
قتل ممنوع
 
 

نویسنده کمال فرزادپور
 
 
 



سالم بچه ها وقتتون بخیر امیدوارم که حالتون خوب باشه.
 

خب با نام و یاد خداوند متعال میریم که کالس امروزمونم 

شروع کنیم.

امروز در خدمت یکی ازموفق ترین مامورین  حل پرونده های 

جنایی هستیم و مفتخرم که جناب سرگرد حاتمیو بهتون 

معرفی کنم.
 

_خب جناب سرگرد صمیمانه ازتون تشکر میکنم که دعوت منو 

قبول کردین و تو جلسه امروز کالس جرم شناسی ما شرکت 

کردین. اگه اشکالی نداره میخواستم در مورد یکی از پرونده 

هایی که حل کردین برای ما صحبت کنین.
 

سرگرد حاتمی نگاهی به حاضرین کالس انداخت.صداشو 

صاف کردو با لحن خیلی آرومی گفت؛قبل از هرچیز سالم 

میکنم خدمت همه شما عزیزان که امروز تو این کالس شرکت 

کردین.

اجازه بدین تشکر کنم از دوست و همکار قدیمی خودم جناب 

سرگرد احمدیان که امروز منو دعوت کرد تا ساعتیو بین شما 

جوونا باشم.



در مورد در خواستتونم جناب سرگرد باید بگم همونطور که 

خودتونم میدونید من اخالقم اینطوریه که معموال در مورد 

پرونده ها جایی صحبت نمیکنم.اما امروز فکر میکنم الزمه که 

در موردش حرف بزنیم.

و اگه اجازه بدین میخوام در مورد پرونده ای که همین اخیرا 

روش کار میکردم صحبت کنم.
 

جناب سرگرد از روی صندلیش بلند شدو رفت پای تخته وایت 

بورد تا بتونه بهتر صحبت کنه.

همینطور که داشت به دانشجوها نگاه میکرد گفت؛خب بچه ها 

باید بدونید که تو کار ما،ساعت کاری مشخصی ندارید.

همیشه باید آماده باشید..

گاهی اوقات ساعت دو شب باهاتون تماس میگیرن.

بعضی وقتا هنوز نرسیدی خونه بهت زنگ میزنن و تو باید 

برگردی.

گاهی اوقات کلی برنامه ریزی میکنی که فالن شب برای تولد 

دخترت بری رستوران اما درست همون لحظه باهات تماس 

میگیرن و تو مجبوری که خودتو برسونی..چون بحث جون یه 

آدم در میونه.



 
و فقط افرادی وارد این حرفه میشن که از کودکی عالقه 

داشتن که یه روزی پلیس بشن.وگرنه هرکسی نمیتونه تو این 

کار دوام بیاره.

 مثال خود من وقتی یه نوجوون بودم با دیدن فیلمای شرلوک 

هلمز عالقه مند شدم که یه روز یه مامور پلیس بشم.

آره من با دقت فیلماشو نگاه میکردمو میدیدم که شرلوک هلمز 

با دقت توی کوچکترین چیزها قاتلو شناسایی میکنه.
 

اینارو دارم میگم که بدونین این شغل؛شغل سختیه؛چون هم 

توش خون هست،هم قتالی وحشتناک داره..

پرونده ای داشتم که یه پدر پسرشو تکه تکه کرده بود فقط 

بخاطر اینکه اعتقاداشون به هم نمیخورد..

پس خوب فکراتونو بکنید که بدونید دارین تو چه حرفه ای پا 

میزارین.

خب برگردیم سر بحثمون؛داشتم میگفتم که تو شغل ما 

ساعت کاری مشخصی نیست و شما همیشه باید آماده باشین.

اونروزیم که باهام تماس گرفتن که گزارش قتل بهم بدن 

درست ساعت ۶:۳۰صبح بود.



البته اینو بگم که من معموال ساعت ۱۱ شب تا ۱۱:۳۰ کتاب 

میخونم و ۱۱:۳۰ میخوابم.برای همین همیشه اذان صبج که 

بیدار میشم واسه نماز دیگه نمیخوابم.معموال بعد از نماز 

برنامه های روزانه مو چک میکنمو بعد نیم ساعتی میرم پیاده 

روی.

حدودا نیم ساعتی پیاده روی میکنم و بعدش یه دوش 

میگیرم و یه صبحونه مختصر میخورم.هر روز راس ۷ صبح 

از خونه میزنم بیرون و قبل ۷:۳۰ صبح اداره ام.

اونروزم دوش گرفته بودمو داشتم صبحونه میخوردم که 

همکارم یعنی سروان رضانژاد باهام تماس گرفت و گزارش 

پیدا شدن یه جسدو تو حومه ی شهر داد.
 

تو این جور مواقع معموال اولین کاری که میکنم اینه که 

توصیه میکنم کسی به صحنه جرم دست نزنه تا من خودمو 

برسونم.هرچند معموال بچه های پزشکی قانونی زودتر از ما 

میرسنو روی جسد کار میکنن ولی خب اینکه صحنه جرم 

دستکاری نشه خیلی مهمه.
 



یکم سریعتر صبحونه ام و خوردم و حاضر شدمو از خونه 

زدم بیرون.

آدرسی که برام فرستاده بود؛آدرس یه محله توی پایین شهر 

بود.

صبح زود بود خیابونا خلوت بودن حدودا ۲۰ دقیقه طول 

کشید تا رسیدم به محل وقوع جرم.
 

اونجا یه محوطه باز بود،یه چندتا خونه خرابه قدیمی بود و 

کمی اونطرفتر خونه های محله بود.
 

تو این مواقع معموال چشمتون میفته به مردم محلی  که دور 

یه حصاری که مامورین کشیدن جمع میشن.
 

حواستون باشه وقتی وارد محل حادثه میشین سعی کنین به 

اطرافتون نگاه کنین.به چهره آدمایی که اونجا جمع شدن نگاه 

کنین.چون در بیشتر مواقع کسی که مرتکب جرم شده یا 

چیزی دیده یا چیزی میدونه  بین افراد حضور داره.

به لحاظ علمی این حرفم شاید منبع موثق نداشته باشه اما به 

لحاظ روانشناسی معموال ذهن شما مثل یه کاوشگر عمل 

میکنه؛میتونه امواج ترس ودریافت کنه. میگرده دنبال یه 



چهره که بین جمعیته اما سعی میکنه خودشو پنهان کنه.شما 

اونو نمیشناسین ولی اون شخص بخاطر کاریکه کرده سعی 

میکنه خودشو از دید شما پنهان کنه.
 

مثال بزنم؛دیدین گاهی اوقات بدون اینکه کسی چیزی بهتون 

بگه شما حس میکنین که داره چیزیو ازتون پنهان میکنه!؟

ذهن شما قادر وقایعی رو ثبت کنه که ممکنه شما حتی اونو 

ندیدین!نکه ندیده باشین در واقع اونو میبینین ولی متوجهش 

نمیشین اما ذهن شما به صورت ناخودآگاه اون شناسایی و 

ثبت میکنه.
 

خب داشتم میگفتم:رسیدم به حصار زرد رنگ  پالستیکی و با 

نشون دادن کارتم به ماموری که مسعول حفاظت از حصار بود 

وارد محوطه حصار کشیده شدم.

داشتم قدم میزدم به سمت محل حادثه و همزمان به جمعیت 

نگاه میکردم.

در همین لحظه سروان رضانژاد سر رسید و سالم کرد.

منم نگاش کردمو جواب سالمشو دادمو گفتم؛خب بگو ببینم 

چه اتفاقی افتاده!؟



 در حالی که به سمت جسد حرکت میکردیم سروان رضانژاد 

شروع کرد به دادن شرح واقعه..

_مریم کریمی،۱۹ سالشه؛ساکن همین محله اس.

پدرش چند سال پیش فوت کرده،با مادر و برادر بزرگترش 

زندگی میکرده.

مادرش میگه دیروز عصر از خونه رفته بیرون و دیگه 

برنگشته.البته اونا میگن وقتی دیدن دیروقت شده و 

دخترشون برنگشته به دوستاش زنگ زدن و وقتی دیدن کسی 

ازش خبر نداره به پلیس زنگ زدن اما ازش خبری نشده.تا 

امروز صبح که جسدش پیدا شده.

دوتا پسر بچه موقعی که داشتن میرفتن مدرسه جسدو پیدا 

کردن.

پزشکی قانونی میگه بین ساعت ۶تا ۸ دیشب فوت کرده.
 
 

حاال دیگه منو سروان رضا نژاد دقیقا باالی سر جسد اون 

دختر بودیم.

من معموال عادت دارم خوب به اطراف نگاه میکنم.



هر چیزی ممکنه تو روند پرونده و پیدا شدن قاتل کمکتون 

کنه.یه ته سیگار.یه پاکت خالی سیگار،یه دکمه پیراهن یا 

هرچیز دیگه ای..پس سعی کنید با دقت به اطراف نگاه کنین.
 

یه نگاه به جسد انداختم.

پشت سرش شکسته بود و تقریبا تمام لباساش پر خون بود.

قسمت یقه مانتوش از جلو پاره شده بود.

اما لباساش کامل تنش بود.اثری از کبودی یا زخم روی دستا یا 

صورتش نبود.

اطراف مقتول هیچ خونی نریخته بود و تقریبا میشه گفت 

محیط دست نخورده بود...
 

اینکه پشت سرش دچار شکستگی شده بود یعنی اینکه ضربه 

به پشت سرش خورده.

این میتونه دو حالت داشته باشه.

حالت اول اینکه یه نفر از پشت سر با یه چیزی زده تو سرش.

حالت دوم اینه که یه نفر هلش داده و پشت سرش به جایی 

خورده؛یه جای تیز مثله لبه دیوار یا کمد.
 



حالت اول غلطه چون اگه یه نفر از پشت و بطور ناگهانی به 

سرتون ضربه بزنه قطعا تعادلتون از دست میدین و زمین 

میخورین که در این صورت احتمال اینکه صورت یا پیشانی 

شما دوباره زخمی یا کبود بشه خیلی زیاده.

حالت دومش اینه که جلوی لباس مقتول پاره بود که این 

یعنی احتماال یه نفر جلوی مانتوشو گرفته و مقتول سعی در 

عقب رفتن داشته که مانتوش پاره میشه و سرش به جایی 

اصابت میکنه.

لباساش کامل تنش بود و رد کبودی طناب روی دست و 

پاهاش نبود که این نشون میده اذیت و آزار یا تجاوز درکار 

نبوده.

علت دیگه شم اینه معموال وقتی یه نفر مورد تجاوز قرار 

میگیره برای اینکه جلوی اینکارو بگیره شروع میکنه به چنگ 

زدن و ناخن کشیدن که این باعث میشه مقداری از  پوست 

متجاوز زیر ناخناش جا بمونه که خب این موردم مشاهده 

نشد.

همینطور که گفتم محیط اطراف مقتول کامال دست نخورده 

بود و هیچ خونی روی دیوار یا زمین ریخته نشده بود.با 



وجود اینکه تقریبا لباس مقتول پر خون بود.در ضمن خون 

روی لباسش کامال خشک شده بود.

خب این نشون میده که مقتول در واقع جای دیگه به قتل 

رسیده و احتماال چند ساعتی جایی پنهان بوده و در تاریکی 

شب به اون خرابه منتقل شده.

وزن اون دختر حدود ۶۰ کیلو به نظر میرسید و حملش برای 

یه زن قطعا کار سختی بوده پس یا دو نفر بودن یا یه مرد 

قوی هیکل بوده که تونسته به راحتی اونو جابه جا کنه..
 

مسعله مهم اینه که شما بانگاه به اطراف و جسدمقتول خیلی 

سریع باید متوجه این نشونه ها بشین چون دونستن این 

موارد خودش ۵۰ درصد حل پرونده قتل و پیدا کردن قاتل یا 

قاتلین محسوب میشه.

در واقع بهتون کمک میکنه تا چند قدم به جلو حرکت کنین و 

در زمان صرفه جویی کنین.

کمکتون میکنه تا شما خیلی زود بدونین قراره دنبال چی 

بگردین.و از تلف شدن بیهوده ی وقت،جلوگیری میکنه.
 



اونروز من بعد از بررسی جسد بلند شدم در کوتاه ترین زمان 

ممکن همه این نشانه ها رو برای سروان رضانژاد تشریح 

کردمو بعد به سمت جمعیت حرکت کردمو گفتم؛خب جناب 

سروان گفتی مادر و برادرشم اینجان!؟میخوام باهاشون حرف 

بزنم..

سروان رضانژاد به سمت جمعیت نگاه کرد اما قبل اینکه 

حرفی بزنه اشاره ای به یه زن میانسال و مرد حدودا ۲۵ ساله 

کردم که یگ گوشه ایستاده بودن.

زن بیتابی میکرد و مدام با صدای بلند گریه میکرد.

اون مرد جوان هم اخم عمیقی کرده بود و به یه نقطه خیره 

شده بود.
 

بهشون اشاره کردمو گفتم؛نمیخواد چیزی بگی خودم میدونم 

کجان.گریه اون زن بخاطر درد عمیقیه که داره کامال صادقانه 

اس.

پسرشم شدیدا اخم کرده و خشم عجیبی تو نگاهشه که خشم 

یا بخاطر اینکه خودش قاتل و دچار عذاب وجدان شده یا 

حدس من اشتباهه و قاتل نیست،و احتماال داره به این فکر 



میکنه که اگه قاتل خواهرشو پیدا کنه با دستای خودش خفه 

میکنه.
 

سروان رضانژاد نگام کردو با تعجب گفت؛آآآممم حق باشماس 

قربان.خودشونن!

نگاش کردمو گفتم چرا اینطوری نگام میکنی!؟پیدا کردنشون 

کاری سختی نبود از وقتی اومدم اون زن همینطور داره گریه 

میکنه و هی میگه دخترم دخترم..

فقط کافیه به اطرافت دقت کنی؛همین!
 

دوتایی رفتیم سمتشون تا باهاشون حرف بزنیم.
 

همیشه اینو یادتون باشه باید بدونید تو چه موقعیتی 

هستین.باید کارتونو انجام بدین اما حواستون به حرف 

زدنتونم باشه.

شما قراره با افرادی صحبت کنین که بدترین شرایط 

ممکنن.جسد یکی از عزیزایشون کمی اونطرف رو زمین افتاده 

و شرایطشون واقعا غیرقابل توصیفه.پس باید حواستون 

باشه که چطوری باهاشون ارتباط برقرار میکنین.

در این موارد همیشه اول خودتونو معرفی کنین.



معرفی کردن تو اون لحظه مثه وقتی میمونه که شما 

میخواین وارد اتاقی بشین که درش بسته اس!خب وقتی در 

اتاق بسته اس شما چیکار میکنین!؟خب معلومه در میزنین..

اینکه شما خودتونو معرفی کنین دقیقا حکم همون در زدنو 

داره باعث میشه طرف بدونه داره باکی حرف میزنه 

مخصوصا وقتی که فکرش درگیر مساعل دیگه اس نیازی 

نیست فکرشو درگیر این کنه شما کی هستین.

پس حتما اول خودتونو معرفی کنین.

دوم اینکه بهشون تسلیت بگین؛تسلیت گفتن باعث میشه حس 

کنن دارین باهاشون همدردی میکنین و یه جور احساس 

امنیت بهشون دست میده.چون باعث میشه بین قلباتون یه 

جور ارتباط بیکالم برقرار بشه.

پس اول معرفی بعد تسلیت و مرحله سوم با یه لحن آروم 

بگین من درک میکنم که شما تو چه شرایطی هستین اما اگه 

اشکالی نداره  چندتا سوال ازتون بپرسم.

و اینو یادتون باشه حتما از کلمه هایی مثله اشکالی نداره یا 

مشکلی نیست استفاده کنین؛چون به شنونده القا میکنه که 

اون تصمیم گیرنده است که حرف بزنه یا نه.



مسعله بعدی که باید رعایت کنین اینه که به هرحال احتمال 

اینکه اعضای خانواده هم جزو مضنونین باشن خیلی زیاده اما 

سعی کنین همون اول به طور مستقیم بهش اشاره 

نکنین.چون قطعا به مشکل میخورین.برای شروع صحبت 

سعی کنین سواالی اطالعاتی آماری بپرسین..مثال در مورد 

مقتول سوال کنین،اینکه با کسی مشکلی نداشت درمورد رفت 

و آمدش یا دوستاش.و در آخر سعی کنید خود اونارو 

مخاطب قرار بدین و در مورد خودشون سوال بپرسین؛اینکه 

رابطه شون با مقتول چطور بوده یا لحظه احتمالی قتل کجا 

بودن.
 
 
 

خب همونطور که گفتم رفتیم سراغ مادر و برادر بزرگتر 

مقتول.مادرش همچنان گریه میکرد و اسم دخترشو به زبون 

میاورد.برادر مقتول هم همچنان همون اخم توی چهره اش 

بود و گاهی سعی میکرد مادرشو آروم کنه.

پیش قدم شدمو سالم کردمو گفتم:من سرگرد حاتمی هستم 

ایشونم همکارم سروان رضانژاد هستن.

من مسعول پرونده قتل دخترتون هستم.



برای اتفاقی که برای دخترتون افتاده متاسفم و تسلیت میگمو 

شرایططون کامال درک میکنم که االن چه حالی دارین اما اگه 

اشکالی نداره به چندتا سوال من جواب بدین تا ما زودتر 

بتونیم قاتلشو پیدا کنیم.
 

مادر مقتول کمی آروم گرفتو با دستاش اشکاشو پاک کرد و 

گفت؛نه اشکالی نداره جناب سرگرد هر سوالی دارین بپرسین.
 

ازش تشکر کردمو گفتم؛از دخترتون برام بگین با کسی مشکلی 

نداشت!؟

مادر مقتول گفت؛نه مریم دخترم آزارش به یه مورچه هم 

نمیرسید چه برسه به اینکه با کسی مشکلی داشته باشه.

من پرسیدم تو خونه چی با شما مشکلی نداشت!؟

مادرش جواب داد نه جناب سرگرد چه مشکلی!!؟

جواب دادم منظورم مشکل خاصی نبود یعنی امکانش هست 

که چیزیو ازتون پنهان کنه.

مادرش گفت؛نه تا اونجایی که من میدونم.

رو کردم به برادرشو گفتم؛شما چطور به نظرتون مرحوم 

باکسی مشکلی نداشت!؟



داداشش باهمون اخم نگام کردو گفت؛نه خواهرم سرش به کار 

خودش بود با کسی کاری نداشت که مشکلی داشته باشه.

بعد پرسیدم دیروز دقیقا کی از خونه رفت بیرون!؟

مادرش گفت:حدودا ساعت ۴ بود.

گفتم؛نگفت کجا میره!؟

داداشش گفت؛نه چیزی نگفت..

سوال کردم شما اون موقع خونه بودین!؟

داداشش یه مقدار دستپاچه شدو گفت:آره تازه از سرکار 

اومده بودم خونه.

 بعد پرسیدم شما از کی متوجه شدین که خواهرتون 

دیرکرده!؟

داداشش گفت:حدودا ساعت ۸ بود وقتی دیدم نیومد اول 

زنگ زدم به یکی دوتا از دوستاش اما اوناهم خبرنداشتن البته 

یکی از دوستاش گفت عصری یه سر رفته پیشش ولی زیاد 

اونجا نمونده.

بعد از اونم به پلیس اطالع دادمو خودمم رفتم دنبالش.اما 

پیداش نکردم.

دوباره پرسیدم تا حاال سابقه داشته که دیر بیاد یا شب جایی 

بمونه!؟



داداشش یکم عصبی شدو گفت؛نه جناب سرگرد حتی یبارم 

نشده.

 بعد گفتم؛واسه سوال آخر؛خواهرتون با کسی رابطه نداشت!؟

داداشش ناراحت شد و با عصبانیت گفت؛منظورتون با 

پسره!!؟

نگاش کردمو خونسرد گفتم؛آره با کسی رابطه داشت!؟

داداشه کالفه شدو سرشو تکون داد نفسشو یه لحظه نگه 

داشت با خشم نگام کردو گفت؛نه جناب سرگرد خواهر من 

جرات همچین غلطایی رو نداشت.اگه داشت خودم قلمای 

پاشو خورد میکردم.

توی حرفش اومدمو پرسیدم؛خواستگار چی!؟

مادرش گفت؛آره جناب سرگرد یه خواستگار داشت که 

چندباری اومده بود خواستگاریش ولی خب ما جواب رد بهش 

دادیم.کار اون نیست جناب سرگرد.

کنجکاو شدمو گفتم؛از میدونین کار اون نبوده؟

مادرمقتول گفت؛آخه اون پسر خوبیه اهل اینجور حرفا نیس.

گفتم که اینطور!؟چرا بهش جواب رد دادین!؟خود دخترتون 

نمیخواستش!؟



دادشش گفت؛آره هم خواهرم نمیخواست میگفت میخواد 

درس بخونه هم من ازش خوشم نمیومد.پسره کار درست 

حسابی نداشت سربازی نرفته بود.

گفتم اگه میشه اسمو آدرس خونه شو برام بنویسین شاید 

الزم باشه باهاش حرف بزنیم.

اسمو آدرس خواستگار مقتول و گرفتمو بعد سروان رضانژاد 

از حصار اومدیم بیرون.

سروان رضانژاد گفت؛دبیرستانش یکم پایینتره اما خونه 

دوست صمیمیش همین اطرافه کجا بریم!؟

گفتم اول بریم اونیکه نزدیکتره 

سروان رضانژاد گفت پس بریم خونه دوست صمیمیش سوار 

ماشین من شدیمو راه افتادیم داخل محله.

سروان رضا نژاد قبال آدرسشو گرفته بود واسه همین 

میدونستیم داریم کجا. میریم، وارد یه کوچه شدمو

جلوی در خونشون نگه داشتم.

رضانژاد گفت؛خودشه شماره پالکش که همینه.

از ماشین پیاده شدیم.

سروان رضانژاد در زد..



کمی صبر کردیمو چند لحظه بعد صدای یه مرد اومد که 

میگفت؛اومدم اومدم..

در باز شد یه مرد میانسال با قدی متوسط  و کمی اضافه وزن 

درو باز کرد.

موهای کم پشت داشتی و ریشش به سبک آدمای مذهبی خط 

گرفته شده بود.

شلوار مشکی پیراهن کرمی که دکمه هاش تا باال بسته بود.یه 

مقدار از یه تسبیحم از جیب شلوارش اومده بود بیرون.

حدس زدم که باید آدم مذهبی با اعتقادات دینی سفت و 

سختی داشته باشه.

خودم و معرفی کردم و گفتم؛شما باید آقای موسوی باشین!؟

پدر ریحانه درسته!؟

آقای موسوی جواب داد بله خودمم؛مشکلی پیش اومده؟

جواب دادم نه فقط من باید در رابطه با قتل خانوم مریم 

کریمی چندتا سوال از دخترتون بپرسم.
 

وقتی خبر قتلو بهش دادم واکنش خاصی نشون نداد فقط 

یکم سکوت کرد و بعد گفت؛آه دختر بیچاره...باشه فقط 

بزارین من قبلش یه یا� بگم بعد بفرمایین داخل.



آقای موسوی رفت داخل و بعد از چند دقیقه برگشت و همه 

باهم رفتیم داخل حیاط خونشون.

ماشینش گوشه حیاط پارک بود کامال تمیز و مرتب.مشخص 

بود تازه رفته کارواش.

وارد خونه شدیم.

همسر آقای موسوی و ریحانه توی هال منتظرمون بودن.

بهشون سالم کردیمو نشستیم.

آقای موسوی گفت ببخشید من یه مقدار عجله دارم اگه از من 

سوالی ندارین من برم که به کارم برسم.

گفتم نه با شما کار ندارم فقط بگین دیشب بین ساعت ۶ تا ۸ 

کجابودین!؟

به زنشو دخترش نگاه کردو بعد گفت:توی مغازه ام بودم 

چطور مگه!؟

جواب دادم هیچی همینطوری پرسیدم.خیله خب شما 

میتونین برین ماهم چندتا سوال میپرسیمو بعد میریم.

آقای موسوی رفت منم شروع کردم به حرف زدن با ریحانه.

به ریحانه گفتم خبر داری چه اتفاقی برای دوستت افتاده!؟

اشکاش سرازیر شدو گفت؛آره چند دقیقه پیش بابام بهم 

گفت.نمیتونم باور کنم. 



نگاش کردمو گفتم؛خیلی متاسفم بهت تسلیت میگم.حالتو 

درک میکنم اما ازت میخوام کمکم کنی تا بتونیم هرچه زودتر 

قاتلشو پیدا کنم.

ریحانه گفت؛چه کمکی از من برمیاد؟

بهش گفتم؛خب تو بهترین دوستش بودی و معموال دوستا 

خیلی حرفا رو به هم میگن.میخوام ببینم حرفی  بهت 

نگفته!؟

ریحانه جواب داد:چه حرفی مثال!؟

گفتم هرچی که بتونه بهمون کمک کنه.مثال در مورد اینکه با 

کسی مشکلی داشته باشه..

ریحانه گفت؛تا اونجایی که من میدونم نه.فقط همون 

خواستگارش بود که چندباری اومد خواستگاری اما مریم ازش 

خوشش نمیومد.کس دیگه ای نبود.

گفتم؛مادرش میگه مثل اینکه دیروز عصر اومده بوده پیش تو 

درسته!؟

ریحانه گفت؛آره اومد.عصر بود که اومد پیشم اما خیلی 

نموند.یکم حرف زدیم بعد رفت.

ازش پرسیدم در مورد چی حرف زدین!؟



ریحانه گفت:حرف خاصی نزدیم مثه اینکه با داداشش بگو 

مگو کرده بودن.یه مقدار دلش پر بود.

کنجکاو شدمو پرسیدم؛نگفت سرچی بگو مگو کردن!؟

ریحانه جواب داد؛اینکه با این نرو با اون نرو..از این چیزا 

دیگه.

بعد به ریحانه گفتم؛مریم با کسی رابطه نداشت!؟

ریحانه با تعجب گفت؛با پسر!!نه به هیچ وجه..اصال جراتشو 

نداشت چون داداشش خیلی رو اینجور مساعل حساس بود.
 

رو کردم به مادر ریحانه وگفتم؛شما دیروز خونه بودین که 

مریم اومد اینجا!؟

مادر ریحانه گفت؛آره البته من داشتم از خونه میرفتم بیرون 

که مریم اومد.من چند دقیقه ای رفتم تا سرکوچه و یه جفت 

جوراب گرفتم و برگشتم آخه منتظر بودم آقای موسوی بیاد 

دنبالمو بریم عیادت یکی از اقوام.وقتیم برگشتم چند دقیقه 

بعدش مریم رفت.

اشاره ای به سروان رضانژاد کردمو بعد از جام بلند شدمو 

گفتم خیله خب دیگه کار ما اینجا تمومه.فقط شمارمو بهتون 

میدم اگه کاری داشتین یا حرفی بود که خواستین بگین باهام 



تماس بگیرین.و اینکه فعال در دسترس باشین شاید الزم باشه 

بازم باهاتون صحبت کنم.

همراه سروان رضانژاد به سمت در خروجی به راه 

افتادیم.رسیدیم جلوی درو میخواستیم بریم بیرون که 

برگشتم سمت ریحانه و مادرشو گفتم؛راستی ریحانه خانوم 

شما نباید االن مدرسه باشی!؟

ریحانه نگاهی به مادرش کردو بعد گفت؛چرا ولی دیروز ظهر 

مادرم زنگ زدو واسه امروز برام مرخصی گرفت.آخه وقت 

دکتر دارم.

مادرشم خیلی زود حرفشو تایید کردو گفت؛بله جناب سرگرد 

میتونین از مدیر مدرسه اش سوال کنین.

گفتم نه لزومی نیست فقط محض کنجکاوی سوال کردم.

از ریحانه و مادرش خداحافظی کردیم از خونشون اومدیم 

بیرون.

سوار ماشین شدیم و چند لحظه همونجا نشستیم.

به سروان رضانژاد گفتم؛خب نظرت چیه!؟

سروان رضانژاد گفت:به نظرم در حال حاضر تنها مضنونمون 

همون خواستگارشه..

گفتم ممکنه اما انگیزه اش چی بوده!؟



سروان گفت؛خب دختره رو دوستداشته چندبار رفته 

خواستگاریشو ندادن.اونم یه جورایی تالفی کرده.

منم گفتم؛ممکنه ولی کافی نیست.اگه قرار باشه هرکسی میره 

خواستگاری جواب رد بشنوه آدم بکشه که االن نسل بشر 

منقرض شده بود!!

سروان رضانژاد گفت؛خب االن کجا بریم بریم مدرسه یا بریم 

پیش خواستگارش!؟

گفتم نه اول بریم مدرسه با همکالسیاش صحبت کنیم بعد 

بریم سراغ خواستگارش.

 ماشینو روشن کردمو راه افتادیم.

۵ دقیقه بعد جلوی در دبیرستان بودیم.

وارد حیاط دبیرستان شدیم.

خوشبختانه زنگ کالس خورده بودو کسی تو حیاط نبود فقط 

یکی از کالس زنگ ورزششون بود.

خیلی زود یه پیرمرد خودشو به مارسوندو گفت؛آقا کجا داری 

میری اینجا دبیرستان دخترونه س..اجازه ورود ندارین.باکی 

کاردارین!؟

بهش سالم کردمو گفتم؛خسته نباشین پدرجان.ما پلیسیم باید 

با مدیر مدرسه حرف بزنیم.



اینو که گفتم آروم شدو گفت:آها باشه بیاین من میبرمتون 

پیش خانوم مدیر.

همراه پیرمرد وارد ساختمان دبیرستان شدیم،پیرمرد مارو تا 

جلوی دفتر مدیر برد؛پیرمرد وارد دفتر شدو ماهم پشت سرش 

رفتیم داخل.

یه زن الغراندام نسبتا قد بلند که مانتو شلوار اداری طوسی 

رنگ تنش بود پشت یه میز نشسته بودو داشت با تلفن با یه 

نفر حرف میزد.

چشمش که افتاد به ما صحبتشو خالصه کردو تلفنو قطع کرد.

 به پیرمرد گفت؛آقا قربان این آقایون کین اینجا چیکار دارن!؟

پیرمرد گفت؛این آقایون میگن پلیسن.به من چیزی 

نگفتن.گفتن با خودتون کاردارن.

مدیر مدرسه وقتی فهمید ما پلیسیم از جاش بلند شد و گفت 

پلیس!؟اتفاقی افتاده!؟

من سالم کردمو گفتم؛من سرگرد حاتمی هستم از اداره آگاهی 

مزاحمتون میشم باید چندتا سوال درمورد یکی از دانش 

آموزاتون ازتون بپرسم.

مدیر مدرسه به پیرمرد گفت؛شما برو سرکارت آقا قربان.

پیرمرد که رفت ازم پرسید کدوم دانش آموز!؟



گفتم اگه اشکالی نداره بشینیم بعد خدمتتون عرض میکنم.

مدیر گفت آها ببخشید حواسم نبود.بفرمایین خواهش میکنم.

من و سروان رضانژاد روی صندلیای که رو به روی میز مدیر 

بود نشستیم.

مدیر مدرسه گفت؛اجازه بدین بگم براتون چایی بیارن.

میخواست بره بیرون که من گفتم؛نه خانوم خیلی ممنون ما 

چایی نمیخوریم.اگه اشکالی نداره بشینین تا منم سواالمو 

بپرسم.

مدیر چیزی نگفتو نشست رو صندلیشو گفت؛بفرمایین گوشم 

باشماست..

نگاش کردمو گفتم ببخشید خانومه...

گفت عسکرزاده هستم..

لبخندی زدمو گفت؛بله..ببخشید خانوم عسکرزاده من 

نمیدونیم شما اطالع دارین یا نه ولی متاسفانه ما بخاطر قتل 

اینجاییم.

خانوم عسکرزاده با تعجب پرسید قتل!!؟قتل کی!؟

سروان رضانژاد گفت؛قتل یکی از دانش آموزاتون.خانوم مریم 

کریمی!
 



تا این شنید شوکه شدو دستشو گرفت جلوی دهنشو گفت؛وای 

خدای من!دارین جدی میگین!!!این حقیقت داره!!؟

من گفتم؛متاسفانه بله خانوم مریم کریمی دیشب به قتل 

رسیدن و امروز جسدشون توی یکی از خرابه های محله پیدا 

شده!!شما چیزی نمیدونستین!؟

بنده خدا هنوز شوکه بود!!چشماش گرد شده بودنو انگارهنوز 

باورنکرده بود!!

بهش گفتم؛خانوم عسکرزاده!!؟

به خودش اومدو گفت:بله بله بفرمایین!!

ازش پرسیدم؛شما حالتون خوبه!!؟

جواب داد آره خوبم.ببخشید من شوکه شدم باورش برام 

سخته!!

سروان رضانژاد گفت؛ما درک میکنیم خانوم اما شما باید به 

سواالمون جواب بدین تا بتونیم هرچه زودتر قاتلشو پیدا 

کنیم.

خانوم عسکرزاده گفت؛بله معذرت میخوام.بفرمایین..

سروان رضانژاد گفت؛از مقتول برامون بگین!؟چطور دختری 

بود..



خانوم مدیر گفت؛اوووم مریم دختر خوبی بود مهربون و 

دلسوز.سرش به کار خودش بود و به کسی کاری نداشت.از 

نظر درسی هم جزو شاگردای ممتازمون بود.

معموال حاشیه ای نداشت.البته به جز این اواخر..

من تو حرفش اومدمو گفتم؛این اوخر چه اتفاقی افتاده بود!؟

خانوم عسکرزاده گفت؛خب چند روزی بود که تو مدرسه 

شایعه شده بود با یه پسر که سه چهار سال از خودش 

کوچیکتره رابطه داره!البته هیچوقت ثابت نشد ..

کنجکاو شدمو پرسیدم:شما اون پسرو میشناسین!؟

خانوم مدیر گفت؛نه ولی گهگداری میومد جلوی مدرسه با 

موتورش تک چرخ میزدو مزاحم دخترا میشد.البته اون تنها 

نبود خیلی از پسرا هستن که تفریحشون دقیقا همینه.منم 

چندبار به پایگاه بسیج و کالنتری محل اطالع دادم.وقتی 

مامور میومد یه مدت کسی نمیومد اما باز بعد یه مدت دوباره 

پیداشون میشد.

سروان رضانژاد گفت؛شما با خود مقتول در مورد این قضیه 

حرف نزدین!؟

خانوم مدیر گفت؛نه همونطور که گفتم این فقط در حد یه 

شایعه بود.در ثانی من به مریم اطمینان داشتم که اهل این 



حرفا نیست.البته قصدشو داشتم باهاش حرف بزنم ولی هنوز 

از قضیه مطمعن نبودم.

سروان رضانژاد گفت؛ممکن این رابطه به قتل اون دختر بی 

ارتباط نباشه.فکر نمیکنین اگه زودتر وارد عمل شده بودین 

شاید االن اون دختر زنده بود.سوال من اینه اگه دختر 

خودتونم بود بازم چند روز برای حرف زدن باهاش صبر 

میکردین!؟
 

خانوم عسکرزاده گفت؛نمیدونم چی بگم واال اینجا دخترای 

زیادی هستن که من و همکارام باید بهشون رسیدگی کنیم.من 

اصال فکرشم نمیکردم قرار باشه همچین اتفاقی بیفته..

من گفتم دوستای صمیمیش کیا بودن!؟

خانوم عسکرزاده گفت؛رابطه اش با اکثربچه ها خوب بود.ولی 

صمیمی ترین دوستاش ریحانه موسوی بود و الناز شکیبا.

در جوابش گفتم که البته ریحانه امروز نیومده...

با تعجب گفت؛آره مادرش دیروز باهام تماس گرفت برای 

امروز مرخصی گرفت.شما از کجا میدونین!؟

سروان رضانژاد گفت؛چون ما االن داریم از اونجا 

میایم.راستی ریحانه موسوی چه جور دانش آموزیه!؟



خانوم عسکرزاده جواب داد؛اونم دانش آموز خوبیه خانواده 

ی خوبی هم داره مخصوصا مادرش تقریبا هر ماه باهامون 

تماس میگیره و وضعیت دخترشو پیگیری میکنه.فوق العاده 

معتقد و دیندارن.دخترشونم خوب تربیت کردن.

گفتم باشه ممنون فقط اگه اشکالی نداره مارو ببرین به 

کالسشون.من باید چند کلمه ای با همکالسیاش صحبت کنم.و 

بعدش میخوام با بعضی از همکالسیاش به طور خصوصی 

حرف بزنم.از نظر شما که ایرادی نداره؟

خانوم مدیر گفت؛نخیر مشکلی نیست..من راهنماییتون میکنم 

تا کالس.

خانوم عسکرزاده بلندشدو از دفتر اومد بیرون.من و سروان 

رضانژادم دنبالش راه افتادیم.

چندتا کالس و رد کردیم تا اینکه بالخره جلوی در یه کالس 

ایستاد.در زدو معلم کالس درو بازکرد.

معلم کالسم یه خانوم بود که یه خانوم عینکی با قدی 

متوسط نه میشه گفت چاق بود نه میشه گفت الغر.

میشه گفت تناسب اندام مناسبی داشتو کفشای اسپرت 

پوشیده بود.و این نشون میداد به ورزش عالقه منده احتماال 

به طور منظم ورزش میکنه.



وارد کالس شدیمو خانوم مدیر گفت بچه ها این آقایون 

پلیسن میخوان چند کلمه ای باهاتون صحبت کنن.ازتون 

میخوام با دقت به حرفاشون گوش کنین.

خانوم عسکرزاده کالسو ترک کردو رفت..
 

در اینجور مواقع که قراره برای یه جمع صحبت کنید 

حواستون باشه که باید خبر قتل تا حدودی سریع و ناگهانی 

اعالم کنین و در حین اعالم خبر به چهره آدما نگاه کنین.گاهی 

اوقات میشه از عکس العمل برخی از افراد متوجه یه چیزایی 

شد.
 

از معلم کالس اجازه گرفتمو جلوی تخته سیاه ایستادم و با 

صدای بلند گفتم.

بچه ها من سرگرد حاتمی هستم متاسفانه باید بگم مریم 

کریمی دیشب به قتل رسیده.

تا اینو گفتم همه کالس دچار شوک شدن.حتی معلم کالس.

اکثر بچه ها زبونشون بند اومده بودو به هم نگاه 

میکردن.زمزمه های ریزی به گوشم میرسید مثل(وای خدا 

باورم نمیشه/مریم بیچاره/چطورممکنه)



ناگهان یکی از دخترا که تو همون ردیف جلو نشسته بود 

باصدای بلند زد زیر گریه.

نگاش کردم دیدم سرشو گذاشته رو میز.میز بغلیشم کامال 

خالی بود.

اشاره ای به اون دختر کردم و حرفمو ادامه دادمو 

گفتم.میدونم االن شمام حالتون مثل الناز خوب نیست ولی 

ازتون میخوام اگه چیزی از مریم میدونین به من 

بگین.هرچیزی که فکر میکنین میتونه تو پیدا کردن قاتلش 

کمکمون کنه.

من توی دفتر مدیرم.اگرهم من نبودم خانوم مدیر شمارمو 

داره.به خانوم عسکرزاده بگین تا باهام تماس بگیره.

من میرم توی دفتر مدیر.

به سروان رضانژاد اشاره ای کردمو از کالس خارج شدمو 

رفتم سمت دفتر.چند لحظه بعد سروان رضانژاد همراه الناز از 

کالس خارج شدن.

رسیدم به دفتر و به خانوم عسکرزاده گفتم ببخشید خانوم 

اینجا یه اتاق خالی پیدا میشه که بتونیم راحت با 

همکالسیاش صحبت کنیم!؟



خانوم عسکرزاده گفت:بله االن هماهنگ میکنم تشریف ببرین 

تو دفتر خانوم کاظمی دبیر پرورشی دبیرستان.

منو سروان رضانژاد توی راهرو ایستاده بودیم النازم یکم 

اونطرف تر ایستاده بود و همچنان داشت گریه میکرد.

سروان رضانژاد گفت؛چطوری فهمیدین اون دختر النازه!؟

گفتم خیلی ساده اس..

توهمه دانش آموزا اون اولین دختری بود که شروع کرد به 

گریه کردن.

دوم اینکه تو کل کالس یه میز خالی بود که اونم میز بغلی 

همون دختر بود.

سوم اینکه مدیر مدرسه گفت اونا باهم دوست صمیمی بودن 

هرسه تاشون از نظر درسی ممتاز بودن.و معموال شاگرد زرنگا 

تو همون ردیف اول میشینن.

حدس زدم اون باید الناز باشه و احتماال اون میز خالی هم 

متعلق به مریم و ریحانه بود  که هردوشون امروز غایب 

بودن.

سروان رضانژاد گفت؛بله از اون زاویه بهش نگاه نکرده بودم.

در همین لحظه خانوم مدیر از اتاق دبیر پرورشی اومد بیرون 

گفت بفرمایین اتاق در اختیار شماس.



منو سروان رضانژاد وارد اتاق شدیم و پشت سرمونم الناز 

اومد داخل.اونجاهم دقیقا مثل دفتر مدیر مدرسه بود.

روبه روی در یه پنجره بود که رو به حیاط باز میشد و از اون 

پنجره میشد کل حیاط و زیرنظر گرفت.

یه میز کنار پنجره بود که یه کامپیوتر روش بود.

جلوی میزم چهارتا صندلی بود و یه میز شیشه ای کوچیک 

بین صندلیا قرار گرفته بود.

من نشستم روی صندلی پشت میز.

الناز و سروان رضانژاد نشستن روی صندلیا جلوی میز.

الناز همچنان ناراحت بود و تو شوک مرگ مریم.

نگاهی بهش انداختمو گفتم..میدونم حالت خوب نیس الناز 

خانوم اما تو باید به من کمک کنی تا بتونم قاتل دوستتو پیدا 

کنم.

الناز اشکاشو پاک کردو گفت؛چی باید بگم!؟

گفتم تو با مریم خیلی صمیمی بودی حتما خیلی خوب مریمو 

میشناختی...

از مریم برام بگو...

الناز آهی کشید و گفت البته صمیمی ترین دوست مریم 

ریحانه بود.ولی خب منم باهاش صمیمی بودم بیشتر اوقاتو 



باهم بودیم.

مریم دختر خیلی خوبی بود مشکلی با کسی نداشت.همه 

دوسشداشتن.

 سروان رضانژاد گفت؛ریحانه میگفت ممکنه کار خواستگارش 

باشه؛نظر تو چیه!؟

الناز گفت؛نمیدونم ممکنه آخه مریم میگفت یبار تو خیابون 

اومده سراغشو گفته اگه باهاش ازدواج نکنه اونو میدزده!!

من با تعجب گفتم؛تو مطمعنی!؟اینو خودش بهت گفت!!!؟

الناز سرشو تکون داد و گفت؛آره مریم خودش بهم گفت.مریم 

اصال از اون پسره خوشش نمیومد.ولی پسره دست بردار 

نبود.

سروان رضانژاد دوباره گفت؛خانوم عسکرزاده میگه مدتیه تو 

مدرسه شایعه شده که مریم با یه پسر که از خودش 

کوچیکتره رابطه داشته!تو چی!؟تو میدونستی!؟

الناز جواب داد؛آره تقریبا همه میدونن.البته مدت زیادی 

نیست.من مریم و چند ساله میشناسم اصال اهل این حرفا 

نبود یه جورایی از دادششم خیلی میترسید.ولی تقریبا 

دوهفته پیش بود که تو مدرسه شایعه شد.البته من باور 

نکردمو از خودش پرسیدم.



 
سروان رضانژاد پرسید خب مریم چی جواب داد!؟

الناز گفت؛هیچی خندیدو گفت همش مضخرفه تو باور نکن.
 
 

سروان گفت؛خب؟

الناز جواب داد خب راستش من حرف مریمو باور کردم اما 

چند روز بعد دوباره یکی از بچه ها گفت اونار روی موتور 

باهم دیده!

من بازم باور نکردم تا اینکه خودم یبار باهم دیدمشون.

من از الناز پرسیدم؛تو مطمعنی خودش بود!؟

الناز جواب داد؛البته فاصله شون دور بود و من چهرشو واضح 

ندیدم ولی دقیقا همون مانتویی تنش بود که همیشه 

میپوشید.من مطمعنم..
 

من گفتم از کجا مطمعنی!!؟تو که میگی چهرشو ندیدی!!

الناز گفت؛آخه فقط مریم بود که از اون مانتو داشت تازه 

خریده بودش.وقتی خریدش منم بودم.من و مریمو ریحانه 

باهم رفتیم براش خریدیم.
 



من دوباره پرسیدم؛بقیه چی!؟بقیه چهرشو دیده بودن یا نه 

اوناهم فقط بخاطر مانتو میگفتن!!؟
 

الناز جواب داد تا اونجایی که من میدونم هیچکس چهرشو 

واضح ندیده بود.اون یکی دوبارم روی موتور دیده بودنشون!

من گفتم اون دختری که میگی اوندفعه اونارو دیده؛اونم 

همکالسیتونه!؟میشه بری بیاریش اینجا!؟

الناز گفت همکالسیم نیست.تو یه کالس دیگه اس.ولی 

میشناسمش...

من گفتم خوبه لطفا برو با خودت بیارش اینجا.

الناز رفتو چند لحظه بعد با اون دختر برگشت.

به الناز گفتم؛خب النازخانوم کار ما باشما اینجا تمومه فقط 

لطف کن آدرسو شماره تلفنتو به سروان رضانژاد بده تا اگه 

الزم شد بتونم باهات تماس بگیرم.الناز شماره تلفنشو داد و از 

اتاق رفت بیرون.

من داشتم به اون دختر نگاه میکردم.بدجوری ترسیده بودو 

دستو پاش به شدت میلرزید...
 

گفتم خب دخترم اسم شما چیه!؟



نگام کردو با یه صدای لرزون گفت؛مههههسا..

گفتم خب مهساخانوم..آروم باش چیزی برای ترسیدن وجود 

نداره.فقط میخوام چندتا سوال ازت بپرسم.همین..

باهمون صدای لرزون گفت؛بااااشه بپرسین.

گفتم؛تو مریم کریمی و میشناختی!!؟

جواب داد بببله آقا میشناختم البته نه خیلی زیاد.

گفتم اگه زیاد نمیشناختیش چطور اومدی گفتی با یه پسر 

روی موتور بوده!!؟

ترسش بیشتر شدو گفت؛من آقا!!؟ممممن گفتم!؟

گفتم بله تو گفتی...کل مدرسه اینو میدونن!یعنی میخوای 

بگی تو نگفتی!!؟

سرشو انداخت پایینو شروع کرد به گریه کردن...

ازش پرسیدم چیشده چرا گریه میکنی!!؟نکنه دروغ گفتی!!؟

سرشو گرفت باال گفت؛نه آقا بخدا قسم دروغ نگفتم..

گفتم پس گریه ات برای چیه!؟

سرشو انداخت پایینو گفت؛آخه من مطمعن نبودم خودشه.

سروان رضانژاد گفت؛من دقیقا متوجه نمیشم دقیقا بگو چی 

دیدی!!؟



مهسا گفت؛چند روزی بود که تو مدرسه شایعه شده بود که 

مریم کریمی با اون پسره دوسته.

یه روز من با مادرم رفته بودم بیرون که اونارو باهم 

دیدم.البته من دقیقا نمیشناختمش.من تو دبیرستان با اون 

مانتو دیدمش.اون دختریم که من دیدم همون مانتو تنش 

بود.اوناروی موتور بودن و از کنار منو مادرم رد شدن!
 

سروان رضانژاد یه کم صداشو برد باال و گفت؛پس تو اصال 

مطمعن نبودی که چی دیدی ولی اومدی تو مدرسه و همه جا 

رو پر کردی که مریمو با اون پسر دیدی!!!؟میدونی چیکار 

کردی!!!؟میدونی اون دختر دیشب به قتل رسیده!اصال 

میدونی ممکنه مرگش بخاطر همون شایعه ای باشه که تو به 

راه انداختی!!

مهسا سرشو گرفته بود و فقط گریه میکرد...

صدای گریه اش انقدر بلند بود که از اتاق بیرون بره..

همینم باعث شد مدیر مدرسه صداشو بشنوه و دروباز کنه و 

بیاد تو...

وقتی دید مهسا داره با اون شدت گریه میکنه اومد کنارش 

نشستو و بغلش کردو گفت؛چیشده مهسا چرا گریه میکنی!!؟



بعد رو کرد به ما و گفت؛چی بهش گفتین مگه!!؟چرا داره گریه 

میکنه...

من جواب دادم چیز خاصی نیست خانوم مدیر...کار ما تقریبا 

اینجا تموم شده.

ما دیگه میریم.شمام لطف کنین اگر خبری شد حتما با من 

تماس بگیرین.

من سروان رضانژاد از مدرسه خارج شدیمو نشستیم تو 

ماشین.

ماشینو روشن کردمو راه افتادم.

سروان رضانژاد گفت؛میریم پیش خواستگارش!؟

گفتم نه فعال بریم اداره بعد میریم سراغش.

رفتیم اداره بعد از خوردن یه چایی سروان رضانژادو صدا 

زدم تو اتاقم تا باهاش حرف بزنم.

سروان رضانژاد اومد و گفت؛با من کاری داشتین جناب 

سرگرد!؟

گفتم آره صدات زدم بیای تا در مورد پرونده حرف بزنیم.

سروان گفت؛در خدمتم قربان.

از جام بلند شدمو یه ماژیک از روی میزم برداشتمو رفتم پای 

تخته وایت بردی که توی دفترم روی دیوارنصب کرده بودم.



 
شروع کردم به نوشتن چندتا اسم روی تخته..

 
ریحانه/خواستگار مریم/برادر مریم/پسر موتورسوار

 
سروان رضانژاد گفت خب جناب سرگرد فکر میکنین کار 

کدومشونه.

گفتم در حال حاضر مضنونای اصلیمون خواستگار مریمه و 

برادرش.

احتماال خواستگارش از شایعه دوستیش با اون پسر مطلع 

شده و رفته سراغش.باهم درگیر شدن و اون اتفاق افتاده.

گزینه دوم برادرشه.باهرکی حرف زدیم گفت که برادر مریم رو 

این مساعل خیلی حساس بوده.پس احتماال خبر به گوشش 

رسیده و باهم دعواشون شده و....
 

سروان گفت به نظر من که کار داداشه

اما من گفتم به نظرم اشتباه میکنی..چون با چیزایی که من از 

برادرش شنیدم اگه من جاش بودم نمیبردم خواهرمو بندازم 

گوشه خرابه.یا کال پنهانش میکردم که آبروریزی نشه یا خودم 

میرفتم خودمو لو میدادم چون فکر میکردم کارم درسته.



 
سروان رضانژاد گفت حاال میگین چیکار کنیم قربان!؟

جواب دادم با یکی دوتا از بچه ها برو خواستگارشو پیدا کنو 

بیارش اداره واسه بازجویی..اما قبلش یه مسعله ای هست..

سروان رضا نژاد گفت؛چه مسعله ای قربان!؟

گفتم؛تقریبا همه در مورد ارتباط با اون پسر حرف زدن اما 

ریحانه حتی بهش اشاره هم نکرد!!حتی تاکید کرد که 

باهیچکس رابطه نداشته!به نظرت چرا اینکارو کرد!؟

سروان رضانژاد گفت؛خب شاید نمیخواسته آبروی دوستشو 

ببره..نظر شما چیه جناب سرگرد!؟

جواب دادم من یه حدسایی میزنم ولی فعال زوده بخوام 

نتیجه گیری کنم.

سروان رضانژاد گفت باشه قربان اگه با من کاری ندارین من 

برم خواستگارمقتول و پیدا کنم.

گفتم باشه برو زود برگرد.
 

سروان رضانژاد رفت و یک ساعت بعد با خواستگار مریم 

برگشت.

خواستگار مریمو آورد و بردش تو اتاق بازجویی.



من قبل اینکه برم تو اتاق بازجویی رفتم پشت شیشه و کمی 

نگاش کردم.

میشه گفت قد بلندی داشت و بدنش روی فرم بود.

استرس زیادی داشت.دستاشو گذاشتو بود روی میزی که 

داخل اتاق بازجویی بود.انگشتاشو هی بین هم میکرد و با 

انگشتاش بازی میکرد.

از استریو اومدم بیرون و در اتاق بازجوییو باز کردمو رفتم 

داخل.

پرونده رو گذاشتم رو میزو نشستم رو به روش.

پرونده رو باز کردمو گفتم؛علیرضا زارع

۲۶ ساله دیپلم معماری داری.در حال حاضر داری توی یه 

تعمیرگاه خودرو کار میکنی.اگه چیزی جا گذاشتم بگو...

نگام کردو گفت؛نه جناب همش درسته.

گفتم خیله خب پس میرم سر اصل مطلب.احتماال میدونی 

چه اتفافی برای مریم کریمی افتاده!؟
 

آهی کشیدو سرشو انداخت پایین و گفت؛بله آقا میدونم.

گفتم؛فکر میکنی کار کیه!؟

نگام کردو گفت؛نمیدونم کار کیه فقط میدونم کار من نیست.



گفتم یه دلیل بیار که ثابت کنه کار تونیست.ما االن یه اندازه 

کافی علت داریم تورو متهم کنیم.

ترسیدو گفت؛ولی بخدا من نکشتمش!

گفتم؛تو چند بار رفتی خواستگاریش اما بهت جواب رد 

دادن.بار اخر مقتول تو کوچه پیدا کردی و گفتی اگه باردیگه 

جواب رد بدن دخترشونو میدزدی!

وقتیم شنیدی مقتول با یه پسر دیگه رابطه داره زدی به سیم 

اخرو کشتیش.

علیرضا شروع کرد به گریه کردن و دادزدن.هی با صدای بلند 

میگفت نه من نکشتمش.کار من نیست...

من نکشتمش؛من نکشتمش...

گفتم پس بگو ماجرا چیه چون میدونم تو رفتی سراغش نگو 

نرفتی که باور نمیکنم.

یکم آروم شدو گفت؛چی باید بگم!؟

گفتم همه چیو بگو،هرچی که هست؛بی کم و کاست...

نفس عمیقی کشید و گفت؛چند بار رفتم خواستگاریش اما 

هربار به یه بهونه ای ردم کردن.دردم اینه که هرگز نشد 

خودش بهم بگه دوسم نداره.هربار رفتارش طوری بود که 

انگار خودش میخواد اما داداشش اجازه نمیده.بخدا قسم اگه 



یبار خودش میگفت نه..من دیگه بیخیالش میشدم.من 

دوسشداشتمو فکر میکردم اونم دوسم داره؛برای همین یه روز 

تو مسیر مدرسه منتظرش موندمو وقتی از راه رسید بهش 

گفتم که میدزدمش.

خواهر منم تو همون دبیرستان درس میخونه.

چندروز پیش بهم گفت که همه جا پیچیده که مریم با یه 

پسره که چندسال از خودش کوچیکتره دوسته!

کتمان نمیکنم که ناراحت شدم!اما به خودم گفتم دیگه بسه 

برای چی باید پای کسی بمونم که دوسم نداره..

یکی دو روز همونطور گذشت اما صادقانه بگم نتونستم تحمل 

کنم.یه جورایی به اون پسره حسودیم میشد.

من یه جورایی پسره رو میشناختم.اسمش شایانه کارش اینه 

که هر روز با یه دختر بگرده!قبال یکی دوباریم مزاحم خواهر 

خودم شده بودو یبارم بدجوری کتکش زده بودم برای کارش..

اما اینبار ماجرا فرق میکرد.از اینور اونور ردشو زدمو دیروز 

بالخره رفتم سراغش اون تو یه فروشگاه مواد غذایی کار 

میکنه.

ساعت حدود ۴ بود رفتم فروشگاه اما نبود.



نیم ساعتی جلوی در منتظر موندم تا اینکه دیدم داره از سر 

کوچه میاد.تا منو دید فرار کرد منم رفتم دنبالش یکی دوتا 

خیابون دنبالش دویدم اما نتونستم گیرش بیارم و ازدستم در 

رفت.قسم میخورم که اگه دستم بهش میرسید ممکن بود 

بکشمش اما مریم...نه من بهش آسیب نمیزدم.دلم پر بود ولی 

نمیتونستم..
 
 

به علیرضا گفتم؛خب ادامه بده بعدش رفتی سراغ مریم 

درسته!؟

علیرضا گفت؛خونه ما و مادر مریم توی یه محله اس؛منم 

خسته و عصبانی داشتم برمیگشتم خونه که مریمو دیدم.اونم 

داشت میرفت خونشون.

رفتم جلوشو همه چیو بهش گفتم؛گفتم که میدونم با اون 

شایان دوسته بهش گفتم به شایان بگو اگه دستم بهش برسه 

تیکه تیکه اش میکنم؛اولش خودشو زد به اون راهو گفت اصال 

نمیدونه شایان کیه؛قسم خورد که اصال باهاش دوست 

نیست.بهش گفتم دروغ نگو همه دیدنتون باهم روی موتور 

بودین.اما انکار کردو گفت همش دروغه!من حرفشو باور 



نکردمو گفتم پشیمونم که پای تو موندم گفتم دیگه 

دوستندارم.

بعدم رفتم.بخدا قسم این همه حقیقته از اون به بعدم خونه 

بودم.میتونه برین بپرسین از همسایه بپرسین از سوپری 

سرکوچمون.من با پسرش دوستم دیشب اومد در خونمونو تا 

دیروقت جلوی در خونه نشسته بودیم.
 

وقتی حرفای علیرضا تموم شد گفتم؛خیله خب میتونی بری 

فقط آدرس اون فروشگاهی که شایان توش کار میکنه رو 

بهمون بده.بعد میتونی بری...
 

علیرضا آدرس فروشگاه و نوشت و بعد از جاش بلند شد که 

بره.

قبل اینکه بره گفتم؛راستی در مورد اون شایعه..من با چندتا از 

دانش آموزای مدرسه صحبت کردم هیچکس چهره اون 

دختری که با شایان بوده رو ندیده..همه اونا فقط بخاطر یه 

مانتو که دقیقا شبیه مانتو مریم بوده فکر کردن که اون دختر 

مریمه!احتماال مریم راست گفته اصال با شایان رابطه نداشته.

علیرضا نگاهی کرد اما چیزی نگفتو رفت...



از اتاق بازجویی اومدم بیرون و داشتم میرفتم سمت اتاق 

خودم.یه چیزی سخت ذهنمو مشغول کرده بود..

(همه اونا دختری رو دیده بودن که دقیقا شبیه مانتو مریم 

تنش بوده)اون دختر قطعا مریم نبوده!چرا باید مریم هربار 

دقیقا همون مانتویی رو تنش کنه همه میدونن مال اونه!!؟

مگر اینکه یه نفر عمدا دقیقا شبیه اون مانتو تنش کرده باشه!

داشتم با خودم فکر میکردم علیرضا میگه حدود ساعت ۶ 

مریمو دیده که داشته میرفته خونه!

اما ریحانه و مادرش میگن مریم ساعت ۶ اونجا بوده!

پس ریحانه آخرین نفری بوده که مریمو دیده...اصال چرا باید 

مریم بعد از حرفای علیرضا برگرده و بره پیش ریحانه.ریحانه 

میگفت مریم با داداشش سر اینکه با کی برو باکی نرو بحث 

کرده!ریحانه تنها کسی بود که رابطه مریم با شایانو پنهان 

کرد!!
 

یه چیزی تو ذهنم شکل گرفته بود اما هنوز مطمعن نبودم.

فکری به سرم زد.سروان رضانژاد و صدا زدمو گفتم به الناز 

زنگ بزنه و آدرس اون فروشگاهی که مریم ازش اون مانتو رو 

خریده برام بگیره و بفرسته رو گوشیم.بعدم آدرس 



فروشگاهی که شایان تو اون کار میکرد و بهش دادمو گفتم 

شایان و بیاره اداره.

خودمم از اداره زدم بیرونو سوار ماشینم شدمو راه افتادم.دو 

دقیقه بعد سروان رضانژاد آدرس اون مانتو فروشیو برام 

فرستاد.

آدرس مربوط به یه مانتو فروشی بود که داخل یه 

پاساژمعروف تو مرکز شهر بود.

خودمو به پاساژ رسوندمو وارد پاساژ شدم.اون مانتوفروشیو 

پیدا کردم.

صاحبش یه پسر جوان  حدودا ۳۰ ساله بود.

بهش سالم کردم.خودمو بهش معرفی کردم.چرخی تو مغازه 

زدم.چشمم افتاد به همون مانتویی که تن مریم بود.درست 

خود خودش.همون رنگ در سایزهای مختلف.

به صاحب مغازه گفتم من دنبال یه نفر میگردم که در چند روز 

گذشته از این مانتو خریده باشه.

صاحب مغازه گفت این مانتو تازه مد شده و جزو مانتوهای 

نسبتا پرفروشمونه.پیدا کردنش کار راحتی نیست.مغازه اش 

دوربین داشت برای همین ازش خواستم فیلمای مربوط به 

بعداز ظهر یک  هفته پیشو برام بیاره.کار راحتی نبود.برای 



همین اون سری به دفتر فروشش زد تا ببینه تو چه روزایی از 

اون مانتو فروخته. ۸ روز قبل از اون مانتو ۳تا فروخته بود.

پس فیلمای اونروز آورد.حدسم این بود که فرد مورد نظرم 

صبح دبیرستان بوده پس قطعا باید عصر برای خرید رفته 

باشه پس از ساعت چهار به بعد و دوباره نگاه کردیم.تا اینکه 

بالخره به چیزی که فکرشو میکردم رسیدیم.بله حدسم کامال 

درست بود.یه کپی از اون فیلم گرفتمو سوار ماشینم شدمو 

مستقیم رفتم خونه پدر ریحانه.

رفتم تو محله و رسیدم پشت در حیاطشون.از ماشین پیاده 

شدمو در زدم.

چند دقیقه بعد خود ریحانه درو باز کرد.

تا منو دید یه مقدار جاخورد.گفتم چیشد جاخوردی!؟

گفت؛نه فقط انتظارشو نداشتم به این زودی برگردین..چیشده 

قاتلشو پیدا کردین!؟

گفتم اوووم تقریبا!!میشه بیام تو باید باهات صحبت کنم.

ریحانه گفت؛بله البته فقط بزارین به مادرم بگم.

ریحانه رفت و چند لحظه بعد اومد و گفت که برم داخل.

باهم وارد حیاط شدیمو بعدم رفتیم داخل خونه.

مادرش توی هال منتظرمون بود.



بهش سالم کردمو گفتم.ببخشید دوباره مزاحمتون شدم الزم 

بود بعضی از مساعل روشن بشه.

مادرش گفت خواهش میکنم خیلی خوش اومدین.

ریحانه و مادرش روی یه  مبل دونفره نشستن و منم روی یه 

مبل یه نفر درست روبه روشون نشستم.

مادرش گفت اتفاقی افتاده جناب سرگرد!؟قاتلشو پیدا 

کردین!؟

گفتم به سرنخهایی رسیدیم.فقط مونده جمع بندی نهایی.

ریحانه انگار به یه چیزایی پی برده بود.

نگاش کردمو گفتم؛من همه چیو میدونم ریحانه اما فکر میکنم 

بهتر باشه خودت همه چیو بگی.

ریحانه و مادرش هر دوتاشون جا خوردن.

مادرش گفت چیو بگه!؟

گفتم خب از اونجایی بگو که با شایان دوست شدی!!

ریحانه گفت من!!

گفتم آره تو...

مادرش گفت قضیه چیه جناب سرگرد!؟شایان کیه!؟این حرفا 

چه معنی میده!؟



گفتم؛چرا از خودش نمپرسین!!؟بعد رو کردم به ریحانه و 

گفتم همه جا شایعه شده بود که مریم با شایان دوسته اما 

این تو بودی که با شایان دوست بودی.

آره بار اول مانتو مریمو ازش قرض گرفتیو با شایان قرار 

گذاشتی در حالی که به مریم گفته بودی برای یه مهمونی 

مانتوشو الزم داری.اما از شانس بدت یکی از بچه های 

دبیرستان شمارو باهم دید ولی از اونجایی که مانتوی مریم 

تنت بود همه جا شایعه شد که مریم با شایان دوسته.مریم 

فهمید بهش دروغ گفتیو مانتوشو ازت گرفت.اما تو 

نمیتونستی از شایان دل بکنی.از طرفی همه فکر میکردن این 

مریمه که باشایان رابطه داره پس برای تو مشکلی پیش 

نمیاد.پس از فرصت استفاده کردیو به اون فروشگاه برگشتیو 

درست شبیه همون مانتو خریدی؛من فیلمشو دیدم ریحانه!از 

اون روز به بعد وقتی میرفتی سرقرار همون مانتورو 

میپوشیدی.تا اینکه دیروز علیرضا خواستگار مریم اونو تو 

کوچه دیدو بهش تهمت زد که باشایان دوسته!اونجا بود مریم 

فهمید ماجرا چیه برای همین اومد سراغت.تهدیدت کرد که به 

پدرومادرت میگه.توام ترسیدی و بعدش اون اتفاق افتاد 

درسته!؟



ریحانه زد زیر گریه!!

مادرش به ریحانه گفت جناب سروان چی داره میگه 

ریحانه!!؟این حرفا حقیقت داره!!؟

ریحانه گفت کار من نیست بخدا من نکشتمش.آره من باشایان 

دوست بودم من رفتم یه مانتو دیگه خریدم.اما بخدا من 

نکشتمش.مامان تو یه چیزی بگو توکه دیروز همینجا 

بودی...دیدی که مریم رفت.

مادرش گفت دخترم داره راست میگه جناب سرگرد من 

همونجا بودم وقتی مریم از خونه رفت بیرون.

ریحانه گفت؛بخدا دارم راست میگم.دیروز مریم اومد اینجا 

همون لحظه مامان رفت بیرون.

مریم اومد تو اتاقم بهم گفت که از همه چی خبرداره.عصبانی 

بود و بلند بلند صحبت میکرد.من دلم نمیخواست مامانو بابام 

بفهمن.میترسیدم چون هر لحظه ممکن بود بابام از راه برسه و 

صداشو بشنوه.

من قسمش دادم که به بابام نگه منم قول دادم که با شایان 

قطع رابطه کنم.یه دفعه صدای در اومد،مامانم برگشت 

خونه.مریمم  بدون اینکه چیزی بگه اتاقو ترک کردو رفت.به 



خودم گفتم االن همه چیو به مامانم میگه اما فقط 

خداحافظی کردو رفت.

بخدا راست میگم.همش همین بود.

به مادرش گفتم اشکالی نداره من یه نگاهی به اتاق ریحانه 

بندازم!؟

مادرش گفت نه خواهش میکنم بفرمایین.ریحانه پاشو جناب 

سرگردو ببر اتاقتو نشون بده.

ریحانه بلند شدو رفت سمت اتاقش.منم پشت سرش رفتم.در 

اتاقو باز کرد و رفت داخل.منم پشت سرش رفتم.حدسم این 

بود که اگه تو اتاق اون اتفاق افتاده باشه پس باید سرش به 

جایی خورده باشه مثل گوشه دیوار یا کمد..اما هیچ اثری از 

درگیری نبود.همه چیز خیلی طبیعی سرجای خودش قرار 

گرفته بود مشخص بود وسایل اتاقش خیلی وقته تکون 

نخورده.اینو از گردو خاکهایی که روی اکثر وسایل بود 

فهمیدم.

تنها اتفاقی که میتونست افتاده باشه این بود که ریحانه با 

شایان تماس گرفته باشه و بعد از خارج شدن مریم از خونه 

شایان رفته باشه سراغ مریم.



باید بر میگشتم اداره و با شایان حرف میزدم.هرچند برای 

متهم کردن شایانم خیلی مدرک معتبری نداشتم جز اینکه 

بترسه و خودش اعتراف کنه.
 

به ریحانه و مادرش گفتم که حق خروج از شهرو ندارن چون 

هنوزم جزو مضنونین اصلی به حساب میان.
 

از خونه اومدم بیرون و راه افتادم سمت اداره.

بدجوری ذهنم درگیر بود.فکر میکردم حدسم درسته،تا 

حدودیم خوب پیش رفتم اما...

نشد اونطور که میخواستم.

ساعت نزدیک دو بود که رسیدم اداره.

سروان رضانژاد گفت نتونستن شایان گیر بیارن نه فروشگاه 

بوده نه خونشون.سروان گفت دونفرو گذاشته تا همون 

اطراف مراقب باشن و وقتی پیداش شد دستگیرش کنن و 

بیارنش اداره.

گفتم خیله خب من خسته ام میرم خونه اگه خبری شد بهم 

زنگ بزن.



از دفترم اومدم بیرون که یکی از همکارامون که تو بخش 

پزشکی قانونی بود اومد پیشم و گفت یه چیزی براتون 

آوردم.ممکنه بدردتون بخوره.

یه نایلون کوچیک از جیبش در آورد و داد به من.نایلونو ازش 

گرفتمو نگاش کردم..داخلش یه مهره تسبیح بود!بهش گفتم 

این کجا بوده!؟

همکارم گفت؛داخل لباس مقتول.همون قسمتی که پاره شده 

بود.

ازش تشکر کردمو برگشتم تو اتاقمو نایلون و گذاشتم رو میزو 

بهش خیره شدم.

ذهنمو بردم به تموم اتفاقاتی از صبح افتاده بود...

مهره تسبیح...تو جیب بابای ریحانه یه تسبیح بود که میشه 

گفت شبیه همین مهره بود.

پیش خودم فکر کردم یعنی ممکنه پدر ریحانه یه ربطی به 

این ماجرا داشته باشه!

بعد به خودم گفتم چرا که نه!!

یبار دیگه حرفایی که صبح ریحانه و مادرش گفته بودنو تو 

ذهنم مرور کردم.ریحانه گفت میترسیده چون هر لحظه ممکن 

بوده باباش سر برسه و صدای مریمو بشنوه.



مادرش میگفت فقط چند دقیقه از خونه رفته بوده بیرون تا 

یه جفت جوراب بخره چون قرار بوده با آقای موسوی برن 

عیادت یکی از اقوامشون.این یعنی اینکه اونا منتظرش 

بودن.پس چرا تا ساعت ۸ مونده تو مغازه؟در حالی که اگه 

قرار بود اون شب دیر بیاد قطعا زودتر باید به زنش زنگ میزد 

و میگفت تا اون منتظر نباشن!

بعد یاد ماشین ترو تمیزش افتادم که مشخص بود تازه اونو 

برده کارواش!
 

سروان رضانژادو صدازدم.وقتی اومد گفتم آدرس محل کار 

آقای موسوی و داری!؟

سروان رضانژاد گفت؛آره صبح از خانومش گرفتم.

گفتم خیله خب پس بزن بریم محل کارش!

یبار دیگه از اداره خارج شدیمو با ماشین راه افتادیم اینبار 

رفتیم به محل کار پدر ریحانه.

یه مغازه مهرو تسبیح فروشی داشت.

وارد مغازه اش شدیم داشت با یکی از مشتریاش حرف میزد.

صبر کردم تا کارش تموم شدو اون مشتری رفت.



همینکه خارج شد گفتم؛آقای موسوی شما به جرم قتل مریم 

کریمی بازداشتین.توجه داشته باشین که هر حرفی بزنین 

میتونه بر علیه خودتون توی دادگاه ازش استفاده بشه پس 

میتونین سکوت کنین.

همینجا حرف میزنین یا بریم اداره!؟

هاشا کردو گفت؛دارین اشتباه میکنین من اون دخترو نکشتم!!

به سروان رضانژاد اشاره کردم و گفتم باشه میریم اداره اونجا 

مشخص میشه که شما کشتینش یا نه.

بهش دستبند زدیمو سوار ماشینش کردیم.بعدم راه افتادیم 

سمت اداره.

وقتی رسیدیم سروان رضانژاد بردش توی اتاق بازجوییو چند 

لحظه بعد من رفتم داخل اتاق و رو به روش روی صندلی 

نشستم.

پرونده رو باز کردمو گفتم؛خیله خب خودتون اعتراف میکنین 

یا من بگم!؟

نگام کردو خیلی ریلکس گفت؛حرفی ندارم جز اینکه من اون 

دخترو نکشتم.

گفتم باشه پس خودم شروع میکنم.



شما دیروز تا ساعت ۸ مغازه نبودین.چون راس ساعت ۵/۳۰ 

مغازه رو ترک کردین چون قرار بود ساعت ۶ بیاین دنبال 

ریحانه و مادرش و باهم برین به عیادت یکی از 

اقوامتون.برای همینم خانومتون با عجله رفت بیرون تا یه 

جفت جوراب بخره.چون قرار نبود شما دیر بیاین وگرنه حتما 

قبلش باهاش تماس میگرفتین و لزومی نداشت همسرتون با 

عجله بره و جوراب بخره.

شما راس ۶ رسیدین خونه در همون لحظه مریمو دیدین که از 

حیاط اومد بیرون.براش نگه داشتینو سوارش کردین.راستشو 

بگین آقای موسوی همسایه ها دیدنتون که اون دخترو سوار 

کردین!!

بازم نگام کردو گفت شما هیچ مدرکی ندارین...منم هیچ 

حرفی واسه گفتن ندارم.

نایلونی که توش مهره ی تسبیح بود و گذاشتم رو میزو گفتم 

بازم میگین مدرک ندارم!!؟

بسه آقای موسوی دیر یا زود همه چی معلوم میشه.پس بهتره 

خودتون همه چیو اعتراف کنین.

چشمش که به مهره افتاد خودشو باخت.سرشو انداخت 

پایینو گفت...من نمیخواستم بکشمش...یه اتفاق بود!!!



 
گفتم بگین چطور اتفاق افتاد...

نگام کردو گفت؛همه چی از چند شب قبلتر شروع شد..

گوشی  ریحانه وقت و بی وقت صدا میداد.در حالی که اصال 

سابقه نداشت!شک کردم که حتما یه خبراییه.وقتی حواسش 

نبود یواشکی رفتم سراغ گوشیش.چندتا پیام از یه شماره 

ناشناس بود.تا اومدم شماره رو بردارم از راه رسید کارم نیمه 

تموم موند.چند روزی بود که فکرم درگیر بود.متوجه شده 

بودم با یه نفر رابطه داره اما مطمعن نبودم.دیروز وقتی 

رسیدم جلوی در مریمو دیدم که از حیاط خارج شد.حالت 

چهره اش طوری بود که مشخص بود انگار یه اتفاقی 

افتاده.به خودم گفتم مریم دوست صمیمی ریحانه اس حتما 

خبر داره از همه چی!به سرم زد سوارش کنمو ازش بپرسم.اگه 

گفت که هیچی اگه نگفت تهدیدش میکنم که به داداشش 

میگم.میدونستم که به شدت از داداشش میترسه.مخصوصا 

تو اینجور مساعل.

به بهونه اینکه میخوام برسونمش سوارش کردم اما از محله 

خارج شدمو رفتم توی یه کوچه باغ همون نزدیکیا بود که 



معموال خلوت بود و کسی اونجا رفت و آمد نمیکرد.بهش گفتم 

میخوام باهاش حرف بزنم فقط همین.

به کوچه باغ که رسیدیم ازش خواستم که همه چیو بگه اما 

انکار کرد گفت از هیچی خبر نداره.من اصرار کردم و این 

باعث شد از ماشین پیاده بشه.

منم از ماشین پیاده شدمو رفتم سراغش.ترسیده بود فک 

میکرد میخوام بهش صدمه بزنم.تهدیدش کردمو گفتم به 

داداشش میگم داشت عقب عقب میرفت.دستمو انداختمو 

جلوی مانتوشو گرفتم که بکشمو بندازم تو ماشینو ببرمش 

پیش داداشش.اما خودش محکم کشید عقب که این باعث 

شد مانتوش پاره بشه.تعادلشو از دست داد پاش گیر کرد به 

تکه سنگ.نتونست خودشو نگه داره و خورد زمین.پشت 

سرش خورد به جدول و از حال رفت.

ترسیده بودم نمیدونستم باید چیکار کنم.هر لحظه ممکن یکی 

برسه و منو اونجا ببینه.به سرم زد فرار کنمو برم.اما دلم 

نیومد همونجا ولش کنمو برم.سریع صندوق عقب ماشین و 

باز کردمو گذاشتمش داخل صندوق.

سوار ماشین شدمو از اونجا دور شدم.نزدیک محله شدمو نیم 

ساعتی ماشین خاموش کردمو همونطور نشستم.چشمم افتاد 



به اون خونه خرابه ها.صبر کردم خوب که محله خلوت شد 

اومدم یواشکی گذاشتمش اونجا و رفتم اول از شر لباسام 

خالص شدم بعدم زنگ زدم خونه و گفتم یه مشکلی پیش 

اومده دیرترمیام.بعد ماشین و بردم کنار یه جوی آب صندوق 

عقب خودم شستم بعدشم برای محکم کاری ماشینو بردم 

کارواش.حدود ساعت ۸/۳۰ برگشتم خونه...
 

منم به آقای موسوی گفتم؛غافل از اینکه تسبیح که تو دستت 

بود لحظه ای که مانتوی مریمو گرفتی پاره شدو دو سه تا از 

مهره ها همونجا مونده!

بعد بهش گفتم؛جالبه بدونید آقای موسوی پزشکی قانونی 

گفته علت اصلی مرگ خونریزی شدید بوده نه اون ضربه!

یعنی اگه شما یک ساعت اون دختر بیچاره رو توی صندوق 

عقب ماشین نگه نمیداشتین بعدم نمیداختینش توی اون 

خرابه ها و به جاش جلوی یه بیمارستان رهاش کرده بودین 

احتماال االن زنده بود.

شما جای اینکه بادختر خودتون حرف بزنین ترجیح دادین با 

علم به اینکه اون دختر بیچاره از برادرش میترسه دست روی 



نقطه ضعفش بزارین..و حاال یه انسان که کمترین گناه تو این 

ماجرا داشت مرده..

دختری که نه باکسی رابطه داشت نه راز کسیو فاش کرد!
 
 
 

صحبت های جناب سرگرد حاتمی در مورد پرونده قتل تموم 

شد.

سرگرد حاتمی رو به دانشجوهای حاضر در کالس گفت؛همیشه 

برای علت یه قتل نیازی نیست دنبال یه انگیزه عجیب و 

قریب بگردین گاهی اوفات یه سوتفاهم؛یه شک؛یه شایعه یه 

ترس؛یه قضاوت عجوالنه یه هوس میتونن یه آدم به کشتن 

بدن.
 
 
 

پایان
 

 امیدوارم خوشتون اومده باشه.

کمال فرزادپور

۱۴۰۰/۷/۱۰



ساعت ۰۰:۰۶ نیمه شب.
 
 
 


