدود

 .دوارمیام -

 .دود شد رفت هوا رضا،یعل یخواستم بپرسم با حرفا یکه م یزیاون چ یبود. همه  دهیته کش سواالم

 به سبحان یکرد. نگاه یم میدونست بدتر عصب یو جنون بهنام نم یماریب یاز حالت ها یچیه نکهیا

 .ساکتم سرشو گرفت باال و نگام کرد دید یگفت. وقت ینم یزیبود و چ نییاکه سرش پ انداختم

 .جناب سروان نیببخش -:گفت آهسته

 بله؟ -

 ..خواستم عرض کنم خدمتتون یم یزیچ هی -

 :از جاش بلند شد و گفت عیسر رضایساکت شد. عل و

 .گردم یمن بر م نیببخش -

 .نییکنم، بفرما یخواهش م -

 از رفتنش مطمئن شدم برگشتم یاز اتاقا شد. با چشم دنبالش کردم. وقت یکی خم کرد و وارد سرشو

 .سمتش

 ؟یبگ یخوا یم یچ -

 :خم کرد کنار گوشم و زمزمه وار گفت خودشو

 .میفکر کنم بهتر باشه از پژمان هم سوال بپرس -

 چطور؟ -
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 .گفت که بهنام از پژمان متنفره رضایخب عل -

 خب؟ -

 .حتما با بهنام دوسته، خودشم گفت رضایعل دینیببگم ... ب یخب چه جور -

 .اهوم -

 گن. واسه یرو نم یهمه چ یستی. به خاطر تعارف و رودرباگهید ستین یخب به دوستا هم اعتبار -

 داره؟ یخب چه ربط -.پرسن یسوال نم نایو ا قیاز رف یخواستگار رنیم یهست که وقت نمیهم

 ینداشتن ممکنه که حرفا یخوب یمان و بهنام رابطه که چون پژ نهی... خب من عرضم ا زهیچ -

 حرفا باشه. مگه نه؟ نیو تعارف و ا یستیبدون رودربا پژمان

 ؟یبگ یخواست یم نویبشه. هم دهیاز پژمان سوال پرس دیآره، با -

 .بله -

 تکون دادم یانداختم و سر یصورت قرمز شدش نگاه به

 بود؟ یصورتش قرمز شده بود. سبحان خجالت چه

 ... دیگرفت. شا خندم

 .مبل نشست یدوباره وارد هال شد و رو رضایلحظه گذشت. عل چند

 .شد ریشرمنده د -

 ... معروف یآقا نیکنم. ببخش یخواهش م -

 بله؟ -
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 دارن؟ فیتشر م؟یممکنه ما با آقا پژمان صحبت کن -

 پژمان؟ -

 .بله -

 ... البته چرا که نه ... فقط -

 ؟یفقط چ -

 .... خوابه زهیآخه ... چ -:زد و گفت ییکوچولو لبخند

 ن؟یکن دارشیشه ب ینم -:سبحان

 :تکون داد و گفت یناچار سر به

 .چشم -

 .ممنون -

 :دمیپرس یبا کنجکاو دمیتعللش رو د یپا و اون پا کرد. وقت نیا یکم

 شده؟ یطور -

 .فوت کرد نفسشو

 ... که نه، فقط یطور -

 .کرد مکث

 .احواله ضیکم مر هیتو اتاق؟ آخه ... آخه پژمان  نیاریب فیخودتون تشر شهیجسارتا م -

 .کنم، چرا که نه یخواهش م -
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 .گاز گرفت لبشو

 !شرمندم به خدا -

 .نی! راحت باشهیچه حرف نیا -

 و رهیگ یداره لبشو م دمید یچشم ریاشاره کرد. ز یبا دستش به اتاق رضای. علمیجامون بلند شد از

 ... هست تا ما بعدا یمعروف؟ اگه مشکل یشده آقا یورط -.مضطرب بود یلیکشه. خ یم

 .نیوارد ش نی... چشماتونو ببند زهیفقط ... فقط اگه ممکنه ... چ ؟ینه نه! چه مشکل -

 خواست یکه م یشده براندازش کردم. درست مثل کس کیبار یرفت تو هم. با چشما دایشد اخمام

 .رهیبگ مچ

 م؟ینیبب دیهست که ما نبا یچطور؟ مگه اونجا چ -

 :گفت تی. با مظلومدیپر رنگش

 .اس ختهیکم به هم ر هیبه جون مادرم. فقط ... فقط  یچیه -

 :ادامه داد ینگاش کردم. با نگران رهیخ رهینگفتم و فقط خ یزیچ

 نیدیرو د نجایتو. شما که ا نیباز بر یجناب سروان؟ اصال با چشما نیکن ینگام م یجور نیچرا ا -

 .میندار یزی! به خدا ما چنینیرو هم بب اونجا

 انداختم. حالش گرفته شده بود. خندم دشیبه صورت رنگ پر ینگاه میگفتم. ن یلب آهان ریز

 .گرفت

 .خوام یبله، سو تفاهم شده انگار، معذرت م -
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 .نییکنم، بفرما یخواهش م -

 داختم. نسبتبه اتاق ان یسرسر یوارد اتاق شد. نگاه رضایمن، پشت سرم سبحان و در آخر عل اول

 یکه حدس م یاتاق بود ثابت موند. جسم یکه گوشه  یتخت یداشت. نگام رو یهال اوضاع بهتر به

 یپتو هم واضح بود. به طرز بد ریاز ز یپژمان باشه تو خودش جمع شده بود. لرزش بدنش حت زدم

 .بود و باعث شد دلم به حالش بسوزه دهیچیآه و ناله اش تو اتاق پ ی. صدادیلرز یم

 !مُردم ای... خدا ایخدا! مُردم ... خدا یا -

پژمان؟  -.تخت خم شد و آهسته به بدنش زد یگفت و به طرفش رفت. نگاش کردم. رو یدیببخش رضایعل

 پژمان جان؟

 مرد خمار شده بود و با حال یشد. چشما دهید یا دهیآروم کنار زده شد و صورت مرد رنگ پر پتو

 .شد رهیخ رضایبه عل ینزار

 وم؟ه -

 ارم؟یبرات ب یخوا یم یزیچ ؟یخوب -

 .زد و سرشو تکون داد پلک

 .نه -

 :گفتم عیشد. سر زیخ میدفعه تو جاش ن هیخورد به من و سبحان.  چشمش

 .نینکن تیخودتونو اذ ن،یراحت باش -

 :گفت رضایزد و آهسته به عل یدرب و داغون لبخند
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 .نمیکمکم کن بش -

 یتخت مرتب کرد. پژمان رو یشد. بالشت رو باال زیخ میاش نبغلش رو گرفت و تو ج ریز رضایعل

 .لم داد تخت

 :رو کرد به ما و گفت رضایعل

 .ییجنا ی رهیو همکارشون هستن از دا یسروان عسگر -

 :شباهت به ناله نبود گفت یکه ب ییزد و با صدا یی. لبخند کوچولومیتکون داد یلبخند سر با

 ... تیوضع نیبا ا تو رو خدا نیببخش ن؟یسالم، خوب -

خواهش  نییو گالب به روتون حالت تهوع. بفرما جهیسرگ -شده؟ یکنم. خدا بد نده. طور یخواهش م -

 .نیکنم. شرمندم نکن یم

 :گفت دنمیبا د رضاینشستم. عل نیزم یگوشه، کنار تخت پژمان رو هیزدم و  یلبخند

 .ارمیب یواستون صندل نیبذار -

 .میراحت تر یجور نیهم ست،ین یاجیاحت -

 .ستیآخه درست ن یول -

 !ممنونم م،یراحت -

 :سر صحبت رو باز کنم گفتم نکهیا یشد. برا رهیدو زانو نشست و به پژمان خ یکنارم رو سبحان

 دکتر؟ نیرفت -

 :. تو همون حال گفتنهیکرد بهتر بش یسع
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 .آره، چند تا آمپولم داد -

 :گفت یزد و با شوخ طبع ینیریش لبخند

 .سوراخ شدمسوراخ  -

 .میدیخند

 :حالش گفت یکرد. با لبخند ب نگامون

 قربان؟ ادیاز دست من بر م یکمک -

 ... البته، اگه حال شما خوب باشه -

رسونه. عرضم به  یمحبت و لطف شما رو م نمیا -.بتونم کمکتون کنم شمیمن حالم خوبه، خوشحال م -

 که ما میجان هم گفت رضایحضورتون که، به عل

 .شما بوده یدوستِ همخونه  شونیا ای. گومیکن یم قیبه نام بهنام تحق یر مورد پسرد میدار

 درسته؟

 ه؟یوسفیمنظورتون بهنام  -

 !یوسفیبله، بهنام  -

 !بله، بهنام دوستِ فرهاده -

 یگفت. دلم نم ینم یزیبود و چ نییانداختم. روبرومون نشسته بود، سرش پا رضایبه عل ینگاه

 کردم. به خودش اومد و یمصنوع یاون انگار متوجه نبود. سرفه  یباشه ول نجایا رضایعل خواست

 .سرشو گرفت باال عیسر
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 شده؟ یطور -

 .صحبت کنم ییخواستم اگه ممکنه با آقا پژمان تنها یم -

 .آه بله! چشم -

 !شرمنده -

 ن؟یالزم ندار یزیدشمنتون شرمنده. چ -

 .نه ممنونم -

 .پس با اجازه -

 نیشدم. رفتاراش پخته و مهربون بود. چقدر از ا رهیاش بلند شد. از پشت بهش خگفت و از ج نویا

 یدختر بهمون داد، وقت هیگفتم اگه خدا قسمت کرد و  یم وایبه ش شهیاومد. هم یپسرا خوشم م جور

 یم خندههم با وایدادم. ش یبرو برگرد دخترمو بهش م یب ش،یاومد خواستگار یپسر نیشد و همچ بزرگ

 از هفت خان رستم بگذره تا بتونه دخترشو دیده و طرف با ینم یرشو به هر کسگفت دخت

 .رهیبگ

 یشدم. چشماش همش رو هم م رهیرو لبم نشست. به خودم اومدم و به پژمان خ یکیکوچ لبخند

 .جا هم معلوم بود نیچشماش از هم ی. برق اشک توافتاد

 .میایم گهیروز د هیما  ستیاگه حالتون خوب ن -

 !جناب سروان، حالم خوبهنه  -

 :دهنش رو به زحمت قورت داد و آهسته با لبخند گفت آب
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 بگم از بهنام؟ یچ -

 .یدون یکه م یهر چ -

 .دیحس و حال خند یب

 !بگم یدونم چ یمن واقعا نم -

 .نیبگ اتشیشروع از اخالق یخب برا -

 .کج شد لبش

 .نمیبش یکه بخوام به قضاوت کس ستمین یمن در حد -

 ؟یجد -

 .هم گذاشت یرو دییتا یداد به تخت و چشماش و به نشونه  هیتک سرشو

 :لب گفت ریز سبحان

 .و باز هم پژمان رو مخاطب قرار دادم دنیزدم به نشن خودمو.ولی! اهیعجب آدم -

 میکن یم قیدر مورد بهنام تحق می. ما دارمیقضاوت کن یدر مورد کس ستیما قرار ن زم،یعز نیبب -

 .شمیممنونتون م ن،یکن یباهامون همکار نیف کناگه شما لط که

 .زد یپوزخند

 !بهنام از من متنفره -

 داره آقا؟ یچه ربط -

 . اون وقت بهنام منونیکرد قینفر برسه که شما از من تحق هیبه گوش  هیکه کاف نهیربطش به ا -
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 ... نیبخاطر نفرت همچ گهیکنه. م یم چارهیب

 نه ،یوسفی ی. نه آقامیدیبفهمه ما از شما سوال پرس ستیقرار ناز همکارامون  ریغ ی! کسزدلیعز -

 .گهیکس د چینه ه بهنام

 .دیکش شیشونیبه پ یدست

 مطمئن باشم؟ -:پژمان

 :گفتم نانیاطم با

 !صد درصد -

 بگم؟ یمن چ نیخب شما بگ -

 :گفت د،یرو د میبا حرص باز و بسته کردم. سبحان که سکوت و کالفگ چشمامو

 هم شیپ قهیمعروف گفتن که بهنام از شما متنفره. خودتون چند دق یآقا یاشه ولخب جسارت نب -

 .دیکرد دییتا

 !چرا دمیوقت نفهم چیمنو نداشت و نداره. هر چند، ه دنیاهوم. بهنام اصال چشم د -.زد ینیغمگ لبخند

 رو تو دستش جا به جا کرد و مشغول نوشتن شد. تو همون حال ادداشتیدفتر  عیسر سبحان

 :دیرسپ

 کرد؟ یبرخورد م یچه جور دید یشما رو م ی. وقتنیاز رفتارش با خودتون بگ -

 .و شروع کرد صحبت کردن دیکش یقیعم نفس

 بدشون یکه اگه از کس نهیدارن. اونم ا یاخالق هیمعموال پسرا، حاال نه همشون اما اکثرا  ن،یدون یم -
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 و مسخره کردن و یشهرستان یها یاز شوخ. رنیکنن تا حالشو بگ یاستفاده م یاز هر راه اد،یب

 آخر رو ی نهی! و هشتاد درصدشون گزیو گاها کتک کار یلفظ یکردن طرف گرفته تا دعوا سوژه

 !یکیریف یکنن، دعوا یم انتخاب

 .سمتم برگشت

 که فحش بکشه به جد و آباد طرف. در واقع نهیاما تِه تِه کاراش ا ستین یقاعده مستثن نیبهنام از ا -

 .درصد آخره ستیگفت که اون جز ب هشیم

 .شمیمتوجه نم -

 که ی. هر چند با اخالقدیها نکش نیو ا یاصال کارمون به کتک کار یعنی ست،یاهل دعوا کردن ن -

 .و سرمو گوش تا گوش ببره ادیب یروز هیسراغ دارم انتظار داشتم،  ازش

 .دیخند

 کرد. انگار ... انگار من یو منو گُل گُل م نجایاومد ا یبار م هیهر چند روز  یعنی. شهیباورتون نم -

 هم با اخم یکرد. گاه یهمخونه هام مسخرم م یجلو یاتفاق بد! گاه هیاتفاق بودم.  هی یو بان باعث

 .نداره با من همکالم بشه یداد که عالقه ا یتخم بهم نشون م و

 ن؟ینکرد یوقت با هم کتک کار چیه -:دمیاش رو انداخت باال. پرس شونه

 .زد یلبخند

 !نه، اصال -

 .سر خودش آورده بود ییبال هیشما و بهنام بود، تا االن حتما  یجا یچرا؟ هر کس -
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 .فتادهیاتفاق ن نیخب ا یالبته ول -:پژمان

 بهنام متحول شده؟ ای نیکن یم یو صبور نیخوب یلیخب پس چرا؟ شما خ -

 :خنده گفت با

 !کدوم چیه -

 .شدم رهیبهش خ منتظر

 دوست نداشت شر به پا دمیشا د؛یترس یم دیدونم. شا ینم لشوی. دلستیاهل دعوا نبود و ن بهنام -

 دعوا کنه. البته با فاکتور گرفتن دمیو نشن دمیبود تا حاال ند یجراتش رو نداشت. هر چ دمی. شاکنه

 .دعواش با دامادشون از

 .نیادامه بد -

 زد تو کار یم ایبود  یافراط ایل و معادل نبود. بود که اهل تعاد نیکه داشت ا یبد یلیاخالق خ هی -

 یجزئ یلیاتفاق خ هیناراحتش نکنه اما  ادیاتفاق ناجور ز هی ایبد  یلیحرف خ هی! ممکن بود طیتفر

 .شه وونهیشه د باعث

 :شد و با پوزخند گفت رهیچشم هام خ به

شده  یسکوتش طوالن دیشد. سبحان که د ساکت.که با هم دعوامون شد یدرست مثل همون دو بار -

 بلند کرد و بهش ادداشتشیدفتر  یسرشو از رو

 .موند رهیخ

 آقا پژمان؟ نید یچرا ادامه نم -
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 .تکون داد یبه هم فشرد و با تاسف سر لبشو

 وقت به چی. من هزنیهمخونه هام و دوستام برام عز یِدوستا یبود و هست. همه  زیبهنام برام عز -

 .نکرده جسارت کنم یخدا ای نیدوستام توه یِ ستادم که به دو یاجازه نم خودم

 خب؟ -

 نیو ا ییگم واسه خودشه؛ نه عقده گشا یم یزیچ هی یوقت دیفهم ی. نمدیفهم یرو نم نایاون ا یول -

 .اتیچرند نیو ا یتوز نهی. نه واسه کحرفا

 .دیکش شیشونیبه پ یدست

 یبرداشت م گهید زیچ هیاون  گهیم یکه هر چ یهمون تیحکا ه؟یمن و بهنام چ تیحکا نیدون یم -

 جواب نیخورد و با توه یکمکت کنم؟ بهش بر م تیاضیتو ر یخوا یگفتم بهنام جان م ی. من مکنه

 .فقط خواستم کمکش کنم... هه! دعوامون شد غمبریبه پ ر،یداد. به خدا، به پ یم

 :با تاسف تکون داد و کالفه ادامه داد سرشو

 مگه من ازت خواستم؟ که؟یداره مرت یگفت به تو چه ربط ی! با داد منیو بب ایبه پا شد ب یشر کی -

 ... بوده انگار نه انگار ریگفتم بابا قصدم خ یم یمعلم خواست فالن فالن شده؟ هر چ یک

 بوده. ملت اعصاب ندارن یبهنامم عجب آدم نیشدم. ا رهینگفت. بهش خ یزیچ گهیو د دیکش یآه

 !ها

اهل  -.به سکوت گذشت. پژمان دوباره به حرف اومد هیشده بود. چند ثان رهیمتفکر به پژمان خ سبحان

 نهیاون ک ی! هیگرفت، بدجور یبه دل م نهیک یکردن و انتقام گرفتن نبود اما بدجور یتالف
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 هست نمیبه خاطر هم دیداد. از دلش در آوردن واقعا سخته، واقعا سخته! شا یتو دلش پرورش م رو

 .شون رو ندارهداماد دنیچشم د گهید که

 :دمیپرس یگنگ با

 ... دامادشون؟ چر -

 :حال گفت ی. سرمو گرفتم باال. پژمان بدیچیتق تقِ در، تو اتاق پ یصدا "چر"گفتم  تا

 .نییبفرما -

 .شربت اومد تو وانیل یحاو ینیبا س رضایباز شد و عل در

 ن؟یدیچرا زحمت کش -

 :زد و گفت یمهربون لبخند

 ؟یمتکنم، چه زح یخواهش م -

 .رو اول طرف من گرفت ینیطرفمون اومد و س به

 .نییبفرما -

 .متشکرم -

 .رو برداشتم. به طرف سبحان رفت یوانیل

 !سرکار نییبفرما -

 .خورم یممنون، نم -

 .دیخند.اِ! چرا؟ نمک نداره ها -
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 .کنم ینه خواهش م -

 ن؟یکن یتعارف که نم -

 .ممنون از لطفتون زم،ینه عز -

 .اخت باالهاشو اند شونه

 .نیباشه، هر جور راحت -

 .سادیوا صاف

 .با اجازتون -

 .کنم یخواهش م -

 .و دوباره برگشتم سمت پژمان نیزم یرو گذاشتم رو وانیرفت. ل رونیبه دست از اتاق ب ینیس

 آقا پژمان. چرا؟ نیگفت یم -

 چرا؟ یچ -

 دامادشون رو نداشت؟ دنیچرا بهنام چشم د -

 رتشیکرد و خب بهنامم به عنوان برادرزن به رگ غ یخبط هین عقد خب دامادشون تو دورا -

 .برخورد

 طالق گرفتن؟ -

 ... نه، آرشام و خانوادش -

 آرشام؟ -.وسط حرفش دمیپر
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 .دومادشون -

 .نیبله، ادامه بد -

 هم یوسفی ینبود که جدا بشه. آقا یالتماس کردن. خواهِر بهنامم راض یآرشام و خانوادش کل -

 .کنن یم شونویدارن زندگ انمیکه من در جر یید. تا جااوم کوتاه

 اد؟یعجب! پس بهنام چرا کوتاه نم -

 .اش رو انداخت باال شونه

 .کردم یاومد تعجب م یاگه کوتاه م -

 .زد یپوزخند

 اشتباه نیچزوند. اون که اشتباه کرده بود ازش بگذره؟ اونم همچ یرو الک چارهیهمه سال مِن ب نیا -

 ؟یبزرگ

 .بود یحرف نمیتکون دادم. ا یسر

 .از شربتم رو خوردم یکم

 ن؟یدون یم یچ شیماریب یدرباره  -

 خب دورادور احوالشو ینرفتم! ول گهیشد د یم یعصب دید یمنو م ی. وقتدنشیبار رفتم د هیفقط  -

 .شدم یم ایفرهاد جو قیطر از

 .میپرس یپس از همون آقا فرهاد م -

 !کنم یاهش منه بابا. خو -.خالصه نیببخش -
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 .از شربتم رو خوردم. به سبحان اشاره کردم و خودم بلند شدم یا گهید ی جرعه

 .حاال نیبود ن؟یچرا بلند شد -

 .حالتون نیواقعا با ا نیممنون آقا پژمان. لطف کرد یلیخ -

 .اس فهیکنم جناب سروان. انجام وظ یخواهش م -

 .متشکرم. ان شا اَهلل خدا زودتر شفاتون بده -

 .میکن ییرایازتون پذ یبهتر طیشرا یفرصت شه تو شاهللیان شا اهلل، ممنون. ا -

 .زدم یلبخند

 .. با اجازهمیبهتون زحمت داد یجاشم کل نیممنونم. تا هم -

 یتو رضای. علرونیب میپاره کردن، از اتاق اومد کهیتعارف ت یخم کردم و بعد از کل سرمو

 دستاشو شست و عیسر رون،یب میاز اتاق اومد دید یقتشست. و یبود و داشت ظرفا رو م آشپزخونه

 .طرفمون اومد

 .نیخسته نباش -

 .ممنونم -

 :سمت سبحان و آهسته گفتم برگشتم

 استوار؟ -

 بله قربان؟ -
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بله چشم. فقط جسارتا شما  -.نیپرس یبهنام سوال م یو درباره  نیمون یجا منتظر فرهاد م نیشما هم -

 د؟یبر یم فیکجا تشر

 ؟یکار کن یچ دیکه با یدون یدوستاش سوال بپرسم. م ی هیاز بق مریم -

 .راحت. حواسم هست التونیبله خ -

 .باشه زمیگزارشش رو م امیخوبه. فردا که م -

 .چشم -

 .فعال -

 .به سالمت -

 .و باعث شد متوقف شم دیچیتو گوشم پ رضایعل یعقب رفتم که صدا عقب

 .دمید یدارک مکجا جناب سروان؟ من داشتم واستون ت -

 .شم یمزاحم نم نیاز ا شتریب گه،ینه د -

 ن؟ی. حاال شام بودمیشد یخوشحال م ه؟یمزاحم چ -

 .کنم. خداحافظ ی. بازم تشکر منیزنده باش -

 .نیاس. خوش اومد فهیانجام وظ -

 ... محکم به طرف آسانسور حرکت کردم ی. با قدم هارونیزدم و از واحد اومدم ب یلبخند

**** 

 "بهنام یها یدوستان و همکالس گریاز د قاتیتحق"
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 بود؟ یمدرسه چطور آدم یتو -» اول یصحنه  «

 :نگام کرد یزیآم طنتیبا لبخند ش فرشاد

 !زلزله -

 از یهفته، حداقل ده بار هی یبود تو رممکنیغ یعنیبودن.  یمعلما از دستش عاص یهمه  -:ریام

 .اخراج نشه کالساش

 .خودشو جمع و جور کرد عیمن سر یشم غره زد که با چ یقهقهه ا دیتوح

 !هفت سر وید -

 چرا؟ -

 چرا؟ یچ -:اردالن

 .گهیبود د طونیش -:حسام

 :ادامه داد یزیآم طنتیلحن ش با

 !خواد ینم لیبودن که دل طونیش -

 ی. چنیشنو یم یزیچ هی گمیم یزیچ هیداشت. اصال  یانرژ یلیخ یلیداشت. خ یانرژ یلیخ -:ریام

 .فعال بود شیانشناسا؟! آهان! برو نیا گنیم

 داره؟ یچه ربط -

 .کرد یم یطونیمدام ش نیواسه هم دیخب شا -:ریام

 .بود یبا مرام یبچه  یلیخ شییخدا یدونم ول یچراشو نم -:دیتوح
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 .گم یچرا، هنوزم م -:اردالنبودن؟ یمعلما از دستش عاص یهمه  نیگ یمگه شما نم -

 ؟یپس چ -

 هیبود و  رستانیدب هیخب بازم  ینداشتن ول دنشویبان، معلم ها چشم دخب فرق داره قر -:فرشاد

 !بهنام آقا

 » دوم یصحنه  «

 بودن؟ یپس بچه ها ازش راض -

 !صد درصد -:دینو

 .اومد یاز دهنشون در م یوسفیگفتن، صد تا  یم یوسفی هیآره بابا،  -:روزبه

 کرده؟ قلدر بود؟ تیرو اذ یتا حاال کس -

 !نچ -:انیرا

 :شده گفت زیر یلبشو گاز گرفت و با چشم ها الاقب

 .سرکار ستیقشنگ ن شمیشوخ -

 .نبود ییاصال اهل زورگو -:دینو

 :زد یپوزخند

 ه؟یچ ییشک دارم بدونه زورگو -

 بود؟ یچطور آدم ن،یاز اخالقش بگ -

 .ریگفت، مهربون، شوخ و گوشه گ شهیم یبه صورت تلگراف -:اقبال
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بود که معلم  نیجوش بود! حرفاش فقط در حد ا ریگرفت. کال د یکس گرم نم چیبا ه -:انیر؟رایگوشه گ -

 یچ

 امتحان از کجا تا کجاست؟ ای گفت

 .رهیگ یگفتن گَند دماغه و خودشو م یالبته اکثر بچه ها م -:ریام

 ه؟ینظر شما چ -

 یم ربطکن یخب من فکر م یکرد ول یفکر رو م نیهم دید یبار م نیاونو اول یخب هر کس -:اردالن

 .بود فشیضع یبه خاطر روابط اجتماع دینداره. شا نیا به

 .نیخوبه، ادامه بد -

 توجهش رو یزیچ هیاگه  یعنیاز حد کنجکاو بود.  شیهم داشت که ب یاخالق بد هیخب  -:روزبه

 .شد یشد که نم ینم الیخ یب ارهیکرد تا ته و توش رو در ن یم جلب

 » سوم یصحنه  «

 بود؟ یمنظم یوال چند بود؟ بچه نمره انضباطش معم -

 خودم، ینمره ها دنیبعد از د شهیاز شما چه پنهون. من هم ستیواال از خدا که پنهون ن -:حسام

 .نداشتم هیبه دوستام و بق یکار ادیز نیشدم واسه هم یم دپرس

 .کنم که ترم اول بود نه ترم دوم دیبارم نوزده گرفت. تاک هی. البته ستیفکر کنم ب -:روزبه

 چرا؟ -

 ... یشعور باز یاز معلما ب یکی نکهیشده بود و ا ادیز یلیخ بتشیغ -:ریام



 
 

 
 

223 

 

  

 

  (دست های خونین ) جلد دوم کیستار 

  
  12رابین هود  

  
  انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

 
 :کردم. زبونشو گاز گرفت و ادامه داد اخم

 یبودن؟ پس چرا تو یمعلما از دستش عاص نیمگه نگفت -.نمرشو کم کردن گهی... د زیدر آورد. چ -

 ندادن؟ یریانضباطش تاث

 .شد یآقا م یادیز یاطر اخالقش. گاهدونم. فکر کنم به خ ینم -:فرشاد

 .اومد یدلشون نم دیدونم. شا یچه م -:اقبال

 ن؟یازش خبر دار -

 :و با تاسف گفت دیکش یآه دینو

 .میبا هم بود رستانینه. فقط تو دب -

 !تنگ شده اشیدلم واسه خل و چل باز -:روزبه

**** 

 کردم. خودشم یسبحان نگاه مو داشتم به گزارش  میصندل یبرج زهرمار نشسته بودم رو نیع

 داد. از صداش سرسام گرفته یم حیتوض قاتشیبود و مثال داشت در مورد تحق ستادهیسرم ا یباال

 امکانش نبود. از صبح که از فیخب ح یخواست با پشت دست بزنم تو دهنش ول یو دلم م بودم

 .ده بودمچپ بلند ش یشده بودم حالم خوش نبود. کال امروز از دنده  داریب خواب

 حرفاش مثل ی هی. بقدمیبهنام ازش سوال پرس یماریب یدرباره  شتریفرهاد اومد ب یقربان وقت -

 .بود دوستاش

 خب؟ -
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 اساس نیتوهم ها بر ا نیشده. ا یدچار توهم م شتریگفت که دکترش معتقده اون ب یقربان م -

 هستند، دنبال اونن که یاکو غالبا ترسن بیغر بیعح تیموجود یکه دارا یکسان ای یکه کس بوده

 .کنن تشیاذ

 ه؟یچه کوفت گهیو غالبا ترسناک د بیغر بیعج تیموجود ؟یگ یم یچ -

 !جناب سروان گهیجن د -.آهسته شد صداش

 .حوصله دستمو تو هوا تکون دادم یب

 .ادامه بده ،یآهان! اوک -

 .هیا بقرسونده ت یم بیبه خودش آس شتریتوهم ها ب نیا یاون تو نکهیبعد هم ا -

 .تکون دادم یسر

 .اش هیخب بق -

 تونسته تکون یشده و اصال نم فیفوق العاده ضع یروان شگاهیفرستن آسا یکه اونو م یزمان -

 و اون دهیپرس یرو م انیجر یکرده. دکترش وقت یو داد م غیزده و ج یدفعه به سرش م هی. بخوره

 .هشد یاز سر گرفته م غاشیخواسته حرف بزنه، دوباره ج یم

 .رفت تو هم اخمام

 .بود ییاتاق بازجو یکه تو یدرست مثل وقت -

 .شهیو اونم متوجه م سهینو یکاغذ م یخود دکتر رو یروز جلو هی! بعدا قایدق -

 بعدش؟ -
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 باالخره نکهیکرده. تا ا ینشسته و باهاش صحبت م یبوده. کنارش م یدکترش آدم صبور -

 .بهتر شده اوضاعش

 خب؟ -

 که به خودش هیطور شیماریکه هم روانشناس و هم روانپزشکش گفتن که ب گفت یفرهاد م -

به  یچ یعنی -... شده و خب یاوج حالت ترسش دچار شوک م یتو یعنی. هیزنه نه به بق یم بیآس

 رسونده؟ یم بیخودش آس

 زده و خودشو به در یم یلیزده. به صورتش س یم غیکرده، ج یم هیشده گر یدچار توهم م یوقت -

 .دهیکوب یم وارید و

 خب؟ -

 .تموم شد قربان گه،ید نیهم -

 اِه! تموم شد؟ -

 .بله -

 .یبر یتون یم -

 ... بله. جسارتا خوب بود؟ زهیچ -

 .قابل تحمل بود، برو سِر کارت -

 هیبهش ندادم. توقع که نداشت بپرم ماچش کنم؟ گل که نکاشته بود.  یتینگام کرد. اهم دهیرنج

 .کنه قیبلد بود تحق نمیرحسی. امگهیبود د قیتحق
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 !کچل یکشم از دست توئه پسره  یم یکارت نکنه که هر چ ی. خدا بگم چنیرحسیام آخ

 بود باال سرم و سادهیخراب برگشتم سمت سبحان که وا یتو دستم تکون دادم و با اعصاب خودکارمو

 .خورد ینم جم

 .نمیبرو سِر کارت بب ه؟یچ -

 ها؟ -

 .ها نه، بله -.ره خوردبه شدت تو هم گ ابروهامو

 .جمع و جور کرد خودشو

 .بله، حق با شماست -

 ؟یخوا یاضافه خدمت م ؟یکن یبر و بر منو نگاه م یسادیخب چرا وا -

 .دیپر رنگش

 .رم یاالن م ه؟ینه قربان. اضافه خدمت چ -

 .یام رو دادم به صندل هیتک

 .تر عیپس سر -

 .چشم -

 هی. دیلرز یکرد. دستاش م یجمع م زمیم یاز رو لشویشدم که با سرعت داشت وسا رهیخ بهش

 دمیافتاد. با دو دست سرمو چسب نیزم یرو یبیمه یبا صدا ینیس ،ییچا ینیدستش خورد به س دفعه

 :داد زدم و
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 استوار؟ یکن یم یچه غلط یدار -

 .تته پته افتاد به

 .خورد به خدا ... به عمد نبود ... دستم نیکنم ... ببخش یم زشیقربان. االن براتون ... تم دیببخش -

 !شرمنده

 :بسته داد زدم چشم

 .چشم -.بسه! سرم رفت -

 یقیقشنگ گند زد بهش. نفس عم نمینفس نفس افتاده بودم. امروز کال اعصابم خراب بود ا به

 دادم چهار تا کشته و هفت تا یاعصاب ادامه م نیتا تپش قلبم کم بشه. فکر کنم اگه با هم دمیکش

 زیتکون دادم و سرمو بلند کردم. چشمم خورد به سبحان که کنار م یذاشتم. سر یجا مبه  یزخم

 .کرد. لبمو رو هم فشار دادم و نفسمو محکم فوت کردم یها رو جمع م شهیزده بود و داشت ش زانو

 !یبر یول کن استوار، دستت رو م -

 .نه قربان، حواسم هست -

 .نرو بچهاعصاب من راه  یرو نقدری! اگمیول کن م -

 .رو برداشت شهیاز ش یگرفت باال و تو همون حال تکه ا سرشو

 !!یرا ... آ التونینه خ -

 نیزم یانگشتاش عبور کرد و رو نیاز ب یدست چپش به دست راستش فشار آورد. خون پُررنگ با

 .پاهام نشستم. فکمو رو هم فشار دادم ی. از جام بلند شدم و روبروش روختیر
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 شد؟ یچدستت  ؟یشد یچ -

 :گفت یشرمندگ با

 .قربان یچیه -

 .دستتو نمیو ...! ال اله اال اهلل! بده بب یچیه -

 .زد یکف دستش بود، تو ذوق م یرو یگاز گرفت و با خجالت دستشو باز کرد. خون پررنگ لبشو

 :دمیتاسف تکون دادم و غر یاز رو یسر

و از جام بلند شدم. چند تا برگه  دمیکش یپوف.که ... اهلل اکبر ید یگم جمع نکن گوش نم یم یوقت -

 آوردم و دوباره رونیاز جعبه اش ب یدستمال کاغذ

 :سمتش. دستشو گرفتم و دستمال ها رو محکم رو کف دستش فشار دادم. تو همون حال گفتم رفتم

 .دستت رو بشور ییو برو تا دستشو ریجور محکم بگ نیهم نویا -

 :گفت ریبه ز سر

 .چشم -

 رفتم سمت یکه م یازم بلند شد. در حال تیکردم و از جام بلند شدم. اونم به تبع رو ول دستمال

 :گفتم میصندل

 .رو جمع کنه نایا ادیهم بگو ب نیبه پورحس -

 .چشم جناب سروان -

 :دفعه سرشو گرفت باال و گفت هی. نییکردم. سرخ و برافروخته سرشو انداخته بود پا نگاش
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 .به خدا شرمندم -

 .میوا تکون دادم و نشستم رو صندلتو ه دستمو

 .نداره، برو دستتو بشور یاشکال -

 .و نفسمو محکم فوت کردم دمیبه صورتم کش ی. دسترونیگذاشت و از اتاق رفت ب ینظام احترام

 .گرفتم یرو برداشتم و شماره ا یبه طرف تلفن دراز کردم. گوش دستمو

 .دیچیپ یتو گوش دیام یصدا

 قربان؟ -

 ... بدبخ کایم -.شد انیدر نما یعطا تو آستانه  یبرافروخته  یدر با شدت باز شد و چهره  لحظه نیهم تو

 :نگه داشتم و رو به تلفن گفتم "لحظه هی"تو هوا به عالمت  دستمو

 .اتاقم کارت دارم ایب دیام -

 .امیچشم قربان االن م -

 :رو گذاشتم سر جاش که عطا بلند گفت یگوش

 .میشد چارهیب لیکائیم -

 چه وضعشه؟ نیچه خبرته سروان؟ ا -

 :زده شد. بلند گفتم در

 .نییبفرما -

 .جارو به دست وارد اتاق شد. احترام گذاشت نیپوزحس
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 اجازه هست؟ -

 ... نجاستیبفرما. دستت درد نکنه. ا -

 .ستادمیعطا ا یها رفت. از جام بلند شدم و روبرو شهیتکون داد و به طرف خرده ش یسر

 ؟یل صبحچه خبرته او -

 .میکرد ییاثر انگشت رو شناسا -

 کدوم اثر انگشت؟ -

 آها، خب؟ -.بود نیبدن آرم یکه رو یهمون -

 :گفت یدفعه عطا با کالفگ نیدر زده شد. ا دوباره

 .بفرما -

 .اومد تو دیبار ام نیشد. در باز شد و ا رهیبهم خ تیاهم یاون ب یزدم ول پلک

 ن؟یداشت یقربان با بنده امر -

 .سمت عطا تمبرگش

 بوده؟ یمتعلق به ک نیدیفهم -

 .اوهوم -

 خب؟ -

 .تاسف تکون داد یاز رو یسر

 !شه یبگم باورت نم -
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 .و پام شل شد دست

 ه؟یمگه متعلق به ک -

 .زد یپوزخند

 !زارع پور -

 .گرد شد. به زحمت پلک زدم چشمام

 .تکون داد سرشوزارع پور خودمون؟ نیهم -

 پسر جوونه؟ نیسبحان؟ هم -

 .سر تکون داد بازم

 ... که نیکه استواره؟ هم نیهم -

 .گهید نهیآره بابا، هم -

 .و احترام گذاشت ستادیکنارم ا نیپورحس

 ؟یبا بنده ندار یقربان امر -

 و شروع کردم تو اتاق قدم دمیبه موهام کش یرفت. دست رونیتکون دادم. از اتاق ب یزحمت سر به

 .. برگشتم سمت عطازدن

 ؟یتو مطمئن -

 .هم گذاشت. برافروخته لبمو رو هم فشار دادم یرو چشماشو

 رو کشته؟ نیسبحان آرم یعنی -
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 .زد یپوزخند

 .جرم دست زده ینچ! دلتو خوش نکن، به صحنه  -

 .گشاد شد چشمام

 ؟یدون یتو از کجا م -

 .جرم یبه صحنه  دهیزودتر از تو رس یساعات قتل اداره بوده. فقط کم یتو م،یچک کرد -

 م؟یبود اهیما تا االن دنبال نخود س یعنی...  یعنی -.باال بردم و گذاشتم رو سرم مودست

 :حرص گفت با

 !قایدق -

 :دمیغر

 !سربازِ احمق -

 :و با تحکم گفتم دیسمت ام برگشتم

 .تو اتاق من شیاریدنبال زارع پور و م یر یاالن م نیهم -

 کجاست؟ -

 :زدم داد

 .النا نیکن. هم داشیدونم! پ یچه م -

 .چشم قربان -

 ز؟یسرباز گند زده بود به همه چ هی یعنیشد.  یم نییام باال و پا نهی. سرونیاز اتاق رفت ب عیسر
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 !ای... خداایخدا

 .سمت عطا برگشتم

 .کنم یپسره رو آدمش نکنم عطا. اسمم رو عوض م نیاگه ا ستین لیکائیاسمم م -

 .زد یلبخند

 .کنم ها یپلت م زنم شل و یزهرمار! م -؟یذار یم یچ -

 یاز التهابش کم بشه. م یام داغ کرده بود. دو دستمو بلند کردم و گذاشتم رو موهام تا کم کله

 هوس نکنه دست بزنه به صحنه گهیکه د ارمیسرش ب ییدونستم چه بال یکارش کنم. م یچ دونستم

 .جرم ی

 که اگه دستم یگفتم. وا یم راهیلب به سبحان بد و ب ریکردم و ز یم یطول و عرض اتاق رو ط مدام

 !احمق ینرسه پسره  بهش

 :دیچینگران عطا تو گوشم پ یصدا

 تو حالت خوبه؟ کایم -

 :بهش دمیتوپ

 ... ساکت شو عطا، فقط ساکت شو -

 :دمیغر دمییسا یکه دندون هامو رو هم م یلحظه در زده شد. اخمامو کردم تو هم. در حال نیهم تو

 .دییبفرما -

 :زدم ادیفر دیهمراه با سبحان وارد اتاق شدن. چشمام از خشم گشاد شد. رو به ام دیباز شد و ام در
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 ؟یچرا به دستاش دستبند نزد -

 .باال دیپر ابروهاش

 ؟یچ یقربان دستبند برا -

 .صورتم کالفه ام کرده بود یو پشتمو کردم بهشون. داغ دمیکش یقیعم نفس

 .خشمم شد دیبحان باعث تشدنگران س یصدا.رونیب نیو عطا جفتتون بر دیام -

 شده؟ یقربان طور -

 :به فلک رفت ادمیفر سادنیهنوز مثل بت سر جاشون وا دمید یسمتشون و وقت برگشتم

 !رونیب ستم؟یمگه با شماها ن -

 .اومد سمتم عطا

 ... ازمون شکا رهی! میاریسرش ن ییبال لیکائیم -

 نگهش نییکردم پا یم یه به زور سعک ییسمتش و چپ چپ نگاش کردم. الل شد. با صدا برگشتم

 :تا فقط خودش صدامو بشنوه گفتم دارم

 .دستات لت و پارت نکردم ریتا جلو ز رونیبرو ب -

 .کرد اخم

 ... سروان -

 .عی! سررونیب -

 .نگام کرد یبا نگران سبحان
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 ... شده؟ من یقربان طور -

 .شده براندازش کردم زیر یچشما با

 من گفتم حرف بزن؟ -

 .ردخو جا

 .رفت باال صدام... قربان من -

 گفتم حرف بزن؟ -

 .به چپ و راست تکون داد سرشو

 .نه جناب سروان -

 :زدم ادیفر

 .پس ساکت شو تا پروندتو پر اضافه خدمت نکردم -

 :و آهسته گفت نییسرشو انداخت پا مظلومانه

 .چشم -

 :دمیلب غر ریز

 .چشم و زهرمار -

 تکون داد و از در یچون فقط سر دیشدم. حالمو فهم رهیسمت عطا و با حرص بهش خ برگشتم

 هم پشت سرش خارج شد. لبمو محکم رو هم فشار دادم و چشم از در بسته دیرفت. ام رونیب

 دست یو رو دیبود. نگام رقص ستادهیگوشه ا هی ریشدم که مظلوم و سر به ز رهی. به سبحان خگرفتم
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 حرکت کردم و تو همون زمیحرص زدم. به طرف م یاز رو یشدش ثابت موند. پوزخند یچیباندپ

 :گفتم حال

 استوار؟ یگ ینم یزیچرا چ -

 .دیچیتو گوشم پ صداش

 .زدم و براندازش کردم هیتک زیم بهبله؟ -

 ؟یچرا ساکت شد دمیپرس -

 :پا و اون پا کردن گفت نیا یزد. بعد از کم یجیگ لبخند

 .حرف نزنم نیخب ... خب ... خودتون فرمود -

 یمضحک به هم م شینما نیو نفسمو محکم فوت کردم. حالم داشت از ا دمییرو هم سا نامودندو

 ی. دلم میدنیبه پا بود د ییبود. تو دلم غوغا میمتضاد با حال درون ،یآرامش کامال تصنع نی. اخورد

 یم یکم حرصم خال هیکم، فقط  هی دیخوره بزنمش. شا یو تا م رمیگردن سبحان رو بگ خواست

 .شد

 سبحان؟ -

 بله قربان؟ -

 کنه؟ یکار م یچ نیآرم یجنازه  یاثر انگشتتو رو -

 .دیپر رنگش

 ؟یچ ... چ -
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 .رفت باال صدام

 .جواب منو بده -

 :دمیمقدمه پرس یکردم و ب زیر چشمامو

 ؟یرو کُشت نینکنه تو آرم -

به جون مادرم! به خدا  نه -:. وحشت زده گفتدی. از فرق سر تا نوک پا لرزدیلرز دمیشد. به وضوح د دیسف

 .ستمیمن قاتل ن

 نیهم به قول عطا ا شیگناهه. اول یشواهد وجود داشت که ب ی. کلستیبچه ن نیدونستم کار ا یم

 بزنم. خواستم از زبون خودش بشنوم یدست هیخواستم  یاداره بوده ول یساعات قتل تو یکه تو بود

 .ماشجلو چش ارمیجرم تا باباشو ب یدست زده به صحنه  که

 .گه سرباز ینم نویاثر انگشتت ا یول -

 .دیتو چشماش جمع شد. صداش لرز اشک

 . آخه من اصال اون پسره روستمیمن قاتل ن زمی. به جون عزستمیجناب سروان به قرآن من قاتل ن -

 .شناختم که بخوام بُکشمش ینم

 پس اثر انگشتت از کجا اومده؟ -

 :ر پرنده گذاشتم و تکون دادم. گفتمتمسخر، دو دستمو کنار هم به صورت پ با

 . هوم؟نیبدن آرم یالبد بال در آورده و نشسته رو -

 .. به التماس افتاددیلرز پاهاش
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 رو نکشتم. من ... من نی. من آرمستمی... قربان به واهلل من قاتل ن یعسگر یجناب سروان ... آقا -

 ... نیاز بچه ها بپرس نیرجا بودم قربان، بغل دست خودتون. باور ندا نیقتل هم ساعت

 .گونه اش سُر خورد. کالفه شدم یرو ی. اشکدیهاش لرز شونه

 .جواب منو بده سبحان یکن هیگر نکهیا یبه جا -

 .دیباال کش شوینیزد و ب پلک

 .بله -

 کنه؟ یم ی... چه غلط نی... آرم یجنازه  یاثر انگشتِ تو ... رو -:بستم و شمرده شمرده گفتم چشمامو

 .شدم رهیکه غرق اشک بود خ شیعسل ی. به چشمادیش لرزا چونه

 بگم؟ -

 :گفتم بلند

 .ریآبغوره بگ نیآره. نه پس، بش -

 ضرب گرفت و نیزم یرو نشینگام کرد. آروم با پوت یچشم ریمحکم رو هم فشار داد و ز لبشو

 زد؟ ی. اخم کردم. چرا حرف نمدیناخنش رو جو ی گوشه

 ... ار خودت بوده کهحتما ک ؟یگ ینم یچیپس چرا ه -

 :التماس داد زد با

 .به جونِ مادرم من نکُشتمش فقط دست زدم به جنازش -

 .به عقب برداشت ی. با ترس قدمدیکش ینیدفعه به خودش اومد و ه هیجفتمون گشاد شد.  یچشما
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 ؟یگفت یتو ... چ -

 .زد و با وحشت به خودش اشاره کرد یا دهیترس لبخند

 .یچیهمن قربان؟ ...  ؟یک -

 .شنوم یم ؟یگفت یزیچ هیچرا  -

 :کج کرد و معصومانه گفت گردنشو

 .منتظرم سبحان -... ... باور یچیه -

 .گفتم یچ ادینم ادمی نیباور کن -

 اد؟ینم ادتیآهان ... که  -

 .باال انداخت یترس سر با

 .نچ -

 .کج کردم گردنمو

 .نداره یخب، اشکال یلیخ -

 :دفعه بلند گفتم هی

 .ببر بازداشتگاه نویا ایب دیام -

 .شد دیسف رنگش

 !نکردم. قربان تو رو خدا یمن که کار ؟یچ یجناب سروان بازداشتگاه برا -

 .ادیم ادتی تمیبچگ یدیچند شب که بازداشتگاه خواب -
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 ... قربان تو رو خدا! قربان -

 .بار بلندتر صداش کردم نیا

 ستم؟یمگه با تو ن دیام -

 :گفت یدردمند با

 .باالخره زبون باز کرد پس.... دست زدم ... دست زدم به جنازش گمی... به خدا م گمیم -

 جرم؟ یبه صحنه  یپس دست زد -

 .نییکرد و سرشو گرفت پا نییآروم باال و پا سرشو

 .اهوم -

 .رفت باال صدام

 ینم کلتیقد و ه نیاحمق. با ا یجرم پسره  یبه صحنه  یدست زد ی! تو غلط کردنیآهان ... هم -

 جرم دست زد؟ یبه صحنه  دینبا یدون

 .. صدامو انداختم رو سرمنیینگفت و سرشو انداخت پا یزیچ

 بشه یکه چ نیآرم یبه جنازه  ی! اون وقت تو دست زدیمملکت نیمثال استوار ا ستم؟یمگه با تو ن -

 که محضسرباز ابله؛  هیدنبال اثر انگشت  میراه افتاد ؟ی. خبر داریرو اسگول کرد یملت مثال؟

 ... جرم دست بزنه یبه صحنه  دیدونه نبا یخدا نم یرضا

 و ساکت شد. منفجر شدم. محکم با جفت دستم دیبه چونش کش یدست عیگرفت. سر خندش

 .زیبه م دمیکوب
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 ؟یکن یمنو مسخره م یتو االن دار ؟یخند یم -

 ... قربان من -

 .صحبت رو بهش نداد یمجال ادامه  ادمیفر

 ! آخهیزیواسه من. خجالتم خوب چ یهر هر و کر کر راه بنداز نکهینه ا یزار بزن دیااالن ب چارهیب -

 !پور ... آخ زارع پور زارع

ننشونمت سبحان. سروان  اهیاگه به خاک س ستمین یسروان عسگر -.انگشتمو به سمتش گرفتم دیتهد با

 چارتیاگه ب ستمین یعسگر

 ؟یکن یمسخره م که مافوقت رو دهیرس یی. حاال کارت به جانکنم

 .قربان من قصد جسارت نداشتم به خدا -

 .گفتم یک نی! ببرمیگ یزارع پور. حالتو م رمیگ یحالتو م -

 ام هیحرکت تک هی یو آروم آب دهنش رو قورت داد. تو دیزدم و براندازش کردم. ترس یپوزخند

 :د تند گفتبه عقب برداشت. تن ی. وحشت زده قدمسادمیبرداشتم و روبروش وا زیاز م رو

 !.... غلط کردم. جناب سروان توروخدانینداشتم ... قربان ببخش یمنظور ن،یببخش -

 یشدم. تو اون لحظه فقط دلم م رهیفشردم بهش خ یهم م یکه رو ییو با لب ها ستادمیا روبروش

 .ادیکنم که هم دل خودم خنک شه هم حال اون جا ب هشیجور تنب هی خواست

 کرد و ینگام م دشیترس یعسل یو قد متوسط. با چشما یپوست گندم پسر هیکردم.  براندازش

 که کج گذاشته یداد. دوباره براندازش کردم. از باال، از کالهش ... کاله یدهنش رو قورت م آب
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 .شیشونیبود رو پ ختهیر شیقهوه ا یاز موها یموهاش و کم یرو بود

 :گفتم محکم

 .کالهت رو بردار استوار -

 .شد دستپاچه

 رمانسرا ساخته شده است تیرمان در سا نیا

ابروهاش  یتر اومد. رو نیی. نگام پانییکالهش رو برداشت و سرشو انداخت پا عیسر.... بله نیآه! ببخش -

 یرو د،یرقص

 یاومد. از شونه ها نییمردونه اش. باز هم نگام پا یو لبا یمتوسط و معمول ینیب ش،یعسل یچشما

 دنیشلوارش ثابت موند. با د یگذشت و رو شینگ سربازگذشت. از لباس سبز پرر پهنش

 .رو لبم نشست یثیلبخند خب بشیج یبرآمدگ

 اشاره کردم و با همون بشیج ی. به برآمدگشیعسل یصورتش و چشم ها ینگام رفت رو دوباره

 :گفتم ثمیخب لبخند

 ه؟یاون چ -

 .نگام کرد جیگ

 ؟یچ -

 ه؟یچ بتهیاون که تو ج -

 :خت و گفتاندا بشیبه ج ینگاه
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 .مهیگوش ن؟یگ یم نویآهان! ا -

 .بدش من -

 .دیپر رنگش

 چرا؟ -

 :گفتم ینبود. اخم کردم و با بدخلق ثیاز لبخند خب یخبر گهید

 .گمیچون من م -

 ... آخه یقربان ول -

 .زود باش -.رفت باال صدام

 آخه؟ یچ یبرا -

 ؟یدار یخوام ضبطش کنم. شما مشکل یم -

 .زد پلک

 .بده من تویگوش ستم؟یمگه با تو ن -

 قربان چرا؟ -

 و مافوقت رو یجرم نزن یدست به صحنه  یریگ یم ادی ،یچند ماه که با نامزدت حرف نزد هی -

 ؟یدی. فهمینکن مسخره

 .کنم یخواهش م -

 خودم بردارم؟ ای ید یخواهش نکن. م -
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 .تو هم قفل کرد و گرفت جلو صورتش دستاشو

 !جناب سروان تو رو خدا -

 یرو برداشتم و لبخند از ته دل یگوش عی. سربشیلتش استفاده کردم و دستمو فرو کردم تو جغف از

 رو گذاشتم روش. پشت سرم به راه افتاد و یحرکت کردم و گوش زی. دلم خنک شد! به طرف مزدم

 .کرد التماس کردن شروع

 کل محوطه رو کالغ پر...  نیکنم. قربان اصال پنج ماه اضافه خدمت بزن یم نیبگ یقربان هر کار -

 .نیرینگ مویرم، فقط گوش یم

 .میرس یغصه نخور، به اونا هم م -.نشستم و اخمامو کردم تو هم میصندل یرو

 شهاب ی. اصال به جاسمیمیشب وا فتیهفته ش هیجناب سروان تو رو خدا ... تو رو خدا! قربان  -

 !کنم. تو رو خدا یآشپزخونه کار م یتو

 .چند قدم به عقب برداشت عیو سر دی. ترسستادمیو صاف ا زیرو م دمیبا جفت دست کوب محکم

 :دمینگهش داشته بودم غر نییکه به زور پا ییرو هم فشار دادم و با صدا لبمو

 ضبطش ،یزن یحرف م تیبا گوش اطیتو ح یدار دمیاشتباه کردم ... اشتباه کردم همون موقع که د -

 . دردسریو اجازه دادم خوش باش دمیدم که به روت خندکر تیو ننداختمت بازداشتگاه. خر نکردم

 .کنه شیذره ع هیکه آقا  ؟یکه چ دمیخودم به جون خر واسه

 .نییزدم. سرشو انداخت پا یپوزخند

 !نیببخش -
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 خوش یدوران نامزد نیکه آقا تازه داماده. بذار تو ا ؟یخودم دردسر درست کردم که چ یواسه  -

 . گفتم پسرهشهیچند وقته، بعد تموم م نیکنه؟ هم یم یند بار نامزددلش نشکنه، مگه آدم چ باشه،

 . دلش واسشنتشیتونه بره بب یفقط دو روز تو هفته م شه،یداره، دلش واسه نامزدش تنگ م گناه

 .نامزدشه یو خاطره  ادینداره. فقط  یا گهید یپاسگاه دل خوش نیا یکشه. تو یم پر

 :زدم ادیاز خشم گرد شد. از بن جگر فر چشمام

 بشه؟ ی. که چنیآرم یبه جنازه  یدست زد ؟یکرد یاون وقت تو چه غلط -

 ... قربان من -

 :دمیکش ادیفر دوباره

 ست،یمهم ن فتهیب ریدرجه ام به تاخ عیترف ست،یبشم مهم ن خیاز تخلفت توب میبه خاطر چشم پوش -

 ی همهاز اد،یسرم م ییخاطر تو چه بالکه به  ستی. مهم نستیسرزنشم کنه و ازم انتقاد کنه مهم ن مافوقم

 تو نکهیاز ا ،ینظام طیتو مح یآورد یو گوش یرفت یرآبیز نکهیتونم چشم بپوشم. از ا یم نایا

 ... تونم بگذرم اما یم یکرد ینامزد باز یطیمح نیهمچ

 .نفس نفس افتادم به

 نیتونم از ا یگذرم. نمتونم ب یرو از دست دادم نم نیبه خاطر تو سرنخ قاتل آرم نکهیاما از ا -

 بوده یسرنخ نیآرم یجنازه  یدرصد ممکن بود که رو هی یدرصد، اگه حت هی یبپوشم! اگه حت چشم

 قاتل، صاف هی یاجازه داد یعنی ؟یچ یعنیکارت  نیا یدون ی. میتو اونو به کل نابود کرد باشه،

 !یکه حظ کن ارمیت بسر ییکارت چنان بال نیواسه خودش راه بره و نفس بکشه. بخاطر ا صاف
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 یگرفتم. صدا یرو برداشتم و شماره ا یحرکت گوش هی یگفتم و دستم رفت سمت تلفن. تو نویا

 :سبحان بلند شد نگران

 ... ک یخواهش م ن؟یکار کن یچ نیخوا یقربان م -

 .دیچیپ یتو گوش نیپورحس یصدا

 بله جناب سروان؟ -

 .اتاق من انیبگو ب یو رسول دیبه ام -

 .اطاعت -

 یخوام چ یدونست م یبود. انگار م دهیشدم بهش. رنگش پر رهیرو گذاشتم سرِ جاش و خ یگوش

 .کنم کارش

 !نیکنم. من اشتباه کردم، ببخش یجناب سروان خواهش م -

 .ایقسمت ن نیا یتو گهید یاز بازداشتگاه خالص شد نکهیتازه اولشه. بعد از ا نیا -

 .دیپر رنگش

 .رفت باال صدامچرا؟ -

 خیتوب افتیزارع پور. نه به خاطر در رمیگ ی. حالتو مفتهیب ختتیخوام چشمم به ر ینم گهیون دچ -

 . منتطر اضافه خدمتتدیاز دستمون پر یجنابعال یکه به خاطر فضول یقاتل یزودِ خودم، برا ای رید

 .باش هم

 .شد دهیلحظه در کوب نیهم تو
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 .تو ایب -

 .شتنداومدن داخل و احترام گذا یو رسول دیام

 قربان؟ نیداشت یشیفرما -:دیام

 :حال گفتم یسبحان اشاره کردم و ب به

 .بازداشتگاه دشیببر -

 .دیکوب پا

 .اطاعت قربان -

 خودم حس کردم. به یدستاش گذاشت. نگاش رو، رو یرو از شلوارش آزاد کرد و رو دستبند

 .رو خطاب قرار دادم دیندادم و دوباره ام یتیملتمسش اهم یچشما

 .کارت دارم نجایا ایب شیردب -

 .تکون داد سرشو

و با دو  یتکون دادم. همراه با سبحان از اتاق خارج شد. خودمو انداختم رو صندل سرمو.چشم قربان -

 انگشت

 .تو اتاق منعکس شد یرسول یام رو فشار دادم. گند زده بود به اعصابم. صدا قهیشق

 ن؟یداشت یقربان با بنده امر -

 .شدم رهیبرداشتم و بهش خ میشونیادن پاز ماساژ د دست

 سراغ اون دو نفر؟ یرفت -
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 .بله قربان -

 شد؟ یخب چ -

 آورد. چند صفحه ورق زد تا باالخره به صفحه رونیرو ب ادداشتشیو دفتر  بشیبرد سمت ج دست

 .دیمورد نظرش رس ی

 .نه ایناک باشه تونه خطر یم نکهیو عالئمش، ا یماریپرس و جو کردم. در مورد ب یخانیاز عل -

 :و گفتم یدادم به صندل هیتک

 گفت؟ یخب، چ -

 و فیضع یبه قدر یعنی ه،یرسونده نه بق یم بیبهنام به خودش آس یماریقربان از نظر پزشکش ب -

 یبهش دست م یحالت عصب یحمله کنه. وقت یتونسته به کس یخواسته هم نم یبوده که اگه م ناتوان

 .یجور خود زن هیکرده،  یم هیگرزده و  یم یلیبه خودش س داده

 .که فرهاد گفت یزیچ قایدق -

 ن؟یببخش -

 .خودم اومدم به

آزار  ینه، اصال! کال ب -حمله کنه؟ یبخواد به کس ایرسونده؟  بیآس یبه کس شگاهیتا حاال تو آسا ،یچیه -

 ... کرده و یکه حالت جنونش عود م ایکرده  یگوشه کز م هی ایبوده، 

 .تکون دادم یسر

 گه؟ید -
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 .شهیم یجمع بند زایچ نینگفت، کل حرفاش تو هم یخاص زیچ -

 .ستیاوصاف بهنام قاتل ن نیبا ا -

 .بوده یخوب یبهنام پرس و جو کرده بود گفتن که بچه  یکه از مدرسه  دمیام یاهوم، حت -

 .ستیهم نبوده. خراشم رو صورتش ن نایو ا یگفتن. اهل کتک کار یم نویدرسته، همه هم -

 قربان؟ نیکن یکار م یحاال چ -

 .و ما رو به سالمت ریسند خونشو برداره و ... اونا رو به خ ادیکه ب یوسفی یبه آقا میزن یزنگ م -

 ... یول

 جناب سروان؟ یچ یول -

 .شده نگاش کردم زیر یچشما با

 !مبهمه یزیچ هیهنوز  -

 .نگام کرد جیگ

 ؟یچ -

 .تول و همخونه هاشمق یچرا دو شب قبل از قتل رفته خونه  -

آقا شک  نیکه باعث شد ما به ا یلیاز دال یکیداره،  دهیفا -داره؟ یا دهیچه فا نیا دنیفهم یول نیببخش -

 خوام علتش رو یبود. م نیهم میکن

 .بدونم

 .شه باهاش حرف زد یاون که اصال نم ؟یخب چه جور -
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 .هیحرف نمیا -

 :کردم. بعد از چند لحظه مکث گفتم سکوت

 ؟یرفت ینی. سراغ اممیکن یم شیکار هیخره باال -

 .ششیجلسه اومده پ هی یگفت که بهنام فقط برا یبله، خب اون م -

 چرا؟ -

 .افته یبهنام، اون اتفاق براش م یمشاوره  یروز بعد از جلسه  هیانگار  -

 !چقدر بد -

 ... یلیبله. خ -

 .خب ادامه بده -

 کنه تا حال یکار هیکنه که  یآرشام ازش خواهش م دوست آرشام بوده؛ مای. چون نگهید یچیه -

 بهنام چشم نی. واسه همیروان شگاهیکنه که ببرنش آسا یم شنهادیخوب شه. که اونم پ بهنام

 .ادیرو نداره و کال ازش بدش م دنشید

 ؟ی! دقت کردادیبهنامم که ماشا اهلل از همه بدش م -

 :چونمو با لبخند گفتم ری. دستمو گذاشتم زدیخند

 نیاز پژمان، از همه! من موندم ا اد،یاز آرشام بدش م اد،یبدش م مایاز ن ؟ینه جاِن من دقت کرد -

 .شدت گرفت اد؟خندشیخوشش م یک از

 .یزیچ هیقربان  یبگم واال؟ راست یچ -
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 ؟یچ -

 .گفته یبیغر بیعج یزایچ هی شش،یکه بهنام اومده پ یگفت همون جلسه ا مایخب ن -

 مثال؟ یچ -

 نیافته و از ا یترسناک واسش م یکنن و اتفاقا یم تشیدارن اذ ننشیب یچند نفر که نم نکهیا مثال -

 .حرفا

 به ما چه؟ نیخب ا -

 .کج کرد گردنشو

 .ادیبه کارتون ب دی... گفتم شا زهیچ -

 .ستینه، مهم ن -

 .لحظه در زده شد نیهم تو

 .دییبفرما -

 .اومد تو دیباز شد و ام در

 اه؟بازداشتگ شیبرد -

 .بله قربان -

 .شد رهیو منتظر بهم خ ستادیا زیم کینزد.نجایا ایخب، ب یلیخ -

 قات؟یتحق ی جهینت -

 .قاتیبله ... تحق -
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 .در آورد و شروع کرد بشیاز ج دفترشو

 (...) بوده. سال اول و دوم یتو مدرسه  شیدانشگاه شیتا پ رستانیاز سال اول دب ،یوسفیبهنام  -

 درساش به طرز ش،یکرده اما سال سوم و پ یم طنتیب ظاهرا کمتر شخوب بوده و خ درساش

 به یحت شیکیماه داده و خب  وریشهر یکه سال سوم دو تا امتحان تو یافت کرده. جور یافتضاح

 .درس رو افتاده هیهم  یدانشگاه شی. پدهیکش مهرم

 خب؟ -

 یرو ندارن. تو دنشید اکثر معلم ها چشم نیخطرناک بوده واسه هم یلیخ طنتاشیاز ش یبعض -

 .ها نداره نیو ا یبه دعوا و کتک کار یکدوم ربط چیتعهد داده. نه که نداده باشه اما ه دفتر

 بوده؟ یتعهداش به خاطر چ -

 یدست شوخ نیکالس شده، از ا یبارم باعث آتش سوز هیمعلم.  هی یپا ریبار ترقه انداخته ز هی -

 .ها

 :گفتم آهسته

 !هیعجب جونور -

 قربان؟ نیفرمود یزی... جسارتا چ نیببخش -:دیام

 .خودم اومدم به

 یاز رفتاراش باعث م یبعض یعنیگفتن اخالقش خوب بوده.  ی. البته معلم ها منایهم -.اش هینه، خب بق -

 شد که از
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 .کنند یچشم پوش شیانضباط یکردنش و کم کردن نمره  اخراج

 .خب، از هومن بگو -

 .زد یزده ا جانیه لبخند

 .نداره یکه دوم هیاعجوبه ا هیربان هومن ق -

 .زده شدم. به سمتش خم شدم جانیناخواسته ه جانشیه از

 ؟یچ یعنی -

 !نیشنو یم یزیچ هی گمیم یزیچ هیده. اصال  یرو درس م طونیش -

 ه؟یچ هیدرست حرف بزن بفهمم قض ؟یگیم یچ -

 یعنیاومده بجنورد.  شهیم یسال و حدود دو رهیاصالتا اهل مال ،یپسر عرفان مالک ،یهومن مالک -

 باهاش مشکل نداشته، یبوده و کس ی. آدم آروم و مهربونوستهیکه به جمع اون ها پ یعضو نیآخر

 !گرده به سه چهار ماه قبل، نه االن یبر م نایا یهمه  البته

 :گرفت و ادامه داد ینفس

 و یتو دانشگاه، بداخالقبا مقتول  یریشر درست کرده. دو بار درگ یحساب ریسه ماه اخ یتو -

 از پارسال عاشق نامزد مقتول یرو به اون رو شده. ظاهرا هومن مالک نیهاش و کال از ا ییتندخو

 ... بوده

 :دمیزده پرس بهت

 ن؟ینازن -
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 یدونستن که هومن بهش عالقه مند شده و فرهاد صداش م یکل دانشکده م بایبله. تقر -.تکون داد سرشو

 .زدن

 !فرهاد؟ -

 .زد ییکوچولو لبخند

 !نیریفرهاد و ش -

 !لوس چقدر

 اش؟ هیخب بق -

 یاون تو کله اش نم یکرده ول یهم م یبهش کم محل ینداشته و حت یبهش عالقه ا نیاما انگار نازن -

 یدانشکده م یکنه. بچه ها یم یطرف با مقتول نامزد نکهیروال ادامه داشته تا ا نی. خالصه ارفته

 .دانشگاه ومدیرش و تا چند روزم نقشنگ زده بود به س گفتن

 !اومد یازش بدش م نقدریا نیپس بگو چرا نازن -

 .حقم داشته -

 :دمیپرس یکنجکاو با

 چطور؟ -

 کرده که یم دشیهم تهد یکرده و گاه یم جادیبراش مزاحمت ا یگاه شیبعد از نامزد یحت -

 .کنم یفالنت م فالن

 ؟یدون یاز کجا م -
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 .گفت یم نیدوست نازن -

 یبود که دانشجوها م یزیچ نیبوده. البته ا یتو خال یدایتهد شتریانگار ب ر،یخ -کرده؟ یعمل دشویتهد -

 دید دیگفتن. با

 .گهیم یچ نینازن

 خب؟ -

 رو بخواد، تا به یزیچ هیاگه  نکهیگفتن. ا یهومن م یو جاه طلب یشتر ی نهیدانشجوها از ک شتریب -

 .کنه یولش نم ارهین دستش

 شده؟ نیباعث قتل آرم نیهومن به خاطر نازن پس ممکنه -

 .دهیبوده، هنوزم به بجنورد نرس رینره اون شب قتل مال ادتونی -

 ... مشکوکه یلیخ نیا یآره خب! ول -

 کرده باشه؟ یهمکار یبا کس دی... شا دیحق با شماست. شا -

 .! خب ادامه بدهدیشا ؟یدیخدا رو چه د -

 .نگفتن یا گهیخاص د زی. چدیچرخ یم زایچ نیکال اکثر حرفاشون رو هم -

 .که افتاده بودن به جون هم یبگو. اون دو بار شونیریدر مورد درگ -

 پره. خب یو هومنم بهش م گهیم یزیچ هیناخواسته  نیظاهرا آرم دمیطور که من فهم نیقربان ا -

 .کشه به حراست یو کارشون م شهیزد و خورد م باعث

 بود؟ یدعوا سر چ یدینفهم -
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 .نینازن -

 چرا اون؟ -

 کردنشون هنوز هومن بهش نظر داره. و یبا وجود نامزد دیشک کرده بود که شا نیانگار آرم -

 .فرستادم رونیبه صورت آه ب نفسمو... کرده و یبهش گفته اونم قاط میمستق ریغ خب

 .طور نیکه ا -

 :گفتم هیکردم و به فکر فرو رفتم. بعد از چند ثان یمکث

 .تره کیبهش نزد ی: همخونشه و از هر کسکیمشکوکه!  یلیهومن خ یکه نگاه کن یدیاز هر د -

 داشته. سه: به نامزد مقتول همچنان نظر داره. چهار: نامزد مقتول رو یریاواخر با مقتول درگ نی: ادو

 .کرده و مزاحمش شده دیتهد

 واو! پنجم داره؟ -

 .کردم یفکر

 .نداره ینه پنج -

 :دفعه گفت هیه ساکت بود لحظ نیکه تا ا یرسول

 .نیقربان ببخش -

 .سمتش برگشتم

 بله؟ -

 .ادیب ریتا اون از مال میبکن یکار چیه میتون یما االن نم یول -
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 !رینخ -

 .گرد شد چشماش

 لمونیهومن رو کت بسته تحو میگ ی. مریمال یِ آگاه سیبه پل میزن یزنگ م م؟یتون یاهوم. چرا نم -نه؟ -

 .نیبد

 :و محکم گفتم دیسمت ام برگشتم

 .کار رو بکن نیتو ا -

 !چشم -

 ترسه حذفش ی. من مونده بودم وسط دانشگاه هم وقت سفر کردنه آخه؟ نمدمیبه موهام کش یدست

 مشروط شه؟ بدبخت شه؟ کنن؟

 .دفعه خشکم زد. خودش بود هی

 :گفتم عیسر

 !دیام -

 .به عقب برداشت یو قدم دیحرکت سرخ پوستانم ترس از

 بله؟ -

 .نجمم دارهپ -

 جان؟ -

 .داره لیهومن پنج دل یمشکوک -
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 ه؟یپنجمش چ لیآهان بله! خب دل -

 :کردم و شمرده شمرده گفتم نگاشون

 ؟یچ یاِ! آقا برا -:یرسول!هم مشکوکه ریرفتنش به مال -

 امتحانات ترم شروع گهیاالن اواخر ترمه و تا چند وقت د ؟یسفر رسول رهیوسط دانشگاه ها م یک -

 یترم. کدوم دانشجو انیکنن گرفتن امتحان م یمدت هم حتما استادها شروع م نیا یتو. شهیم

 واسه عوض کردن آب و هوا؟ رهیموقع م نیا یابله

 .اومده شیخانوادش پ یبرا یمشکل دیخب شا -

 .نچ -

 نچ؟ -

 !کردن، صد درصد یبهش اشاره م نیبود حتما فرشاد و راب یاگه مشکل -

 .هیمنطق -:دیام

 شه؟یکنه حذف م بتیاز سه جلسه غ شتریرو ب یکالس ییاگه دانشجو نکهیم مگه نه ابعدش -

 .اهوم -:یرسول

 .فرار کنه یزیبخواد از چ نکهیمگه ا ر،یهفته به باالست که رفته مال هی نیخب ا -

 ؟یاز چ -:دیام

 :گفتم یام رو انداختم باال و با ناراحت شونه

 بابا رو برگردونن بجنورد، من حالشو نین فقط منتظرم اکنه. م یکالفه ام م نمیدونم، هم ینم -
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 .رمیبگ

 :رفتم سمت در گفتم یکه م یبلند شدم. کتم رو برداشتم و در حال میصندل یو از رو دمیکش یآه

 کجا؟ نیببخش -.میبر یرسول -

 .دمیرو پوش کتم

 .ماین شیپ -

 آخه؟ یچ یبرا -

 .رو باز کردم و برگشتم سمتش در

 !یفهم ی. خودت مایب -

**** 

 نیشد گفت خلوت بود و از ا یم بایبه مطب انداختم. تقر ینشسته بودم. نگاه مایمطب ن یصندل یرو

 بود و ستادهیا یمنش زیم یکه روبرو یکردم. چشمم خورد به رسول یواقعا خدا رو شکر م بابت

 .تلفن رو برداشت یدستشو تو هوا گرفت و گوش یکرد. منش یصحبت م باهاش

 دختر چهارده ساله نشسته بود و هیکه کنارش  ییخانم مانتو هیمراجعه کننده ها انداختم.  به ینگاه

 و دیخورد. نگام رقص یکرد و حرص م یرفت. خانمه هم مدام به ساعتش نگاه م یور م لشیموبا با

 ریبود و ز نیی. سرش پایو پوست گندم انسالیم یآقا هیثابت موند.  یبعد یمراجعه کننده  یرو

 هینگاه کردم.  یبعد ماریزدم. چشم چرخوندم و به ب یذکر! لبخند هیشب یزیگفت. چ یم یزیچ لب

 .ضرب گرفته بود نیزم یبود و با پاش رو نییو دو ساله. سرش پا ستیب ای ستیجوون ب پسر
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 مراجعه نیرو آخر دیبود. دلم براش سوخت. نگام رقص دهیگود رفته بود و رنگش پر چشماش

 بود و ستادهیا یمنش زیم ی. روبرویچادر یو هشت ساله  ستیو هفت، ب ستیانم بدخترخ هی. کننده

 !نیکرد. هم یصحبت م باهاش

 :اومد سمتم و گفت یلحظه رسول نی. تو همیصندل یدادم به پشت هیو تک دمیکش یحوصله پوف یب

ازم، پشت سرم  تیهم به تبع یتکون دادم و از جام بلند شدم. رسول یسر.نییقربان هماهنگ شده. بفرما -

 در یدنبالم اومد. روبرو

 .دیچیتو گوشم پ یمحکم و مردونه ا یو در زدم. صدا ستادمیا اتاقش

 .دییبفرما -

 هم وارد یو در رو باز کردم. سالم کردم که با لبخند جوابم رو داد. رسول نییپا دمیرو کش رهیدستگ

 .شد و پشت سرش در رو بست اتاق

 !نینیبش د،ییبفرما -:ماین

 .ممنونم -

 .میاتاق بود نشست یکه تو ییاز مبل ها یکی یرو

 خانواده خوبن؟ ن؟یخوب -

 .ممنونم -

 ن؟یدکتر، بنده رو شناخت یممنونم آقا -:یرسول

 .زد یرو از نظر گذروند. لبخند یکرد و رسول زیچشماشو ر ماین
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 .شناسم یشرمنده، متاسفانه نم -

 :گفت عیسر

 خودتون یمونه! به بزرگ یکنه، همه تو ذهنم نم یرفت و آمد م ادیدم زآ نجایا گهی. دنیالبته ببخش -

 .نیببخش

 :کرد و گفت یکه معلوم بود حالش گرفته شده دندون قروچه ا یرسول

 یدرباره  ق؛یاومدم واسه تحق روزی. دییجنا ی رهیهستم از دا یجان، رسول مایکنم ن یخواهش م -

حواس پرت  یلیتو رو خدا! شرمنده. خ نیله، بله! حال شما؟ ببخشآهان! ب -:ماین... خاطرتون اومد؟ بهنام

 .شدم

 .کنم. دشمنتون شرمنده یخواهش م -:یرسول

 :کرد و گفت یمن اشاره ا به

 .هستن یهم سروان عسگر شونیا -

 .سرشو خم کرد یزد و کم یلبخند ماین

 .خوشبختم قربان -

 .زدم یلبخند

 !طور نیممنونم. منم هم -

 .شد رهیداد و بهمون خ هیتک یصندل به

 اد؟یاز دستم بر م یچه کمک زم؟یجانم عز -
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 .کردم و شروع کردم صحبت کردن یا سرفه

 بهنام سوال یشدن و خب درباره  فتونیبار همکار بنده مصدع اوقات شر هی ،ینیام یخب آقا -

 درسته؟ دن،یپرس

 !من. بله، درسته یبود برا یافتخار ه؟یچه حرف نیا -

 من نیلطف رو در حقمون بکن نیازتون داشتم. در مورد بهنام؛ که اگه شما ا یواهشخ هیخب من  -

 .شمیم ممنونتون

من  ،ینیام یآقا دینیرسونه. بب یشما رو م ییلطف و آقا نمیا -.کنم ینم غیدر ادیاز دستم بر ب یکمک -

 یخوام. فقط م یاز شما نم یادیز زیچ

 .نیصحبت کن ازتون خواهش کنم اگه ممکنه با بهنام خوام

 .کج شد لبش

 اوم ... خب در چه مورد؟ -

 .کنه فیتونست حسم رو با نگاه کردن به چشماش توص یکلمه م کیشدم. تنها  رهیچشماش خ به

 .زنن یباشه که به همه لبخند م یمهربون و مثبت یخورد از اون دست پسرها ی! کال بهش مآرامش

 وده؟که اون شب کجا ب نیدر مورد پنج شنبه شب. ا -

 .میشونینشست رو پ ی. اخمیاش رو داد به صندل هیزد، چشماشو بست و با حرص تک یپوزخند

 بود؟ یچ یپوزخند برا نیبپرسم ا شهیم -

 ن؟یکن یکار رو نم نیچرا خودتون ا -
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 .نیدون یرو بهتر از من م تشی. وضعنیشه باهاش حرف زد. شما خودتون مشاورش بود یچون نم -

 رهیسکوت به حرکاتش خ یضرب گرفت. تو زیم یو با خودکارش رو دیش کشبه موها یدست کالفه

 .کرد ی. داشت کالفم مشدم

 .تونم یمن نم یخوام ول یمعذرت م -:ماین

 .زدم پلک

 اون وقت چرا؟ نیببخش -

 .محکم فوت کرد نفسشو

 خب چرا؟ -:یرسول.تونم یچون نم -

 .. حرکاتش کامال کالفه بوددیبه صورتش کش یدست

 !... چون بهنام از من متنفرهچون  -

 .زدم یپوزخند

 .خب بهنام از همه متنفره -

 .زد ینیغمگ لبخند

 گرفته؟ تونیشوخ -

 اد؟ی... چرا از شما بدش م می. بگذرگمیم ینه جد -

 ... رو دادم. اون شنهادیپ نیچون من به پدرش ا ،یروان شگاهیچون من باعث شدم اون بره آسا -

 .منو نداره دنیچشم د اون



 
 

 
 

264 

 

  

 

  (دست های خونین ) جلد دوم کیستار 

  
  12رابین هود  

  
  انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

 
 که یو درشت زیر یو عرق ها شیشونیبه پ دیکش یدست ینگفتم و فقط نگاش کردم. عصب یزیچ

 .نشسته بود رو پاک کرد شیشونیپ یرو

 .لرزونش تو اتاق منعکس شد یصدا

 ... به پام افتاد مشیکه قرار بود ببر یروز -

 .محکم رو هم فشار داد چشماشو

 بود، جونِ مُرده و زندم رو قسم دهی. پاهامو چسبمشیبرکرد که ن یالتماس م هیزد و با گر یم غیج -

 . آرومش کردم و گفتم اونجا مواظبشندیترس یدونم چرا؟ انگار ... انگار م ی. نممشیداد که نبر یم

 ... اما شهیخوب م و

 ینم هیگر گهینداره، د مونیکار گهیکنه، د ینم تیاذ گهیگفت د یم هی. با گردیترس یانگار م -.دیکش یآه

 نهک

... 

 .تاسف تکون داد یاز رو یسر

 تف انداخت تو صورتم. گفت دنشیکه رفتم د یبار نیاحوالش بودم. آخر یایمن دورادور جو -

 ... منه ریتقص

 .محکم رو هم فشار داد چشماشو

 :گفتم آهسته

 ... دکتر یآقا -
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 .زد ینیغمگ لبخند

 انسان بالغ هی نیمدت ع هیو  دهیبهش دست م یمدت حالت عصب هیکه  هیطور شیماریب نیدون یم -

 .اس وونهیپسر د نیا یدون ینم یاگه چند وقت باهاش سر نکن یعنیکنه.  یعاقل باهات صحبت م و

 .فوت کردم نیسنگ نفسمو

 ما؟یآقا ن -

 .شد رهیخ بهم

 بله؟ -

 .کنم یازتون خواهش م -

 ... ده یده، به جان مادرم گوش نم یبه حرفام گوش نم -

 .رو تو لبخندش احساس کردم یروزیزد. پ یلبخند.نیمملکت نیا شما روانشناس -

 ن؟ینفر که قبال مراجعه کنندتون بوده صحبت کن هیبا  نینتون شهیمگه م -

 ... آخه یول -

 !! خب؟ لطفانیننداز نیخواهش کردم، رومو زم -

 .کرد نگام

 !کنم یخواهش م مایآقا ن -

 .گردنشو کج کرد ناچار

 !چشم -
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 .رو لبم نشست یپررنگ لبخند

 .چشم و دلتون روشن -

 :گفت یو با ناراحت دیکش یزد. آه یزهرخند

 کار کنم؟ یچ -

 .یوسفی یمنزل آقا نیایباهامون م نیکن یخب ... لطف م -

 ؟یچ -:ماین

 .یوسفی یمنزل آقا -

 ... جناب سروان یول -

 یمنو از خونه اش پرت م یوسفی یآقا ؟یاون جا بگم چ امیآخه من ب -.! من ازتون خواهش کردممایآقا ن -

 .رونیکنه ب

 .دمیخند

 .حرفان نیتر از ا دهیمهربون تر و فهم یوسفی یآقا ن،یدار ارینه آقا! اخت -

 !تو رو خدا ن،یجناب سروان منو معاف کن -

 .منزلشون میبا هم بر نیدکتر! االنم آماده ش یشه آقا ینم -

 .بهم انداخت ینگاه مستاصل

 ت؟سین یراه چیه یعنی -

 .نه -
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 :دفعه گفت هی. دیکش یآه

 .تونم ی... من نم زهیآهان ... چ -

 !ما؟یاِ! آقا ن -

 .شه که ولشون کنم یخب ... خب من مراجعه کننده دارم. نم -

 .رو لبم نشست یمرموز لبخند

 .انیب گهید یدفعه  نیبگ نیتون یم -

 .شد زونیاش آو شونه

 .زمیاتاق منتظرتم عز رونیب -

 هم اشاره کردم. با نگاهش تا دم در اتاق بدرقمون کرد. در رو باز کردم یشدم و به رسولجام بلند  از

 !شانس یبترک -:که گفت دمیآخر صداشو شن یگذاشتم. تو لحظه  رونیبه ب یقدم و

 یقدر حرص خوردن نداشت که! مگه م نیخورد. ا یرو لبم پررنگ تر شد. چقدر حرص م لبخند

 یساده با بهنام کله خر، که بفهمه پنج شنبه شب چرا رفته خونه  صحبت هیکار کنه؟  یچ خواست

 و همخونه هاش؟ نیآرم

 یرفت و در حال یمنش زی. به طرف مرونیکت به دست اومد ب ما،یلحظه بعد، در اتاق باز شد و ن چند

 برگشت سمتمون و با مایسرشو تکون داد. ن ی. منشدیگفت، کتش رو پوش یبهش م یزیچ که

 .میکرد که بر تعارف دستش

 کس چیمدت ه نیا یراه بود. تو نیبا ماش یا قهیحدودا ده دق نایبهنام ا یتا خونه  مایمطب ن از
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 خواست یکه م یبرام جالب بود. درست مثل کس ماین یگفت و همه ساکت بودند. رفتارا ینم یزیچ

 هی. از تشبرهیبگ تیخواد ازشون رضا یبرادرش کشته و اون م ایکه خودش،  یخانواده ا دنید بره

 !عنوان چیخورد قاتل باشه، به ه یپسر مظلوم و ساکت اصال نم نیبه قاتل خندم گرفت. به ا ماین

 ،یوسفی یخونه  یکوچه  دنیزد. با د ییبهم انداخت و لبخند کوچولو ینگاه میخندم ن دنیبا د ماین

 پارک کردم و از یشه ارو گو نی. ماشمیدیرو چرخوندم و وارد کوچه شدم. به منزلشون رس فرمون

 به خونشون انداختم و به ینگاه میشدن. ن ادهیازم پ تیهم به تبع مایو ن یشدم. رسول ادهیپ نیماش

 فیظر یاف اف حرکت کردم. زنگ در رو فشردم و منتظر موندم. چند لحظه بعد صدا طرف

 :دیچیتو کوچه پ یا دخترانه

 ه؟یک -

 .کرد کیسرشو به اف اف نزدو  دیکش یقیاشاره کردم. نفس عم ماین به

 ن؟یدر رو باز کن شهیهستم، م مایسالم خانم. ن -

رو گذاشت. چند لحظه بعد،  یگوش و!داخل نیی... بفرما نییورا؟ بفرما نیاز ا ن؟یدکتر؟ خوب یسالم آقا -

 .میتعارف وارد خونه شد یباز شد. بعد از کل یکیت یدر با صدا

 که از شباهتش به بهنام یانسالیشدم. خانم م رهیه هال خونه خخونه انداختم و ب اطیبه ح ینگاه مین

 دنش،یکرد. با د یبود و بهمون نگاه م ستادهیدر ا یآستانه  یشد حدس زد مادرش باشه، تو یم

 یبود و با بغض نگاهش م مایخم کردم؛ اما حواس زن فقط و فقط به ن "سالم" یبه نشونه  سرمو

 یبیکردم. به صورت زن که به صورت عج تشیو به جلو هدا ماین ی. دستمو گذاشتم پشت شونه کرد
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 :زد و آروم گفت یو شکسته شده بود لبخند ریپ

 ؟یوسفیخانم  نیسالم، خوب -

 .شد شیزد که دلم ر یلبخند

 !تو رو جون مادرت ن،ی. کمکش کنشهیدکتر، پسرم داره داغون م یآقا -

 .نییگونش سُر خورد. سرمو انداختم پا یرو یاشک

 .برگشته حالش بدتر شده یزهرمار ییجنا ی رهیاز اون دا ی... تو رو خدا! از وقت نیمکش کنک -

 !نی. تو رو خدا کمکش کنرهیم نیام ... بچه ام داره از ب بچه

 .بشم رهیباال و بهش خ رمیباعث شد سرمو بگ ماین یمحکم رو هم فشار دادم. صدا چشمامو

 .کنم یهش مخوا نی. آروم باشنجامیا نیهم یمن برا -

 :خورد و دستپاچه گفت ی. تکونمیکرد ینگاهش م میکه داشت یخورد به من و رسول چشمش

 ن؟یتو رو خدا! حواسم نبود. سالم ... خوب نیببخش -

 ن؟یسالم، ممنون شما خوب -

 :دیپرس یجیبا گ مایزد و رو به ن یدرب و داغون لبخند

 دکتر؟ یاقا نیکن ینم یمعرف -

 ... هستن یسروان عسگر -.ره کردلبخند به من اشا با

 .اشاره کرد یبه رسول و

 .ییجنا ی رهیاز دا یهمکارشون جناب رسول -
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 :آروم کردنش گفتم یتو فکرشه. برا یدونستم چ ی. مدیبه وضوح پر یوسفیخانم  رنگ

 !راحت التونی. خمیومدیبهنام ن یریدستگ یخانم، ما برا -

 .نگاهم کرد نگران

 ن؟یگ یراست م -

 .رو هم فشردم. اشک تو چشماش جمع شد. بغضشو قورت داد و از کنار در، کنار رفت وچشمام

 !داخل، جناب سروان نییبفرما -

 یکه از شباهتشون م یبه همراه دختر خانم یوسفی یهال آقا یزدم و وارد خونه شدم. تو یلبخند

 کردن. که با یهال نشسته بودن و با هم صحبت م یمبل ها یحدس زد دخترشه، و بهنام رو شد

 :با تعجب نگاهم کردن. سرمو خم کردم و آروم گفتم دنمید

 .سالم -

 یداد، گرفتم و به آقا یشش، هفت ماهه بغلش بود و تکونش م یبچه  هیاز دختر خانم که  چشم

 .شدم رهیخ یوسفی

 !سالم ... جن ... جناب سروان -:یوسفی

 :گفت ینگران با

 ییزدم. با صدا دشیو ترس دهیبه صورت رنگ پر ی. لبخندستادیروبروم ا جاش بلند شد و نجا؟ازیشما ... ا -

 که

 :دیداشت، نال خش
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 !همکارتون ... سند خونه رو پس داد که نش؟یدوباره ببر نیخوا ی... م نیخوا یم -

 !راحت التونی. خمشیببر میخوا ینه جناب، نم -

 طرف از خونه برد. چشم چرخوند و هیو به  دیبه دخترش و بهنام انداخت و بازومو کش ینگاه نگران

 غرق یبرگشت سمتم. به چشما ست،یاطراف ن نیا یمطمئن شد کس ینگاه کرد. وقت اطرافمونو

 :گفتم یشدم و با ناراحت رهیخ اشکش

 !یوسفی یآقا -

 .دیچیبغض دار و آرومش تو گوشم پ یصدا

 .نینکن تیبهنام رو اذ نقدرین اجناب سروان ... جناب سروان تو رو خدا ... شما رو جون بچه هاتو -

 تو رو نیما رو نچزون نقدریاز جونش؟ ا نیخوا یم یاز ادارتون برگشته، حالش بدتر شده. چ یوقت از

 ... نیبش الیخ یبه دست و پاتون تا ب میفتیب دی! باقرآن

 ردنک هی. گرنمیمرد رو بب هیکردن  هی. دلم گرفت. اصال دوست نداشتم گردیرو گونه اش لغز یاشک

 !گاه هیتک هیکوه،  هی ،یحام هیپدر!  هی

 :داد به بازوم و با بغض گفت هیتک سرشو

 زنه یضجه م هیزنه. همش با گر یم غیو ج نهیب یشما برگشته مدام کابوس م شیکه از پ یاز وقت -

 .نی. شما رو جون بچه هاتون دست از سرش بردارستمیرو نکشتم، من قاتل ن نیمن، آرم که

 !کنم آقا یم ... خواهش مکن یم خواهش

 کردم سرشو از رو بازوهام بلند یم یکه سع یراستمو بلند کردم و گذاشتم رو سرش. در حال دست
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 :گفتم کنم،

بچه ام داره مفت مفت از دستم  -!نداره تیخوب نن،یب ی. خانم و بچه هاتون منینکن هیگر ،یوسفی یآقا -

 نکنم؟ هیگر نیگ ی. شما مرهیم

 :گفتم یو صورتشو چرخوند. دستمو گذاشتم رو شونش و با مهربونبلند کرد  سرشو

 .گناهه یبهنام ب دهی. تمام مدارک و شواهد نشون میوسفی یآقا میومدیبهنام ن یریدستگ یما برا -

 .زد یاز ته دل لبخند

 واقعا؟ -

 .زدم و سرمو آروم تکون دادم. چند لحظه نگاهم کرد یلبخند

 ن؟یکن یکه نم یشوخ -

 !صالنه، ا -

 کنه؟ یکار م یچ نجایا ماین ن؟یاومد یپس واسه چ -

 .محکم فوت کردم نفسمو

 !ستیدرست ن ه،یبق شیپ میبر دیی. فعال بفرمامیگ یبهتون م -

 قرمز یبشم. برافروخته و با چشما رهیبلند بهنام باعث شد برگردم سمتش و بهش خ ادیفر یصدا

 .زد ینعره م مایبود و رو به ن ستادهیوسط هال ا شده

 !نمتیخوام بب ی... گمشو نمرونیگمشو از خونمون ب -

 ...بهنام جان من -



 
 

 
 

273 

 

  

 

  (دست های خونین ) جلد دوم کیستار 

  
  12رابین هود  

  
  انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

 
 .رونیاز جون من؟ برو گمشو تا پرتت نکردم ب یخوا یم ی. کثافت چنمتیخوام بب یبرو نم -

 گوشه مظلوم هیکه  ما،یکنار ن عی. منم سردیبه سرعت از کنارم گذشت و به طرف بهنام دو یوسفی

خوام  یبهنام جان فقط م -.ستادمیاعتماد بهنام رو جلب کنه، ا یکرد با مهربون یم یبود و سع ستادهیا

 !نیباهات صحبت کنم. هم

 .ندارم بزنم. گمشو از جلو چشمام یحرف چیمن با تِو آشغال ه -:بهنام

 .کردم دخالت

 .صحبت ساده است هی ن؟یکن یآقا بهنام چرا شلوغش م -

 :ردم. از بُنِ جگر نعره زدتو صورتش. تکون خو دیدو دست کوب با

 ن؟یذار یاز جون من؟ چرا تنهام نم نیخوا یم یچ -

 .تو صورتش دیکوب دوباره

 یندار رو نکشتم! به جون بابام کار من نبوده. چرا نم یچیه نیرو نکشتم... من اون آرم نیمن آرم -

 شماها؟ نیفهم

 .دیافتاد. دستش رفت سمت موهاش و با تمام قدرت کش هیگر به

 ن؟یفهم یجا نبودم. م نیتونستم آدم بکشم که االن ا ی. من اگه مستمیمن قاتل ن -

 :سمتم و نعره زد برگشت

 نو؟یا یکن یدرک م نو؟یا یفهم یم -

 :زد ادیموازات صورتش قرار داد و بلند تر از قبل فر دستاشو
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 امِ خاک بر سر، من،... من... من، بهنییجنا ی رهیدا یرتبه  ی... افسر عالیعسگر لیکائیسروان م -

 .بجنورد اون نکبت رو نکشتم یرو نکشتم. من، پسر جن زده  نی... آرمبهنام

جناب  نیشنو یمنو م یصدا ؟یشنو یمنو م یصدا -:گرفته اش داد زد یهق هق افتاد. با همون صدا به

 .رو نکشتم! بخدا نکشتمش نیسروان؟ من آرم

 .نباشه نکشتمش ایخوام دن یه مک دیخورش نیجون مامانم نکشتمش. به جون هم به

 یکه رو یوسفی. برگشتم به طرف صدا. چشمم خورد به خانم دیچیتو خونه پ یهق هق زنانه ا یصدا

 یکرد. دلم گرفت. چ یم هیبود و آروم گر ستادهیگوشه ا هیزد. دخترِ هم  ینشسته بود و زار م مبل

 خانواده اومده بود؟ نیپسر و ا نیسر ا به

 :فت و تو آغوشش گرفت. آروم گفتبه طرفش ر ماین

 نکن هیکنم. من دوست دارم تو حالت خوب باشه. گر تتیخوام اذ یبخدا نم زم،یبهنام جان، عز -

 !جان بهنام

 :گفت هیحرکت خودشو از بغلش جدا کرد و با گر هی یتو بهنام

 نبود، یکاف یروان شگاهیآسا ؟یکن میبستر یخوا یکجا م ؟یمنو کجا ببر یخوا یم گهیدفعه د نیا -

 ؟ینیمراسم اعدامم رو هم بب یخوا یم

 یرفت ینم ای یرفت یبه حال من داشت؟ تو م یرفتن تو به اونجا چه نفع زم؟یداره عز یچه ربط -:ماین

 د؟یرس یبه من م یچ ،یروان شگاهیآسا

 .نبود ششیپ قهیدو دق یو زار هیاز اون گر یخبر گهیمحکم رو هم فشار داد. د لباشو
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 بکنم؟ مویزندگ یاگه بذار شهیازت کم م یاز شما بپرسم. چ دیمن با نویا -:بهنام

 .به وضوح رفت تو هم ماین یاخما

 واسه خودت؟ یگ یم یچ -

 :زد. لباشو محکم رو هم فشرد و با بغض گفت یبهنام گشاد شد. رنگ صورتش به کبود یچشما

 !مایمن... من به پات افتادم ن -

همه تون افتادم.  یبه پا -:خش دارش ادامه داد یون داد و با صداتک یتو چشماش جمع شد. سر اشک

 اون جهنم دره. جون مادرتو قسم دادم، یتو نیالتماستون کردم که منو نبر

 رفته؟ ادتی

 .دیلرز چونش

 زنم. گفتم یو داد نم غیج گهیشنوه. گفتم د یصدامو نم ی. مثل االن که کسدیکس صدامو نشن چیه -

 . نه تو کهدیهام نرس هیکس به داد و گر چی. هدیکس نشن چی. هنیش یعصبکنم  ینم یکار گهید

 نه زنه،یم شیبابام که مثال داره خودشو به آب و آت نیگوش فلک رو کر کرده، نه ا تیمهربون یادعا

 ...که االن مثال دلش واسم سوخته، نه مادرم

 .شد سیباز خ صورتش

 من ریزنن. گفتم تقص یکنن. گفتم کتکم م یم تمیبودم. بهت گفتم اذ یجا اضاف نیانگار من ا -

 .ترسم یگفتم م ما؟ین یکرد کاریتو چ ؟یکرد کاریتو چ یتو... ول یکنم، ول یم یجور نیکه ا ستین

 .مشاوره شتیکه اومدم پ یهمون روز ادته؟ی. یکن یکمکم م یوحشت دارم ازشون. تو گفت گفتم



 
 

 
 

276 

 

  

 

  (دست های خونین ) جلد دوم کیستار 

  
  12رابین هود  

  
  انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

 
 ؟ینگفت ،یکه حالم بهتر شه. گفت یکن یم یکار یتگفتم. تو گف تاشونیکه از ازار و اذ یروز همون

 رفته، نرفته؟ ادتی

 .به رون پاش و خم شد دیمشت کوب با

 !. خوبیپات. خوب کمکم کرد ریبندازن ز دیمرد! فرش طال با رنیدستت رو طال بگ -:بهنام

 روانشناس ینیب یم ؟ینیدکتر ام یآقا ینیب یدکتر؟ م ینیب یم ؟ینیب ی! مشهیبهتر نم نیاز ا حالم

 مملکت؟

 :زد زار

 که اومدم مطبت گفتم... گفتم من یکنم! روز ی. گفتم دق مرمیم یاون جهنم م یگفتم من تو -

 کمک کردنت. به خانوادم نیدارم!... دستت درد نکنه با ا اجی. گفتم به کمکت احتستمین وونهید

رفت  پدرشخر؟ کهیدم مرتتو رو تنگ کرده بو یمگه جا ؟یروان شگاهیمنو ببرن آسا یدیم شنهادیپ

 .سمتش

 ...بهنام، پسرم، آروم -

 :بار منو مخاطب قرار داد نیبهش نداد و ا یتیاهم

 رو! من اصال نیکشتم نه آرم یم نویخواستم آدم بکشم، ا یجناب سروان... جناب سروان اگه من م -

 .دمید یرو نم نیوقته آرم چند

 بهنام رو گرفت و اونو رو مبل نشوند. تو یبازوها یوسفی یبار آقا نینگفتم. ا یزیکردم و چ نگاهش

 .رفت یحال مدام قربون قد و باالش م همون
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 .نداره تیآروم! زشته... خوب زمیبهنام جان.. عز -

 .بازوشو گرفت یوسفی یبرداشت که دوباره اقا زیجاش خ تو

 .... ارومکنمیبهنام خواهش م -

 جلب شد که آهسته مایلحظه توجهم به ن نیو همانداختم. ت یسرد خونه نگاه یسکوت به فضا یتو

 کنه؟ کاریخواست چ یطرف مبل بهنام حرکت کرد. اخمام رفت تو هم. م به

 .بهنام رو گرفت یبهنام زانو زد. چشمام گرد شد. دستاش رفت باال و دستا یمقابل پا ماین

 :آرامش گفت با

 . موندنادیسرت ب ییخوام که بال یو نموقت نخواستم  چیوقِت ه چیوقت... ه چیبهنام جان... من ه -

 کنم؟ مگه ازار تیبخوام تو رو اذ دیبود با بدتر شدن حالت. بهنام، من چرا با یخونه مساو یتو تو

 اخه؟ دارم

 :کرد و تو همون حال گفت یاشاره ا یمن و رسول به

 م سراغت؟همه مدت اومد نیچرا من بعد از ا یدون یجاست؟ م نیچرا ا یسروان عسگر یدون یم -

 !یگیدروغ م یدار -:بهنام!کیسوال کوچ هیازت.  میسوال دار فقط

 .گم یبه جان مادرم دروغ نم -:ماین

 !کنم یباور نم -:بهنام

 :تکون داد. برگشت سمتم و گفت یسر کالفه

 گم؟یمن دروغ م ن،یجناب سروان شما بگ -
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 .تکون دادم "نه"به عالمت  سرمو

 !بفرما -:ماین

 :ون انداخت و آروم گفتبهم ینگاه بهنام

 ؟یسوال چ -

 و دمیکش یقیبهنام قرار داشت نشستم. نفس عم یکه روبرو یمبل یتو هم گره کردم و رو دستمو

 :گفتم

 ! در موردمیکرد یرو بگم. من و همکارانم بررس یزیچ هیمن  یزیبهنام جان، قبل از هر چ نیبب -

 .کرد یکه تو رو مظنون به قتل م یو مدارک تو،

 .دیگشاد شد. پلک چپش پر شچشما

 دن که تو ی. تمام مدارک نشون میگناه یما ثابت شده که تو ب یبه همه  نیآروم باش بهنام! بب -

 هم خانوادت! خب؟ ما،ی. هم من، هم همکارام، هم نمیدون یما م یهمه  نوی. ایرو نکشت نیآرم

 .زد یپلک هم نم گشاد شده به طرفم برگشته بود و یکه با چشما مایخورد به ن چشمم

 :شدم. تشر زدم کالفه!جناب سروان... جناب سروان -:ماین

 !مایاقا ن -

 .ندادم و دوباره برگشتم سمتش یتیچرخوند. بهش اهم چشم

 !یسوالو بد نیخوام ازت خواهش کنم بهمون جواب ا ی. ممیبدون نویجواب ا دیسواله. ما با هیفقط  -

 ؟یچ -:بهنام
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 .مکرد سیزبونم لبم رو خ با

 ادته؟یپنجشنبه شب رو  -

 ؟یک یپنجشنبه  -:بهنام

 !قبل یامروز نه هفته  -

 ...اهان. خب -:بهنام

 ؟یشبش کجا بود -

 شیشونیپ یاز تمرکز کردنش بود، رو یکه ناش یفیمحکم رو هم فشار داد. اخم ظر چشماشو

 :دیچی. بعد از چند لحظه صداش تو خونه پنشست

 !نایا نیآرم یخون...خونه  -

 چرا بهنام؟ -

 نگران از جاش بلند شد و مای. ندیدفعه سرشو خم کرد و با دو دست به سرش چسب هی. دیلرز لبش

 .ستادیا کنارش

جا هم معلوم بود. دستش  نیدستاش، از هم ؟لرزشیشنو یبهنام صدامو م ؟یشد یبهنام؟ بهنام جان چ -

 . کنارشدیمشت شد و با قدرت موهاشو کش

 .دیلرز یزد و م یو پس بزنم. نفس نفس مکردم دستاش یو سع رفتم

 ...منو نگاه کن.. بهنام با توام! به من نگاه کن ؟یاقا بهنام؟ خوب -

 .دیچیتو گوشم پ فشیضع یصدا
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 !تو...تونم ین.. نم...نم-

 شده؟ یبهنام چ ؟یکن یم ینجوریبهنام منو نگاه کن... چرا ا -

 :هق هق افتاد. داد زد به

 ...! تروخدانینکن تمی! توروخدا... تورو خدا اذنی. ولم کننیتونم... ولم کن ینم -

 .دیسرشو بغل کرد و موهاشو بوس مای. ندیچیتلخش تو اتاق پ ی هیگر یصدا

 ..بکش قی... آروم.. آروم.. نفس عمستین یزیآروم باش. چ -

 ...من ماین -:بهنام

 ...سبکش. نف قی. فقط نفس عمیخواد بگ ینم یچینگو! ه یچی.. هسیه -:ماین

 قیبده، شروع کرد پر سر و صدا نفس عم ادیدانش آمور  هیکه بخواد به  یخودش مثل معلم و

 ...بار.. دو بار... سه بار هی. دنیکش

 گهیرفت. بعد از اون د نیدونم چقدر گذشت که اشک بهنام خشک شد و لرزش دستاش از ب ینم

 :نشنوه، گفتم یه کسک یلب طور ریادا اطوارش، ز نینگفت. کالفه از ا یزیچ ماین

 چند لحظه من باهاتون صحبت کنم؟ هی شهیم ما،یآقا ن -

 اجازه هست؟ -:و آهسته گفت یوسفی یبهم انداخت. برگشت سمت اقا یخسته ا نگاه

 :گفت یرو لب مرد نشست. آروم و با لحن تلخ ینیغمگ لبخند

 .دیی. بفرمادیاریصاحب اخت -

 یراهرو که متصل م یرو گرفتم و آروم بردمش تو ماین یوندادم و باز زشیبه لحن تند و ت یتیاهم
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 .از اتاقا یکیبه  شد

 شده؟ یزیچ -:ماین

 ن؟یمگه شما قول نداده بود مای... اقا نمایاقا ن -

 ؟یچه قول نیببخش -:ماین

 .دیاز بهنام در رابطه با پنجشنبه شب بپرس نکهیا -

 دم؟یخب مگه نپرس -

 ...یچرا ول -

 !نینیب یو م نیینجای. خودتون که استیحالش خوب ن جناب سروان بهنام -

 . که با وجود بد بودن حال بهنام، علت اون کارش رونجایعلت اوردم ا نیمن شما رو به هم دینیبب -

 .نیبفهم

 .گرد شد چشماش

 .ستمیمن روانشناسم، جادوگر که ن زمیعز -

 :بگم گفت یزیچ نکهیاز ا قبل

 .نییبفرما -!سوال هی نیآهان، ببخش -

 که باعث شده منو از هیاتفاق چ نیشما مهمه؟ ا یبرا نقدریافتاده که ا یپنجشنبه شب چه اتفاق -

 نجا؟یا نیاریب نیبردار مطبم

 تندش و یاز نفس ها یتونستم به راحت یم نویشده بود. ا یشدم. عصب رهیکردم و بهش خ اخم
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 .امش صحبت کنمکردم با آر یو سع دمیکش یقیقرمز شده اش بفهمم. نفس عم صورت

 !کنم الزم باشه به شما بگم یفکر نم -

 :لب آروم گفت ریزد. ز یپوزخند

 !حال همه کارم نیکاره، در ع چیوسط ه نی. من اگهیبله د -

 ن؟یفرمود یزیچ -

 .دیکش یقیکرد و نفس عم نگاهم

 !جناب سروان نینه. ببخش -

 ن؟یکنیم کاریخب حاال چ -

 .باز شد یدفعه لبش به لبخند هیموند.  رهیو به چهرم خ دیبه صورتش کش یدست

 ...دمیفهم -

 .موندم تا حرفشو بزنه رهیبهش خ منتظر

 !زمیپنوتیه -

 .زدم یگرد شد. ناخواسته لبخند چشماش

 .نیآرم شیدم تا بفهمم چرا اون شب رفته پ یانجام م زمیپنوتیبهنام ه ی. من روزمیپنوتیه -؟یچ -

 .بلند دم،یخند

 گرفته؟ تونیشوخ -

 ؟یا ینه، چه شوخ -
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 .خود شخص حرف بزنه دی. بالیکه نشد دل زمیپنوتیه -

 :و گفت شینیب یگرفت جلو انگشتشو

 ن؟یدون یم یچ زمیپنوتی.. آروم. زشته آقا! شما از هسیه -

 .کنه یاستناد نم زم،یپنوتیه نیطرف در ح یبه حرفا س،یدونم که پل یم یدر اون حد -

 .چشماشو باز و بسته کرد کالفه

 . از رفعادیز یلیخ یلیداره. خ یادیز یکاربرد ها زمیپنوتیبهتون بدم. ه یحیتوض هی نیبذار دینیبب -

 ی*، رفع ورم مفصل، رفع سردرد، رفع بایو کاهش وزن، ترک الکل، رفع فوب شیگرفته تا افزا لکنت

 حالت خلسه و هی یسوژه رو تو یعنیآرامشه.  زمیپنوتی. اما شاهکار هگهید یزهایچ یلیو خ یخواب

 حاالت رو دوست نیخاص که همه، ا یو کرخت ینیده. احساس سنگ یقرار م یلذت بخش ارامش

 یاز ترس در فرد که باعث اختالل در زندگ داریو پا مارگونهیب ی* عبارت است از نوعای. (فوبدارن

 کعامل خطرنا کیبه  یعیزودگذر و طب یکه واکنش ی. بر خالف ترس معمولشودیم یو روزمره

 )خطرناک است تیموقع کیترس از قرار گرفتن در  شتریب ایاست، فوب یخارج

 ؟یخب که چ -

 که بهمون اعتماد کنه و ی. طورلکسی. آروم و ررهیحالت قرار بگ نیخوام بهنام تو ا یمن فقط م -

 ینم نویبهش دست نده و با ارامش به سواالمون جواب بده. مگه شما هم ی. حالت عصبنترسه

 !چرا -ن؟یخوا

 !نیکنم که بهنام تو حالت ارامش باشه. هم یخوام کار یبه من. من م نشیخب پس بسپار -
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 تونم بهتون اعتماد کنم؟ یم یچطور -

 !فیتونم بزنمت... ح یکه نم فیزد: ح یکه داد م ینگاه عصب هینگاه کالفه،  هیکرد.  نگاهم

 .محکم فوت کرد نفسشو

 .دیبپرسخودتون ازش سوال  دنیموقع سوال پرس -

 .کردم نگاهش

 .خب. باشه یلیخ -

 :لبخند گفتم با

 کشه؟ یکارتون چقدر طول م -

 نکنه یاگه همکار یساعت. ول میکنه حداقل ربع و حداکثر ن یبه بهنام داره. اگه همکار یبستگ -

 .کشه یساعت طول م کیو حداکثر  قهیچهل و پنج دق حداقل

 .دمیکش یپوف

 .خب یلیخ -

 .برم تو اتاقش یبهنام رو م پس بااجازتون من -

 .نییبفرما -

 .زد و از کنارم عبور کرد یلبخند

تختش نشسته بود و نگاهش  ی. برگشت سمت بهنام که رودیکش یاتاق رو بست و نفس راحت در*****

 یم
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 ...یاعتماد یکرد. ب یم تیرو اذ مایچشماش بود، ن یکه تو یزی. چکرد

 زوریپنوتیسوژه و ه نیب یحسنه ا یرابطه  دیشدن، با مزیپنوتیه یدونست برا یخوب م یلیخ ماین

 عتایتونه تمرکز کنه و طب یاعتماد نداشته باشه، نم زوریپنوتیدونست اگه سوژه به ه یباشه. م برقرار

 .کرد زمیپنوتیه شهینم

 رو گرفته شیانرژ یکاف یبه اندازه  ،یداد. بحث کردن با سروان عسگر یرو آزار م مایفکر ن نیا

 .رو گرفت مشیبودنش دامن بزنه. تصم یانرژ یو ب یبه کالفگ ،یاعتماد یب نیخواست ا ینم بود،

 کرد بهنام بهش اعتماد کنه. قبولش داشته باشه و بذاره یم یکرد و سع یباهاش صحبت م دیبا

 یچرخدار یرفت. صندل وتریکامپ زیو به طرف م دیبه صورتش کش یفکر دست نیرو بکنه. با ا کارش

 رهیبهنام قرار داد. با ارامش روش نشست و بهش خ یبود، برداشت و روبرو وتریابل کامپکه مق رو

 نامرتبش بایبه تخت تقر ی. نگاهارهیتا آرامش از دست رفته اش رو بدست ب دیکش یقی. نفس عمشد

 .زد یو لبخند انداخت

 ؟یخندیم یبه چ -

 .زد یلبخند مهربون شد. رهیمعصومش خ یبهنام سرشو باال گرفت و به چشما یصدا با

 !یچیه -

 نجام؟یا یمن واسه چ -

 .چونه اش ریتو هم قفل کرد و گذاشت ز دستاشو

 ؟یدیشن یزیچ زمیپنوتیه یبهنام تو درباره  -
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 ؟یچ -

 .کرد یفکر.زمیپنوتیه -

 زم؟یپنوتیه نیهست ا ی. حاال چادینم ادمیدرست  ی. ولدمیشن ییزایچ هیام... اره.  -

 .یداریخواب و ب یایدن نی. درست بلکسیاحساس ر هیحالت آرامش،  هیحالت خلسه.  هی -

 یچ قایدونست دق یهم نم مایبود. خود ن یعیبود. طب دهینفهم ماین یاز حرفا یچیبهنام کج شد. ه لب

 .حال و روزش خوش نبود ادیز گه؟یم داره

 یثابت و مشخص فیتعر گهید یزایچ یلیمثل خ زم،یپنوتیه نیبگم. بب گهیجور د هیبذار  -:ماین

 .کنن یاستفاده م یمختلف یها یکردنش، از معن فیتعر یبرا یبه طور کل یداره، ول یعنی. نداره

 .زد یبه بهنام انداخت که پلک هم نم ینگاه

 ؟یرو متوجه شد نجایتا ا -

 .تکون داد یسر عیسر

 !اهوم.. اهوم -

 ؟یمطمئن -

 .اره -

 .کنه جادیا یخواب مصنوع گهینفر د هینفر، تو  هیگفت که  یطور نیا شهیخب م -

 .اهان -

 :ارامش گفت با
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 و خواب زمیپنوتیه چیاصل نباشه ه نیمهمه، و اگه ا یلیاصل خ هیکار  نیا یبهنام، تو نیبب -

 ه؟یاصل چ نیا -.رهیگ یصورت نم یا یمصنوع

 !اعتماد -

 ؟یچ -

 .شد کالفه

 و یبه حرفام گوش کن یتون ینم ،یداشته باشکه به من اعتماد ن یتو تا وقت نیاعتماد تو به من. بب -

 ؟یتون ی. میعمل کن بهشون

 !ام.. خب نه -

 نی. بهنام من با ارونیب یزیبر یمن دار یدرباره  یافکار منف یخوام ازت خواهش کنم هر چ یم -

 !نیخوام بهت آرامش برسونم. هم یفقط م کار

 ؟یبرسون بیبهم آس یخوا ینم -

 .زد یلبخند

 چرا؟ یدون یتونم، م یاصال بخوامم نم. زمینه عز -

 :آروم و شمرده گفت مایتکون داد. ن "چرا"سرشو به عالمت  بهنام

 .محاله یزیچ نیهمچ یعنیبرسونه.  بیآس یبه کس تونهینم زمیپنوتیچون ه -

 .دمیفهم -

 م؟یکارمون رو شروع کن ید یاالن اجازه م -
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 یمیبگه با لحن مال یزیچ نکهیبخند بزنه. قبل از اانداخت که باعث شد ل مایبه ن ینگاه نگران بهنام

 نترس. بهم اعتماد کن... باشه؟ -:گفت

 شد. سرشو گرفت باال و با جیدست مردونه اش رو مقابل بهنام گرفت. بهنام گ ماینگفت. ن یزیچ

 .شد رهیبهش خ یگنگ

 :دیچیمحکمش تو اتاق پ یصدا

 .دم یقول مردونه م -

 .دستاشو محکم فشرد مایش رو بلند کرد و تو دستاش گذاشت. نباز شد. دست یبه لبخند لبش

 ؟یحاضر -

 تا اتاق دیکش یکه اونا رو م یاز جاش بلند شد و به طرف پرده ها رفت. در حال مایتکون داد. ن یسر

 :دیبشه، پرس کیتار

 ؟یکالم بذارم؟ راحت تر یآهنگ ب یخوا یم -

 .اهوم. ممنون -:بهنام

 یو آروم میاهنگاش شد. باالخره به آهنگ مال ستیشغول گشتن لو م شیرفت سمت گوش دستش

 . آهنگ رو پخش کرد. از روشن بودن شوفاژدیکرد، رس یاستفاده م زمیپنوتیه یبرا شهیهم که

 تخت به حالت یرفت و روش نشست. به بهنام دستور داد تا رو شیکه شد، به طرف صندل مطمئن

 مایکدوم از عضله هاش حالت انقباض نداشته باشه. ن چیکه ه یو شل و ول دراز بکشه. طور لکسیر

 کرد و با دستاش کیرو به تخت نزد یگذاشت. صندل وتریکامپ زیم یبلند کرد و رو یرو کم اهنگ
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 :گفت یآروم یماساژ دادن و نوازش موهاش شد. تو همون حال با صدا مشغول

 ...... مثل منقیبکش! نفس عم قینفس عم -

 .دنیکش قیعم خودش شروع کرد نفس و

. تمام تالشش رو به کار برد دیلرز یخورد به چشماش که آروم م نگاهش...... دو... سهکیبا شمارش من...  -

 تا بتونه بدنش رو به حالت

 .بود دهیرس لکسیگذشته بود و ظاهرا بهنام به حالت ر یساعت میبرسونه. ن لکسیر

 ”:یپاورق“

 شدن سوژه. دو: در حالت خلسه سوژه به زمیپنوتی: هکیسه حالت دارد.  یکل یبه طور زمیپنوتیه *

 چیبه ه زمیپنوتیخاطر ه نیشخص به خلسه نرود. به هم یعنی. فتدین یاتفاق چیبرود. سه: ه خواب

 .ستیخطرناک ن عنوان

 دارد و ییفوق العاده باال یریپذ نی. در ان حالت بدن تلقندیذهن گو اریهوش مهیخلسه به حالت ن *

 .ابدی یم شیصد در صد افزا یحالت به نود ال نی. تمرکز حواس در اردیپذ یم یبه راحتها را  نیتلق

 که سوژه یتا زمان رایغلط است. ز دیا یدر م زمیپنوتیکه سوژه به کنترل ه انهیاعتقاد عام نیا *

 شیاز پ یتوانند کار یها هم نم زوریپنوتیه نیکارکشته تر د،یبگو یزیچ ای ردیرا بپذ ینیتلق نخواهد

 .ببرند

 زد. آروم پلک زد یبود. نفسش آرام بود و قلبش هم منظم م اریگذشته بود و بهنام هوش یساعت مین

 :دیچیزد، نگاه کرد. صداش تو گوشش پ یکه کنارش نشسته بود و به صورتش لبخند م مایبه ن و
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 قربان؟ نیخوب -

 .کرد نیی. آهسته سرشو باال و پادیخند نرم

 ؟یکن یاحساس آرامش م -

 !اهوم -

 م؟یصحبت کن هیبا جناب سروان راجع به اون قض یخوا یم -

 :گفت آهسته

 .اهوم -در مورد پنجشنبه شب؟ -

 :کرد و گفت یدست شیپ مایبگه، ن یزیچ نکهیو صورتشو چرخوند. قبل از ا دیکش یآه

 ...ستیاگه حالت خوب ن -

 !انینه... خوبم. بگو ب -:بهنام

 ؟یمطمئن -

 .دینگاهش کرد. بهنام لب ورچ یبا نگران مایتکون داد. ن یش اما به زحمت سرگلو خیب دیچسب بغض

 .دستاشو تو دستش گرفت و فشرد ی. دلش فشرده شد. با ناراحتدیگونش چک یناخواسته رو یاشک

 خواد راجع بهش حرف یخب نم ؟یشیم تیاذ ؟یش یناراحت م ؟یداداش یکن یم هیچرا گر -

 . خوبه؟میبزن

 مایبغضش. سرشو چرخوند و به هق هق افتاد. دست ن دنیترک یبود برا یگار تلنگرجمله ها ان نیهم

 .سمت موهاش و نوازشش کرد رفت
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 هیبهنام؟ آقا بهنام... گر م؟یکتکت بزن میخوا ینکن گل من! مگه م هینکن بهنام جان. گر هیگر -

 .گهید نکن

 .شد رهیگرفت و به صورت غرق اشکش خ نییپا سرشو

 !کنه هوهو.. هوهو یم هی. اشکاشو نگاه!! مرد گنده داره گرزهیر یم یچه اشک -

 :گرفت. با خنده گفت خندش

 !وونهید -

 .زد یصاف نشست و لبخند بزرگ ماین

. بعد از چند لحظه که دیهم پا به پاش خند مایشد. ن دتریبهنام شد ی خنده.یدی. خندیدیخند ن،یافر -

 حالش بهتر شد، آروم

 :گفت

 .انیببرو بهشون بگو  -

 ؟یکن یکه نم هیگر گه؟یحالت خوبه د -

 نشست. از مایرو لب ن یقیرو هم گذاشت. لبخند عم دییزد. چشماشو به عالمت تا یمهربون لبخند

 و همکارش رو به داخل دعوت یبلند شد و به طرف در اتاق حرکت کرد تا سروان عسگر جاش

 .کنه

*** 

 یبه سقف نگاه م رهیسکوت اتاق خ یبود و تو دهیتختش دراز کش ی. رومیشد رهیبه بهنام خ منتظر
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 بگم تا زودتر شروع به صحبت کنه اما دندون رو جگر گذاشتم و تا یزیخواست چ ی. دلم مکرد

 چرخدار، کنار تخت بهنام نشسته بود و یصندل یانداختم که رو مایبه ن یحرف بزنه. نگاه خودش

 داد و یرو تو دستش تکون م ادداشتیفتر که کالفه د یرسول یرو دیگفت. نگاهم رقص ینم یزیچ

 .بهنام زل زده بود به

 .شروع به صحبت کرد یفیفوق العاده ضع یو بهنام با صدا دیرس انیانتظارمون به پا باالخره

 یگفت از دوستا یم مای. شمینه شب. از عصر مهمون داشت دمیشا ایشب بود. حدودا ساعت هشت  -

 پنجاه و پنج ساله دمیپنجاه، شا بایتقر یِآقا هیهش بزنن و برن ... ب یسر هیبابان. اومدن  یرستانیدب

 . همراه با خانومش و دوتا ازیرحمان دی... آهان، توح ؟یچ دی. توحدهیگفت اسمش توح ینشاط م ...

 .دختراش

 :و ادامه داد دیکش یبود، نگاه کردم. آه رهیشد. به چشماش که همچنان به سقف خ ساکت

 .شدخترا یو بچه ها -

 !فوق العاده رو اعصاب. فوق العاده رو اعصاب یسه تا بچه  -.زد یپوزخند

 :آروم گفت مایکرد. ن بغض

 ... بهنام جان -

 .دیکش یقیدستشو تو هوا گرفت و نفس عم بهنام

 !نگو یزیخوام بگم. چ یم -

 .کرد رو خودش تسلط داشته باشه یقورت داد و سع بغضشو
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 دونم چه مرگم شده بود؟ ... از اون ... از اون یخوش نبود. نمخب ... خب من اون لحظه حالم  -

 .وحشتناک اومده بود سراغم یعصب یها حالت

 .گرد شد چشماش

 کنم ی... گفت من باهاشون باز میکن یتو اتاق من ... گفت با هم باز انیمادرم .. مادرم گفت که ب -

 یمن باهاشون باز ره،یصله شون سر مسرگرم شن. گفت ... گفت اونجا همه بزرگتران ... خب حو تا

 .کنم

 .سمتم برگشت

 ... من ... من حالم خوش نبود ... اما ... اما دنیکردن ... بهم خند تمیدختر بچه. اذ هیدو تا پسر و  -

 ی... خب ضربان قلبم باال م شمیم یدچار حالت عصب ی.... من .... من وقت دنیخند یم شمیبه ر اونا

 !دمید یها رو م هیاون سا ی... وقت یبه زدن خودم ... وقتکردم  یو شروع م رفت

 :. دستپاچه گفتمهیگر ریکرد. بلند زد ز وحشت

رفت سمتش و  مایاومد. کالفه شدم. ن یهقش بند نم هق!شو خب. بهنام آروم الیخ یبهنام جان، اونو ب -

 رو تخت نشست. موهاشو نوازش کرد و با

 انداختم مایبه ن ی. چند لحظه بعد اشکش بند اومد. نگاهشروع کرد باهاش حرف زدن یآروم یصدا

 .لبخند زدم. الحق که لقب روانشناس براندازش بود و

 :دیچیروح بهنام تو اتاق پ یسرد و ب یصدا

 ... کردنم. کالفه شده بودم تیرو سرم و شروع کردن اذ دنیمسخرم کردن ... هر سه تاشون پر -
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 ... دفاع کنم تونستم از خودم یهم بودم. نم یعصب

 .شد به چشمام رهیزد و خ یزهرخند

 .ساله و زدنش ستیپسر ب هیرو سر  ختنیهفت هشت ساله ر یسه تا بچه  شه؟یباورتون م -

 شه؟یم باورتون

 .دیباال کش شوینیب

 بچه ها به نیذاشت داد بزنم ... ع یدهنم رو گرفته بود و نم شونیکیتونستم داد بزنم ...  ینم -

 !!!ها هیها بودن ... اون سا هی.. اون ساافتادم  هیگر

 .نگفتم و منتظر موندم تا ادامه بده یزیچ

 .فرار کردن دنیاونو د ی. اونا هم وقتدیوارد اتاقم شد و اونا رو د مایش قهیباالخره بعد از چند دق -

 نیبودم ... از ا یضعفم عصب نیبودم ... از ا یاومد سمتم و خواست کمکم کنه اما من عصب مایش

 بودم ... سه تا بچه منو زده بودن و من مثل بُز فقط نگاهشون کردم ... نه قدرت دفاع یعصب میناتوان

 ... گهیکار د چینه قدرت ه داشتم

 یم یبیبه صورتش و اشکاشو پاک کرد. چشمم خورد به دستاش که به طرز عج دیکش دستشو

 .زد یتوجه نگاهم شد. زهرخندهشتاد ساله. م یرمردهایو پ رزنیپ ی. درست مثل دستادیلرز

...  رمردهایپ نیا نیلرزه ... شدم ع یوقته م یلیلرزه ... خ یم ؟ینیب یم -.آورد باال و گرفت روبروم دستاشو

 ... نبودم یجور نیمن که ا

 بود؟ یشکل نیمن ا ینبودم ... کجا یشکل نیکه ا من
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 .دیچیق پتو اتا قشینفس عم ی. صدادی. چونه اش لرزنییانداختم پا سرمو

 نیحال و روز من بودن ... چون اونا باعث شدن من ا نیرفتم سراغشون چون ... چون اونا باعث ا -

 ... رمیبشم ... چون اونا ... اونا آرامش رو از من گرفته بودن. خوا ... خواستم حالشونو بگ یختیر

 .و تجربه کننر دمیکه من کش یذره از زجر هیذره ... فقط  هیبزنمشون تا حداقل  خواستم

 :دیکرد. نال بغض

 بودم ... و گرنه یرو نکشتم ... اون موقع فقط ... اون موقع فقط عصب نیمن نکشتمش! من آرم یول -

 !بهشون ندارم به خدا یوگرنه من اصال کار ...

 .زدم یلبخند

 !. پس نگران نباشیستیدونم تو قاتل ن ی. میکرد یباهامون همکار نکهیممنون از لطفت و ا -

 :دلهره گفت با

 واقعا؟ -

 .زد یرو هم گذاشتم. لبخند از ته دل پلکامو

 !ممنونم. ممنونم -

 !پسر خوب. مطمئن باش میبه کارت ندار یکار گهی. دیرو گفت یمن ازت ممنونم که همه چ -

 مرتب نشست. به عیبغض لبخند زد. از جام بلند شدم و به طرف تختش حرکت کردم. سر با

 .دیلبخندم خند دنی. با دزدم یلبخند صورتش

 ه،یبه چشمام انداخت. بعد از چند ثان یبه دستم و نگاه یشدم و دستمو گرفتم جلوش. نگاه خم
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 !مرد جوان یموفق باش -.دستم نشست یلرزونش بلند شد و آروم رو یدستا

 .دیخند

 .ممنون -

 مای. رو کردم به نکردم تا بلند شه ی. بهش اشاره ایو برگشتم سمت رسول دمیبه موهاش کش یدست

 :دمیپرس و

 .متونیبرسون دییدکتر. بفرما یممنون آقا -

 .زد یلبخند

 .رم ینه ممنون خودم م -

 ن؟یکن یتعارف که نم -

 .به سالمت نیاطراف کار دارم. شما بر نینه جناب سروان. هم -

 .. بازم ممنوننیپس مواظب خودتون باش -

 .بود فهیکنم. انجام وظ یخواهش م -

 میجلو رو تنظ ی نهی. آمیشد نی. سوار ماشرونیب میاز خونه زد یون دادم و به همراه رسولتک یسر

 :که گفت کردم

 .تماس گرفت دیقربان ام -

 :برگردم سمتش گفتم نکهیا بدون

 گفت؟ یخب؟ چ -
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 یسر.رسن یفردا حدودا ساعت نه، ده صبح م نکهیهماهنگ کردن. و ا ریمال سیدر مورد هومن که با پل -

 .ن دادمتکو

 .مینیب یآقا هومن رو م نیخوبه! پس باالخره ا -

 ...از جاش کنده شد نیرو گاز فشردم. ماش پا

**** 

 !بابا ... بابا -:نیرحسیام

 بله؟ -

 .خونه؟ مهمون دارم یاریب یریگ یم زیم زیچ یسر هی یاومد یوقت -:نیرحسیام

 رم؟یبگ یخب چ -

 ... یمفک ،یپفک ،یدونم. چپس ینم -

 .دمیخند

 هله هوله؟ ر؟یام -

 .دیخند طونیش

 .جلوش نذارم یچیکه ه شهیخب دوستم اومده. نم -

 .بار کیهزار و  نی. هله هوله مضره. ایعسگر یگردن دوستت ننداز آقا یالک -

 ها نشسته بود و داشت به یاز صندل یکی ی. نگاهش کردم. رودیبهم انداخت و خند ینگاه مین عطا

 شد که بهمون خبر داده بودن االن هومنو یم یا قهیداد. چند دق یوش مگ نیرحسیمن و ام ی مکالمه
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 :دیچیتو گوشم پ نیرحسیام ینشده بود. صدا یخبر یول ارنیم

 .خب. باشه یلیخ -؟یخر یبابا م -

 ن؟یندار یمن برم. کار گهیدمت گرم! خب د -

 .نه پسرم. مواظب خودت باش -

 !چشم. شما هم. خداحافظ -

 .به سالمت -

 یبود رو برداشتم و کم زمیم یکه رو یینشستم. چا میصندل یرو گذاشتم سرجاش و رو یگوش

 :رو گذاشتم سر جاش و گفتم وانیلحظه در زده شد. ل نیخوردم. تو هم ازش

 .نییبفرما -

 .پور وارد شد و احترام گذاشت یباز شد و سرباز ستوان عل در

 .آوردن ریرو از مال یقربان هومن مالک -

 !داخل ارشیب ؟یجد -

 !چشم. االن -

 پور؟یعل -

 بله قربان؟ -

 .رو آماده کنن ییبرو بگو اتاق بازجو -

 .اطاعت -
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 یبهش انداختم و سر یپسر جوون وارد اتاق شد. نگاه کیبعد همراه  هیدر خارج شد و چند ثان از

 .دستبندشو باز کن -:دادم و گفتم تکون

 !بله، چشم -

 هومن باز کرد. به محض ید رو در آورد. دستبند رو از دستادستبن دیو کل بشیرفت سمت ج دستش

 برافروخته اش انداختم و بدون یبه چهره  ی. نگاهدیشدن دستاش، با اخم خودشو عقب کش باز

 شدم رهیرفتنش، به هومن خ رونی. با برونیپور اشاره کردم تا از اتاق بره ب یبگم به عل یزیچ نکهیا

 کرد. چشم از کنکاش کردنش یاتاق نگاه م یگوشه  زیبه م یقیبراندازش کردم. با اخم عم و

 .شدم رهیو به صورتش خ برداشتم

 !دینیبش -

 :گفت کالفه

 بپرسم؟ یسوال هی شهیم -

 .نییاول بفرما -

 به طرفش رفت. خودشو پرت کرد یحوصلگ یو با ب دیکش یکنارم اشاره کردم. پوف زیو م یصندل به

 .روش

 پسرِ  هیشدم.  رهیزدم و به چهرش خ هیتک زیانداخت و پوزخند زد. به م به سرتاسر اتاق یسرد نگاه

 بود و با ختهیر شیشونیرنگش رو پ یمشک یمتوسط با سر و وضع فوق العاده آشفته. موها قد

 .باال دیکرد. ابروهام پر یمنو نگاه م یطلبکار
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 اومده؟ شیپ یمشکل -

 ن؟ید یچرا جواب سوال منو نم -

 نیکشوند ریکنم؟ چرا منو از مال یم کاریچ نجایواضح تر؟ من ا نیاز ا -.یمالک یاآق نیدیسوال نپرس -

 ؟یبخاطر چ نجا؟یا نیآورد

 کردم؟ کاریچ مگه

 !شهیمشخص م یو همه چ ییتو اتاق بازجو میر یم ن،یدندون رو جگر بذار قهیدو دق هی -

 ... یول -

 .شهیمشخص م ن،یعرض کردم صبر کن -

 توجه به اخم و تخمش بازم براندازش ی. بیصندل یبه پشت دیودشو کوببا حرص خ نیرحسیام مثل

 .کردم

 یقهوه ا یداشت. چشم ها یرانیا لیاص یبه مردها یبیو پر پشتش شباهت عج دهیکش یابروها

 .متوقف شد شینیب یبرجسته شده  ی غهیت یاومد. رو نییاز خشم قرمز شده بود. نگاهم پا روشنش

 شده؟ یچ تینیب -

 دوباره اخماش رفت تو هم و با دهینکش هیبه ثان یاخماش باز شد و با تعجب نگاهم کرد. ول لحظه هی

 :گفت یبدخلق

 بدم؟ حیبه شما توض دیبا -

 .رفت تو هم اخمام
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 .پرسم، جواب بده یازت سوال م یوقت -

 .چرخوند چشم

 !بچه بودم یشکسته ... وقت -

 اطراف لب مردونش رو پوشونده بود و به ششیشدم. ته ر رهیگفتم و دوباره به صورتش خ یاهان

بلوز  هیاش گذشت و رو لباسش متوقف شد.  نهیاز گردن و س نگاهم.بود دهیبخش یشتریب یجذبه  صورتش

 یبا شلوار ل یمعمول یخاکستر

 جفت کفشش ینشست رو لبم. بندها یقیکفشش لبخند عم دنیاومد و با د نیی. نگاهم بازم پایآب

 .افتاده بود نیزم یشده و رو باز

 :بگم در زده شد. سرمو بلند کردم و گفتم یزیچ نکهیاز ا قبل

 !تو دییبفرما -

 .اومد داخل و احترام گذاشت پوریعل ستوان

 .اماده است ییقربان اتاق بازجو -

 .امیاون جا، االن م دیرو ببر شونیخب. ا یلیخ -

 .چشم قربان -

 . چشم از لباسش گرفتمرونیرد و از اتاق برد بطرف هومن رفت و بعد از زدن دستبند، بلندش ک به

 .به طرف عطا برگشتم و

 اون قاتله؟ یکن یفکر م -
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 :به در بود، گفت رهیکه چشماش هنوز خ یانداخت باال و در حال شونشو

 .دونم یدونم. واقعا نم ینم -

 اد. کالد یجوابمو م یبود. با بد اخالق یاومد داخل، عصب یوقت ؟ی! دقت کردبهیرفتاراش عج -

 .مشکوکه

 .بوده ریاون مال یول -

 .چشمامو بهم فشردم یعصب

 لیتکون داد. پرونده رو به همراه وسا یو سر دیخندگفتم؟ یک نیکشم. بب یم شیرو به آت ریمال نیمن ا -

 برداشتم و به طرف در حرکت ازمیمورد ن

 :برگشتم سمتش و گفتم رون،یپامو بذارم ب نکهی. قبل از اکردم

 عطا؟ -

 بله؟ -

 یباشه جا گهینفر د هیحداقل  ست،ی. سبحان که نمیدار اجیاحت دیجد یرویبگو به ن یبه فرمانده -

 .اون

 .کنم یباشه، هماهنگ م -

 و امیحرکت کردم و واردش شدم. پ یی. به طرف اتاق بازجورونیتکون دادم و از اتاق رفتم ب یسر

 به وتریکامپ یهشون نشسته بودن و از توطرفه با دم و دستگا کی ی نهیپشت آ شهیمثل هم سامان

 .احترام گذاشتن عیکردن. متوجه حضورم شدن و سر ینشسته بود، نگاه م یصندل یکه رو هومن
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 .دییبفرما -

 و ختیر ینشسته بود و کالفه از پارچ واسه خودش آب م یصندل یانداختم. هومن رو نهیبه آ ینگاه

 زیو رو م دیبه موهاش کش ی. دستزیرو م دشیکم کوبدوم بود که کالفه شد و مح وانیخورد. ل یم

 . سرشو بلند کرد و شروع کرد نفسفتادین یتو همون حالت موند و اتفاق خاص هیشد. چند ثان خم

 گفت و تند تند نفس یفقط م ؟یکرد. معلوم نبود چ یزمزمه م یزیلب مدام چ ری. زدنیکش قیعم

 . چشم ازش برداشتم وختیآب ر وانیو تا نصف لبار سوم پارچ رو برداشت  ی. برادیکش یم قیعم

 آب یرو که کم وانیل دنمیبه طرف اتاق حرکت کردم و واردش شدم. هومن با د یحرف چیه یب

 و خودم هم رو زیرو گذاشتم رو م لمیشد. پرونده و وسا رهیبود، سرجاش گذاشت و بهم خ توش

 .نشستم یصندل

 :لب گفتم ریشدم و ز رهیصورت برافروخته اش خ چونم. به ریتو هم قفل کردم و زدم ز دستمو

 :رو تو هم گره کرد و گفت ابروهاش!خب -

 خب؟ -

 .شدم رهیبه پرونده انداختم و دوباره به صورتش خ ینگاه مین

 ؟یینجایا یواسه چ یدون یم -

 .زد یپوزخند

 یاراتون واسه چکنم؟ همک یم کاریچ قایدق نجایاز شما بپرسم جناب! من ا دیکه من با هیسوال نیا -

 نجا؟یکشوندن آوردن ا ریاز مال منو
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 .. البته به وقتشدیفهم یسواالتون رو م یجواب همه  ؟یعصبان نقدریچرا ا -

 !ن؟یمسخره کرد -

 که من بخوام باهاش نیهست یو نه شما اون کس ه،ینه! چون نه االن وقت مسخره باز عتاینه ... طب -

 کنم. هوم؟ یشوخ

 .رفت باال یکم صداش

 .آقا نیحرف ها جواب سوال منو بد نیا یبه جا ه؟یچ اتیچرند نیا -

 کنم و شما یمنم که سوال م نجای. دو: اکی ه،ینظام طیمح هیجا  نیجناب. ا نییپا نیاریصداتونو ب -

 . مفهومه؟نید یم جواب

 :دی. غریکوبوند به صندل خودشو

 !خوبه یلیخوبه. خ -

 !جناب سروان نیبپرس . سوالتونونییبفرما -.زد یعصب لبخند

 خم زیبه لحنش ندادم و به سمت م یتیرو به عمد محکم و با تمسخر گفت. اهم "جناب سروان"

 .شدم

 ؟یشناس یرو م یاعتماد نی. آرممیشروع کن ینجوریبهتره ا -

 نگاه از برق چشماش د،یچیلحظه، چشماش برق زد. صداش که تو اتاق پ هی یلحظه، فقط برا هی یبرا

 .شدم رهیهش خو ب گرفتم

 !آره. همخونمه -
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 چند وقته؟ -

 :گفت دیلرز یم یکه کم ییباال. با صدا دیپر ابروهاش

 بدم؟ حیتوض دیبا -

 .جواب بده -

 .محکم فوت کرد نفسشو

 .دو سال -

 ن؟یبا هم آشنا شد یچه جور -

 رو به شما بگم؟ زایچ نیا دیفهمم. چرا با یمن نم -

 .نیجواب بد -

 .تم، اونا هم قبول کردن باهام همخونه بشنگش یدنبال خونه م -

 .شد رهی. شوکه سرشو گرفت باال و بهم خدیپر رنگشهمخونت فوت کرده؟ یدونست یخوبه. م -

 !کشتنش یعنی -

 ؟یچ ... چ -

 ؟یدونست ینم -

 .سرشو به چپ و راست تکون داد فقط

 کشتنش؟ یکِ ؟یکِ ... کِ -

 ؟یباور کنم خبر نداشت یعنیشنبه شب.  -
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 بهم نگفته بودن؟ نیبودم. چ ... چرا فرشاد و راب ریبخدا نه! ... من ... من مال -

 .پاهاشو تکون داد. با دقت به حرکاتش نگاه کردم ینگفتم. اشک تو چشماش جمع شد و عصب یزیچ

 پلک هم نزد، یشدم. حت رهیبهش خ ش،ییهویحالت  رییتغ نیدفعه چشماش گرد شد. شوکه از ا هی

 یلب با خودش م ریز یزیکرد. لباش تکون خورد. تند تند چ یبه چهرم نگاه م رهیخ رهیخ فقط

 .تونه ینم یمعادله رو حل کنه ول هیذهنش  یخواست تو ی. انگار مگهیم یچ دمیفهم ی. اصال نمگفت

 .دفعه صورتش قرمز شد. اخم کردم هی

 آقا هومن؟ -

 :دیو نال یداد به صندل هیتک یچارگیب با

 !یوا -

 ؟یکمال یاقا -

با شمام ها!  ؟یمالک یآقا -.دیکش شیشونیبه پ یتکون داد و دست یهم بهم ننداخت. سر ینگاه مین یحت

 !!آقا؟؟

 .سرجام نشستم خیو ناخواسته س دمیبرگشت سمتم. از حرکتش ترس کبارهی به

 ؟یخب که چ -:هومن

 ن؟یببخش -

 .رفت باال صداش

 به من چه؟ امزرتش،یکشتنش؟ خب خدا ب ؟یخب که چ -
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 .کردم اخم

 بله؟ -

 :. بازم بلند گفتومدین کوتاه

 اومدم یم یمن خودم وقت یخب دمتون گرم، اجرتون با خدا، ول ن؟یبهم خبر بد نیخواست یم -

 !به زحمت شما نبودم برادر یشدم. راض یم خبردار

 :شدم. بلند گفتم یبلند شد. عصب شیزد و از رو صندل یپوزخند

 !ناال نی! همیرو صندل دینیبش -

 :سمتم و با تمسخر گفت برگشت

 نم؟یو اگه نش -

 :زد ادیبگم، فر یزیچ نکهیاز ا قبل

 یم کارینه چ ن؟یزن یشالقم م ن؟یکن یبارونم م ریت ن؟یکن کاریچ نیخوایخوام بدونم م ینه م -

 :داد زد ی. عصبستادمیجام بلند شدم و روبروش ا ن؟ازیکن

 ؟یگیم یکنم. چ یخرم و آزاد م یم! من اشاره کنم، صد تا مثل تو رو چارهیب -

 .چونش ریتا با مشت نزنم ز دمیکش یقیعم نفس

 .تا کارت رو گزارش نکردم نیبش -

 زد تو صورتم. برق از چشمام یحرکت به سمتم هجوم آورد و با مشت محکم هی یکرد. تو نگاهم

 .ن به عقب رفتمبود که نتونستم تعادلمو حفظ کنم تلو تلو خورا یحرکتش ناگهان ی. به قدردیپر
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 :شکمم خم شدم. نعره زدم یشکمم فرود اومد. از شدت درد رو یدوم تو ی ضربه

 !!!امیپ -

 تو دمیزد تو صورت و شکمم. انگار زده بود به سرش. پام باال رفت و محکم کوب یمحابا با مشت م یب

 به دست وارد اتاق و سامان اسلحه امیلحظه در با شدت باز شد و پ نیافتاد. تو هم نی. رو زمزانوش

 .شدن

 :زد ادیفر امیپ

 .کنم یم کیو گرنه شل ستایوا -

 :گفت ی. سامان به طرفم اومد و با نگراندیخودشو عقب کش دهیترس هومن

 قربان حالتون خوبه؟ -

 .شد سیلبم خ یلحظه حس کردم رو نیکرد. تو هم یم ینیسنگ مینیب

 .منگاه بکن هیتونستم به بق یرفت و نم یم جیسرم گ .

 و دستاشو از پشت دست بند زد. آب دهنمو به زیکه هومن رو کوبوند به م امیخورد به پ چشمم

 هرکردم یبود، همش حس م یقورت دادم. سامان کمکم کرد تا بلند شم. ضربه هاش واقعا کار زحمت

 یم رونیب ییهومن رو از اتاق بازجو یشدم که با بداخالق رهیخ امیلحظه ممکنه فکم بشکنه. به پ

 .یوحش ینثار هومن کردم. فکمو خرد کرد، پسره  یلب فحش ری. چشم ازشون گرفتم و زبرد

 از یکیسر  ی. عطا که پشت باالمیو وارد اتاق خودمون شد رونیب میکمک سامان از اون اتاق اومد با

 به حالتش یخشکش زد. پوزخند دنمیبود؛ با د ستادهیرفت، ا یور م وتریها که داشت با کامپ بچه
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 درد نیکردم به ا یو سع یصندل یدادم به پشت هیها نشستم. سرمو تک یاز صندل یکی یو رو زدم

 :دیچیعطا تو اتاق پ یتوجه نکنم. صدا احمقانه

 ... نکنه هومن ه؟یا افهیچه ق نیا ؟یشد یچ -

 :چشمامو باز کنم گفتم نکهیرو لبم پررنگ تر شد. بدون ا پوزخند

 .آره. کار اون پسرست -

 صورتم قرار گرفت و ینکردم. دستش رو ی. توجهدیچیاومد تو گوشم پ یکه به طرفم م قدماش

 ی. لبمو محکم رو هم فشار دادم. بعد از چند لحظه نچ نچدیچیتو سرم پ یچرخوند. درد بد صورتمو

 :و گفت کرد

 !چقدر بد زده. نگاه ... قشنگ کبود شده -

 :رو مخاطب قرار داد و گفت ینامعلوم شخص

 خودش کجاست؟حاال  -

 .فرستادنش بازداشتگاه قربان -

 .اریرو ب زایچ نیپانسمان و ا لیخب. برو وسا یلیخ -

 .دیکوب پا

از اتاق خارج شد،  نکهیموندم. بعد از ا رهیخ امیباز کردم و به رفتن پ مهین چشممو.اطاعت جناب سروان -

 برگشتم سمت عطا

 .شدم رهیبهش خ و
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 ؟ینیب یشانس رو م -

 ؟یودت دفاع نکردچرا از خ -

 .برد یماتت م ش،یدید یها بهم حمله کرد!! اگه م یوحش نیشدم عطا! ع ریغافلگ -

 .از سوزشش کم بشه یکم دیتا شا دمیبهش کش یبه شدت سوخت. دست لبم

 :گفت ی. با لحن مهربوندیخند

 کنه؟ یدرد م یلیخ -

 .میموند امیبرگشتن پ منتظر یحرف چیه یکه داشتم، چونمو انداختم باال. ب یادیدرد ز با

 یها نشسته بودم و پرونده  یاز صندل یکی یگذشت و من رو یاز اون اتفاق م یدو ساعت حدودا

 نیآوردن که چطور با گذشت شش روز هنوز ا یها بهم فشار م یخوندم. باال دست یرو م نیآرم

 مکن بود. چونم ریغ بایحدس تقر نیهومن بود اما ا یاکثر شک رو نکهیحل نشده. با ا پرونده

 اومده یکه شنبه شب، به طور پنهان میگرفت یم نیاگه فرض رو ا یبوده. حت ریاون موقع مال هومن

 ریبجنورد و مال نی. چون مسافت بدیرس یممکن به نظر م ریرو کنده بود، بازم غ نیو کلک آرم بود

 .ینیچهارده ساعت راه زم زده،یس یعنیبه باال بود.  لومتریک هزار

 کسل و کمیروزا  نیصحبت ساده. ا قه،یزد و رفت. در حد پنج دق یسر هی شیساعت پ مین حسامم

 پدرش فوت کرده و تنها با نکهیازش داشتم. ا یدونستم چرا؟ شناخت نسب یحوصله شده بود. نم یب

 عالوه بر کار نکهی. انهییو رو به پا ستیبدک ن شونیمال تیوضع نکهیکنه. ا یم یزندگ مادرش

 رو به خاطر یگفت خبرنگار ی. خودش مکنهیکار م کشیمغازه همراه با شر هی یتو ،یخبرنگار
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 گفت اون مغازه تا یحساب باز کرد. م هیسرما هیشد روش، به عنوان  یاش خونده و گرنه نم عالقه

 وخودش و تنها مادرش و اجاره خونه یزندگ ی نهیبهتر بتونه هز شهیکمک دستشه و باعث م یحدود

 ازش هم ؟یدونستم ک یبود. نم کیشر یمغازه با کس یبچرخونه. ظاهرا تو رو گهید یزایچ

 .نداشت که بپرسم یبودم. اصال علت دهینپرس

 اومد. آدم یزنن. ازش خوشم م یمظلوم و ساکت که کم حرف م یبود. از اون پسرا یآدم خوب کال

 .بود یآزار یب

 :گفتم فکرا بودم که در زده شد. سرمو بلند کردم و آروم نیهم تو

 .دییبفرما -

 :دوباره سرمو به پرونده گرم کردم و گفتم دنشیاومد داخل. با د دیباز شد و ام در

 شده؟ یسالم. چ -

 :زد و اومد کنارم. سمتم خم شد و گفت یلبخند مضطرب

 هومن باهاتون صحبت کنه؟ نید یاجازه م ن،یقربان ببخش -

 .تادسیبرگشتم سمتش. از حرکتم جا خورد و صاف وا عیسر

 !؟یک -

 .قربان یهو ... هومن مالک -

 بشه؟ یکه چ -

 .اصرار داشت باهاتون حرف بزنه یلی. فقط .. فقط اون خیچیه -
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 :بهم گره خورد. برگشتم سر جام و محکم گفتم ابروهام

 .باهاش ندارم. تو دادگاه حرف بزنه یحرف چیمن ه -

 .با شما صحبت کنه میکرد که اجازه بد یبود. مدام التماس م مونیپش یلیآخه قربان خ -:گفت آروم

 که فقط ستی... ن یکارش اشتباه بوده؟ اخ دهینداره. تازه فهم یربط چیبود؟! به من ه مونیکه پش -

 .دهیم صیسه سالشه، خوب و بد رو تازه از هم تشخ دو

 ... آخه جناب سروان -

 ؟یزن یم نهیسنگشو به س نقدریاصال تو چرا ا نم،یبب ستایکه گفتم! وا نیهم -

 ... فرصت هی مونهیگم حاال که پش یمن قربان؟ من غلط بکنم! فقط م -

 !دیام -

 جانم؟ -

 .نییکردم. سرشو انداخت پا نگاهش

 !بهم التماس کرد. خب ... خب منم دلم به حالش سوخت یلیخ -

 .تاسف تکون دادم یاز رو یسر

 کنه هومن قاتل باشه؟ خب اگه قاتل باشهمم نیگ یدفعه! خب مگه شما نم هی نیقربان حاال هم -:دیام

 .فتهیم ریبه تاخ یبازداشتگاه، بدتر همه چ نشیشما بنداز که

 ؟یگیم یچ -

 .و با دست موهامو کنار زدم دمیکش یفرو بست و ساکت شد. پوف لب
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 ه؟یحرف حسابش چ نمیداخل، بب ادیخب ... بگو ب یلیخ -

 :احترام گذاشت و گفت محکم

 شدم. کالفه بستمش و سرمو رهی. چشم ازش گرفتم و به پرونده خرونیز اتاق رفت بگفت و ا نویا.چشم -

 به صورت هومن ینگاه میبه همراه هومن وارد اتاق شد. ن دیبعد ام قهیدادم به دستام. چند دق هیتک

 بود. صورتش قرمز و پف کرده بود ستادهیا دیکنار ام ریدستاش دستبند زده بود و سر به ز انداختم،

 .گفت ینم یزیچ و

 قدم اومد سمتم. آروم هیکه آروم  دمیچشم د ریازش گرفتم و خودمو مشغول نشون دادم. از ز نگاه

 :گفت

 !آقا دیببخش -

 .ندادم. بغض کرد جوابشو

 .خواستم روتون دست بلند کنم یبه خدا نم -

 .یکار رو کرد نیا یول -

 !نیخوام، ببخش یمعذرت م -

 و اگه نبخشم؟ -

 :گفت یدردمندزد. با  پلک

 .بودم، دستم لمس شده بود یکوفت نیاون ماش یساعت تو زدهیبودم به خدا! س یمن ... من عصب -

 یعصب د،یببخش گنیگردن م یکشن، بعد بر م یآدم م رنیملت م هینجوریچه حرف ها! اگه ا -
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 .میشد

 .ستیخورم آقا. دست خودم ن یبه خدا قرص اعصاب م -

 :نوشتم، گفتم یم یزیاز برگه ها چ یکی یکه رو یبرداشتم و در حال خودکارمو

 .دیپر رنگش.بگو یرو به قاض نایا -

 ؟یچ یبرا یقاض ؟یقاض -

 .زدم یپوزخند

 ن؟یکن تیشکا نیخوا یجناب سروان ... جناب سروان م -:هومن

 هی م،یخوام دور هم جمع ش یگفت: پَ نَ پَ. م یبود م نجایا نیرحسیچپ نگاهش کردم. اگه ام چپ

 .میبزن یو گفت گپ

 .شم رهیبردارم و بهش خ مییایخولیملتمس هومن باعث شد دست از افکار مال یصدا

 .حرفا نداره که نیو ا تیاتفاق بود، شکا هیجناب سروان تو رو خدا! بخدا اون فقط  -

 به عقب برداشت. روبروش یقدم د،یبلند شدم و به طرفش حرکت کردم. ترس میرو صندل از

 .ده نگاهم کرد. وحشت زستادمیا

 .محترم یآقا یاشتباه گرفت دون؟یجا کجاست؟ چاله م نیا یفکر کرد -

 .دیلرز لبش

 ... نشده که جنا یزیچ -

 کتک زدن مردم خالفه. ضرب و شتم مامور قانون از اون خالف تر. ضارب اگه مظنون به قتل باشه -
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 !الیواو گهید که

 .دیرو گونه اش چک یرو شونش. اشک زدم

 یچند وقت که تو هیدادسرا،  رهیکنم! فردا پروندت م یآدمت م یعنیآقا هومن.  یشیآدم م -

 !مملکت سیمخصوصا پل ،یبلند نکن یدست رو کس یریگ یم ادی ،یدیخواب بازداشتگاه

 !ببرش -:و گفتم دیسمت ام برگشتم

 یبهش انداختم. چونش م ی. نگاهدیرفت سمت بازوش و اونو به طرف خودش کش دیام دست

 .به بازوم دیافتاد و چسب هیگارد گرفتم. به گر عیجدا کرد. سر دیحرکت خودشو از ام هی ی. تودیلرز

 :دیدستبند زدش رو بازوم نشست. نال یدستا

 یبراتون م نیبگ ی... هر کار نینکن تیغلط کردم جناب سروان! غلط کردم. تو رو خدا ازم شکا -

 .نیتون آقا ... جون بچه هاتون منو ببخشتو گوش من. جون بچه ها نیبزن نیایاصال ب کنم،

 .شده بود زیرقت انگ یبه طرز اسف بار تیاون وضع یاخم نگاهش کردم. تو با

 :عقب و بلند گفتم دمیکش دستمو

 رفت؟ ادتی ؟یکن یو ازاد م یخر یصد تا مثل منو م یگفت یشد؟ تو که م یبه من دست نزن! چ -

 .محکم رو هم فشار داد چشماشو

 !نیم، ببخشغلط کرد -

 :ندادم. ملتمس گفت جوابشو

 !زنم به سرم به خدا یم یدفعه ا هی ضم،ی. مرستیحالم خوب ن نیجناب سروان ... باور کن -
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 نینبود کارت ا ادتی یزد یمنو م ی. تو که حالت از منم بهتره. وقتیقسم خدا رو نخور مرد حساب -

 هم داره؟ زایچ

 .خوام یبچگانه بود، عذر م حق با شماست، من اشتباه کردم. کارم -

 .مینبود نجایشد که ما االن ا یساده درست م یعذرخواه هیبا  یاگه همه چ -

 حرکت کردم. تو زمینفسشو فوت کرد و صورتشو چرخوند. چشم ازش گرفتم و به طرف م کالفه

و  سیدمت پلدر خ یچند وقت هیدادسرا.  رهیطول درمان گرفتم، پروندت م نکهیبعد از ا -:حال گفتم همون

 ها یقاض

 یچند وقت هی. کال نیقتل آرم ی هیبه قض میرس یم ،ی. از دست اونا که خالص شدیتا آدم بش یهست

 .یمالک یدر خدمتتون آقا میهست

 . آروم دستشودیلرز یشدم. چشمم خورد به دستش که از خشم م رهینشستم و بهش خ زمیم پشت

 .شد هریبهم فشرده شده بهم خ یکرد و با لب ها مشت

 برگشت عیبه طرفش رفت که سر دیاشاره کردم تا ببرنش بازداشتگاه. ام دیکج شد. به ام لبم

 :دیو بهش توپ سمتش

 !کنم؟ یم کارتیچ نیبهم دست بزن، بب -

 . به خودش اومد و بازیبه م دمیپسره انگار آدم بشو نبود. با جفت دست کوب نیگرد شد. ا چشمام

 .اومد سمتم یدردمند

 . واسمنیمسئله رو کشش ند نی. جناب سروان شما رو به قرآن انقدر اگهید نیگم ببخش یدارم م -
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 .کنم یکار رو. خواهش م نیا نی. نکنشهیم شر

 آروم که فقط خودم بشنوم یو به طرفم خم شد. با صدا زینکردم. دستشو گذاشت رو م نگاهش

 :گفت

 .شهیکنم. به خدا واسم شر م یآقا من دارم بهتون التماس م -

 .ستیبرام مهم ن -

 :آهسته اش گفت یهمون صدا با

 . بابانیکه شما بگ یکنم. اصال هر کار یجناب سروان جون بچه هاتون. قَسَمِتون دادم، جبران م -

 ... تیفقط شکا میحساب ش یتا ب نیمنو بزن نیایب اصال

 .میآقا اصال تو قانون هم دار -.ستادیدفعه صاف وا هی

 :گفتم یزیا لحن تمسخر آمچپ نگاهش کردم. ب چپ

 م؟یدار یتو قانون چ ؟یاوه ... جد -

 گهیگه ... امم ... آهان م ی... خب ... م ؟یگه چ یگه .... ام ... م یبله آقا. تو قانون هم هست که م -

 بود؟ یرفت ... چ ادمی ن؛یبرسونه ... ام .. بذار بیآس یبه کس یکس اگه

 به اسم خجالت هم وجود داشت؟ یزیپسر، چ نیوجود ا یشدم. تو رهیکردم و بهش خ زیر چشمامو

 !دونم یم دیبع

 تونه یبرسونه ... شخص مضروب ... ام ... م بیآس گهیبه کس د یگه که اگه کس یآهان ... م -

 .طرف رو ببخشه ایکنه  قصاص
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 شما رشته تون حقوقه؟ نیببخش -

 !جان؟ -

 حقوق بوده؟ تونیدانشگاه یشما رشته  دمیپرس -

 !ری... خام  -

 بوده؟ یپس چ -

 .کرد سشیو خ دیکرد. زبونش رو لبش کش یفکر

 !کتک خوردن خودتون؟ ایمربوطه  نیجسارتا به قتل آرم نیبله ... ببخش -

 .ستادمیو ا دمیکوب زیرو م محکم

به عقب  یقدم عیو سر دیترس. روشن شد؟نید یجواب م یپرسم، جنابعال یمنم که سوال م نجایا -

 :فتبرداشت. تند گ

 .فقط نینش یبله. من غلط کردم اصال! شما عصبان -

 .جواب منو بده ز،یزبون نر -

 !عمران یدم. مهندس یدم قربان ... بخدا االن م یم -

 ؟یبود یو نامزدش هم رشته ا نیآهان ... پس با آرم -

 .و هم کالس یهم رشته ا -

 .انداختم باال چونمو

 .خوبه یلیخوبه .. خ -
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 :لب گفت ریزد و نگاهم کرد. ز یا دهیترس لبخند

 .بله -

 رهیلحظه در زده شد. چشم از هومن گرفتم و به در خ نینگفتم. تو هم یزیکردم و چ براندازش

 .شدم

 .دییبفرما -

 که دستش بود رو به یاومد سمتم و کاغذ دیباز شد و عطا اومد تو. بدون توجه به هومن و ام در

 .گرفت طرفم

 .نیکه خواسته بود ینامه ا تیافرم شک نمیجناب سروان ا -

 .اعتراض کرد هومن

 .سمتش برگشتم.میجناب سروان توروخدا ... ما حرف زد -

 !ساکت -

 شد. کاغذ رو از دست عطا گرفتم و گذاشتم رهیملتمسش بهم خ ینگفت فقط با چشما یزیچ گهید

 .زیم رو

 من باهاتون کار دارم؟ رونیب دیاریم فیلحظه تشر هی یسروان صولت -

 .به هومن انداخت و چونشو انداخت باال ینگاه

 .نیشما بگ یچشم هر چ -

 :به طرف در گرفت دستشو



 
 

 
 

320 

 

  

 

  (دست های خونین ) جلد دوم کیستار 

  
  12رابین هود  

  
  انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

 
 .نییبفرما -

 .نییکنم بفرما یخواهش م -

 یهومن رو، رو خودم احساس م نیکرد. نگاه سنگ تیگذاشت رو شونم و من به جلو هدا دستشو

 . عطا هم روبرومستادمینار آسانسور ا. کمیاز اتاق فاصله گرفت یو کم می. از اتاق خارج شدکردم

 .شد رهیو بهم خ ستادیا

 کرده؟ یشده؟ دوباره کار یچ -

 .شدم مونیکردنش پش تیعطا من از شکا -

 .حد ممکن باز شد نیتا آخر چشماش

 !؟یچ -

 .آره -.تکون دادم سرمو

 چرا اونوقت؟ -

 .میقاتِل ندار نیل هم از اسرنِخ ناقاب هیگذره اما ما هنوز  یم نیشش روز از قتل آرم نیبب -

 ؟یداره مرد حساب یچه ربط -

 .. سرگرد روشن هم که منو کچل کردهارنیها دارن به من فشار م یباالدست -

 ؟یخب که چ -

 :گفتم کالفه

 نه؟ ایحرفمو بزنم  یذار یعطا ... عطا! م -
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 !قربان دییبفرما-

 :گفتم زشیتوجه به لحن تمسخر آم یب

 .هم چند هفته دیکشه؟ شا یداره؟ چند روز طول م ناینم، چقدر دادگاه و اک تیاگه شکا یدون یم -

 خب؟ -

 نی. ایچیه گهیکه د ادیب شیپ تمیشکا ی هیقض نی. اگه امیاز قاتل عقب یهم ما کل یجور نیهم -

 یهم با مقتول رابطه  یکه از قضا حساب نهیاز مظنون یکیکنم  تیخوام ازش شکا یکه من م یکس

 .داشته حسنه

 !یسوال فن هیسرکار،  نیآهان بعد ببخش -

 طول یدون یداغون شده. م افتیق ؟ینگاه به خودت انداخت هی ه؟یچ اتیچرند نیزده به سرت؟! ا -.بپرس -

 . قاتل روهیدست ک ایکن بفهمه دن تیاخالق مخالق نداره. ازش شکا کهیمرت نیچقدره؟ ا درمانش

 .کنه یکه سنگ کُپ م نهیبب یشکل نیتو رو ا نیرحسی. بابا اممیکن یم دایدر اسرع وقت پ هم

 کنم داشیخواد پ ی. فقط دلم مستیقاتل ن کهیمهم تر از اون مرت یچیمن ه ی. االن براستیمهم ن -

 .گذرم یشرف از خودم م یقاتل ب نیکردن ا دای. من بخاطر پنیپروندش رو بفرستم دادسرا! هم و

 !استثنائا

 ... یخوام ول یمعذرت م یلی... من خ دایببخش -

 :گفت آروم

 .یخر یلیخ -
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 .گرفت. سرمو تکون دادم خندم

 !دونم یم -

 :تاسف تکون داد و با حرص گفت یاز رو یسر

 .وونهید -

 :بهش ندادم و گفتم یتیاهم

 .از قاتل دمیبدونه. از مقتول، شا زایچ یلی. ممکنه خهیهومن سرنخ خوب نیبه نظر من ا -

 .کردم نگاهش

 یکه من و تو فکر م یزیاز چ شتریب یلیافتاد که حس کردم اون خ یاتفاق هی ییوبازج یتو یراست -

 .قتل خبر داره انیاز جر میکن

 .اون شوکه شد یگفتم ول یچ ادینم ادمیشد ... درست  یدونم چ ینم -؟یچه اتفاق -

 .کرد نگاهم

 .دونه یرو م یزیچ هیگفت ... انگار ... انگار اون  یزیلب چ ریوا رفت اصال! اولش تند تند ز -

 !یو گفت وا یداد به صندل هیبا حالت زار تک بعدشم

 ن؟یهم -

 .چرت و پرت، حمله کرد به من یشد و بعد از گفتن کل یاوهوم. بعدشم که وحش -

 شد؟ یکه اون جور یگفت یچ قایدق -

 .. فکر کنم بحث سر روز قتل بودادینم ادمیدرست  -
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 .رو تو ذهنم مرور کردم ییبازجو یشده صحنه  زیر ی. با چشمادمشیو محکم کش دمیگز لبم

 .گفتم قتل شنبه شب اتفاق افتاده شوکه شد و دست و پاشو گم کرد یآره. وقت -

 ؟یچ یعنی نیبه نظرت ا -

 .انداختم باال شونمو

 .دونم واهلل ینم -

 :. بعد از چند لحظه با خنده گفتممیکرد سکوت

 ؟یدقت کرد یزیچ هیگم عطا به  یم -

 ؟یچ -

 .رهیگ یاز هومن که فقط پاچه م نمیزد. ا یکرد و داد م یم هیبود و فقط گر وونهیاون از بهنام که د -

 !خل و چل تر یکیاز  یکی. ستنینرمال ن نیکدوم از مظنون چیه ادیخوشم م یعنی -.دمیخند

 .دیبه پام خند پا

 .وونهید -

 .خوره به طور ما یاعصاب و بداخالقه م یآدم ب ی. هر چگهید میشانس ندار -

 .شدم رهیو به سقف خ واریدادم به د هینگفت. تک یزیچ

 .رسم که حق با توئه یم جهینت نیمن کم کم دارم به ا یدون یم -

 در چه مورد؟ یحق با منه ول شهیالبته که هم -

 .سمتش برگشتم
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 .بوده باشه یزیچ ،یممکنه قاتل واقعا جن نکهیا -

 .زدم یچپ نگاهم کرد. لبخند چپ

 یم ییرو آماده کن. دوباره از هومن بازجو ییبرو اتاق بازجو ینگام کن یجور نیا نکهیا یبه جا -

 .میکن

 .آماده است گهیساعت د میچشم! تا ن -

 آماده کردن اتاق یزدم و دستشو فشردم. به طرف اتاقم حرکت کردم و اون هم برا یلبخند

 !خالف جهتم رفت ییبازجو

***** 

 یاز آب تو یپر از آب کرد. پارچ رو سر جاش گذاشت و جرعه ا وانشویل آب رو برداشت و پارچ

 خب؟ -.شد رهیخ زیرو گذاشت سر جاش و به م وانیرو خورد. آروم ل وانیل

 :گفت یآروم یفرستاد و با صدا رونیبه صورت آه ب نفسشو

 .آره. دوستش داشتم -

 :گفت ینیکرد و با لحن غمگ نگاهم

 .ارمند گهیحاال د یداشتم، ول -

 .دیبه صورتش کش یدهنش رو قورت داد و دست آب

 کالس یدخترا ی هیدختر معقول و مهربون. نسبت به بق هی...  دمشیبار که د نیپارسال بود. اول -

 .خوب بود یلیخ
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 .خم شد زیم یاش رو ماساژ داد و رو قهیانداخت. با دستش شق ییبه اتاق بازجو ینگاه کالفه

 !بهش باختم. مفت نمویو ددل  دمیبه خودم اومدم د -

 .خش دار شد صداش

 کردم به یم یبهونه سع ی. هر چقدر که من با بهونه و بدید یداد. اصال انگار منو نم یبهم محل نم -

 گفتن یگفتن دست از سرش بردارم. م یدوستام م یکرد. همه  یاون به من توجه نم امیب چشمش

 .نکن! نشد، نتونستم تشی. اذستیتو ن یگفتن برا یگفتن دوستت نداره. م یم ...

 .دیکش یته دل آه از

 واسه نجایا انیب ریخواستم باهاش صحبت کنم که اگه قبول کرد، به خانوادم بگم از مال یم -

 ... اما اون یخواستگار

 .زد یشد. تلخ خند رهیبلند کرد و بهم خ سرشو

نگفتم و فقط نگاهش کردم. صداش  یزیچ.! انگار بود و نبودم واسش مهم نبوددید ی... نم دید یمنو نم -

 .رفت باال

 ... خودمو ختمیر یرو به پاش م ایبود لب تر کنه دن یدادم جناب سروان! کاف یمن جونمو واسش م -

 که به یکنج لبش. هر کار نهیلبخند بش هیلحظه  هیلحظه ... فقط  هیزدم تا اون  یم شیآب و آت به

 .امیتا به چشمش ب نه،یمنو بب دادم تا یبراش انجام م دیرس یم فکرم

 دستبند زدش باال رفت و موهاش ی. دست هاستادمیگوشه روبروش ا هیازش فاصله گرفتم و  آروم

 .. باز صداش آروم شددیکش رو
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 ... که نداشتم یینخواست که بشه. چه نقشه ها یعنینشد ...  -

 .محکم بست و سرشو تکون داد چشماشو

 یبشه. چرا نخواست؟ من جونمو براش م میزندگ کیخواست که شرنشد. نخواست! اون .. اون ن -

 از اون نامزدش کمتر بود؟ میکمتر بود؟ چ نیاز اون آرم می. مگه من چدادم

 .دیلرز یشدم. دستاش به شدت م رهیسکوت اتاق بهش خ ی. توزیم یو سرشو گذاشت رو دیکش آه

 یقیشو به عقب هل داد و نفس عمهشتاد ساله. با کف دستش موها رمردیپ هی یمثل دستا درست

 .دیکش

 زدن، یبچه ها فرهاد صدام م یخوام. همه  ینبود که نفهمه من خاطرشو م یدانشکده کس یتو -

 !کس چیبشه. ه یجور نیکرد ا یفکرشم نم چکسی... ه همشون

 :گفت دیلرز یکه م ییبود و با صدا ستادهیا شیسمت عطا که کنار صندل برگشت

 سال از شکوفا شدنش هیکه  یاحساس لعنت نیبه ا م،ی. گند زد به زندگیهمه چ گند زد به نیآرم -

 !رو یگذشت. خراب کرد ... همه چ یم

 نداده بود، داده یوقت بهت قول چی. اون هگهید یکینشد  نیکه بهت احساس نداشت. آرم نینازن -

 .سال به پاش صبر کردم هینه، اما من  -بود؟

 .تکون دادم یسر

 .بگو نیدانشکده راه انداخت یکه تو ییار دعواخب از دوب -

 !من؟ -
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 .یآقا هومن. به نفعته کتمان نکن میدون یرو م یهمه چ -

 .دیکش یآه

 ! منی. همه چختیبهم ر یجواب مثبت همه چ دنیازش و شن نیآرم یبعد از ... بعد از خواستگار -

 دم. واقعا همه یدارم شعار م نیکر نکنگم برادر ف ی. ممی... من و سه تا همخونه هام مثل برادر بود و

 بهم خورد. انگار یاومد ... همه چ نینازن نکهیاما بعد از ا یطیهمه جا، تو هر شرا م،یپشت هم بود جا

 .زهیما رو بهم بر یدختر اومده بود تا فقط آرامش و زندگ اون

 .زد یپوزخند

 !خوب کارشو انجام داد. خوب -

 .دیکش یقیعم نفس

 و فرشاد ازم فاصله گرفتن و نیعوض شد. راب زیو هم خونه هام بهم خورد. همه چمن  یرابطه  -

 .به کارم نداشتن یکار گهید

 بو برده بود؟ هیاز قض نیآرم -

 ه؟یکدوم قض -

 ؟ینظر داشت نیهنوز به نازن ش،یکه با وجود نامزد نیا -

 :آروم گفت مکث، هینگاهش کردم. ساکت شد و بعد از چند ثان رهیخ... جناب سروان -

 ... لوس دانشکده و گرنه یاز بچه ها یکی یذره شک کرده بود. اونم بخاطر پررو باز هینه. فقط  -

 :زد و با نفرت ادامه داد یپوزخند
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 .دیفهم یوقت نم چیاون ه -

 .به عطا انداختم که سرشو تکون داد. برگشتم سمت هومن یدار یمعن نگاه

 خب ... ادامه بده؟ -

 .زد یزهرخند

 بگم؟ یچ -

 بودن؟ دهیفهم ؟یهمخونه هات چ -

 کرد یم یسع رون،یکرد فکرشو از سرم بندازه ب یم ی. فرشاد مدام سعنیاهوم. هم فرشاد هم راب -

 .مال من نبوده نیبقبولونه نازن بهم

 ؟یقبول کرد -

 .رو لبم نشست ییبهم انداخت و جوابمو نداد. لبخند کوچولو ینگاه مین

 کرد؟ یم رکایاون چ ؟یچ نیراب -

 .میگفت من آدم اشغال یکرد و م یم رمیانداخت. مدام تحق یم کهیاون فقط ت -

 .از خشم برق زد چشماش

 جو هی. گفت رتمیغ یشرفم، گفت ب یلجن که به نامزد دوستش نظر داره. گفت ب هیگفت کثافتم.  -

ته اش انداختم. چشماش به صورت قرمز و برافروخ یحرص زد. نگاه یاز رو یپوزخند.و عرضه ندارم رتیغ

 از خشم

 .بود دهیچیتو کل اتاق پ شیعصب ینفس ها یو صدا دیلرز یشده بود. دستاش به وضوح م قرمز
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 .زمینفرت انگ یلی. گفت فقط ادعا دارم. گفت ... گفت خادیگفت ... گفت تف به روم ب -

 .دیلرز

 زمیغال دادم. اونقدر نفرت انگکه دل به اون آش زمی. اونقدر نفرت انگزمیآره. آره من نفرت انگ -

 .نییگذاشتم آب خوش از گلوش بره پا که

 :و بعد از چند لحظه سکوت گفت دیکش یقینشه. نفس عم ریگشاد کرد تا اشکاش سراز چشماشو

 .رونیخواست منو از خونه بندازه ب یخواست ... م یم -

 حرفش گردنمو کج کردم با نینفرت زد و لباشو محکم رو فشار داد. متعجب از ا یاز رو یپوزخند

 :دمیپرس دهیباالپر یابروها

 ؟یچ -

 .شد یبود و آروم مشت م زیم ینگفت. چشمم خورد به دستش که رو یزیچ

 !آقا هومن؟! آقا با شمام -

 .دیکوب زیمشت شده اش باال رفت و محکم رو م دست

 !کثافت -:هومن

 » نفر چهار آن منزل –هجدهم مرداد ماه همان سال  «

 یباز یپرنده ها یکرد. سر و صدا یم یباز شیبا گوش وار،یداده به د هینشسته بود و تک نیمز یرو

 خودشو یجور هیخواست  یزد. کالفه بود و م یبردز تو گوشش بود و به حال خرابش دامن م یانگر
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 شیشگرگوشینما یبود که انگشتاشو با حرص رو نیاومد، ا یهم که به ذهنش م یکنه. تنها راه یخال

 گهیزد و د یبود که به سرش م ییبگه. اون روز، از اون روزا راهیلب بد و ب ریکشه و زب

 یبود، و اون تا م ینفر کنارش م هیخواست  یتونست جلودارش باشه. فقط دلش م یکس نم چیه

 بود که چه بهتر! با نی. و اگه اون شخص آرمدیکوب یبا کتک و لگد به سر و صورتش م خورد

 .دیکش لیموبا شگرینما یرو یشتریتو هم رفت و با حرص ب شتریاخماش ب نیاسم آرم یادآوری

 یآستانه  یبا صورت برافروخته تو نیلحظه در با شدت باز شد و راب نیبهش داد. تو هم یبد فحش

 :گفت یبهش انداخت و بد خلق ینگاه می. هومن نستادیا در

 !یاز کن. شکست وحشتر اون در صاب مرده (صاحب مرده) رو ب واشیچه مرگته؟  -

 که روبروش یزد به پسر منفور یکه از شدت خشم دو دو م یی. با چشم هادیلرز یم نیراب یها لب

 کرد یم یبه لجن گرفته اش، باز متیگرون ق لیلم داده بود و با موبا واریبه د یشکل احمقانه ا به

 یهومن مالک نیشناسه. ا یکرد اونو نم یخورد. اصال احساس م یپسر بهم م نیشد. حالش از ا رهیخ

 چند ماه قبل، نیتا هم ه؟یچ شیتا آسمون تفاوت داشت. دو سال پ نیزم شیاون هومن دو سال پ با

 نداشت. حاال چش شده بود؟ حاال یا گهیبه کار کس د یکرد و کار یم یداشت زندگ زادیآدم مثل

 آب خوش از گلوشون هی ذاشت یهمه و نم یبختک افتاده بود رو زندگ نیمرگش شده بود که ع چه

 یزیپولدارش، با اون همه دک و دستک، چ یکم داشت؟ پول نداشت؟ مگه اون بابا یبره؟ چ نییپا

 شازده جم نیذاشت آب تو دل ا یپسر دردونه اش کم گذاشته بود؟ اصال مگه باباش م نیا واسه

 بخوره؟
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 تکون داد و یرت سرکمرش نشست. با نف رکیرو ت یکه زده بود، عرق سرد یگند یاداوری با

 :دیغر

 .کشمت آشغال یم -

 ؟یچ -:هومن

 :زد ادیفر

حرکتش شوکه  نیاز درگاه در جدا شد و به طرفش هجوم آورد. هومن از ا عیگفت و سر نویا!کشمت یم -

 شد اما

 یحرکت از رو هی یاش نشست. تو قهی یرو نیبزرگ راب یبه خودش بجنبه، دستا نکهیاز ا قبل

 .واریاونو محکم کوبوند به دبلندش کرد و  نیزم

 :زد نعره

 ؟یمشکل دار ؟یمعتاد ؟یضیبکنن؟ مر شونویزندگ یذار یچه مرگته هومن؟ چه مرگته؟ چرا نم -

 که؟یمرت هیآخه؟ دردت چ هیچ دردت

 و دیچیتو کمرش پ یکوبوند. درد بد واریبار محکم تر به د نیجدا کرد و ا واریاونو از د دوباره

 .دیپنجه رو اعصابش کش نیراب ید. صداکر یناله ا ناخواسته

 ! چشم به زننهی.... نامزد مردمه. نامزد آرم نیتو اون گوش کر شده ات فرو کن. نازن نویبدبخت، ا -

 با یکه دار یآدم نیبکنن؟ ا شونویزندگ یذار یچرا نم رت،یغ یب ؟یلجن نقدریا ؟یدار مردم

 رفته؟ ادتیداداش.  یگفت یبهش م یزمان هی یکن یم یباز شیزندگ
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 :زد ادیبن جگر فر از

 االغ؟ کهیرفته مرت ادتی -

 داشت؟ حاال اون شده بود جنتلمن؟ یبود؟ به اون چه ربط نی. پس دردش ادیهومن باال پر یابروها

 :از تک و تا ننداخت و با پوزخند گفت خودشو

 ... خواهرت؟ یحت ایبه تو چرا برخورده؟ مگه به زن تو نظر دارم؟  ه؟یچ -

 پسر چه نیکرد. ا یشد که با پوزخند نگاهش م رهی. بهت زده به هومن خدیپر نیاز سر راب برق

 اومد، از هومن یخبر بر م یاز خدا ب یکه فقط از دست آدما ییو کارها یفیهمه کث نیبود؟ ا مرگش

 !دیبود، بع دیبع

 س هومن رفت. نفدیشکمش کوب یکنه. دستش مشت شد و با تمام قدرت تو یم کاریچ دینفهم گهید

 :دیکش ادیفر.از شدت درد رو شکمش خم شد و

 !سگ ... -

 ...افتاد نیزم یرو شیلمس یشل شد و گوش دستش

 .بشه رهیباال و به صورت برافروختش خ رهیو باعث شد سرشو بگ دیچیتو سرش پ نیراب ی نعره

 !... ال اله اال اهلل. یگ یو م یستادیمن وا یتو رو ؟یکش ی! خجالت نمیلجن یلیهومن. خ یلجن یلیخ -

 .و باعث شد مثل باروت منفجر بشه دیچیهومن تو گوشش پ یصدا

 ... بعد تو ارهیخودش نم یندارش به رو یچیاون نامزد ه ؟یشد یرتیتو غ هیحاال چ -

 :زد ادیفر
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 ؟یتو چرا انقدر آشغال شد ؟یرتیغ یالل شو فقط! فقط الل شو. چقدر تو ب -

 که قبلش، مشت محکم ادیاش فرود ب رچونهیباال رفت تا ز نیابرو لبش نشست. دست ر یپوزخند

 .تلوتلوخوران به عقب رفت نیصورتش فرود اومد. راب یرو هومن

 :هومن و با حرص گفت یشونیپ ینشست رو یاخم

 !گاگول کهیمرت یزنیآخرت باشه منو م یدفعه  -

 داد و یبد ی. کمرش صدادیکوب واریحرکت به سمتش هجوم برد و محکم اونو به د هی یتو نیراب

 .به آسمون بره ادشیفر یشد صدا باعث

 ه؟ی! دردت چیکمرمو شکوند ؟یچه مرگته وحش -:هومن

 .شد رهیدندون هاشو رو هم فشرد و با نفرت به پسر روبروش خ نیراب

 کدوم کار؟ -:؟هومنیچرا اون کار رو کرد -:نیراب

 :دیکش ادیتمام وجود فر با

 ؟یزد یچه زر نینازن شیپ یکثافت رفت کهیمرت -

 !جان؟ -:هومن

 ؟یداد نینازن لیبود تحو یچ اتیاون چرند دمیجان و درد! جان و مرگ! پرس -:نیراب

 .کرد یخنده ا هومن

 داره؟ یخب به تو چه ربط-

 .بنال آشغال تا مادرت رو عزادار نکردم -:نیراب
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 دستاشو به شدت بهکرد.  یبود و ول نم دهیاش چسب قهیهومن رفت سمت دستاش که به  دست

 :پرتاب کرد و بهش تشر زد عقب

 ینامزدش ؟یبرادرش ؟یباباش ن؟یداره آقا راب یبچه. به تو چه ربط ادیبگو به قوارت ب یزیچ هی -

 یداره اصال؟ حاال واسه من شد یبه تو چه ربط ؟یاریدر م یباز نیفرد یجور نیکه ا یکارشیچ

 هود؟ نیراب

 !!!بود. چقدر زیو نفرت انگ حیپسر وق نید. چقدر احد باز ش نیتا آخر نیراب چشمان

 دستش، وارد اتاق شد و یتو یبگه، فرشاد دلواپس با حوله  یزیکه دهنشو باز کنه تا چ نیاز ا قبل

 .بهشون انداخت ینگاه مین

 .شنون یها م هیهمسا ن؟یزن یشده؟ چرا داد م یبچه ها، چ -

 .و دوباره برگشت سمت هومنفرشاد انداخت  سیخ یبه موها ینگاه مین نیراب

 چه خبره؟ نجایشده؟ ا یزیچ -:فرشاد!: به درک-نیراب

 :دیچشماشو با حرص بست و غر نیراب

 .دخالت نکن -

 :که فقط هومن بشنوه گفت ییبرگشت سمتش. دندوناشو محکم رو هم فشار داد و با صدا دوباره

 هومن؟ یبه دست و پام؟ به چه حق یفتیکه ب ارمیسرت م ییبال یبه دختره گفت یرفت یبه چه حق -

 نو؟یا یفهم یکنن. م یم چارتیبدبخت بره به باباش بگه ب ؟یکن یم دیمردم رو تهد چرا

 .شد رهیگرد شده بهش خ یبا چشما فرشاد
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 ؟یزد یهومن ... هومن تو چه گند -

 :گفت یکالفه شد. برگشت سمتش و با بداخالق نیراب

 .الل شو فرشاد -

 ... یول -:فرشاد

 !ساکت گمیم -:نیبرا

 .دیهومن پنجه رو اعصابشون کش یصدا

 .کنم یکردم بازم م دشیآره ... من تهد د؟یپطروس فداکار رو در آورد یشماها واسه من ادا هیچ -

 شماها چه؟ به

 .تاسف تکون داد یاز رو ی. بهت زده از سرتا پاش رو برانداز رو کرد و سردیپر نیراب پلک

 !یصفت یب یلیخ -:نیراب

 :دیکش ادیفر نیرابراحت شد؟ التیآره آقا. اصال شما خوب ... ما بدِ عالم. خ -:ومنه

 !یآشغال یلیهومن. خ یآشغال یلیخ -

 به هیثان هیاومد و فرشاد هم  یبه زور در م نینگفت. نفس راب یزیبا تمسخر نگاهش کرد و چ هومن

 .شناخت یپسر احمق رو نم نی. ادیکش ریت نیکرد. قلب راب یبه اون نگاه م گهید ی هیو ثان هومن

 یپسر ک نیشناخت. ا یگفت رو نم یم قشیکردن نامزد رف دیاز تهد حانهیوق نقدریپسر که ا نیا

 رو لبش یتصور پوزخند نی! با امنیهم خوِد خوِد اهر دیشا ای طان؟یپسر ش س؟یهمزاد ابل بود؟

 .دنبو دیمرد بع نیاز ا زیچ چینبود. ه دیبع کهیمرت نی. از انشست
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 یرو م یهمه چ نیزود آرم ای ریفالکت بار. د تیوضع نیخورد. از ا یکم داشت حالش بهم م کم

 یکرد، قطعا متوجه م ینم یماست مال یبار بو برده بود و اگه کس هیشد؟  یم یاون وقت چ دیفهم

 .دادن، دوباره ... دوباره ... دوباره یم یدوباره سوت د،یفهم ی. دوباره مشد

 ینم شهیچشم داشتن به ناموس مردم حرامه؟ خودش هم دیفهم یق بود؟ مگه نمپسره احم نیا

 حاال چه مرگش ره؟یگ ینداره؟ حرامه، زشته، خدا غضبش م تیخوب نینگاه نکن رهیبه دخترا خ گفت

 اون حرف ها پر؟ اون حرف ها همه کشک بود؟ یهمه  بود؟

 ه بشه هومن هنوز هم به نامزدش نظرمتوج نیآرم نکهیاز فکر ا ینفرت دوباره نگاهش کرد. حت با

 !زیمرد فتنه انگ نیشد. از شر ا یمرد خالص م نیاز شر ا یجور هی دی. بادیلرز یپشتش م داره،

 .کوبوند و به طرف کمد هومن حرکت کرد واریحرکت هومن رو به د هی یبه سرش زد. تو یفکر

 :گفت یشد و با بداخالق یحرکتش عصب نیاز ا هومن

 الغ؟چه دردته ا -

 رو یرنگ یرو باز کرد و بعد از چند لحظه ساک مشک یوارینگاهشم نکرد. در کمد د یحت نیراب

 به فرشاد که با بهت به ینگاه میحد باز شد. ن نیساک تا اخر دنیهومن با د یانداخت. چشما رونیب

 ؟یکن یم یچه غلط یدار -:هومن.کرد، انداخت و دوباره برگشت سمتش ینگاه م ساک

 چپوند. تو همون حال با یساک م یبا خشونت تو یکی یکیقابل کمد زانو زد و لباس ها رو م نیراب

 :گفت یبداخالق

 .رونیکنم ب یپرتت م یو گرنه با خودم با اردنگ یکن یجا گم م نیفردا گورتو از ا نیهم -
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 ه؟یحرف ها چ نیا ن؟یداداش؟ راب -:فرشاد

 !؟یچ دمیبله؟! نفهم -:هومن

 نکهیو بدون ا دیاتاق رفت. با خشم اونو جلو کش یگوشه  ید شد و به طرف کشواز جاش بلن نیراب

 :سمتش گفت برگرده

 .یدیکه شن نیهم -

 کرد که در کشو رو باز کرده ینگاه م نیباز به راب یهومن نشست. با دهن یرو لب ها یعصب پوزخند

 داشت نیراب یعنیکنه.  یم یداره چه غلط دیفهم یتو ساک. نم ختیر یو تند تند مدارکش رو م بود

 اصال مگه خونه مال اون بود؟ ؟یبه چه حق رون؟یانداخت ب یاز خونه م اونو

 :گفت یشد و با تند یفکر جر نیا با

 !االن نیبذار سرجاش. هم لمویوسا -

 ساک چپوند و تو یرو تو شیدانشگاه یبرگرده سمتش، کتابا نکهینگاهشم نکرد. بدون ا یحت نیراب

 :حال گفت همون

 ... و گرنه یکن یبرگرده، گورتو گم م نایباباش ا یاز خونه  نیآرم نکهیقبل از ا -

 ؟یو گرنه چ -:هومن

و  -:شد. با نفرت گفت رهیحق به جانبش خ یمتوقف شد. برگشت سمتش و به چهره  نیراب یها دست

 .رونیفرستم ب یگرنه جنازت رو م

 .و محکم تکونش داد. کنارش زانو زد دیو به طرفش دو دیکش ینیه فرشاد
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 !میقیما رف ؟یگ یم هیچرت و پرت ها چ نیزده به سرت؟ ا نیراب -

 .دیتو هم کرد و کالفه خودشو عقب کش اخماشو

 !تو دهنت دمیببند تا نکوب -

 رون؟یب ینداز یمنو از خونه م ی... دار یتو ... تو االن دار -:هومن

 !آره -:نیراب

 .شد رهیخ نیبفرشاد رفت سمت دهنش. شوکه به را دست

 !کهیمرت یخور یتو گُ..ه م -:هومن

 .شه ریقائله ختم به خ نیبابا صلوات بفرست -:فرشاد

 گم خفه شو؟ یمگه من به تو نم -:نیراب

 !. شر درست نکن پسرستین تیحال یشد وونهیبه خدا د -:فرشاد

 .گمیالل شو م -:نیراب

 ، که فرشاد زودتر متوجه شد ودندون هاشو رو هم فشرد و خواست به طرفش حمله کنه هومن

 .ستادیروبروش ا عیسر

 .هومن، نوکرتم! شر درست نکن -:فرشاد

زد و دوباره برگشت سمت ساک. از  یپوزخند نیراب.طرفه یولم کن بذار بزنم تو سرش بفهمه با ک -:هومن

 هومن رو سوا کرد یجاش بلند شد و لباس ها

 نیراب یحرکات احمقانه  نیاز ا یخت. هومن عصباونا رو تا کنه، داخل ساک اندا نکهیبدون ا و
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 .خواست به سمتش هجوم ببره که فرشاد جلوش رو گرفت دوباره

 !هومن تو رو خدا -:فرشاد

 :گفت یو عصب نیسمت راب برگشت

 !زشته ن،ییپا رهیها رو. صدامون م یمسخره باز نیتوام جمع کن ا -

 .و از جاش بلند شد دیبکو نیرو که تو دستش بود، محکم به زم یلباس نیراب

 نه؟ ست،ین تیحال نکهیتو مثل ا -

 :ادامه داد ادیفر با

 ؟یکرده. کر دیرو تهد نیرفته نازن گمیکره خر! دارم بهت م -

 !شو الیخ یغلط کرده داداش. ب -:فرشاد

 یکنم. شما مشکل یم دشیخوب کردم، بازم تهد ه؟یچ نیدون ی! اصال میخودت غلط کرد -:هومن

 ؟یدار

 .نییپا رهیبحث. زشته، صدا م نیتموم شه ا نیبابا صلوات بفرست -:دفرشا

 .سمت هومن برگشت

 !اهللیرو بذار سرجاش.  لتیتوام وسا -:فرشاد

 !یکجا؟! حرف من همون بود که گفتم؛ هر -:نیراب

 .دیکوب نیزم یکالفه پاش رو رو رون؟فرشادیب یمنو از خونه بنداز یبخوا یباش یتو سگِ ک -:هومن

 .نیه ها، بچه ها! کارتون احمقانه است. خجالت بکشبچ -
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 .زد یپوزخند شیمشک یچشم ها دنی. با دستادیهومن ا یروبرو قشیبا اون اخم عم نیراب

 !شازده یجا بمون نیبذارم ا ینیبه خواب بب -

 .جا برم نیمن بخاطر حرف تو از ا ینیبه خواب بب -:هومن

 است؟یجور نیاه؟ ا -:نیراب

 .نیخر یلیه اال اهلل! بچه ها ... خال ال -:فرشاد

 .شدن رهیهم خ یفرشاد نکردن و باز هم با نفرت به چشم ها یبه حرص و جوشا یکدوم توجه چیه

 .رونیفرستم ب یجنازت رو م ،ینر -:نیراب

 !دمیهرهرهر. خند -:هومن

 نه؟ ای یدیشن -:نیراب

 .. جا ... جنب ن نی... از ا رمیپس نگهم پولمو  یجا رو دادم. پس تا وقت نیمن پول ا کهیمرت -:هومن

 !... خو ... رم یم

 پس مشکلت پوله؟ -:نیراب

 .تو فکر کن آره -:هومن

 .فرستم واست یپول رو م گهیچند وقت د -:نیراب

 .هومن نشست یرو لب ها یپوزخند

لحظه خون جلو چشماشو گرفت و  هیاز خشم دو دو زد.  نیراب یچشما.رمیپس منم همون موقع م -

 .کنه یم کاریداره چ دیهمنف
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 ی. نفس هومن رفت. شدت ضربه اون قدر کاردیصورت هومن کوب یمشت شد و محکم تو دستش

 یکنه رو یکار م یفکر کنه داره چ نکهیبدون ا نی. رابنیزم یکه باعث شه هومن پرت شه رو بود

 خوناش نشست و دستش رفت سمت گلوش. با جفت دست به گلوش فشار آورد.  نهیس ی قفسه

 .صورتش کبود شد دهینکش هیکنه. هومن به ثان یم کاریچ دیفهم یچشماش رو گرفته بود و نم یجلو

 .نشست نیراب یدست ها یبلند شد و رو دستش

 خوره، یاز جاش جنب نم دید یو خواست اونو عقب بزنه. وقت دیوحشت زده به طرفش دو فرشاد

 .بلند شد ادشیفر

 ... ! بلند شوشیپدرسگ، کشت -

 خواست انجام بده یکه م یفرشاد هم نتونست اونو از کار دیشد یتکون ها یتکون نخورد. حت نیبرا

 .اش نشست نهیس یبار اون بود که رو نیو ا دیکوب نیرو به زم نیکنه. هومن خم شد و راب منصرف

 :ملتمس گفت فرشاد

 !هومن پاشو ... هومن تو رو خدا -

 گشت تا با اون تو یم یاَ  یکرد. با دست دنبال ش یسوخت و تک و توک سرفه م یهومن م یگلو

 :زد ادیبکوبه. فرشاد با ترس فر سرش

 !پاشو هومن ... هومن تو رو قرآن -

 تو صورتش فرود اومد. دستش رفت سمت نیمشت راب یک دیبهش نداد. نفهم یتیاهم هومن

 .دیکوب نیاز فرصت استفاده کرد و دوباره اونو به زم نیراب صورتش،
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 .دیو به طرف در خونه دو دیحرکت از جاش پر هی یتو ،یرینزاع و درگ نیوحشت زده از ا فرشاد

 یبه کمک داشت. م اجیکار! احت یبودن و رزم یشد. هر دو قو یدو نفر نم نیا فیحر ییتنها

و با  دیدو ییبرهنه به طرف واحد روبرو پا.رو دستش فتهیجنازه م هیبجنبه صد در صد  ریاگه د دونست

 :زد ادی. وحشت زده فردیت به در کوبجفت دس

 !کمک ... توروخدا یانصار ی... آقا نیتو رو خدا کمک کن یانصار ی... آقا نیکمک کن -

 به تن داشت، یکه رکاب یانصار یو خواب آلود آقا دهیترس یدر باز شد و چهره  دهینکش هیثان به

 .شد دایدر پ یاستانه  یتو

 ... سر چه خبرته پسر؟ مگه -:یانصار یآقا

 :نذاشت جمله شو کامل بگه. تند تند با التماس گفت فرشاد

 کشن، تو رو خدا! ... تو رو خدا االن یرو م گهیآقا نوکر پدرتم، دستم به دامنتون! دارن همد -

 .کشن یرو م گهیهمد

 کشه؟ یرو م یک یک ؟یچ ؟یک -

 !هومن و فرشاد! تو رو خدا آقا -

 !! تو رو خدا آقانیهومن و راب -

 یبود و با دهن باز نفس م ستادهیبه فرشاد انداخت که مستاصل ا ینگاه میبهت زده ن یانصار یآقا

 هر دهینکش هی. به ثانادیپسرش رو، صدا زد تا به کمکش ب ،یبه خودش اومد و مرتض عی. سردیکش

 ومن وه دنیو پسرش وارد اتاق شد. با د یانصار یوارد واحد اون ها شدند. فرشاد به همراه آقا دو
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 .کردن از هم جداشون کنند یبه سمتشون رفتن و سع عیشده بودن، سر زیکه با هم گالو نیراب

 ادیفر یلحظه صدا نیرو گرفت و به آرامش دعوت کرد که در هم نیراب یشونه ها یمرتض

 :دیچیهومن در اتاق پ گوشخراش

 گ یصد بار بگ یکه روز ارمیبه سرت م ییبال ؟یزن یکنم ... منو م یکنم ... بدبختت م یم چارتیب -

 !نیخوردم. حاال بب ...

 یدر صدا صداش... نداره تی! خوبیمملکت نیا یدانشجو یپسر جان، زشته! ناسالمت -:یانصار یآقا

 .گم شد نیراب زیتمسخر آم

 .ادیبگو به قد و قوارت ب یزیچ هیزر نزن بابا،  -:نیراب

 .ته، تموم شد رفتگف یزیچ هی. بابا گهیبس کن د نیاِ! راب -:فرشاد

 !کشم از دست توئه یم یحرف نزن که هر چ یکیتو  -:نیراب

 ؟یبه من چه مرد حساب -:فرشاد

 ... ای رونیب رهیجا م نیهومن از ا ایبود که گفتم!  یحرف من همون -:نیراب

 یجا جنب نم نیاز ا رمیگم. من تا پولمو نگ یبار گفتم بازم م هی ؟یچ ای گهیبگو د ؟یچ ای -:هومن

 . مفهومه؟خورم

 عیسر یآشکار خواست دوباره بهش حمله کنه که مرتض یتیاز خشم کبود شد. با عصبان نیراب

 .ستادیا روبروش

 .دهیاز شما بع نیآقا راب -:یمرتض
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 .خرد کنم نویبذار من گردن ا یولم کن مرتض -:نیراب

 کرد و صورتشو یوچروبرو شد. ن یخواست به سمتش هجوم ببره که بازم با ممانعت مرتض دوباره

 کنه از شیرو آروم کنه و راض نیراب استیکرد با س یوارد شد و سع یاز در دوست ی. مرتضچرخوند

 .ادیب نییپا طونیش خر

 هیتا واستون  نینیبش ه؟یبه چ یچ نیدون ینم نیداغ کرد ن،یهست ی. االن شما عصبنیایبابا کوتاه ب -

 .ارمیآب خنک ب وانیل

 ... آخه یول -:نیراب

 مشکل مینیبب میزن یشه. با هم حرف م یدرست نم یزیکه چ یآقا! با کتک کار نینیبش -:یمرتض

 ... یآخه آقا مرتض -:نیه؟رابیچ

 .میزن یبا هم حرف م نییبفرما -:یمرتض

 :بگه، برگشت سمت فرشاد و محترمانه گفت یزیچ نیراب نکهیاز ا قبل

 فرشاد جان؟ -

 جانم؟ -:فرشاد

 لطفا؟ نیاریم یزیچ یآب هی -:یمرتض

 !االن نیچشم هم -:فرشاد

 !دستت درد نکنه، شرمنده ها -:یمرتض

 برد. وسط راه رجهیفشنگ به طرف آشپزخونه ش نیداد و ع لشیتحو یلبخند درب و داغون فرشاد
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 بهش نداد و به سرعت وارد یتیاما اهم دیچیتو پاش پ یشد و درد بد دهیمبل کوب ی هیبه پا پاش

 اگه دیترس ی. مدیچرخ یاچه شده بود و مدام تو آشپزخونه دور خودش مشد. دستپ آشپزخونه

 به جون هم! بعد از چند لحظه دور خودش فتنیکنه دوباره شر به پا شه و اون دو تا دوباره ب معطل

 تا ضربان دیکش قی. چند بار پشت سر هم نفس عمستادیکالفه شد و وسط آشپزخونه ا دن،یچرخ

 .گذشت تا باالخره آروم شد هیجمع بشه. چند ثان و حواسش ادیب نییپا قلبش

 دنبال پنج گه،یو نشسته و هزار تا لجن و نکبت د فیکث یاون آشغال ها و ظرف ها نیکرد ب شروع

 کردن دایآسون تر از پ ف،یکث طیاون مح یکردنش تو دای!!! گشتن. که صد البته پزیتم وانِیل تا

 .تو انبار کاه نبود سوزن

 یکه تو یا یپاکت ی وهیگذاشت. آبم ینیس هی یکرد و رو دایها رو پ وانیبود ل یفالکتبا هر  باالخره

 سطل آشغال انداخت یرو تو یپر کرد. پاکت خال وهیها رو از آبم وانیآورد و ل رونیبود رو ب خچالی

 !دییمابفر -:لبش کاشت و بلند گفت یرو یا یرفت. لبخند مصنوع رونیبا گفتن بسم اهلل، از آشپزخونه ب و

 » امروز «

 .شدم رهیداد خ یخم شده بود و با دستاش بازوهاش رو ماساژ م زیم یزدم و به هومن که رو پلک

 اش؟ هیخب؟ بق -:عطا

 !سرده -:هومن

 !بله؟ -

 . محکم تر از قبل خودشو بغل کرد و آب دهنش رو قورت داد. آرومدیباال کش شوینیزد و ب پلک
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 :گفت

 .زنم یم خیرم سرده! سردمه ... دا یلیخ -

 .خوبه که ییاتاق بازجو یهوا یول -:عطا

 .چشماشو بست ی. عصبدیوار به هم برخورد کردن. لبش لرز انویهاش پ دندون

 .لرزه یلرزم! کمرم داره م یسردمه ... دارم م یلیخ -

 !نیاش رو بگ هیبق ن،یبهش توجه نکن -

 .کرد آروم بشه یو سع دیکش یقینفس عم هومن

 بهش انداختم. ظاهرا آروم شده بود. دستامو تو هم قفل کردم و گذاشتم ی. نگاهگذشت قهیدق هی

 :دمیگه پرس ینم یچیه دمید ی. چونمو هم گذاشتم روش. وقتزیم یرو

 .دعوت بود. از صبح رفته بود و شب برگشت یباباش. مهمون یخونه  ن؟یآرم -اون موقع کجا بود؟ نیآرم -

 د؟یفهم یزیچ هیاز قض -:عطا

 بهش؟ نیچرا؟ نگفت -نچ!  -:هومن

 .شد رهیمحکم فوت کرد و به چشمام خ نفسشو

 .فرشاد نذاشت یگفت ول یبود که حتما بهش م نیاگه دست راب -

 فرشاد؟ -

 بهش یزیهم التماس کرد که چ نیرو مرتب کرد و ... خب ... به من و راب یآره. فرشاد همه چ -

 .میاریخودمون ن ی... به رو یعنی. مینگ
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 .زد یدپوزخن

 ؟یدیند یدیشتر د یعنی -:عطا

 !قایدق -:هومن

 بود؟ یچ دیتهد ی هیقض -

 ؟یدیچه تهد د؟یتهد -:هومن

 آقا هومن؟ -

 .شم یبله؟ متوجه نم -:هومن

 .یاالن گفت نیخودت هم -

 !من؟ -:هومن

... آهان  آها -:هومنرفته؟ ادتیخانم بوده.  نیکردن نازن دیدعوا سر تهد نی! خودتون گفتزیعز یآقا -:عطا

 ؟یبود. که چ نی. خب آره ... دعوا سر همنیگ یاونو م

 بود؟ یچ دیتهد ی هیقض دمیپرس -

 .دیبه صورتش کش یکرد و کالفه دست نگام

 بگم؟ دیاالن حتما با -

 !آره -

 .محکم فوت کرد نفسشو

 زدم هوی . خب ... خب من به سرم زد،شونهیمراسم نامزد نایا وریبودم پنجم شهر دهیاز بچه ها شن -
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 .آخر و زنگ زدم بهش میس به

 بعد؟ -

 ... بودم. خب یکردم ... اوم ... آه! خب ... خب من اون موقع واقعا تحت فشار عصب دشیتهد -

 .دیکش یپوف

 .سبک بشم نکهیا ی. برایروان یروح ی هیتخل هیکنم.  هیخواستم خودمو تخل یمن ... من فقط م -

 هارت و یدعوا الک یکه تو یو اساس! درست مثل وقت هیپا یب دیدته هیحالم بد نشه.  یه نکهیا یبرا

 .میکن یم پورت

 عشق یزمان هیکه  قتون،یآقا. شما با نامزد رف نینکن سهیرو با هم مقا نایلطفا ... لطفا ... لطفا! ا -:عطا

 .دعوا فرق داره یتو یدایبا تهد یلیخ نی. انیکرد دشیو تهد نیبوده تماس گرفت شما

 ... . آخه.. یول -

 جان؟ -بهش؟ یگفت یچ -

 بهش؟ یگفت یچ دمیپرس -

 ... رو به هم بزنه وگرنه یخب ... خب گفتم که ... گفتم که مراسم نامزد -

 ؟یوگرنه چ -:عطا

 .آقا گهیگم د یبابا! دارم م یا -:هومن

 !تر عیسر -

 .دهیاز چشم خودش د دهید یوگرنه ... وگرنه هر چ -
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 ؟یکن کارشیچ یخواست یاوه مثال م -

 ارم؟یب نیتونم سر نازن یم ییجناب سروان ... د آخه نوکر پدرتم! مِن دانشجو، چه بال -:هومن

 از بالها! بگم؟ یلیخ -

 ... نه ... اون بالها که -

 .دیکش یپوف

 .جا نبودم نیکارا رو داشتم که االن ا نیا یجناب سروان، من اگه عرضه  -

 . مگه نه؟یاریسرش ب ییبال یصد درصد عرضه دار یعنیپس  ،یکن دشیتهد یعرضه داشت یوقت -

 .خواستم بترسونمش یبود. فقط م یتو خال دیتهد هیجناب سروان ... جناب سروان اون  -:هومن

 !نیهم

 م؟یباور کن دیچرا با -

 داره؟ یچه ربط -.جا نبودم نیکار رو کرده بودم، االن ا نیچون اگه ا -:هومن

 ریها منو دستگ سیتا پل نمیگوشه بش هیکه  ستمیقدر احمق ن نیاجناب سروان! من  یوا -:هومن

 .از من و شما هم بهتره نیکه! حال نازن نینیب ی. بعد هم ... مکنن

 هیبه من و عطا نگاه کنه، تک نکهیو بدون ا دیکش یگفت و ساکت شد. نگاش کردم. آروم نفس م نویا

 .یرو داد به صندل اش

 .طور نیکه ا -:عطا

 یگفتم و به پشت "ییبابا یا"داد.  یاومد. ساکت بود و آروم پاشو تکون م یومن در نماز ه ییصدا
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 ستادهیا زیم یبه حال نزارش انداختم و برگشتم سمت عطا که روبرو ینگاه میدادم. ن هیتک یصندل

 یحاال چ"نوشت. برگشت سمتم و نگام کرد. سرمو به عالمت  یم ادداشتشیدفتر  یتو یزیو چ بود

 یاز رو یحرف چیه یبرداشت و به طرف در رفت. ب زیاش رو از م هیتکون دادم که تک "م؟یکن کار

 .رفتم رونیبلند شدم و پشت سرش از اتاق ب یصندل

 .قربان نیخسته نباش -:امیپ

 !بازداشتگاه دشیببر -

 !اطاعت جناب سروان -:امیپ

 :نگفت. کالفه گفتم یزیشدم. پلک زد و چ رهیگذاشت و از کنارمون گذشت. به عطا خ احترام

 خب؟ -

 خب؟ -:عطا

 !عطا؟ -

دربارش  شتریب گمیم دیبه ام -.کاسه اش هست مین ریز یکاسه ا هی. مشکوکه. گهید یچیآهان! خب! ه -

 ... رفت و آمد داشته و ایکنه. با ک قیتحق

 تماس داشته و کال ادیز ی. با چه شماره اارهیتماسش رو در ب ستی. بهش بگو لهیفکر خوب -

 !ها نیبودن و ا یک دوستاش

 .باشه، چشم -

 بود و دستشو گرفته ستادهیا امیپ یشدم. هومن روبرو رهیخ ییو به اتاق بازجو شهیسمت ش برگشتم



 
 

 
 

351 

 

  

 

  (دست های خونین ) جلد دوم کیستار 

  
  12رابین هود  

  
  انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

 
 چشم ازشون بردارم نکهیکرد. بدون ا تیبه دستاش زد و اونو به جلو هدا یدستبند امیجلوش. پ بود

 :گفتم

 عطا؟ -

 بله؟ -

 ته بودن؟و فرشاد نگف نیچرا راب -

 رو؟ یچ -

 .هنوزم بهش نظر داره نکهیکرده، ا دیاونو تهد نکهیا نه،یهومن عاشق نازن نکهی... ا نکهیا -

 !حق با توئه، نگفتن -:عطا

 :لب زمزمه کردم ریز

 !چوننیرو بپ سیخواستن پل یم دیشا -

 ؟یچ -

 .شدم رهیخودم اومدم و بهش خ به

 ؟یباشه. ک -.نیدو تا، هم نازن نی. هم انجایا انی. احضارشون کن بیچیه -

 .گردم یتموم شده، بعد برم فتمی. االن که شگهیدو ساعت د -

 !باشه. حتما -

 .گرفتم جلوش دستمو

 .یممنون، خسته نباش -
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 .گرفت و محکم فشرد دستمو

 .نیهمچن -

 .رونیاومدم ب ییزدم و از اتاق بازجو یلبخند

**** 

 سمت در و خواستم آروم ببندمش تا دمی. آروم چرخو وارد هال شدم نییپا دمیرو کش رهیدستگ

 .اومدنم نشه. آروم آروم در رو بستم یمتوجه  نیرحسیام

 !بابا -:نیرحسیام

 بازش شیشدم. با همون ن رهیرو لبش بود، خ یقیکه لبخند عم نیرحسیزده برگشتم و به ام وحشت

 :گفت

 !سالم -

 "ه؟یچ"دش کم بشه، سرشو به عالمت از شدت لبخن یذره ا نکهیچپ نگاش کردم. بدون ا چپ

 :گفتم یحوصلگ یو از کنارش رد شدم. تو همون حال با ب دمیکش یداد. پوف تکون

مبل انداختم  ینگفت. سامسونتم رو رو یزیو چ دی؟خندیکش یچه وضعشه؟ خجالت نم نیسالم. ا کیعل -

 حال یهمون مبل نشستم. ب یو خودمم رو

 یدسته  یکنان اومد سمتم و رو زیشدم. جست و خ رهیبهش خ و یصندل یدادم به پشت هیتک سرمو

 .خم شد مبل

 !کوش؟ -:نیرحسیام
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 ؟یچ -

 .گهیهله هوله د -

 .بستم و رو مبل لم دادم چشمامو

 .تو مغازه -

 !واه -

 .باور کن -

 ؟یبابا مسخره کرد -

 .چشمم رو باز کنم، لبخند زدم نکهیا بدون

 .آره -

 .یبود اِه ... بابا! تو قول داده -

 رفت؟ ادتیندادم، گفتم اگه شد.  یقول چیمن ه -

 بذارم جلوش؟ یقول ندادم؟ بابا من گشنمه، دوستمم نشسته. حاال من چ یچ یعنی -

 ه؟یکوفت چ یدون یکوفت بذار. م -

 .بخوابم قهیخوام دو دق یبابا و زهرمار! ساکت شو م -اِ بابا؟ -

 کنم؟ کاریبخوابم؟ حاال من چ یچ یعنی -

 .اعتراضش باعث شد خواب از چشمام بپره یگرم شد. جوابشو ندادم .صدا مچشما

 !بابا؟ -
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 .حالت نزار درست سِر جام نشستم با

 کپه یذار یبرم سرکار. م دیبا گهیدو ساعت د ؟یفهم ی! خسته ام بچه، میکچلم کرد ؟یگیم یچ -

 نه؟ ایمرگم رو بذارم  ی

 ... دِ آخه جواب درست درمون -

 موندم. آروم مبل رو رهیساکت شدم و بهش خ ش،یشد. متعجب از واکنش ناگهان دفعه ساکت هی

 .صورتم رو از نظر گذروند یاجزا یبیکرد و با دقتِ عج زی. چشماشو رستادیزد و روبروم ا دور

 ه؟یچ -

 چونم. آروم صورتمو چرخوند. دستشو پس زدم و با اخم یبلند شد و نشست رو کشیکوچ دست

 .شدم رهیخ بهش

 ر؟یام یکن یم کاریچ -

 .دفعه اخماش به شدت رفت تو هم هیجوابمو بده دوباره صورتمو چرخوند.  نکهیا بدون

 شده؟ یصورتت چ -

 ؟یچ -

 .انداختم یپلکام بهش نگاه ی. از ال به الدمیبستم و رو مبل دراز کش چشماموشده؟ یصورتت چ دمیپرس -

 ؟یکن یفکر م یخودت چ -

 :دیمکث، با بُهت پرس هیچند ثانسر هم پلک زد. بعد از  پشت

 ؟یدعوا کرد -
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 :گفت یشتریندادم. با تعجب ب جوابشو

 آره؟ -

 .گرفت خندم

 ره دعوا؟ یمملکت م سیآخه پل ؟یگ یچرا چرت و پرت م -

 ؟یواسه خودت درست کرد هیچه شکل نیپس ا -

 .گم یبعدا بهت م -

 .سرت اومده ییالچه ب نمیاالن بگو بب نیخوره؟ هم یبعدا به چه دردِ من م -

 .دوستت شی! برو پگهیگم د یجان، گفتم بعدا بهت م ریام -

 ... یول -

 ر؟یام -

 فشویک پیکه داشت ز یدر حال ن،ییبا سر پا بیلحظه در اتاق باز شد و اد نیکه تو هم دیکش یپوف

 .رونیبست از اتاق اومد ب یم

 ته شده استرمانسرا ساخ تیرمان در سا نیا!حاال یبود ؟یریکجا م -:ریام

 .درست کرد و سرشو گرفت باال فشویک

 .خونه رمیم گهیممنون، د -

 .دُرست سرِ جام نشستم که اومد سمتم و باهام دست داد عیسر

 ن؟یسالم عمو، خوب -
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 خوبن؟ نایمامان بابا ا ؟یممنون پسرم، تو خوب -

 .. سالم دارن خدمتتوننیممنونم، زنده باش -

 یدور هم م رم،یگ یاز رستوران م یزیچ هیرم  یم گه،ید نیبش ؟یر ی. کجا میسالمت باش -

 .میخور

 .دم یزحمت نم نیاز ا شتریب گهیدست شما درد نکنه، د -

 ... امی... من االن م نی... بش نیزحمت کجا بود؟ اِ؟ بش -

 .خونه کار دارم رمینه عمو جون، م -

 گذشت؟ یها، خوش م یبود -

 .میش یخوشحال م ن،یاریب فیا تشرشم گهیبعد، د یان شا اهلل دفعه  -

 .میرس یحتما خدمت م -

 ؟ید یفلشتو م ریام -.ریزد و برگشت سمت ام یلبخند

 !باشه، االن -

 پاره کهیتعارف ت یگفت و وارد اتاقش شد. بعد از چند لحظه فلش رو داد دستش. بعد از کل نویا

 .شمیدر رو بست و برگشت پ ری. امرونیاز خونه رفت ب کردن

 ؟خب -

 .و چشمام رو بستم دمیمبل خواب یرو دوباره

 ؟یخب که چ -
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 ان شا اهلل؟ میناهار که دار -

 !نه -

 :گفت تیگرد شد. با عصبان چشماش

 نه؟ -

 .کنم یدرست م یکوفت هیبخور، شام  رینون و پن -

 ؟یچ یعنی -

 .بکنم یغلط هیتو شکمت تا واسه شب  زیبر یزیچ هیواسه ناهار،  یعنی -

 .نیرو زم دیکوب پاشو

 .خوام یم یخونگ یمن غذا -

 !نیکوبه رو زم یدو ساله پاشو م یبچه ها نیخجالت بکش خرس گنده. ع -

 .خوام یمن غذا م -.نیرو زم دینداد و دوباره پاشو کوب یتیاهم

 ارم؟یاز کجا ب م،یزنم ها! ندار یحرف م یدارم فارس -

 .درست کن -

 ؟یم اداره، کَربر دیدوباره با گهیخبر مرگم دو ساعت د -

 .رفت باال صداش

 !من گشنمه یول -

 !بخوابم. سردرد گرفتم از دستت قهینکن، بذار دو دق یمنو عصبان ریام -
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 .خواد یم یمن دلم قورمه سبز -

 :زدم ادیفر ناخواسته

 ؟ید یگم وقت ندارم، چرا حرف گوش نم یدارم بهت م ارم؟یاز کجام ب یقورمه سبز -

 .کرد بغض

 .کرد یدرست م یامان زنده بود واسم قورمه سبزاگه االن م -

 .رو بستم و نفسم رو محکم فوت کردم چشمم

 داره؟ یال اله اال اهلل! چه ربط -

 بخواد واسش یهر کار بیاد یکه مامان و بابا نهیداره؟ ... ربطش به ا یداره؟ ... چه ربط یچه ربط -

 تو یول ،یرن شهرباز یرن پارک ... م ی.. مرن گردش . یکه اونا آخر هفته ها م نهیکنن. ربطش ا یم

 !به چهار تا قاتل و آدمکش و بچه ات هم که رِتِِته یدیچسب ؟یچ

زنم که  یمن از صبح تا شب سگ دو م ؟یگ یچرا چرت و پرت م -.کردم زیمبل نشستم و چشمامو ر یرو

 تو و دوستات شبا راحت

 لقمه هیکنه تو کله ات، که  کیگلوله شل هی ادین یکی هوی یر یراه م ابونیتو خ یکه وقت ن،یبخواب

 .محشر شرمنده نشم یحالل بذارم جلوت که فردا نون

 :زد ادیافتاد، فر هیگر به

 من دلم رون،یب یخواد منو ببر یخواد، من دلم م یم یخونگ یخوام. من دلم غذا یرو نم نایمن ا -

 پارک بعد با هم هله هوله میبر ،یزشهربا میخواد با هم بر یرستوران، دلم م میخواد با هم بر یم
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 .میبخور

 :زدم ادیبن جگر فر از

 .بخوابم قهیزهرمار کن بذار منم دو دق یزیچ هی خچالیدِ کارد بخوره تو اون شکمت! گمشو سر  -

 .اش شدت گرفت هیگر

 .یباهام حرف بزن یجور نیذاشت ا یبود نم نجایاگه مامان ا -

 .دو دستمو گذاشتم رو سرم مستاصل

 !نکن تی. اذزمیعز رونیبرمت ب یپسرم! به خدا خسته ام. شب م ری... ام ریام -

 یوقت منو شهرباز چیچرا ... چرا ه رون؟یب یوقت منو نبرد چیخوام! اصال چرا ه یخوام ... نم ینم -

 ؟یبر ینم

 کردم یم یکه به زور سع ی. با لحنیصندل یدادم به پشت هیمجکم فوت کردم و سرمو تک نفسمو

 :باشه گفتم آروم

 گفته بهت؟ یزیچ بیشده؟ اد یزیچ -

 !نه -:زد ادیفر هیگر با

 ه؟یواسه چ هیهمه اشک و گر نیا ه؟یپس چ -

 .هق هق افتاد به

 می. بعد با هم برچهیغذا تو خونه بپ یمامان بود، بو یخونه، مثل وقت امیم یخواد وقت یمن دلم م -

 .دیخر میگردش، بر می. من و تو بررونیب
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 :زد زار

 ای. حاال آینشست یکوفت ی. همش تو اون اداره یکن یغذا هم واسه من درست نم هی یتو حت یول -

 رم؟ یم یکنم؟ با ک یم کاریمن چ ستی! اصال واست مهم نیاین ایخونه واسه ناهار، آ یایساعت ب دو

 .ینیب یشم؟ اصال انگار منو نم یدوست م ایبا ک ام؟یم یک با

 !نیکنم؟ فقط خسته ام، هم کاریمن چ یگ یمن. م زِ ینکن عز هیگر -

 یایخونه، ب یاومد یبار نشد وقت هیهات واسه منه.  یها و بداخالق یخستگ شهی! همنی! همنیهم -

 .. من درد و دل کنممیبا هم حرف بزن یایمن. ب شیپ

 :زد غیخندم منفجر شد. ج دنیگرفت. با د خندم

 به من توجه گهیمامان مرده د ینده نداره. تو از وقتخنده نداره! اصال خ ؟یخند یم ینخند! واسه چ -

 !یکن ینم

 ... خوام بخوابم ی! من فقط میمن زی! عزیجان؟ تو پسر من ریام هیچه حرف نیا -

 :. با بغض گفتدیدو ساله لب ورچ یبچه ها نیع

 !یتو منو دوست ندار -

 ؟یشد وونهید -.نشست رو لبم یهام لبخند مهربون یتموم خستگ با

 .افتاد هیرگ به

 عطا ... نه دوستام! من یی... نه خاله ... نه دا یمنو دوست نداره. نه تو ... نه مامان ... نه مامان یچکیه -

 !یشکیخواد. ه یمنو نم یچکیبدبختم. ه یلیخ
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 .به ران پام دمی. با جفت دست کوبواریداد به د هیعقب رفت و تک عقب

 درست کنم واست؟ یآقا من غلط کردم، چ -

 سرشو گذاشت میتی ی. پاهاش رو جمع کرد و مثل بچه هانیآروم سر خورد و نشست رو زم ومآر

 .هیگر ریزانوش. بلند زد ز رو

 اش تو کل خونه هیگر یمبل بلند شدم. صدا یفرستادم و آروم از رو رونیبه صورت آه ب نفسمو

 .پاهاش بلند کنم یکردم سرشو از رو یکرد. کنارش نشستم و سع یم شیبود و دلم رو ر دهیچیپ

 :دیکش ادیمحکم تر چسبوند به پاهاش و فر سرشو

 !نکن -

 :لبم بود گفتم یکه رو یام. با لبخند نهیسرشو بلند کردم و چسبوندم به س آروم

 .تا بندازمش زندون هیبهت گفته؟ ناراحتت کردن پهلوون؟ بگو کار ک یزیچ یکس -

 :مگفت یباال. به شوخ دیرو کش شینی. بدیخند آهسته

 .اَه ... دماغتو نکش به لباسم -

 .هیگر ریزد ز دوباره

 !کنه. نگاش کن تو رو خدا یهم م یا هی. چه گروونهیکردم د یشوخ نیرحسیبابا! ام یا -

 .ناز کن -:دیچیپر بغضش تو گوشم پ یصدا

 :خنده گفتم با

 ؟یچ -
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 .نازم کن -

 !ناز کنهخودمو  ستین یکی رم،یخودتو لوس نکن! خودم دارم از حال م -

 !کمی گه،یتو رو خدا بابا! ... ناز کن د -

 .کمرش رو خاروندم آروم

 !ناز نمیا ایب -

 !تو رو خدا گه،ینکن د تیاذ -

 !بچه یچقدر تو لوس -

 .کوچولو نازم کن هیدلم گرفته، -

 و شروع کردم به نییدفعه دستم اومد پا هیرو لبم نشست. آروم موهاشو ناز کردم،  یثیخب لبخند

 .شد ریخنده هاش دوباره اشکاش سراز ونیقلقلک دادنش. م شدت

 .نکن، جون مامان تیبابا تو رو خدا! بابا اذ -

 .نشست رو لبم ییکوچولو لبخند

 !نکن حاال هیخب، باشه. گر یلیخ -

 .ام و چشماشو بست نهیداد به س هیاش بند اومد. سرش رو تک هیآروم موهاشو ناز کردم. گر آروم

 .بخون ییم الالواس -:گفت آهسته

 از کجا بلدم؟ ییبابا من الال -

 !. بخونیچرا، بلد -
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 باشه؟ ر،ینده ام ریگ -

 .کم هی گه،یبخون د -

 !ها یلج کرد -

 میاز اشعار مر یکیو بعد از چند لحظه مکث، آروم  دمیکش یقینگفت. باالجبار نفس عم یزیچ

 .رو خوندم درزادهیح

 ببخشکم دوره  هیروزا از تو  نیراهم ا اگه

 وقتا مجبوره ببخش هیآدم  یزندگ یتو

 نبود یاز من، اگه صبر و طاقتم کاف بگذر

 نبود یباف یکه م ییایمن تو قاب رو عکس

 اومدم ریاز من، اگه جمعه بود و باز د بگذر

 اومدم ریواسه گفتن قصه ها با تاخ شب

 یگلدونِ بلور زندگ یِ  کدونهی گلِ

 یگعالمه شرمند هیدارم واست، به جز  یچ

 یبش یکس یپناه ب یبون دل ب هیسایبش یبوده که تو کس نیا شهیهم آرزوم

 یصاف بمون دیکه گذشته از من تو با حاال

 ینقره شفاف بمون یشمعدونا ی نهیآ مثل

 فردا مال تو یسبد دعا و خوشبخت هی
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 مال تو ایگفتم همه دن یمن بود که م دست

 یها و نقاش یبازم برو سراغ باز تو

 یز حاال به فکر غصه ها باشتو ا دینبا

 رنگ بزن یرو با مهربون یزندگ برو

 هماهنگ بزن یدوست دار یرو با هر چ همه

 به حساب سرنوشت میذار یرو باز م مونیدور

 بهشت یر یدونم م یکه آخر م یخوب نقدریا

 » ستیمن ن ریصتق کتاب از برگرفته –بگذر از من  «

 ام نهیسرشو از رو س یول دیلرز یونه هاش نمش گهیشدم. نفساش آروم شده بود و د ساکت

 :. آروم گفتمبرنداشت

 بابا؟ یبهتر -

 !اهوم -

 شده؟ یچ یبگ یخوا یاوم ... نم -

 چرا؟ -!نچ -

 .ستین یزیچ -

 .یباشه هر جور راحت -

 یداد و سکوت کرد. با لحن مهربون هیتک واریباال و سرشو برداشت. سرشو به د دیرو کش شینیب
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 :گفتم

 ؟یمهمون میشام بر یواخ یم -

 کجا؟ -

 .نایا یمامان شیپ -

 :ادامه دادم یزیآم طنتیاش برگشت. با لحن ش هیبهم انداخت و دوباره به حالت اول ینگاه مین

 .درست کنه ها یگم واست قورمه سبز یم یبه مامان -

 .لبم پررنگ تر شد یبهم انداخت. لبخند رو یبد نگاه

 :لب غر زد ریز

 !شیا -

 خب؟ -

 .رو گونه اش رو پاک کرد یاشکا نیسر آست با

 .باشه ،یکن یچون اصرار م -

 !ریببند ام -.گذاشت شیو دو دندونش رو به نما یچپ نگاش کردم بلکه از رو بره. س چپ

 نایمامان ا یرو برداشتم و شماره  یتکون دادم و به طرف تلفن حرکت کردم. گوش یزد. سر قهقهه

 یکه اونم با رو ششونیپ یمهمون میایپاره کردن گفتم شب م کهیتتعارف  یگرفتم. بعد از کل رو

 .. نگام کردنیرحسیرو قطع کردم و برگشتم سمت ام یاستقبال کرد. گوش خوش

 م؟یبخور یحاال ناهار چ -
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 .زد ینگاش کردم. لبخند گنده ا رهیخ رهیخ

 چطوره؟ خوبه، نه؟ م؟یریبگ یحاضر یغذا ،یسوپر میبر گمیم -

**** 

 ،یستوان ،یسروان یبود. هر از گاه دهیچیراهرو پ یتو فضا دیمحکم و بلند من و ام یها قدم یصدا

 .میکرد یاز کنار هم عبور م ،یشد و بعد از گذاشتن احترام نظام یاز کنارمون رد م یکس یسرگرد

 گشتم و تو همون یم ازمیمورد ن یاز برگه ها یکیدستم بود و داشتم دنبال  یسامسونتم تو فیک

 .دادم یگوش م دیام یهم به حرفا حال

 .قربان میرو از مخابرات استعالم گرفت رشیسه ماه اخ -تماسِ دو ستیل -

 خب؟ -

 .دیقبض برق خنده رو لبم ماس دنیبا د یآوردم ول رونشیب عیخورد. خوشحال سر یبه برگه ا دستم

 .و مشغول گشتن شدم فیحوصله دوباره چپوندمش داخل ک یب

 .گهیهم به شخص د یادیز یلیو تعداد خ نیلشون، چند تماس هم به نازنچند تماس از منز -

 بهش یرو بستم. کاغذ رو باز کردم و نگاه فیآوردم و در ک رونیکردم. کاغذ رو ب داشیپ باالخره

 .انداختم

 ره،یبجنورد. اسمش جهانگ یبله جناب سروان، پسر بوم -ن؟یمشخصات شخص مورد نظر رو در آورد -

 و پنج ستیدوست. ب نرایا ریجهانگ

 یکاغذ رو یمشخصاتشم تو یهستش. اسم پدر و آدرس و باق یمیش یو ترم چهارم مهندس سالشه
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 .هست زتونیم

 اش؟ هیباشه، بق -

 .بوده یبا هم تماس داشتن و مکالمشونم طوالن یلیسه ماه، مخصوصا مهرماه خ نیا یتو -

 خب؟ -

 .هاش هیهمسادانشگاه و در و  یکردم. تو قیمن دربارش تحق -

 جه؟یو نت -

 کس از دستش در چی... فوق العاده شر! ه هیپسر فوق العاده شر ریقربان، جهانگ یعال یها جهینت -

 ."شیجهان گاوم" گنیکه دوستاش بهش م یکله خرابم هست، جور ست،ین امان

 ش؟یجهان گاوم -

 .بله -

 ش؟یحاال چرا گاوم -

 .زده یزده، کال بدون فکر گند م یبدون فکر حرف مکرده،  یبه قول دوستاش بدون فکر کار م -

 :کردم، گفتم یکه در رو باز م یدر حال م،یدیکنج لبم نشست. به اتاق رس یکج لبخند

 !عجب -

 .بله -

شن.  یهم، با هم آشنا م قیطر نیجهان، دوستِ هومن بوده. بعد از ا -ه؟ینسبتش با هومن چ یدینفهم -

 ... ؟یاسم اونم هست ... ک
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 .نی! باربد ... باربِد خوشبآهان

 .طور نیکه ا -

 .زیم یرو گذاشتم رو فمیکه تو اتاق بودن سالم کردم و ک ییبچه ها به

 .شدم رهیخ دیبه ام منتظر

 .ترم هم معلق بوده هیبا دخترا گرفتتش و  یدرساش هم خرابه، حراست چند بار یسابقه اش تو -

 .زدم یلبخند

 .باشه یآدم جالب دیبا -

 !صدصد در -

 .شد قیعم لبخندم

 د؟یام -

 بله قربان؟ -

 .زیم نیاتاق، پشت هم نیجا باشه. تو هم نیا دیبا گهیساعت د هیبچه ها رو بفرست دنبالش. تا  -

 .رو هم گذاشت چشم

 .اطاعت قربان -

 !یمرخص -

 :پور رو مخاطب قرار دادم یو از اتاق خارج شد. برگشتم سمت بچه ها و ستوان عل دیکوب پا

 .ستادیبلند شد و ا وتریکامپ زیاز پشت م عیسروان؟ست -
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 بله قربان؟ -

 کجان؟ نیفرشاد و راب -

 جناب سروان؟ یک -

 .چرخوندم چشم

 .انوردیپور و در انیآر یآقا -

 ارمشون؟یجان، ب نیآهان! هم -

 .پور انیبعد آر انوردیدر یسه. اول آقا یآره، ببرشون اتاق شماره  -

 !بله ... االن -

 :گفتم رون،یاز اتاق بره ب نکهیااز  قبل

 خانم فروتن کجان؟ -

 .کنن یدارن ازشون پرس و جو م یقربان جناب سروان صولت -

 !باشه، برو -

 سه حرکت کردم. پنج یرو برداشتم و به طرف اتاق شماره  ازمیمورد ن لیمحض خروجش وسا به

 یبه صورت اخم آلود و جامه  یرو به اتاق آورد و خودش رفت. نگاه نیپور، راب یبعد عل ی قهیدق

 .انداختم و لبخند زدم شیمشک

 .سالم -

 .سالم -:گفت یآروم یبه اتاق انداخت و با صدا ینگاه مین
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 .انوردیدر یآقا دینیبش -

 .کرد و با دقت صورتمو از نظر گذروند زیر چشماشو

 شده جناب سراون؟ یزیچ -

 چطور؟ -

 .موقع شاهد آوردم که ساعات قتل خونه نبودم . من که هموننجایا نیآخه منو احضار کرد -

 ن،یحذف شد نیقاتل آرم نیمظنون ستیشما از ل م،یدون یآه! از اون جهت که ... بله، ما همه م -

 .دییراحت. بفرما التونیخ

 که روبروم قرار داشت، نشست. دستاشو تو هم قفل کرد و بهم یا یصندل یتکون داد و رو یسر

 .شد رهیخ

 !ناب سرواندر خدمتم ج -

 .جمله شروع کردم نیسکوت حرفمو با ا هیو بعد از چند ثان دمیکش یقیعم نفس

 همخونتونه، درسته؟ یهومن مالک نیگفته بود -

 .گم یبله، هنوزم م -

 ن؟یبود یهم رشته ا یمالک یشما با آقا -

 .هم رشته بودن امرزیخدا ب نیهومن و آرم ه،یبدن تیمن ترب ینه، رشته  -

 مرحوم؟ و نامزد -

 .بله -:مکث گفت یکرد. بعد از کم نگام
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 ن؟یبود یمیشما با همخونه هاتون صم -

 .فهمم یسواال نم نیمن منظور شما رو از ا -

 .کنم یعرض م ن،یجواب بد -

 .تکون داد یسر

 !ی... تا حدود یه -

 هومن عاشِق نامزد مقتول بوده؟ نیدونست یپس حتما م -

 :شد که بلند گفتم زیخ میرفت تو هم. تو جاش ن اخماش

 !آقا دینیبش -

 .یزد و نشست رو صندل یپوزخند

 !فهمم یمن منظورتون رو نم -

 نه؟ ای نیدونست ی. مانوردیدر یآقا نیسوال منو جواب بد -

 .اتاق رو از نظر گذروند یحرف چی. بدون هیداد به صندل هیرو هم فشرد و تک لبشو

 ن؟ینستدو یم ستم؟یمگه من با شما ن نیآقا راب -

 :نفسشو فوت کرد و آهسته گفت ره،یچشم از اتاق بگ نکهیا بدون

 !آره -

 .و خم شد شیشونیبه پ دیکوب ن؟محکمیکرد یمخف سیرو از پل یمهم نیاون وقت چرا موضوع به ا -

 !کردم تیخر -
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 .زدم یپوزخند

 !لینشد دل نکهیآقا؟ ا یچ یعنی -

 :شد و با عجز گفت رهیخ بهم

 ؟شده مگه یحاال چ -

 جرمه؟ سیگمراه کردن پل نیدون یم ن؟یاز ما پنهون کرد یآقا! واسه چ نیجواب منو بد -

 .نگام کرد دهیترس

 !نیمن ... من ... ببخش -

 همه نیا گهیهومن عاشق نامزدِ مقتوله. د نیاول بگ داریتو همون د نیتونست یرو ببخشم؟ م یچ -

 .برد ینم کار

 .زحمت آب دهنش رو قورت داد به

 .بوده ریجناب سروان؟ آخه ... آخه اون مال نیش یم یعصبان چرا -

 :بهش دمیشدم. توپ یعصبان

 نه؟ ایکنه  رینفر رو اج هیتونسته  یخودش نکشته باشه م رمیداره؟ گ یچه ربط -

 .دیلرز لبش

 ن؟یدون یخوام بدونم شما از کجا م یجناب؟ نه، م نیدون یشما از کجا م -.ستیهومن قاتل ن ی... ول یول -

 خودتون یبا چشما

 ن؟یدید
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 بلند شدم. سکوتش پنجه یصندل یتاسف تکون دادم و از رو یاز رو یاش رو انداخت باال. سر چونه

 .دیچیلرزون و وحشت زده اش تو اتاق پ ی. بعد از چند لحظه سکوت، صدادیکش یاعصابم م رو

 کردم ... اون ... اون یزندگ. باهاش میشناسم. ما دو سال با هم همخونه بود یمن ... من اونو م -

 .رسه یبه مورچه هم نم آزارش

 .زدم یپوزخند

 ن؟یحوادث رو خوند یشما تا حاال صفحه  -

 .شد رهیگرد شد. با تعجب به صورتم خ چشماش

 ؟یچ ... چ -

 ن؟یحوادث رو خوند یتا حاال صفحه  دمیپرس -

 .رو هم گذاشت. اخم کردم چشماشو

 .آقا دمینشن -

 .نییانداخت پا سرشو

 .بله -

 نافرجامه؟ یعشق ها نیها به خاطر هم تینصف جنا نیدون یپس حتما م -

 نزد. دندونامو رو هم فشردم و شروع کردم تو اتاق قدم زدن. دستمو گرفتم یکرد و حرف نگام

 .رو باز کردم کمیصورتم و انگشت کوچ یجلو

 .دیدرخش مینقره ا یکردم. حلقه  حلقه ام رو باز انگشت!کردن کشت انتیکه همسرش رو موقع خ یمرد -
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 .دیپاش دیاس شیعشق بیصورت رق یکه رو یجوون -

 :بلند گفت نیرو باز کنم، راب یخواستم انگشت وسط تا

 . اصال بهچونمیخواستم شما رو بپ یبه جون مادرم اگه م چونم،یبه خدا اگه خواسته باشم شما رو بپ -

 .رو بکشه نیکه هومن بخواد آرم دیرس یفلج شدم نم ذهن

 .حرکت کردم و روش خم شدم زیشده بود. به طرف م رهیکردم. وحشت زده به صورتم خ نگاش

 .یرو بهمون بگ یدون یم یبه نفعته هر چ -

 .زد یزهرخند

 . از التماس کردن و خواهش و تمنا گرفتهرونیرو از سرش بندازم ب نیکردم تا فکر نازن یهر کار -

 چند وقت هیکردم  یکدوم! فکر م چیکدوم افاقه نکرد ... ه چیاما ه یکیزیف یو دعوا دیزور و تهد تا

 .شد یبشه اما اون روز به روز بد و بدتر م الیخ یبگذره ب شونینامزد از

 .شد. صداش باال رفت رهیچشمام خ به

 هومن هیمحله بود و  هیخوردن.  ینبود. ملت به سرش قسم م یختیر نیجناب سروان هومن که ا -

 .دونم چه مرگش شد ینداشت. نم هیبه کار بق یپسرِ آقا، مهربون، درس خون. اصال کار هی! یمالک

 .نگفتم و فقط نگاش کردم. دستاشو فرو کرد تو موهاش یزیچ

 کنم، یکنه که فالن فالنت م یم دیرو تهد نیبودم نازن دهیزده بود به سرم. شن گهیاواخر د نیا -

 به شونویخواستم زندگ یواستم دست از پا خطا کنه، نمخ ی! نماتیچرند نیکنم و از ا یم بدبختت

 ی... ول ی... ول یکیزیف یدعوا ،یلفظ ی. هر روز، هر شب. دعوامیشد یم ریبکشه. با هم درگ گند
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 کنه. هر روز بدتر از یم یهمخونه اش باز یداد. انگار براش مهم نبود داره با زندگ ینم تیاهم اون

 .شد ساکت!روزید

 ؟یفرشاد چ -

 یم یخواست جمعمون از هم بپاشه. سع یشد. نم یم وونهیوسط داشت از دست ما د نیفرشاد ا -

 هومن نخواست که بشه. انگار از یعنیرو درست کنه اما ... اما نشد!  هیقض استیو س یبا مهربون کرد

 .شاومده بود جا گهیهومن د هیبرد. انگار ... انگار  یلذت م مونیزده بود به زندگ شیکه آت نیا

 .نبود یاز اون هومن مهربون و آقا خبر گهید

 به چونه ام و صورتش رو از نظر دمیکش ینگفت. دست یچیه گهیو د دیحسرت کش یاز رو یآه

 .روش نشستم یحرف چیه یحرکت کردم و ب می. به طرف صندلگذروندم

 ن؟یشناس یم ریبه نام جهانگ یشما شخص نیآقا راب -

 ر؟یجهانگ -

 ن؟یشناس ی. مشیدوست، معروف به جهان گاوم انریا ریبله جهانگ -

 :زده گفت بهت

 ش؟یجهان گاوم -

 نش؟یشناس یم -

 آره، چطور مگه؟ -

 هومن باهاش دوسته؟-



 
 

 
 

376 

 

  

 

  (دست های خونین ) جلد دوم کیستار 

  
  12رابین هود  

  
  انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

 
 .دونم ینم -

 ن؟یستیمگه همخونه ن ؟یچ یعنی -

 ان؟یکدوم جر -.کرد ینگامونم نم یحت گهید انیخب بعد از اون جر یچرا ول -

 .رونیار خواستم از خونه بندازمش بب هیدعواهامون و خب ...  -

 .باعث شد حواسم بهش جمع بشه نیراب یدادم. صدا هیتک یصندل یانداختم باال و به پشت ابرومو

 .شده بود بیاواخر رفتاراش عج نیخب ... ا یول -

 :دمیبه طرفش خم شدم و مشکوک پرس عیشد. سر زیت گوشم

 کدوم اواخر؟ -

 .کرد یتظاهر م یجور نیحداقل ا ایتفاوت بود  یاون انگار ب اما

 !نیقبل از قتل آرم -

 .باغ نبود ینکرد. اصال تو ییبهش انداختم، اعتنا یهیعاقل اندر سف نگاه

 چند وقت قبل از قتل؟ قایدق نهیقبل از قتل. منظورم ا شهیعصر شنبه هم م ن،یآقا راب -

 !شتریب دمیچهار هفته ... شا -

 کرد؟ یم کاریچ -

 .موند رهینشست. دستش رو حلقه کرد دورش و بهش خ زیم یرو وانیل یروبلند شد و  دستش

 ناراحت، ن،یرو بهش دادن. غمگ زاشیاز عز یکیبود که تازه خبر مرگ  یینگاش مثل آدما حالت

 !و سردرگم جیگ
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 وانیل ی وارهیبرخورد قطرات آب با د ی. صداختیآب واسه خودش ر یآب رو برداشت و کم پارچ

 رو وانیل یاز آب تو یذره ا نکهیشدم. بدون ا رهیشد. منتظر به حرکاتش خ اتاق منعکس یتو

اس  ایبود بهش  دهیرفت. روز و شب چسب یور م شیبا گوش ایبود  رونیب ای -:شروع به صحبت کرد بخوره،

 پر ایداد  یام اس م

 .کرد یم یحرف

 .زد یگرفت باال و نگاه ماتم زده اش رو به چشمام دوخت. زهرخند سرشو

 و بیغر گهیزنه به سرش د یم یدونستم وقت یکنه. م یم یجرات نداشتم ازش بپرسم چه غلط -

 .فرشاد نگرانش بود یبوده ... ول یبره ک ادشیزد تو دهن طرف که  ی. چنان مستین شیحال آشنا

 هومن یعنیخب ... نشد!  یگذره ول یتو کله اش م یزد تا بفهمه چ یم شیبه آب و آت خودشو

 .بشه که نخواست

 نوشتم، یمشغول نوشتن شدم. تو همون حال که تند تند با خودکار رو برگه حرفاشو م عیسر

 :دمیپرس

 در تماس بود و رفت و آمد داشت؟ یمدت با ک نیتو ا نیدون یپس شما نم -

 :گفت نیو غمگ دیکش یآه

 !نه -

 .از نوشتن برداشتم و خودکار رو گذاشتم رو کاغذ دست

 ه؟یچه جور آدم ن،یبگ ریاز جهانگ -
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 .آدم وحشتناک هیبارز  ینمونه  -

 جانم؟ -

 .و صد درصد احمق یبد دهن، کله خراب، شر، عصب -

 .انوردیدر یشم آقا یمتوجه نم -

 .گمیم یمن چ نیفهم یم نیباهاش صحبت کن قهیدو دق هیکاف -.کرد یتلخ ی خنده

 از یرو برداشت. قلپ وانیو لفرستاد  رونیکردم. متوجه منظورم شد. نفسشو به صورت آه ب نگاش

 رو خورد و دوباره گذاشت سِر جاش. خودکار رو برداشتم و با شروع صحبت وانیل یتو آب

 .مشغول نوشتن شدم کردنش

 با دخترا گرفتنش. تا یدو بار یکیبوده ... انگار  یقیترم تعل هیاز کدوم اخالقش واستون بگم؟  -

 رد شیلومتریاز سه ک یموجود ماده ا چیتعهد داده. ه یانضباط ی تهیبخواد تو حراست و کم دلتونم

 .جهتم خرابه نیشه. ظاهرا پروندش از ا ینم

 خب؟ -

 !اکیگفتن معتادم هست، تر یاواخر م نیا -

 :دمیکاغذ بلند کردم و متعجب پرس یگرد شد. سرمو از رو چشام

 واقعا؟ -

 .دیخند

 .بوده عهیکردن. شا یگاه اخراجش منه جناب سروان، اگه معتاد بود که صد درصد از دانش -
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 زنه اخمامو ینم یساکته و حرف دمید یگفتم و دوباره مشغول نوشتن شدم. وقت یلب آهان ریز

 :گفتم یتو هم و با بداخالق دمیکش

 .نیادامه بد -

 خطرناک یها دهی. تمام اشیگن گاوم یبهش م نمیفکره، واسه هم یب میلی... آهان! خ گهید نیهم -

 بسوزونه، به احتمال نود و نه و نه دهم درصد شینفر تو دانشگاه آت هیاگه  یعنیتو کلشه. افتضاح  و

 ... تکار؟ی... مغز جنا ؟یی... ذهن جنا تکار؟یروانشناسا؟ ذهن جنا نیگن ا یم یاز اون بوده. چ دهیا

 اش؟ هیطور! بق نیکه ا -.کنه یتراکتور کار م نیفعاله و ع یلی! اونش خیچ هر

 !بود آقا نیش همسر و ته -

 کردم و به زینوشته هامو از نظر گذروندم. چشممو ر یرو تو دستم تکون دادم و سرسر خودکار

 .شدم رهیخ صورتش

 ن؟یآقا راب -

 بله؟ -

 بود؟ یهومن اهل تالف -

 !بله؟ -

 گرفت؟ یبه دل م نهیک هیاهل انتقام بود؟ از بق یمالک یآقا -

 .کرد و آروم چند بار پلک زد نگام

 .فهمم یسوال نم نیمن ... من منظورتون رو از ا -
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 .کنم یعرض م د،ییبفرما -

 :فکر آهسته گفت یکله اش رو خاروند و بعد از کم پسِ

 .داشت یخب ... خب بستگ -

 ؟یبه چ -

 گه؟ید نهیخب ... اوم ... به کاِر طرف، ... منظورتون هم -

 .دییبله، بله بفرما -

 ؟یمثال چه کار -.داشت یبستگ . به کار طرفگهیخب عرض کردم د -

 .ادینم ادمیاوم ... خب من االن  نکهی... مثال ا ؟یمثال چه کار -

 .انوردیدر یآقا نیفکر کن -

 رو وانیازش خورد و دوباره ل یو آروم به طرف دهنش برد. قلپ وانیحلقه کرد دور ل دستشو

 باد کرد. سرزنشگر به خاطر به سرتاسر اتاق انداخت و لپاشو پر یسرِ جاش. متفکر نگاه گذاشت

 هی. اوردیخودش ن یبه رو یشد ول دمیاون متوجه نشد، شا یکار بچگانه اش نگاش کردم ول نیا

 :برگشت سمتم و بلند گفت دفعه

 .اومد ادمیآهان!  -

 خب؟ -

 شد و یعصبان یلیخ یلیشد. خ یعصبان یلیکرد بعد اون خ یکار هیاز بچه ها  یکیبار ... اوم ...  هی -

 .برخورد هشب
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 :شد. کالفه گفتم ساکت

 خب؟ -

 شیبستر مارستانیزدش که تا سه روز تو ب یجور هی. هومنم گهید یچیخب؟ آهان، خب! ه -

 .کردن

 !نیکن یاغراق م -

 .از دنده هاشم ترک برداشت یکیمن؟ نه به خدا! سرش شکست، دستشو هم گچ گرفتن.  ؟یک -

 .نیبپرس نیتون یم

 !یوحش ی کهیمرت -:لب گفتم ریم. زبه شدت رفت تو ه اخمام

 :رو لبش نشست و شرمنده گفت یقیچون لبخند عم د،یشن انگار

 !نیخودتون ببخش یکنه. شما به بزرگوار یم ادیز یپشت وانت یها یشوخ نیکال از ا -

 :دمیلب غر ریرو لبم نشست. ز یپوزخند

 !معلومه، کامال -

***** 

 ییابرو د،یجو یکه آدامسشو م یانداخت. در حال ییق بازجوبه اتا ینگاه میگذاشت رو پاش و ن پاشو

 :گفت یانداخت و با لحن مسخره ا باال

 .افته یم ییجنا یها الیسر نیا ادیآدم  -

 .شد رهینشست کنج لبش. سرشو کج کرد و بهم خ یلبخند
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 ... کنه یکنن و ... قاتل زبون باز نم یم ییاز قاتل بازجو -

 :گفتم رم،یرنگش بگ یشیم ینگاه از چشما نکهیا بدون

 .باشه جناب یاز تو، همون شکل ییبازجو دمیشا -

 .زد قهقهه

 تیبا شخص نمیب یم ییجنا لمیف یوقت گهیها. د شهیم یعال میخودمون یدرصد! ول هی نیفکر کن -

 .کنم یم یاحساس همزاد پندار خالفکار

 کبارهی. آدامسشو پر بار کرد و نگاش کردم بلکه از رو بره رهیخ رهیو خ دمییرو هم سا دندونامو

 جونم جناب سروان؟ -.ترکوند

 .و به طرفش خم شدم زیم یگذاشتم رو دستمو

 .ومدهیسگم باال ن یتا اون رو اریاونو از دهنت در ب -

 :زدم ادیکج شد. فر لبش

 !اهللی -

 :آورد. با ترس گفت رونشیدستشو کرد تو دهنش و ب دستپاچه

 !ها فهیچشم ... چشم. اعصابتون ضع -

 ؟یچ دم،ینشن -

 گفتم؟ یزیمن چ ،یچی... ه یچیه -

 .نیگفت یزیچ هیچرا  -
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 .گفتم به خودم گفتم یهر چ -

 .بهش رفتم. آب دهنش رو قورت داد یغره ا چشم

 !نیباور کن -

 برداشتم و شروع زیم ینگفت. دستمو از رو یزیداد و چ لیتحو یا دهیزدم. لبخند ترس یپوزخند

 .زدن تو اتاق قدم کردم

 .نیجواب سوالمو نداد -

 ؟یچه سوال -

به هومن  ریسه ماه اخ نیتو ا ادتیفوق العاده ز یعلت تماس ها -:سمتش و شمرده شمرده گفتم برگشتم

 ه؟یچ یمالک

 داره؟ ی... جسارتا به شما ربط دیببخش -

 .رفت باال صدام

 مفهوم شد؟ ن،ید یکنم و شما جواب م یمنم که سوال م نجایا -

 :تکرار کردم یرفت تو هم و صورتشو چرخوند. با بدخلق اخماش

 روشن شد؟ -

 :تکون داد و آروم گفت یاکراه سر با

 .بله جناب سروان -

 .تکون دادم سرمو
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 .شنوم یخوبه، خب م -

 :کرد و بعد از چند لحظه مکث گفت نگام

 .گهید رنیگ ی. خب دوستا با هم تماس ممیمن و هومن دوست -

 واال من و خانمم نیمدت با هم تماس داشت نیکه شما تو ا نقدری! انیا ... مغلطه نکنآق نیمَغلَطه نکن -

 .میبا هم نداشت یدوران نامزد تو

 . لبشو گاز گرفت و بعد از چنددیلبخند رو لبش خشک عیمن سر یخنده که با چشم غره  ریز زد

 :گفت تیبا مظلوم هیثان

 .رهیگ یآدم خندش م نیخب بامزه گفت ن؟یکن ینگام م ینجوریچرا ا -

 .نیخوام، ببخش یمعذرت م -:و آروم گفت نییازش نگرفتم. سرشو انداخت پا نگاه

 .کردم زیرو ر چشمم

 خب؟ -

 :دیپرس جیگ

 ؟یخب چ -

 که یپدر هی نیو آروم آروم ع دمیکش یقینفسمو فوت کردم و چشمم رو بستم. نفس عم کالفه

 خوره، یخواد به دردش نم یکه م یا یسباب بازا نیدو سه ساله اش بفهمونه ا یبه بچه  بخواد

 :گفتم

 ؟یعلت تماس هات به هومن مالک -
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 :. بعد از چند لحظه سکوت گفتدیبه موهاش کش یکرد و دست نگام

 رفت. مثل قبل هم با مردم گرم ینم رونیب ادیحال شده بود. ز یافسرده و ب یلیاواخر خ نیهومن ا -

 ... بود انگار شده زیو مردم گر یگرفت. منزو ینم

 .اش رو انداخت باال شونه

 !نیدوست خواستم کمکش کنم، هم هیبه عنوان  -

 :تمسخر گفتم با

 ن؟یهم -

 .تکون داد سرشو

 زنه؟ یحرف م یو انقدرم طوالن رهیگ یتماس م نقدریتا حاال آدم با دوست افسرده اش ا یاز ک -.اهوم -

 .کردم بهم انداخت. طلبکار نگاش یهیعاقل اندر سف نگاه

 بله؟ -

 :و شمرده شمرده گفت دیکش یپوف

 کمکش کنم به ارم،یدرش ب ییخواستم از تنها یجناب سروان ... قربون اون قد و باالت ... من م -

 هیبا  نیشد. خود شما بخوا یم یانقدر مکالمه هامون طوالن نیبرگرده. واسه هم شیمعمول یزندگ

 و نه یکشه؟ س یمکالمتون چقدر طول م ن،یکن داره، افسرده هم هست صحبت یماریکه ب یآدم

 ها؟ ه؟یثان

 گه. اصال رفتاراش به یداره دروغ م یچ نیگفت ع یم میسیشده نگاش کردم. شم پل زیر یچشما با
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 !یبیبو دار بود. به طرز عج یبیعج طرز

 ن؟یبرش گردون یعاد یبه زندگ نیخب ... تونست -

 .کرد نگام

 !ی... تا حدود یه -

 ن؟یهم خوند یروانشناس -

 .شد یعصبان

 ه؟یسواال واسه چ نیا -

 ... منم که سوال نجایگفتم ا -

 :گفت یحوصلگ یوسط حرفم و با ب دیپر

آقا  یدون یخوبه که م ن،یآفر -.دم یهم جواب م ریو منِ حق نیکن یدونم. شما سوال م یدونم ... م یم -

 .ریجهانگ

 .نشستم یندادم و رو صندل یتیبهم انداخت. اهم یبد نگاه

 .نیسوالمو جواب نداد -

 خواست به اعصابش مسلط بشه، یکه انگار م یمکث طوالن هی. بعد از دیکش قیبار نفس عم چند

 :گفت

 .دوستامو آروم کنم و بهشون کمک کنم یبلدم چه جور ینخوندم ول یروانشناس -

 !به شما کالیبار -



 
 

 
 

387 

 

  

 

  (دست های خونین ) جلد دوم کیستار 

  
  12رابین هود  

  
  انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

 
 .داد لمیوکه از صد تا فحش بدتر بود تح یلبشو گرفت و لبخند پوست

 .به لبخند مضحکش ندادم و به طرفش خم شدم یتیاهم

 ن؟یبا هم آشنا شد ی. چه جورنیبگ تونییاز آشنا -

 ؟یبا ک -

 .چپ نگاش کردم چپ

 ه؟یاالن به نظر شما بحث سر ک -

 :زد و آروم گفت پلک

 !هومن -

 خب؟ -

 . رابطمون در حد سالمشناختمش یاون موقع ها فقط دورادور م نیدوستم باهاش دوسته. واسه هم -

 ه؟یاسم دوستت چ -.نه کمتر شتر،یبود. نه ب کیعل و

 .نیباربدِ خوشب -

 ن؟یبا هم مچ شد نقدریا ییهویشد  یچ -

 کرد رو یشد اداره رو هم خراب م یتونست، پا م یکرد و زل زد بهم. م یحرص دندون قروچه ا با

 نبودن؟ ینرمال یپرونده آدما نیز مظنونکدوم ا چیدونم چرا ه ی! نموانهی. مثل همون هومن دسرم

 یحوصله خودکارم رو تو دستم تکون دادم و بهش نگاه کردم. حساب کار دستش اومد. پوف یب

 :دیکش
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 .نیآرم یشب نامزد -

 :دمیپرس متعجب

 واقعا؟ -

 .بله -

 .شنوم یخب، م -

 .از نظر گذروند چشمامو

 .کرد یم هیداشت گر -

 دهن باز کنم نکهی! قبل از ارون؟ی! اون وقت ننداختنش ب؟یعروسباال. وسط  دیابروهام پر جفت

 .به حرف اومد خودش

 .شلوغ کرده بودن ینداختن و حساب یعروس و دوماد ترقه م لیفام ی. پسرامیهمه تو کوچه بود -

 سادهیعروس تازه بله رو گفته بود. کنار دوستام وا -.دید یآهسته شد. انگار داشت اون شب رو م صداش

 .کردم یاونا نگاه م یها یم و به شلوغ کاربود

 .اومد ییصدا هیدفعه  هی

 .کرد اخم

 بود. کنجکاو شدم و خب رفتم سمت یکوچه کس ی. انگار توبیعج یول فی! ضعبیعج یصدا هی -

 .صدا

 :پا و اون پا کردن گفتم نیهمه مکث و ا نیشد. کالفه از ا ساکت
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 خب؟ -

 .کرد. چشماش برق زد نگام

 » از تاالر رونیب - نیآرم یشب نامزد «

 یدستش رو برد کنج لبش، پک یتو گاری. سدیبرداشت و به اطراف سرک کش یقدم یکنجکاو با

 یهنوز تو گوشش بود. کنجکاو بود و م بیعج یفرستاد. اون صدا رونیزد و دودش رو ب بهش

 به عقب برگشت نیباربد و محمدام ی! با صداهیکه شده بفهمه صدا متعلق به ک یبه هر شکل خواست

 .شد رهیبه جمِع هفت هشت نفرشون خ و

 جهان؟ یر یکجا م -

 .فرستاد رونیزد و دودش رو ب یپک گاریبه س بازم

 .جام نیهم -

 .ده یتو؟ عروس بله رو گفته، االن بزن و برقصه ها، حال م میبر یاینم -:کامران

 !نیا بخورم، شما برکم هو هی نجایخوام ا ینه بابا، حوصله ندارم. م -.کرد یا خنده

 ؟یمطمئن -:بهداد

 .نیآره، شما بر -

 !ها یش یم مونیپش -:کامران

 .چپ نگاش کرد چپ

 !بابا ی. اگهید دیبر ام،یکچل! م رمیخوام که بم ینم -
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 .باشه، پس فعال -

 .و باربد وارد تاالر شدن نیاز محمدام ریپسرها به غ یتو هوا تکون داد. چند لحظه بعد همه  دستشو

 .به اون دو نفر انداخت ینگاه نجها

 ن؟یشما چرا نرفت -

 .کنه یاون تو شلوغه، سرم درد م -:نیمحمدام

 بلندتر و واضح تر شد. مثل بیعج یگفت. صدا یلب آهان ریتفاوت شونه هاشو انداخت باال و ز یب

 !مرد هی یِ  هی... گر یِ  هیگر یموند. صدا یم هیگر یصدا

 یکوچه ا یتو ،یکه نصف شب هیک نیکنجکاو بود که بدونه ا یلیکرد. خ یم وونشیداشت د یفضول

 دیکنه. طرف عقلش کم بود؟ شا یم هیگر یها یداره، ها هیمراسم نامزد یکنارش محل برگزار که

... 

 .نده و به طرف کوچه بره یتیو باربد اهم نیاز حدش باعث شد به حضور محمدام شیب یکنجکاو

 :دیپرس یو با کنجکاو دیکارش به طرفش دو نیبا ا نیمحمدام

براقش  یمشک یو با کفشا نیرو انداخت رو زم گاریبار س نیزد، ا گارشیبه س یپک ؟جهانیر یکجا م -

 رو گاریس

 :کرد و آروم گفت یکرد. تک سرفه ا له

 ؟یشنو یم -

 .گرد شد چشماش
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 و؟یچ -

 :و آهسته گفت شینیرفت سمت ب دستش

 .! گوش کنسیه -

 یزیاومد. چ یم یبیعج یبود. صدا ریکرد. حق با جهانگ زیاش رو تساکت شد و گوش نیمحمدام

 .هیگر یصدا هیشب

 است؟ هیگر یصدا -

 .شد رهیبهشون خ یو با کنجکاو وستیهم به جمعشون پ باربد

 چه خبره بچه ها؟ -

 :توجه به سوال باربد، محمد رو مخاطب قرار داد و آروم گفت یب جهان

 .هیچ نمیدونم، من برم بب ینم -

 .شد دهیکش نیاز قدم برنداشته بود که بازوش توسط محمدام قدم

 .سر جات نیکنه، بش یزنه شکمت رو سفره م یآدم ربا باشه! م دیزده به سرت؟ شا -:نیمحمدام

 یدفعه دستش باال رفت و محکم کوبوند پس کله اش. صدا هیبهش انداخت.  یهیعاقل اندر سف نگاه

 یمای. سگهید ینیب یچرت و پرت م یلمایمحمد؟ از بس ف یاحمقتو چقدر  -.بلند شد نیمحمد ام آخ

 .کرده یمخت اتصال

 کرد یکه مدام داشت جهان جهان م نیبه محمدام یبه طرف کوچه حرکت کرد و ذره ا دوباره

 . دلشدنیدو یکه دنبالش م دیاون دو نفر رو هم شن یقدم ها ینداد. چند لحظه بعد صدا تیاهم
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 .اومد، مطمئن بود یجا م نی. صدا از همدیکش ی. سرکدیه سر کوچه رسشد. چند قدم بعد ب قرص

 چشمش یکیاون تار یکرده بود. تو کیتار یکوچه رو تا حدود یبرق سوخته و فضا ریت چراغ

 به جلو یکرد. قدم یم هیمچاله شده بود و زار زار گر واریگوشه کنار د هیکه  یبه شخص خورد

 :و بلند گفت برداشت

 ؟یهست ی! تو کیآها -

 . دستستادیو پشت بهش ا دیاز جاش پر ریجهانگ یمچاله شده بود، با صدا نیزم یکه رو یشخص

 و پنجه دیدوباره به گوش رس ریجهانگ یشد. صدا دهیصورتش کش یآروم باال رفت و رو لرزونش

 .دیاعصابش کش رو

 ؟یکن یم کاریچ نجایا -

 .پسر قد کوتاه هیبهش انداخت. پسر بود،  ینگاهشد از پشت  دیاز جانبش ناام یجواب دنیاز شن یوقت

 آدم زه؟یم زهیقدر ر نیشد؟ پسر ا یقدر قد کوتاه م نیبا خودش فکر کرد، مگه مرد هم ا ریجهانگ

 .رو لبش نشست یفکر لبخند نیافتاد. با ا یو هفت کوتوله م یبرف دیسف ادی

 زرافه مانند خودش، پسره مثل کرد اما خب در مقابل قد یم یانصاف یداشت ب ریکه جهانگ البته

 . چند لحظه بعد هر سه نفر کناردیچیو باربد تو گوشش پ نیمحمدام یقدم ها یموند. صدا یم جوجه

 یپسر به عقب برگشت و با طلبکار هیکردن. بعد از چند ثان یبودن و به مرد نگاه م ستادهیا هم

 :دیرنده پرسو بُ زیتو هم و ت دیبه اون سه نفر انداخت. اخماشو کش ینگاه

 !ش؟یفرما -
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 :و آروم گفت دیچسب ریجهانگ یبه عقب برداشت. به بازو یهومن ناخواسته قدم دنیبا د نیمحمدام

 :گفت یبا بدخلق هومن!اس، تو رو خدا وونهیپسره د نیا م،یجهان بر -

 امرتون؟ ستم،یمگه با شماها ن -

 غرق یشد. چشما رهیبه هومن خآزاد کرد و  نیحوصله بازوش رو از دست محمدام یب ریجهانگ

 که کنار یکوچه ا یتو قایچرا دق دیفهم ی. نمدیدرخش یهومن از همون چند متر فاصله هم م اشک

 رفتار کنه تا استیکرد با س یکرد. سع یم هیگر یها یبود، داشت ها یمراسم نامزد یبرگزار محل

 کرد، احتماال یت از پا خطا منداشت و اگه دس یارضا بشه. ظاهرا اعصاب درست و حساب شیکنجکاو

 .آورد جلو چشماش یم باباشو

 ن؟یاوم ... خوب -

 !یبود، عال یکنج لب هومن نشست. هه! خوب؟ عال یپوزخند

 .نیهوا بهتر هیظاهرا شما  -:هومن

 :دیبار نال نیچنگ زد و ا ریجهانگ یخطر رو احساس کرد. مستاصل به بازو نیمحمدام

 .میجون مادرت بر -

 .باز شد یلبش به لبخند دهینکش هیانداخت. به ثان نیمحمدام یبه سر تا پا ینگاه هومن

 ... زیعز نیبه! آقا ام -:هومن

 .زد یپوزخند

 دنده ات چطوره؟ -
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 .ستیجلو دارش ن یچیه گهیزنه به سرش، د یم یدونست وقت یاز ترس گشاد شد. م چشماش

 بچه نیبشه. ع یبستر مارستانیب تو یمثل همون روز که کتکش زد و باعث شد دو سه روز درست

 .تو رو قرآن ریجهانگ -:و ملتمس گفت دیرو کش ریجهانگ نیبود. آست دهیسه ساله ترس یها

 شده رهیباز شد. با تمسخر به حرکات احمقانه و صد درصد بچگانه اش خ یهومن به لبخند کج لب

 حال حاضر یحرفه ا ریگ یکشت نی(معروف تر کریآندر ت د؟یترس یبود؟ هه! چرا نم دهی. ترسبود

 !نبود یکه عدد نی. امدیترس یخورد، مثل سگ م یکتک م یطور نی) هم اجهان

 :دیلب غر ریاو جدا کرد و ز یکالفه بازوش رو از دستا ریجهانگ

 ؟یکن یبچه ها ونگ ونگ م نیع یه هی! چیصاب مُرده رو، کچلم کرد نیول کن ا -

 :دیشد، نال یم ریحقهومن ت یداشت جلو نکهیتوجه به ا یب نیام

 ی. به تو چه ربطمیکنه. پاشو بر یم یکیزنه هر سه تامونو با آسفالت  ی! مهیپسره روان نیبه خدا ا -

 فضول؟ ی کهیکنه مرت یم یچه غلط نجایا ن،یا داره

 :دیکش ادیفر هومن

 ... کهیو هفت جد و آبادت مرت ییتو یروان -

 خواست به ی. دلش مدییهم سا یهاش رو رو با حرص دندون نینثارش کرد. ام یکیفحش رک و

 شه و فقط خودش رو ینم فشیدونست حر یخب، م یخوره بزنتش ول یحمله کنه و تا م طرفش

 :شد و التماس کنان گفت زونیآو ریدوباره از جهانگ نیهم یکنه. برا یدوستاش سبک م یجلو

 .میپاشو بر ؟ی! جهان تو مگه فضول مردمگهید میبر -
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 داد و یلوس گوش نم یبه هر سه نفر انداخت. چرا جهان به حرف اون پسره  ینگاه ظیبا غ هومن

 .زن مردم شده بود نینازن ره؟یذاشتن تا به حال خودش بم یکرد؟ چرا تنهاش نم یکم نم شرشو

 خواستن از جونش؟ یم یسه احمق چ نیرفته بود و اون وقت ا نشینازن

االن هر  نیهم ایندارم، خب؟  یمن اعصاب درست و حساب -:در هم گفت یو با اخما دیرو باال کش شینیب

 ای ن،یکن یسه تاتون گورتونو گم م

 .رونیفرستم ب یجا م نیاز ا جنازتونو

 :گفت یزد و با مهربون یلبخند ریجهانگ

 ... نیبب -

 :صداشو انداخت رو سرش و نعره زد هومن

 !اهللیاز جلو چشمام،  نیگم ش -

 یشد. چند لحظه بعد با تاسف سر رهیهومن خ یبه صورت برافروخته با بُهت اومد جلو و  باربد

 :داد و سرزنشگر گفت تکون

 ؟یکن یم کاریچ یهومن؟ دار -

 :دیچیخش دارش تو کوچه پ یهومن. صدا یگلو خیب دیچسب بغض

 .نداره یبه شماها ربط -

 :دیکش ادیفر

 .ربط نداره ن؟یفهم یربط نداره. م یکره خر چیبه ه -
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 :گفت یستاشو گرفت باال و با مهربوند ریجهانگ

 ... . فقطمیبه کارت ندار یچته پهلوون؟ ما کار -

 .به طرف باربد گرفت دیتهد یانگشتشو به نشونه  هومن

 نیگم ش نیدم دستتون ها. دِ بر یم یکار هیبگو من کله خرابم. به سرم بزنه  نایبه ا نی... بب نیبب -

 ؟یکن یختره خودتو نابود مد نیبه خاطر ا یدار -:باربد.کثافتا

 ها؟ یکن یکه تو کارم فضولم م یکارمیچ ؟یَننَم ؟یبابام که؟یداره مرت یبه تو چه؟ به تو چه ربط -

 فروتن؟ نیمجلس؟ عاشق نازن نیمتر باز موند. هومن عاشق بود؟ عاشق عروس ا مین ریجهانگ دهن

 شد؟ یبود؟ مگه م شیکه امشب نامزد یدختر نیهم

 .بشه رهیگشاد شده بهش خ یباعث شد با چشما دیچیو سرش پهومن ت ی نعره

 زنمت یم یبه جون مادرم جور ؛یو واسه من پدربزرگ بش حتیتو فاز نص یبر یباربد، بخوا نیبب -

 .یبُز بد یصدا که

 :زد داد

 ته؟یحال -

 :گفت یفیضع یناخواسته باز شد و با صدا ریجهانگ دهن

 ؟ینیتو عاشق نازن -

 :کرد. بهت زده تکرار کردفقط نگاهش  هومن

 !آره؟ -



 
 

 
 

397 

 

  

 

  (دست های خونین ) جلد دوم کیستار 

  
  12رابین هود  

  
  انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

 
 به سرش آورده بود؟ به ییبه سرش اومد؟ چه بال یی. عاشقش بود. چه بالدیهومن لرز یها لب

 شده بود. بخاطر اون دختره ریدختر با همخونه هاش درگ هیبود. بخاطر  ختهیدختر اشک ر هی خاطر

 رشیشده بود. تحق ریود. تحقرو تحمل کرده ب نیراب یکثافت متلک ها و فحش ها و کتک ها ی

 کرد؟ کاریاون چ یول کردن

 کرد کل بجنورد رو به نامش ینُنر کمتر بود؟ پول نداشت؟ اشاره م نیاز اون آرم زشیچه چ هومن

 که بهتر بود. نبود؟ فوقشم که از اون بدتر بود. خب ختیر یب نینداشت؟ از اون آرم افهیزدن. ق یم

. هومن خوب بود. آدم بود. دیاش لرز چونهنکردن؟ اخالق نداشت؟ عمل یکرد. مگه ملت یم یجراح عمل

 هیشده بود  نینداشت. بخاطر نازن یبه کار کس یکار

 یعصب یپسره  هیکرد به مردم. شده بود  یخورد حمله م یم یبه توق یچاک و دهن که تا تق یب پسر

 .اریبه تمام ع یروان هی ،یوحش هیپرخاشگر.  و

 :گفت یبیخشم عج با

 ؟یدار یره. مشکلآ -

 بود که داشت از دستش ینیعشق هومن به نازن یو زار هیبود. پس علت اون همه گر جیگ ریجهانگ

 بود یپسر نیگفتن، هم یکه م یاون نبود؟ پس اون فرهاد فرهاد یرفت؟ مگه داماد همخونه  یم

 د؟یلرز یبود و پاهاش م ستادهیروبروش ا که

 باربد یبودن، درد گرفت. حواسش رفت پ ختهیتو سرش ر همه سواالت جورواجور که نیاز ا سرش

 یبزرگ باربد گم شد. صدا یشونه ها نی. سر هومن بدیبه طرفش رفت و آروم تو آغوشش کش که
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 ... و دلش رو به درد آورد دیچیتو گوشش پ فشیضع ی هیگر

 » امروز «

 .یصندل یدادم به پشت هیتک

 بعد؟ -

 آب یخودش کم یجوابمو بده پارچ آب رو برداشت. برا نکهیاش رو انداخت باال و بدون ا شونه

 خودکارمو تکون دادم و حرکاتشو از یو پارچ رو گذاشت سِر جاش. عصب ختیر یبلور وانیل یتو

 .گذروندم نظر

 آقا؟ نیجواب منو نداد -

 به بدنش داد و نفسشو یرو گذاشت سر جاش. کش و قوس وانیخورد و ل وانیل یاز آب تو یقلپ

 .ردک فوت

 :تحکم گفتم با.چقدر سرده -

 بعدش؟ ستم؟یمگه من با شما ن -

 .ترکوند یآروم شد اومد تو مجلس و حساب نکهی. بعد اگهید یچیه -

 :به رون پاش و با خنده گفت دیکوب

 !انداخت. بخدا یلنگ م ششیپ لهیداد جم یقر م یجور هیبه مرگ جناب سروان،  -

 بلند یاعصابم. از رو صندل یرو دیوده اش پنجه کشل یاز شدت خشم مشت شد. خنده ها دستم

 :زدم ادیو فر شدم
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 ؟یمنو مسخره کرد -

 :زدم ادیدهن باز کنه، بلندتر از قبل فر نکهیدرجا رو لبش خشک شد. قبل از ا خنده

 !االن نیببر بازداشتگاه. هم نویسامان ا -

 :. با التماس گفتدیپر رنگش

 که داشت ی. همون جوردیبه جون خودم رقص ن؟یش یم یانجناب سروان، تصدقتون برم چرا عصب -

 گم. اصال آقامو کفن ی. به جون مامانم دروغ نمدمی. من خودم ددیرقص ختیر یوسط اشک م اون

 .باشم، بخوام شما رو مسخره کنم کرده

 :و خم شدم زیبه م دمیکوب

 ... که ارمیبه سرت م ییخاله ات؟ بال یجا کجاست؟ خونه  نیا یفکر کرد -

 .وسط حرفم دیپر

 .چپ نگاهش کردم چپ.خوام ی. من معذرت مدیتو کار نبود. ببخش یبخدا قصد -

 !نیاقا من غلط کردم. ببخش -:ریجهانگ

 .زد یا دهیاز صورتش بر نداشتم. لبخند ترس چشم

 . باشه؟گهیکردم د جایب -

 .فاصله گرفتم زیتاسف تکون دادم و از م یاز رو یسر

 اش؟ هیبق -

 :روم گفتزد. آ پلک
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 ... رقص گهید یچیه -

 .حرص نگاهش کردم با

 اش؟ هی. بقیاونو که گفت -

 .هفته بعد شمارش رو از باربد گرفتم هی. گهید یچیاش. ه هیآهان. بق -

 چرا؟ -

 .خواستم باهاش دوست شم یاومد. م یم یبه نظرم آدم جالب -

 خب؟ -

 طونیزد. باالخره تونستم از خر ش یم یمدت افسرده شده بود. مدام حرف از خودکش نیا یتو -

 .نییپا ارمشیب

 .کج شد لبم

 :شد و اعتراض کرد زمیلحن تمسخر آم ؟متوجهیچه جور -

 !جناب سروان؟ -

 .قدم زدن ییاتاق بازجو یکردم تو شروع

 گفت؟ یم یمدت چ نیهومن تو ا -

 ؟یچ یعنی -

 زد؟ یحرف م یحرفاتون در مورد چ یتو -

 .نینخب در مورد خودش و ناز -
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 گفت؟ یم یچ -

 خورم و خودمو خالص یم ازپامیدونم، دو بسته قرص د یو. چه م نینازن ایکشم  یخودمو م ایکه  -

 !اتیچرند نیکنم و ... . از ا یم

 کرده؟ یتا حاال اقدام به خودکش -

 یشده ملت رو نابود کنه، نم یعنیهومن جون دوسته.  نیدون یدونم، نه. م یکه من م ییتا اون جا -

 !ن؟یدون یمو از سر خودش کم بشه. م هی ذاره

 .شدم تو چشماش رهیسمتش و خ برگشتم

 کنه؟ دیرو تهد نینازن یتو بهش گفته بود -

 :زده گفت بهت

 ؟یچ -

ام که بخوام بهش بگم  کارهیبه جان مادرم اگه من بهش گفته باشم. اصال من چ -.یبه نفعته حاشا نکن -

 دیرو تهد نینازن

 .کنه

 کنه؟ یم دیرو تهد نیهومن نازن یدون یپس م -

 :مکث آروم گفت یکرد. بعد از کم کپ

 .امم .. خب ... خب آره -

 .شنوم یم -
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 ... خب یول ستیخواستم بهش بقبولونم کارش درست ن یکنه. م یم دشیدونستم تهد یفقط م -

 .داد ینم گوش

 اش؟ هیبق -

 .کرد نگاهم

 .بود نیسر و تهش هم -

 :کردم زدم. زمزمه یپوزخند

 !یگ یتو که راست م -

 .به موهام و نفسمو فوت کردم دمیکش یموند. کالفه دست رهیخ زینگفت و به م یزیچ

***** 

 .شدم رهیهمه مِن مِن کردن خودکارمو تو دستم جا به جا کردم و بهش خ نیاز ا کالفه

 خب؟ -

 !ستیهومن قاتل ن -:دفعه گفت هیکرد و  نگاهم

 کشتش؟ یبه شما گفته که نم ؟یجد -

 :دیکرد. نال نگاهم

 یشناسمش. ... اون ... اون آزارش به مورچه هم نم یمن ... من ... من همخونه اش بودم. من م -

 .رسه

 :دادم و گفتم هیتک یحوصله به صندل یب
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 ... شناسه چه برسه به یحرفا رو. آدم بچه اش رو نم نیا نیول کن ز،یعز یآقا -

 .وسط حرفم دیپر

 یکردم. چم و خم اخالقش رو م ی. من ... من دو سال باهاش زندگهیون مرد خوبجناب سروان ا -

 گم؟یم یچ نیدون یکارها رو نداره. م نی... اون ... اون اصال جرات ا دونم

 شدم. نفساش تند بود رهیخ شیعصب یشده به حالت ها زیر یو با چشما زیرو م دمیرو کوب خودکار

 کرد. اعصابم رو خط یگفت ده بار من من م یکلمه م هی شکوند. یمدام قلنج دست هاش رو م و

 گفتم قاتل ینداره و ساعات قتل خونه نبوده، م یدونستم با مقتول مشکل یکرده بود. اگه نم یخط

 !خودشه

 یاز دعوا ریپرسم هومن تا حاال به غ ی. دارم منیگ یم یگم، شما چ یم یپور، من چ انیآر یآقا -

 اد؟یخطرناک ب ای بیعج یلیکه به نظرتون خ یا یریته؟ درگداش یریبا مقتول درگ یلفظ

 .لرزونش رو تو هم قفل کرد یدستا

 ری.. مال زیبهتون که ... که ... شب قتل ... چ میکه هومن قاتله؟ گفت نیشما ... شما چرا اصرار دار -

 ن؟ی. امم ... مگه نکردنیکرد قی. خودتونم که تحقبوده

 !نیخستم کرد -:لب گفتم ری. نفسمو محکم فوت کردم و زگرد شده نگاهش کردم یچشما با

 :دستشو شکوند و مظلوم گفت قلنج

 !رمی. بمیآخ -

 نه؟ ای. آره نیآقا فرشاد جواب منو بد -
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 :تکرار کرد مصمم

 .گناهه یهومن ب -

 !نجات بده نایمنو از دست ا ایتاسف تکون دادم. خدا یاز رو یو سر دمیکش میشونیبه پ یدست

 .دار شدخش  صداش

 کنه؟ اون ... خب اون عاشق بوده. از یم دیرو تهد نیگفتن بهتون؟ که ... که نازن یخب .. خب چ -

 ن؟یدار یعاشق چه توقع آدم

 .دیچیپ ییتو اتاق بازجو میعصب ی خنده

 .نیخود مجنون! جواب منو بد ی. اون عاشق. اصال هومن مالکیگ یهه، عاشق!! شما درست م -

 تو ن،یکفشش به زم دنیتق تق کوب ینگاه نگرانش رو به چشمام دوخت. صداکرد و  سیرو خ لبش

 بگه یزیشد. لب باز کرد تا چ یم نییصورتم باال و پا یبود. نگاه نگرانش مدام رو دهیچیاتاق پ کل

 :انگار منصرف شد. نفسشو محکم فوت کرد و زمزمه کرد اما

 !نه -

 .براندازش کردم موشکافانه

 .تکون داد یشد. وحشت زده سر ن؟شوکهیدون یم یزیشما چ -

 !دونم یم یمن؟ نه ... اصال! من چ ؟یک -

 :گفتم رم،ینگاه از چشماش بگ نکهیا بدون

 .رسه آقا فرشاد یطور به نظر نم نیا یول -
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 :تکون داد و تند تند گفت یسر

 .دونستم رو بهتون گفتم یم یدونم؟ هر چ یم یدونم. من چ ینم یچیمن ه -

 یشده اش پوست دیصورتش رو از نظر گذروندم. لب سف یکردم و تک تک اجزا زیرو ر چشمام

 به طرز شیشونیپ یو درشت عرق رو زیبود و قطرات ر دهیشده بود. رنگ صورتش پر یپوست

 .زد یذوق م یتو یبیعج

 :گفتم یلحن آروم با

 .یبهمون بگ یدون یم یبه نفعته هر چ -

 ادیمثبته که خوشش نم یدونستم از اون آدم ها ی. مدی! بدجور هم ترسدیبه هدف خورد. ترس رمیت

 .. صداش مثل پتک خورد تو سرمفتنیو قانوناش در ب سیپل با

 !دونم جناب سروان ینم یچیمن ه -

 :گفتم یخم شدم و با بداخالق زیم یمحکم فوت کردم. رو نفسمو

 جرمه؟ هوم؟ سینکردن با پل یکه همکار یدون یم -

 :زمزمه کرد ،یقورت داد و بعد از سکوت نسبتا طوالن کرد. آب دهنش رو نگاهم

 تونم بندازمت بازداشتگاه؟ یم یدون یم -!دونم یم -

 :دی. لب لرزونش باز شد و نالدیچپش پر پلک

 .دونم ینم یچیمن ه نیباور کن -

 .بلند شدم. شروع کردم تو اتاق قدم زدن یصندل یانداختم باال و از رو شونمو
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 .نیدون ینم یچیهباشه، قبول. شما  -

 .حرکت کردم و روش خم شدم زیسمتش. به طرف م برگشتم

 !به حالت ی. وانیو به ما نگفت نیدونست یم یزیبر احوالت اگه بفهمم چ یوا یول -

 .نگفت یزیو چ نیی. سرشو انداخت پادیکرد. چونه اش لرز نگاهم

 . گزارشرونیاومدم ب ییق بازجواز اتا دن،ینرس جهیاز ربع ساعت سر و کله زدن باهاش و به نت بعد

 عطا حاتیتوض مچهین هی دنیرو به مافوقم دادم و بعد از شن نیو فرشاد و راب ریاز جهانگ ییبازجو

 تموم شده فتمیگزارش رو ازش گرفتم تا تو خونه مطالعه اش کنم. ش ن،ینازن یحرف ها ی درباره

 داد. از اداره یکرد و اجازه م یغرغر نم نیرحسیخواستم تا خود فردا بخوابم. البته اگه ام یو م بود

 تازه دیبه آسمون انداختم. خورش یسامسونتم رو تو دستم جا به جا کردم و نگاه فی. کرونیب اومدم

 یصندل یرو پرت کردم رو فمیشدم. ک نیو سوار ماش دمیکش میشونیبه پ یکرده بود. دست غروب

 ادیتا حالم ب دمیکش قی. چند بار نفس عمدادم هیتک یصندل یراننده و چشم بسته به پشت کمک

 .ازم گرفته بود یادیز ینبودن، انرژ میمستق یپل صراط چی. بحث کردن با سه نفر که به هسرجاش

 ... نیکنم. فقط هم دایبود که زودتر قاتل رو پ میقلب یروزا آرزو نیا

 راه افتادم. دستمفرستادم و سرجام درست نشستم. استارت زدم و به  رونیبه صورت آه ب نفسمو

 کردن آهنگ ها، باالخره به نییباال و پا یکردم. بعد از کل یرو پل یسمت ضبط صوت و آهنگ رفت

 صداهاشون.دادم به پنجره و با دست راستم فرمون رو چرخوندم هیاز دستامو تک یکی. دمیآهنگ آروم رس هی

 دروغ؟ یگفت؟ ک یراست م ی. کرمیشد سرسام بگ یو باعث م دیچیپ یتو سرم م
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 ... یا گهیکس د دیشا ای ن؟ینازن ر؟یجهانگ ایفرشاد؟  ن؟یقاتله؟ هومن؟ راب یبود؟ ک یچ قتیحق

 !ریبوده. مال ریاون مال یاومد؟ ول یکه انقدر از مقتول بدش م یبکشنش؟ هومن دیقاتله؟ چرا با یک

 نیراب یوره؟ ولخواست گناه خودش رو بش یم دیگفت؟ شا یاز هومن بد م نقدریکه ا ینیراب دمیشا

 !مشکوک یفرشاد؟ فرشاد آروم ول ایشاهد آورده بود که ساعات قتل منزل نبوده.  هم

 :لب تکرار کردم ریز

 !مشکوک -

 یم دیام یکرده باشن؟ ول یکیبا شاهده دست به  دی... شا دیهم شاهد آورده بود. شاهد! شا اون

 نداره یمشکل یبا کس ینداره آدم وقت یلیدل چینداشته. پس ه یمشکل نیمقتول با فرشاد و راب گفت

 .بکشتش

 :زد ادیتو سرم فر نیراب یهمه افکار جورواجور به درد اومد. صدا نیاز ا سرم

 »- هومن هیمحله بود و  هیخوردن.  ینبود. ملت به سرش قسم م یختیر نیسروان هومن که ا جناب

 دونم چه مرگش شد ینداشت. نم هیبقبه کار  یپسرِ آقا، مهربون، درس خون. اصال کار هی! یمالک .«

 رهیمختلف که پشت چراغ قرمز مونده بودن، خ یها نیو به انبوه ماش ستادمی. ادمیچراغ قرمز رس به

 تو دستش بود، رو گرفته بود و از یرو که بستن یکه دست پسرک ی. نگاهم افتاد به خانم چادرشدم

 مقتول مقابلم نقش بست. آقا و یچهره  پسرک، یچهره  یلحظه به جا هیشد.  یرد م ادهیپ عابر

 نمونده بود، کم شیبه عروس یزیاز دست دادن پسر جوون که چ دن؟یکش یم یچ یاعتماد خانم

 خبر یاز خدا ب هیو به ثمر رسوندنش تالش کرده بودن، بعد  تیترب یعمر برا هی. ستین یدرد
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 ابونیکه کنار خ یا یفود فروشو به فست  دیبود و اونو کشته بود. سر دو سوت! سرم چرخ اومده

 :دیچیتو گوشم پ نیرحسیام نیریبچگانه و ش یشدم. صدا رهیخ بود،

 »- گهیبسه د م؛یکن یفست فود کوفت م میآه ... بابا از هفت روز هفته، هشت روزش رو دار !«

 !پسرکم -:رو لبم نشست. زمزمه کردم یکمرنگ لبخند

 رو کمرم قیعم یکردم؟ لرز یم کاریکشت، من چ یرو م ریام یلحظه از ذهنم عبور کرد، اگه کس هی

 .نیپدر و مادر آرم چارهیفکر کردن بهش برام عذاب بود چه برسه به اتفاق افتادنش. ب ی. حتنشست

 !دنیکش یم یچ

 قتل ریبود. درگ ریبه خودم اومدم و حرکت کردم. ذهنم درگ میپشت سر یها نیبوق ماش یصدا با

 .نیآرم

 :کردم زمزمه

 !نی... آرم نیآرم -

 :دیچیهومن تو سرم پ یصدا

 »- یبشه. چرا نخواست؟ من جونمو براش م میزندگ کی. نخواست! اون .. اون نخواست که شرنشد

 از اون نامزدش کمتر بود میکمتر بود؟ چ نیاز اون آرم میدادم. مگه من چ ؟«

 ق داشت؟ حقزدم. هومن ح ی. زهرخندشیخبر نامزد دنیشن تیسال صبر کردن و در نها کی

 برنجه؟ نیبشه؟ حق داشت از دست نازن ریدلخور باشه؟ حق داشت تو مالعام با مقتول درگ داشت

 بشه؟ حق داشت از وونهیو د یپسر وحش هیبه  لیکنه؟ حق داشت تبد هیگر یداشت شب نامزد حق
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 و آدم گله داشته باشه؟ عالم

 بود؟ خوب بود یآدم خوب ؟یومن مالکبود؟ ه ی. هومن کدنینرس یا جهیسال صبر کردن و به نت هی

 ... ایبود  یا نهیبدجنس؟ ک ایبد؟ مهربون بود  ای

 یحس ؟یچ نیبود؟ نازن یداشت واقع نیکه به نازن یفقط ادعا داشت؟ احساس ایعاشق بود  هومن

 هم مثل هومن دوستش داشت؟ نیداشت؟ نازن بهش

 یبرا ینقش بست. صداش شد جواب لم داده بود، تو ذهنم یکه رو صندل الیخ یب یعطا ی چهره

- دونم یعاشقانه هم بهش نگفتم. نم یکلمه  هی یندادم. حت یدیگفت من بهش وعده وع یم دخترِ.سوالم

« 

 وقت چیگفت من اصال دوستش نداشتم و ندارم. ه یکنه. م الیخودش فکر و خ شیباعث شده پ یچ

 نبود شیاون حال یول هیینکردم که اون فکر کنه خبرا یهم کار .«

 ابونیبود روندم. خ ن،یرحسیمنصور، دوست ام یکه خونه  یابونیرو دور زدم و به طرف خ دانیم

 که شروع شده بود، دوباره یکرد. کالفه از آهنگ مزخرف یعبور نم یادیز نیبود و ماش خلوت

 تا باهاش شام بپزم، دور زدم و به طرف میخونه ندار یتو یزیچ نکهیا یادآوریکردم. با  عوضش

 .از سوپرمارکت ها که صاحبش آشنام بود، حرکت کردم یکی

 یم یکرد؟ از چ یرو پنهون م یو مظلوم فرشاد مقابل چشمام نقش بست. داشت چ دهیترس یچشما

 گفت ده بار آب دهنش یکه م یشد با هر کلمه ا یباعث م یشناخت. چ یقاتل رو م دیشا د؟یترس

 شناخت؟ چرا یقاتل؟ مگه قاتل رو م ؟یاز چ ؟یاز ترس؟ ترس از ک ریغ یزیقورت بده؟ چ رو
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 نگفت؟

 ایچهار نفر  نیا نیب یاتفاق هی دیبخاطر قاتل نبوده؟ شا دمیشا اره؟یسرش ب ییبال دیترس یم دیشا

 رسوند؟ چرا نگفت؟ یما رو به قاتل م ه؟یخواد اونو بگه. اون اتفاق چ ینفر افتاده که فرشاد نم سه

 به قاتل یربط هیقض دمیبا قاتل همدست بود؟ شا دیگفت؟ شازبونشو نچرخوند و بهمون ن چرا

 که یزیخاص. چ زیچ هی ایبد،  زیچ هیدونست.  یدر مورد مقتول م یزیچ هی. مثال ... مثال نداشت

 فکر لبخند نیبا وجود داشتن نامزد، دوست دختر داشت. از ا نکهیقتل. مثال ا یبشه برا یا زهیانگ

 :به موهام و زمزمه کردم دمیکش یرو لبم نشست. دست یقیعم

 !چرت نگو -

 یدونست ول یرو م یزیچ هینبود.  یمورد شک نیا یخبر داشت. تو یزیبود؟ از چ یچ هیقض واقعا

 کس ایخودش؟ قاتل؟  ؟یک یدردسر بشه. برا دیترس یم دیابراز کردنش رو نداشت. شا جرات

 کرد، راهنما زدم. چند یاش رو پاک م مغازه ی شهیداشت ش رونیکه ب ب،یمغازه و شع دنید با... گهید

 فیرو پارک کردم. دستم رفت سمت سامسونتم و بعد از برداشتن ک نیگوشه ماش هیبعد  لحظه

 :بلند گفتم بم،یج یذاشتم تو یرو م میپول فیکه ک یشدم. در حال ادهیپ نیاز ماش پولم،

 ن؟یگل. چطور بیبَه! آقا شع -

 گذاشت و با نیزم یپاک کن رو رو شهیزد. ش یقیعم لبخند دنمیبه عقب برگشت. با د بیشع

 .به طرفم اومد ییخوشرو

 .رو نجایا نیسالم جناب سروان. حال شما؟ احوال شما؟ بابا منور کرد -
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 .کردم و محکم باهاش دست دادم یاز ته دل ی خنده

 در خدمتتون. خانواده خوبن؟ خانم؟ بچه ها؟ همه خوبن؟ میقربانت. هست -

 .ادی ینم گهیچطوره؟ د نیرحسیخدمتتون جناب سروان. امسالم دارن  -

 .و مشغول پاک کردن شد دیپاک کن رو برداشت. چند قطره به در پاش شهیشد و ش خم

 .نداره یتلل یللی یحال و حوصله  هیچند وقت گهیخوبه، شکر. د رمیام -

 .دیخند

 یرفت. م یو م دیخر یله هوله ماومد ه یمدت از راه مدرسه م هی ه؟یچ یتلل یللیانصاف،  یبابا ب -

 .ستیازش ن ی. خبردمشید

 .بود ییخوش قد و باال انسالیشدم. مرد م رهیتکون دادم و از پشت به قامتش خ یسر

 .ادیگم بازم ب یچشم! بهش م -

 پاک کن گرفته بود، باال رفت و عرق شهیخنده نگاهم کرد. دست راستش رو که باهاش ش با

 ؟یالزم دار یزیمت روشن. جانم داداش؟ چچش -.رو پاک کرد شیشونیپ

 .داشتم دیخورده خر هی نیاگه اجازه بد -

 .امیبردار. منم االن م یدوست دار یبرو تو. برو هر چ -

 و جمع و جورش کینسبتا کوچ یوارد مغازه  یتعارف چیه یلب تشکر کردم. ب ریزدم و ز یلبخند

 و هزاران یانواع چپس و پفک، انواع تن ماه ها، تیسکوئی. انواع بدیاجناس چرخ ی. نگاهم روشدم

 هله دنیخر یبرا یهزارتومان ستیشدم ب یبود صد در صد مجبور م نجایا نیرحسی. اگه امگهید زیچ
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 !شناسمش یخرج کنم. من که م هوله

 .دیهومن، پنجه رو اعصابم کش ی دهینخراش ادیفر یثابت موند. صدا نایپفک ل یرو نگاهم

 »- جو هی. گفت رتمیغ یشرفم، گفت ب یکه به نامزد دوستش نظر داره. گفت بلجن  هیکثافتم.  گفت

 و عرضه ندارم رتیغ . «

 .حاتشیرو برداشتم و شروع کردم به خوندن توض یکردم و به سُس زیرو ر چشمم

 :تو سرم نعره زد هومن

 »- رونیخواست منو از خونه بندازه ب یخواست ... م یم .«

 ادیبار فر نیهومن ذهنم رو خفه کنم اما ا یضاش رو از نظر گذروندم تا صداانق خیو تار دیتول خیتار

 .هم بهش اضافه شد نیراب

 »- .کنم یکنه. که فالن فالنت م یم دیرو تهد نیبودم نازن دهیزده بود به سرم. شن گهیاواخر د نیا

 به شونویزندگخواستم  یخواستم دست از پا خطا کنه. نم ی! نماتیچرند نیکنم و از ا یم بدبختت

 ی... ول ی... ول یکیزیف یدعوا ،یلفظ ی. هر روز، هر شب. دعوامیشد یم ریبکشه. با هم درگ گند

 کنه. هر روز بدتر از یم یهمخونه اش باز یداد. انگار براش مهم نبود داره با زندگ ینم تیاهم اون

 گفت. از هر ده یقدر از هومن بد مچ نیانقضا به گردش اومد. راب خیو تار دیتول خیتار ینگام رو-روزید !«

 مونده رو هم یباق یبود. اون دو تا راهیکرد، هشت تاش بد و ب یکه دربارش صحبت م یا جمله

 .دینال یکه سرشون آورده بود م ییاز بالها داشت

 سر قتل به هومن ربط داشته باشه؟ هیممکن بود  یعنیبود؟  زینفرت انگ نقدریبد بود؟ ا نقدریا هومن
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 ن؟یراب یحت ای

 :مخاطب قرارم داد ییمغازه نشست. با خوشرو یگوشه  یِ صندل یوارد مغازه شد و رو بیشع

 ؟یریزن بگ یخوا یتو نم لیکائیم -

 .گشاد شده، همون طور که سُس دستم بود برگشتم سمتش یچشما با

 !!جان دلم؟ -

 .کرد یزندگ شهیکه نم یجور نی. انیرحسیباشه بهت برسه. به تو، به ام دینفر با هیبابا باالخره  -

 :حرکت کردم. بلند گفتم خچالیکانتر مغازه و به طرف  یرو گذاشتم رو سُس

 کردم؟ کاری. پس چگهیزن گرفتم د -

 و گذاشتمش سرجاش و دمیکش یبود. پوف ریرو برداشتم. مو س یرو باز کردم و ماست خچالی درِ

 .ختنیرو بهم ر خچالیکم چرب، شروع کردم کل  یکردن ماست معمول دایپ یبرا

 یبا بهت و دلخور بیرو بستم. شع خچالیبرداشتمش و در  عیخورد به ماست محبوبم. سر چشمم

 :آشکار گرفت یا

 ؟یچرا خبر نکرد ؟ی!! کِ؟یزن گرفت -

 یهمه غذا نیدونستم با ا یآوردم. م رونیو ناچارا دو سه بسته همبرگر رو ب زریسمت فر دمیچرخ

 یمیدرمون یدرد ب هی ،یا یگوارش یماریب ،یزخم معده ا ،یآخرش سرطان م،یخور یکه م یفود فست

 .خندم گرفت. حقم داشت ه،یبشنوه بازم شام حاضر یوقت نیرحسیام ی افهی. از تصور قمیریگ

 .چارهیچه برسه به اون ب دیکش یم ریمعده ام ت دمیشن یاسم فست فود رو م یخودمم وقت گهید
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 .ها رو گذاشتم کنار سُس بسته

 .ساله هم دارم زدهیپسر دسته گل س هی. گهیآره د -

 :گفتم یقیلبخند عم با

 .نیو بب ایکه ب هیپسر گل هی ش؟یشناس ینم -

 .دمیچپ نگاهم کرد و صورتش رو چرخوند. با لبخند به شونش کوب چپ

 ... ساله هم داره؟ هوم؟ زدهیس یبچه  هیکه  رهیمرد چهل ساله رو بگ هی ادیم ی. کیحاج الیخ یب -

 هات کجان؟ ینون لبنان یراست

 .تاسف تکون داد یاز رو یسر

 .واست ارمیاالن م -

 رو پاهاش نشست. تو لون،یتلنبار شده و نا یاز مغازه رفت و مقابل چند تا جعبه  یطرف گوشه ا به

 :حال گفت همون

 ن چراغخواد که. ز یبد تو رو نم یمن کس زیعز ؟یبه اون راه مرد حساب یتو چرا خودت رو زد -

 .که. ماتم کده اس ستیکه زن نداشته باشه، خونه ن یاست. گرمابخش خونه است. اصال خونه ا خونه

 :گفت بلند

 ؟یخوا یچند بسته م -

 !زحمت ی. بیسه بسته حاج -

 .بزن تو دهن من ایگم ب یگم؟ اگه بد م یبد م -:بیشع.دیچیتو گوشم پ کیخش خش پالست یصدا
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 یکیدادم به  هیکرد؟ دستمو تک ی. چرا ول نمدمیکش میشونیبه پ یتحوصله دس یچرخوندم و ب چشم

 .روبروم و آروم روش ضرب گرفتم یقفسه ها از

 هم نیرحسیآخه؟ تازه ام رهیگ یم یچهل ساله رو ک رمردی. بابا مِن پیکنم حاج یم جایمن ب -

 .یریزن بگ یگه اال و بال حق ندار ی. ممخالفه

 یکه به طرفم م یبلند شد. در حال نیزم یاز رو یی"خدا ای"گفتن  نون ها رو برداشت و با ی بسته

 :با توپ و تشر گفت اومد

 نیرحسیگردن ام ی. الکستین یکاره ا نیرحسیو شش سال. بعدشم، ام یاوال چهل سال نه و س -

 .یریزن بگ یخوا یو نم یکن ی. تو خودت فرار مننداز

 .داداجناس قرار  ی هی. نون ها رو کنار بقدیرس بهم

 حساب کنم؟ -

 .قربون دستت -

 .حساب رو برداشت و مشغول شد نیماش

 !؟یگ یم یچ -:بیشع

 اونو یتونم بخاطر خودم، زندگ یپسر منه. نفسم به نفسش بنده. من نم نیرحسیام گهید نیخب بب -

 !ریداره. ام لیدل هیتونم؟ من اگه بخوام دوباره ازدواج کنم فقط  یکنم که. م خراب

 خب؟ -:بیشع

 برم ازدواج کنم؟ هیمخالفه، چه کار ریخودِ ام یدِ خب قربون اون قد و باالت، وقت -
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 یخودت م ل،یکائیم نیبب -:گفت یشد. با لحن برادرانه ا رهیحساب گرفت و بهم خ نیرو از ماش نگاهش

 .. تو هم مثل پسر من. نگرانتمیزیواسم عز یمهد یبه اندازه  یدون

 ... یول ستین یفضول قصدم

 :گرفت و دوباره ادامه داد یسنف

 .بذاره ونیکه همدمش باشه. بتونه مشکالتش رو باهاش در م یبه مادر داره. کس اجیاحت نیرحسیام -

 .کیشر هیهمراه،  هی. یدار اجینفر احت هیخود تو به  ؟یخودت چند ساعت از روز رو خونه ا تو

 .گذاشتن یکیالستپ یرو تو دهایو شروع کرد خر یحساب رو گذاشت گوشه ا نیماش

 .دونم یم -

 ... خب یتوئه. ول یبود بهت بگم. بهرحال زندگ فمی. من وظیخوددان گهید -:بیشع

 شد. زمزمه رهیو به چشمام خ شخوانیرو گذاشت روبروم. دو دستش رو گذاشت رو پ کیپالست

 :کرد

 .یکن یدر حق پسرت ظلم م یدار -

 .کنم یم یفکر هیچشم.  -

 .کردم ها اشاره کیپالست به

 ممنون. چقدر شد؟ -

 .قابل نداره -

 .پولم رو باز کردم فیک
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 .نیزنده باش -

 درسته؟ نیبب -.شخوانیرو گفت. پول رو گذاشتم رو پ مبلغ

 .پوال رو بشماره گذاشتش تو کشو نکهیا بدون

 .درسته شهیحساب شما هم -

 .ها رو برداشتم کیپالست

 .بااجازه. در پناه حق -

 .هتبرو حق پشت و پنا -

 .کمک راننده یصندل یها رو گذاشتم رو کیشدم. پالست نیو دوباره سوار ماش رونیمغازه اومدم ب از

 .آوردم. شماره ناشناس بود رونشیو ب بمیدستم رفت سمت ج م،یزنگ گوش یبلند شدن صدا با

 .رو گذاشتم کنار گوشم لیاتصال تماس رو زدم و موبا ی دکمه

 .دییبفرما -

 .دیچیپ یتو گوش نیرحسیام یبچگانه  یصدا

 .الو سالم -

 .رو جا به جا کردم و استارت زدم لیموبا

 شده؟ یسالم بابا جان. چ -

 دنبالم؟ یایم یکِ -

 .کردم حرکت
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 .االن -

 !!االن؟؟ -:گفت معترض

 آره. چطور مگه؟ -

 .آهسته شد صداش

 ؟یایاالن ن شهیم -

 .شدم یاصل ابونیاز تعجب گرد شد. وارد خ چشمام

 چرا؟ -

 :تر از قبل گفت آهسته

 .پزه ی* میداره قابل لیآخه مامان سه -

 .گرفت خندم

 .نشنوه لیتو. سه ییچه شکمو -

 :ذوق گفت با

 از اتاقه. باشه بابا؟ رونیب -

 .گهید میخور یخونه، با هم شام م ایآخه پسر خوب؟ ب هیچه کار -

 .فست فود بخورم امیتو ب رو ول کنم پا شم با یخوشمزگ نیبه ا یدرصد من غذا هیفکر کن  -

 .دمیخند

 .یباشه هر جور دوست دار -
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 .نه پسرم. خونه کار دارم -؟یایبابا. تو نم یمرس یممنون. وا -

 .باشه -

 دنبالت؟ امیب یک -

 .زنم یخودم بهت زنگ م -

 .رو ببرم تو خونه نیماش دیها. با یایباشه. زود ب -

 .چشم -

 ؟یندار یکار -

 .نه. خداحافظ -

 !المتبه س -

 وارد خونه اط،یرو ببرم تو ح نیماش نکهی. بدون ادمیبعد به خونه رس قهیرو قطع کردم. دو دق یگوش

 یچراغ ها رو روشن کردم. کت رو انداختم رو یکی یکیآوردم  یکه کتم رو در م ی. در حالشدم

 نیخط نستعلزده بود و روش با  وارید یکه رو یافتادم. چشمم خورد به قاب نیزم یو خودمم رو مبل

 دهیو بزرگ و کش» اال بذکر اهلل تطمئن القلوب . « میکرده بود یعروس یوقت وا،یش ادگاریبود.  نوشته

 اومد بلند یگرسنه بودم اما زورم م یلیخ نکهیمبل. با ا یدادم به پشت هیرو بستم و سرمو تک چشمم

 خشون کنم. چشمام گرمشد بلند شم و سر یحوصله ام نم یو همون همبرگر ها رو بخورم. حت شم

 :دیچیعطا تو سرم پ ی. صداشد

 » - گفت یاس ام اس ها و تماس هاش شروع شده. م یگفت از همون موقع خواستگار یم نینازن
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 گرفت یکه تماس م لیگفت اوا ی. مدهیکم کم چشماش ترس یگرفتتش ول ینم یجد ادیز لشیاوا

 رو ول نیکنم و آرم یمثال من خوشبختت م دونم که یکرده. چه م یداد، التماس م یاون جواب م و

 یقیباز کردم و نفس عم چشماموشروع شده داتیتهد شیبعد از مراسم نامزد یحرفها. ول نیکن و ا .«

 یدغدغه همه  یخودم افتادم. چقدر آروم و ب ینامزد ادی. دمیکش

 یم یچ نی. نازنبود یخوب که نه، عال ی. همه چوایداشتم و نه ش یرفت. نه من هراس شیپ کارامون

 د؟یکش

 :دیعطا باز هم پنجه رو اعصابم کش یصدا

 »- ارمیبه سرت م یی. بالیفتیکنم به دست و پام ب یم یداد کار یم امیپ ی. وقتدمیترس یگفت م یم

 که نتونم سرمو باال ارهیسرم ب ییمثال بال دمیترس یگفت م یغلط کردم. م یصد بار بگ یروز که

 یجالب. م زیچ هینبود.  شیاون انگار حال یکرده بودم. ازدواج کردم ولگفت گناه که ن ی. مرمیبگ

 کنه؟ نه به خانوادش، نه یم تشیوقت به خانوادش نگفته بود که هومن اذ چیه نینازن یدونست

 نگفته بود نمیبه آرم یحت ،یمادر ،یپدر .«

 د شدم تا همبرگر روحوصله از جام بلن یو ب دمیبه روش کش یقار و قور شکمم بلند شد. دست یصدا

 یها رو برا نتیبرد. وارد آشپزخونه شدم و کاب یتونستم شب گرسنه بخوابم. خوابم نم ی. نمبپزم

 یگاز و گاز رو روشن کردم. کم یکردنش، گذاشتمش رو دایتابه، باز کردم. بعد از پ یماه افتنی

 ادیشدم.  رهیخ یمشک یتابه  یدادم تا روغن ها گرم بشه. به ماه هیو به کانتر تک ختمیتوش ر روغن

 بود؟ چطور جرات داشت وانهیهومن و حمله کردنش به خودم افتادم. هومن د زیجنون آم یرفتارها
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 پررو؟ ایکرد. جسور بود  یکتکم زد به زور معذرت خواه نکهیبعد از ا یحمله کنه؟ حت سیپل به

 کرد؟ یمشکل داشت؟ عقلش درست کار نم مار؟یب ای مغرور

 نداشت. داشت؟ یفرشاد؟ فرق ایبود  نیافتادم. راب نیراب یگفته  ادی

 »- یبهش م یلیره. هومن تک فرزنده و پدرشم خ یتاجره، تاجر فرش. پولشم از پارو باال م باباش

 ذاره آب تو دلش تکون بخوره یرسه ... اصال نم .«

 هرحال ناز پروردهداشته باشه؟ ب یرفتار گستاخانه ا نیاز حدش باعث شده بود چن شیثروت ب دیشا

 .آورد یسر در نم یاز قانون و مراجع قانون ادیو ز بود

 .دمیصورتم، از جام پر یتو یداغ روغن یقطره  دنیپر با

بردم و به  رجهیآب ش ریرفت سمت گاز و شعله اش رو کم کردم. به سمت ش دستم... آخ آخ کور شدم -

 سرعت بازش

 یجلز و ولز روغن ها تو یسوزشش کم بشه. صدارو صورتم تا از  دمی. چند مشت آب پاشکردم

 بود، نوازش کردم. بعد از دهیرو که روغن پاش یبود. با انگشت سبابه، قسمت دهیچیپ آشپزخونه

 تابه. شدت یماه یگذاشتمش تو اطیآوردم و با احت رونیهمبرگر رو ب یچند لحظه بسته  گذشت

 دیجا به جاش کردم. بازم فکرم پر کش یمبرداشتم و ک یشد. قاشق شتریولز کردن روغن ها ب جلز

 .هومن سمت

 سر دختر مورد ییحتما جرات داشت بال ره،یکتک بگ ریرو به ز سیپل هیکه جرات داشت  یآدم

 نه؟ اره؟یاش ب عالقه
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 یریگ یتونستن راحت پ یکنه؟ م یم دشیبه خانوادش نگفته بود که هومن تهد نیچرا نازن اصال

 اومد. چرا نگفته بود؟ به پدرش؟ برادرش؟ مادرش؟ یاونوقت پدر هومن در م کنن

 .سوالم یشد برا یعطا جواب یهم صدا باز

 »- نیآرم یحت ایبهش اعتماد نکنن و ...  گهیدونم، خانوادش د یشر بشه. چه م دمیترس یگفت م یم

 .شهاعتماد ب ی. مثال نامزدش بهش بفتهیب یاتفاق بد دمیترس یگفت م یبشن. م ریهومن با هم درگ و

 تونست درستش کنه یو خودش م ستین یخاص زیکرد چ یفکر م .«

 تابه گذاشتم. بعد از یماه یرو تو گهیهمبرگر د هیگذاشتم و  یبشقاب یپخته شده رو تو همبرگر

 نیزم یرو گه،ید یزهایچ ارشوریمخلفات، اعم از گوجه و خ یشدنش، و آماده کردن کل پخته

 .و مشغول خوردن شدم نشستم

 ی: باقلیپاورق )baghli( .بجنورد است یمحل یاغذ ینوع

***** 

 از قاتل یسرنخ نیبود. کوچکتر فتادهین یاتفاق خاص چیگذشت و ه یاون ها م ییروز از بازجو دو

 یکردن سرنخ، وارد اداره م دایپ دیدو روز به ام نیا یکرد. تو یاز قبل کالفم م شتریب نیو ا مینداشت

فشار  بهمگشتم خونه. سرگرد روشن پدرم رو در آورده بود و مدام یتر بر مو دوباره دست از پا دراز شدم

 .وقت نبرده بود نقدریکدوم از پرونده هام ا چیآورد تا زودتر پرونده رو حل کنم. ه یم

 یعنیمن  یبرا نیو ا مینبرده بود شیاز پ یکار چیگذشت و ه یم نیهشت روز از قتل آرم قایدق

 !فاجعه
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 یلحظه ضربه ا نیو با خودکار مشغول نوشتن گزارش شدم. تو هم دمیکش مینشویبه پ یدست کالفه

 .به بخش منتقل شده بود، وارد اتاق شد روزید نیدر اتاق خورد و ستوان ملک پور که هم به

 .شدم رهیگرفتم باال و منتظر بهش خ سرمو

 شده خانم؟ یچ -

 گن ی. مننیاصرار دارن که شما رو ببپور اومدن اداره و  انیبه نام فرشاد آر یجناب سروان شخص -

 قربان؟ دییفرما یدستور م یبا شما دارن. چ یمهم کار

 .از جام بلند شدم عیسر

 فرشاد؟ کجاست؟ -

 .سه یاتاق شماره  یتو -

 .امیچند لحظه منتظر باشن، االن م هی -

 .بله، چشم -

 شتم سمت عطا که با لبخندزده برگ جانیرفتنش، ه رونیرفت. به محض ب رونیگفت و از اتاق ب نویا

 .کرد ینگام م یقیعم

 دونه؟ یم یزیچ هیگفتم  یدید -

 .کرد یاز ته دل ی خنده

 دمیرو کش میصندل.کنه یرو پنهون م یزیچ هیدونستم داره  یکرده. منم م کاریخب حاال انگار چ -:عطا

 دونستم یرو که م یلیو وسا ستادمیا زمیم یعقب و از جام بلند شدم. روبرو
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 .شه رو برداشتم یم ممالز

 .ول کن االن حوصله ندارم ها -

 :پرونده خم شد و گفت یهمون لبخندش رو با

 .مشخصه -

 و به طرف رونیرو برداشتم و به طرف در اتاق حرکت کردم. از اتاق اومدم ب لیتوجه بهش وسا یب

 هیرنجش رو تکو واردش شدم. به فرشاد که آ دمیسه حرکت کردم. چند لحظه بعد به اتاق رس اتاق

 عرق بود و سیشدم. صورتش خ رهیو با دو دست صورتش رو پوشونده بود خ زیبود به م داده

 باز و بسته شدن یصدا دنیشد. با شن یم دهیتندش از همون فاصله هم به وضوح شن ینفسا یصدا

 .شد زیخ میتو جاش ن دنمیسرشو باال گرفت. با د عیسر در،

 !سالم جناب سروان -

 .دینیبش -

 .شدم. با استرس بهم زل زده بود رهیو بهش خ زیانداختم رو م لموینشست. وسا یرو صندل آروم

 .موند رهیخ زیم یو به گوشه  دینگاهشو دزد عیکنم، سر یدارم نگاهش م دید یوقت

 .چونم قفل کردم رینشستم و دستامو ز یصندل یرو آروم

 .سالم -

 .نگفت یزیداد و چ لمیتحو یکج و کوله ا لبخند

 خب؟ -
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 .شد رهیرو پاک کرد. با استرس بهم خ شیشونیلرزونش باال رفت و آروم عرق پ دست

 :گفتم رم،ینگاه از چشماش بگ نکهیزدم و بدون ا هیتک یصندل یپشت به!خب؟ -

 . چرا؟نمتونیب یم نجایدوباره ا -

 .داد لمیتحو یو مضحک دهیترس لبخند

 داشته باشه؟ یخاص لیدل دیبا -

 .نیی. خودشو جمع و جور کرد و سرشو انداخت پادیچیتو اتاق پ میبلند و عصب یخنده  یصدا

 .نجایا نیچون دلتون برام تنگ شده اومد نیتو رو خدا نگ -

 !ن ... نه آقا -

 .شنوم یپس م -

 بهم انداخت و بعد از چند لحظه سکوت اعصاب ی. مضطرب نگاهدیدندون لبشو گرفت و کش با

 .کن، زبون باز کرد خورد

 ... خواستم که یخواستم بگم ... م ی... من ... من م نیدون یخواستم ... خب ... م یم ... من م -

 و محکم دیلرز یخم شد. چشمم خورد به دستاش که م زیدستشو فرو کرد تو موهاش و رو م کالفه

 .. به طرفش خم شدمدیکش یم موهاشو

 ن؟یترس یم یاز چ -

 :باال، گفت رهیسرشو بگ نکهیا بدون

 .ترسم ینم یمن ... من از کس -
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 ؟یپس چ -

 ... دونم یمن ... من نم -.شد رهیو گنگ بهم خ جیدستاش برداشت و با نگاه گ یاز رو سرشو

 .رو لبش نشست یاحمقانه ا لبخند

 .اصال مهم نباشه دیاصال ... شا دیشا یعنی...  یعنینه.  ایکنم درسته  یم یدونم کار ینم -

 .کردنش، نفسمو فوت کردم همه من من نیاز ا کالفه

 .نجایا نیایحتما مهم بوده که باعث شده ب -

 .نگفت یزیکرد و چ نگاهم

 شده؟ یپور. باشه؟ چ انیآر یآقا دیبهم اعتماد کن -

 . بعد از چنددیکش یقیشد. چشماشو بست و نفس عم رهیکرد و بهم خ سیزبونش لبش رو خ با

 .دیچیمکث، صداش تو اتاق پ لحظه

 !.. در مورد هومنهدر مورد . -

 .کردم زیرو ر چشمم

 خب؟ -

 .رو پاک کرد عرقش

 ... هومن ... امم ... هومن -

 ؟یهومن چ -

 :گفت یجیبه چشمام زل زد. با گ یرو هم فشار داد و با نگران لبشو
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 .باال دیابروهام پر جفت.نصف شب بود -

 !؟یچ -

 .بار پلک زد چند

 ی... خبر ی... خبر یشد ول یم یحالت نیبار دچار همچ هیاول فکر کردم بختکه. آخه هر چند وقت  -

 .در کار نبود یبختک نبود. اصال ... اصال بختک از

 .نگاهش کردم جیگ

 .پور انیآر یشم آقا یمتوجه نم -

 :دیو نال زیتو چشماش حلقه زد. سرشو گذاشت رو م اشک

 !کردم یبشه. اصال فکرشم نم یجور نیکردم ا یاصال فکرشم نم -

 بلند شدم و پرونده رو برداشتم. چشمم خورد به شونه هاش که یصندل یکون دادم و از روت یسر

 که پرونده رو یو دستمو گذاشتم رو شونه هاش. در حال ستادمی. پشت سرش ادیلرز یوضوح م به

 :ذاشتم روبروش، گفتم یم

 .نیسیبرامون بنو نیدون یم یآقا فرشاد. هر چ نیآروم باش -

 .دیرو باال کش شینیبلند کرد و ب زیم یپرونده اشاره کردم. آروم سرش رو از رواز  یبه صفحه ا و

 و آروم خودکار رو دیبه صورتش کش یبه پرونده انداخت. دست ینگاه میبه من و ن ینگاه مین

 یرو یزیچ ینشست ول زیم ی. دستش رودیلرز ی. چشمم خورد به دستش که به وضوح مبرداشت

 .دیننوشت. چونش لرز برگه
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 ... بود نیآرم یکه مراسم نامزد یشب -

 خب؟ -

 ن؟یشد؟ خوب یچ -.خم شد. نگران به طرفش خم شدم یو کم قشیبه شق دیدو دست چسب با

 یسرش برداشت و به پشت یفرستاد. دستشو از رو رونیتکون داد و نفسشو ب یزحمت سر به

 .داد هیتک یصندل

 ن؟ینیبش شهی... م شهیم -

 نکهیزبون باز کنه. بدون ا دیشدم تا شا رهینشستم. منتظر بهش خ یندلص یتکون دادم و رو یسر

 :نگاه کنه، شروع کرد آروم حرف زدن بهم

 راه یزی. التماسش کردم که آبرو رادیخواد ب یگفت نم ی... هو ... هومن اول م نیشب مراسم آرم -

 دوماد نباشه؟ قیمخونه و رفه شهیکه ... که مگه م دیچیپ یاومد، تو کل جشن م یبود نم ی. کافنندازه

 !یخاله زنک یحرفا نیهست و ... از ا نشونیب یزیچ

 .رو هم فشرد چشماشو

 التماس ینکنه .... قبول کرد. بعد از کل تیشد. به مرده و زندش قسمش دادم که اذ ینم یراض -

 یخواد ... م ی. مادیم گهیساعت د می. گفت ... گفت نومدیباهامون ن یباالخره قبول کرد ... ول کردن

 .دونم، به خودش برسه یحموم کنه و ... چه م خواد

 :اش رو انداخت باال و ماتم زده ادامه داد شونه

 ... دنیها شروع کرد رقص وونهید نیبعد اومد تو تاالر. ع قهیچهل و پنج دق هی...  هیمنم باور کردم.  -
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 .. با خشم پاکش کرددیگونش چک یاز رو یاشک

 داشته و یآبرو د،یرقص یم یجور هی...  یجور هیکنن.  یدارن مسخرش م مردم دمیفهم یم -

 .رو به باد داد نداشتمون

 .کردم نگاهش

 .دیشد. پلک چپش به وضوح پر رهیچشمام خ ه؟بهینصف شب چ ی هیقض -

 ... نصف شب ... ساعت سه ... بعد از مراسم -

 .تند شد نفسش

 ... بعد از مراسم -

 :گفتم کالفه

 ؟یراسم چبعد از م -

 ... اون ... بعد از مراسم -

 اشاره و وسط دو دستش، یگشاد شد و آب دهنش رو به زحمت قورت داد. با انگشت ها چشماش

 کرد چشماش رو ماساژ دادن. با حرص نفسمو فوت کردم. پارچ آب رو برداشتم و به طرفش شروع

 .دادم هل

 .ختیخودش ر یآب برا یاشت و کملرزونش، پارچ آب رو برد یمنظورم شد. با دست ها متوجه

 .موند رهیخ زیم یرو آهسته گذاشت سرجاش و به گوشه  وانیاز خوردنش، ل بعد

 :لب زد ره،یبگ زیم یچشم از گوشه  نکهیکردم. بدون ا نگاهش
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 یره خونه  یاز دوستاش کار داره و م یکیگفت با  ی. مومدیبعد از تموم شدن مراسم ... باهامون ن -

 .اون

 دوستش؟کدوم  -

 .شد رهیچشمام خ به

 خب؟ -.نیباربد خوشب -

 .رو محکم رو هم فشرد لبش

 یبکنه و ب نیعقدشون، دل از نازن دنیبا د دی... شا دیمانعش نشدم. گفتم ... گفتم واسش الزمه. شا -

 .بشه الشیخ

 .تو چشماش حلقه زد اشک

 هیتو خونه روشن نبود!  یراغچ چی. همیاومد خونه. همه ... همه خواب بود یک قایدونم دق ینم -

 .نیآرم یخفه  ادیداد و فر یاومد. صدا ییصدا هیدفعه  هی...  دفعه

 .دی. دستش رو گذاشت رو چشماش، شونش لرزدیرو گونش چک یاشک

 ... پور انیآر یآقا -

 .هیگر ریبچه ها زد ز نیع

 ... یلو نهیب یو به طرفش رفتم. اول فکر کردم داره خواب بد م دمیاز خواب پر -

 .اش شدت گرفت هیگر

 !!خواست خفه اش کنه یهومن ... هومن بالشت گذاشته بود رو سرش و م -
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 .برد ماتم

 ؟یچ -

 یاش و با بالشت به صورتش فشار م نهیاش ... نشسته بود رو س نهیجناب سروان نشسته بود رو س -

 شدم ... اگه ینم داری. اگه بخواست خفه اش کنه ... اگه .. یخواست ... م ی... هو ... هومن م آورد

دستشو  دو.افتاد یم ی... معلوم نبود ... معلوم نبود چه اتفاق دمیپر یهاش از خواب نم دادیداد و ب بخاطر

 تاسف تکون یاز رو ی. سردیچیتو اتاق پ فشیهق هق ضع یصورتش. صدا یگرفت جلو

 .کرده یغلط هیزدم هومن  یحدس م دی. بادادم

 :دیدستاش به گوشم رس یه الاز ال ب فش،یضع یصدا

 ... کنه یم ینبود داره چه غلط شیکرد. اصال ... اصال انگار حال یشده بود و ولش نم یوحش -

 .خون گرفته بود چشماشو

 .و به طرفش خم شدم زیگذاشتم رو م دستمو

 بعدش؟ -

 .و آروم اشکاش رو پاک کرد دیصورتش کش یرو یدست

 .شد داریب نمیشون کنم ... بخاطر .. بخاطر سر و صداهامون رابتونستم از هم جدا یبدبخت یبا کل -

 .دیکش یآه

 ه؟یچ هیقض دیفهم -

 .تکون داد یسر
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 شدن و ریخب ... گفتم ... گفتم با هم درگ یهست ول یخبر هیکه  دیاز سر و صداها فهم یعنینه.  -

 .کردم یرو ماست مال هیقض یجور هی...  یجور هی

 بعد؟ -

 و صداش زیرو م دمی. خودکار رو کوبزیم یهش کردم. مات مونده بود به گوشه نداد. نگا جوابمو

 .زدم

 پور؟ انیآر یآقا فرشاد؟ آقا -

 » بامداد منی و سه ساعت – نیآرم یشب نامزد «... نبود ایدن نیا یاون انگار تو یول

 بالش راهشده بود سوهان روح و روانش. دن نیراب یخشم هومن رو به جلو هل داد. سر و صدا با

 :کرد یم دادیبود و مدام داد و ب افتاده

 یم ینگفتم؟ بکش! بکش بدبخت که هر چ رون؟یپسرِ شره، بندازمش ب نینگفتم فرشاد؟ نگفتم ا -

 .یتو نذاشت ینگفتم؟ ول ایزاغارتش؟ گفتم  یاون بابا شیحقته. نگفتم بذار گم و گور شه پ یکش

 .یکره خر نذاشت یتو

 افتضاح چرت و پرت تیاون موقع ینداشت تو یعنوان عالقه ا چیبه ه حوصله چشم چرخوند. یب

 اگه دیلحظه به فکرش رس هیحرف بزنه.  یخواست با کس یرو گوش کنه. اصال دلش نم نیراب یها

 ذاشت لب باغچه و یکرد؟ احتماال هومن رو م یم کاریچ دیفهم یسر و صداها رو م یعلت واقع نیراب

 دوباره تو نیراب ادیفر یبه تنش افتاد. صدا یفکر رعشه ا نی. از ادیبر یرو گوش تا گوش م سرش

 :دیچیپ گوشش
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 یم یچه غلط ؟یفهم یبود. م شیانصاف شب نامزد یچه مرگته؟ ب ؟یضیهومن؟ مر یکرم دار -

 ؟یبکن یخواست

 :به طرفش برگشت. صداش باال رفت کبارهیو به  دیکش یپوف

 نه؟ ای یش یالل م -

 .م رفتتو ه نیراب یها اخم

 ... چ یعنی -

 .صحبت رو بهش نداد یادامه  یفرشاد اجازه  ادیفر

 .درشت کرد چشماشوگم خفه شو؟ یمگه نم -

 کرد، نه؟ یم یاون داشت چه غلط ستین تیحال نکهیتو مثل ا -

 به رهیکه خ ی. در حالستادیخواست به هومن حمله کنه که فرشاد زود متوجه شد و مقابلش ا و

 :کرد، گفت یه منگا نیراب یچشما

 .هومن گمشو تو آشپزخونه -

 ؟یچ یبرا نم،یبب ستایوا -:نیراب

 ؟یدار یگم. مشکل یچون من م -:فرشاد

 کرد. فرشاد به سمتش یدو نفر نگاه م نیاز جاش جنب بخوره، به جر و بحث ا نکهیبدون ا هومن

 :دیو غر برگشت

 ؟یازش کتک بخور دیگم گورتو گم کن؟ حتما با یمگه من نم -
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 هومن یکه به گونه  یمحکم یلیس یاز غفلتش استفاده کرد و به طرف هومن حمله برد. صدا نیراب

 به نیانداخت. رد چهارانگشت راب یهومن نگاه یور شده  هی. فرشاد به صورت دیچیتو اتاق پ خورد،

 خواست دوباره کتکش بزنه که فرشاد بازوشو گرفت و به طرف نیزد. راب یتو ذوق م یبیعج طرز

 .بود ختهیاعصابش بهم ر یکاف ی. به اندازه فتهیب یخواست اتفاق بدتر ی. نمدیکش خودش

 .مثل مته تو سرش فرو رفت نیراب ادیفر

 زده به ینفهم نصف شب کهیشرف! ولم کن بذار برم حقش رو بذارم کف دستش. مرت یولم کن ب -

 ... . بزنم تومونیبه زندگ یگند زد ؟یکرم دار سرت؟

 .د به آسمون رفتفرشا ادیفر

به حرفاش نداد و خواست دوباره  یتیاهم نیرابنه؟ ایالزم داره  یزیچ نیبب نیآرم شیساکت! برو گمشو پ -

 به تخت دیبه سمت هومن بره، که فرشاد محکم کوب

 .تلوتلو خورد نیاش. راب نهیس

 ؟یکر ن؟یآرم شیگم برو پ یمگه نم -

 به صورت برافروخته اش یبود. با خشم نگاه. دردش اومده دیاش کش نهیس یبه قفسه  یدست

 :دستشو گذاشت رو کمرش و گفت ی. با طلبکارانداخت

 هان؟ -

 رو لبش یگونش. پوزخند یرو یشد. چشمش خورد به سرخ رهینداد و با خشم به هومن خ جوابشو

 صداهاسر و  یاداورینتونه از جاش بلند بشه. با  گهیزد که د یم یجور دی. گل کاشته بود. بانشست
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 و دوباره به طرف هومن حمله برد. هومن خطر رو احساس کرد و دیلحظه خون به مغزش نرس هی

 لرزون فرشاد سمت سرش رفت و موهاشو تو یآشپزخونه شد و محکم در رو بست. دست ها وارد

 :گرفت. با تمام وجود نعره زد چنگش

 ... . لطفا تمومش کننیتمومش کن راب -

 .در فرود اومدند یرو نیمحکم راب یها مشت

 ی. خجالت نمنمیبب رونیب ایپدر ترسو ... ب یبازش کن. ب یشرف. جرات دار یباز کن در رو ب -

 ؟یکش

 :دیقفل شده اش غر یدندون ها یکوبوند. از ال به ال واریاش رو گرفت و اونو محکم به د قهی فرشاد

 زنمت یم یجور هیزنمت ...  یم یجور هی ن،یآرم شیپ یاالن نر نیخدا قسم، اگه هم یبه خداوند -

 . روشن شد؟یبش نیتا دو هفته خونه نش که

 .شده بود یهمخونه اش ثابت موند. فرشاِد ساکت و آروم عصب یقرمز شده  یرو چشما نیراب نگاه

 .کنه یبشه خون به پا م یوقت یشه ول ینم یعصبان ادیدونست ز یم

 .باشه -:تکون داد و زمزمه کرد یسر باالجبار

 بهش انداخت و ینگاه نیاومد. راب نییاش پا قهی یفرشاد آروم از رو یلحظه گذشت. دست ها چند

 .رو مرتب کرد لباسش

 :دیبا حرص غر فرشاد

 !یهر -
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 حرکت کرد. نگاه فرشاد تا لحظه نیجوابش رو بده به طرف اتاق مشترک فرشاد و آرم نکهیا بدون

 یو به آشپزخونه نگاه دیبه موهاش کش یتآخر بدرقه اش کرد. به محض ورودش به اتاق، دس ی

 .انداخت

 .خاموشش کن یجور هیخودت  مون،یرو که افتاده به زندگ شیآت نیا ایخدا -

 نییرو گرفت و به طرف پا رهیو به طرف آشپزخونه حرکت کرد. دستگ دیدست کش شیشونیپ به

 .به در زد یحوصله ضربه ا ی. در باز نشد. بدیکش

 !باز کن در رو. منم -

 . چند لحظه بعد در آروم باز شد. فرشاد بدوندیچیخونه پ یتق تق، باز شدن قفل در، تو فضا یصدا

 حرکت خچالیهومن بندازه، وارد آشپزخونه شد و به طرف  یبه سر و وضع آشفته  ینگاه نکهیا

 رو باز کرد خچالی. در دیکش یم ریکرد و معدش از شدت استرس و اضطراب ت ی. سرش درد مکرد

 کانتر آشپزخونه گذاشت. هومن از یو رو ختیآب ر یبلور وانیل یارچ آب رو برداشت. توپ و

 نشست. چشمش خورد به فرشاد که زیم یآروم، رو یحرف چیه یبهش انداخت و ب یسر نگاه پشت

 و با خشم دیآب رو سر کش وانیآورد و گذاشت تو دهنش. ل رونیقرص، دو تا قرص ب یقوط یتو از

 زیم یرو تنش انداخت. به نمکدون رو یلرز شینفس نفس زدن عصب یکانتر. صدا یرو دیکوب اونو

 .دیچیفرشاد تو گوشش پ ینگفت. صدا یزیموند و چ رهیخ

 .زده سرش رو گرفت باال بهت.ریمال یر یو م یکن یرو جمع م لتیفردا اول صبح وسا -

 !؟یچ ... چ -
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 :نعره زد کبارهیپاهاش بلند کرد و به  یاز رو سرشو

 یابلهن، نم نایا ینه؟ به خودت گفت یمفت خور. رو بهت دادم پررو شد کهیمرت یدیکه شن نیهم -

 کنم. آره؟ یم یدارم چه غلط فهمن

 . با دستش چونه اش رو گرفت و صورتشو به سمت خودشستادیو روبروش ا دیجاش پر از

 .چرخوند

 .نمیدهنت رو وا کن بب -

 :زد ادیکرد. فر یفرشاد ولش نم یتقال کرد تا از شرش خالص بشه ول هومن

 !باز کن اون دهن المصبت رو -

 ؟یخوا یم یصاحب مرده رو. چ نی. ول کن ایچونمو کند ؟یچه مرگته روان -:هومن

 !تو شکمت. باز کن ختمیو دو دندونت رو نر یگم بازش کن تا س یم -

 مان رو رو سرش خرابشد و کل آپارت یخواست بلند م یاومد. دلش م یهومن از خشم باال نم نفس

 که فرشاد به چونه اش وارد کرد ینثار جد و آبادش کرد. با فشار یکرد. در دل فحش بد یم

 :رفت. با حرص داد زد نفسش

 .چونه رو نی. ول کن ایبازش کردم. احمق بازش کردم ... خفه ام کرد ایب -

 رفتن چونه اش شد و بهگ الیخ یبا دستاش تالش کرد دستاش رو از چونه اش برداره. فرشاد ب و

 :دیغر یشد. اخماش تو هم رفت و با بداخالق رهیخ دهنش

 ؟یچ -؟یخورد یزهرمار -



 
 

 
 

438 

 

  

 

  (دست های خونین ) جلد دوم کیستار 

  
  12رابین هود  

  
  انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

 
 ؟یخورد یزهرمار دمیپرس -

 و وادارش دیبلند بشه که فرشاد زودتر از پشت سوشرتش رو کش یصندل یخواست از رو هومن

 .نهیسرجاش بش کرد

 !بتمرگ -:فرشاد

 .هومن رفت تو هم یاخما

 .کشم یم شیآپارتمان رو به آت نیکنم کل ا یها. من قاط یگ یم یچ بفهم -

 ؟یکوفت کرد یجواب منو بده هومن. چ -

 :زد ادیاز اون فر بلندتر

 ... . برو اونوریروان ی. خفه ام کردیچی... به مرگ مادرم ه یچیه -

 نیزم یرو یبیمه یبا صدا یبلندش کرد. صندل یصندل یاش و از رو قهیفرشاد رفت سمت  دست

 .خونه رو لرزوند ینعره اش ستون ها یکوبوند. صدا واری. فرشاد محکم اونو به دافتاد

 کثافت چرا مثل آدم ؟یرفت یآره؟ پس بعد از مراسم کدوم گور یکوفت نکرد یزیکه چ -

 . حواست هست؟شیکشت یم یاحمق؟ داشت یکن یم یچه غلط یخونه؟ دار یبرنگشت

 وقفه و بدون یزنگ ب یاش شل شد. صدا قهی یدستش از رو .دیچیزنگ خونه تو گوشش پ یصدا

 بود. فرشاد خواست به طرف در بره و در رو یعصبان یلیکه پشت در بود، خ یبود. انگار کس مکث

 .ستادیشد و سرجاش ا مونیپش نیراب یکنه که با صدا باز

 .اومدم ... اومدم ه؟یک -
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 نگهبان، انسالیمرد م یشد. صدا رهیمن خدهنش رو قورت داد و با صورت اخم آلوده به هو آب

گم  یبهتون نم یچیه یرو سرتون. ه نیچه خبرتونه آقا؟ آپارتمان رو گذاشت -.به اندامش انداخت رعشه

 ... انگار نه انگار

 !نیخوام. شرمندم! ببخش یمن معذرت م -:نیراب

 یا از دستتون عاصه هیهمسا ی. همه گهید یجا هی نیبر نیریآروم بگ نیتون یاگه نم -:نگهبان

 .شدن

 .... حق با شماست نی. ببخشمیکن یم تیچشم ... چشم. رعا -:نیراب

 :شد. زمزمه کرد رهیبه هومن خ یطلبکار با

 ؟یخواست یم نویهم -

 .هومن رفت تو هم یاخما

 .گردن من ینداز یشه م یم یخفه شو بابا. تو هم که هر چ -

 .دینگهبان پنجه رو اعصابش کش یصدا باال رفت تا بکوبه تو دهنش که دوباره دستش

 .روزاست که عذرتون رو بخواد نیآپارتمان هم ریکنن. مد یرو م تتونیها دارن شکا هیهمسا -

 بکشه. تازه نجایزد کارشون به ا یتاسف تکون داد. حدس م یاز رو یو سر دیبه موهاش کش یدست

 از خونه پرتشون نکرده بودن پایتمرام و معرفت گذاشته بودن که با  یلیخ نجایها تا ا هیهمسا

 ایدن یکجا خت؟یر یبه سرش م یکردن چه خاک یم رونشونی. با خودش فکر کرد اگه واقعا برونیب

 که جون به ییصاحب خونه ها نیباشه؟ اونم ا شیدوم نیدادن که ا یپسر اجاره م یبه دانشجو خونه
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 .پسر نه یخونه به دانشجو یدادن ول یم لیعزرائ

 :س گفتملتم نیراب

 امیتکرار نشه. اصال م گهیدم د یمن قول م م؟ی. ما کجا برنیایاِ؟ آقا تصدقتون برم شما کوتاه ب -

 انیشد. پا رهیدهنش رو قورت داد و به صورت هومن خ آبدم. خوبه؟ یزاده تعهد م یموس یخود آقا شیپ

 شد؟ ممکن بود یم یسه نفر چ نیراه ا

 تموم بشه؟ یو خوش ریبه خ یچ همه

 !دیدونست. بع یم دی. بعدیکش ریاتفاق امروز، معده اش ت یادآوری با

 .کرد نگهبان رو منصرف کنه یم یکه سع نیراب ینه صدا دیشن ینگهبان رو م ینه صدا گهید

 زد. بغض گلوش رو قورت داد و آروم یهومن قفل شد. زهرخند یمشک یچشما یتو نگاهش

 :کرد زمزمه

 چرا؟ -

 نشست. سرشو گرفت باال و به مرد نیزم یسر خورد و آروم رو اروید ینداد. رو یجواب هومن

 چشماش جمع شده بود و اون اصرار داشت یشد. شونه هاش خم شده بود. اشک تو رهیخ مقابلش

 :دیچیوجودش رو کتمان کنه. صداش دوباره تو سرش پ که

 م؟یقد یهمون برادرا میبش یذار یچرا نم ؟یکن یم تشیچرا هومن؟ چرا اذ -

 .نگفت یزیرو لبش نشست. سرشو چرخوند و چ یخندپوز

 تو یینبود؟ صدا مونیکه کرده بود پش یاز کار یعنیشد.  یپوزخندش، ته دلش خال دنیبا د فرشاد
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 .اومد. اصال مهم نبود ینم ادشی... .  ایبهش گفته بود  یرمان؟ کس ایبود  لمیف الوگی. ددیچیپ سرش

 .مهم بود یلعنت الوگیاون د فقط

 »- نباشه، خطرناکه مونیکه از خالفش پش یفکارخال .«

 ... کنه؟ دوباره بخواد تیممکن بود هومن دوباره بخواد خر یعنیشل شد.  زانوهاش

 مونینبود. اگه پش دیآروم بع یچهره  نیشد. از ا رهیتفاوتش خ یکرد. به صورت آروم و ب وحشت

 .هم نکرد یعذرخواه هی یحت لکس؟یچرا انقدر آروم؟ چرا انقدر ر بود

 دشیجد یلرزونش رو شلوار ل یپلک هم نزد. دست ها یزانو زد. هومن تکون نخورد. حت مقابلش

 !تروخدا -.نشست

 .مردونش خش دار شد ینگفت. صدا یزیچ

 !دوستت نداره. بفهم نیمثل قبل. نازن میبش اینکن. هومن گناه داره. ب تشیهومن اذ -

 .خشم برگشت سمتش با

 .یزن یات م نهیرو به س نیآرمتو هم که فقط سنگ  -

 .دو زانو جلوتر اومد با

 .یخبر ندار یشد وونهیمن نگرانتم. بخدا د ه؟یچه حرف نیداداش ا -

 نیمن عاشق نازن یدون یم یا گهیچرا فرشاد؟ تو که بهتر از هر کس د گهیشدم؟ تو د وونهیمن د -

 رفته؟ ادتی. ی. تو خودت سنگ صبورم بودبودم

 :و وحشت زده گفت شینیب یگرفت روانگشتش رو  فرشاد
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 !شنوه یم نی. رابسسی... ه سسیه -

 .شد وونهید هومن

 نامزد کرد. مگه دختر تو بجنورد قحط نیشرف رفت اد با نازن یب کهیبه درک! بذار بشنوه. مرت -

 نه ... فرشاد تو بگو. قحط بود؟ بود؟

 شد. دستاش رو گرفت تو یون به پا مخ دیشن یم نیبه در آشپزخونه انداخت. اگه راب یترس نگاه با

 :و ملتمس گفت دستش

 !هومن دورت بگردم، آروم -

 بود نفهمه؟ یبود ندونه؟ ک ی. کنمیدونستن من عاشق نازن یگم مگه؟ کل دانشکده م یم یچ -:زد نعره

 :گفت یچارگیرو فشار داد و با ب دستش

 .شنوه یم نیهومن من غلط کردم. بسه تو رو خدا! راب -

 و ادامه نداد. به طرفش رفت و کنارش نشست. آروم شروع کرد حرف واریزد به د هیص تکحر با

 :زدن

 .بد بود نیقبول. آقا کار آرم -

 :بهش انداخت. با حرص اداشو در آورد ینگاه

 .بد بود نیکار آرم -

 .دیکش یپوف

 .زنه یانگار داره با بچه حرف م -
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 .رو گاز گرفت لبش

 یکرد ول یازدواج م قشیرفت با عشق رف یم دیبود. آره ... آره ... نبا یدکارش احمقانه بود. نامر -

... 

 :گفت یکرد. با دردمند نگاهش

 نیانصاف آرم ی. بیرفتار کن یجور نیا دیدرست شده نبا یتو هم قبول کن حاال که همه چ یول -

 .میرو خورد گریتوئه. ما نون و نمک همد ی همخونه

 .دینشن یجواب

کرد و  نگاهشرفت؟ یکنه؟ نه ... م یعروس نیرفت با آرم یدخترِ دوستت داشت م نیاگه ااصال  -:فرشاد

 .نداد یجواب

 !نداره ؟یفهم ی... دوستت نداره. م زیعز یرفت؟ ... هومن ... برادر من، آقا ی. مگهیحرف بزن د -

 .ولم کن حوصله ندارم -

 ... ر بدرقه کردگفت و از جاش بلند شد. فرشاد با نگاهش اونو تا دم د نویا

 » امروز «

 .دیکش یبلند کرد و آه بلند زیم یاز رو سرشو

 اون شب هومن کجا رفته بود؟ -

 .شی. جهان گاومریجهانگ نیهم شیپ -

 ؟یچ یبرا نیدینفهم -
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 .نه. نگفت -

 یحوصله به صندل یو ب دیبه چشماش کش یبهش انداختم. دست ینگاه میرو ورق زدم و ن پرونده

 .داد هیتک

 :کردم مهزمز

 .خب یلیخ -

 .شدم رهیصورتش خ به

 .نیبد حیبه ما توض دیرو با تونیپنهان کار نیپور. هر چند بعدا علت ا انیآر یممنونم آقا -

 !چشم -:گفت تیبهم انداخت و با مظلوم ینگاه مین

 شد بلند یصندل یبلند شدم. به دنبالم از رو یصندل یرو به همراه خودکارم برداشتم و از رو پرونده

 .رونیپشت سرم به راه افتاد. از اتاق اومدم ب و

 :گفتم بلند

 .یازیاستوار ن -

 .گذاشت احترام

 بله قربان؟ -

 .دیکن ییراهنما رونیلطفا آقا رو به ب -

 .بله چشم -

 :سمت فرشاد و گفتم برگشتم
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 حتما به نیدید ای دیاز هومن به ذهنتون رس یمشکوک زی. اگه بازم چتونیبازم ممنونم از اطالع رسان -

 .نیبد اطالع

 بدون

 .جناب سروان نیشما دستور بد یهر چ -

 !متشکرم. به سالمت -

 صداش دنشیگشتم. به محض د دیحرکت کرد. با چشم دنبال ام یازیتکون داد و به طرف ن یسر

 :و به طرف اتاق حرکت کردم. چند لحظه بعد دنبالم وارد اتاق شد و گفت زدم

 .و برگشتم سمتش زیم یرو گذاشتم رو لیساو.قربان نیخسته نباش -

 رفته؟ یمقتول، سر کار م یگفت نیممنونم. بب -

 .تکون داد یسر

 .بله قربان -

 بوده؟ یکارش چ -

 .کشیکرده. همراه با شر یمغازه کار م هی یگفتن تو یام ... واهلل قربان م -

 ؟یچ یمغازه  -

 .لباس و پوشاک بچه ها و خردسال ها -

 بوده؟ یک شکیخوبه. شر -

 .فر انیحسام بهرام -
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 :زده گفتم بهت

 حسام؟ -

 .تکون داد یسر

 .بله -

 خبرنگاره؟ نیهم -

 .زد یلبخند

 خب؟ -!بله قربان. خودشه -

 .لبخند زد یجیگ با

 ؟یخب چ -

 رابطشون با هم چطوره؟ -

 .تکون داد یسر

 .دونم جناب سروان ینم -

 .دونم ینم یچ یعنی -

 .خب قربان نینگفته بود -

 :تکون دادم و گفتم یسر کالفه

 نه. در مورد حسامم اینه. رابطشون خوبه  ای. با هم مشکل دارن یکن یم قیدربارشون تحق یر یم -

 .یدی. فهمخوامیبه دردمون بخوره رو م یکن یکه فکر م یچ هر
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 !االن نیچشم. هم -

 .گفت و از اتاق خارج شد نویا

 دستمو از سرم نکهیام رو ماساژ دادن. بدون ا قهیم شقنشستم و با دستم شروع کرد یا یصندل یرو

 :گفتم بردارم

 .ییهومن رو ببر اتاق بازجو نیعطا برو ا -

 .یبرگشت ییاالن از بازجو نیآخه هم یول ستین یحرف -

 .شدم رهیام برداشتم و بهش خ قهیاز رو شق دستمو!کنم. مهمه ییازش بازجو دیبا -

 .گهیبرو د -

 .شد و به طرف در حرکت کرد بلند شیپشت صندل از

 .باشه. من رفتم -

 ... شدم ییناهارمو خوردم دوباره وارد اتاق باز جو نکهیاز ا بعد

 زدم و یحوصله پرونده رو ورق م یکرد. ب یم هیبچه ها بلند بلند گر نیو ع یصندل یبود رو نشسته

 .شدم به جلو خم خت،یر یصورتش م یکه به پهنا ییبه اشک ها تیدادن اهم بدون

 !آقا نیآه و ناله جواب منو بد یبه جا -

 .اش شدت گرفت هیگر

 !دروغه. بخدا دروغه -

 .زدم یگرد شد. پوزخند چشمام
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 .من یخوره برا یخوبه واهلل. چه قسم دروغم م -

 .به شدت تکون داد سرشو

 .دم یم حیضرو تو ی... من ... من همه چ نیکن یاشتباه م نی. بخدا دارنیکن یاشتباه م نیشما دار -

 .قدم زدن ییاتاق بازجو یبلند شدم و شروع کردم تو میپشت صندل از

 .جناب نجامیا نیخب من واسه هم -

 . به طرفش خم شدم و با لحنیصندل یپشت یو دستمو گذاشتم رو ستادمیا شیبه صندل پشت

 .شما رو بشنوم یکه حرفا -:ادامه دادم یمحکم

 از هومن یو زار هیگر نیکرد. ا یم هیدو ساله زار زار گر یبچه ها نیاش اوج گرفت. ع هیگر یصدا

 هیکرد، بخاطر  یکه بخاطر کتک زدن من به زور عذر خواه یادب یهومن مغرور و ب یعنیبود.  دیبع

 شد؟ یمگه م ه؟یگر ریزد ز یم یجور نیتفاهم ا سو

 .ستادمیگذاشتم رو شونه اش و صاف ا دستمو

 خب؟ -

 .. نفسمو محکم فوت کردمدیشد، پنجه رو اعصابم کش یم نییاش که بلند و پا هیگر یصدا

 !نکن هیگر -

 :کف دست محکم اشکش رو پاک کرد و تند تند گفت با

 .چشم ... چشم -

 :مشغول قدم زدن تو طول اتاق شدم. تو همون حال گفتم بازم
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 سو تفاهمه؟ هی یهمه چ یگ یمگه نم -

 .بله آقا -:هومن

 .شده براندازش کردم زیر یسمتش و با چشما برگشتم

 ه؟یهمه آه و ناله واسه چ نیپس ا -

 .وسط حرفش دمیپر عیبگه که سر یزیباز کرد تا چ دهن

 .شه یکه اصال باورم نم یتو رو خدا نگو که دل نازک و زودرنج -

 ... ینه ... نه. اصال بحث دل نازک -.دیاش لرز چونه

 ؟یپس چ -

 .ادیر مکه زود اشکم د میمن ... خب من کال آدم -

 .چپ نگاهش کردم چپ

 ن؟یکن یم یشوخ -

 :بهش ندادم و با تمسخر گفتم یتینگفت. اهم یزی. ازم رو گرفت و چدیلرز لبش

 دل نازک باشه که بخاطر نقدریرو مورد ضرب و شتم قرار داده، ا سیپل هیکه  یشه آدم یم یعنی -

 زه؟یاشک بر یجور نیسوتفاهم ا هی

 ... من -:هومن

 .رفت باال صدام

 ؟یمنو خر فرض کرد -
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 .دیپر رنگش

 .دور از جونتون آقا -

 .جواب منو بده -

 .دیچیاتاق پ یخفه اش تو ی. صدادیگرفت جلو صورتش. شونه هاش لرز دستشو

 !غلط کردم -

 .نگفتم یزیکردم و چ نگاهش

 ... شدم مونیبخدا بعدش پش -:دیاز صورتش برداشت و نال دستشو

 .دیرو باال کش شینیب

 .شد. اصال ... اصال تو حال خودم نبودم یدونم چرا اونجور یشدم. من ... من نم مونیسگ پش نیع -

 .نیکن باور

 ن؟یمست بود -

 .شد رهیشد. اشکش بند اومد. بهت زده سرشو گرفت باال و به صورتم خ شوکه

 ب .. بله؟ -

 ن؟یاون شب الکل خورده بود دمیپرس -

 .به شدت تکون داد سرشو

 !. اصالنه ... نه .. -

 :گفتم رمیچشم از صورتش بگ نکهی. بدون ادمیبه چونم کش یدست
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 ن؟یبود اریپس هوش -

 .بله جناب سروان -

 .و به طرفش خم شدم زیم یگذاشتم رو دستمو

 .یبه جون همخونتون سو قصد کرد اریتر شد. هوش نیجرمتون سنگ -

 .بود سرکار یاون ... اون اتفاق -

بود. سو قصد به جون مقتول  یزدن من، اتفاق -.. صدام رفت باالستادمیا برداشتم و صاف یاز رو دستمو

 با همخونه ها تونیریبود. دعواها و درگ یاتفاق

 .بود یبه نامزد مقتول اتفاق زیآم دیتهد یبود. تماس ها یاتفاق

 .کردم نگاهش

 انجام شده، تیقبل یزیخودت و با برنامه ر لیبه م تیتو زندگ یچ ست؟ین یاتفاق تیتو زندگ یچ -

 ها؟

 :گرفت و ملتمس گفت دستمو

 .کردم یعذرخواه نیجناب سروان؟ من ... من فرداش از آرم نیکن یچرا شلوغش م -

 .دروغ نگو -

 :و زمزمه کرد دیازم دزد نگاهشو

 !امم ... خب ... خب ... نه. نکردم -

 .بده حیپس توض -
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 .نگاهم کرد جیگ

 ؟یچ یدرباره  -

 .کمتر از دو ماه بعد از سو قصد به جونش کشته شده قایدق یاعتماد نیآرم -

 .شیصندل یگذاشتم رو پشت دستمو

 ست؟ین بیبه نظرت عج -

 .سمتم. چشماش غرق اشک بود. به التماس افتاد برگشت

خودشو زده  ای دیفهم ینم ایپسره  نیشدم. ا کالفه.کار من نبوده. به مرگ مادرم نبوده نیبخدا قتل آرم -

 :دیچیصداش تو گوشم پ. یبود به نفهم

 شاهدم دارم. پس من نه؟یاز ا ری. مگه غنجایخودتون منو آوردن ا یبودم. همکارا ریمن مال -

 .بگم من نکشتمش ی. به چه زبوننکشتمش

 :ادامه داد یچارگیکردم. با ب نگاهش

 ش وبکشم امیکه من ب ستیقاپاف* تا مرکز بجنورد ن یتا بجنورد که مثل فاصله  ریمال یفاصله  -

 که سی. من که از پلدیساعت طول کش زدهیس شتونیتا منو آورد پ سهیکه پل سیشه؟ پل یبرم. م در

 یمرکز یبجنورد در منطقه  یاز روستاها یکیتونم؟ (قاپاف  یتونم زودتر خودمو برسونم. م ینم

 )است

 به مرد . دستامو فرو کردم تو موهام و پشت بهش کردم. چشمم خوردستادمیو صاف ا دمیکش یپوف

 :اتاق. زمزمه کردم ی نهیآ یتو
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 !ه؟یقاتل ک -

***** 

 پسر د،یاز اتاق ها با نو یکی یلبخند به لبم آورد. تو نیرحسیغل و غش ام یب یخنده ها یصدا

 یاز داخل هال هم م یخندونش رو حت یکردن. چهره  یم یوتریکامپ ینشسته بود و باز خواهرم،

 .نمیبب تونستم

 بچه ها رو یازش خوردم. مادرم واسه شام همه  یکردم و مقدار کیلبم نزد نسکافه رو به وانیل

 هم به شدت استقبال کرد و گفت حتما نیرحسی. اممیکرده بود تا به قول خودش دور هم باش دعوت

 .میبر دیبا

 از یتر بشه. بازم کم قیلبم عم یو باعث شد لبخند رو دیچیقهقهه اش دوباره تو گوشم پ یصدا

 شش ماهش تو یشوهر خواهرم که بچه  الد،یرو خوردم. چشمم خورد به م وانمیل یتو ی نسکافه

 ،ییچند روز گذشته. دو روز بعد از بازجو نیبه ا دیکرد. ذهنم پر کش یم یبود و باهاش باز بغلش

م . شاهدمیهشنداشتیعل یخروج از شهر رو نداره، آزاد شد. مدرک یاجازه  نکهیبر ا یبا دادن تعهد مبن هومن

 از شتریب میتونست یخواستم هم نم یآورده بود که ساعات قتل اونجا نبوده. اگه م

 فرشاد و شیپ ،یقبل یهمون خونه  یگفتن تو یشد که رفته بود. م یم ی. سه روزمینگهش دار نیا

 .ساکن شده نیراب

 .بغلم نشست، به خودم اومدم و به صورتش لبخند زدم الدیم یوقت

 چه خبر؟ ؟یچطور -
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 .روش زد یرو گرفت و بوسه ا دیام یتپل یدستا

 کار و بار خوبه؟ ن؟یممنون. به مرحمت شما! شما چطور -

 .خنده اش بلند شد ی. صدادمیو به صورتش خند دمیرو کش دیام لپ

 .ستیشکر. بد ن -

 یبچه رو، رو پاهاش جا به جا م یحوصلگ یبه صورتش انداختم. خسته شده بود و همش با ب ینگاه

 :و گفتم زیم ینسکافه رو گذاشتم رو انوی. لکرد

 ؟ییبغل دا یایم -

 :گفت یرو کرد بهش و با لحن بچگانه ا الدیم

 ؟یر یم -

 .زدم و دستمو به طرفش دراز کردم یبه من انداخت. لبخند یبه پدرش و نگاه ینگاه دیام

 .زمیعز ایب -

 :خنده گفتمو با  دمیزدم و بغلش کردم. صورتشو بوس یبلند کرد. خنده ا دستاشو

 :گفت ی. با لحن بچگانه ادیخند الدیمآقا خوشگل؟ ببرمت خونمون؟ یچطور -

 .خونمون اینه ... نه. تو ب -

 .آشپزخونه بلند شد یخواهرم، از تو ،یمهر یبهش انداختم و لبخند زدم. صدا ینگاه

 ساعت چنده؟ الدیم -

 :دستش انداخت و بلند گفت یتو یبه ساعت مچ ینگاه الدیم
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 .ازدهیربع به  هی -

 یزن یزنگ م هی... مادر، فدات بشم.  الدیکردن. م ریچقدر د ومدن؟یچرا ن نایا ایپس پو -:مادرم

 کجا موندن؟ ینیبب بهشون

 .مبل بلند شد و به طرف تلفن حرکت کرد یرو از

 .چشم، االن -:الدیم

 ... دیچیتو گوشم پ دوباره نیرحسیام یقهقهه  یشدم. صدا یمشغول باز دیازش گرفتم و با ام چشم

 :دیچیتو گوشم پ دیام یشدم. صدا رهیخ الدیپشت به قامت م از

 »- گونه چی. ههیشهروند محترم نکهیکردم. مثل ا قیفر تحق انیحسام بهرام یمن درباره  قربان

 ی هیهم انجام نداده. رابطه اش با مقتول هم مثل بق یجرم نیکوچکتر ینداره و حت یفریک ی سابقه

 هیها عاد کیشر یهمه  نیدعوا و مرافعه که خب ب نیها بوده. آروم و با کمتر کیشر .«

 یپرونده بشم ول الیخ یامشب رو ب هی. با خودم عهد بسته بودم که دمیبه صورتم کش یدست کالفه

 خودم رو باال یرو تو بغلم جا به جا کردم کم دیبلند شد. ام لمیزنگ موبا یشد. صدا ینم ظاهرا

 انداختم. تماس از طرف لیموبا یبه صفحه  ی. نگاهارمیب رونیب بمیرو از ج یم گوشتا بتون دمیکش

 .رو گذاشتم بغل گوشم لیتماس رو وصل کردم و موبا عیملک پور بود. سر ستوان

 .ریسالم قربان. شبتون بخ -الو؟ -

 شده؟ یسالم. چ -

 ... قربان ... قربان راستش -
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 شده ستوان؟ یچ -

 .شده دایشهر پ یاز خرابه ها یکی یهومن تو یهومن ... جنازه  ی... جنازه  خب ... جناب سروان -

 :زدم ادی. بهت زده، فردمیجا پر از

 ؟؟؟یچ -

 درگاه در آشپزخونه یو مادرم هراسون تو یبلند شد. مهر دیام ی هیگر یصدا دهینکش هیثان به

 .شدن رهیو بهم خ ستادندیا

 ؟یزن یرا داد مشده؟ چ یخدا مرگم بده مادر. چ -:مادرم

 حوصله تو دستم تکونش یرو صدا زد. ب یمهر یا دهینخراش یزد و با صدا غیبغل گوشم ج دیام

 .زمیبه سرم بر یو من بفهمم چه خاک رهیآروم بگ دیتا شا دادم

 .ریبگ نویا ایب ی. مهرگهیاه ... ساکت شو د -

 قربان؟ یچ -ملک پور: ستوان

 .شد رهیبهم خ یرو در آغوش گرفت و با نگران دیاومد. اماز مادرم جدا شد و سمتم  عیسر یمهر

 .خانم ستمیبا شما ن -

 :دیپرس یکرد و آروم م ینگاهم م یشدم که با دلواپس رهیو به مادرم خ دمیبه موهام کش یدست

 .رسونم ی. من االن خودمو منیمن اس ام اس کن یستوان لطفا آدرس رو برا -شده؟ یچ -

 .بله چشم -

 هم اونجان؟ یوان صولتممنون. سر -
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 .انیقربان. حاالهاست که ب میتماس گرفت شونمیبا ا -

 !باشه. فعال -

 .با اجازه -

 شدم رهیرو از گوشم جدا کردم و تماس رو قطع کردم. گذاشتمش رو لبم و به صورتشون خ یگوش

 .دنیپرس یتند تند سوال م که

 شده؟ یچ یگ یچرا نم ؟یکجا بر -:یمهر

 بود زنگ زد؟ یشده؟ ک شیطور یکس -:مادرم

 .میزهرترک شد ؟یحرف بزن شهیم لیکائیم -:الدیم

 نداشتم که زبونم رو تو دهنم بچرخونم و ماجرا رو نوینگفتم. قدرت ا یزیرمق پلک زدم و چ یب

 :ستوان ملک پور تو گوشم زنگ زد ی. صدابگم

 »- شده دایشهر پ یاز خرابه ها یکی یهومن تو یجنازه  .«

 سرنخمون نی! بزرگ ترمی! بدبخت شدمیم باال رفت و رو سرم گذاشتم. بدبخت شددست ناخواسته

 گفت یراست م یعنیآخه؟ مگه هومن قاتل نبود؟  یچ یاونو کشته؟ برا یدستمون رفته بود. ک از

 ن؟یفرشاد؟ نازن ن؟یمونده؟ راب یک گهیقاتله؟ د یپس ک ست؟ین قاتل

 .میشده؟ سکته کرد یبگو چ ،یجز جگر بزن -.شدم رهیخ بهش جیخوردم و گ یمادرم تکون ادیفر یصدا با

 .فرستاد، کشته شده یم زیآم دیبود و براش اس ام اس تهد نیکه عاشق نازن یپلک زدم. هومن آروم

 یبا قاتل همکار یعنیقاتل نبود؟  یعنیاونو کشته؟  یگذشت. ک یهفته از آزاد شدنش نم هی هنوز
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 وسط بود و ما گهینفر د هی یاصال پا دیاز همخونه ها. شا یکی دمیبوده. شا نیکار نازن دیشا نداشت؟

 .ها هیهمسا ای...  یهمکالس ای...  ای یمیعاشق قد هی. مثل ... مثل میخبر بود یوجودش ب از

 .شدم رهیافکار مختلف به درد اومد. سرمو به شدت تکون دادم و به مادرم خ نیاز ا سرم

 .نمیرو بببرم جنازش  دیپسر کشته شده. با هی -

 یقربان نیدوم ی. هومن مالکدیکش ریبرام نداشت. پشت سرم ت یتیهمه رنگ تاسف گرفت. اهم نگاه

 و امروز دهیپنجم آبان به قتل رس نیگذشت؟ آرم یم نیپرونده بود. چند روز از قتل آرم نیا

 !بود. فقط دوازده روز هفدهم

 شه؟ یم یپس شام چ -:مادرم

 رو گذاشتم لمیکرد. موبا ینگاهم م یجیبود و با گ ستادهیسط هال اکه و نیرحسیخورد به ام چشمم

 :و تو همون حال گفتم بمیج تو

 .برم دیخورم. با ینم -

 .متوقفم کرد نیرحسیام یبرم که صدا یبه طرف در خروج خواستم

 .یبابا تو قول داد یول -

 :نیزم یرو دیو کوب. لج کرد و پاشدینگاهش کردم. منظورم رو فهم یسمتش و با دلخور برگشتم

 .بمونم دینو شیخوام پ یمن م -

 .چرخوندم چشم

 .پلک زد یمهر. مگه نه؟ارنتیم نایدنبالت. نشد هم عمه ا امیباشه. بعدا م -
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 .حتما -

 .حداقل شام بخور بعد برو -

 .رفت باال کمیمادرم، ناخواسته ولوم صدام  یدادن ها ریموقع هومن و گ یاز قتل ب یعصب

 .برم دیباتونم.  ینم -

 به دمیچند بار مشت کوب یشد. رو ازم گرفت و قصد رفتن به داخل آشپزخونه رو کرد. عصب دلخور

 مادرم ازم قهر کنه. به طرفش پا تند کردم و یریو یریه نیمونده بود تو ا نمیدستم. هم کف

 :. تند تند گفتمدمیبسته اش رو بوس نهیپ ی. خم شدم و دست هاستادمیا مقابلش

 نیپرونده گند زده به اعصابم. ا نیمرگت بشم بخدا ا شیمن پ یجان، دورت بگردم من. اله مامان -

 .ره رو هوا یم میکه کل زندگ ینباش ریبود. ازم دلگ یکه کشته شده سرنخ مهم پسر

 .کرد و بعد از چند لحظه لبخند زد نگاهم

 !. خدا پشت و پناهتزیبرو عز -

**** 

 پاره شده اش دل و کهیت یجنازه  دنیهومن انداختم. با د یازه به جن یپاهام نشستم و نگاه یرو

 خواست همونجا عق بزنم. نگاهم رو از شکمش گرفتم و به صورتش ی. دلم مدیچیام تو هم پ روده

 یرو رو یزیکه داشت چ یوسفیزد. به  یذوق م یگردنش تو یرو یو بلند قیشدم. زخم عم رهیخ

 .شدم رهینوشت خ یم برگه

 برامون دکتر؟ یدار یچ -
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 هومن انداخت و به من و یبه جنازه  ینگاه میاز برگه گرفت و دستکشش رو مرتب کرد. ن چشم

هفتاد ضربه چاقو به قتل  ایحول و حوش شصت  یزیچ ادیظاهرا مقتول با تعداد ضربات ز -.شد رهیخ عطا

 .دهیرس

 .دیکش ریام ت معده

 هفتاد ضربه چاقو؟ ایشصت  -:عطا

 :خت باال و دوباره مشغول نوشتن شد. تو همون حال گفتاش رو اندا شونه

 یجا یسر هیبدن مقتول  یداشتن چون رو یری. ظاهرا قاتل و مقتول با هم درگشتریب دمیشا -

 .شه یم دهید یو کبود خراش

 یکه رو یلیو طو قیعم یلباسش بود و پارگ یرو یادیشکمش ثابت موند. خون ز یرو نگاهم

 تونم دستمو داخل شکمش فرو کنم؟ یص بود. با خودم فکر کردم اگه ممشخ یبود به راحت شکمش

 .شدم رهیدکتر چشم ازش گرفتم و به صورتش خ یصدا با

 .از قتل گذشته یده حداقل سه ساعت یبدن مقتول نشون م یدما -

 :کردم. بعد از چند لحظه آروم گفتم یفکر

 ساعت هشت؟ یعنی -

 !حدودا نیبله. هم -

 :عطا رو مخاطب قرار دادرو بست و  پرونده

 بشه دی. شاشگاهیرو منتقل کنن آرما ختهیکه روش خون ر ییسنگ ها نینفر بگ هیقربان به  -
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 .ازش در آورد یزیچ

 .نیبله حتما. لطف کرد -

 یگزارش کامل پزشک ندهیو چهار ساعت آ ستیمن ب -.میستادیازش ا تیجاش بلند شد و ما هم به تبع از

 .فرستم یرو براتون م یقانون

 .ممنونم -:عطا

 بود دهیبه قتل رس عی. چقدر فجرمیتونستم چشم از جنازه بگ یتکون داد و ازمون دور شد. نم یسر

... 

 :آهسته گفت عطا

 .یماتم گرفت -

 جز خون و بدن تکه پاره شده یزیکه حاال ازش چ یشدم. هومن رهیپاهام نشستم و به هومن خ یرو

 .شدم و چونمو انداختم باال رهیگ خرن دیسف یبود. به ملحفه  نمونده

 .کردم هومن قاتله یفکر م شیچند ساعت پ نیدونم. تا هم ینم -

 .نگفت. شونه هامو انداختم باال یزینشست و چ کنارم

 خودش ایشد که کار اون نباشه. حاال  یخورد من باورم نم یو قرآن م هیهر چند که اون قسم آ -

 .ه بودکرد ینفر همکار هیبا  ایبود  کشته

 .فرو کردم تو موهام و به جلو خم شدم. صدام خش دار شد دستامو

 .جمیحاال گ یحاال ... ول یول -
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 .رو لبم نشست یموقع یب لبخند

 .کنم قاتل خودمم یکه فکر م جمیاونقدر گ -

 .مردونه اش رو شونم نشست دست

از رو موهام  دستامو.طمئن باش. مشهیبسته م یو خوش ریپرونده هم به خ نی. الیکائیم میکن یم داشیپ -

 .شدم رهیبرداشتم و به صورتش خ

 شه؟ یپرونده بسته م نیا ینگذشته که همخونه اش کشته شد. ک نیدوازده روز از قتل آرم ؟یک -

 :گفت یلحن آروم و دلگرم کننده ا با

 .. مطمئن باششهیم دای. پسسیه -

 ... تونستم یم مطمئن باشم. نمتونست یمن نم یشدم. ول رهیمرد روبروم خ یخون کریپ به

 از جلو چشمام دمیبرد؟ کجا برد؟ فقط فهم یک دمیچشمام محو شد. نفهم یهومن از جلو ی جنازه

 شد. همه و همه عقب دیناپد نیغرق به خون آرم کریشد. پ دیشده ناپد کهیت کهیشد. هومن ت دیناپد

 .ختیر یمو بهم مکه کم کم داشت روان تیو من موندم با قاتل مهجول الهو رفتن

 یمشخص م یبودند؟ ک یکیداشت؟ قاتل هاشون  یو هومن بهم ربط نیبود؟ قتل آرم یبود؟ چ یک

 گه؟یده ماه د گه؟یماه د هیاالن؟  ؟یچه وقت؟ چه زمان ؟یشد؟ ک یپرونده بسته م نیاصال ا شد؟

 !. خسته شدمدمیکش یته دل آه از

**** 

 کردم یاحساس م شتریاز خونه. ب ریداشت غ یمه چشباهت به ه م،یکه توش نشسته بود یا خونه
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 خونه، هم نیخونه و افراد ا نیکنم. هر چند ا یقبرستون نشستم و دارم به عزادارا نگاه م هی یتو

 بود و حاال دوستاش، هر دهیبه قتل رس یعیکه به طرز فج یبودن. عزادار قتل هومن! پسر عزادار

 .غم بغل گرفته بودن ینبودنش زانو ینداشتن، برا یاواخر ازش دل خوش نیا چند

 شده رهیخ ینامعلوم ینشسته بود و بهت زده به نقطه  نیبه فرشاد انداختم که کنار راب ینگاه مین

 که دو زانو کنارم نشسته بود و سرش رو انداخته بود دیگفت. برگشتم سمت ام ینم یزیو چ بود

 شده سیاز اشک خ نیراب یلباس مشک ی قهیمناسب نبود.  دنیسوال پرس ی. جو خونه اصال برانییپا

 شونه اش رو نیزد. راب یپلک هم نم یبغض هم نکرده بود. فقط شوکه بود و حت یو فرشاد حت بود

 .فرشاد جان، جناب سروان اومدن. کارت دارن -.زد یداد و آهسته باهاش حرف م ماساژ

 .زد و آروم برگشت سمتش پلک

 هوم؟ -

 .خش دار شد صداش

 گم؟ یم یچ یشنو یباهات صحبت کنن. م خوان یم -

 دوباره خواست صداش کنه که مانعش نیشد. راب رهیحالت قبلش برگشت و به همون نقطه خ به

 :و گفتم شدم

 .. شوکه شدنانوردیدر یآقا نینکن تشیاذ -

 .. سرشو تکون دادواریداد به د هیولو شد و تک نیزم یرو یچارگیب با

 یکنه ... م یهم نم هیزنه. اصال گر یکلمه هم حرف نم هیرو دادن  همکاراتون خبر قتل یاز وقت -
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 !ترسم سکته کنه ی... م ترسم

 بهشون یو نگاه دمیرو گز نمییتاسف تکون داد. لب پا یاز رو یبهم انداخت و سر ینگاه عطا

 رهیفرشاد خ ی دهیرو از نظر گذروندم و به صورت رنگ پر نیراب یپف کرده  ی. چشماانداختم

 .دور و برشه و اصال چه خبره یک دیفهم ینبود. انگار نم انشیبود و انگار اصال متوجه اطراف جیگ .شدم

 .شدم رهیو بهش خ رمیباعث شد چشم از صورت فرشاد بگ نیخش دار راب یصدا

 خواد همه مونو به کشتن یافتاده دنبالمون م یالیقاتل سر هیگم نکنه ... نکنه  یجناب سروان م -

 بده؟

 گفت؟ یچ نیراب دیبه فرشاد انداختم. واقعا حواسش به اطراف نبود. انگار اصال نفهم یگاهن عیسر

 یمگه قتل ها ه؟یچه حرف نیا -.اتاق بود واریبه در و د رهیخ رهیگشاد شده و مبهوتش هنوز خ یچشما

 دهیاز شما بع ن،یهست یکرده ا لیشما آدم تحص ه؟یبچه باز یالیسر

 !حرف نیا

 :ومانه گفت. مظلدیلرز لباش

 فرشاد؟ ایمن  ه؟یک ینشده که هومن رو کشتن. نفر بعد نیگم؟ هنوز چهلم آرم یمگه دروغ م -

 چه وجه نیباشه. هومن و آرم یوجه تشابه هی دیبا یا رهیزنج یها یقربان نیمن! ب زیجناب، عز -

 داشتن؟ یتشابه

 ریز یزیپر شده بود. چ چشمش از اشک یبار کاسه  نیشد سمت فرشاد که ا دهینگاهم کش دوباره

 .گفت یم یاجازه نداد بفهمم چ نیراب یزمزمه کرد. صدا لب
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 همخونه بودن. هر دو با ضربات چاقو نیهومن و آرم ن؟یستینداشتن؟ جناب سروان چرا متوجه ن -

 ... بود و یکی نیهومن و آرم یدانشگاه ی. رشته دنیقتل رس به

 .چرخوندهم فشرد و صورتشو به طرف فرشاد  یرو لبشو

 ؟یو چ -

 نگفت. اخمام رفت تو هم. نگاهم با نگاه عطا گره خورد یزیفرشاد و چ یداد به شونه  هیتک سرشو

 از ما پنهونش کرده باشن؟ نایبود که ا یزیباز هم چ یعنیکرد.  یاونم با سوتفاهم بهم نگاه م که

 ؟یو چ نینگفت انورد،یجناب در -:عطا

 و با همون دیچیهق هق مردانه اش تو خونه پ ی. صدادیش لرزبه هق هق افتاد. شونه ها کبارهی

 :دیخش دارش نال یصدا

 !نیو نازن -

 .باال دیپر ابروهام

. سرشو کج کرد و با زهرخند دیرو باال کش شینیفرشاد برداشت و ب یشونه  یاز رو ؟سرشویچ نینازن -

 :گفت

 .بودن نیهر دو نفر عاشق نازن -

 محرز شده سیپل یبرا یمشکوک بود ول بیوجه تشابهشون عج نیگفت. ا یشدم. راست م ساکت

 :بگم، گفت یزیچ نکهی. قبل از استیقاتل ن نیکه نازن بود

 دونم یم نمیا ن،ید یانجام م یدونم. شما کارتون رو عال یدونم. بخدا م یمن حق دخالت ندارم، م -
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 که با هفتاد ضربه چاقو یکس نی. اناریسرمون ب ییزنه بال یبخدا نگرانم. بخدا دلم شور م ی... ول یول

... 

 :دیتو چشماش جمع شد. به زحمت بغضش رو قورت داد و نال اشک

 .رو هم بکشه گهیرحم هست که بتونه دو نفر د یب نقدریآدم رو کشته، حتما ا هیهفتاد ضربه چاقو  -

 .اثبات نکرده ونیهنوز ا یمدرک چیباشن. ه یکیو هومن  نیکه قاتل آرم ستیاصال معلوم ن دینیبب -

 بهم نداشته باشن. نه؟ یربط چیدو نفر ه نیاصال قتل ا دیشا

 .تکون داد و چنگ زد به موهاش یسر

 .شم یم وونهیشم. من دارم د یم وونهیدونم. دارم د ینم گهیدونم د یدونم. نم ینم -

 یانداخت و وقتبهم  ینگاه مین دیافتاد. ام هیبلند به گر یستیرودربا چیبدون ه نباریگفت و ا نویا

 از جاش بلند شد و کنارش نشست. دستشو گذاشت رو شونه اش و د،یاز جانب من ند یالعمل عکس

 :فشرد. آهسته گفت آروم

 .نی. آروم باشانوردیدر یآقا نیآروم باش -

 :گفت یرو ماساژ داد و با مهربون کمرش

 اگه به نی. مطمئن باشمیردا ازیشه. ما االن به کمک شما ن یدرست نم یزیکردن که چ هیبا گر -

بلند کرد و به چشمام  سرشو.ادیسر شما ب ییذاره بال ینم سینفر باشن، پل هی نیقاتل هومن و آرم فرض

 دییمثل تا یزیگشت. چ یم یزیچشمام دنبال چ یشد. انگار تو رهیخ

 رشس ییبال ستیراحت باشه که قرار ن الشیکه بتونه بهش اعتماد کنه و خ یزی. چدیام یها حرف
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 .رو راحت کنم، چشمامو آروم رو هم گذاشتم و لبخند زدم الشیخ نکهیا ی. براادیب

 .نیمطمئن باش -

 کرد. دستشو بلند کرد و آروم شونه یاتاق نگاه م واریبه در و د یجیبه فرشاد انداخت که با گ ینگاه

 اش و آروم داد به شونه هیماساژ داد. فرشاد برگشت سمتش و نگاهش کرد. با بغض سرشو تک شو

 :کرد زمزمه

 هومن رو کشتن؟ -

 .شد رهیچشم ازش گرفت و بهم خ نی. رابنیینگاه ازشون گرفت و سرشو انداخت پا دیام

 !دونم یشه مثل بهنام. من م یامشب م نیشه. فرشاد هم یم وونهیفرشاد د -

 .مخاطب قرارش داد یبا لحن برادرانه ا عطا

 هومنم ن،ی. دوازده روز بعد از قتل آرمنیبهش حق بد. فرشاد فقط شوکه شده. نیشلوغش نکن -

 .نی. مطمئن باششهینم شونیزیشده. چ کشته

 .شد رهیو بهمون خ دیکش ی. از ته دل آهدیبه صورتش کش یدست

 کنم؟ کاریچ دی... من با دیمن با -

 .آروم کردنش زدم یبرا یلبخند

 .نیبد به سر و صورتتون. بعدشم به سواالت ما جواب نیآب بزن هی -

 :رو هم فشار داد و آهسته زمزمه کرد لبشو
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 هیبود که  قینفسش بلند و عم ی. به قدردیکش یقیرو هم گذاشت و نفس بلند و عم چشماشو.چشم -

 لحظه

 و به زحمت از جاش دیبه زانوش کش یدست هینفس آخرش باشه. بعد از چند ثان دیکردم شا فکر

 د و واردش شد. به محض ورودش برگشتم سمتشد. آهسته به طرف آشپزخونه حرکت کر بلند

 :کرد، زمزمه کردم یکه کنارم نشسته بود و به فرشاد نگاه م عطا

 شه از فرشاد پرس و جو کرد؟ یبه نظرت االن م -

 .بهم انداخت ینگاه مین

 ست؟یمعلوم ن -

 ... حالش بهتر گهید قهیچند دق دیخب شا -

 ایهم  میاالن حالش افتضاحه. بپرس نیا آروم تر بشه. اروز بگذره ت هیگفتم نه. بذار حداقل  -:عطا

 .ستیگه. االن وقتش ن یاگه بده هم رسما چرت و پرت م ایده،  ینم لمونیتحو یزیچ

 سوال و پرس مناسب یفرشاد برا طیادامه ندادم. حق با عطا بود. اصال شرا گهیکردم و د سکوت

 ییداد. با صدا هیو به درگاه تک رونیه اومد باز آشپزخون سیبا صورت خ نیلحظه راب نی. تو همنبود

 :اومد، گفت یانگار از ته چاه م که

 .من در خدمتم جناب سروان -

 .به هال انداختم ینگاه میبلند شدم و ن نیزم یرو از

 م؟یجا با هم صحبت کن نیاز ا ریغ ییشه جا یم -
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 .تفاوت شونه اش رو انداخت باال یاحساس و ب یب

 .طرف نیاز ا نیی. بفرمانیهر جور راحت -رمانسرا ساخته شده است تیرمان در سا نیا

 .که سمت راست هال بود، دراز کرد ،یگفت و دستشو به طرف اتاق نویا

 د؟یممنونم. ام -

 .ستادیاز جاش بلند شد و کنارم ا عیسر

 بله قربان؟ -

 :گفتم آهسته

 .ایتو هم ب -

 .تکون داد یسر

 .چشم -

 .میو وارد اتاق شد میدنبال فرشاد حرکت کرد به

 ارم؟یب یواستون صندل ای دینیش یم نیزم یرو -:فرشاد

 .خوبه، ممنون نیزم -

 داد بهش. روبروش نشستم و به صورت هینشست و سرشو تک نیزم یکنار تخت، رو یتعارف چیه یب

 .شدم رهیاش خ دهیپر رنگ

 .دیحالتون خوبه؟ رنگتون پر -

 .کرد تا صداش صاف بشه یمصلحت یا سرفه
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 .شدم رهیتو هم قفل کردم و به چشماش خ اد؟دستمویاز دست من بر م یممنون. چه کمک -

 ن؟یمطمئن -

 .شد یعصب

 برقصم واستون؟ یبندر نیخوا یدوستم مرده ها. م -

 :جمع و جور کردم و آهسته گفتم خودمو

 .خوام یمعذرت م -

 :دیو نال دیدو دست به صورتش کش با

 بشه؟ دایشرف پ یشه قاتل ب یباعث م یکنه؟ گفتن چ بگم تا کمکتون یبگم؟ چ یچ -

 .نیتون یکه م هیکمک نی. آرامش شما بهترنیآروم باش یزیقبل از هر چ -

 :گفت هیو بعد از چند ثان دیکش یقیعم نفس

 بگم؟ یکنم؟ چ کاریمن آرومم. من االن فوق العاده آرومم. چ -

 :و شروع کردم حرف زدن دمیکش یقیعم نفس

 خونه. درسته؟ نیکه از بازداشتگاه آزاد شد، اومده تو هم شیما، هومن سه روز پطبق آمار  -

 :رو هم گذاشت و آروم گفت چشماشو

 .آره -

 نوشتن مطالب. چشم یتو دستش بود و آماده بود برا ادداشتشیانداختم که دفتر  دیبه ام ینگاه مین

 .شدم رهیخ نیراب ی دهیگرفتم و به صورت رنگ پر ازش
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 ؟یفهمم. مثال چه اتفاق ینم -افتاد؟ نتونیب یسه روز اتفاق نیا یتو -

 .افتاد یاتفاق م یادیز نتونیمدت ب هیکه  لیقب نی... از ا یکیزیف ای یلفظ یدعوا ،یا یریدرگ -

 :اش رو انداخت باال. دستپاچه گفت شونه

 بداخالق و بد یلیاز بازداشتگاه آزاد شد، خ نکهیخب ... خب راستش ... راستش هومن بعد از ا -

 .شده بود دهن

 !!شده بود؟ -

 .شد رهیچشمام خ به

 .بود، بدتر شده بود یعنی -

 خب؟ -

 .کرد یم دادیداد و ب یبه پر و پامون. الک دیچیپ یم یخودی. مثال بیچیه -

 ن؟یکرد کاریشما چ -

 :ردزمزمه ک یدیشد و باناام رهیداد به تخت و سرش رو چسبوند به تشک تخت. به سقف خ هیتک

 !یچیه -

 ؟یچیه -

 .رو هم گذاشت چشماشو

 یاحمقانه  یخواستم به رفتارا ینم گهیاونقدر کمرشکن بود که د نیمرگ آرم بتیاهوم. مص -

 !مهم بود و ... فرشاد نیفکر کنم. اون موقع ها ... فقط ... فقط برام آرم هومن



 
 

 
 

472 

 

  

 

  (دست های خونین ) جلد دوم کیستار 

  
  12رابین هود  

  
  انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

 
 نیا یرشاد مهم بود. فرشاد که توف -.زد یانداخت. زهرخند یاتاق نگاه یچرخوند و به در بسته  سرشو

 یمن و هومن م یگرفته بود و به محض دعوا یمدت افسردگ

 یخواستم ... م یخواستم جو خونه آروم باشه. م یخواستم ... م یتا اتاق تا صدامونو نشنوه. م رفت

 یکه نم میشد. اونقدر هممون خسته بود یدرست نم یزیفرشاد خوب بشه. با دعوا کردن چ خواستم

 ... یاوضاع رو بدتر کنم ول نیها ا یریبا دعوا و درگ واستمخ

 .نگاهش کردم یکنجکاو با

 ؟یچ یول -

 .بازم هومن نذاشت یول -

 .سمتمون برگشت

 یراه م دادیداد و ب یزد. الک یکل خونه رو بهم م یحرف نیبرج زهرمار. با کوچکتر نیشده بود ع -

 .برامم مهم نبود ن،یبخوادونم چه مرگش شده بود. راستشو  ی. نمانداخت

 ن؟یکرد یمدت با هم دعوا م نیپس تو ا -

 .تو اتاقش دیچپ یم ای رونیرفت ب یشد و م یدادم. اونم خسته م یرو نم داداشینه. جواب داد و ب -

 :و زمزمه کردم دمیکش یبلند نفس

 !طور نیکه ا -

 یشدم. رد اشک رو قیبهم انداخت و دوباره به حالت قبلش برگشت. به صورتش دق ینگاه مین

 تر و رنگ دهیبودمش، خم دهیکه د یبار نیاز اون فاصله هم معلوم بود. نسبت به آخر صورتش،



 
 

 
 

473 

 

  

 

  (دست های خونین ) جلد دوم کیستار 

  
  12رابین هود  

  
  انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

 
 تونستن غذا یبود نم یبود که چند وقت یضیمر یآدما یصورتا هیتر شده بود. صورتش شب دهیپر

 .بخورن

 :دمیاز صورتش گرفتم و دوباره پرس چشم

 .خونه بودم. من و هومن و فرشاد -افتاد؟ یشب قتل چه اتفاق اصال ن؟یشما شب قتل کجا بود -

 خب؟ -

 دونم ی. نمدیجو یرفت. صورتش کبود شده بود و با حرص ناخنش رو م یور م لشیهومن با موبا -

 .شد و شروع کرد نعره زدن یگفتم که عصب یچ

 :تکون دادم و گفتم یحوصله سر یرفت تو هم. ب اخمام

 ست. خب؟شما یشگیکار هم نکهیا -

 .اش رو انداخت باال شونه

 .رونیآروم بشم از خونه زدم ب نکهیا یمنم کالفه شدم و برا -

 بعد؟ -

 ده شب بود که اومدم خونه و یدوستم و واسه شام هم اونجا موندم. ساعت حوال یرفتم خونه  -

 .ومدهیهنوز نو  رونیساعت بعد از من اونم از خونه رفته ب می. فرشاد گفت حدود نستیهومن ن دمید

 .زد یشد لبخند تلخ رهیچشمام خ به

 !خبر آوردن کشته شده نکهیتا ا -

 :تاسف تکون دادم و آهسته زمزمه کردم یاز رو یسر
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 .. واقعا متاسفمگمیم تیتسل -

 گوش قی. دقدیچیهال تو گوشم پ یاز تو ییلحظه سر و صدا نینگفت. تو هم یزیو چ دیکش یآه

 و با تعجب نگاهش دیکرد. برگشتم سمت ام ید بلند فرشاد رو صدا معطا بود که بلن ی. صدادادم

 ه؟یجناب سروان صولت یصدا -:. آهسته گفتکردم

 نیو راب دی. امرونیو ازش زدم ب دمیو به طرف در دو دمیاز جام پر عیحرف، سر نیمحض گفتن ا به

 یرد به فرشاد که رو. چشمم خوستادنیهال ا یتو یو با نگران رونیپشت سرم از اتاق اومدن ب هم

 بشه. به دنشیکرد مانع از لرز یم یبود و سع دهی. عطا هم دستشو چسبدیلرز یافتاده بود و م نیزم

 :گفت صالیمتوجه حضورم شد، برگشت سمتم و با است نکهیا محض

 !بکن یکار هیتشنج کرده.  -

 قرمز یبود و چشمابلند خودم رو بهش رسوندم و جلوش زانو زدم. صورتش کبود شده  یقدم ها با

 اش، گشاد شده بود. دستشو گرفتم و به پهلو چرخوندمش تا راه تنفسش باز بشه. دست و شده

 رو نیراب رم،ینگاه از دست و پاش بگ نکهی. بدون ادیلرز یخورد و م یبه شدت تکون م پاش

 :قرار دادم مخاطب

 تشنج داره؟ یسابقه  -

 :بهمون انداخت و آروم گفت یترس نگاه با

 .بارشه نینه ... اول -

 :دستم کمرش رو ماساژ دادم. رو کردم بهش و گفتم با
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 .نیاریب زیدستمال تم ایپارچه  کهیت هی -

 :و آهسته گفتم دیاز اتاق ها شد. برگشتم سمت ام یکیسرشو تکون داد و دستپاچه وارد  عیسر

 .نجایا ادیزنگ بزن اورژانس ب -

 از هال رفت و یو به طرف گوشه ا ستادیآورد. ا نرویب بشیرو از ج یتکون داد و گوش یسر

 .سرش گذاشتم ریشد. برگشتم سمت فرشاد و دستمو ز یریشماره گ مشغول

 بله؟ -عطا؟ -

 .دورش کن نجایهست از ا یخطرناک لیاگه وسا نیهال بنداز، بب نیبه ا ینگاه مین هی -

 .باشه. چشم -

 کاملش رو به یاریفرشاد هوش قهیدو، سه دق اقدامات و گذشتن حدود یسر هیاز انجام دادن  بعد

 کرد. ساعت حدودا نه صبح بود. با ینم دشیتهد یخطر گهیآورد. ظاهرا حالش خوب بود و د دست

 که از نی. رابمینداشت بمون یلینبود. دل زیموندن جا نیاز ا شتری. بمیعطا از جامون بلند شد ی اشاره

 از نکهی. قبل از امیشد ازش سوال بپرس یود که نمحالش بد ب نقدریخبر نداشت، فرشادم ا یزیچ

 تونه یگفتم که هر وقت حال فرشاد مساعد شد و احساس کرد که م نیبه راب رون،یب میبر خونشون

 .خونشون امیحداقل بهم اطالع بده تا ب ای ارهیسواالمون جواب بده، اونو به اداره ب به

 .انداختم دیبه عطا و ام ی. نگاهمیستادیا نیماش یو روبرو رونیب میخونه اومد از

 ن؟ینازن یخونه  میر یم -

 .خبر داشته باشه یزیآره. احتمال داره از چ -:عطا
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 میکه گوش نیماش یاز پاهامو گذاشته بودم تو یکیرو باز کردم. تازه  نیتکون دادم و در ماش یسر

 .صفحه اش انداختم به یآوردم. نگاه رونیب بمیاز ج مویخارج شدم و گوش نیخورد. از ماش زنگ

 به بار آورده بود؟ یشد. باز چه گند یبود. ناخواسته ته دلم خال نیرحسیام یمدرسه  ی شماره

 .رو گذاشتم بغل گوشم یاتصال تماس رو زدم و گوش یدکمه  عیسر

 الو؟ -

 .رو بستم نیماش در

 ن؟ی. خوب هستیسالم جناب عسگر -

 .پسرتون یمدرسه  ریاحتشام هستم. مد ممنونم. قربان -ن؟یسالم. ممنونم. شما خوب -

 رو زده؟ یکرده؟ کس یباز کار نیرحسیافتاده؟ ام یبله ... بله. متوجه شدم. اتفاق -

 یشدن. صدا رهیبهم خ یسرشونو گرفتن باال و با کنجکاو دیحرف عطا و ام نیمحض گفتن ا به

 :دیچیعطا تو گوشم پ ی آهسته

 شده؟ یزیچ -

 .ازش گرفتم نگاه

 ... نکرده. فقط یاقا! نه. کار نیر یچقدر تند تند م -شام:احت یآقا

 .کنم کارشیدونم چ یشده؟ بخدا من نم یپس چ -

 :گفت کالفه

 من حرف بزنم؟ نید یاجازه م ،یعسگر یآقا -
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 :گفتم یشدم. دستمو فرو کردم تو موهام و با لحن شرمزده ا ساکت

 .دییشرمنده ام. بفرما -

 :کردنشمرده شروع کرد صحبت  شمرده

 نیاریب فیحالش بد شده. دل درد داره و ظاهرا حالت تهوع هم داره. لطفا تشر نیرحسیام -

 .دنبالش

 .شدم رهیسرمو گرفتم باال و به صورت عطا خ یبهت و نگران با

. االن دهیچیپ یاومده مدرسه به خودش م یگن از وقت یم راشیدب -حالش بده؟ یحالش بده؟ چشه؟ از ک -

 فیتشر دردش بدتر شده.

 ن؟یاریم

 ریاز صبح حالش بد بود؟ پس چرا من متوجه نشدم؟ چرا من متوجه نشدم ام نیرحسیزدم. ام پلک

 .داره؟ اون که صبح خوب بود درد

 سرحال بود. متوجه نشده بودم. انقدر شهیرو هم فشار دادم. واقعا خوب بود؟ صبح مثل هم چشمامو

 صبحانه اش رو هم دمینکردم. اصال نفهم یتوجه نیرحسیقتل هومن بود و که به ام ریدرگ ذهنم

 گرسنه مدرسه رفت. پسرم صبحانه خورده بود؟ ای خورد

 :احتشام تو گوشم زنگ زد یآقا یصدا

 آقا؟ گوشتون با منه؟ ؟یعسگر یآقا -

 :گفتم عیخوردم و سر یتکون
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 .رسونم یبله ... بله. االن خودمو م -

 نگاهم یرو قطع کردم و سمت عطا برگشتم. با نگران یوشکنم، گ یخداحافظ نکهیگفتم و بدون ا نویا

 .کرد

 ده؟یحالش خوبه؟ چرا رنگت پر نیرحسیشده؟ ام یچ -

 .شدم رهیبه چشماش خ یدلواپس با

 .برم مدرسه اش دیحالش بده. با ریام -

 .رو لبم نشست یموقع یب لبخند

 .ستیبرم دنبالش. حالش خوب ن دیبا -

 کارات پسرت رو از نیگفت باالخره با ا یم دی. شادمینگاهش رو نفهم یبهم انداخت. معن ینگاه عطا

نگاهش اصال  ی. مهمم نبود. اون لحظه معندمیگفتم؟ نفهم یدیگفت د یم دمی. شاید یم دست

 که صبحونه نخورده به مدرسه رفته بود. پسرکم! حتما ینداشت. مهم پسرم بود. پسر یتیاهمبرام

 ... ریهم بهش ندادم؟ ام یبیپول تو ج یعنیبد شده بود.  بهش فشار آورده که حالش یگرسنگ

 !رکمیام

 .متیرسون یسوار شو م -:عطا

 .و سردرگم جیکردم. گ نگاهش

 ... نینازن ی... ول یول -

 .دیاز شدت خشم لرز دمیکبود شد. به وضوح د صورتش
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 .برس نیرحسی. تو فعال به امنیسراغ نازن میر یم دیمن و ام -

 شدم و به نیسوار ماش یا گهیتعارف و حرف د چیبدون ه نیهم یخوب. برا یلیبود. خ یخوب فکر

 دی. اممیدیکه به مدرسه رس دیدونم چقدر طول کش ی. نممیحرکت کرد نیرحسیام یمدرسه  طرف

 مخالفت کردم و گفتم یرو به خونه برسونن، ول نیرحسیعطا اصرار داشتن که صبر کنن و ام و

 نینازن یشدن و به طرف خونه  الیخ یاصرار کردن، ب قهید از چند دق. اونا هم بعرمیگ یم یتاکس

 نفر یس ست،یخلوت که فقط ب اطیانداختم. از ح اطیبه ح یکردن. وارد مدرسه شدم و نگاه حرکت

 عیبلند و سر یزنگ کالس باشه. با قدم ها دیکردن، حدس زدم با یبچه توش بودن و ورزش م پسر

 د از دو، سه تا ضربه به در، آروم وارد شدم. چشم چرخوندم و کلطرف دفتر حرکت کردم و بع به

 بهم گفته بود معاون مدرسه است، از نیرحسیکه قبال ام یفرهاد یرو از نظر گذروندم. آقا دفتر

 :بلند شد و با لبخند گفت زیم پشت

 ن؟یسالم. حال شما؟ خوب -

 .دادم لشیتحو یسرسر لبخند

 .سالم ... سالم. ممنون -

 نیرحسیهستم. پدر ام یمن عسگر دی. ببخشریوقتتون بخ -.ستادمیا زشیم یفاصله گرفتم و روبرودر  از

 .یعسگر

 .تکون داد یسر

 !بله خب، خوشبختم. من در خدمتم قربان -
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 .و آروم آب دهنم رو قورت دادم دمیبه صورتم کش یدست

 خوب نیرحسیحال ام ایو. گنجایا امیاحتشام با همراه بنده تماس گرفته بودن و گفتن ب یآقا -

 .ببرمش خونه دی. باستین

 .تا من صداش کنم نینیبش یصندل یرو دییآهان ... بله، درسته. شما بفرما -

 یرفت. دست رونیاز کنارم رد شد و از دفتر ب یها نشستم. فرهاد یاز صندل یکی یرو یحرف چیه یب

 . از شدت استرسدیجوش یرکه مو س ریشدم. دلم مثل س رهیو کالفه به دفتر خ دمیصورتم کش به

 بار با نیهزارم ی. برادمیپاهام رو تکون دادم و پوست لبم رو کش یتهوع گرفته بودم. عصب حالت

 خودم تکرار کردم» اون که صبح حالش خوب بود  .«

 پرونده بوده نیا ریذهنم درگ نقدریشد صبح ا یحرفم رو باور نداشتم. باورم نم نیخودمم ا راستش

 خوب. اصال صبحانه ایهمسرم حالش بد بوده  یادگاریتنم،  یگلم، پاره  یپسرم، دسته  مدینفهم که

 بلند شدم و شروع کردم یاز رو صندل یسرسام گرفتم. عصب ییایخولیافکارم مال نیبود؟ از ا خورده

 انکنه واقع ومد؟ین نیرحسیگذشت. چرا ام یانداختم. چقدر کند م یاتاق راه رفتن. به ساعتم نگاه تو

 ... مرد یمرد ... اگه م یشدم. اگه م جهیفکر دچار سرگ نیباشه؟ از ا مرده

 دل هینبود. فقط  شیزیدور. چ زمیو احمقانه از ذهنم بر یافکار منف نیبه شدت تکون دادم تا ا سرمو

 زد ادیتو سرم فر یزی! چنیدرد ساده بود. هم» دل درد ساده است  هی ی؟ مطمئن«رو محکم  چشمم

 .عنوان مطمئن نبودم چیار دادم. مطمئن نبودم. به ههم فش یرو

 دنیوارد دفتر شدن. با د نیرحسیو بعد هم ام یفرهاد یلحظه در دفتر باز شد و اول آقا نیهم تو
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 . با دو دستختیر یصورتش اشک م یبود و به پهنا دهیشد. رنگش پر شیدلم ر نیرحسیام

 ن؟یرحسیام -:و با دو دست صورتش رو گرفتمسمتش  دمیکرد. دو یبود به شکمش و ناله م دهیچسب

 نگاهم کن؟ ری! چت شده تو؟ امر؟یام

 :دیرو باال کش شینیب

 .خونه می... بر میخوره ... بر یحالم داره بهم م -

 گفت اوضاع یته دلم م یزیشدم. چ رهیخ نیرحسیانداختم و دوباره به ام یبه فرهاد یدلهره نگاه با

 :کردم. سرمو تکون دادم و آروم گفتم یرشو مکه فک هیزیتر از اون چ ناجور

 .رو بده من تیخب، کوله پشت یلیخ -

 :پشت دست اشکاشو پاک کرد و کوله اش رو از شونه اش برداشت و داد دستم. با بغض گفت با

 !. تروخداارمیخونه. دارم باال م میبابا تروخدا بر -

 شد، یشد. م ینم ضینه که مر نیرحسیتا استرس و اضطرابم کمتر بشه. ام دمیکش یقیعم نفس

 بردمش دکتر. داروهاش، یم تایکرد و منم نها یتر و خشکش م وایاون موقع ش یشد ول یم خوبم

 هیدر حد  تایهاش نها یضیهم مر وایداد. بعد از مرگ ش یانجام م وایهاش همه و همه رو ش یدگیرس

 ... شد. اما االن یف ماستراحت، برطر کمیبود که اونم با خوردن قرص و  یخوردگ سرما

 و با لبخند یافکارم پاره بشه. برگشتم سمت فرهاد یباعث شد رشته  نیرحسیهق هق ام یصدا

 :گفتم

 .شم یاز حضورتون مرخص م نیبا بنده ندار ی. اگه امرنیممنونم جناب. لطف کرد -
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 ... یعسگر یکنم. فقط آقا یخواهش م -

 :روم فشار دادم. زمزمه کردمو آ نیرحسیام یحلقه کردم دور شونه  دستمو

 .میر یآروم باش، االن م -

 بله؟ -:رو کردم به فرهاد و گفتم و

 نیرحسیخوان با شما در مورد ام یگفتن که م نیرحسیام اتیادب ریدب یسجاد یآقا -:یفرهاد

 تا نیمشخص کن یزمان هیگفتن که  ست،یخوب ن نیرحسیکه االن حال ام ییکنن. از اون جا صحبت

 .نیداشته باش یحبتهم ص با

 .تکون دادم یسر کالفه

 .مدرسه امیمن م ند،یبفرما شونیچشم. هر وقت ا -

 ... یروز هیآخه  یول -

 :گفتم یتاب یو با ب دمیبه کمرش کش یبلند تر شد. دست نیرحسیام ی هیگر یصدا

 .وقت مناسب تر هی نی. بذارستیحالش خوب ن -

 .زد یمهربونانداخت و لبخند  نیرحسیبه من و ام ینگاه

 .نیی. بفرمانیدون یهر جور صالح م -

 نه. به خودم ایکردم  یجوابش رو دادم. اصال متوجه نشدم خداحافظ یگفت و چ یچ گهید دمینفهم

 و هر از دیچیپ یبه خودش م هیکه با گر نیرحسیبه ام ینشستم و با نگران نیتو ماش دمیاومدم د که

 .کنم یزد، نگاه م یعق م یگاه



 
 

 
 

483 

 

  

 

  (دست های خونین ) جلد دوم کیستار 

  
  12رابین هود  

  
  انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

 
 :س گفتالتما با

 !خونه. تورو قرآن میبابا بر -

 سرمو برگردوندم. و به راننده اشاره کردم تا حرکت کنه. به محض روشن عیخودم اومدم و سر به

 .دکتر میر یاالن م -.برگشتم سمتش ن،یماش شدن

 :دینال هیگر با

 .تر. تو رو ارواح خاک مامان عیسر یر یم ییهر جا -

 .تکون دادم یسر کالفه

 .گهید میر یم میب، دارخ یلیخ -

 کرد. به وضوح یو بند دلم رو پاره م دیچیپ یتو گوشم م نیرحسیآروم ام یها هیناله و گر یصدا .

 به یتا کم دمیکش یقی. نفس عمزمیبه سرم بر یچه خاک قایدق دیدونستم با یشده بودم و نم دستپاچه

 و از ته دل خدا دمیبه سرم کش یتنداشت. دس یا دهیفا یمسلط بشم و از دلهره ام کم بشه ول خودم

 .از جا کنده شد نیصدا زدم. راننده حرکت کرد و ماش رو

 یروند. هر از گاه یاون منطقه بود، م یکه تو یدرمونگاه نیتر کیبا سرعت به طرف نزد راننده

 هیدستش رو گرفته بود جلو دهنش و  هیاوضاعش چطوره؟  نمیتا بب نیرحسیگشتم سمت ام یبرم

 صورت کوچولوش مونده یکه رو یهم گذاشته بود رو دلش. چشمم خورد به رد اشکرو  دستش

 :و آهسته گفتم ابونی. حواسم رو دادم به خبود

 .پسرم میرس ی... االن م میرس ی. االن مزمیآروم باش عز -
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 م؟یانداختم. چقدر مونده بود تا به درمونگاه برس یمقابلم نگاه ی نهینداد. به آ جوابمو

 شدم و در سمت کمک راننده رو باز ادهیپ یاز تاکس عی. سرمیدیبه درمونگاه رس قهیند دقاز چ بعد

 رو بستم و بعد از نیبشه. در ماش ادهیرو گرفتم و کمکش کردم تا پ نیرحسیبغل ام ری. زکردم

 درمونگاه شدم. چشمم یوارد محوطه  نیرحسیآروم و آروم با ام ن،یماش ی هیکردن کرا حساب

 کیشد. سرمو نزد شیاومد. دلم ر یو به زحمت جلو م دیکش یم نیزم یش که روبه کفش خورد

 :بردم و زمزمه کردم گوشش

 .نگاهم کنه، چونشو انداخت باال نکهیا بدونبغلت کنم؟ یخوا یم -

 .امیخواد. خودم م ینم -

 ض. به محمیو وارد درمونگاه شد میاز محوطه عبور کرد ،یا گهیحرف د چیه یگرفتم و ب دستشو

 یتوجه به باد و بو ی. بدیچیپ مینیب یالکل و دارو تو یصورتم برخورد کرد. بو یتو یباد سرد ورود

 کرد، یبود و با تلفن صحبت م ستادهیکه ا یرفتم و مقابل خانم رشیالکل، به طرف پذ زیانگ نفرت

 و به ادستیشدم که با همون اوضاع و احوال زارش کنارم ا نیرحسیمتوجه ام یچشم ری. زستادمیا

 .شدم رهیداد. چشم ازش گرفتم و به پرستار خ هیتک وارید

 !خانم دیببخش -

 .زد یشد. لبخند مهربون رهیاز دفترش گرفت و بهم خ چشم

 د؟ییبفرما -

 .دیسالم، خسته نباش -
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 .سالم، ممنونم -

 .دیکش یم قیشکمش خم شده بود و تند تند و کوتاه نفس عم یکه رو ریبرگشتم سمت ام دوباره

 آقا؟ -:پرستار

 .شدم رهیپرستار خ به

 دارن؟ فیتشر یدکتر فالح یآقا ن،یببخش -

 .تکون داد یسر

به طرف  نیرحسیبا ام ت،یزیکردم و بعد از حساب کردن پول و تشکر!دییمطبشون هستن. بفرما یبله، تو -

 .میمطب حرکت کرد

 ها نشست و منم یاز صندل یکی یرو ریانتظار ننشسته بود. ام یها یصندل یرو یضیمر خوشبختانه

 شدم که از رهیزدم. دستمو باز کردم و به کف دستم خ هیتک واریکه نوبتمون بشه، به د یزمان تا

 .بود تو هم و خودمم حالت تهوع گرفته بودم دهیچیاسترس، عرق کرده بود. دل و معده ام پ شدت

 . انتظارم به درازارونیب ادیب مطبِ رافع بود، زودتر یکه تو یضیکردم زودتر مر یته دل دعا م از

 . بهرونیشش، هفت ساله از مطب اومد ب یپسر بچه  هیهمراه با  یکه در مطب باز شد و خانم دینکش

 در زدم، نکهیاز جاش بلند شد و کنارم قرار گرفت. بعد از ا نیرحسیاز کنارم رد شد، ام نکهیا محض

 :بلند گفت دنمونیبهمون انداخت. با د یاهنگ می. رافع سرشو باال گرفت و نمیوارد مطب شد آروم

 ن؟ی! حال شما قربان؟ خوبیبه به، جناب سروان عسگر -

 رفت، آهسته سالم کرد. رافع با یبود و دوال دوال راه م دهیهمون طور که شکمش رو چسب نیرحسیام
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 :گفت خنده

 .سالم پسر خوشگل. خدا بد نده -

 .رو لبش نشست یجون مهین لبخند

 .ممنون -

 .روبروش اشاره کرد یفاصله گرفت و به صندل زشیاز م یچرخدارش کم یبا صندل فعرا

 .نمتیبب نیبش نجایا ایب -

 رو یمخصوص دکتر یمقابل رافع نشست. رافع گوش ،یصندل یاطاعت کرد و رو یحرف چیه یب ریام

 .شد رهیخ نیرحسیگوشش گذاشت و به ام یتو

 ه؟یخب، مشکلت چ -

 :دینال هیو با گر دیرو باال کش شینیب ریام

 ؟یاز ک -.دل درد دارم. حالت تهوع دارم. چند بارم باال آوردم -

 !نصف شب بود. تا االن شب،یاز د -

 .ها، پشت به رافع نشستم و به گفتگوشون گوش دادم یاز صندل یکی یرو آروم

 تب؟ جه؟یاسهال؟ سرگ -:رافع

 .با خجالت چونش رو انداخت باال نیرحسیام

 !اسهال و تب چرا یرم عمو. ولندا جهیسرگ -

 .و بعد از چند لحظه برداشت شیشونیپشت دستشو گذاشت رو پ رافع
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 !باالست یلیباالست. خ یلیتبش خ -

 .دیو آروم کش دیگز لبشو

 ؟یخورد یچ ریچند روز اخ نیا -:رافع

 .فتمنگ یزیو چ نییبرگشت سمتم و نگران نگاهم کرد. شرمنده سرمو انداختم پا کبارهی نیرحسیام

 .ضربه زد زیم یبا خودکار رو د،یسکوتش رو د یوقت رافع

 .با شمام ها ر؟یآقا ام -

 .چیساندو تزا،یخب ... همبرگر، فست فود، پ -

 :کرد بغض

 !یحاضر یغذاها -

 !بله -:لب زمزمه کرد ریبرگشت سمتم و ز یبا طلبکار رافع

 دوباره برگشت سمت تاسف تکون داد و یاز رو یکه سر دمید یچشم رینکردم. ز نگاهش

 .نیرحسیام

 مصرف سم،ینو یدارو برات دارو م یسر هیتا واست سرم بزنن. بعدشم  قاتیقسمت تزر یر یم -

 .شه یحالت خوب م گهیهفتاد و دو ساعت د تاینها نده،ی. ان شا اهلل تا چهل و هشت ساعت آیکن یم

 .مدرسه یخواد بر ی. نمیدار یاستعالج یدو روزم مرخص نیا

 :و آروم گفت دیرو باال کش شینیرو ب شینیب نیسرحیام

 .چشم -
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 .شد. تو همون حال هم منو مخاطب قرار داد یزیبرداشت و مشغول نوشتن چ یخودکار

 شیپ یطور نیا ،یبه خورد بچه ند یرونیب یقرصاش رو سر وقت مصرف کنه. بهتره انقدرم غذا -

 .نیریگ یجفتتون زخم معده م بره

 .رفت سمتم. از جام بلند شدم و کاغذ رو گرفتمرو جدا کرد و گ برگه

 !ممنون. چشم -

 میکمک کردم تا بر نیرحسی. به امرونیب میاز رافع از مطب اومد یاز تشکر کردن و خداحافظ بعد

 سرم وارد بدنش شده بود، یکه قطره قطره  یدر حال نیرحسیبعد ام قهی. چند دققاتیتزر بخش

 .گفت ینم یزیتخت، چشماشو بسته بود و چ یرو

 هم فوق العاده پر یفست فود یگفت غذا یکنم. م اطیبهتره احت یول تهیمسموم هیگفت  یم رافع

 .فتهیبه خطر م شیکنه، صد در صد سالمت دایروند ادامه پ نی. اگه استین یبهداشت ادمیو خب ز چربه

 یبودم. بدجور مونیدادم. پش یبه حرفش گوش م ریگفته بود و گفته بود و من فقط سر به ز رافع

 یولبودم دهیو ... شن یدکتر رو بارها و بارها از زبون عطا، مادرم، مهر یبودم. تمام حرف ها مونیپش هم

 نگرفتم و االن من مونده بودم با احساس عذاب وجدان یوقت جد چینگرفتم. ه یوقت جد چیه

 .که نسبت به تنها پسرم داشتم یا یشرمندگ و

 پسرم رو از نینازن یانداختم و سرمو باال گرفتم و چهره  یم نگاهدست یتو یداروها کیپالست به

 یبه سرم م یگرفت چه خاک یلحظه از ذهنم گذشت اگه سرطان معده م هی یگذروندم. برا نظر

 کردم؟ یازش مراقبت م ینجوریرو به من سپرده و رفته بود اون وقت من ا نیرحسیام وایش ختم؟یر
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 شد؟ به یم یکردنش، فردا که بزرگ شد، چ تیاوضاع ترب نیا نبود؟ شرم آور نبود؟ با افتضاح

 بچه ها. اما برعکس یشد. مثل همه  یبزرگ م ؟یتونستم دروغ بدم. باالخره که چ یکه نم خودم

 !بچه ها ی همه

 حضور مادر. بدون یآغوش پدر، تشنه  یمحبت، تشنه  یکه تشنه بود. تشنه  یشد درحال یم بزرگ

 گر من و آغوش مادر تیحما یو خواستن رو تو خانواده، تو دست ها یاحساس تشنگ نیا نکهیا

 کنه و بعد؟ دایپ امرزشیخداب

 ایبشه  ادیدچار اعت نیرحسیدرصد ممکنه ام کیدرصد، فقط و فقط  کی نکهیاز فکر کردن به ا یحت

 نی. درست نبود. اصال درست نبود. ادیکش ریبشه، پشت سرم ت دهیکش کیبار یبه جاها کارش

 خواستم خودم رو با یکردم و م یکه نگاه م یا هینبود. از هر زاو حیو رفتار من باهاش صح تیبتر

 .محض بود تیکنم، غلط بود. اشتباه بود. خر هیتوج یمنطق ریو غ یمنطق یها لیدل

 خودش یبه رو ادیدرست. مغرور بود و ز نمیپسر بود، درست. نوجوون و سرکش بود، ا نیرحسیام

 یزد، باز هم درست ول یشد و به سرش م یم یکه عصبان یهام حرف بزنه، مگر موقعآورد که با ینم

... 

 رو میو نوجوان یکه کودک یبود. نبود؟ حق نداشت؟ حقش از من کمتر بود؟ من زادیهم آدم ریام یول

 گر پدرم تیدست حما شهیکه هم یدامن پر مهر مادرم بزرگ شده بودم. من یبودم و رو نازپرورده

 یبچگانه، هوامو داشت و بهم م یدعواها و قهرها یبا همه  شهیکه خواهرم هم یبود. من سرم یرو

 شد؟ یم تیترب یطور نیا دیتر بود؟ چرا اون با نیکمتر داشت؟ من خونم رنگ ی. از من چدیرس
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 هام رو که تا پشت پلکم اومده بود، پس زدم اشک.اون ... اون پسر من بود یشغلم؟ بخاطر کارم؟ ول بخاطر

 .شدم رهیدستم خ یتو کیو دوباره به پالست

 .بود دهیچیشد، تو اتاق پ یم رمیچکه چکه قطرات سُرم که اول وارد لوله و بعد وارد بدن ام یصدا

 خواستن بهم یخواست اعتراضش رو نشون بده. انگار اونا هم م یاون ها هم م یصدا یحت انگار

 ینبود و فردا حیمردانه نبود. کار من با بچه ام صحنبود. عاقالنه نبود. جوان حیکنن. که صح اعتراض

 !خدا یو هم جلو وایش یشم. هم جلو یشرمنده م امت،یق

 ها کیپالست ن،یرحسیام یناله  دنیهم فشار دادم و سرمو به شدت تکون دادم. با شن یرو رو پلکم

 :گفتم عیو سر دمی. به سمت تخت دودمیو از جام پر مکتین یپرت کردم رو رو

 ؟ینم؟ جانم بابا؟ درد دارجا -

 .. به هق هق افتاددیاشکش جوش یچشمه  دوباره

 .خوره یکنه. حالم داره بهم م یدرد م یلیدلم ... خ یکنه. آ یدرد م یلیخ -

 یدستم گرفتم و به سرم باال یرو تو کشیافتاد. دست کوچ هیچنگ زد و دوباره به گر راهنمیپ به

 رفت و یدستش ور م یکه با آمپول تو یتم سمت پرستارشدم. نصفش رفته بود. برگش رهیخ سرش

 .زد یروبروش حرف م یدختر بچه  با

 خانم؟ دیببخش -

 .سمتم برگشت

 بله؟ -
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 شه؟ یتموم م یسرم ک نیا -

 .به سرم انداخت و دوباره به کارش مشغول شد ینگاه مین

 .گهیساعت د میحدودا ن -

 میر یم گهیساعت د مینکن. ن هیگر -.ختیر یشک مکه مثل ابر بهار ا نیرحسیبرگشتم سمت ام کالفه

 .یش یخوب م ،یخور یخونه. داروهاتو م

 :گفت یکه م دیچیتو گوشم پ ونشیگر ی. صدادیبه پهلو چرخ هیرو تکون داد و با گر سرش

 !رمیم ی... بخدا م رمیم یجا م نیخوام. من درد دارم. درد داره. من هم یخوام ... نم ینم -

 :گفتم یاخم کردم و با تند .دیکش ریت قلبم

 !ن؟یرحسیام -

 :گفتم دمش،یشن یکه خودم به زحمت م یفیضع یبازوش. با صدا ینداد. دستم نشست رو جوابمو

 شکمت رو ماساژ بدم؟ -

 .اش رو باال انداخت چونه

 .رهیگ یخوام. بدتر درد م ینم -

 تونستم دردش رو ینم یحت و من دیکش یداشت درد م نکهیاز ته دل هق زد. کالفه از ا نباریا و

 .سمت خودم برگردوندمش. با کف دست اشک هاشو پاک کردم یبدم، به آروم نیتسک

 کنم؟ کاریکنم؟ تو بگو من چ کارینکن! من چ هی. گرزمینکن عز هیگر -

 سرشو به عالمت» دونم  ینم« . مثل بچه ها بغض کردم و دیچیداد و دوباره از درد به خودش پ تکون
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 شتری. بدیکش یخودشو به رخ م یبیبه طرز عج واینبود ش ط،یاون شرا یشدم. تو رهیخ اشک هاش به

 .نکرده بودم یدار ضیدارم. من تا حاال مر اجیکردم بهش احت یحس م یا گهیهر لحظه و زمان د از

 .دونستم یکنم. واقعا نم کاریچ دیدونستم با یبا من نبود. نم نیرحسیام یدار ضیمر تیمسئول اصال

 که یکرد، امتحان درس یکه فکرش رو م یزیرو داشتم که زودتر از اون چ یدانش آموز ساحسا

 بشه ضیمر نیرحسیرسه که ام یم یدونستم باالخره روز یبود. م دهیفرا رس ست،یازش بلد ن یچیه

 .فراتر از تصور من بود نایبد! ا نقدریو ا ییهوی نقدریزود. نه ا نقدرینه ا یول

 !؟یدرد دار یلیخ -.قشنگش نشست. آروم نازش کردم یموها یرفت و رودستم باال  ناخواسته

 د،یرس یکه به ذهنم م یزیاون لحظه تنها چ یبود. اما تو یسوال چ نیا دنیدونم هدفم از پرس ینم

 !کردن یبود. همدرد نیهم

 .آروم تکون داد سرشو

 !اهوم -

 .دوباره اشکش روون شد. باز هم موهاش رو ناز کردم و

 .کنه ینم هیها! مرد که گر یکن. تو مردتحمل  -

 ... کنه یخوام. درد م ینم -:نیرحسیام

 :و آروم گفتم دمیکش یآه ناچار

 خونه، بخواب. خوبه؟ میر یساعت تحمل کن ... م میباشه. ن -

 یاومد و رو نییموهاش پا یکرد. دستم از رو میقا رهنمیپ ونیرو م سشینگفت و صورت خ یزیچ
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 .و نوازش کردمنشست. کمرش ر کمرش

 ... شه. آروم باش یدرست م ی! همه چریشه ام یدرست م -

 زونیآو یهال نشسته بودم و زانوهامو بغل کرده بودم. با لب و لوچه  یگوشه  هی میتی یبچه ها مثل

 از نکهیشدم. بعد از ا رهیکرد، خ یآشپزخونه سوپ و غذا درست م یمادرم که داشت تو به

 حالش بد شده و ری. منم گفتم که امدیادرم زنگ زد و حالمونو پرسم م،یمرخص شد مارستانیب

 گله هاش رو از د،ید تیاون وضع یرو تو ریام ی. بالفاصله خودشو رسوند و وقتمارستانیب مشیبرد

 :شروع کرد نو

 .گهید ناستیواسه هم ریگم زن بگ یم یوقت -

رو  نیرحسیآخرِ سر ام یتون یم نیبب -!و افاده کشته تو رو سی. فیلج کن یکه. فقط بلد ید یگوش نم -

 .نه ای یدق بد وا،یهم مثل ش

 چشمش رو شهیهم یبرا میزندگ کیهمسرم، شر وا،یافتادم که ش یروز ادیگلوم.  خیب دیچسب بغض

 مبل نشست و سرشو به یکه بعد از شستن ظرف ها رو یرفت. همون روز شمونیو از پ بست

 .وقت باز نکرد چیه گهیداد. چشماشو بست و د هیتک شیپشت

 .کنم کارشیدونستم چ یکه نم نیرحسیرفت و من موندم با ام شمیزنم از پ یسادگ نیهم به

 ... ضهیکه مر نیرحسینداشت، فوت کرد. ام یا یماریب چیکه ه وایش

 بشن. با کف دستم اشکم ریاشک از چشمم سراز یبه شدت تکون دادم که باعث شد قطره ها سرمو

 لیکردن. م یام م وونهیبه سرم هجوم آورده بودن و داشتن د کبارهیبه  یر منفپاک کردم. افکا رو
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 تو گوشم لمیزنگ موبا یکنم. صدا هیگر یها یداشتم همونجا سرمو بذارم رو زانوم و ها یبیعج

 ی. نگاهارمیدر ب بمیاز ج لمویتا موبا دمیخودمو باال کش یو کم دمیکش سمیبه صورت خ ی. دستدیچیپ

 اتصال تماس یو دکمه  دمیکش یپوف ،یگوش یصفحه  یاسم عطا رو دنیانداختم. با دصفحه اش  به

 .زدم رو

 ه؟یچ -

 .نگرانش باعث شد اشک دوباره پشت پلک چشمم جمع بشه یصدا

 ن؟ییچش بود؟ حالش خوبه؟ االن کجا نیرحسیام ؟ییسالم. کجا -:عطا

 و به زحمت از دمیکش نیبه زم ی. دستبه آشپزخونه و مادرم انداختم. حواسش به من نبود ینگاه مین

 :بلند شدم. به سمت اتاق حرکت کردم و تو همون حال گفتم نیزم یرو

 ... دهی! بردمش درمونگاه. بهش سرم زدن. االن خوابتیبود. مسموم ضیمر -

 میضح یبه اتاق که بخاطر وجود پرده ها یو وارد اتاق شدم. نگاه دمیکش نییدر رو پا ی رهیدستگ

 خدا بد نده. االن حالش چطوره؟ ؟یجد -:عطا.گوشه نشستم هیده بود، انداختم و ش کیتار

 .قورت دادم و شونمو انداختم باال بغضمو

 !دهی. خوابستیبد ن -

 ... بهش سر امیاالن م -:عطا

 .دیصدا و آروم رو گونه ام لغز ی. اشکم بدیدفعه ساکت شد. چونه ام لرز هی

 ه؟حالت خوبه؟ صدات چرا گرفت -:عطا
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 .گرفته ام رو ازش پنهون کنم ینکردم تا صدا یتالش

 .اهوم -

 :گفت ینگران با

 شده؟ یچرا؟ چ -

 هق هقم بلند شد. لبمو محکم ی. صدامیشونیبه دندون گرفتم. کف دستم رو چسبوندم به پ لبمو

 :دلواپس عطا دوباره بلند شد ینرسه و مادرم رو نگران نکنه. صدا رونیتا صدا به ب دمیگز

 ل؟یکائیشده؟ م یچ ؟یکن یم هیگر ستم؟یمگه با تو ن ل؟یکائیم -

 :دمیدهنم رو قورت دادم و آروم نال آب

 !عطا ... بچه ام -

 .ساده است تیمسموم هی یمگه نگفت ؟یبچه ات چ -

 .دمیباال کش موینیمکث، ب هیگذاشتم رو دهنم. بعد از چند ثان دستمو

 ؟یکن یم هیگر بچه ها نیع یواسه چ ؟یخب پس چ -:عطا!چرا -

 .ام شدت گرفت هیشد. گر یداخل درمونگاه تو ذهنم تداع نیرحسیدردمند ام ی چهره

 !بچمو به کشتن دادم ... بچه ام -

 .صداش مهربون شد لحن

 ؟یخونه ا ؟یگ یچرا چرت و پرت م -

 .رو هم فشردم چشمامو
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 ؟یگم خونه ا یبا توام. م ل؟یکائیم -:عطا

 :دمیزحمت نال به

 .آره -

 .رسونم یخب. من االن خودمو م یلیخ -:عطا

 .رفت سمت قلبم و فشارش دادم دستم

 نکن. باشه؟ هیگر نقدرمیا -:عطا

 .افتادم و چشمام پر اشک شد نیرحسیام ادیگفتم و تماس رو قطع کردم. دوباره  یباشه ا آروم

 ت از دستم. بچه ام داشدیطرف و سرمو گذاشتم رو زانوم. شونه هام لرز هیرو پرت کردم  یگوش

 ... من یرفت. بخاطر کارها یم

 ام نشسته بود. با نهیس یرو نیزم یتمام کوه ها ینیبه سنگ یزیچ نکهیشد. مثل ا نیام سنگ نهیس

 . دوست داشتمدمید یبره. کل اتاق رو تار م نیاز ب ینیسنگ نیتا ا دمیام کوب نهیچند بار به س مشت

 فکر که ممکن بود پسرم نینبودم و ا یمن پدر خوب دراز بکشم و چشمامو رو هم بذارم. نیزم یرو

. عذاب برمکنم تا از حال هیگر کیاون اتاق تار یکرد. دوست داشتم اونقدر تو یم میدستم بره داشت روان از

 زشیر یتونستم جلو یبود که نم ادیاحساس عذاب وجدانم ز یوجدان داشتم. به قدر

 .رمیهام رو بگ اشک

 به خودم زحمت ندادم از جام بلند شم و در رو ینگ خونه رو زدن. حتدونم چقدر گذشت که ز ینم

 زانوهام نی. سرمو بدمیگرم مادرم با عطا رو شن یها یاحوال پرس یبعد صدا هیکنم. چند ثان باز
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 تونستم نفس بکشم. چشمام پف یکرده بودم که به زور م هیاون مدت گر یکردم. اونقدر تو یمخف

 لحظه در باز شد و عطا اومد نیکه تو هم دمیبه گلوم کش ی. دستسوخت یم بیبود و عج کرده

 .به من و اتاق انداخت و آروم در رو بست یشدم. نگاه رهیبهش خ یچشم ری. زداخل

 ک؟یاتاق تار نیتو ا یدیچرا چپ -:عطا

 :زانوهام بردارم، گفتم یسرمو از رو نکهیچراغ ها رو روشن کرد. بدون ا و

 .خاموشش کن -

 ... به سرت؟ آخه زده -:عطا

 !گم خاموشش کن یم -

 .داد هیتک واریها رو خاموش کرد و اومد سمتم. کنارم نشست و به د چراغ

 چته؟ -

 آروم و مهربونش تو یکمرم نشست رو احساس کردم. صدا یدستش که رو ینگفتم. گرما یچیه

 :دیچیپ گوشم

 خدا شفاش ،یدت مراقبش باشم هیساده است.  تیمسموم هینشده.  یزیحاال که خدا رو شکر چ -

 .ده یم

 :چرخوندم و به صورتش نگاه کردم. آهسته گفتم سرمو

 جانم؟ -!عطا -

 .قورت دادم بغضمو
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 .کنم یدارم سکته م -

 .نگفت یزیچ

 ... از دست وای... مثل ش وایرو هم مثل ش نیرحسیکنم نه که ام یهمش ... همش فکر م -

 شد. دستشو حلقه کرد دور ریو بزنم. دوباره اشکام سرازحرفم ر یمانع شد تا بتونم ادامه  بغضم

 .ام شونه

 ؟یشد وونهید -

 جاست، مهم نبود که نی. مهم نبود که عطا اهیگر ری. دوست داشتم بلند بلند بزنم زدیام لرز شونه

 نیمهم نبود. مهم ا یچیو شش سالش رو بشنوه. مهم نبود، ه یپسر س ی هیگر یمادرم صدا ممکنه

 ساله ام زدهیخورد. مهم پسر س یبختک افتاده بود روم و جم نم نیبود که ع یب وجدانعذا احساس

 ادگاریبعد از خوردن داروهاش، با آه و ناله به خواب رفته بود. مهم  دن،یدرد کش یکه بعد از کل بود

 .ره یکردم داره از دستم م یبود که حس م وایش

 و فرشاد و هر کوفت و نیو هومن و نازن نیرد؟ آرمخو یهومن به چه درد من م انایو اح نیآرم قاتل

 رفت، یپرونده ها از دستم م نی. بچه ام داشت بخاطر سرگرم شدنم با ارنیبرن بم گهید زهرمار

 ... رفت و من یم نیذره ذره از ب داشت

 چرا ه؟یچ ه؟یک ستیمعلوم ن ینه؟ حت ایمعلوم نبود هنوز زنده است  یبودم که حت یسرگرم قاتل من

 رو کشته؟ وناا

 عطا که آروم شروع یکردم. حواسم رفت پ سیدو دستمو گذاشتم رو صورتم. اشکم دستامو خ کف
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آخه؟ خدا رو شکر  یکن یم هیگر یجور نیا یجان. واسه چ لیکائیکردن نداره م هیگر -:حرف زدن کرد

 کن که فقط

 !نشده که یزیشه. چ یخوب م گهیدو روز د تشیساده است. نها تیمسموم هی

 .دستش دور شونه ام تنگ تر شد یصورتم برنداشتم. حلقه  یاز رو دستمو

 یدفعه م هیحوصله است،  یروز ب هیخونه،  یروز درسشو نم هیشه،  یم ضیروز مر هی. نهیبچه هم -

 .شه خوردش یمن عسلم نم هیبا  یکن یروز نگاه م هیخوشه.  یالک ینیب

 :نگاهش کنم، گفتم نکهیا بدون

 !چرت نگو -

 .دیدخن

 نکرده؟ یتا حاال بداخالق نیرحسی. امیساله بچه دار زدهیگم. حاال خوبه س یم یجد ه؟یچرت چ -

 شنگول بشه؟ هویچند روز بعد  قایرو نداشته باشه؟ بعد دق یچیه یمدت حوصله  هی نشده

 .پاک کردم و برگشتم سمتش اشکامو

 ؟یخب که چ -

 فکر نیبش ،یکن هیگر یها یها نکهیا یاز. به جابزرگش نکن. از کاه کوه نس یخودیب نکهیا یعنی -

 .یکن کاریچ دیبا کن

 :دمیپرس یطوالن یکردم و بعد از مکث کم نگاهش

 کنم؟ کاریچ -
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 .شد رهیانداخت باال و به چشمام خ شونشو

ازش برنداشتم، صورت ازم گرفت و  چشم!نه ایکردن هست  یراه زندگ نیا نیفکر کن. بب تیبه زندگ -

 . دستشو گذاشت رو زانوش و با گفتندیشک ینفس بلند

 .و دستشو سمتم گرفت ستادیبلند شد. روبروم ا نیزم یاز رو ییخدا ای

 !پاشو -

 .شدم رهیتو دستش گذاشتم. سرمو گرفتم باال و به صورتش خ دستمو

 .باهام کار داره شیفارس ریگفت که دب یمعاونشون م -

 .متعجب شد چشماش

 ؟یجد -

 .میبا هم حرف بزن امیبروز  هیآره. گفت  -

 .تکون داد یسر

 .ان شا اهلل. حاال بلند شو رهیخ -

 .بلند شدم نیحرکت از رو زم هیمحکم تر گرفتم و با  دستشو

**** 

 شدم. گزارش خوش خط و روان روبروم، توجهم رو رهیروبروم خ یرو ورق زدم و به برگه  پرونده

 داشت، برعکس دست ییبایط خوب و زدست خ شهیدونستم دست خط عطاست. هم یکرد. م جلب

 رو لبم نشست یرن. لبخند ناخواسته ا یراه م ،یآفتاب بذار یاگه تو نیرحسیمن که به قول ام خط
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 تو دمیکردم و اخمامو کش یمصنوع یکرد، سرفه ا یپور که بهت زده بهم نگاه م یعل دنیبا د که

 ینینشون دادم. تا چند لحظه سنگ فرو کردم تو پرونده و خودمو مشغول خوندن شتری. سرمو بهم

 از ییشدم. در مورد بازجو رهیتوجه بهش به گزارش خ یکردم. ب یخودم احساس م یرو رو نگاهش

 طور که نینشون نداده بود و ا یرفتار مشکوک ییموقع بازجو نیبود. بر اساس گزارش نازن نینازن

 یسمت صبح و حرف ها دیپر کش مذهن.نرفته رونیداد، شب حادثه منزل بوده و ب ینشون م مدارک

 که باعث شده یی. حرف هانیرحسیام یفارس ریدب ،یسجاد

 گفتم حرف هاش رو قبول داشتم. تک یم دیخواستم رو راست باشم با یکنه. م ریذهنم رو درگ بود

 امر هم نیبودم و هم دهیو رفتارهاش رو با چشم خودم د نیرحسیهاش رو در مورد ام لیتحل تک

 .داشته باشم تا بتونم حرفاشو قبول کنم و بهش اعتماد کنم یمحکم تر لیدال شد، یم باعث

 یسرباز ها محو شدن و صدا ی هیپور و بق یخوش خط عطا مقابل چشمام رنگ باخت. عل گزارش

 وجودش احساس یفقدان بزرگ تو هی نیرحسیگفت ام ی. مدیچیتو سرم پ یبخش سجاد آرامش

 نیرحسیام نکهیگفت با توجه به ا یشه. م یط توسط خودم پر مبزرگ که فق یلیخال خ هیکنه.  یم

 باشه و درد و دل کنه قیکه بخواد با اونا رف ستیهم ن یخواهر و برادر یو مادر نداره و حت تنهاست

 .باشم هم برادر و هم پدر قیهم براش رف دیگفت من با ی. مادیبه چشم م شتریخال و کمبود ب نیا

 من و نیکه ب یواریفاصله و د نیگفت اگه بخوام دست دست کنم و ا یاون فقط منو داره. م چون

 گفت باالخره من آدم یشه درستش کرد. م یعنوان نم چیبه ه گهینبرم د نیهست رو از ب ریام

 کنم و ی. باالخره ازدواج مگهیده سال د یحت ایدو، سه  تشیکنم. نها یزود ازدواج م ای ریو د میجوون
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 نیرحسیشدن به ام کیشدن و نزد قیدور رف دیبا گهیمنوال باشه د نیبه هم ریمن و ام یرابطه  اگه

 یم نیرو به حساب ا می. چون بعد از ازدواج هر محبت و مهربوندمیکش یخط بطالن قرمز م هی رو

 نداشته باشه. هر شیو کار ادینکنه. تا با اون کنار ب تیدم تا زنم رو اذ یکه دارم بهش باج م ذاشت

 .نباشه یزیچ نیهمچ قتیقکه در ح چند

 و رمیدفاع کردن، آروم بگ قهیشد بعد از چند دق یباعث م نمیو آروم بود و هم یهاش منطق حرف

 . قبول کنم کهنهیگه. فکر کنم که چه قبول کنم چه نکنم هم یکنم. فکر کنم که راست م فکر

 باهاش ای میکن یازداشته باشه. دوست داره با هم ب یچشم یدوست داره باهام گفتگو نیرحسیام

 .و گردش رونیگفته بود که دوست داره باهام بره ب ادیبار با فر هی ی. اون خودش حترمیبگ یکشت

 .دیگردش و خر رون،یب ،یشهرباز میزده بود و گفته بود که دوست داره با هم بر نعره

 کنن که با یمحبت کردن هست. پسرا عشق م یگفته بود هزاران راه برا طنتیبا خنده و ش یسجاد

 یدر مورد هر مسئله  نکهیبرن از ا یپسرونه اشون حرف بزنن. لذت م یایدر مورد دن پدرشون

 پدر و یها یشوخ یو حت حاشیدرساش گرفته تا دوستاش و تفر یاز صحبت درباره  ممکن،

 فاصله شروع یبعد از مدت یکنن. برخالف دخترا که وقت یم افتیگفت پسرا راحت محبت رو در یم.یپسر

 مهربون هویشد؟ چرا  یجور نیشد؟ چرا ا یپرسن چ یم عیسر ،یو محبت کردن کن یمهربون به

 یلیخاطر کارم خ نیکنن. به هم یم افتیمحبت رو در عیو سر ستنیو بندش ن دیپسرا اصال تو ق شد؟

 .تره راحت

 نظرش رولباس و  دیخر یبرا میبا هم رفت یافتاد که بعد از ظهر ادمیبه لبخند باز شد. و  لبم
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 رنگ برام انتخاب یخاکستر یبا بلوز یکرم یراهنیپ یریبودم و اون هم با لذت و سخت گ دهیپرس

 م،یدیو خند میکرد یسر انتخاب لباس با هم شوخ یلباس فروش یمغازه  یبود. چقدر تو کرده

 م صحبتاومد قبل از ناهار با ه ادمیزدن.  یما، لبخند م یها هم با خنده  یمشتر ی هیکه بق یطور

 درساش تیگفتن. از وضع یباز شد و شروع کرد حرف زدن و از همه چ ِخشیَو اون کم کم  میکرد

 . از مدرسه،دشیو جد یمیقد یخوندنشون رو نداشت. از دوستا یاُفت کرده بود و حوصله  که

 .تک تک کلمه هاش از زبون پسرم برام لذت بخش بود دنیکه شن ییزهایو از تمام چ باشگاه

 ضرب در، حال خوشم دود شد، رفت هوا. با اخم سرمو بلند کردم و به عطا نگاه هیباز شدن  یاصد با

 .رو کرد بهم مهیکه سراس کردم

 گفت؟ ی. چیخسته نباش -

 .پور یبهم انداخت و برگشت سمت عل ینگاه مین

 هومن، همراه با جنازش بود؟ یگوش -:عطا

 نگاهم کرد و سرشو به عالمت جیور گپ یعل» شده  ی؟ چ«داد. عطا با حرص گفت:  تکون

 مقتول همراهش بود؟ لیگم موبا یاستوار؟ م ستمیمگه با تو ن -

 :بار پلک زدم و آهسته صداش زدم چند

 عطا؟ -

 براتون؟ ارمیجاست، ب نیبله قربان. هم -.جمع و جور کرد خودشو

 !عیآره، سر -:عطا
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 تا دم در بدرقه اش کردم، دوباره برگشتمو از اتاق خارج شد. با نگاهم  دیپور محکم پا کوب یعل

 .سمتش

 گفت؟ ینه؟ فرشاد چ ایشده  یچ یگ یعطا؟ م -

 .شد رهیبرداشت و مقابلم گذاشت. آروم روش نشست و به چشمام خ یا یصندل

 .تماس گرفته بود لشیبه موبا یکس رون،یاز خونه بره ب نکهیگفت هومن چند لحظه قبل از ا یم -

 :زده گفتم جانیو به طرفش خم شدم. ه زیم رو گذاشتم رو خودکار

 خب؟ -

 .بعد از اون تماس قایدق یعنیبوده.  یشده، استرس داشته و عصب یهم از خونه خارج م یوقت -:عطا

 .. دستشو مشت کرددیزده خند جانیلبخندم، ه دنیباز شد. عطا با د یبه لبخند لبم

 .هبش یابیشماره رد  هی! کافلیکائیقاتل تو چنگمونه م -

 .کردم یفکر

 .به قاتل نداشته باشه یممکنه ربط -

 .چپ نگاهم کرد چپ

 بشه از خونه خارج یکه باعث شده عصب یگفت؟ گفت هومن بعد از تماس یفرشاد چ ،یدِ نگرفت -

 .شده

شه  یبهت بگه، باعث م ینفر پشت تلفن چ هیشه برادر من.  یربط یب نیربطش به هم -داره؟ یچه ربط -

 دهیتو ترس
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 رون؟یب یاز خونه بزن یگران و عصبن و

 .دیصورتش چرخ ی. نگاهم رویصندل یزدم به پشت هیکردم و تک یفکر

 .باشه یام ... خب .. خب مثال ... مثال بحث ناموس -

 .یترس ینم یول یش یم یدرسته. عصب یناموس -:عطا

 .شم ینم فشیبخواد دعوا به پا کنه و بدونم حر -

 .باز شد یبه لبخند لبش

 خب؟ -:عطا

 .فرستادم جلو لبمو

 .کنه دمیتهد -

 .تکون داد سرشو

 به قاتل نداره؟ یربط یکن ی. حاال بازم فکر مقایدق -

 که توش همراهِ  یکیپور همراه با پالست ینگفتم و تو سکوت نگاهش کردم. چند لحظه بعد عل یزیچ

 .ستادیبود، وارد اتاق شد. دوباره احترام گذاشت و گوش به فرمان ا هومن

 نه شب با مقتول تماس گرفته واسم در ایساعات هشت  یکه تو یخوام شماره ا یاستوار، م -:عطا

 .یاریب

 !االن نیاطاعت قربان. هم -

 .عیفقط سر -:بلند شد و محکم گفت شیصندل یرو از
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 از عطا، پرونده رو بستم و پشت تینشست. به تبع ستمیالفور پشت س یتکون داد و ف یپور سر یعل

 قند آب لویک لویدلم ک یوصف بود. تو رقابلیکه اون لحظه داشتم غ ی. احساسستادمیپور ا یعل سر

 رحم هومن یدونستم ممکنه قاتل ب یشد. م یم دایکردن. باالخره بعد از گذشت دو هفته قاتل پ یم

 .یچیبه از ه ینداشته باشه اما بهرحال، کاچ نیبه قاتل آرم یربط

 یمسبب قتل هومن ک یعنیشدم.  رهیکرد خ یتند با موس کار مپور که تند  یبزرگ عل یدستا به

 که یرو به قتل برسونه؟ کار یتونست با هفتاد ضربه چاقو، انسان یرحم بود که م یب نقدریا یک بود؟

 .کرد ینم رشمیبا دشمن و اس آدم

 :تو ذهنم تکرار کردم دوباره

 !هفتاد ضربه چاقو -

 تماس که کار سه سوت بود، چرا ستیذشت؟ در آوردن لگ یم ریزمان د نقدریدونستم چرا ا ینم

 یقاتل عوض نیبگذره تا بفهمم ا یاومد؟ دوست داشتم زود تر اون لحظات لعنت یزمان کش م نقدریا

 خواست زودتر یقدر آشغال بود؟ دلم م نیرحم بود؟ ا یب نقدریبود که ا یک یعوض نیا ه؟یک

 دادم به قانون. فقط یم لشیودم، خودِ خودم تحوتا خ میکن رشیمعلوم بشه و ما هم دستگ تشیهو

 ... شد اون وقت یشرف مشخص م یب نیا تیزود تر هو کاش

 .دهنم کم بشه یدهنم رو قورت دادم تا خشک آب

 هر چقدر که بود، باالخره قه؟یده دق قه؟یدو دق قه؟یدق کی ه؟یثان یدونم چقدر گذشت. س ینم

 .رو تموم کرد یانتظار و استرس لعنت نیپور ا یعل یصدا
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 آماتور بوده، یلیبار باهاش تماس گرفته بود. طرف خ نیکه آخر یا یگوش یشماره  نمیقربان ا -

تا  دیپور خودشو کنار کش یبردم. عل رجهیش توریبه طرف مان عیزدم و سر یاز ته دل لبخند.لهیموبا ی شماره

 بتونم

 نیرو داشتم که اول یبود. احساس افسر ضربان قلبم تو سرم ی. صدانمیرو بب توریمان یصفحه  بهتر

 .داد یاش رو داشت خاتمه م پرونده

 :دیچیعطا تو سرم پ یکردم و با ذوق اعدادِ شماره رو از نظر گذروندم. صدا زیرو ر چشمم

 .بجنب ر،یمشخصات و آدرسش رو از مخابرات استعالم بگ -

 .دمیشن یاطراف رو نم یمات موند. صداها لیموبا یشماره  یخشک شد و نگاهم رو دهنم

 یبلند شد و از اتاق خارج شد. چشمام گشاد شده بود و نم یپور از صندل یمتوجه نشدم که عل یحت

 ... دمیو نگران صدام کرد. نفهم ستادیعطا کنارم ا یک دمی. نفهمرمیچشم از اون شماره بگ تونستم

 نستم فکرشم بکنم که قاتلتو ینم یبود که حت یشماره ا خکوبی... فقط چشمام م دمینفهم یچیه

 !ممکنه صاحب اون خط باشه. محال بود. محال هومن

 .شونمو گرفت و به شدت تکونم داد عطا

 ؟یشد یبا توام؟ چته تو؟ چ لیکائیم ل؟یکائیم -

 :بهش بندازم، گفتم ینگاه مین نکهیخشک شده ام رو از هم باز کردم و بدون ا یلبا

 ... شماره نیا -

 .انداخت و دوباره برگشت سمتم توریانم یبه صفحه  ینگاه
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 ؟یشناس یصاحب خط رو م ؟یشناس یم ؟یشماره چ نیا -

 کشته باشه؟ عیفج نقدریامکان داره اون، هومن رو ا یعنی...  یعنی. دیچیو روده ام بهم پ دل

 ش؟یشناس یگم م یحواست کجاست؟ م -:عطا

 بازومو گرفت و منو به سمت خودشو پلکم رو رو هم فشردم.  نییسوخت. سرمو انداختم پا چشمم

 ه؟یک یشماره  -.چرخوند

 که اون لحظه به نظرم مزخرف ییمحکم وارد اتاق شد. با صدا یپور با قدم ها یاتاق باز شد و عل در

 :عالمه، گفت یصدا نیتر دهیو نخراش نیتر

 .مشخصات ریآدرس و سا د،یفر، نام پدر جاو انیحسام بهرام -

 :ام رو فشار دادم. عطا بهت زده گفت قهیم. دستم رفت باال و شقزد هیتک یصندل یپشت به

 !حسام؟ -

 .به من و عطا انداخت یپور بهت زده نگاه یعل

 بود قربان؟ یمیکه با شما صم نیکه ... هم نیهم -

 اجازه سیدونستم به عنوان پل یتونستم تمرکز کنم. م یو نم دیکش یم ریدرد داشتم. سرم ت سر

 بود. حسام ... مرد پاک قمیحسام ... حسام رف ی... ول یرو وارد کار کنم ول میصاحساسات شخ ندارم

 درصد احتمال بدم هیتونستم  ینم یبود. چطور ... چطور ممکن بود آدم کشته باشه؟ اصال حت یخوب و

 شد؟ یممکنه قتل هومن کار حسام باشه. مگه م که

 سرم فشار آوردم. با خودم تکرار کردمشکمم خم شدم و با دست به  یرو. » لیکائینکن م شلوغش
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 نه. بابا حسام آروم ای ادیدرست از آب در ب ستیاحتمال که معلوم ن هیاحتماله.  هیفقط  نینشو. ا بچه

 .شه یمشخص م ی. همه چیکن یساده ازش م یپرس و جو هیفقط  ؟یمظلوم رو چه به آدم کش و

 اریدر ن یباز وونهید «

 کار حسام دیشا نکهیبا فکر کردن به ا یتونستم حت ی. نمامیاهاش کنار بتونستم ب یبود. نم دهیفا یب

 ... . آخه حسامامیکنم کنار ب رشیدستگ ادیحس که دلم نم نیتونستم با ا ی. نمامیکنار ب باشه،

 خش دار و آرومش تو گوشم یمتوجه شدم که صدا یعطا سرشو آورد کنار گوشم. وقت یک دمینفهم

 ؟یخوا یم رن،یکه پرونده رو ازت بگ یخوا یها. نم یاوردین یر آوردد یباز وونهید -:دیچیپ

 و فقط با اخم اوردیخودش ن یزدم. به رو یشدم. زهرخند رهیبلند کردم و به چشماش خ سرمو

 رو مخاطب قرار دیبلند شدم. ام یصندل یحرکت از رو هیو با  دمیبه سرم کش یکرد. دست نگاهم

 :دادم

 .ایباهام ب -

 :پور رو مخاطب قرار دادم یبار عل نیاد و کنارم قرار گرفت. چشم ازش گرفتم و اتکون د یسر

 !کن. بدو یابیخط رو رد -

 .دادم یقرار م ییحسام رو مورد بازجو دیعطا به جلو حرکت کردم. امروز با نیتوجه به نگاه غمگ یب

 .که احتمال داشت قاتل هومن باشه یحسام

***** 

 برد. اضطراب یفرو م شیا عجله لباس و مدارکش رو داخل کوله پشتزانو زده بود و ب نیزم یرو
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 و دی. دست از کار برداشت و با مشت چند بار به شکمش کوبدیکش یم ریو باز هم معدش ت داشت

 :دیغر

 .ریآروم بگ -

 . شک نداشت که تا االندهیرس سیهومن به دست پل یدونست تا االن جنازه  یاش گرفت. م هیگر

 یهم خبر دار شده بودن که قاتل، خبرنگار روزنامه  دیودن هومن کشته شده. شاب دهیفهم همه

 .هییجنا

 تا فرصت بود دمش رو دیبود، با ادیکردن ز هینه ... وقت واسه گر یدور چشماش حلقه زد. ول اشک

 یم چارهیبهش برسه، ب سیدونست اگه دست پل یداد. م یذاشت رو کولش و جونش رو نجات م یم

و عذاب وجدان رو از  یتکون داد تا احساس شرمندگ یسر... دیرس یو عطا بهش م لیکائیست م. اگه دشه

 و مقابل دیخودش دور کنه. از جاش پر

 پاهاش یپرتاب کرد. رو نیزم ی. درشو باز کرد و دو دست لباس برداشت و روستادیا یوارید کمد

 به پول یرو باز کرد و نگاه شپی. زدیکش رونیکمد بود رو ب یکه تو یکیکوچ یو ساک دست نشست

 امتیق امینشست و تا ق یداخلش انداخت. باز هم بغض کرد. اگه دست خودش بود همون جا م یها

 تا آخر عمر مثل یبدبخت نیکرد بدبخت بود و ا یم یکرد. بدبخت بود. هر کار یم هیگر یها یها

 ... کرد. مخصوصا یو ولش نم دیچسب یبهش م بختک

 درنگ دو تا از بسته ها رو برداشت و یساک فقط شش بسته اسکناس مونده بود. بداخل  یپول ها از

 کنند، پوال رو یمطمئن شد رضوان خانم و مادرش نگاهش نم یبه هال انداخت. وقت ینگاه اطیاحت با
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 رو بست و اونو انداخت رو شونه اش. به طرف در شیکوله پشت پیگذاشت. ز شیکوله پشت داخل

 یگرفت. مادرش چه گناه شیحال زار مادرش، دلش آت دنی. با دستادیرگاهش اد یرفت و تو اتاق

 بود؟ کرده

 یشد. با لبخند ب رهیخ هیاز مادرش گرفت و به صورت رضوان خانم، زن مهربون و محترم همسا نگاه

 :گفت یو روئ رنگ

 تو اتاقم؟ نیایشه چند لحظه ب یرضوان خانم م -

 انداخت نییو گلدارش رو به کمر زد. سرش رو پا دیچادر سف خانم آروم از جاش بلند شد و رضوان

 :حسام انداخت و گفت یبه کوله پشت ینگاه میپشت سر حسام وارد اتاق شد. ن و

 بله آقا حسام؟ -

 اومد. اصال دلش ی. دلش نمارهیرو که مد نظرش بود رو به زبون ب یاومد حرف ی. دلش نمدیلرز لبش

 .نداشت یا گهید یچاره  یول فتهیاتفاق ب نیخواست ا ینم

 :گفت یآهسته ا یاز در فاصله گرفت و با صدا یکم

 .برم سفر یمدت هی یرضوان خانم، من ... من قراره برا -

 .در چشمانش حلقه زد. صداش خش دار شد اشک.منم گفتم مواظب مادرتون هستم ن،یبله .. بله. گفت -

 .نینکن تشیترو خدا اذ -

 یعنوان! با دلخور چیرو نداشت. به ه یزیچ نیچن دنیتوقع شن رضوان خانم گرد شد. یچشما

 :گفت
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 ... فکر یخواهر منه. شما واقعا چ نیجان ع میوا! دست شما درد نکنه. مر -

 .دیحرفش رو بر حسام

 از سه هفته طول شتری... . رضوان خانم ممکنه ... ممکنه کارم ب یدونم ول یم نیدونم. باور کن یم -

 ... شد شتریگه ب. اگه ... ابکشه

 دیلغز یکه به سرعت رو گونه اش م یی. صورتشو چرخوند تا زن روبروش اشک هادیکش ریت قلبش

 :دی. به زحمت لب باز کرد و نالنهینب

 .سالمندان یخونه  نیمادرمو بفرست -

 .ارهیخانم کم مونده بود شاخ در ب رضوان

 سال، من با جون هی نین جا داره. شما بگجان رو سر م میمادر؟ مر نیمگه کجا قرار بر ؟یچ یعنی -

 .کنم یدلم ازش مراقبت م و

 نیزنه و ا یقاتل حرف م هیداره با  دیفهم یهاش رو رو هم فشار داد. از ذهنش گذشت اگه م پلک

 کرد؟ یمحبت م یجور نیمادر قاتله، باز هم ا زن،

 ... گهید زیچ هی. و نیکار رو بکن نی.. لطفا ا یخانم ول نیشما لطف دار -

 بسته ها رو یبار همه  نیو ا دیکش رونیرفت و بازش کرد. دوباره ساک رو ب یواریطرف کمد د به

 یو دو دست ستادیگذاشت. مقابل رضوان خانم ا لونینا یو تو دیکش رونیشد، ب یم یچهار بسته ا که

 .. چهارصد تومنهدییبفرما -.طرفش گرفت به

 ... آخه یول -
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 !. لطفانیریبگ -:حسام

 اتاق یواریبه ساعت د ینگاه میپول ها رو گرفت. حسام ن ینازک کرد و با دلخور یچشم شتپ

 ... بو ببره، اون وقت هیاز قض سیوقت نداشت. هر لحظه ممکن بود پل ادی. زانداخت

 :برگشت سمتش و گفت عیسر

 .رم. با اجازتون یم گهیزحمت. من د ی. بنیبد لیخونه رو به صاحب خونه اش تحو -

 بتونه گهیدونست محال بود د یشد. م یخونه و مادرش تنگ م یاز کنارش گذشت. دلش برا آروم

 !. محال بودنهیو رنجورش رو بب ریپ مادر

 .کرد. چشم ازش گرفت یگوشه، جمع شده بود و فقط نگاهش م هیخورد به مادرش که  چشمش

 .ونه و از مادرش دل بکنهممکن بود بتونه از خ ریخورد، اون وقت غ یبود نگاهش بهش م یکاف فقط

 نه ،یخواهر اینه برادر  ،یبراش نمونده بود. نه پدر یا گهیدونه مادر. کس د هی نیبود و هم خودش

 ناالن مادرش تو ی. صداچارشی. خودش بود و مادرش! خودِ قاتلش بود و مادر بلیفام هی یحت

 :دیچیپ گوشش

 پسرم؟ یر یکجا م -

 یتونست قدم از قدم برداره. لب ها ینم یاش سلب شد. حتسست شد. قدرت رفتن از پاه پاهاش

 کنار مادرش موندن مبارزه کنه و تا وقت بود لیم نیاش رو بهم فشرد و تالش کرد با ا دهیخشک

 !تک پسرش، قاتله دیفهم یمادرش نم یطور نیا دیخودش رو نجات بده. حداقل ... حداقل شا جون

 بود، مثل دهیکه د ییاعدام قاتل ها یندامش افتاد. صحنه به ا یقاتل، رعشه ا یکلمه  یادآوری با
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 قاتل یخانواده  یمقتول ... التماس ها یخانواده  یو ناسزاها نینفر یاز ذهنش گذشت. صدا لمیف

 هی اعدامکه دوستش، محمد از یلمی. فسیپل یها نیو ماش سیو گذشتن از خون قاتل ... پل دنیبخش یبرا

 پدر مقتول یاومد قاتل به پا ادشیشد.  دهیتک تو سرش کوبقاتل نشونش داده بود مثل پ

 ... دیببخشنش. شا دی... شا دیکرد، تا شا یم هیبود و گر افتاده

 دیچیخودش تو سرش پ یحرف ها» نداره  تیتو شهر امن گهیبهتر که اعدام شد. اصال آدم د همون

 ها بهیکشه، چه برسه به غر یرو م یداره خود یبخدا! خود .«

 بشن و ریچشماش جمع شده بود، از چشماش سراز یکه تو یمادرش باعث شد اشک فیضع یصدا

 .گونه اش سر بخوره رو

 ؟یکن یحسام جان، مادر، نگام نم -

 کردن یهم دعا م هیکنن؟ بق یهم خدا رو شکر م هیبخوان اونو اعدام کنن، بق ی. وقتدیلرز زانوهاش

 . دستش رفت سمتدیچیبرنگارها تو سرش پخ ینخوره؟ صدا فیاعدام بشه و بهش تخف زودتر

 نیکرد از ا یخودش رو بشنوه. احساس م یهمکارا یخواست صدا یخواست بشنوه، نم ی. نمسرش

 !متنفره. متنفر صداها

 » ستادیمحاکمه ا زیم یفر، روبرو انیحسام بهرام ،ییجنا یخبرنگار روزنامه  .«

 موهاش یت و مقابلش زانو زد. نگاهش روفرار کردن از شر اون صداها به طرف مادرش رف یبرا

 نیاز ا یخبر شیشده بود، ثابت موند. با خودش فکر کرد چند سال پ دیاز اونا سف یادیتعداد ز که

 ها هم نیچ نی. از استادیکنار چشمش ا فیظر یها نیخطوط و چ ینبود. نگاهش رو دیسف یموها



 
 

 
 

515 

 

  

 

  (دست های خونین ) جلد دوم کیستار 

  
  12رابین هود  

  
  انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

 
 !ریشده بود. پ ریار نامرد پروزگ نیشده بود. از دست ا رینبود. بود؟ مادرش پ یخبر

 بله؟ -

 :دیحسام نشست. با بغض نال یبزرگ و مردونه  یشونه ها یباال رفت و رو دستش

 ؟یبر یخوا یمادر؟ کجا م یر یکجا م -

 به کوله انداخت ینگاه میکنار پاهاش افتاد. ن ن،یزم یاومد و رو نییشونه اش پا یاز رو یپشت کوله

 فرارخواد یفرار کنم؟ پسرت م سایخوام از دست پل یگفت م یگفت؟ م یم یشد. چ رهیبه مادرش خ و

 کنن حسابش با کرام رشیبه پسر قاتلش نرسه؟ که آدم کشته و اگه دستگ سایکنه تا دست پل

 تیتاوان خر دیکرده بود که با یکرد؟ مادرش چه گناه یاونوقت مادرش درجا سکته نم نه؟یالکاتب

 سن نیا یباشه؟ که تو نیا شیزندگ دیکرده بود که با یداد؟ چه گناه یتک پسرش رو م یها

 شده بود؟ ریبود که دلش پ یو چروک بشه؟ گناهش چ نیو صورتش پر چ دیسرش سف یموها

 :و آروم گفت نییچشماش جمع شد. سرشو انداخت پا یتو اشک

 .چند روز برم خارج شهر هی دیکار دارم. با -

 .کرد یخواهگفت، عذر یبهش دروغ م نکهیدر دل از ا و

 یم ؟یایکجا م ؟یر یمن حق ندارم بدونم کجا م ؟یگ ینم یچیآخه؟ چرا به من ه یر یکجا م -

 بغل دست بابات؟ آره؟ یمنو هم بفرست یخوا

 :مادرش، متوجه بغضش نشه، آهسته گفت نکهیا یتو هم قفل کرد و برا دستشو

 مسافرت، رضوان خانمم کهرم  یفقط چند روز م ه؟یچه حرف نیخدا نکنه. من غلط بکنم. ا -
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 .گردم مامان یهست. بر م مواظبتون

 . ازدیته دلش لرز یزیشد. چ رهینگفت. آروم سرشو باال گرفت و به صورت مادرش خ یزیچ

 .خورد تو سرش یم یاومد و سنگ یمتنفر شد. از ته دل آرزو کرد کاش همون لحظه زلزله م خودش

 ... و سیشد، هم مادرش، هم پل ید. هم خودش راحت مکر یرو خالص م یمرد و ملت یجا به جا م تا

 و خواست از جاش بلند دیکش یآرزوهاش برآورده نشد. آه ی هیآرزوش، مثل بق نیباز هم ا یول

 .شد خکوبیزنگ در، سر جاش م یکه با صدا بشه

**** 

 یتورو  میس یکردم. ب یو با دقت اطراف رو نگاه م میبود ستادهیجمع و جور خونه ا اطیح وسط

 :بود، گفتم ستادهیروبروم ا دیکه با چادر سف یانسالیجا به جا کردم و به زن م دستم

 ریسرش جا به جا کرد و با دست اونو ز یچادر رو رو زندرسته؟ ن،یستیشما صاحبخونه ن نیفرمود -

 :گفت نییپا یگلوش، محکم گرفت. با سر

 اومده؟ شیپ یخانم هستم. مشکل میبله جناب سروان. من مهمون مر -

 :دمیخونه بود گرفتم و پرس یکه روبروم بود و احتماال در اصل یاز در چشم

 خانم؟ میمر -

 صاحب خونه. برم صداشون کنم؟ گه،یبله د -

 .شدم رهیصورتش خ به

 ... بله، ممنون -
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 حدودا یبشم. زن رهیبره و به منبع صدا خ ادمیباعث شد، حرفم  دیچیپ اطیح یکه تو یزن یصدا

 یگرفته م یداده بود و با صدا هیتک یشصت ساله که به شدت شکسته شده بود، به در ورود ای پنجاه

 :دیپرس

 بود دم در؟ یرضوان جان، ک -

 اسمش رضوان باشه و داشت ما رو به دیتوجه به زن مقابلمون که حدس زدم با یکردم. ب نگاهش

 تو ذهنم گفت یزیدم. چش رهیکرد، بهش خ یم یاون خانم معرف»  یشکسته و رنجوره. چ چقدر

 دهی؟ کش« یشد حدس زد که مادرش باشه. چشماش همون آرامش و سادگ یشباهتش به حسام م از

 .صورتش هم یرو داشت و صورت و اجزا حسام

 .ستادیرو پاش کرد و دست به سر زنون، روبرومون ا یا ییبا واهمه دمپا دمیخودم اومدم و د به

 صاحب خونه م؟یکرد یشده؟ کار یشده جناب سروان؟ چ یخاک به سرم ... خاک به سرم. چ -

 .دم ی. من پولشو ممیجا آبرو دار نیکرده؟ چرا آخه؟ جناب سروان تو رو خدا ما ا تیشکا ازمون

گشاد شده  یچشما با!تروخدا ن،یریخونه رو ازمون نگ نیکه. تو رو خدا ا میستیدم. ما حروم خور ن یم بخدا

 گفت که یکرد و با بغض و ناله م یلتماس منفس داشت ا هیشدم.  رهیبهش خ

 افتاد. چادرش رو که با دست گرفته بود رها کرد و به هیبه گر کبارهی. مینکن رونشونیخونه ب از

 :دیدستم چسب ساعد

 !. تو رو خدانی. آوارمون نکنمیرو ندار ییجون بچه هاتون جناب سروان ... جون بچه هاتون. ما جا -

 !رو خدا تو
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 :. با اخم گفتمدمیم و دستمو عقب کشخورد یتکون

 .میومدیو واسه اونم ن هیخونتون چ ی هیدونم قض یخانم من نم -

 :بند اومد. سرشو گرفت باال و آروم گفت اشکش

 ن؟یگ یراست م -

 .عطا بلند شد یحوصله سرمو تکون دادم. صدا یب

 فر، کجان؟ انیپسرتون، حسام بهرام -

 :کردم و آروم گفتم زیرو ر چشمم

 گه؟یپسرتون هستن د -

 :زده گفت بهت

 کرده؟ کاریحسام؟ حسام چرا؟ حسام چ -

 .شه یمشخص م ان،یب نیبهش بگ -

 ... آخه یول -

و آروم سرشو تکون داد. با پشت دست اشکش رو پاک  دیبه سرش کش یدستنه؟ ای نیگ یمادر، م -:عطا

 :کرد و بلند گفت

 .باهات کار دارن ایحسام ... مادر! حسام ب -

 شد، نشست. با دو دست به سرش یمتصل م یدر آهن هیکه کنارش بود و به  یپله ا یگفت و رو نویا

 :دیو نال دیچیپ
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 ... ای... خدا ایخدا ؟یکرد یبهمون رحم کن. حسام چه غلط ایرحم کن! خدا ایخدا -

 و ثابت مونده بود یدر ورود یازش گرفتم و چند قدم به طرف خونه حرکت کردم. چشمام رو چشم

 ... که احتمال داشت قاتل هومن باشه. احتمال داشت یاومدن پسر منتظر

 نیبه ساعتم انداختم و برگشتم سمت عطا. تو هم یقرن گذشت. کالفه نگاه یلحظه اندازه  چند

 به عقب برگشتم و به صورت رنگ عی. سردیچیتو گوشم پ نیلخ لخ برخورد کفش با زم یصدا لحظه

 نی. اختیر نییبه من و عطا انداخت. دلم پا یشدم. نگاه رهیحسام خ یگرد شده  یو چشما دهیپر

 ... امکان داشت یعنیشناختم. خوب!  ینگاه رو خوب م جنس

 بیبه افکارم رو ندادم و با چند قدم خودم رو بهش رسوندم. دستم رفت سمت ج یشرویپ ی اجازه

 :و نگرانش گرفتم و محکم گفتم دهیترس یآوردم. مقابل چشما رونیرو ب مییو کارت شناسا راهنمیپ

 فیباهامون تشر دیسوال و جواب با یسر هی ی. شما براییجنا ی رهیهستم از دا یسروان عسگر -

 .دییاداره. بفرما نیاریب

 :دیچیکردم. صداش تو گوشم پ تشیگذاشتم رو شونه اش و به جلو هدا دستمو

 کردم؟ کاریمگه من چ ؟یبه چه جرم -

 .شد شتریفرو افتاده به جلو حرکت کردم. شَکم ب ی. با سردیهنش ماسکردم. حرف تو د نگاهش

 کار اون بود؟ یعنی

 *****!زیامکان داشت. همه چ زیچ همه

 .زد یبه پشت سرم بود و پلک هم نم خکوبیشدم. چشماش م رهیاش خ دهیصورت رنگ پر به
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 دستبند زده اش که یانداخت. به دست ها یبه صورتم م ینگاه مین یو هر از گاه دیلرز یم لبش

 .انداختم و مخاطب قرارش دادم یبود نگاه زیم یرو

 ؟یحرف بزن یخوا ینم -

 رو تو چشماش یمونیپش ایاحساس ترس  نکهیکرد. قبل از ا یم دادیکرد. ته نگاهش غم ب نگاهم

 به یحرف چیه ی. مثل ربع ساعت قبل لب از لب باز نکرد و بدیکش یاحساس غم رو به رخ م نم،یبب

 یم هی. نگاهش کردم، داشت گردیچک زیم یکه رو یاشک یشد. چشمم خورد به قطره  رهیخ زیم

 .کرد

 .تو هم قفل کردم دستامو

 یرو خودت با چشما ی. انواع قاتل و جانیکن یرفت و آمد م نجایا یحسام، سه ساله دار نیبب -

 کنه؟ یحرف نزدن فقط کارت رو سخت تر م یدون ی. میدید خودت

 و خش دارش زمزمه فیضع یشد و با کف دو دست اشک هاش رو پاک کرد. با صدا خم زیم یرو

 :کرد

 .ندارم یحرف -

 یگونه اش سُر م یرو یبیاشک با سرعت عج یدادم. قطره ها هیتک یصندل یکردم و به پشت اخم

 زدم یکه پرونده رو ورق م یکرد. در حال یپاک کردنش نم یبرا یتالش یحت گهیو اون د خوردن

 :گفتم

 شب قایکردن. دق دایپ زیآم دیتهد امیپ یسر هیهومن  لیموبا یما تو یهمکارا ،یندون دیباشه. شا -
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 !قتل

 .ها رو ارسال کرده، متعلق به توئه امیکه پ یو خط -.کرد نگاهم

 .نگاهش کردم زیت

 چرا؟ -

 .بار به هق هق افتاد نیو ا نییانداخت پا سرشو

 بود؟ یاون شب واسه چ یو تماست تو زیآم دیتهد یحرف بزن حسام! اون اس ام اس ها -

 مدرک محکم و یمطمئن شده بودم قاتل خودشه ول ییجورا هینگفت. با رفتارهاش  یزیهم چ باز

 یکرده بود. صفحه  یا گهیکارمون رو سخت تر از هر زمان د نمی. هممینداشت هشیپسند عل محکمه

 پرونده، همراه با خودکار به طرفش یاشتن روو بعد از گذ دمیکش رونیپرونده ب یرو از ال یدیسف

 .دادم هل

 .یسیبرامون بنو یدون یم یبه نفعته هر چ -

 .آروم پرونده رو به سمتم هل داد د،یکرد. بعد از چند لحظه ترد نگام

 .ندارم یحرف چیمن ه -

 !زیو ت یکردم. جد نگاهش

 ؟یمطمئن -

 .نزد یهم حرف باز

 بشه، نه؟ ژهیو ییازت بازجو یت دار. ظاهرا دوسستین یخب. حرف یلیخ -
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 بزنه، اما یشد. دهن باز کرد تا حرف رهیبه چشمام خ عیخورد و سر یتکون دمی. به وضوح ددیترس

 :پرونده رو بستم و گفتم یشد و ساکت موند. عصب مونیپش دوباره

شد. سرشو پر اشک  چشماش!ها نهیبرسه، حسابت با کرام الکاتب ژهیو ییمطمئن باش کارت به بازجو -

 . شونمو انداختم باال ودیکش یآه ،یحرف چیه یو ب نییانداخت پا

 ادیبشه و به حرف ب مونیمنتظر بودم پش دینگاهش کردم. شا رهی. باز هم خدمیرو عقب کش یصندل

 !باطل الیخ یزه یول

 م وبود دهیحرکت کردم. هنوز به در اتاق نرس ییبلند شدم و به طرف در اتاق بازجو یصندل یرو از

 :دیچیتو گوشم پ فشیضع یصدا که

 !خواستم از مادرم دفاع کنم یخواستم ... م یم -

 .باال دیبرد. بهت زده برگشتم سمتش. به هق هقش اوج گرفته بود. ابروهام پر ماتم

 ؟یچ -

 :اش گفت هیگر ونیکرد، م نگاهم

 بود؟ یدغدغه ات چ نیبزرگ تر ،یساله بود زدهیس -

 .رفت تو هم اخمام

 ؟یچ یعنی -

 .زد هق

 و یکه داشت یبود؟ امتحان علوم یچ تیفکر یدغدغه  نیبزرگ تر ،یهمسن پسرت بود یوقت -
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 یکه گاها م یدختر ایپدرت بفهمه؟  یخواست یو نم یکه گرفت یتک ینمره  ؟ینخوند یچیه

 ؟یعاشقش یکرد یو فکر م شیدید

 کرد. به طرفش حرکت کردم یخم شده بود و گاها سرفه م زیم یرو هیکردم. از شدت گر نگاهش

 .رو از آب پر کردم و دستش دادم یوانینشستم. ل یصندل یدوباره رو و

 :دیضربه زد و نال زیم یمشت رو با.بخور -

 من یچارگیشه؟ با آب خوردن ب یزنده م نیخوام! با آب خوردن آرم ینم یچیخوام. من ه ینم -

 شه؟ یشه؟ تموم م یم تموم

 شوکه نیدر مورد قتل آرم حشیاعتراف صر دنیاز شن نکهیدم. با انزدم و فقط نگاهش کر یحرف

 ... بودم اما باز هم شده

 .و به زحمت شروع کرد حرف زدن زیداد به م هیرو تک شیشونیپ

 یمرد شدم. تو یسالگ زدهیس یشدم. تو میتی یسالگ زدهیس یسالم بود، بابام مرد. تو زدهیفقط س -

 زدهیس یدادم. تو یرو م گهیغذا و هزارتا کوفت و زهرمار د خرج خونه و پوشاک و ،یسالگ زدهیس

 بود که سگ یدغدغه ام، مادر نی. بزرگ ترمیبود که نداشت یدغدغه ام، ناهار نیبزرگ تر یسالگ

 که یمن مهم نبود. امتحان علوم یبرا یاضیتک ر ینکنه. نمره  یزدم تا احساس کم و کسر یم دو

 .بخونمش، مهم نبود. مهم ... مهم مادرم بود. مهم فقرمون بود کار کردن، فرصت نکرده بودم بخاطر

 ... بود، مهم مونیندار مهم

 .شد رهیبلند کرد و به چشمام خ زیم ینفس نفس افتاد. سرشو از رو به
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 تنهامون شهیهم یکه اون برا یکه بابام زنده بود، نه وقت ی. نه وقتمیوقت پول نداشت چی! همینداشت -

 ... کنم. دوست داشتم برم یبچگ هیدوست داشتم ... من دوست داشتم مثل بق . من ... منگذاشت

 ... یکنم و بلند بلند بخندم ول یکنم. زنگ ... زنگ ورزش با بچه ها فوتبال باز یتو کوچه باز برم

 کرد تا درست بشه. از همون یکردم. مادرمم کار م یکار م یوقت نشد! از بچگ چینشد! نشد! ه یول

 بخاطر ی... که ه یکوچولو که ه یخونه  هی...  هیخونه بخرم،  هیبود که  نیدغدغه ام ا یسالگ زدهیس

 هیاسباب و اثاث مینترس ی... که ه ی. که همیفتیصاحب خونه ن یعقب افتاده به دست و پا ی اجاره

 یکه آواره م دمید ی. کابوس مدمید ی. من ... من شبا همش کابوس مابونیپرت کنه تو خ مونو

 .... که دمید ی. کابوس ممیش

بلند نشد  رینفر خ هی -:صورتش گذاشت و زار زد. تو همون حال، باز هم ادامه داد یدستش رو رو دو

 از رهیها و غ رهیو دا یکالنتر یبود که برم تو نی. عشقم ارهیدستمونو بگ

 نیدم، خوندن اخوندم. ماجراجو بو یرو م ییجنا یخبرا یکردم وقت یکنم. حال م هیخبر ته خالفکارا

 ... حاال یول دمیهم بهش رس یبدبخت یها رو دوست داشتم. با کل اتفاق

 :دیپرس جیلبش کاشت و دو دستش رو باال برد. به خودش اشاره کرد و گ یرو یمضحک لبخند

 کنم؟ یم یجا چه غلط نیمن ... من ا -

 نداشت، زمزمه شیپ قهیدقچند  زیبه لحن تند و ت یشباهت چیه گهیکه د یطرفش خم شدم. با لحن به

 :کردم

 ؟یبودن؟ چرا اونا رو کشت کارهی.... اونا چ نیهومن و آرم -
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 اش افهیرو لبش نقش بست که ق یا ی. لبخند عصبدیاش بند اومد و نگاهم کرد. پلک چپش پر هیگر

 .داد یترسناک نشون م رو

 ... هومن ... هومن -

 :زد دایفر ی. عصبدیکوب زیم یمشت شد و محکم رو دستش

 .! خدا ازت نگذره هومنینینب ریهومن ... خ یریبم -

 :دیافتاد. نال هیگر به

 !خدا ازت نگذره هومن -

 یلرزونش باال رفت و رو یشدم. دستا رهیغرق اشکش خ یکردم و با دقت به چشما زیر چشمامو

 :نشست. خودش رو تاب داد و ضجه زد سرش

 نی. اگه اون نبود که من به انمی* بب هیهاو شیتو آت... کاش سوختنش رو  نمیرو بب شیکاش بدبخت -

 نییپا* هی... (هاو دیرس یکه زورم به مورچه هم نم یمن ؟یافتادم. اصال منو چه به آدم کش یو روز نم حال

 از منابع جهنم را یذکر است که در برخ انینام دارد. البته شا هیجهنم، هاو یطبقه  نیتر

 ).دانند یجهنم م ایدوزخ  یطبقه  نیآخر

 :دیو نال دیاش کوب نهیبه س یکرد. مشت نگاهم

 که نون و نمکشو ینزدم چه برسه به قتل ... چه برسه به کشتن کس یلیس یبخدا تا به حال به کس -

 .خوردم

 هیگفت و هر چند ثان یم راهینگاهش کردم. به حسام روبروم که مدام داشت به هومن بد و ب یجیگ با
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 .نگاه کردم کرد، یم نشیبار نفر کی

 کرد؟ کاریهومن چ -

 کرد. زورش به چارهیرو ب میتیکرد؟ منو بدبخت کرد. من خاک بر سر بچه  کاریکرد؟ چ کاریچ -

 کارشینشوند. مگه چ اهیداشتم به خاک س یمن رو که هزار تا بدبخت د،یرس یهاش نم شارالتان

 کرده بودم؟ کارشیبال رو سرم آورد؟ چ نیکرده بودم که ا کارشیبودم؟ چ کرده

 .اش شدت گرفت. سرشو خم کرد و به شدت شروع کرد سرفه کردن هیگفت و دوباره گر نویا

 رو از میس یکردم. صورتش رو که از شدت سرفه کبود شده بود رو از نظر گذروندم. ب نگاهش

 .دهنم یآوردم و گرفتم جلو رونیب بمیج

 .اریآب قند ب هی -

 .دیچیپ میس ین تو بساما یخش خش، صدا هیاز چند ثان بعد

 .اطاعت قربان -

 یگذاشت و ب زیم یشد و اون رو رو ییآب قند وارد اتاق بازجو وانیل هیبعد، سامان با  قهیدق چند

 حلقه شد و آروم به طرف دهنش برد و وانیلرزون حسام دور ل یاز اتاق خارج شد. دستا یحرف چیه

 آروم قهی. بعد از پنج دقرهیه تا آروم بگبه حال خودش باش قهیازش خورد. گذاشتم پنج دق یقلپ

 ؟یاالن بهتر -:گفتم

 رهیرنگ رو برداشتم و بهش خ یرو سرجاش گذاشت و آروم سرش رو تکون داد. خودکار آب وانیل

 .شدم
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 .منتظرم -

 :زد. بعد از چند لحظه آروم گفت یکرد و زهرخند نگاهم

 .نتوان کرد دیر سف/ به آب زمزم و کوث اهیرا که بافتند س یبخت کس میگل -

 .شدم رهیپرونده بلند کردم و پرسشگر بهش خ یاز رو سرمو

 ؟یچ -

 .نییو سرشو انداخت پا دیکش یآه

 . کارم به قرض و قولههیشد هم گفت عال یخب نم یاوضاع مغازه خوب نبود. افتضاح نبود ول -

 تا بتونم همون پنج،کرد  یداد نه کمکم م یم یکرد. نه پول ینم یهمکار نیشده بود. آرم دهیکش

 یلیهم نبود که بتونم بهش رو بزنم. نه فام یا گهید یکه قرض دارم رو صاف کنم. کس یونیلیم شش

 راحت با وام یلیشد خ یرو م ونیلیپنج شش م رم،یخواستم وام بگ ی. میینه آشنا ،ینه دوست داشتم،

 ... یراحت. ول یلیخ یلیکرد. خ پرداخت

 .کردم نگاهش

 ؟یچ یول -

 .گرفت شیشروع شد که مغازه آت ییاجعه از جاف -

 شیآت یمغازه تو یبه نصف جنسا کیاوضاع افتضاح بود. نزد -.رو هم فشرد. صداش خش دار شد چشماشو

 سوخت. همه لباسا مارک دار بود و

 که دست طلبکارا داشتم برگشت خورد. از اون یی. چکادمیخسارت د ونیلیاز چهل م شتری. باصل
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 .ارم شده بود التماس کردن که بهم فرصت بدن تا قرضامو پرداخت کنمبه بعد ک موقع

 خب؟ -

 :کرد و با غصه گفت نگاهم

 .بود و از کار افتاده ضیداغون بود. مادرم مر میروح طی. شراختیبهم ر یاز همون موقع همه چ -

 و پرداختکرد که اگه پول یم دمونیاومد در خونمون و تهد یبار هم صاحب خونه م هیچند روز  هر

 .کنه تو کوچه یرو پرت م لمونیوسا مینکن

 .رو لبش نشست یو احمقانه ا جیگ لبخند

 .باز شد مونیهومن به زندگ یهمون روزا بود که پا یتو قایدق -

 که یاشک یو تو هم قفلشون کرد. چشمم خورد به قطره  زیدستبند زده اش رو گذاشت رو م یدستا

 .دیدستش چک یرو

 .بودمش دهیکه رفته بودم خونشون د یبود. چند بار نیآرم یختمش. همخونه شنا یدورادور م -

 .هیکردم آدم خوب یمن فکر م یعنینبود.  یرو. پسر بد نیهم فرشاد و راب نو،یا هم

 :شد و آروم زمزمه کرد رهیدستاش خ به

 .هیکردم آدم خوب یفکر م -

 :دیو نال دیکش یرو لبش نشست. از ته دل آه یتلخ لبخند

 دونستم االن یدونستم که اگه م یدونستم ... . من خر نم ی. نمشیتو لباس م هیدونستم گرگ یمن -

 .نبود نیو روزم ا حال
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باهام تماس گرفته بود و  یدو بار هی -.شدم. با کف دست اشکاش رو پاک کرد رهیبه چشماش خ منتظر

 دونه و واقعا یبود. گفته بود ماجرا رو م دهیحالم رو پرس

 خواد یقرض و قوله دارم. گفته بود م یگرفته و کل شیدونه مغازه آت یده. گفته بود مش ناراحت

 گفت ی. مزمی. گفت من مثل برادر نداشته شم و براش عزرونیب امیمنجالب ب نیکنه از ا کمکم

 آدم هیندارم اما  یگفت خودم پول آنچنان ینکنه. م یو کار نهیبب تیوضع نیخواد منو تو ا ینم دلش

 .میشاپ تا در موردش حرف بزن یشناسه که کمکش کنه. ازم خواست برم کاف یو مر ریخ

 :گشاد شده زمزمه کرد یو با چشما دیگرفت باال و نگاهم کرد. پلک چپش پر سرشو

 اومد یدلش به رحم م دی. تا باهاش حرف بزنم شانمیرو بب ریاونجا تا من اون آدم خ میقرار بود بر -

 .کرد یپرداخت ماز قرضامو  یحداقل کم و

 :زنه، گفتم ینم یساکت شده و حرف دمید ینگاهش کردم. وقت منتظر

 ؟یدیخب؟ اون آدم رو د -

 .نییرو انداخت پا سرش

 .در کار نبود یریآدم خ -

 :زدم و بعد از چند لحظه سکوت زمزمه کردم پلک

 ؟یچ یعنی -

 روبروش ی نهیسکوت به آ ی. تودنیخودشو زد به نشن دمیشا دینشن دیسوالم رو نداد. شا جواب

 .شد رهیخ



 
 

 
 

530 

 

  

 

  (دست های خونین ) جلد دوم کیستار 

  
  12رابین هود  

  
  انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

 
***** 

 از یا قهینداخت. ده دق یبه ساعتش م یشد و نگاه یجا به جا م یصندل یبار رو کی هیچند ثان هر

 یمتنفر بود ول یشد. از بدقول یاز هومن نبود. کم کم داشت کالفه م یگذشته بود و هنوز خبر پنج

 ادیبود که قرار بود همراه با هومن ب ین مردنجاتش دست همو دینداشت. کل یا گهید یچاره  خب

 یم یبدی. دلش گواهدیکش یم ریو باز هم معده اش ت دیجوش یو سرکه م ری. دلش مثل سنتشیاون بب و

 دونست یداشت و م یا یقو ینداشت. حس ششم یحس خوب یدونست چرا ول یداد. نم

 که مغازه یتو هچل. درست مثل روز هفتیو اون ب فتهیب یحتما قرار اتفاق بد فتهیبه دلش بد م یوقت

 لقمه ناهار بخوره و از شدت استرس، سوزش معده اش به هینتونسته بود  یگرفت و اون حت شیآت

 .بود دهیرس حداکثر

 که یشاپ یافکار احمقانه رو از ذهنش دور کنه. سرشو بلند کرد و به کاف نیتکون داد تا ا سرشو

 از خودش ریبود. به غ میسبز مال وارهاشی. متوسط بود. رنگ دشد رهیخ اد،یگفته بود، اونجا ب هومن

 شاپ یشاپ رو اشغال کرده بودن. کاف یکاف یزهایم گه،ید یتا دختر و پسر و چند تا خانواده  چند

 .بود اما تا حاال داخلش نشده بود دهیرو د نجایاواسط شهر بجنورد بود. ا یتو ییهومن جا یشنهادیپ

 .ولش رو هم نداشتنداشت. پ یعالقه ا کال

 رهیکردن خ یبودن و کار م ستادهیا شخوانیشاپ که پشت پ یبلند کرد و به کارکنان کاف سرشو

 بشاش دو پسر جوون که پشت یچهره  ی. فرم لباسشون رو دوست داشت. نگاهش روشد

 از پسرها یکیرو لبش نشست.  یزدن، ثابت موند. لبخند یبودن و با هم حرف م ستادهیا شخوانیپ
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 صحنه خندش نیا دنیگرفت. حسام از د نییدور گردن دوستش حلقه کرد و سرشو پا دستشو

 .خودشو جمع و جور کرد و به طرفش برگشت شیچند قدم یتو یمرد یصدا دنیبا شن یول گرفت

 قربان؟ نیدار لیم یچ -

 هب یادداشتیدو سال بزرگ تر. با دفتر  یکی دیکرد. پسر همسن و سال خودش بود. شا نگاهش

 کرد. لبخند یبود و منتظر نگاهش م ستادهینوشتن بود، باال سرش ا یکه آماده  یو خودکار دست

 :زد و آروم گفت یا قدرشناسانه

 .. ممنونممیمنتظر کس -

 به یبار نگاه نیهزارم یتکون داد و ازش دور شد. با نگاهش بدرقه اش کرد. برا یسر پسر

 .ه بودکرد ری. چقدر ددیکش یانداخت و پوف ساعتش

 و یمشک یکنه که نگاهش به چشما دایبه عقب برگشت تا منبع صدا رو پ یقهقهه ا یصدا دنیشن با

 یتو.گذروند یشاپ رو از نظر م یکرده بود و جستجوگر کل کاف زیهومن ثابت موند. چشماشو ر یآشنا

 براش تکون داد. چند لحظه بعد هومن متوجهش شد و به طرفش یشد و دست زیخ میجاش ن

 .و باهاش دست داد ستادی. به احترامش کامل سرجاش اومدا

 ؟یسالم. خوب -:هومن

 یموهاش بود، ثابت موند. مدلش رو م یهومن که رو متیگرون ق یآفتاب نکیع یحسام رو نگاه

 همه پول رو نیداره. با خودش فکر کرد چقدر احمقه که ا ییباال تینها یب متیگفتن ق ی. مدونست

 :گفت یکرد. با حواس پرت یم یآفتاب نکیع هی خرج
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 .سالم، ممنون -

 ؟یمعطل شد یلیخ -:هومن

 شد. ناخواسته خودش رو جمع رهیخشک و مغرورش خ یگرفت و به چشما شیآفتاب نکیاز ع نگاه

 :جور کرد و آروم گفت و

 .نیی. بفرماادینه ز -

 .اشت، نشستکه مقابل حسام قرار د یا یصندل یانداخت و خودش هم رو زیم یرو رو لشیموبا

 رو که قرار بود نجاتش یخواست اون کس ی. مدیشاپ کش یکاف یبه طرف در ورود یسرک حسام

 ریشاپ نشده بود. باز هم معده اش ت یهمراهِ هومن وارد کاف ینبود. احدالناس ی. اما خبرنهیبب بده،

 .هومن باعث شد به طرفش برگرده و نگاهش کنه ی. صدادیکش

 ؟ینیش ینم -

 هومن که لیانداخت. چشمش خورد به موبا نیینشست و سرش رو پا یصندل یرو یحرف چیه یب

 تونست پول چهار ماه یم لیموبا نیا متیداشت؟ با ق متیبود. باز هم فکر کرد چقدر ق زیم یرو

 ها، جعفر آقا، یتونست قرض و قوله هاش رو به بقال یم دمیعقب موندش رو بده؟ شا ی اجاره

 ون؟یلیم هیداشت؟  متیرو بده؟ چقدر ق گهید یها یلینونوا و خ سفویفروش محل، آقا  یسبز

 یسرش جوالن م یتو تیموقع نیا یکه تو هیافکار چ نیا دیفهم یبه شدت تکون داد. نم شتر؟سرشویب

 .که قرار بود اون پول رو بده یکرد. کس یفکر م زیچ هیاون لحظه فقط به  ی. تودادن

 ؟یسفارش داد یچ -:هومن
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 .شد رهیگرفت و به صورتش خباال  سرشو

 .نیای. صبر کردم شما بیچیه -

 شد. باز هم معده رهیتکون داد و شروع کرد گارسون رو صدا کردن. حسام به مرد مقابلش خ یسر

 کجا بود؟ کجا بود تا اونو از اون ریاطرافش چه خبره. پس اون شخص خ دیفهم ی. نمدیکش ریت اش

 نجات بده؟ منجالب

 .شد یزبونش جار فکرش رو ناخواسته

 کجاست؟ ریاون آدم خ -

 .به طرفش برگشت و نگاهش کرد هومن

 ؟یچ -

 :دیبه طرفشون اومد و پرس گارسون

 ن؟یدار لیم یسالم. چ -

 :نگاهش کرد و گفت هومن

 ؟یخور یم یچ -

 .اش رو باال انداخت چونه

 .بگو یزیچ هینشد.  گه،ینه د -.یچیه -

 .خورم ینم یزیچ -

 :گفت یطرف گارسون برگشت. با لحن قاطع و نه چندان مهربونو به  دیکش یپوف
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 .دو تا نسکافه -

 .تکون داد و ازشون دور شد. هومن برگشت سمتش یسر گارسون

 ؟ینسکافه دوست دار -

 :گرفت ریتحق یلحنش بو کبارهیکرد.  نگاهش

 ؟یاصال تا حاال نسکافه خورد -

 بود تا بتونه نیا یکه فقط برا یمصلحت یا شد. آروم خودش رو جمع و جور کرد و با سرفه شوکه

 :گفت اره،یاعتماد به نفسش رو بدست ب یکم

 نجا؟یا میومدین نیمگه واسه ا م؟ینیرو بب گریقراره ما همد نی. اون آدم کجاست؟ مگه نگفتینگفت -

 .و تو هم قفلشون کرد زیم یتکون داد و دستشو گذاشت رو یحوصله سر یب هومن

 کنه؟ یم هم یحاال مگه فرق -

 .نگرفته شیشوخ طیشرا نیشد. چند بار پلک زد تا مطمئن بشه هومن تو ا جیگ حسام

 .نمیخوام اون شخص رو بب یمن ... من م ؟یچ یعنی -

 بشه؟ یکه چ -

 چه جور گهید نیرو هم فشرد و نفسشو محکم فوت کرد. هومن زده بود به سرش؟ ا چشماشو

 گرفته؟ تیشوخ -بود؟ یسوال

 خنده اش بلند شد. اون قدر بلند که حسام ی. اول آروم اما رفته رفته صدادنید خندشروع کر هومن

 یشاپ لبخند تصنع یکاف یکرد و مدام به افراد حاضر تو یمدام به اطرافشون نگاه م یدستپاچگ با
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 :گفت دهیداد. ترس یم لیتحو

 کنن. آقا هومن؟ یهمه دارن نگامون م ؟یکن یم کاریهومن؟ هومن زشته! چ -

 لرزون ییکرد. حسام با دست ها یسرفه م یاما از شدت خنده سرخ شده بود و هر از گاه هومن

 .گرفت و ماساژ داد دستشو

 !که. هومن نگام کن یچت شده تو؟ هومن جان؟ آبرومونو برد -

 شد. حسام با یعنوان قطع نم چیبلند و وحشتناک هومن به ه یبود. خنده  دهیفا یب حرفاش

 یاون ها رو نگاه م رهیخ رهیشاپ خ یتونست بگه کل کاف یرد. چشم بسته هم منگاهش ک یچارگیب

 :گفتن یکه م دیشن یها رو م یاز مشتر یفاصله هم غرولند بعض نی. از همکنن

 !کشه یرو نگاه. خجالتم نم کهیزهرمار! مرت یا -

 .رو سرششاپ رو گذاشته  یکاف نهیاش معلومه. واسه هم افهی. نگاش کن، از قدهیمواد کش -

 .بهم ختیکنن. اعصابمونو ر یآدما رو جمع نم نیدونم چرا ا ینم -

 و یبه ک قایدونست هومن دق یجا بود که نم نیا یشدت شرم، چشماش رو رو هم فشرد. بدبخت از

 .به التماس افتاد نباریکرد. ا یم یاز قبل خط خط شتریاعصابش رو ب نمیخنده. هم یم یچ

 .کنن یهمه دارن نگامون مآقا هومن؟ زشته تروخدا!  -

 نیشد. حسام که از ا رهیرفته خنده اش قطع شد. صاف نشست و با اخم به صورت حسام خ رفته

 پاهاش گذاشت و شروع کرد قلنج دستاش رو یهومن شوکه شده بود، دستشو رو یناگهان رییتغ

 ه؟یاون آدم ک یبدون یخوا یم -.شکوندن
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 .به شدت تکون داد سرشو

 .ومه که آرهآره ... معل -

 !من -

 چهره اش ذره یشد. تو رهیو خشک هومن خ یهم شوکه شد. سرشو باال گرفت و به صورت جد باز

 تیواقع دهیکه شن یزینبود. چند بار پلک زد تا مطمئن بشه چ یو مزاح و مزه پرون یاثر شوخ یا

 :. با ترس زمزمه کردداره

 ش ... شما؟ -

 .رو لبش نشست یجیگ لبخند

 ... تمیتو رو خدا اذ ستیمن االن حالم خوب ن ن؟یکن یم یشوخ -

 .دیبداخالقش حرف تو دهنش ماس یو چهره  قیاخم عم دنید با

 دارم؟ یمن با تو شوخ -:هومن

 .نییانداخت پا سرشو

 .نه -

 خب؟ -

 خواد کمکش کنه. مستاصل شده بود و هومنم یواقعا م ایدستش انداخته  دیفهم یکرد. نم نگاهش

 .کرد یدرک م یبرو به خو نیا
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 ینشده بود که ک ن؟متوجهیپول رو بد نیبه من ... به من ا نیخوا یشما م یعنی...  یعنی ن؟یگ یراست م -

 مرد نیکرد از ا یاعتراف م دیشده بود. با یلحن حرف زدنش با هومن رسم

 یدونست ول ی. علتش رو نمدیترس ینداشت، م شیبه هومن ذهن یشباهت چیروبروش که ه بداخالق

 استفاده کردن یمحتاط تر رفتار کنه و به جا یباعث شده بود کم نمیهم دیدلش بد افتاده بود. شا به

 ریاز ضم» تو «  ریاز ضم» شما « کنه.  استفاده

 .یزیچ نیهمچ هی -

 یتشکر کنم. اصال ... اصال فکرشم نم یدونم چه جور یمن ... من واقعا ممنونتونم. من ... من نم -

 .نیهمه پول رو به من بد نیا نی... بخوا نیشما بخوا کردم

 و ازشون دور شد. هومن دستشو دیچ زیم یلحظه گارسون سفارش ها رو آورد. اونا رو رو نیهم تو

 :کرد دور نسکافه و گفت حلقه

 .دم یدستمزد اون پول رو بهت م یکار کوچولو. بعد به جا هیخوام.  یم یکار هیمن ازت  نیبب -

 :گفت جانید و با هبه طرفش خم ش عیسر

 .باشه یکنم. هر کار یباشه براتون م یهر کار ؟یچه کار -

 :ازش خورد. به حسام اشاره کرد و آروم گفت ینسکافه رو برداشت و جرعه ا یحرف چیه یب هومن

 .کرد خیبخور.  -

 نداشته شیبعد به ر قهیبغض کرد. شک نداشت هومن مسخره اش کرده بود و چند دق ناخواسته

 گرفته بود یشد. دست خودش نبود. افسردگ رهیاشک به هومن خ ی. از پشت پرده دیخند یم اش
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 :افتاد. زود رنج شده بود و حساس. با ناله گفت یم هیخورد به گر یم یبه توق یتا تق و

 کنن، رمیروزاست دستگ نی. بخدا تا خرخره تو قرضم. همستی. من حالم خوب ننینکن تمیاذ -

 ... و خدازندان. تو ر بندازنم

 گذاشت. به طرفش خم شد و با لحن آروم اما زیم یرو از لبش دور کرد و دوباره رو وانیل هومن

دم  یم ونیلیمن شصت م ست؟ین ونیلیکنم. مگه خسارت مغازه پنجاه م ینم تتیمن اذ -:گفت یمحکم

 بهت فقط

 !نیخوام. هم یازت م یکار هی

 .دیشد. لبش لرز رهیچشماش خ به

 ؟یچه کار -

 داد و هیتک یصندل یرو لبش نشست. دوباره به پشت یا روزمندانهیتکون داد و لبخند پ رشوس

 :رو برداشت. تو همون حال گفت وانشیل

 !گم بهت. نسکافه ات رو بخور یحاال شد. م -

 داغ به بدنش یدنیکرد. هجوم نوش کینسکافه رو برداشت و به لبش نزد وانیلرزون ل یدست با

 . چند لحظه به سکوت گذشت و حسام فکرارهیاز دست رفته اش رو بدست ب آرامش یشد کم باعث

 زیم یرو از رو لشیگذاشت و موبا زیم یرو رو یخال وانی. هومن لزارهیسکوت ب نیچقدر از ا کرد

 .. تو همون حال شروع کرد حرف زدنبرداشت

 کنه نه؟ یکمکت نم نیآرم -
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 .شد جیگ یربط و ناگهان یب بایسوال تقر نیاز ا حسام

 ؟یچ -

 بهت نکرد؟ یخسارات کمک یتو نیآرم دمیپرس -

 تا مرد مغرور و نییتو دل حسام. سرشو انداخت پا ختیحرف، انگار غم عالم ر نیا دنیشن با

 یروبروش متوجه بغض و شکستنش نشه. نکرد. اصال کمکش نکرد. بهونه هاشو از بر بود. م بداخالق

 . چقدر حسام با التماس واتیچرند نیدونم از ا یم و چه ستیپول ندارم و اوضاع خوب ن گفت

 گفته بود که یچارگیافتاده بود و با ب هیجلوش به گر یو تمنا گفته بود کمکش کنه؟ حت خواهش

 ی. نمکردی. درکش نماوردیخم هم به ابرو ن نیرن. اما آرم یو م انیسه بار در خونشون م یروز طلبکارها

 به گهید دیکرد پس با یکمکش نم نید. اگه آرمکر ینم یهمکار کشیچرا شر دشیفهم

 ؟ییمردم گدا یرفت در خونه  یزد؟ م یرو م یک

 :گفت آروم

 .نه آقا هومن -

 ن؟یستین کیچرا؟ مگه شر -:هومن

 .نگاهش کرد یدلخور با

 ... منظورتون -

 :گفت قاطع

 .یخوا ی. البته اگه پول مید یکنم توام جواب م یمن سوال م نجایا -
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 نبود یرنگ یکاغذها نیکرد. اگه بخاطر ا ی. چقدر احساس حقارت منییرشو انداخت پاشد. س الل

... 

 ... . خب ... خبستیاوضاعش خوب ن -

 .و دستاشو تو هم قفل کرد زیم یرو دوباره پرت کرد رو لیموبا

 هیو  ،ید یحسن انجام کار م یبا شرط ازا یونیلیم ستیب یحسام، تو به من چهار تا سفته  نیبب -

 من یرو اشتباه نکن شییانجام بشه و جا یو خوش ی. اگه اون کار به خوبید یرو برام انجام م یکار

 کنم. خوبه؟ یها رو پاره م سفته

 ؟ید یم ی. بعد ... پوال رو کیدونم چه کار یمن هنوز نم یول -

 ... دم. و اما در مورد کار یبهت م یپوال رو هر وقت اشاره کن -

 ؟یدیشن یزیکردن چ دیاال در مورد تهدتو تا ح -.کرد یمکث

 دیکنه. تهد یبود رو تو ذهنش حالج دهیکه شن یگشاد شد. چند بار پلک زد تا جمله ا چشماش

 ... کردن دی... تهد کردن

 ؟یچ یعنی -

 .رو انجام بده یکار هیتا  ینفر رو تحت فشار بذار هی یعنی -

 .رو لبش نشست یجیگ لبخند

 .فهمم یمن اصال ... اصال نم -

 چشماتو باز کن و خوب دقت کن. مگه شما دو تا ؟ینیب یکنه. نم یداره در حقت ظلم م نیآرم -
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 خونه لم بده و تکون یاون تو یول یفتیب یو به بدبخت یتو تحت فشار باش دیچرا با ن؟یستین کیشر

 تره؟ نی. مگه اون خونش از تو رنگنخوره

 .دستشو تو هم قفل کرد دستپاچه

 ... داره که ی. حتما مشکلنیر یتند م نیشما دارخب ... خب  -

 رن ددر یکنه. با نامزدش م یو آخرتش رو م ایدن فیخونه نشسته داره ک ینداره. تو یمشکل چیه -

 .شه یم چارهیداره ب کشیکه شر ستین الشمیخ نی. عدودور

 اخت. تک تکشاپ اند یکاف یحاضر تو یبه خانواده ها یجا به جا شد و باز هم نگاه یصندل یرو

 .تو دلش نشست نهیشد. ک رهی. چند بار پلک زد و باز هم به صورت هومن خدید یرو تار م اونا

 :دیچیخودش تو سرش پ ی هیهمراه با گر یصدا

 »- تا فتمیبه پات ب دیبا ؟ید ی. چرا انقدر زجرم ممیکیبکن. ال مصب منو تو شر یکار هیرو خدا  تو

 ؟یبدبهم  فتهیرو که وظ یقرون پول دو

 تمیاذ زم،یجان، عز نیآرم - ...«ارم؟ی. ندارم از کجا بستیاوضاع خوب ن ؟یفهم یپول ندارم حسام. نم -

 نی... آرم نینکن. تو رو خدا ... آرم

 هومن ی. دستش رفت سمت گونه اش تا اشکش رو پاک کنه که با صدادیگونه اش چک یرو یاشک

 .وسط راه متوقف شد دستش

 دیاگه قرار به ضرره، جفتتون با ن،یسود کن دیوئه. اگه قرار به سوده، جفتتون باحق توئه. مال ت نیا -

 جورش رو یموقع ضرر تو مجبور باش یو حال کنه ول فیک نیموقع نفع آرم نکهی. نه انیکن ضرر
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 گم؟ ی. دروغ میبکش

 رهیخ کرد و به چشماش یمصلحت یاحساساتش به عقلش غلبه کنن. سرفه ا نیاز ا شترینداد ب اجازه

 .شد

 ن؟یبگ نیخوا یم یچ -

 .رمیخوام با کمکت حقمو ازش بگ یم -

 ؟یچه حق -

 :شد. آروم زمزمه کرد رهیخ زیم به

 ... دختر مورد عالقه ام رو -

 .شد رهیحسام خ یشوکه  یچشما به

 .فروتن نینازن -

 .نداره یبه من ربط نایا یول نیببخش -:حسام

 .زیم یرو دیروم با مشت کوبزد و به طرفش خم شد و آ یپوزخند هومن

 از... اگه ،یکن یکار رو م نیپولو بهت بدم ا یخوا ینداره بچه. اگه م یربط چیدونم به تو ه یمنم م -

 .خشم کبود شد

 کنم؟ دیبخاطر پول برم مردم رو تهد -

 :گفت یکرد. با لحن آروم نگاهش

 یزندان و مادرت برا یفتیردا نپس ف نکهیبخاطر پول نه .. بخاطر مادرت. بخاطر خودت. بخاطر ا -
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 .خونشون رو بکنه یکردن پول طلبکارا مجبور نشه کلفت جور

 افتاد و از شدت خشم مشت شد. به زیم ی. دستش رودی. پلک چپش پردیکش ریسر حسام ت پشت

 :زمزمه کرد زحمت

 ... خفه شو -

 غرق ی. به چشمابسته اش رو تو دست گرفت نهیبزرگ و پ ینشست و دستا زیم یهومن رو یدستا

 .شد رهیفشرد خ یهم م یاشک و لبش که رو به

 گم پول جور یگم. آقا م یگم؟ نه ... منو نگاه، دروغ م یدروغ م ؟یکن یمنو نگاه م یجور نیچرا ا -

 یخوا یم یخواد بده؟ چه جور یم یمن ندم، ک ؟یریگ یم یاز ک ؟یاری. از کجا پول میو ند یکن

 نکهیمگر ا ؟ید یم یرو ک یو کفاش یفروش و بقال یو نونوا و سبز پول صاحب خونه ؟یبد پولشونو

 .ببخشنت و از پولشون بگذرن دی... شا دیغالم حلقه به گوششون تا شا یتا آخر عمرت بش یبر

 پول تپل نیکه بخوان ا دنیند تیشونی. مردم ماه تو پونیلیپنجاه م ؟یفهم یچقدره؟ م یدون یم

 .به تو بدن رو

 و» تو «  لیشد و باز هم پلک زد. م رهیهومن خ یت. چشمش به اشک نشست. به دستاگف ریبا تحق رو

 تک تک جمالت هومن دنیشاپ رو رو سرش خراب کنه اما با شن یداشت بلند شه و کاف یبیعج

 .شد یقدرت راه رفتن از پاهاش سلب م انگار

 یکه تو روش نشست یا یصندل نیشاپ ... ا یکاف نیشهر ... ا نی.... ا نجایحسام چشماتو باز کن. ا -

 کشه. فرشته یکه توش، بخاطر پول برادر، برادر رو م ییای! دنیواقع ؟یشنو ی. مهیواقع یایدن شامل
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 ونیلیمشصت یالترج یمج یکه با چوب جادو و چهار تا اچ ستیجا ن نیهم ا ندرالیمهربون کارتون س خانم

 یکس دلش به حالت نم چیت فرو کن. هاون مغز پوک یتو نویکنه. بفهم. ا متیقلنبه رو تقد

 . پات برسه بهتیاول بدبخت شهیم شه؟یم یچ رنیاگه حکم جلبت رو بگ یدون یکس! م چی. هسوزه

 .کنن یات م چارهیهات ب یشاک یعنی یا چارهیب یکالنتر

 شد التماسشون یطور م نیرحمش ثابت موند. با خودش فکر کرد اگه هم ا یچشمان ب یرو نگاهش

 .تو سرش خورد یهومن مثل پتک یه بهش فرصت بدن. صداکرد ک یم

 یگذرن. م ی. مردم از پنجاه تومنشون نمیکن شونیراض یتون یفکر نکن با خواهش و تمنا م -

 شه یم یرو بهت ببخشن؟ مادرت چ ونیلیپنجاه م یخوا ی. اونوقت تو میپنجاه تک تومن ؟یشنو

 دق کنه؟ یخوا یم حسام؟

 :گفت یبلند یبا صدا کبارهیشد و  رهیبا خشم به صورتش خ. دیرو گونه اش چک اشکش

 !کنم. حاال برو خودتو بکش یکار رو نم نیمن ا -

 رهیشاپ خ یکاف یکه تو یبلندش جا خورد و با وحشت به عقب برگشت و به مردم یاز صدا هومن

 ه،قفل شد یدندون ها یانداخت. برگشت سمتش و از البه ال یکردن، نگاه ینگاهشون م رهیخ

 :دیغر

 زهرمار! چه مرگته؟ -

 .بده از جاش بلند شد و باز هم ولوم صداش باال رفت تیبهش اهم یذره ا نکهیا بدون

 ؟یکش یخجالت نم که؟یمرت یفرض کرد یمنو چ رم؟یمن زورگ -
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 :هومن گشاد شد. با حرص زمزمه کرد یچشما

 .ات نکردم چارهیبتمرگ سرجات تا ب -

 حرکت نسکافه رو کینسکافه اش رو برداشت و با  وانیل د،یلرز یمکه از شدت خشم  ییدست ها با

 و با کف دست دی. هومن از جاش پردیچیمردم تو گوشش پ نیه یکرد. صدا یصورتش خال رو

 !سوختم ... سوختم -:زد ادیکردن. تو همون حال فر زیکرد صورتش رو تم شروع

 بود. بعد از چند لحظه هومن سرشو زاریبمرد  نیشد. چقدر از ا رهیلب به چشماش خ یپوزخند رو با

 :شد و با نفرت گفت رهیگرفت و به صورتش خ باال

 ؟یزیر یمن نسکافه م یرو -

 برداشت. تو همون حال شیکنار یصندل یرو از رو فشینثارش کرد و ک یزیرآمینگاه تحق حسام

 :گفت آروم

 .برات متاسفم -

 :دیکش ادیفر تیگر گرفت. از شدت عصبان هومن

 .عمه ات متاسف باش یراب -

 ادیفر یفرود اومدند و پشت بندش صدا زیم یهومن رو یچند قدم عقب رفت. مشت ها حسام

 :دیچیشاپ پ یکل کاف یاش تو دهینخراش

 فردا نیالدنگ هم کهیغلط کردم. مرت یصد بار بگ یکنم روز یم یکنم حسام. کار یبدبختت م -

 ... که بخواد ی...و..ث از مادر زاده نشده کس ید کهیبه ... خوردن. مرت یفتیو م شمیپ یایم
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 .رونیشاپ زد ب یاز کاف شیدر پ یپ یتوجه به نعره ها یب

***** 

 یقرمز شده بود، نگاه هیکه از فرط گر ییرو ورق زدم و به صورت پف کرده اش و چشما پرونده

 .بستم کرد. پرونده رو یم هیچشمش و آروم گر ی. کف دستش رو گذاشته بود روانداختم

خورد و به  یزدم. تکون زی. با انگشتام چند ضربه به مدینشد. انگار اصال صدامو نشن متوجهحالت خوبه؟ -

 چشمام

 .شد رهیخ

 ؟یخوب -

 .انداختم ینگاه میکبود شده اش ن ی. آروم چونشو باال انداخت. به لب هادیلرز لبش

 ؟یاستراحت کن یخوا یم ؟یخسته شد -

 .دو دست اشکاشو پاک کرد. با نییانداخت پا سرشو

 .اگه بشه -

 رفتم یم دیاومد با ادمیانداختم. پنج و ربع بود.  میبه ساعت مچ ینگاه میدستمو باال آوردم و ن مچ

 .نیرحسیام دنبال

 :و خودکارم رو برداشتم و تو همون حال گفتم پرونده

 .من برگردم تا نیجا باش نی. شما همرونیرم ب یم قهیچهل و پنج دق هیخب. من  یلیخ -

 .دیلرز ی. چشمم خورد به شونه هاش که مزیم یسرشو گذاشت رو یحرف چیه یتکون داد و ب یسر
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 یبرداشتم و از جام بلند شدم. حسام حت زیم یرو از رو لمیتاسف تکون دادم و وسا یاز رو یسر

 ییبازجواز کنارش عبور کردم و به طرف در اتاق  یحرف چیه یبلند نکرد که نگاهم کنه. ب سرشو

 .در اتاق رو برام باز کرد و محکم احترام گذاشت یکردم. چند لحظه بعد مصطف حرکت

 .قربان نیخسته نباش -:یمصطف

 بودن ستادهینشسته بودن و با اومدنم ا ستمیبه محسن و سامان که پشت س یتکون دادم. نگاه یسر

 .انداختم

 .قربان نیخسته نباش -:سامان

 .نیممنون. شما هم خسته نباش -:زدم و زمزمه کردم یلبخند

 گرفتم. پشت در شیو راه اتاقم رو پ رونیاومدم ب ییاز اتاق بازجو یا گهید یحرف اضافه  چیه یب

 یم یبه دست به طرف اتاق سرگرد پورهاد ییچا ینیکه س نیبودم که چشمم خورد به پورحس اتاق

 .. صداش زدمرفت

 ن؟یپورحس -

 .ستادیو صاف ا زد یلبخند دنمیسمتم. با د برگشت

 بله قربان؟ -

 .. ممنوناریهم واسه من ب ییچا هی -

 .بله قربان -

 .. به محض باز شدن در، خودمو انداختم توشنییپا دمیاتاق رو کش ی رهیتکون دادم و دستگ یسر
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 کینوشت انداختم و به طرف نزد یم یزینشسته بود و چ زهایاز م یکیبه عطا که پشت  ینگاه

 دادم. چشمام رو بستم و شروع کردم هیتک شیکردم. روش نشستم و به پشت حرکت یصندل نیتر

 :دیچیعطا تو گوشم پ ی. صدادنیکش قینفس عم آروم

 ؟یبرگشت یا؟ سالم. ک -

 :نگاهش کنم، گفتم نکهیا بدون

 .االن نیهم -

 .دیچیتو اتاق پ زیم یبرخورد خودکارش رو یصدا

 .خبر هی ی. راستیخسته نباش -

 شده؟ یباز چ ؟یچه خبر -.که با خنده نگاهم کرد دمیکردم و به سمتش چرخرو باز  چشمم

 :. تو همون حال گفتدنیدو دستش شروع کرد چشماشو مال یاشاره و حلقه  یانگشت ها با

 و فرشاد. هم حال فرشاد رو بپرسم هم که خبر بدم که قاتل نیراب شیرفته بودم پ شیپ قهیچند دق -

 .شده ریدستگ

 خب؟ -

 .واستن از بجنورد برنخ یم -

 .دمیبه طرفش چرخ کامل

 کجا؟ ؟یجد -

 به دانشگاه شهر خودشون رو دادن و یگفت درخواست انتقال یخودشون. فرشاد م اریشهر و د -
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 . حقم دارن بنده خداها! دو تا ازمیشهر بمون نیتو ا میتون ینم گهیشن. گفت د دییتا منتظر

 .کشته شدن قاشونیرف

 .دمیکش یآه

 .دور بشن نجایمدت از ا هیواسشون بهتر باشه.  ینجوریا دیشا -

 :تکون داد و آروم گفت یسر

 .دیآره خب. شا -

 که تلفن اتاق به صدا در یصندل یبدم به پشت هیو تا خواستم دوباره سرمو تک دمیکش یآه دوباره

 یه از روو مشغول نوشتن شد. با اکرا نییبهم انداخت و سرشو انداخت پا ینگاه می. عطا ناومد

 :رو برداشتم و گفتم یحرکت کردم. گوش زیبلند شدم و به طرف م یصندل

 .نهیرو لبم بش یو باعث شد لبخند محو دیچیتو گوشم پ نیرحسیخندون و شاد ام شهیهم یصداالو؟ -

 ؟ی. چطوریسالم عشق -

 عطا سرشو به عالمت»  هی؟ ک«داد. زمزمه کردم:  تکون

 .نهیرحسیام -

 :باال و بلند گفت انداخت ابروهاشو

 .سالم برسون -

 :دیچیتو گوشم پ نیرحسیام یتکون دادم که صدا یسر

 دستته؟ یالو بابا؟ ... الو؟ گوش -
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 .رسونه یسالم م تییدا ؟ی. آره دستمه. خوبزمیسالم عز -

 .دیخند زیر

 که نرفته؟ ادتیباشگاه دارم ها.  گهیگم ربع ساعت د یسالمت باشه. خوبم. م -

 .دمیخند

 بره؟ ادمیشه  یم روزید یگه با اون مسابقه م -

 :گفت دهیبر دهیزد. بر قهقهه

 .ی.... قبول نکن یخواست ی... خودت بود ... م ریتقص -

خب  یول نیش یم کینزد یبه قهرمان نیخوبه. حاال درسته شما کم کم دار -.رو لبم پررنگ شد لبخند

 شه که باباتو ینم لیدل

 شه؟ یکه. م یریباد کتک بگ به

 م؟یباش ی. اصال ما کمیبکن یجسارت نیهمچ میبخوا میجناب سروان. ما غلط بکن نیدار اریاخت -

 :تکون دادم و زمزمه کردم یخنده سر با

 .از دست تو -

 :. آروم گفتدیچیلبخندش تو گوشم پ یصدا

 دنبالم بابا؟ یایم یک -

 :انداختم و تو همون حال گفتم میبه ساعت مچ ینگاه

 .امیاالن م نیهم -
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 .باشه. پس منتظرتم -

 .زنم یبه خونه زنگ م دمیرس یآماده شو، وقت -

 .باشه. خداحافظ -

 .خداحافظ پسرم -

 خندون عطا یاتاق حرکت کردم. صدا یگوش یتلفن رو گذاشتم سر جاش و به طرف جا لباس یگوش

 .دیچیگوشم پ تو

 ه؟یکتک خوردنت چ ی هیقض -

 که یبرداشتم. در حال یجا لباس یبود رو از رو نیرحسیما یکه کادو یدیو بلوز سف میقهوه ا کت

با هم  کمیگفت  روزیامروز مسابقه داره. د نیرحسیام -:کردم، با خنده گفتم یلباسم رو عوض م داشتم

 .میمبارزه کن

 .دیته دل خند از

 خب؟ -

 .. زده تمام بدنم رو کبود کردهگهید یچیه -

 .زد قهقهه

 .جان. دستش درد نکنه یا -

 .برگشتم سمتش یرو بستم و با اخم تصنع راهنمیپ یدکمه  نیاخر

 عطا خان؟ میاِ؟ داشت -
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 :تکون داد و آروم گفت یسر

 حاال؟ یر یکجا م -

 .خوام ببرمش باشگاه یم -

 .زد یلبخند

 .باشه. سالم برسون -

 !رسونم. فعال یم تویبزرگ -

 .رونیبا عطا از اداره اومدم ب یاز خداحافظ بعد

 دونم، ی. نمدیرس یبه نظر م ریاون لحظه دلگ یبود و هوا مخصوصا تو دیوب خورشبه غر کینزد

 کرده بودم، رینبود و دوستم رو به عنوان قاتل دستگ یندیمن روز خوشا یچون اون روز برا دیشا

شلوارم  بیرو از ج میگوش... یمن نبود ول یمی. هر چند که حسام دوست صمرهیکردم دلگ یم حس

 نیرحسیخواستم به ام یرو باز کردم. م دشیکل یصفحه آوردم و  رونمیب

 .رو شاخمه یبهش زنگ بزنم، دو ساعت معطل دیدونستم اگه دم در خونه که رس یبزنم. م زنگ

 یرفتن نم یموقع عروس چارهیب یوایکرد، ش یرفتن منو معطل م رونیموقع ب نیرحسیکه ام نقدریا

 .کرد

 تنه اش محکم بود که دو یحکم بهم تنه ام زد. به قدرم یرو باز کردم که کس دیکل یصفحه  تازه

 .شدم رهیکه بهم تنه زده بود خ یعقب پرت شدم. دستم رفت شونه ام و با غضب به شخص قدم

 شده بود که اونم دهیروزم به لجن کش یکاف یبکشم. به اندازه  ادیرو باز کردم تا سرش فر دهنم
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 .شدم رهیدهنم رو بستم و با تعجب بهش خ ،یپسر جوون یآشنا یصدا دنیکرد. با شن لشیتکم

 :با ترس گفت سبحان

 !نی... از عمد نبود ... بخدا شرمندم. ببخش نیببخش -

 دهیافتادم که اتاقم رو به گند کش یروز ادیاش ثابت موند.  دهیرنگ ترس یعسل یچشما یرو نگاهم

 قدر دستپاچه شده بود و نیمکرده بود. اون روزم ه یخال کایسرام یرو رو ییو کل استکان چا بود

 بوده. با نیبدن آرم یکرد. همون روزم خبر دادن که اثر انگشت آقا رو یم یتند معذرت خواه تند

 زنه، اخمام رفت تو هم. صاف یبازداشتگاه داره زار م یشده، و االن تو دایقاتل پ نکهیا یادآوری

 :گفتم بم،یکردم تو ج یفرو م مویکه گوش یو در حال ستادمیا

 احترامت کو استوار؟ -

 اطیح یکه تو یا یرنظامیو غ یبه مردم نظام ینگاه می. ندیجمع و جور کرد و محکم پا کوب خودشو

 با ترس امیدارم به سمتش م دید یرفت و آمد بودن و انداختم و به سمتش حرکت کردم. وقت در

 داد و لمیتحو یران. لبخند نگدمیرس شیقدم کیموند. به  رهیدهنش رو قورت داد و بهم خ آب

 :گفت آروم

 شده قربان؟ یطور -

 .سرخ شده اش رو از نظر گذروندم یاخم چهره  با

 ی. لبشو باز و بسته کرد و با نگراندیپر رنگشهوم؟ فته؟یچشمم بهت ن گهیمگه من بهت نگفته بودم د -

 .چشمامو از نظر گذروند
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 ... شد، من ... من یدر کار نبود. بخدا اتفاق یعمد نیجناب سروان باور کن -

 .تر شد قیعم اخمام

 ؟یخوا یبازم اضافه خدمت م -

 .کرد وحشت

 ... نیکار رو با من نکن نیبود. ا یجناب سروان تصدقتون برم، من غلط کردم. به جون مادرم اتفاق -

 .حوصله دستمو تو هوا تکون دادم یب

 .بسه، سرم رفت -

 .نییبهم دوخت و سرشو انداخت پا لباشو

 .نیببخش -

 گفت یدلم م یاون ته مه ها یزیچ هیتاسف تکون دادم و نفسم رو محکم فوت کردم.  یاز رو یسر

 کرد یم یکه لحظه شمار یسرباز نیو سر به هوا تنگ شده بود. هم طونیسرباز ش نیا یدلم برا که

 .برسه ارشیخدمتش تموم بشه و به وصال  تا

 حفظ یکه برا یفیخوردم و به جاش با اخم ظررو فرو  نهیلبم بش یرفت رو یکه م یقیعم لبخند

 .ام بود، مخاطب قرارش دادم جذبه

 .شده دایپ نیقاتل آرم -

 .باز شد یلبش به لبخند بزرگ دهینکش هیسرشو گرفت باال و نگاهم کرد. به ثان متعجب

 .زدم یکیکوچ ؟لبخندیمبارکا باشه قربان. چشمتون روشن. کِ ؟یجد -
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 .امروز نیممنون. هم -

 :لب گفت ریو ز دیخند زیر

 .رو در آورد یکیخدا خفه اش کنه که پدر من  -

 .کردم تا متوجه خنده ام نشه یمصنوع یهم داشت. سرفه ا یام گرفت. چه دل پر خنده

 ؟یگفت یزیچ -

 .دیجا پر از

 بگم؟ یقربان؟ من؟ نه ... چ یک -

 تکون یلبم نشست. سر رو یشدم. لبخند مهربون رهیخ شیعسل یگفتم و دوباره به چشما یاهوم

 :شدم، گفتم یکه ازش دور م یو از کنارش رد شدم. در حال دادم

 .خودم شیهمون بخش قبل، پ یبرگرد یتون یاالن م نیاز گناهت گذشتم. از هم -

 دو یکه س یزده و با لبخند جانی. هستادیبا دو خودش رو بهم رسوند و مقابلم ا دینکش هیثان به

 :گذاشت، گفت یم شیرو به نما دندونش

 تونم برگردم؟ یم یعنی ن؟یگ یم یجناب سروان؟ مرگ من جد یجد -

 .شدم رهیبهش خ تیجد با

 .یکن مونمیپش یآره. البته اگه خودت نخوا -

 :نبود گفت ادیشباهت به فر یکه ب ییو با صدا دیکوب نیزم یپاهاشو محکم رو ،یوصف نشدن یذوق با
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 مونیشد از کارم پش یصاف و سادش باعث م یرفتارا دنید.منوندورتون بگردم. ممنون. واقعا م یاله -

 نیرحسیام ادیپسر منو  نینشم. چقدر ا

 .دمیو آروم به شونه اش کوب دمینداخت؟ خند یم خودم

 .برو جوون. برو به کارت برس -

 .تکون دادم و به طرف در اداره حرکت کردم یاحترام گذاشت. سر بازم

 بر خالف ابونایشدم و به سمت خونه به راه افتادم. خ نیسوار ماش رون،یب از اداره اومدم نکهیاز ا بعد

 کردم به خونه یباعث شد زودتر از اون چه که فکرشو م نمیخلوت بود و هم یا گهیزمان د هر

 .آوردم رونیب بمیرو از ج یباال و گوش دمیخودمو کش یگوشه پارک کردم و کم هیرو  نی. ماشبرسم

 رو یگوش نیرحسیام دهینکش هیبا خونه تماس گرفتم. به سه ثان د،یکل یه از باز کردن صفح بعد

 :و گفت برداشت

 .اومدم ... اومدم -

 رو لیرو گذاشت. چند بار پلک زدم و بعد از چند لحظه مکث موبا یدهن باز کنم گوش نکهیاز ا قبل

 :لب زمزمه کردم ریشدم و ز رهیگوشم دور کردم. به صفحه اش خ از

 .نذاشت حرف بزنم! وانهید -

 ضرب نیماش یکه با انگشتام رو ی. در حالبمیرو دوباره گذاشتم تو ج لیتکون دادم و موبا یسر

 انسالیمرد م ،یشدم. چشمم خورد به حاج آقا مستوف رهیخ رونیبه ب نیماش یبودم، از پنجره  گرفته

 یکیدستش پالست هی یتوبهش انداختم.  یبود. نگاه میچهار متر یفاصله  یکه تو هیمهربون همسا و
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 با دو دست نیامیزبون حاج آقا. بن نیریش ینوه  ن،یامیدست بن یاش تو گهیبود و دست د دیخر از

 کرد. حاج آقا آروم یبود و ورجه وورجه م زونیشونه هاش آو یکه رو شیکوله پشت یدسته ها به

 مهربون، یدربزرگ و نوه پ نیا دنی. با ددیخند یبلند بلند م یکرد و هر از گاه یصحبت م باهاش

 یشدم. تو همون حال با صدا ادهیپ نیرو باز کردم و از ماش نیرو لبم نشست. در ماش یپررنگ لبخند

 :گفتم یبلند یکم

 .زد یلبخند مهربون دنمیصدام سرشو باال گرفت و با د دنیآقا با شن حاجحاج آقا؟ یخوا یکمک نم -

 خوبه؟ نیرحسیام ؟یسالم جوون. خوب -

 :. سرمو خم کردم و با تواضع گفتممدیخند

 همه خوبن؟ د؟یحاج خانم؟ دختر گلتون؟ آقا وح ن؟یدست بوستونه حاج آقا. شما خوب -

 .ممنون پسرم. همه خوبن -آقا: حاج

 بچگانه و یکنان اومد طرفم و دستشو گرفت جلوم. با صدا زیکه جست و خ نیامیخورد به بن چشمم

 :گفت نشیریش

 .سالم عمو -

 یخاص تیپررنگش که معصوم یقهوه ا یپا نشستم و دستشو تو دستم گرفتم. به چشما دو یرو

 :شدم و با لبخند گفتم رهیخ داشت

 ؟یسالم پهلوون. خوب -

 .دیخند
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 .ممنون -

 .ختمیحرکت بهم ر کیلخت و کوتاهش و با  یرفت سمت موها دستم

 ؟یاز مدرسه اومد -

 .تکون داد یردم. با خنده سرکه فرم مدرسه رو داشت اشاره ک راهنشیبه پ و

 .آره عمو -

 .یجان. خسته نباش یا -.از خنده هاش غش رفت دلم

 دنی. از جام بلند شدم و به عقب برگشتم. با ددیچیبسته شدن در تو کوچه پ یهمون لحظه صدا تو

 کردم و به طرف یبود، از حاج آقا خداحافظ زونیشونه هاش آو یکه رو شیبا کوله پشت نیرحسیام

 رو چییشد. سو نیهم بعد از دست دادن با حاج آقا سوار ماش نیرحسیحرکت کردم. ام نیشما

 تو نیرحسیام یکمک راننده و به عقب برگشتم. صدا یو دستمو حلقه کردم دور صندل چرخوندم

 :دیچیپ گوشم

 کردم؟ رید یلیخ -

 :حال گفتم. تو همون رونینگاهش کنم، دنده عقب گرفتم و از کوچه اومدم ب نکهیا بدون

 .سرت ینه. فدا -

 که یشرتیبه ت ینگاه میشدم. برگشتم طرفش و ن یاصل ابونیرو جا به جا کردم و وارد خ دنده

 .بود انداختم دهیپوش

 .نو مبارک شرتیت -
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 به موهاش یفرستاد و دست نییرو پا نیماش ریرو گذاشت رو پاش. آفتابگ شیو کوله پشت دیخند

 :گفتخندونش  ی. با همون صدادیکش

 .دوستمه. احسان ی هیممنون. هد -

 متوجه شد طرف رو یوقت نیرحسی. امهیکردم و با خودم فکر کردم احسان ک زیرو ر چشمم

 :گفت نشناختم،

 .کردم یکار م یاضیاومد خونمون، باهاش ر ی. همون که می. احسان اکبرگهیبابا احسان د -

 یرو م ینکینقش و ع زیاومد. همون پسِر ر ادمیکردم. چند لحظه بعد  نییرو دوباره باال و پا ذهنم

 رنگ بود؟ یشی. همون که چشماش مدمیآهان ... آهان. فهم -.گفت

 .رو فرستاد باال ریآفتابگ

 .آره، همون -

 :گفتم طنتیش با

 .واسه خودتون نی. آقا معلم شدگهیبه شما د کالیپس بار -

 .کج شد لبش

 .هک میرس یخانم معلم نم یخب به پا یبله ول -

 .بهش انداختم ینگاه مین

 ؟یچ -

 :داد و با خنده گفت هیتک یصندل یپشت به
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 ... . مهربونه ... خوشگلهگهیبابا همون خانم معلمه د -

 :اش شدت گرفت. آروم گفت خنده

 .خانم لوین -

 .حرکتم قهقهه زد نیا دنیسر جام نشستم. با د خیس

 دیرس یاصال به فکرت م دم؟یزود فهمچه  یدید ؟ینه مرگ من حال کرد ؟یجان من حال کرد -

 زود خبردار بشم؟ نقدریا من

 .خنده اش خندم گرفت از

. مامان جون واستون دختر در نظر گرفته. یریزن بگ نیخوا ی. شما مگهیچرا د -.ریام ستین یطور نیا -

 لوین ؟یاونم ک

 .ماندگار خانم

 گرفت. اتفاقا یشد، جبهه نم یمحرف ازدواجم  یمثل قبلنا وقت گهیبهش انداختم. د ینگاه مین

 گاهیاز جا گهیحاال د نکهیگشت به ا یرفتارش بر م نیا دیبود. شا دهیبحث رو جلو کش خودش

 قرب و منزلت خودش رو گه،یبا حضور زن د دیترس یمن مطمئن شده بود و نم یتو زندگ خودش

 ... دیمن از دست بده. شا شیپ

 ؟یواسه خواستگار میر یم یمجنون؟ حاال ک یآقا -:نیرحسیام

 یا یحس بود و اصال دلخور هیفقط  دمیحس کردم، تِه تهِ تهِ صداش دلخوره. شا یدونم چرا ول ینم

 .کار نبود در
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 :گفتم یرکیو با ز دمیبه چونم کش یدست

 .یهر وقت تو اجازه بد -

 :شد. چند بار پلک زد و بعد با خنده گفت رهیصورتم خ به

 خواد زن من بشه؟ یبه من داره؟ مگه م یچه ربط -

 با ی. بتونیازدواج کنم که تو هم قبول داشته باش ی. من دوست دارم زمانینه خب، تو پسر من -

 .یایپدرت کنار ب همسر

 .داد و شونه هاش رو انداخت باال هیتک یصندل یاز رو لبش محو شد. به پشت لبخند

 .ی. گناه دارگهید یبا ازدواجت ندارم. خب توام آدم یمن مشکل -

 انگشتش رو دیدفعه برگشت سمتم و با تهد هیانداختم.  یزدم و به صورت معصومش نگاه یلبخند

واسه من،  ادیدونم سوسه ب یاگه بخواد به زور خودشو تو دل من جا کنه و چه م یول -.جلو روم گرفت

 رم یجفت پا م

 .لوین ریباشه، چه غ لویحلقش ها! گفته باشم. حاال چه ن تو

 :. با خنده گفتمختمیبهمش ر یموهاش و کمرفت سمت  دستم

 !کیکوچ یعسگر یخوام ازدواج کنم آقا یمن هنوز نم -

 :و بلند گفت دیجاش پر از

 !کار رو نیاه نکن ا -

 و با نییرو داد پا ریبهش انداختم که افتابگ ینگاه یچشم ریباال. لبم کج شد. ز دیابروهام پر جفت
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 :همون حال شروع کرد غر زدن ید. تومشغول درست کردن موهاش ش یخاص وسواس

 .کنه یباز م یها، ول ادیدونه بدم م یم -:نیرحسیام

 :گرفت. دست آزادمو بردم باال و با خنده گفتم خندم

 .نیخب، ببخش یلیخ -

 .رو فرستاد باال و کامل برگشت سمتم ریاکراه آفتابگ با

 ه؟یمنظورت چ -

 یدرختا و بوته ها آروم آروم از رو یرد و نارنجز یشدم. برگ ها رهیسرسبز بجنورد خ یجاده  به

 .افتادن یم نیزم یاز زمستون رو ییرایپذ یشدند و برا یجدا م شاخه

 .رمیباعث شد چشم ازشون بگ نیرحسیام یصدا

 ه؟یگم منظورت چ یها! م دمیسوال پرس -

 :دیچیرو دور زدم. صداش تو گوشم پ دونیمپسرم؟ هیمنظورم چ یچ -

 خوام ازدواج کنم؟ یمن هنوز نم که هیمنظورت چ -

 :خنده گفتم با

 رم؟یمن زودتر زن بگ یداره؟ عجله دار یخب چه اشکال -

 :چپ نگاهم کرد. با همون لبخند رو لبم گفتم چپ

 جان؟ -

 .دیکش یپوف
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 .یچقدر حوصله دار یعنی -

 :ت، گفتمتوش قرار داش نیرحسیکه باشگاه ام یتو کوچه ا دمیچیپ یکه م ی. در حالدمیخند بازم

 .سر و سامون بدم مونیبه زندگ کممیخوام به پسرم برسم.  یچون فعال م -

 یکمک راننده. لبخند یدر باشگاه ترمز زدم. برگشتم سمتش و دستمو حلقه کردم دور صندل مقابل

 .صورت مهربونش زدم به

 !قربان دییبفرما -

 :گفت یبا دو دل هیکرد. بعد از چند ثان مکث

 ؟یدوباره ازدواج کن یخوا ینم یعنی -

 .پررنگ تر شد لبخندم

 !االن نه ی. ولگهیده سال د یحت ای... چهار سال ...  گهیسه سال د دیهنوز نه. شا -

برم.  گهیخب. من د یلیخ -:پاهاش برداشت و تو همون حال گفت یاز رو فشویگفت. ک یلب اهوم ریز

 !خداحافظ

 .شد رهیسمتم و منتظر بهم خ رو باز کنه که صداش زدم. برگشت نیدر ماش خواست

 بله؟ -

 .زدم شیشونیپ یرو یرفت پشت سرش و بوسه ا دستم

 !زمیمواظب خودت باش عز -

 .تکون داد یو سر دیخند
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 .حتما، تو هم. تند نرو -

 شد. به محض بستن در، به ادهیرو باز کرد و پ نیزدم و پلک هامو رو هم فشردم. در ماش لبخند

 شهیاومدن ش نیی. بعد از پانییرو بکشم پا شهیدست عالمت زد که ش و با دیکوب نیماش ی شهیش

 :کردم و گفتم لیخودمو به طرفش ما یکم

 ؟یخوا یم یزیجانم بابا؟ چ -

 :گفت آروم

 .ییایدن یبابا نیتو بهتر -

 .دیلبخندم، آروم خند دنیرو لبم نشست. با د یلبخند

 .کنم یوقت فراموش نم چیروزا رو ه نیا -:نیرحسیام

**** 

 شدم. پرونده رو سپردم به اون دستم رهیبود و غرق خواب، خ زیم یتعجب به حسام که سرش رو با

 ساعتکرده بودم. چشم از ریباال. چقدر د دیساعت، ابروهام پر دنیبه ساعت انداختم. با د ینگاه مین و

 گرفتم و به حسام چشم دوختم. چشماش و صورتش به شدت پف کرده بود. دلم به حالش

 و من از اون به عنوان نهیبش ییبازجو زیدادم که حسام پشت م یدرصد هم احتمال نم کی. وختس

 فر، انیکرد حسام بهرام یفکرشو م ی. واقعا کدمیکش یکنم. آه ییبازجو نیهومن و آرم قاتل

 رفت، یباال نم شتریب یحد هیزد و صداش از  یلبخند م بهیکه به آشنا و غر یمظلوم و آروم خبرنگار

 که مقتولش رو با هفتاد ضربه چاقو به قتل رسونده؟ یباشه؟ اون هم قاتل اتلق
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 و روش دمیرو عقب کش ی. آروم صندلزیفرستادم و پرونده رو گذاشتم رو م رونیب نمویسنگ نفس

 صورتش خشک شده بود، ته دلم رو یشدم. رد اشک که رو رهی. باز هم به صورتش خنشستم

 .لرزوند

 عمل نکنم. با نوک انگشتم یاحساسات نیاز ا شتریبه شدت تکون دادم تا ببستم و سرمو  چشمامو

 :زدم زیچند ضربه به م آروم

 .حسام ... آقا حسام -

 .بلند کردم ینخورد. صدامو کم تکون

 فر؟ انیبهرام یآقا -

 .شد رهیگشاد شده بهم خ یسرجاش نشست و با چشما خیس کبارهی

 کجاست؟ نجایشده؟ ا ی... چ یچ -:حسام

 .دادم و دست هامو گرفتم باال هیتک یجا خوردم. به صندل شیحرکت ناگهان نیا از

 .نشده یزیآروم حسام جان. چ -

 ینگاه ییبازجو کیتار مهیو ن یبه اتاق پنج، شش متر ه،ینگاهم کرد. بعد از چند ثان رهیخ رهیخ

 ی. کمنییداخت پا. انگار تازه به خودش اومده باشه، خودشو جمع و جور کرد و سرشو انانداخت

 .نمیخم کردم تا بتونم صورتشو بب سرمو

 :آروم سرشو تکون داد و زمزمه کرد ره،یسرشو باال بگ نکهیا بدونحالت خوبه؟ -

 .بله -
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 .چشم ازش گرفتم و پرونده رو باز کردم ه،یاز چند ثان بعد

 .اش رو بگو هیخب ... منتظرم. بق -

 یدیسف یچشماش به شدت جا خوردم. تو دنیدشد. با  رهیباال گرفت و به چشمام خ سرشو

 یاهیاز س یبود. چشماش اونقدر پف کرده بود که فقط کم دایپ یقرمز رنگ یرگه ها چشماش،

 یشباهت چیشده بود. در واقع حسام روبروم ه دی. صورتش مثل گچ سفنمیتونستم بب یرو م چشماش

 !یشباهت چیشناختم، نداشت. ه یکه م یاون حسام خبرنگار به

 تا کجا گفتم؟ -:حسام

 :به چشماش گفتم رهی. خزیتو هم حلقه کردم و گذاشتمش رو م دستمو

 نیکردن آرم دیتهد یخواد در ازا یهومن م یدیشاپ و فهم یکاف یکه باهاش رفت ییهمونجا -

 .پول بده ونیلیشصت م بهت

 .آروم تکون داد سرشو

 به ونیلیده، هم شش م یطلبکارا رو م ونیلیمرو بکنم، هم پنجاه و چهار  نکاریآره. بهم گفت اگه ا -

 .ونیلیجمعا شصت م یعنی. خودم

 :شد. منتظر گفتم رهیبه کنج اتاق خ یحرف چیه یگذشت. حسام ب هیثان چند

 خب؟ -

شاپ اومدم  یاز کاف یاونجور نکهی. بعد از اگهید یچیآه ... آهان .. خب! ه -.شد رهیخورد و بهم خ یتکون

 کردم با یسع رون،یب
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 . آشنا هم نداشتم که حداقلیا هی... همسا یطلبکارا رو پس دادن. از همکار یو قوله پوال قرض

 .رمیکه از اون پول بگ بخوام

 بهت پول نداد؟ یکس -

 .دیلرز صداش

 خب همه یدر و اون در زدن. ول نیا یلیشدن. خ یم یهفت، هشت نفر هیچرا! چند تا از همکارام.  -

 .ونیلیبود حول و حوش ده م یزیود، چکه جمع شده ب یاون پول ی

 .دیورچ لب

 یواقعا نم گهیخواستن. د یجا م هیپول رو  یکرد. طلبکارا همه  یرو از من دوا نم یدرد ونیلیده م -

 ... نکهیکنم. تا ا کاریچ دیبا دونستم

 :دمیکردم و مشتاقانه پرس زیر چشمامو

 نکه؟یتا ا -

 .دیکش یبست و آه چشماشو

 .به سرم اومد دمیترس یازش مکه  یزیاون چ -

 » فر انیدفتر کار حسام بهرام «

 اش به گهیبود و با دست د دهیدست به شکمش چسب هیاومد. با  رونیب ییحال نزار از دستشو با

 بارش بود که نیچهارم نیکه سرکار اومده بود، ا یدو ساعت نیا یپرت نشه. تو نیزم یتا رو وارید

 خودکار رو دنش،یبا د یاش کرده بود. عل چارهیامان معده اش ب یآورد. سوزش ب یباال م زردآب
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 ی. دست حسام رو انداخت رودیبلند شد و به طرفش دو یصندل یاز رو عیپرت کرد و سر زیم یرو

 چته تو امروز؟ ؟یبا خودت مرد حساب یکرد کاریچ -:هاش و تو همون حال گفت شونه

 ی. حسام ناله انهیبش یصندل یش کرد تا روو کمک دیرو عقب کش زیپشت م یها یاز صندل یکی

 مدام یکردن. عل ینگاهش م یبا دلسوز ی. همکارا هر از گاهیصندل یداد به پشت هیسرشو تک کرد

 :زد یو تو همون حال تند تند حرف م دیچرخ یسر خودش م دور

 د مومن؟مر یرو دار یچ یدلشوره  ؟یکن یکار رو با خودت م نیمن، برادر من، چرا ا زیآخه عز -

 گفتن یدید هویدادن. هوم؟  تیطلبکارا رضا دیرسونه. شا یشه. خدا روز یدرست م یهمه چ بخدا

 .میخوا یپول رو نم نیا

 همه پول؟ اون نیداشت. گذشتن؟ اون هم از ا یچه دل خوش قشیکنج لبش نشست. رف یزهرخند

 .محال بود ؟یریو بم نیزم یسرتو بذار دیبا یکه اگه پول نداشته باش ییایدن یتو هم

 از صبح که از خواب ه؟یمرگش چ قایدونست دق یاش دوباره به سوزش افتاد. خودش هم نم معده

 دونست یداشت. انگار م یندی. احساس ناخوشادیجوش یو سرکه م ریشده بود دلش مثل س داریب

 افته، یبه دلش بد م یدونست وقت یخودش شک نداشت. م اهی. به سق سفتهیب یاتفاق بد هی قراره

 .شن یسرش آوار م یاتفاقا رو نیبدتر

 رمانسرا ساخته شده است تیرمان در سا نیا

 که دیشن یبا حاج آقا محمدباقر رو م یعل یگفت و گو یکرد. صدا یشکمش خم شد و ناله ا یرو

 داشت همونجا یبیعج لیتا بهش بده. چشماش سوخت. م ارهیب ینبات ییکرد چا یخواهش م ازش
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 یکنه. دلش م یداره نگاهش م یدو ساله و براش مهم نباشه که کس یمثل بچه ها .هیگر ریز بزنه

 :گفت یکرد و م یکرد. نازش م یشد و بغلش م یم داینفر پ اردیلیهفت م نینفر ب هی خواست

 !من یاش رو بذار به عهده  هیاشکال نداره. بق ؟یخسته ا -

خانم  یصداشد؟ چرا اون؟ یسر اون آوار مها رو  یبدبخت نیتمام ا دیکرد. چرا با یم یخفگ احساس

 .نهیسر جاش بش خیدفتر، باعث شد س یو جا افتاده  انسالیم یاز خانما یکی ،یرباقریم

 کنه؟ یم کاریچ نجایا سیخاک به سرم. پل -

 پنجره یکه روبرو دنشیکاوش گر دنبال صداش گشت. با د یرو فراموش کرد. با چشما دردش

 توجه به ی. بدیاز پرده رو کنار زده بود، از جاش پر یبود و قسمت تادهسیا» تو حالت خوب  وونهید

 یر یم ی. کجا دارستی؟ ن« دنشیبا د یرباقری. خانم مستادیپنجره ا یروبرو ،یعل یها گفتن

 دود از س،یپل نیماش دنیشد. با د رهیخ ابونی. حسام پرده رو کنار زد و به خدیرو عقب کش خودش

 نیپاش رو از ماش هیبود که  یمرد یبه کفش ها رهیزد. چشماش خبلند شد. پلک هم ن سرش

 نیگذشت، مرد کامل از ماش یقرن یحسام به اندازه  یگذاشت. چند لحظه بعد که برا رونیب یشخص

 ... شد. نفسش رفت. مرد اول ... مرد دوم ... مرد سوم ادهیپ

 بده. دستش باال رفت و صیختونست تش یم یفاصله هم به راحت نیاز ا یتک تک رو حت یها چهره

 :دیرو سرش کوب محکم

 !!! نیامام حس ای -

 انداخت یرباقریبه خانم م ینگاه میشد. ن رهیاش خ دهیسرشو گرفت باال و به صورت رنگ پر یعل
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 زیم یکه آقا محمدباقر آورده بود رو رو ینبات ییچا وانیشده بود. ل رهیبا تعجب به حسام خ که

 :دیکرد، پرس یآروم به طرفش حرکت م ید. در همون حال که با قدم هاو از جاش بلند ش گذاشت

 شده حسام جان؟ یچ -

 یشناخت. م یکنه. حسام رو م یرو مخف شیو کنجکاو یهم تالش نکرد که شگفت یذره ا یحت

 یدونست خانواده  یرفته بود خونشون و با مادرش هم آشنا بود. م ی. چند بارهیآدم خوب دونست

 حسام بود و با یجا یا گهیرنگش بپره. اگه هر کس د سیپل دنینبود که با د یم کس. حسانیمحترم

 ،یکالهبردار ،یگفت حتما طرف، دزد یداد به خودش م ینشون م یواکنش نیهمچ سیپل دنید

 ینبود. بهش اعتماد داشت. حت یآدم نیحسام همچ ی... ول یهست ول یزیچ یبُر بیج ،یا یقاچاقچ

به  ینگاه مین یحت نکهیقرار گرفت و دستشو حلقه کرد دور شونه هاش. بدون ا پشتش.از چشماش شتریب

 پنجره بندازه

 یمیبا لحن مال نه؛یتوش بودن وارد ساختمون شده بودن رو بب ییرو که حاال دو تا از مردها ینیماش و

 :گفت

 ... یزن یم ستی. لولو خرخره که نگهید سهیپل ؟یکن یکار رو م نیچرا با خودت ا -:یعل

 شونه هاش یکه رو یکه باعث شد دست عل دینداد حرفش تموم بشه. شونه اش رو عقب کش امون

 گرد شده اش، بازوش رو گرفت و به جلو یتوجه به چشما یداشت، به عقب پرت بشن. ب قرار

 :دیکرد، نال یاشاره م نییکه با انگشت اشاره اش به پا یداد. در حال هولش

 .از طلبکارام یکی...  نهیپورحس ارویاون  -
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 عقب برداشت. چونه اش یشد. حسام قدم رهیغرق اشکش خ یحبس شد. به چشما نهیتو س نفسش

 .دیلرز

 .حکم جلبم رو گرفتن -

 اداره به یغبار گرفته  ی شهیو از پشت ش دی. دوباره سمت پنجره چرخدیلبش رو گز ناخواسته

 یشد. دلش برا جهیکرد. دچار سرگ یدود م گاریزده بود و س هیتک نیشد که به ماش رهیخ یمرد

 طلبکارا رو بهش گفته بود و انیجر یشرمندگ یبا کل شیاومد چند وقت پ ادشیسوخت.  یم حسام

 ... یتالش کرد تا بتونه کمکش کنه ول یلیخواسته بود که اگه پول داره بهش قرض بده. خ ازش

 و به دیسرش سمت در چرخ افکارش پاره بشه. یدر، باعث شد رشته  ی کبارهیباز شدن  یصدا

 .موند رهیاستخدام شده بود، خ یجوون اداره که به تازگ یاز پسرها یکی ،ینقش مولو زیر قامت

 :آرومش گفت شهیهم یبه اتاق انداخت و با صدا ینگاه مین یمولو

 .ننیخوان شما رو بب یم سیفر، رئ انیبهرام یآقا -

 :دلب زمزمه کر ریپلک هاش رو رو هم فشرد. ز حسام

 شاپ یکاف یکه با هومن تو یروز یادآوری. هیگر ریهمکاراش نزنه ز یتالش کرد جلو یلیخ.بدبخت شدم -

 و دیچیپ ینحسش مدام تو سرش م یرفت. صدا یلحظه از ذهنش کنار نم هیکرده بود،  مالقات

 فتهرسه. گ یروز م نیبشه. بهش هشدار داده بود که باالخره ا شتریشد سوزش معده اش ب یم باعث

 .گذرن یکه طلبکارا از پولشون نم بود

 یبه طرف مولو د،یکش یم نیزم یکه کفش هاش رو رو یهم فشرد و در حال یهاش رو رو پلک
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 اون اتفاق افتاد، هر جا اسم نکهیبعد از ا ی. حتزارهیکرد. با خودش فکر کرد چقدر از هومن ب حرکت

 صفت ویپسرک د نیکرد. از ا یف نگاه مو با وحشت به اطرا دیپر یاز جا م د،یشن یرو م هومن

 !بود، متنفر متنفر

 :دیچیهم صداش تو سرش پ باز

 »- گم پول یگم؟ آقا م یگم؟ نه ... منو نگاه، دروغ م یدروغ م ؟یکن یمنو نگاه م یجور نیا چرا

 یم یخواد بده؟ چه جور یم یمن ندم، ک ؟یریگ یم یاز ک ؟یاری. از کجا پول میو بد یکن جور

 مگر ؟ید یم یرو کِ یو کفاش یفروش و بقال یپول صاحب خونه و نونوا و سبز ؟یولشونو بدپ یخوا

 ببخشنت و از پولشون دی... شا دیغالم حلقه به گوششون تا شا یتا آخر عمرت بش یبر نکهیا

 نیکه بخوان ا دنیند تیشونی. مردم ماه تو پونیلیپنجاه م ؟یفهم یچقدره؟ م یدون ی. مبگذرن

 رو به تو بدن پول تپل .«

 زد. کاش یمُرد. کاش جلوش پر پر م یسوخت و اشک تا پشت پلکش اومد. کاش هومن م چشماش

 کار رو بکنه؟ نیاومد با اون ا یبود. چطور دلش م زیداد. چقدر نفرت انگ یچشماش جون م یجلو

 ردهک کارشیبهش داده بود؟ چ یشرم آور شنهادیپ نیبهش فروخته بود که چن یتر زمیچه ه مگه

 نکرده بود؟ دایکوتاه تر از حسام پ یوارید بود؟

 .شد جهی. دچار سرگدیچیهم صداش تو سرش پ باز

 »- یکه تو روش نشست یا یصندل نیشاپ ... ا یکاف نیشهر ... ا نی.... ا نجایچشماتو باز کن. ا حسام

 کشه. فرشته یرو مکه توش، بخاطر پول برادر، برادر  ییای! دنیواقع ؟یشنو ی. مهیواقع یایدن شامل
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 شصت یالترج یمج یکه با چوب جادو و چهار تا اچ ستیجا ن نیهم ا ندرالیمهربون کارتون س خانم

. سوزهیکس دلش به حالت نم چیاون مغز پوکت فرو کن. ه یتو نویکنه. بفهم. ا متیقلنبه رو تقد ونیلیم

 . پات برسه بهتیاول بدبخت شهیم شه؟یم یچ رنیاگه حکم جلبت رو بگ یدون یکس! م چیه

 کنن یات م چارهیهات ب یشاک یعنی یا چارهیب یکالنتر .«

 شکل نیبه بدتر ایکرد.  یمحو م نیزم یشد و هومن رو از رو یم دایپ ایدن نیا ینفر تو کی کاش

 مرد. باز هم یسرش و جا به جا م یشد رو یاز آسمون نازل م یصاعقه ا ایکشت.  یاونو م ممکن

 !کرد هیدل خون گر یو سرش اکو شد و اون توت زشینفرت انگ یصدا

 »- یگذرن. م ی. مردم از پنجاه تومنشون نمیکن شونیراض یتون ینکن با خواهش و تمنا م فکر

 شه یم یرو بهت ببخشن؟ مادرت چ ونیلیپنجاه م یخوا ی. اونوقت تو میپنجاه تک تومن ؟یشنو

 دق کنه یخوا یحسام؟ م ؟«

 ی. چند وقت از اون مالقات مدیبود. چقدر زود به حرفش رس اهیاش گرفت. چقدر سقش س هیگر

 دو هفته. واقعا دو دیکمتر. شا یلیخ یلیکمتر بود. خ یلیخ ه؟یماه چ هیماه؟ نه ... نه.  هی گذشت؟

 ادشی یزی. حتما ده روز. حتما حتما ده روز بود. ناگهان چدیکش ینه ... به دو هفته هم نم هفته؟

 که با هومن مالقات کرده بود تو یخی. تارنییشد و سرش رو انداخت پا . آه از نهادش بلنداومد

 گذشت. فقط پنج روز .... و حاال حسام یم ییشده بود. فقط پنج روز از اون روز کذا یحکاک ذهنش

 خودش یرفت تا با پا یهم م دیهم .... شا دی. شارهیطلبکاراش رو بگ تیبتونه رضا دیرفت تا شا یم

 !بعد هم .... زندان بازداشتگاه و بره
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 یبود حالش مساعد نبود. اگه بهش خبر م یکه چند روز یریمادرکش. مادر پ چارهیمادرش! ب آخ

 دنیبا شن رشیاومد؟ مادر پ یسرش م ییکرد؟ چه بال یم کاریشده چ ریکه پسرش دستگ دیرس

 داد؟ ینشون م یتنها پسرش، تنها کس و کارش به زندان چه واکنش رفتن

 چیداشت. ه یقلب یناراحت رشیلحظه به ذهنش خطور کرد، چشماشو بست. مادر پ هیکه  یفکر از

 خواستن ببرنش، مادرش به چه یشدن خونشون و م ریکه طلبکارا سراز یرفت روز ینم ادشی وقت

 که دکترا گفتن ییهوش بود تا جا یشد. تا چند روز ب دهیکش مارستانیافتاد. کارش به ب یو روز حال

 مادرش بود که دل طلبکارا به رحم اومد و تی. به خاطر همون وضعادیوقت بهوش ن چیه گهید ممکنه

 دونست اگه کار یم دیحاال ... بع ی.... ول یهم بهش فرصت بدن ول گهیشدن چند وقت د حاضر

شده. با  سیوارد اتاق رئ دیخودش که اومد د به.بشه، باز هم از پولشون بگذرن دهیبه سردخونه کش خودش

 ،یواحد یاخم آلود آقا یرت هاصو دنید

 .موند رهیکهنه اش خ مهین یو به کفش ها نییبغض کرد. سرشو انداخت پا یو سعادت نیپورحس

 :گفت یکه خطاب به مولو دیچیتو گوشش پ سشیرئ ،یدیعم یآقا یحوصله  یب یصدا

 .سر کارتون نییممنون. شما بفرما -

 .بله، با اجازه -:یمولو

 .رفته بود ی. مولودیچیه شدن در، تو اتاق پبست یلحظه بعد صدا چند

 ینشسته بود و در حال یصندل یشد. رو رهیخ یدیعم یمشوش اقا یباال گرفت و به چهره  سرشو

 هیداد.  یتکونش م یاش و عصب گهید یپا یدستش بود، پاش رو گذاشته بود رو ییچا وانیل که
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 باعث شد از ز،یبا م یا شهیش وانیخورد لبر ی. صدازیم یرو دیرو کوب یچا وانیکالفه شد و ل دفعه

 .به عقب برداره. صداش تو اتاق منعکس شد یبپره و قدم جاش

 شناسمش. اون پسر یمنه. من م یخبرنگارا نیاز بهتر یکیفر  انی. بهرامستیراهش ن نیا ونیآقا -

 .نینکن یمردم باز ی. با آبروهیآبرودار

 و به طرفش اومد. وحشت کرد. ناخواسته دیپر حرکت از جاش هی یزد و . تو یپوزخند یسعادت

 :حرف زدن یلرزون یکرد عقب عقب حرکت کردن. تو همون حال با صدا شروع

 ... ی... آقا ن؟یکن یم کاریتروخدا ... چ یسعادت یآقا -

 و به طرفشون اومد. بازوش رو گرفت و اونو دیاز جاش پر ،یحرکت سعادت نیا دنیبا د یدیعم

 :گفت د،یبوس یکه مدام دو طرف صورتش رو م ی. در حالدیکش عقب

 کنم. باشه؟ یکنم. باشه؟ خواهش م یرو حلش م ی. من همه چنینداره. آروم باش تیآقا خوب -

 :گفت یبلند یو با صدا دیبا غضب بازوش رو کش یسعادت

 رومآ نیگ یبهم، بعد شما م ختهیمنو ر یزندگ کهیمرت نیآروم باشم؟ ا یآقا؟ واسه چ نیگ یم یچ -

قلبش رو فشرد. اون  یزین؟چیزد یحرف م یجور نیبازم هم د،یکش ینفر پول شما رو باال م هیاگه  باشم؟

 یشاگرد یسالگ زدهیکه از س یبود؟ حسام؟ اون دهیپول مردم رو باال کش

 بغضش رو قورت داد. با اره؟یو آدم رو کرده بود تا بتونه نون شبش رو از راه حالل به دست ب عالم

 :دیاومد، نال یکه انگار از ته چاه م ییصدا

 .گردونم یدم. تا قرون آخرش رو. به ارواح خاک پدرم برش م یبخدا پولتونو بهتون پس م -
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 که یباعث شد به طرفش برگرده که چشمش خورد به سرباز جوون نیپورحس یحوصله  یب یصدا

 د بره بازداشتگاه؟ و بعدشمر نیکرد. قرار بود همراه ا یبود و بهشون نگاه م ستادهیا کنارشون

 زندان؟

 نه؟ ؟یبکن ممونیطلبمونو خرج مراسم ترح یخوا یبرادر من؟ البد م یکِ -:نیپورحس

 .نیی. سرشو انداخت پادیلباسش چک یاشکش رو ی قطره

 .ستمیبخدا من حروم خور ن -

 دستش یاکه با انگشت ی. در حالدیگونه اش لغز یرو یشتریبار با سرعت ب نیا یاشک بعد ی قطره

 :کرد، گفت یم یباز

 .کنم بتونم پولتونو برگردونم یکار م فتهیکنه. بخدا دارم دو ش یکمکم نم کمیشر -

 .شد رهیخ نیاشک به پورحس یباال گرفت و از پشت پرده  سرشو

 !گم آقا یبه قرآن دروغ نم -

 .به سرباز کرد یحوصله اشاره ا یو ب دیکش یپوف یسعادت

 .دشیسرکار ببر -

 محکم و بلند به ییشد که با قدم ها رهیدست اشکاشو پاک کرد. وحشت زده به سرباز خ کف با

کنه.  یبخدا! من برم زندون اون سکته م ضهیترو خدا! مادرم مر -.اومد. باز هم التماس کرد یم طرفش

 !تروخدا

 .شونه اش نشست یرو یسعادت یها دست



 
 

 
 

577 

 

  

 

  (دست های خونین ) جلد دوم کیستار 

  
  12رابین هود  

  
  انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

 
 کدوم؟ زندون. یر یم ای ،ید یاالن م نیپول ما رو هم ای -

 پول دیفهم ی. چرا نمدیشد. چونه اش لرز رهیرنگ طلبکارش خ یشیم یکرد. به چشما نگاهش

 یشه؟ نم یحال مادرش روز به روز داره بد و بدتر م دیفهم ینم ضه؟یمادرش مر دیفهم ینم نداره؟

 زد تا رو یکه به هر مرد و نامرد دیفهم یداد؟ نم یهم بهش نم یپاپاس هی زیهمه چ یب نیآرم دیفهم

 کرد؟ یرفت خرج دوا و درمون مادرش م یکه اگه پول داشت م دیفهم یپول رو جور کنه؟ نم بتونه

 شرمانه یب شنهادیهاش خبر داشت؟ خبر داشت که هومن در عوض اون پول بهش چه پ یبدبخت از

 شیمیدمثل هومن اونو ابزار قرار داده بود تا بتونه به عشق ق یداده؟ که بخاطر فقرش پسر لجن یا

 خبر داشت؟ نایاز ا برسه؟

 .یتکرار یو باز هم همون جمله  دیلرز لبش

 .ندارم -

 :رو لبش نشست. زمزمه کرد یپوزخند

 .دونستم یم -

 :تو هوا تکون داد و بلند گفت دستشو

 .سرکار ببرش -

 ی! به خودش که اومد سردقهیدق کی دمیشا ای ه؟یثان یس ه؟یسه ثان ه؟یثان کیگذشت؟  چقدر

 .دیگونه اش چک یرو یاشک یاز دستاش حس کرد. پلک زد و باز هم قطره  یکی یرو رو نددستب

 .از دستبند ها رو به دست خودش زد یکی سرباز
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 ی. مهیپسر، آدم خوب نی. امیکنم. ما با هم حرف زد یخواهش م ونیآقا ون؟یآقا -.به عجز افتاد یدیعم

 اگه سابقه نیدون

 .ا؟ آقا ... آقا با شمام هاره رو هو یم شیبشه کل زندگ دار

 .دیچرخ یشده بود و کل اتاق دور سرش م نی. سرش سنگدیحرف هاش رو نشن ی هیبق گهید

 . گفتهدیچیپ یهومن مدام تو سرش م یبشه. صدا نیکرد هر لحظه ممکنه نقش بر زم یم احساس

 کنه؟ یس مده؟ گفته بود چک طلبکارا رو پا یم ونیلیبهش شصت م ون،یلیپنجاه م یبه جا بود

 .به جلو برداشت. پاهاش تحمل وزنش رو نداشت یو به زحمت قدم دیکش نیزم یرو رو کفشاش

 .تونه پاهاشو تکون بده. پلک زد یکوه ها به پاش متصله و نم ینیبه سنگ یزیکرد چ یم احساس

 رو یموقع یکج و کوله شده بود. لبخند ب یبه طرز احمقانه ا یو سعادت یو واحد نیپورحس ی افهیق

 .... د؟یخواد؟ تهد یم یپول ازش چ نیگفته بود؟ گفته بود در عوض ا یچ گهینشست. هومن د لبش

 .کشیشر دی! تهددیتهد آره

 نیتر از قبل شده بود. اونقدر سنگ نیبرداشت. سرش سنگ یا گهیهم لبخند زد. به زحمت قدم د باز

 سرش یلند کرد و رورو نداره. دست آزادش رو ب نشیکرد گردنش تحمل سنگ یحس م که

 ... کردن دیکردن .... تهد دیذهنش نقش بست. تهد یهومن تو ی. چهره گذاشت

 ... . اونارهیدر ب نیاز دل آرم یجور هیتونست بعدا  ینداشت. م ینبود. بود؟ اشکال یکه کار بد ادیز

 .داشت اجیپول احت نیبه ا اون

 .داشت اجیپول احت نیشد. به ا رهیود، خانداخته ب نییکه سرشو پا یو به صورت واحد دیچرخ سرش
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 که مجبور شده بود، نه؟ حتما دیفهم ی. مدیفهم یم نویحتما ا نی... آرم نیداشت. آرم اجیاحت یلیخ

 رو نکاریکرد که اگه ا یحتما درک م نی. آرمدیبخش ی. حتما ... حتما حسام رو مدیبخش یرو م حسام

 پول به نیکه اگه ا دیفهم یکرد؟ حتما م یون دق مرفتن پسرش به زند یکرد، مادرش از غصه  ینم

 کوچه؟ یتو ختیر یهاشون رو م لینرسه، صاحبخونه وسا دستش

 که دیفهم یکه نون و نمکش رو خورده بود م ی. کسدیفهم یم کشی. شردیگونه اش غلت یرو یاشک

 ... نی... آرم نیآرم. دیفهم یشه. حتما م یکار رو انجام نده، بدبخت م نیکه اگه ا دیفهم ی. ممجبوره

 یصورت عصبان یادآوری... کرد. حتما یبود. حتما ... حتما دوستش رو درک م یکرده ا لیپسر تحص اون

 داد یکه بهش م یکیرک یبه تنش انداخت. فحش ها یهومن، رعشه ا

 نقدریزشت چسبوند؟ چرا ا یاومد. اخم کرد. چرا بهش فحش داد؟ چرا به مادرش انگ ها ادشی

 کرده بود؟ کارشیچ د؟یکش یم ادیرف یعصبان

 شد که هومن بهش فحش داد؟ یشاپ ... چ یبرداشت. هومن ... هومن ... اون روز کاف یهم قدم باز

 بود یمحکم یلیهومن، مثل س یداغ رو ینسکافه  ختنیر یادآوریشد.  خکوبیدفعه سرجاش م هی

 پول کالن رو بهش نیشد ا یر مشد. بعد از اون فاجعه .... بازم هومن حاض دهیبه صورتش کوب که

 بازم حاضر بود؟ بده؟

 :. بلند گفتدیچرخ نیرو گرفت و سمت پورحس مشیلحظه تصم هی یهم فشرد. تو یرو رو لبش

 .ده ینفر زنگ بزنم. اون پول شما رو م هیبه  دیبا -

 .نگفت یزیشونه هاش رو انداخت باال و چ یبه همکاراش انداخت. واحد ینگاه مین نیپورحس
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 .شد رهیاما مشکوک به صورتش خ یعادتس

 ؟یک -

 .زد ینگران لبخند

 ... قهیکنم. پنج دق یبهش زنگ بزنم. خواهش م نیده. فقط بذار یدوستمه. اون پولو بهتون م -

 .کنم یخواهش م باشه؟

 :گفت یو با کالفگ دیبه صورتش کش یدست یسعادت

 ؟یچ یاگه دروغ بگ -

 .تش گرفتتو هم قفل کرد و مقابل صور دستاشو

 خودتون زنگ بزنم؟ یجا، جلو نیهم نیخوا یگم. اصال م یگم. بخدا دروغ نم یدروغ نم -

 .باشه. زنگ بزن بهش -:گفت یلیم یبهش انداخت و با ب ینگاه مین یواحد

 .خم شد یاش گذاشت و کم نهیس یرو لبش نشست. دست راستشو رو یلبخند

 .ممنونم آقا! ممنونم ... ممنون -

 .آورد و مشغول باز کردن قفل دستبند شد رونیشلوارش ب بیرو از ج دیکل سرباز

****** 

 در بره. دستمو میخستگ یقرار دادم تا کم یصندل یعقب خم شدم و کمرم رو مماس با پشت به

 :دمیپشت گردنم و شروع کردم ماساژ دادنش، تو همون حال پرس گذاشتم

 بعدش؟ -
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 .اش رو انداخت باال چونه

 ... التماسش کردم ی. کلیزنگ زد یشناسمت و اشتباه یگفت نم ی. اول اصال مزنگ زدم بهش -

 .دیچپش پر پلک

 ... که بارم نکرد ... گفت بگم خاک پاشم ... گفت بگم من ... سگم. گفت بگم از ییچه حرف ها -

 .نییافتادم پا هومن

 .زم برگردونددهنش و روشو ا ی. دستاشو گرفت جلودیاز شدت شرم بست و لبش رو گز چشماشو

 هق هق یو خودمو با پرونده مشغول نشون دادم. صدا نییگوشم داغ شد. سرمو انداختم پا پشت

 بود؟ دهیکش یمرد چ نی. ادیچیحسام تو گوشم پ ی خفه

 و مرتب دیکش یقیآروم بشه. نفس عم یبه حال خودش رهاش کردم و گذاشتم کم قهیدق چند

 .نشست سرجاش

 طلبکارا و از منم شیرو گذاشت پ نشیو به عنوان گرو، ماش دهیوال رو ماومد اداره. گفت فردا پ -

 :دیو خودشو تکون داد. نال دیو به سرش چسب دیکش یاه!گرفت. سه تا سفته سفته

 .بود نه کشتن دو تا آدم یحداقل جرمم بده یزدم. اون جور یکاش بهش زنگ نم -

 :فتمتاسف تکون دادم و گ یاز رو ی. سردمیاز داخل گز لبمو

 اش؟ هیخب بق -

 .شد رهیدستاش بلند کرد و به صورتم خ یاز رو سرشو

 گفت مجبور بودم بگم چشم و یم یاز اون موقع به بعد اون شد ارباب منم شدم غالمش. هر چ -
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 !ذاشت اجرا یسفته هامو م گرنه

 .اش و تا کمر خم شد نهیزد. دستشو گذاشت رو س یپوزخند

 !ن جان. حق با شماست آقا. غلط کردم آقا. خاک پاتم آقاچشم آقا هومن ... حتما هوم -

 !. تلخدیخند

 . چقدر با خواهش ودمیبوس یافتادم و دستاشو م یهزار بار به پاش م یچقدر التماسش کردم. روز -

 آب خوش از هیاون قبول نکرد. نذاشت  یو قربون صدقه رفتن ازش خواستم بذاره برم؟ ول تمنا

 ... بره. نذاشت نییپا گلوم

 یپف کرده و لبا یشدم. صورت باد کرده و چشما رهیرو بستم و متفکر به صورت حسام خ پرونده

 :دمیرو از نظر گذروندم و پرس زونشیآو

 .فهمم حسام یرو نم یزیچ هی -

 چشم ازم برنداشت. سرشو به عالمت»  ی؟ چ«داد. خودکارمو برداشتم و مقابلش گرفتم.  تکون

 یجیتکون داد و با گ یمنظورم نشد. سرشو به حالت سوال متوجهخرج کنه؟ ونیلیهومن شصت م دیچرا با -

 :دیپرس

 ه؟یفهمم منظورت چ ینم -

 یاز مردم با پونصد هزارتومان آدم م یلیدارن. خ اجیها هستن که به پول احت یلیخ نیخب بب -

 کنه؟ نهیهز نقدریا یزیچ نیهومن بخاطر همچ دی. چرا باکشن

 :و با غصه گفتکج شد. پلک زد  لبش
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 .لیکائیم یکرد دمیناام -

 هزارتومان ستیبخاطر ب یابونیخ ی. دخترهاگهیخوردم. بازم فکر کردم. خب حق با من بود د تکون

 بخرن و واسه شام یذاشتن. مردم بخاطر چند تومان پول که بتونن باهاش نون یرو به حراج م تنشون

 ... ونزدن، اونوقت ا یم شیخودشونو به آب و آت بخورن،

 :فکر کردن بهم نداد. شمرده شمرده گفت شتریدردمند حسام مجال ب یصدا

 ؟یدیهومن ... از من .... سفته داشت. فهم -

 .سرمو خاروندم یجیگ با

 داره؟ یخب چه ربط -

 .رو لبش نشست ینیغمگ لبخند

 یتونه بذارتش اجرا. هومن م یم دیطرف هر وقت عشقش کش یعنیسفته عندالمطالبه است.  -

 طلوع .... هر وقت که حوصله اش سر رفت اونا رو بذاره اجرا و یشب، صبح عل مهیشب، ن تونست

 .هم بندازه زندان منو

تونست منو با اونا تحت فشار قرار بده.  یجور اهرم بودن که هومن م هیسفته ها  -.هاشو انداخت باال شونه

 گهیاز طرف د

 هم به ینجوریاونا رو بذاره اجرا و ... . ا ،ییکذا ی تونست بعد از انجام اون نقشه یراحت م یلیخ

 .هم به پولش دیرس یم هدفش

 .دیکوب زیم یو آروم رو دیکش زیم یرو رو وانیل
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 ... و قیکامال دق -

 .شد رهیآب رو هم کنارش قرار داد. سرشو باال گرفت و به صورتم خ پارچ

 !حساب شده -

 . درد کمرم کم کم به گردنمدمیکش یقیحمت نفس عم. چشمامو از درد بستم و به زدیکش ریت کمرم

 خسته بودم یرخت خوابم بخوابم. به قدر یخودم و رو یبود. دوست داشتم فقط برم خونه  دهیرس

 حسام یبه حرفا نکهیچه برسه به ا ن،یرحسیهم نداشتم که برم دنبال ام نویا یحوصله  یحت که

 یخستگ نیشد ا یاز حسام تموم م ییکه بازجو یوقت تا دینداشتم. با یحال چاره ا نیبدم. با ا گوش

 رهیفرستادم و به پرونده خ رونیزدم. نفسمو به صورت آه ب یکردم و دم نم یکسالت رو تحمل م و

 شده بود، خنده یا گهیبدتر از هر وقت د ،یدست خط کج و کوله ام که بخاطر خستگ دنی. با دشدم

 به سرگرد روشن نشون بدم؟ نویا خواستم یم ییگرفت. واقعا من با چه رو ام

 خم نییبه حسام انداختم که مدام چشماشو گذاشته بود رو هم و سرش هم به سمت پا ینگاه مین

 !. حقش نبودفتهیحال و روز ب نینبود که به ا نیپسر مظلوم حقش ا نی. اختیبود. ته دلم ر شده

 .آهسته اش باعث شد از جا بپرم یصدا

 .خسته ام یلیخ یلیخسته ام! خ -:حسام

 .کنج لبش نشست یگرفت باال و نگاهم کرد. زهرخند سرشو

نزدم. دستام مشت شد. چقدر دوست  یو حرف نییانداختم پا زم؟سرمویرقت انگ یلیمن ... من خ -:حسام

 نیداشتم اون موقع که حسام به ا
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 کمکش یجور هیداره و  یمشکل هی دمیفهم یحداقل م ای. دمیرس یو روز افتاده بود، به دادش م حال

 ... دیمن ننشسته بود. شا یاتاق ... روبرو نیا یجا، تو نیحسام ا دی... شا دیشا یکردم. اون جور یم

 .رو هم فشردم لبمو

 .ادامه اش رو بگو -

 دلم تش،یو مظلوم یهمه دردمند نیو چشماشو بست. از ا زیسرشو گذاشت رو م یحرف چیه یب

 :گفت یآروم یشدم. با صدا رهیچونم و بهش خ یشد. ناخواسته دستمو گذاشتم رو شیر

 !رمیجا بم نیکاش هم -

 :گفتم یچرخوندم و عصب چشم

 حسام؟ -

 :کرد. به زحمت لب زد و زمزمه کرد بغض

 داره؟ یور نم نیچرا خدا منو از زم -

 .زیبه م دمیبا کف دست کوب آروم

 حسام؟ -

 متر یسانت هیسرشو  یگاهش کردم. حتن رهیخ رهیخ هی. اخمام رفت تو هم. چند ثاندیاش لرز شونه

 جیسرم گ م،یو از جام بلند شدم. بخاطر حرکت ناگهان زیم یرو دمینکرد. کالفه خودکار رو کوب بلند

 وارفته به طرف یو چشمامو رو هم فشردم. بعد از چند لحظه با قدم ها زی. دستمو گرفتم به مرفت

 خارج بشم، برگشتم ییاز اتاق بازجو نکهیز ادر رو از پشت باز کرد. قبل ا امیحرکت کردم. پ در



 
 

 
 

586 

 

  

 

  (دست های خونین ) جلد دوم کیستار 

  
  12رابین هود  

  
  انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 

 
 امیاحساساتم به عقلم غلبه کنه، برگشتم سمت پ نکهی. قبل از ادیشدم. لبم لرز رهیو به حسام خ عقب

 شما حالتون خوبه قربان؟ -:و تعجب نگاهم کرد. آروم زمزمه کرد یبا نگران که

 یکه انگار از ته چاه م ییو با صدا تکون دادم ی. سردمیکش یقیدهنم رو قورت دادم و نفس عم آب

 :گفتم اومد

 کجان؟ یسروان صولت -

 :کرد و آروم زمزمه کرد زیاز چشماشو ر یکی

 ... ی... سروان صولت یسروان صولت -

 :گفت کبارهی

 .آهان ... تو اتاقشون هستن قربان -

 .تسیحالم مساعد ن ادیها رو انجام بده. من ز ییبازجو ی هیبق انیبهشون بگو ب -

 :تکون داد و گفت سرشو

 .نیشما امر کن یباشه، هر چ -

 ... کرد یم هیکرد. بازم داشت گر یبرگشتم سمت اتاق که چشمم با چشماش تالف دوباره

 .و از اونجا دور شدم نییانداختم پا سرمو

***** 

 برده بود ومیانرژ یکردم. اتفاقات امروز به قدر یم یسرمو با غذام باز ریاز دستامو زده بودم ز یکی

 . مغرم پر بود از اتفاقاتگهید یخودمم نداشتم چه برسه به غذا خوردن و کارا یحوصله  یحت که
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 نیا یکردم. همه  یم ییامشب که داشتم از حسام بازجو نیتا هم نیچند روز. از شب قتل آرم نیا

 نیتر ریسر به زو  نیاز بهتر یکینبود جز  یکس نیاز ذهنم گذشت. قاتل آرم شینما کیمثل  اتفاقا

 یتیمیخبرنگارها باهاش احساس صم ی هیکه من نسبت به بق ی. کسییجنا یروزنامه  یها خبرنگار

شد که  یم یساعت مین هی.دادم یم حیرو ترج هیکردم و بودن کنار اون نسبت به بودن کنار بق یم یشتریب

 ستهبرج زهرمار نش نیو ع رونیاومده بودم و ب ییکذا ییاز اون اتاق بازجو

 ییحواسم نبود که غذا یفکرم مشغول بود که حت نقدریخوردم. اما ا یو مثال غذا م یصندل یرو بودم

 .هست یروبرومه چ که

 که از ظاهرش یو براق یمشک یها نیبه خودم اومدم. چشمم خورد به پوت ،یسرفه ا یصدا دنیشن با

 از شلوار سبز رنگ عبور کرد. از واکس زده شده. نگاهم رفته رفته باال اومد. یبود به تازگ مشخص

 به صورت دیپرونده بغل کرده بودن هم. رس یسر هیکه  ییگذشت و از دست ها شیمشک کمربند

 .کرد یبود و نگاهم م ستادهیسبحان که باال سرم ا کنجکاو

 :حوصله گفتم یب

 باز؟ هیچ -

 :گفت یجمع و جور کرد و با لبخند مهربون خودشو

 !نیاشقربان؟ خسته نب نیخوب -

 هیکه به زور سه چهار قاشق ازش خورده بودم و تک ییبشقابِ غذا یو چنگال رو انداختم تو قاشق

 لبم یگوشه ا یشدم. ناخواسته لبم کج شد و لبخند رهی. به صورت خندونش خیبه صندل دادم
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 .نشست

 .ممنونم -

 .سرمو کج کردم مدیدستش جا به جا کرد. تعللش رو که د یکرد و پرونده ها رو تو سیرو خ لبش

 زارع پور؟ -

 بله قربان؟ -

 :بردم عقب و پشت گردنم قفل کردم. چشمامو بستم و تو همون حال گفتم دستامو

 .خبر داشتم واستون هی! فقط یا یمن قربان؟ نه بابا، چه گندکار ؟یگندکار -:؟سبحانیزد یباز چه گند -

 .قدم رفت عقب هیجا خورد و  رهچایزل زدم تو چشماش. ب میصاف سرجام نشستم و مستق عیسر

 :دهنش رو قورت داد و زمزمه کرد آب

 حالتون خوبه؟ -

 :گفتم نگران

 شده؟ یچ -

 .بار پلک زد و لبش کج شد چند

 !گم خب ی... نم نیخوا یخبر سادست. اگه .... اگه م هینشده جناب سروان. فقط  یزیچ -

 .دمیجلو کش یصندل یخودمو رو یکم

 ؟یچه خبر -

 :پا و اون پا کرد و گفت نیا یکه تو اتاق بودن انداخت. کم ییبه بچه ها ینگاه مینزد و  لب
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 .خب ... خب در مورد بهنامه -

 هیدوباره  نکهیاز ا یهست، ول یاومد بهنام ک ینم ادمی قایدق نکهی. با ادمیکش یاز سر آسودگ ینفس

 .راحت شد المیخ فتاده،یواسه پرونده ن یاتفاق

 ه؟یک گهیبهنام د -

 .دیزده خند جانیه

...  یوسفیبستم و فکر کردم. بهنام  ست؟چشماموی. خاطرتون نیوسفیقربان. بهنام  گهیبهنام د -:سبحان

 دید یاومد. سبحان وقت ینم ادمی ی... کس یوسفیبهنام 

 :گفت ومدهین ادمی هنوز

 اد؟ینم ادتونیتعادل نداشت؟  یاز لحاظ روان کمیبود؟  ضیمر ؟یوسفیمسعود  یپسر آقا -

 وجود نداشت. خالفکارا یکس نیکه همچ لیفام نینداشت. ب دهیخم کردم و بازم فکر کردم. فا سرمو

 .نبود یوسفیبودن هم اسمشون بهنام  بیکه تحت تعق ییمجرما و

 .انداختم باال و سرمو به حالت پرسشگر تکون دادم شونمو

 .یاعتماد نیآرم یمظنون مربوط به پرونده  نیاول -

 یم هیزد و هق هق گر یم ادیکه از ترس فر یو الغر اندام دیزد. پسرک لباس سف یا جرقه ذهنم

 .رو لبم نشست و ذوق زده سرمو تکون دادم تمیموفق نیبه خاطر ا یاومد. لبخند ادمی کرد،

 شده؟ یاومد. چ ادمیخب .. خب.  -

 بود، ادیدادشونم زبود و پرونده ها رو که تع ستادهیسبحان شدم که سراپا ا تیمتوجه موقع تازه
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 :که کنارم قرار داشت، اشاره کردم و گفتم یا یکرد. به صندل یبه دست م دست

 .نجایا نیبش -

 :زد و آروم گفت یکیکوچ لبخند

 .ممنون -

 پاهاش گذاشت و یحرکت کرد و آروم روش نشست. پرونده ها رو رو یمتانت به طرف صندل با

 .دمش رهی. به چشماش خدیکش یاز سر راحت ینفس

 شده؟ یخب؟ چ -

 ... همسر خواهر خانمم نیدون یخب، م -:گفت یداد و بعد از مکث کوتاه هیتک یصندل به

 یلبخند زدن رو تو خودم سرکوب کردم و با همون حالت قبل لیبهم انداخت. م ینگاه یچشم ریز

 .کرد سیلبش رو خ یو با زبون کم نییشدم. صورتش سرخ شد. سرشو انداخت پا رهیخ بهش

 :کرد مزمهز

 ... بله -

 :کرد و ادامه داد یا سرفه

 داشتم مجبور شدم که یکار هیباهاشون  روزیدکتر اعصاب و روانه. د شونیکردم ... ا یعرض م -

 رو گفتم، هیقض لمونیکه کنار پدرش نشسته بود. به فام دمیاتاق انتظار بهنام رو د یمطبش. تو برم

 .ششیپ ادیم هیچند وقت نیکه آره ا گفت

 .شدم لیکردم و به طرفش ما زی. چشمامو رزیم یو دستمو گذاشتم رو دمیغذا رو عقب کش ظرف
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 ه؟یمشکلش چ یدیفهم -

 یتوهمات رو م یسر هیداره که  یروان یضیمر هی. ضهیگفتن که مر شونیواهلل چه عرض کنم. ا -

 ؟یبود؟ فرن ی. اسمش رو هم گفت ها! چهیکنه واقع یو فکر م نهیب

 .باال دیپر ابروهام

 ؟یفرن -

 ؟یبود؟ نه ... سافرن یفرن -:سبحان

 .شدم رهیبهش خ جیگ

 ه؟یچ گهید یسافرن -

 .گن یهم م یگفت بهش جنون جوان یبود؟ م ینبود. چ ینه ... نه سافرن -:تکون داد و گفت یسر

 منظورته؟ یزوفرنیاسک -

 :ذوق انگشتش رو گرفت سمتم و گفت با

 .ودشه. خیزوفرنیآهان .. آره ... اسک -

 ؟یچ یعنی نیحاال ا -

 ... یول هیخطرناک یماریدونم ب یکه من م ییتا اون جا -:سبحان

 ؟یچ یول -

 مدته و صبر و یطوالن یلیخ یپروسه  هیخب  یشه درمانش کرد ول یگفت م یم مونیلیواال فام -

 .طلبه یم یادیز ی حوصله
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 اومد. ناخواسته لبم به ادمیرو کرد  یصورتم خال یرو رو رکاکائوویکه ش یخندونش وقت ی چهره

 :باز شد. زمزمه کردم یکمرنگ لبخند

 .جوونه. خدا شفاش بده یلیخ -

 .دیکش یآه

 .نیآم یاله -:سبحان

 :تکون دادم و ازش رو چرخوندم. دوباره قاشق و چنگال رو به دست گرفتم و گفتم یسر

 گه؟ید زی. چیخب. ممنون خبر داد یلیخ -

 .ستادیارم اجاش بلند شد و صاف کن از

 !یمرخص -.ستین یعرض -

 ... گذاشت و ازم دور شد. با نگاهم بدرقه اش کردم ینظام احترام

 که یگزارش یدر به خودم اومدم. سرمو از رو دنیکوب یچقدر گذشت که با صدا قایدونم دق ینم

 عطا با خندهنوشته بود، بلند کردم و دنبال منبع صدا گشتم.  دیبود و ام دیجد یپرونده  هیبه  راجع

 بازومو گرفت و دیشدم تا برم سمت عطا که ام زیخ میدادم و ن دیام لیاتاق شد. پرونده رو تحو وارد

 :کرد. تو همون حالت برگشتم سمتش که گفت متوقفم

 چطور بود؟ -

 .تند سرمو تکون دادم تند

 .خوبه. خوبه -
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 .دیبرداشتم که دوباره بازومو چسب یقدم

 ن؟ییفرما یدستور م ینده ... چ... شرم دیببخش -:دیام

 :شدم. شمرده شمرده گفتم یم وونهی. من امروز حتما ددمیکش یقیبستم و نفس عم چشمامو

 بود اسمش؟ یخط برادر زن مقتول رو ... ک -

 .ییایمسعود. مسعود بور -

 اطالعات یسر هیمشکوکه.  یادیطور. ز نی. رفت و آمدش رو هم همنیکن یهمون. کنترل م -

 یکه فکر م یزی. محل کارش، بچه هاش، دوستاش ... هر چنیاریراجع به مقتول به دست ب شترمیب

 .ممکنه ما رو به سر نخ برسونه یکن

 .ول کرد دستمو

بود،  یبلند خودم رو به عطا که در حال صحبت با محراب یو با قدم ها دمیکش یپوف.نییبله حتما. بفرما -

 رسوندم. به

 :دمیاز کنارمون رفت، پرس یو محراب صحبتشون تموم شد نکهیا محض

 شد؟ یچ -

 .زد یلبخند

 شد؟ یچ یچ -

 شد؟ یگم. چ یحسامو م -

 ... آها حسام -
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 . به محض نشستننمیها نشست. به منم اشاره کرد که روش بش یاز صندل یکی یگفت و رو نویا

 :دمیپرس

 خب؟ -

 .لهیکردم. پرونده تکم یی. بازجوگهید یچیه -

 .روبرومون انداخت زیم یدستش بود رو، رو یه تورو ک یپرونده ا و

 !ره دادسرا یپرونده اش فردا م -:عطا

 ن؟یهم -

 .گهیآره د -

 گفت؟ یخب چ -

 نیدر مورد قتل آرم -:شد. بعد از چند لحظه گفت رهیپشت سرم و بهم خ یرو حلقه کرد دور صندل دستش

 واسه یوقتکنه و وسط راه،  دیرو تهد نیخواست آرم ینم نکهیو هومن. ا

 خواست باهاش حرف بزنه. در مورد پول ها، یشده. گفت م مونیکردن رفته خونشون، پش دیتهد

 ... سرحال نبوده ادیز نیوارد خونه شده، ظاهرا آرم یکنه. بعدم وقت یهمکار دیطلبکارا. شا مغازه،

 .یعروس ومدهیبخاطر سردرد ن نیگفتن آرم یهم م نایآره ... فرشاد ا -

 .دیکش یآه

 فهمه چه یشه و نم یم یکشه به دعوا. بعدشم حسام عصب یگه و کار م یبه حسام م یزیچ هیآره.  -

 یکه هومن بهش داده بود و .... پخ! خودش اعتراف کرد ضربه  ییره سمت چاقو یدستش م یجور
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 .دوم رو هم زده یاومده و ضربه  ادشیها رو  یلحظه به سرش زده. تمام بدبخت هینمرده. گفت  اول

 :تاسف تکون داد و گفت یاز رو یسر

 .یسادگ نیبه هم -

 .ختیدلم ر ته

 !چقدر مزخرف -

 .زد یزهرخند

 .قایدق -

 هومنو هم ... واسه انتقام؟ -

 :برداشت و صاف نشست. سرشو تکون داد و زمزمه کرد یصندل یپشت یاز رو دستشو

 یخونه  هی ادیکنه ب یمجبورش م ،دهایو انواع و اقسام تهد زیآم دیو تلفن تهد امیآره. با زور پ -

 .کرده شی. با چاقو سالخخرابه

 نجای. چرا کار حسام به ادمیکش یقیبه سرم و نفس عم دمی. با دو دست چسبدیسوت کش سرم

 :و بعد از چند لحظه مکث زمزمه کرد دیکش یقیعم نفسشده بود؟ دهیکش

 .هم گفت. در مورد دو تا مرد گهید زیچ هی -

 .سرم برداشتم و صاف نشستم یمو از روحس و حال دست یب

 خب؟ -

 .اونا هم با هومن همدست بودن یعنیگفت که دو تا پسر همراه با هومن بودن.  یم -
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 ؟یک -

 .نییانداخت پا سرشو

 .دونست یاسماشونو نم -

 .زدم یپوزخند

 یلی. خشر بودن یلیگفت خ یکنه. م دیتهد یکنه، چه جور کاریدادن چ ادیگفت اونا بهش  یم -:عطا

 !ادیز

 .شدم. لب فرو بست. چشماشو رو هم گذاشت رهیچرخوندم سمتش و بهش خ سرمو

 .یفرستادمش اتاق چهره نگار -:عطا

 !حسام چارهیحسام ... ب چارهی. بدمیام چسب قهیدو دست به شق با

***** 

 زخونهطرف آشپزخونه به اون طرف آشپ نیاُپن آشپزخونه نشسته بودم و به عطا که مدام از ا یرو

مدت  نیایگذشت و تو یم یحسام به دادگستر یاز ارسال پرونده  یدو روز بایکردم. تقر یرفت، نگاه م یم

 دستم زدم و تو همون یتو اریبه خ یمن به روال سابق خودش برگشته بود. گاز یزندگ

 :با خنده گفتم حال

 عطا؟ -

 :تکرد، گف یاضافه م تابهیماه یرو به مواد تو هیکه ادو یحال در

 هوم؟ -
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 ؟یش یجذاب م یلیخ شبندیگفته بودم بهت با پ -

 رو که یدیسف ی. حوله فتمیحرکتش باعث شد به خنده ب نیحرکت برگشت سمتم که ا هی یتو

 .کردن آشپزخونه بود رو به طرفم پرتاب کرد زیتم مخصوص

 !خر کهیزهرمار. مرت -:عطا

 :ام و تو همون حال گفتم نهیه سشدت خنده به سرفه افتادم. با مشت چند ضربه زدم ب از

 .گم یم یجد -

 .آورده بود و اون رو بلند کرد رونیب ازیخرد کردن پ یکه برا ییرفت سمت چاقو دستش

 !کنم ها یدفعه چاقو پرت م نیا -:عطا

 .بردم باال میگرد شد. دستامو به حالت تسل چشمام

 !. بچه دارم بخدامی. ما جسارت کردنیقربان رحم کن -

 لبم یرو یخنده اش، لبخند دنیه ازم رو گردوند و آروم چاقو رو گذاشت سر جاش. با دخند با

 :. زمزمه کردنشست

به عقب  وا،یآقا، برادر عطا و ش مانیا یدستم زدم که با صدا یتو ارسبزیبه خ یگاز دوباره.وونهید یپسره  -

 .برگشتم

 شیاومده خونمون، تو گذاشت لیکائیم یبابا بعد از عمر ؟یکن یم کاریعطا؟ معلوم هست چ -:مانیا

 آشپزخونه؟ تو

 .کردم میو تعظ دمیپر نییاُپن پا یاز رو عیبود، سر ستادهیا مونیچند قدم یکه تو دنشید با
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 م،یایاصرار کرد ب یلی. عطا خمیتو رو خدا، مزاحم شد نیببخش ن؟یسالم قربان. حال شما؟ خوب -

 .نیببخش

 بار ازدواج کرده بود که اونم به هید. چهل و پنج سالش بود و همسرم بو یپسر ارشد خانواده  مانیا

 دختر هشت هیازدواج  نینگاه نکرده بود. حاصل ا یدختر چیشده بود. بعد از اون به ه دهیکش طالق

 یم ششیمهسا اونو پ یشد و گاه یم ینگه دار مان،یمهسا، همسر ا شیبود که پ میبه اسم مر ساله

 .فرزند خانواده بود نیدوم و عطا اخر یبچه  وایاول، ش یبچه  مانی. اآورد

 .زد و دستشو گرفت جلوم یلبخند مانیا

 دلم برات تنگ شده بود. اگه عطا نگه که یلیاتفاقا خ ه؟یچه حرف نیا ؟یجان. خوب لیکائیسالم م -

 .نیایجا نم نیسال تا سال ا شما

 :گفت یبار با لحن هشدار دهنده ا نیبرگشت سمت عطا و ا دوباره

 .دارن یآشپزخونه نگه نم یمهمون رو که تو ستم؟یمگه من با تو ن -

 آورد و مشغول مزه مزه کردنش شد. بعد رونیب تابهیمرغ رو از ماه یشده  زیر یتکه ها یکم عطا

 یاشاره م مانیکه به ا یتکون داد و در حال یشد. سر رهیچند لحظه برگشت سمتمون و بهمون خ از

 :مخاطب قرارم داد کرد،

 !ها یخوب طرفدار دار -

 ؟یبعله، پس چ -.گذاشتم شیو دو دندونم رو به نما یس

 .دیکش یپوف
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 بهیکه غر لیکائیده. تازه م یگوش نم شش،یپ امیتو سالن منم م نهیبرادر من، بهش گفتم بش -:عطا

 .قمهی. رفستین

 :گفتم ره،یباالتر نگ نیو جر و بحث از ا رمیرو بگ ونهیم نکهیا یبرا

 .نیراحت ترم. مطمئن باش نجایگه. من ا یست معطا را -

 ن؟یمطمئن -:مانیا

 !بله. حتما -

 به طرفش دیتهد یدستش جا به جا کرد و انگشت اشاره اش رو به نشونه  یسامسونتش رو تو فیک

 .گرفت

 !جفتتونو به کشتن داده ها نمیبب امین -

 .شد رهیگشاد شده بهش خ یخنده. عطا با چشما ریحرفش، زدم ز نیا با

 م؟یداشت مان؟یا -:عطا

 .به پشتم زد یزد و آروم ضربه ا یخنده ا مانیا

 ن؟یندار ی. کاررونیرم ب ی. من منیبهرحال مواظب خودتون باش -

 :گفتم دمیبوس یکه صورتش رو م یدست دادم و در حال باهاش

 .نه قربونت -

 ؟یدارالزم ن یزیچ ؟یتو چ -.رو انداخت دور شونه امو برگشت سمت عطا دستش

 .داد هیآشپزخونه تک واریرو روش گذاشت و به د تابهیسر ماه عطا
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 .نه ممنون. مواظب خودت باش -

 .میکن رید یاول یجلسه  ستینره ها. خوب ن ادتیمراسم امشب رو  -:مانیا

 جمله همراه با آهنگ نیبرام آَشنا بود. ا یلیخ یلیجمله خ نیشاخکام تکون خورد. ا» بادا مبارک  بادا

 بادا« انداخت. ازدواج!  یمشترک م زیچ هی ادی منو

 که به من یبرداشت و در حال واریاشو از د هیشده برگشتم سمت عطا که دستپاچه تک زیر یچشما با

 :کرد، گفت یم نگاه

 .راحت التی.. نه .. خ زهیامم ... خب ... چ -

 :کرد و گفت یمصنوع یا سرفه

 !حواسم هست. تو برو -

 .نبرگشت سمت م مانیا

 ؟ی. عطا دعوتش کردمیش ی. خوشحال مایجان تو هم ب لیکائیم -

 :شکوند، گفت یکه قلنج انگشتاش رو م یبار به وضوح دست و پاشو گم کرد. در حال نیا عطا

 !نشه. شما بفرما رتید گمیجان، م مانی... ا زهیچ -

 :د و تند تند گفتانداخت. ابروهاش تو هم گره خور یباال رفت و به ساعتش نگاه مانیدست ا مچ

 !. فعالنیبرم. ببخش دیشده با رمیاوه .. اوه بچه ها من د -

 .جان مانیبه سالمت ا -:به عطا گفتم رهیخ رهیخ

 :از خونه، بلند گفتم مانیرفتن ا رونیمحض ب به
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 .... به به، آقا دوماد! مبارکا باشه. کچل ما نامحرم -

 :تگف یتو هم قفل کرد و با لحن ملتمسانه ا دستشو

 .شد بهت بگم یقطع یهمه چ یخواستم وقت یبه جون مادرم م -

 .شدم رهیبهش خ یزدم به کمرم و با طلبکار دستمو

 تون؟ ینه، مراسم پاتخت ای گه؟ید تونیالبد شب عروس ؟یکِ یعنیشد  یقطع یهمه چ یوقت -

 .شرم سرخ شد از

 یرو نم گهیما اصال همد یدون یخواستم بهت بگم. آخه م یامروز و فردا م نینه بخدا! هم -:عطا

 گفتم؟ ی. خب ... کجا بهت ممیدید

 .چهارتا شد چشمام

 دروغ درست هی ،یدروغ بگ یخوا ی! مرد مومن، حداقل میی. چقدر پرروییتو چقدر پررو -

 ؟یکش یو چهار ساعته تو اداره ورِ دلتم ... اصال تو خجالت نم ستیبگو. من که ب یحساب

 .زد یشرمنده ا لبخند

 .نیبخشب -

 .دیجا خورد و خودشو عقب کش میحرکت ناگهان نیا دنی. از ددمیحرکت به طرفش پر هی یتو

 واریبه د دیگردنش. چسب یبرداشتم و گرفتم جلو یا وهیظرف م یرو از رو یارسبزیخ

 .دستم انداخت یتو اریبه خ ینگاه میو ن دیخند.ارمیاعتراف کن و گرنه چشماتو از کاسه در م -

 ؟یکن یم کاریته؟ معلوم هست چچ وونهید -
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 :رو لبم نشست. تو همون حال گفتم یلبخند

 !عی. زود ... تند ... سرنیبا هم آشنا شد ی... شغل ... چه جور شهیگم اعتراف کن. اسم ... پ یم -

 .خنده ریزد ز بلند

 .بخدا! برو اونور. له شدم یا وونهید -:عطا

 .به گردنش فشار آوردم اریخ با

 .راف کنگم اعت یم -

 .شد رهیآورد و به صورتم خ نشییرو لبش نشست. مچ دستمو گرفت و آروم پا یلبخند

 .کرده یما رو بهم معرف الیاز فام یکیحسابداره.  ،ییمایآژانس هواپ یاسمش گلرخه. تو -:عطا

 ش؟یدید -

 :زد و آروم گفت پلک

 .هیرسم یخواستگار ی. امشب، جلسه میبا هم حرف زد یچند بار هیآره.  -

 .بلند کردم و گذاشتم رو شونه اش دستمو

 ؟یدوستش دار -

 .نیینشست رو لبش و سرشو انداخت پا یمحجوب لبخند

که کار بکشه به دوست  میرفت و آمد نداشت نقدری... ما ا یدون یخب ... م -:؟عطایبا توام. دوستش دار -

 ی... ول یداشتن ول

 نفر قلب ما دو تا رو بهم هیاحساس کردم که شناسمش.  یوقته م یلیاحساس کردم خ دمشید یوقت
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 .دمشیبارم ند هیتا حاال  نکهی. با ایکیاحساس نزد هیکرده.  وصل

 :زدم. دستمو حلقه کردم دور شونه اش و محکم بغلش کردم. آهسته گفتم لبخند

 .قیمبارکت باشه رف -

 .کمرم یآروم نشست رو دستش

 .ممنون -:عطا

 .یخوشبخت بش -

 :مقابل صورتم نقش بست. اشک پشت پلکم جمع شد. زمزمه کردم وایخندون ش ی چهره

 !یخوشبخت بش -

 یدی. ازش جدا شدم. آروم ببخشدیچیآشپزخونه پ یعطا تو لیزنگ موبا یلحظه صدا نیهم یتو

 یبه صفحه  ینگاه میآورد. ن رونیب بشیج یو اونو از تو لشیو دستش رفت سمت موبا گفت

 .شد هریانداخت و به صورتم خ یگوش

 .دهیام -

 رو گذاشت بغل لیاتصال تماس رو فشرد و موبا یبه عالمت آهان تکون دادم. دکمه  ابروهامو

 یشدم. بعد از چند لحظه صدا رهیرنگ اجاق گاز خ یآب یزدم و به شعله ها هیتک واری. به دگوشش

 .عطا باعث شد برگردم سمتش متعجب

 شده؟ یچ -

 :سمتم و بهت زده زمزمه کرد برگشت
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 .ستادمیبلند رفتم سمتش و روبروش ا یقدم ها با... حسام -

 شده؟ یچ -

 :کرد. آروم لب زد نگاهم

 .کرده یخودکش -

 .رفت جیگ سرم

 ؟ی... چ یچ -

 .کرده یخودکش انوریبا قرص س -

 رو از دستش گرفتم و یگوش کبارهیکردم و دست و پام شل شد. بعد از چند لحظه مکث،  خی

 .بغل گوشم گذاشتم

 د؟یو امال-

**** 

 حسام زانو زدم. سوزش چشمام دست خودم نبود. آب دهنم رو قورت دادم و به یجنازه  مقابل

 لرزونم رفت سمت صورتش و آروم صورتش رو به طرف ی. دست هادمیکش یقینفس عم زحمت

 کامال کبود شده تیدر اثر مسموم دشیصورتش جا خوردم. پوست سف دنیچرخوندم. با د خودم

 چشمم حلقه زد. لبم رو از داخل یخورد. اشک تو یذوق م یکف کرده اش به شدت تو. دهن بود

 :بود، آروم گفتم نییکه سرم پا یتا اشک هام رسوام نکنه. در حال دمیگز

 ن؟یخبر دار شد یک -
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گفت دو ساعت  یکه مراقبش بود م یواال قربان سرباز -:بود، دستپاچه گفت ستادهیسرم ا یکه باال دیام

 سر زده. ظاهرا کمتر از دو بهش شیپ

 .که قرص رو خورده ساعته

 .رو فوت کردم نمیزدم و به زحمت نفس سنگ پلک

 گذره؟ یچند ساعت از مرگش م -

 :شونه ام. زمزمه کرد یکنارم نشست و دستش رو گذاشت رو عطا

 ل؟یکائیم -

 :زدم ادیفر

 ستم؟یمگه با تو ن -

 .تته پته افتاد به

 .شتریب دمیشه. شا یم یدو ساعت هیفت ... قربان دکتر گ زهیچ -

 به جنازه رهیانداختند. خ کرشیپ یرو رو یدیسف یملحفه  یقانون یپزشک یزدم. بچه ها یزهرخند

 زد یقرض و قوله دست و پا م یکه داشت اون تو ینفر وقت هینفر ... فقط  هیبودم که اگه  یمرد ی

 .نبود نیاالن حال و روزش ا د،یرس یدادش م به

 .دیچیآرامش بخش عطا تو گوشم پ یصدا

 .نکن تیخودتو اذ نقدریا -

 :کردم زمزمه
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 تونه قرص رو بهش برسونه؟ یم یک -

 دو رگه شده یکه از شدت خشم و ناراحت ییرو لبم نشست. برگشتم سمتش و با صدا یعصب لبخند

 :گفتم بود،

  بهش قرص یکنن؟ ک یم یجا چه غلط نیسربازا ا نینداره؟ ا کریدر و پ نجایمگه ا ؟یچ یعنی -

 رسونده؟

 :گفت یدستشو دور شونه ام تنگ تر کرد و با مهربون ی حلقه

 .آروم باش -

 :گفتم بلند

 .جواب منو بده -

 :تر کرد و زمزمه کرد کیبه عقب انداخت. خودشو بهم نزد ینگاه میآروم فوت کرد و ن نفسشو

 . بچه ها دارنگهید یها یلیخ ای فهیوظ یگرفته تا سرباز ها لشیتونه باشه. از وک یم یکار هر کس -

 .کنن یم یریگیپ

 دنی. به عقب برگشتم. با ددیچیتو اتاق پ نیبه زم یخش خش برخورد کفش ی. صدادیلرز قلبم

 .ستادی. عطا هم پشت سرم استادمیکاغذ تا شده بود، سر جام ا کهیت هیدستش  یکه تو یرسول

 :کاغذ رو به طرفم گرفت و گفت یرسول

 .شماست قربان یابر نیا -

 .رو از دستش گرفتم و چرخوندمش کاغذ
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 هست؟ یچ -

 .دیکش یآه

 .کنه، براتون نوشته یخودکش نکهیقبل از ا شونینامه است. ظاهرا ا -

  یعسگر  لیکائیبه دست سروان م برسد رنگ نوشته بود یآب یشدم که با خودکار رهیبه پشت برگه خ

 بهش کاغذ و خودکار داده؟ یک -

 .من قربان -:دیام

 قلبم رو فشرد. چشمامو یزیدست خط حسام، چ دنیتکون دادم و کاغذ رو باز کردم. با د یسر

 .رو هم فشردم و بعد از چند لحظه مکث، شروع کردم نامه رو خوندن محکم

 » ل،یکائیم آقا

 .سالم

 شش یحت ایت سه ساع دی... شا گهیدو ساعت د دینامه به دستتون برسه. شا نیقراره ا یدونم ک ینم

 که قرص کار خودشو کرده نیخون ینامه رو م نیا یکه وقت نهیدونم ا یکه م یزی. اما چگهید ساعت

 .وجود نداره یحسام گهید و

 اونو بندازم باال تا هیخودم. فقط کاف یدستا یقرصِ تو مشتمه. تو سم،ینو ینامه رو م نیکه دارم ا االن

 یقرص رو به دستم رسونده. فرق یکه ک نینباش نیا ریگیپ ... لیکائیخالص بشم. آقا م شهیهم یبرا

 کنه که ینم یفرق چکسی... نه واسه مردم ... و نه واسه جامعه. واسه ه سیکنه. نه واسه پل ینم هم

 !مردم، جون بده یطناب دار، جلو یباال ای رهیبم انوریبا قرص س تیمثل من، بر اثر مسموم یانگل
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 نفر بگم که اگه من امروز هینفر حرف بزنم. به  هیخواد فقط با  یمدلم  ،یدم آخر نیا نیدون یم

 مثل یدن تا پسر یدست به دست هم م زهایچ یلیها مقصرن. خ یلیها مقصرن. خ یلی... خ نجامیا

 یلیبودنم ... ناتوان بودنم اما فقط من نبودم. خ فیقاتل. من هم مقصر بودم. بخاطر ضع هی... بشه  من

 .هم مقصرن گهید یها یلیمن، خ از ریمقصرن. غ ها

 ... لیکائیم آقا

 . اونیستیبهز نیالتماس! بعد از مرگم، مادرم رو بفرست هیتقاضا ...  هیازتون دارم.  یخواهش هی

 . مادرم رو به اموننهیکه دارم هم یکس رو! تنها خواهش چیرو نداره. ه چکسیاز من ه ریغ رزنیپ

  .شه یم چارهینها ... بشهر ... ت نیا ی. اون تونیول نکن خدا

 ن؟یکن یکار رو م نیباشم که ا دواریتونم ام ی! منیخوام. هم یازتون م نویهم فقط

 ینم نیوقت سرنوشتم ا چیه دیداد، شا یداشتم که اون موقع ها نجاتم م یدوست هیاگه من ...  دیشا

 ... دیکنم. شا یو نمور، خودکش کیاتاق تار نیا یکه تو شد

 والسالم 

 کریتکون دادن و پ ی. با دست به بچه ها اشاره کردم. آروم سردمیکش یاز نامه گرفتم و آه چشم

 .چشمام دور شد یبرانکارد قرار دادند. چند لحظه بعد حسام مظلوم از جلو یجون حسام رو رو یب

 ... دستام مچاله شد یسوخت. دستام مشت شد و نامه تو قلبم

 از دست آدم رفت بهشت

 گندم خورد که یاون روز از
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 شه اون کس که یم یچ نیبب

 جا از حق مردم خورد هی

 ایدن نیکه تو ا ییکسا

 دنیچیما رو پ حساب

 باشن یهر کس یروز هی

 دن یپس م حساباشونو

 یمحمد اصفهان - نیزم کهیت هی

 انیپا
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 «کافه نویسندگان مرجع رمان»

 درصورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و می
 خواهید که رمان ها و شعر هایتان در قالب نرم افزار موبایل ساخته و

 منتشر شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس

 .دبگیری

 نگارداردان حسین نجفی، مدیریت:

  :انجمنht t p://f orum.caf ewri t ers .xyz/  

  :وبسایتht t p://caf ewri t ers .xyz/ 

  :اینستاگرامp://i nst agram.com/caf ewri t ers_ i rht t/ 

 

http://forum.cafewriters.xyz/
http://cafewriters.xyz/
http://instagram.com/cafewriters_ir/

