
 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
in search 

 نویسنده: نوید پوررمضان



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 9 ....................................................................................... اول فصل

 15 ..................................................................................... دوم فصل

 21 ..................................................................................... سوم فصل

 25 ................................................................................... چهارم فصل

 31 .................................................................................... پنجم فصل

 37 .................................................................................... ششم فصل

 44 .................................................................................... هفتم فصل

 47 ................................................................................... هشتم فصل

 51 ..................................................................................... نهم فصل

 57 ..................................................................................... دهم فصل

 63 .................................................................................. ازدهمی فصل

 69 ................................................................................. دوازدهم فصل

 73 ................................................................................. زدهمیس فصل

 77 ................................................................................ چهاردهم فصل

 83 ................................................................................. پانزدهم فصل

 87 ................................................................................ شانزدهم فصل

 91 .................................................................................. هفدهم فصل

 97 ................................................................................ جدهمیه فصل

 101 ................................................................................ نوزدهم فصل



  6 درجستجو  

 

 107 ................................................................................. ستمیب فصل

 111 .......................................................................... کمی و ستیب فصل

 115 .......................................................................... دوم و ستیب فصل

 119 ......................................................................... سوم و ستیب فصل

 123 ........................................................................چهارم و ستیب فصل

 127 ........................................................................ پنجم و ستیب فصل

 131 .................................................................................... آخر فصل





 تقدیم به

همسرم



 

 

 فصل اول

 ها خوابش برده بود با صدای زنگ موبایل از خواب بیدار شد.که روی پروندهبهمن درحالی

متی خورد قسو باهرتکانی که می بود سر انداخته درانبوه کاغذ و پرونده روی میز او را به 

آورد اما تماس باالخره از زیر کاغذها تلفنش را بیرون می ریخت.ها روی زمین میاز آن

 شده بود.قطعدیگر فرد گیرنده 

دستی روی سروصورتش کشید سعی داشت کمی از میزش را خلوت کند اما مشخص بود 

طرف هبیند بیمرا ای از میز لیوانی را که از چای پر است هدر گوش حوصله این کار را ندارد.

او آب جه شد مدت زیادی را در خواب بود متو آن دست دراز کرد و از سرد بودن چای

 کند.دهانش را با پشت دست از گوشه لبش پاک می

ز ا کندماً دنبال آن است را پیدا نمیگردد اما چیزی که مسلداخل کشوهای میز را می 

رد ک با کنار زدن پرده نور شدیدی اتاق را روشن رفتو سمت پنجره  جایش بلند شد

خستگی ناشی از خواب را با چند حرکت از بدنش  کردسعی  آفتاب در چشمان بهمن افتاد

 خالی کند.

درب  و نفسی بیرون داد مدتی به آن خیره شدایستاد و  دختری جوان بهمن جلوی عکس

 .اتاق را باز کرد
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که دو طرف آن  شکند و بهمن وارد راهرویی شدشدن درب سکوت اتاق در هم می باز با

از و روی گ و کتری کوچکی را پر از آب کرد قرار داشت او به سمت آشپزخانه رفت اتاق

 همچنان فکرش درگیر دختر بود. گذارد.می

ی در حالمتوجه خودخوری بهمن  شد آشپزخانهوارد  داشتبهزاد که لباس پلیس بر تن 

 شود.می داشتکه دستش را در دهن خودکرده و سعی در جویدن آن 

 چطوری؟« 

 .جوابی به بهزاد نداد ولی بهمن دست از جویدن دستش برداشت

 هنوز به چیز بدرد بخوری نرسیدی؟« 

 رودبهمن سمت کتری که حاال به دوش آمده می

 شو خیلی خوب انجام داده... هیچی نیست اون لعنتی کار« 

 یه سرنخی هست همیشه« 

اد فقط استرس او حرفای های بهز گذارد،بهزاد پس از اتمام حرفش بهمن را تنها می

 در غیر این صورت هیچ کمکی به بهمن نکرده بود. را زیاد کرد

خورد اما در این کار بهمن از آشپزخانه بیرون رفت قصد داشت در حال حرکت چای ب

ای قرص و محکمی او را به صد ریزد.یو چای را روی لب و لباسش م مهارتی نداشت

 کرد. آورد او به انتهای راهرو نگاهخودش 

خواهد تا به دفترش برود بهمن مردد و تردید داشت از زمانی که او برای سرهنگ از او می

چ اما هی هفته گذشته بود سهحاالبیش از حل پرونده قتل دختر جوان به آن شهر آمده 

که  حتی جوابی برای سرهنگ سرنخی که او را به قاتل دختر نزدیک کند پیدا نکرد بود.

 .دیگر کاسه صبرش سر آمده بود نداشت
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تا در برابر  هایی بوددر ذهنش دنبال نکته داشت وآهسته برمی ش راهایبهمن قدم

کرد همین گاهی با خودش فکر می سرهنگ حرفی برای دفاع از خودش داشته باشد.

کند تا پرونده به گیرد و درخواست یک مأمور دیگر میروزها سرهنگ پرونده را از او می

 سرانجام برسد.

حتی  کرده بودتازگی ازدواجتوانست حرفی دست پا کند. دختر بهکرد نمیهرچه فکر می

دن برای دیدختر هنوز تمامی وسایلش را به خانه شوهرش نبرده بود به گفته شوهرش 

کند و از آن موقع دیگر هیچ خبری از او نشد تا اینکه سه روز ادرش خانه را ترک میم

اوان همه باید ت» با یک یادداشت بعد جسد دختر جوان را جلوی خانه شوهرش پیدا کردند.

 «بدهند

دگی قدر سرش به زندختر بیچاره نه باکسی دشمنی داشت نه به کسی بد کرده بود آن

از زمانی که او ناپدید شد مردم شهر همراه  را دوست داشتند.خودش بود که همه او 

 کردند.تر اطراف شهر و جنگل را جستجوخانواده دخ

خوبی او باید تاوان پس بدهد؟ آیا شد چرا دختری بهبهمن اصالً متوجه آن جمله نمی

ت او جوان معلم مدرسه اس منظور قاتل از تاوان دادن با شوهر دختر بود؟ شوهر دختر

ا خاطر دختر جوان آنج اش بهولی باوجود مخالفت خانواده اینکه برای شهر دیگری بودبا

قدر آدم خوب و آرامی جا هم مشغول کار شد. او آنرا برای زندگی قبول کرد و همان

 توان به او مشکوک شد چه برسد قاتل همسرش باشد.است که نمی

 کرد کمی از اینشدن چای تالش میصدا زد بهمن به بهانه تمام  سرهنگ بار دیگر او را

 پازل آشفته در ذهنش مرتب کند.

 کدامیچههای باشخصیتی بودند به گفته خانواده دختر خواستگارهای قبلی دختر هم آدم 

بهمن نفسی بیرون داد به سمت دفتر سرهنگ حرکت  با شنیدن جواب نه مزاحم او نشدند.
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سرهنگ مشغول صحبت با تلفن بود او درباره وقتی وارد شد  کرد درب اتاق باز بود او

عرضه نشان دادن پلیس در زد که با نشر خبرهای کذب باعث بیخبرنگارانی حرف می

ها برخورد شود او بدون خداحافظی تلفن را خواست با آنها شده بودند و رسماً میرسانه

 طرف بهمن چرخید و کمی به او نزدیک شد.قطع کرد به

 دردبخوری پیدا کردی؟بهخب سرنخ « 

 بار دیگر تلفن سرهنگ زنگ خورد

 هرروز بهت فشار می وضع همینه، نباشِمانی که جوابی برای این پرونده  ببین تاز« 

 یارن؟

به بهمن نگاه کرد منتظر جوابی از سوی او بود تاکمی خودش را آرام کند و به قول 

 ها.خودش جوابی برای آن تلفن

 «هیچی»

همه فکری که پشت درب اتاق با خودش داشت را با کرد باآنفکر نمیبهمن خودش هم

 یک کلمه هیچی تمام کند.

خورد سرهنگ توقع چنین جوابی را نداشت پس از قطع شدن تلفن همچنان زنگ می

 تلفن را برداشت تا دیگر دوباره زنگ نخورد. تلفن این بار

 ها نیستهیچی جواب این زنگ« 

 شود.زمان مأموری وارد اتاق میهم و زنگ خورد.این بار تلفن همراه ا

 رئیس خبر دادن یه دختر دیگه ناپدیدشده« 

تحمل دزدیدن یک دختر دیگر را نداشت  شود و اصالًبهمن از شنیدن خبر ناراحت می

دوست داشت یکی از همکارانش بیاید و بگوید دختر در گوشه از شهر صحیح سالم با 
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ها فرار کرده بودند ر مخالفت پدر مادرش با ازدواجشان آننامزدش حضور دارد و به خاط

 کنداو سریعاً بلند شد ولی سرهنگ او را صدا می

 کیان آرا؟«  

 کند.ایستد و به سرهنگ نگاه میبهمن می

 خوامخبرای خوب می« 

ه قتل برسد ب استرس داشت اگر این دختر هم مانند دختر قبلی ولی کردید بهمن با سر تای

بهمن از اتاق بیرون رفت سرهنگ جواب تلفنش  خواهد بدهد.جواب سرهنگ را چه می

دختری دیگر  دهد. فرمانده او پشت خط بود و درباره جزئیات خبر ناپدید شدنرا می

خواست باخبر شود.می



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 فصل دوم

را چندین بار زد.بهمن در خودش استرس  دناپدید شده بو بهمن درب خانه دختری که تازه

 دانست از کجا شروع کند.کرد و نمیرا حس می

یکی از  کنندمیکرد همین که درب خانه را برای او باز زیر لب با خودش زمزمه می

الً گم و او اص حضورداشتهبگوید دخترک پیش یکی از آشنایانشان به او  اعضای خانواده

 نشده بود.

برای باز کردن درب خانه اقدامی نکرد او بار دیگر زنگ  چند دقیقه گذشت کسی بااینکه

 را فشار داد با خودش فکر کرد شاید زنگ خراب است برای همین به درب خانه کوبید.

 .ردی پیر درب را روی او باز کردگذرد که مچند ثانیه نمی

 منتظر بود تا مرد حرف بزند.هایش به هم چسبید و چیزی نگفت برای لحظه لببهمن 

 ؟بفرماید« 

 بهمن کمی نزدیک شد

 از آگاهی مزاحمتون میشم« 

 کارت شناسایی خود را به مرد نشان داد. 

 دخترم پیدا شده؟« 

 سکوت کرد. برای لحظه ای همه چی برعکس تصورات بهمن اتفاق افتاده بود.

 می تونم بیا داخل« 
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ر اش آمدن مأمور را خبل خانه رفت تا به بقیه خانوادهید کرد و زودتر به داخمرد با سر تای

 دهد.

اندازد. بهمن با مکثی کوتاه وارد خانه شد و نگاهی سر سری به همه گوشه کنار خانه می

 و گل پر شده بود. درختیک خانه با بافت قدیمی حیاطی نسبتاً کوچک که با 

بهمن  به داخل خانه برود. و منتظر بود تا همراه بهمن مرد جلوی ورودی خانه ایستاد

 هایش را در آورد و همراه مرد به داخل خانه رفت.کفش

 کمی .کرداینکه دخترش ناپدید شده بود مانند تمامی مادرها گریه و بی قراری می مادر از

هم عادی بود چون خبر ناپدید شدن دختر قبلی و پیدا کردن جسدش از سوی رسانه و 

 کرد.ده بود بهمن ترس و بی قراری مرد و زن را درک میها در کل شهر پخش شروزنامه

 مادر با بغض به بهمن نزدیک شد.

 دخترم پیدا شده؟« 

دختری به زن نزدیک شد و از او خواست  کرد اوضاع را بدتر دید.بهمن از آنچه فکر می

خواست تا همسرش را آرام کند و آنها را تنها مرد از دختر می آرامش خود را حفظ کند.

 بگذارد.

 کرد با اسرار دختر به داخل اتاقی رفتند.زن همانطور که بی قرار می

 همین دوتا دختر دارین؟« 

 مرد به دختر نگاه کرد

 یم، اون عروسمونه همسر پسر بزرگممای دونه دختر دار« 

پسری با قد هیکل نسبتاً درشت و ورزشکارانه رو به روی بهمن ایستاده بود به پسر  

 دیگرش که درگوشه دور از آنها ایستاده بود اشاره کرد.

 پسر کوچیکمه« 
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بهمن متوجه شد توسط پدر و برادرهای دختر محاصره شده کمی باعث فشار روی او شده 

 دانست از کجا شروع کند.بود نمی

رد او کرسید او به طرف مادرش رفت و سعی میتر به نظر میتر خیلی آرامکوچکبرادر 

داد که تا چند ساعت دیگر خبری از سودابه خواهد شد. بهمن را آرام کند. او را دلداری می

 داخل خانه را چشمی بررسی کرد.

 دشمنی نداشتین؟ اختالفی، باکسی« 

 نه؟« 

 رش صحبت کندکرد بیشتر از پدتر سعی میپسر بزرگ

 االن چی میشه؟« 

تواند او را متقاعد کند برای همین سعی کرد از بحث با او دوری دانست که نمیبهمن می

 کند.

 هیچی باید منتظر خبری از خواهرت باشیم« 

 همین؟« 

 بهمن برای لحظه عصبی شد.

 آگه تو ماموری بسم اهلل« 

 گشت. برای لحظه سکوت بین آنها برقرار شد به طرف مرد بر

 اتاقشو می تونم ببینم؟« 

 آره« 

 22بهمن دنبال او حرکت کرد و به داخل اتاق دختر رفت فضای اتاق اصالً به یک دختر 

دیوار اتاق پر بود از عکس خواننده ایرانی و خارجی از تصویرهای  رویخورد ساله نمی
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صویرها ت بعضیدر  آمد.به چشم می نقاشیو  موسیقیعالقه او به  کشیده شدهکارتونی 

 برگشت مردبهمن به طرف  خورد.های عاشقانه و ناراحتی به چشم میرابطه

 نامزد داشت« 

 مرد به پسرش نگاه کرد.

 نه مرد

ف برادر کوچک با تردید به حر کنند.بهمن از مکث بین آنها متوجه شد چیزی را پنهان می

 آمد

 ساله در ارتباط بود 40خواهرم بامردی حدوداً « 

خواستند او حرفش را ادامه دهد اما انگار نمی برادر بزرگ تر به او نگاه کردندپدر و 

 برادرکوچک بدون توجه به آنها حرفش را ادامه داد.

 مطمئنم با حرفای اون مرد گذاشته رفته تا مارو تحت فشار بذاره« 

 به قدری خیال بهمن راحت شد.

 خواهرت چطوری باهاش آشنا شد؟« 

 کردندکرد و در برابر گفتن همه واقعیت یا اتفاق مقاومت میمی چیزی آنها را اذیت

 ه بود برای درمان افسردگی رفت مطبش...خودکشی کرد« 

طه ولی برادر کوچک که انگار راب خواستند تا اتاق را ترک کندتر از او میپدر و برادر بزرگ

 نشان داد.نزدیکی با خواهرش داشته نسبت به رفتار انها با خواهرش واکنش 

 پسرعموم اصرار داشت با خواهرم ازدواج کنه« 

 را داشتشنید که برای او حکم یک سرنخ خانواده می باز چیزی از آن

 خب« 

 خواستاون مخالف بود خودش نمی مرد« 
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 شما اصرار کردین؟« 

 نه تربرادر بزرگ« 

 کند تا حرف او را تائید کند.تر نگاه میبهمن به برادر کوچک

شد بخصوص از وقتی که فهمید با ی راضی نبود، ولی کالً باعث مزاحمتش میهیشک« 

 روانپزشک در ارتباطه

 کجا می تونم ببینمش؟« 

 آگه خواهرم پیش اون باشه؟ داره،مرکز شهر کلینیک « 

 بهمن کاغذی به سمت مرد گرفت

 آدرس« 

رود با آنها صحبت ها میداند که بهمن نزد آننویسد او میمرد با بی میلی آدرس را می

 کند مرد نگران آبرویش بود.می

کرد با اختالف خانوادگی رو به رو است و هر آن ممکن است بهمن با خودش احساس 

 این پرونده حل شود و نیازی به نگرانی ندارد.

رفت. او در حالی که همه میبهمن همچنان با خودش درباره قاتل دختر قبل کلنجار 

رد کناراحت در گوشه به حال خود رها شده بودند از خانه بیرون رفت و باخودش فکر می

رسروانپزشک حتماً به دختر می که با تحت فشار قرار دادن
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شهر بوده نزدیک چهار سال گذشته بود حسابی در آن از آخرین باری که بهمن در آن 

کرد بهمن آنقدر درگیر پرونده قتل دختر جوان شده شهر غریبه بود و احساس تنهایی می

بود که تنها یک بار توانسته بود رامین و احمد از دوستان دوره دانشگاهش که ساکن 

ه عقب برگردد و دوره همان شهر بودن را مالقات کند. بهمن گاهی اوقات دوست داشت ب

دانست تجربه کند ولی خوب می یک بار دیگر هایشدانشگاه را کنار همکالسی

 افتد.هایش هیچ موقع اتفاق نمیرؤیاپردازی

از زمانی که متوجه عالقه سودابه به هنر شده بود دوباره رؤیاپردازی و تخیالت بهمن  

اشته که از بچگی د عالقه ایدوست داشت یک نویسنده باشد  دست به کار شدند. بهمن

و برای رسیدن به آن زحمات زیادی کشیده بود زحماتی که هیچ وقت از سوی خانواده یا 

از  او پسنکرد همه توقع داشتن  درک نشد و کسی به استعداد او توجه ایاطرافیانش 

 اتمام تحصیل سر کار دولتی برود.

نمی آمد بهمن ی هیچگاه برای خانواده بهمن یک شغل یا حرفه به حساب گنویسند 

کرد اگر برخالف دانست اما هربار خودش را متقاعد میمقصر می گاهی خودش را

شد که بهمن هیچ وقت این نها میکرد باعث آزردگی آاش عمل میانوادههای خخواسته

یمات کرد اینکه تمام تصمفکر می کرد ولی وقتی بهمن به قبلاتفاق او را خوشحال نمی

 .کرداش گرفته شده احساس درماندگی میاش توسط خانوادهمهم زندگی
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مدرسه هنگام انتخاب رشته دوست داشت وارد مدرسه هنر شود اما با بهمن در زمان 

رای بدر هنگام انتخاب رشته و  را انتخاب کردمخالفت خانواده در نهایت رشته کامپیوتر 

هایش را توانست در بهترین دانشگاه هنر درس بخواند و رؤیاپردازیاینکه می با دانشگاه

در این شهر ادامه داد و پس از اش رشته کامپیوتر را با مخالفت خانواده ولیادامه دهد 

ای پدرش هام دانشگاه با اصرار خانواده به سربازی رفت و در میانه سربازی با پیگیریاتم

 پلیس شد او وارد سازمان مأمورین

ماه لب مرز و شهر  3و بعد از آن به مدت  شدنه ماه در شهر اراک مشغول آموزش بهمن 

که هربار دوست داشت از انجا فرار  می گذشتانجا انقدر به او سخت در  رفتزاهدان 

یری با پیگتا اینکه اش درخواست کرد نقدر از خانوادهکند اما شهامت این کار نداشت ای

 .به شهر خودش انتقال دادنداو را های پدرش 

کرد ولی کم کم اوایل از اینکه از آن جهنم بیرون آمده بود احساس آسودگی میبهمن 

چگاه کنند و هیاش به شدت برای او تصمیم گیری میمتوجه این موضوع شد که خانواده

اش برای او دختری را انتخاب شدند حتی خانوادههای او ارزش قائل نمیبرای تصمیم

 از کار گذشته بود ای به او نداشت ولی کارده بودند که بهمن هیچ شناخت و عالقهکر

داد باید با آن دختر ازدواج اش همچنان ادامه داشت و اگر او کاری انجام نمیفشار خانواده 

کرد اش تصمیم گیری میکرد کاش از اول خودش برای زندگیکرد او گاهی فکر میمی

ر ش را مقصاش با او مثل بچه رفتار میکرند او خودت ولی خانوادهسال داش 26با اینکه او 

 دانست.ها میاین اتفاق

باید به شهری دیگری برود ولی او بخاطر  متوجه شد یکی از همکارانشتا اینکه بهمن 

 این موضوع فرصت احساس کرد توانست ان شهر را ترک کند بهمنبیماری مادرش نمی

 زندگی اشجای همکارش به ان شهر برود تا دور از خانواده مناسبی برای او است تا به
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سال بار دیگر به شهری که دران درس خوانده بود برگردد و برای  4کند از طرفی پس از 

 .خودش زندگی کند

ه ولی بهمن تصمیمش را گرفته بود با اینک کردند تاش به شدت مخالفینکه خانوادها با 

خواست به ی اینبار برای او این سفر فرق داشت او میاش دور بود ولسال از خانواده 4

تواند برای خودش تصمیم گیری کند با اینکه دوست نداشت اش اثبات کند میخانواده

 رگرفت از طرفی زندگی داش را ناراحت کند ولی تصمیمی بود که باید از اول میخانواده

زندگی خوابگاهی انجا را تجربه  سال در دانشگاه و 4ن شهر برای او ترسناک نبود او قبل آ

دانست امدنش دلیل دیگری کرده بود و دو الی سه دوست انجا داشت ولی بهمن خوب می

 اش بود.هم دارد او دنبال تهمینه همکالسی

ه کرد شاید اگر بسال گذشته بود ولی طی این سالها همیشه به او فکر می 4با اینکه  

 ودبکرد شاید بعد این همه سال دیگر دیر شده یعقب برمیگشت به راحتی او را ترک نم

 باشد.اج کرده و تهمینه با همان مردی که او هیچ وقت متوجه نشد کیست ازدو

 از او پیدا کند. هیچ خبر یا آدرسی دن شهر آمده بود موفق نشاز زمانی که بهمن به آ 

همین خاطر پس از انتقال به این  به ادامه دهدنویسندگی را  بهمن تصمیم گرفته بود

ای به این پیچدگی رو به کرد با پروندهشهر وارد اداره اگاهی شد اما هیچ وقت فکر نمی

رو شود.
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سرصدای ناشی از کرد شد. بهمن وارد کارگاه نجاری که عموی سودابه در آنجا کار می

در حال برش  ایه یت با پرسجو پدر میالد را در گوشداد ولی نهاها او را آزار میدستگاه

رفی کرد و برای اطمینان بیشتر کارت عرفت و خودش را مدید. به سمت او کاری چوب 

مرد در شوک بود اما وقتی متوجه شد  ایشناسایی خود را به مرد نشان داد برای لحظه

بهمن متوجه  شود او را به کناری به دور از سر صدا برد.عث ازار بهمن میسرصدا با

 دستش زبر شده بود. های مرد شد که از کار زیاد چروک و پوستدست

اش اش برابر اظهار خانوادهبهمن درباره میالد با او صحبت کرد و اینکه سودابه برادرزاده

باشد و میالد به دلیل خبری از او نمی دو روز قبل بدون اطالع خانه را ترک کرده و هیچ

فاقی هرنوع اترخ دادن اینکه خواستگار او بود ولی سودابه و خانواده او مخالف بودند امکان 

 وجود دارد او از مرد خواست اگر اطالعی از پسرش دارد به او بدهد.

ها خونه وقتمن خبری ازش ندارم... یعنی بعد اینکه با ازدواجش مخالفت کردیم بیشتر « 

 زد.نمی اومد یا آگه می اومد با ما حرف نمی

بهمن متوجه شد که پدر مادر میالد هم با ازدواج او مخالف بودن چون آنها این نظر را 

 تواند یک زندگی را اداره کند.داشتند که پسرشان هنوز بزرگ نشده و نمی

 االن برادرم بخاطر رفتن دخترش از پسر من شاکیه؟« 
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جه ناراحتی مرد از برادرش شد سعی کرد طوری حرف بزند تا اختالفی از سوی بهمن متو

 او به وجود نیاید.

نه هنوز ولی خب طبق گفته برادر زاده هاتون میالد سابقه چند با مزاحمت برای سودابه « 

 رو داشته

 پسرم کله خراب هست ولی ادمی نیست که بخواد کسی رو بدزده یا آسیب برسونه« 

 هستامکانش « 

ها زهترسید همه کاسه کوکرد میاز آنجایی که مرد نسبت به پسرش احساس نگرانی می

 د.فرهاد تمدن را پیش کشی ا روانشناساش باب شود بحث ارتباط برادرزادهسر پسرش خر

 برادرم درباره ارتباط دخترش با اون روان شناس چیزی گفته؟« 

 آره...کی می تونم با پسرتون صحبت کنم« 

یقتاً خبری ازش ندارم شنیدم همراه چند نفر از دوستاش داخل جنگل دورهم جمع حق« 

 میشن

سال قبل هنگامی که در آن شهر  4بهمن درباره دورهمی داخل جنگل کنجکاو شد 

هایی از دورهمی دختر پسر داخل جنگل شنیده بود ولی هیچوقت دانشجو بود زمزمه

 اطالحی نداشتن.ین موضوع خودش انجا را ندید حتی رامین و احمد از ا

بهمن که حسابی از سرصدا کالفه شده بود سعی داشت هرچه زودتر انجا را ترک کند از 

پسرش ندارد قطعاً  دری درگیر کار است که هیچ خبری ازطرفی مشخص بود مرد به ق

 کرد.پسرش کجا هست یا چند روز با آنها تماسی نگرفته او را ناراحت نمی اینکه

بهمن شماره تماس میالد را  کرد.ودن پسر برای آنها هم آرامش ایجاد میشاید دور ب 

 گرفت و به مرد تاکید کرد در صورت دیدن پسرش حتماً همراه با او به دفترش بیاید.

 حتماً« 
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آید بدون اینکه به چیز دیگری فکر دانست هیچوقت میالد پیش او نمیبهمن خوب می

کرد که حتی به او اجازه نداد درباره قدر او را اذیت میکند از کارگاه بیرون رفت سرصدا ان

 حرفایش با پدر میالد کمی فکر کند.

*** 

 های نزدیک سودابه بودند نشسته بود سعی داشتبهمن رو به روی سه دختر که دوست

آنها را مجاب کند اگر خبری از سودابه دارند به او بگویند یا به نحوی او را مطلع کنند تا 

 یشتر از این طوالنی نشود.پرونده ب

خترها د او قصد داشت با ترساندن و تحت فشار قرار دادن دخترها به سرنخی درست برسد.

 کردند انگار آنها هم از سودابه بی اطالع بوند.فقط او را نگاه می

 شما در جریان ارتباط سودابه با اون روانشناس بودین؟« 

داشت سعی کرد با جواب دادن خودش را راحت یکی از دخترها که خیلی از بقیه استرس 

 تا مشکلی برای او پیش نیاید. کند.

 آره« 

واب دختر دیگری ج بهمن منتظر بود تا او یا دو دختر دیگر درباره روانشناس حرف بزنند.

 او را داد که قطعاً بهمن منتظر آن نبود

 ما چیز زیادی نمیدوینم« 

شود درباره حسادت سودابه صحبت کرد و  دختر اول که منتظر بود حرف دوستش تمام

کرد آنها قصد دارند آن مرد را از او بگیرند. دخترهای دیگر از این حرف اینکه او فکر می

او زیاد استقبال نکردند انگار دوست نداشتند مدیر دانشکده یا بهمن درباره آنها فکری 

 دیگر داشته باشند.

 پسرعموش چی؟« 
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کرد تر ساکت بود و حرفای دوستانش را تائید یا تکرار مییکی دیگر از دخترها که بیش

درباره مزاحمت چند باره پسرعمویش به سودابه و اینکه حتی با روانشناس جلوی درب 

 دانشگاه درگیر شده بود را با بهمن در میان گذشت.

 بعد چی شد؟« 

 اصالً پیگیری نکرد هیچی مرد خیلی باشخصیتی بود،« 

دانست پای او چقدر گیر است دنبال شکایت اد بخاطر اینکه میبهمن با خودش گفت فره

 رسید.از پسر نرفت او خیلی باهوش به نظر می

 دختر اول با آن همه استرس دوباره بحرف آمد.

 داد...ما سعی کردیم بهش بگیم این رابطه به صالحش نیس ولی حرف گوش نمی« 

ست هرکدامشان چقدر دوست دانبهمن متوجه اغراق در حرفای دختر شد و خوب می

داشتند جای سودابه با مرد روانشناس در ارتباط بودند. شاید بخاطر همین بود که سودابه 

 دیگر با آنها مثل سابق نبود.

تگوها و تمامی گف بیرون رفت چ سرنخ بدرد بخوری پیدا نکرد از آنجابهمن درحالی که هی

انست که پرونده سودابه هیچ ارتباطی دکرد او یک چیز را خوب میرا در ذهنش تکرار می

پیدا  لحظه هیچ وجه مشترکی بین آنها این با ناپدید یا قتل دختر دیگر نداشته یعنی تا

 نبود.

ها بازی سودابه است تا با تحت فشار قرار داد که همه این اتفاقاو به خودش امید می

اقی که برای دختر قبل ترسید اتفطرفی بهمن می از راضی کند. هااش آندادن خانواده

 افتاده بود. برای سودابه هم افتاده باشد.
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داد ذهنش را درگیر همان ایده اولش کند. در حالی که سرهنگ چندین بار بهمن ترجیح 

همیتی االعاتی در ارتباط با پرونده کرد ولی بهمن او پیام داد و تقاضای جزئیات و اطبه 

 جواب گذاشت. به پیام های سرهنگ نداد و همه را بدون

کرد.ها را مرور میا خودش اتفاقبهمن جلوی مطب روانشناس ایستاده بود و ب
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آنجا شد چند زن داخل مطب بهمن درب مطب را باز کرد و خیلی آرام و با احتیاط وارد 

 درب اتاق دکتر نشسته بود.ای از اتاق نزدیک یک منشی در گوشهحضور داشتند. 

 های بهمن نشان نداد و مشغول کارش بود.منشی هیچ توجهی به سرصدای ناشی از قدم

ظه این لح توانستفراموش کرد نمی اای همه چیز ربرای لحظه و ؛بهمن به میز او رسید

 باور کند را

 ازقبل وقت گرفتین؟« 

دختری  کردهیچ وقت فکر نمی توانست حرفی بزند اوبهمن دهانش بسته شده بود نمی

بهمن به برچسب  سال داخل مطب یک روانشناس پیدا کند. 4را که دنبالش بود بعد از 

 روی لباسش منشی دقت کرد که نوشته بود تهمینه کامل

 تهیمنه بدون اینکه سرش را باال بیاورد حرف را تکرار کرد.

 برای امروز وقت گرفتین؟« 

 نه« 

 برای امروز نمیشه« 

شد منتظر بود تا تهمینه سرش را باال بیاورد و با دیدن صورتش مطمئن بهمن باورش نمی

 شود.
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 من از آگاهی اومدم

ه شد در حالی ک تهمینه با شیندن اسم مأمور سرش با باال آورد. او هم مثل بهمن شوکه

 زد از جایش بلند شد.لبخند می

 کنی؟خوبی؟ اینجا چیکار می« 

 کنی برای من مفصلهتو اینجا چیکار می« 

 بهمن اشاره به اسلحه خود کرد که به نوعی دیگر یک پلیس است.

تهمینه هنوز شوکه بود سعی داشت خوشحالی خود را کنترل کند در حالی که او هم از 

بهمن متوجه کبودی روی صورت تهمینه شد که او با قسمتی  دیدن بهمن شوکه شده بود.

 ه بود.از شالش را روی کبودی را پوشاند

 با دکتر چیکار داری؟« 

 مربوط به کارمه...هست« 

 اره« 

بهمن درباره سودابه و اینکه او را اینجا دیده با تهمینه صحبت کرد متوجه ناراحتی هنگام 

 کرد.صحبت تهمینه در باره دختر شد که بهمن درکش نمی

همن ه سمت بهن بهمن برای بار دیگر درگیر شده بود تهمینه چند قدمی برداشت اما بذ

 برگشت.

 ...بگم« 

 بهمن بالفاصله حرفش را قطع کرد.

 بهمن کیان آرا...

 اشد.بتهمینه لبخندی زد بهمن متوجه شد قطعاً تهمینه منظورش چیزی جز اسم او می

 باید با خودش صحبت کنم. بگو از آگاهی اومدم« 
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ور که در انجا حض بهمن در حالی که به افرادی تهمینه لبخندی زد و به اتاق دکتر رفت.

ه به کرد لبخندی که در گذشتبه لبخند تهمینه فکر میولی در ذهنش کرد نگاه  داشتند

 جا در آورده استیر این بود چگونه تهمینه سر از آنذهنش درگ شدت به آن عالقه داشت.

 شد.آمد بیشتر ذهنش درگیر میقسمت کبودی صورت تهمینه وقتی یادش می

بهمن تمام تصوراتی که از  ن مردی چاق و نسبتاً کچل برگشت.او با صدای فرهاد تمد

یک مرد جذاب در ذهن داشت را فراموش کرد شاید هرکسی جای بهمن بود فرهاد را 

دابه به او عالقه کرد که دختری به زیبایی سومردی خوش چهره و خوش اندام تصور می

توانست درک کند چطور دختر نمیی حاال همه چیز فرق کرده بود بهمن مند شده باشد ول

سودابه به فرهاد عالقه داشت شاید پول جواب این فکر بهمن بود یا شاید زیبایی  به زیبای

 مالک سودابه نبود.

 تمدن هستم« کنددستش را دراز می» بفرماید؟

فرهاد به طرف تهمینه بر گشت و از  بهمن پس از دست دادن با او روی صندلی نشست.

ای هها و زمزمهبهمن متوجه نگاه ی آنها نوشیدنی برای پذیرایی بیاورد.او خواست برا

 کردند شد.درگوشی دخترها که درباره او صحبت می

 چه کاری از دست من بر میاد؟« 

 بهمن برای چند لحظه مکث کرد در این فکرد بود از کجا و چگونه شروع کند.

خند جلوی آنها گذشت بهمن متوجه لبدو لیوان نوشیدنی گرم  شد و تهمینه به انها نزدیک

و برای جبران اوهم لبخندی زد ولی نه به زیبایی تهمینه او  شدتهمینه  زیبا و دلنشین

باخودش فکر کرد چرا دختری به زیبایی او باید گوشه چشمش کبود باشد تهمینه متوجه 

 نگاه بهمن شد انگار حس بدی به او دست داده بود.

 خسروی برام بگین؟میخوام درباره سودابه « 
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 اش در هم رفت.فرهاد که توقع شنیدن اسم سودابه را نداشت چهره

 چطور؟« 

خواهد جلوی افراد حاضر درباره فرهاد سعی داشت کوتاه حرف بزند مشخص بود که نمی

 سودابه صحبت کند.

 بیمارم بود ...شناسمآره می« 

 فقط بیمار؟« 

 فضای انجا برای فرهاد سنگین شده بود.

 متوجه نمی شم؟« 

 یعنی شما قصد ازدواج با سودابه رو نداشتین؟

 فرهاد از این حرف او شوک شد

 ...نه !من« 

فرهاد خیلی قطعانه حرفش را زد انگار همه حرفا دورغ بوده یا اینکه سودابه یکطرفه به 

 او عالقه داشت

 اون بیمارم بود...من فقط کاری کردم که به زندگی ی جور دیگه فکر کنه« 

 کنید؟شما با همه بیماراتون رابطه نزدیک برقرار می

ی کرد خیلی آهسته در حالفرهاد برای لحظه زبانش گرفت و کامالً در شوک بود سعی می

ن صحبت مصدایی انها به گوش دیگران نرسد صحبت کند شاید از اینکه داخل اتاق با به

 نداشت.نکرده بود پشیمان بود. قطعا توقع صحبت درباره تهمینه را 

 خانواده دختر ادعا کردن دخترشون قصد ازدواج با تو رو داره؟« 

 رسد که او واقعاً قصد ازدواج با دختر را داشته باشدبرای بهمن کمی عجیب به نظر می

 خوریمولی من هزار بار بهش توضیح دادم ما به درد هم نمی ...اون اصرار داشت« 
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 چرا به رابطه تون ادامه دادین؟« 

دانست که با دختر در ارتباط بوده ولی جواب قانع کننده برای لبخندی زد او می فرهاد

 کرد تا به جوابی برسد.بهمن نداشت یا شاید فکر می

 گفتم اون فقط بیمارم بود؟« 

 ساعته خبری از دخترشون نیست؟ 48خبر داری خانوادش مدعی شدن که « 

 وجه با او ارتباط برقرار نکرده بود.فرهاد لبخندی دیگر به حرف بهمن زد بهمن به هیچ 

 من خبری از اون دختر ندارم.« 

بهمن کم کم باورش شده بود که دختر بیچاره مورد سو استفاده او قرار گرفته است حتی 

بهمن به چهره رنگ  اگر هم عالقه بود با این اتفاق از سوی فرهاد فراموش شده بود.

 کردپریده فرهاد نگاه می

 ز دختر داشتی بهم اطالع بدی.بهتره خبری ا« 

 من خبری ندارم مطمئن باش« 

 شمارمو برات میذارم منتظرم خبر خوب بدی« 

 د.گویی قرار بود احساس آشفتگی کن رسیدکالفه به نظر می فرهاد واکنشی نشان نداد

 خداحافظ« 

 ونوشت  اش را روی برگهبهمن به سمت تهمینه رفت و شمارهاتاقش رفت به فرهاد 

بهمن هنگام خارج شدن متوجه لبخند تهمینه شد دوباره قسمت کبود  زد. اولبخندی به 

ا این اتفاق برای او چر این چیزی بود که نگرانش می کرد او در ذهنش نقش بست.

 ؛پرسیداین کار را با صورت زیباش انجام داد است شاید باید از او میافتاده؟ یا چه کسی 

 و با خودش فکر کرد شاید چیز مهمی نباشد.اما در لحظه فکرش عوض شد 
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کرد اینکه فرهاد انگار زیاد از حد بی های فرهاد فکر میبهمن در میسر به رفتار و حرف

رسید شاید اوهم در جریان نبود یا شاید دختر قصد داشت او را خبر و بیخیال به نظر می

تی ختر اهمیتی نداشت و حهم تحت فشار بگذارد یا شاید برای فرهاد اصالً ناپدید شدن د

 کرد.او را خوشحال هم می

ولی چیزی که حاال برایش اهمیت داشت تهمینه بود که بعد از مدتها او را دیده بود کلی 

بود تا تهمینه با او تماس  پرسید او منتظرسؤال در ذهنش پیش آمده که باید از او می

 بگیرد

 
 

 



 

 

 فصل ششم

هایش را برمی داشت انگار کسی دنبالش بود یا از کسی فرار بهمن خیلی سریع قدم

کشید وقتی مطمئن شد سرهنگ در دفتر خود حضور او به طور مخفیانه سرک می کرد.می

 هایش را تندتر کرد و به طرف دفترش رفت.ندارد دوباره قدم

او همین که به طرف اتاقش پیچد متوجه سرهنگ شد که جلوی اتاق او حضور داشت و  

گرفت از اینکه بهمن جواب از همکارش درست روبه روی اتاق بهمن سراغ او را می

 زد.داد عصبی بود و غر میتلفنش نمی

سرهنگ با مکث به سمت بهمن حرکت کرد و بهمن مجبور شد دوباره راه آمده را برگردد 

 گشت تا خودش را از دید سرهنگ پنهان کند.دنبال جایی می

بهمن به داخل آشپزخانه رفت چند نفر از همکارانش آنجا حضور داشتند بهمن برای اینکه 

کسی متوجه غیرعادی رفتارش نشود سراغ یخچال رفت و بدون اینکه به چیزی به چیزی 

ن را آ اخلش چیزی بردارد دربنگاهی انداخت و بدون اینکه از د دست بزند درون آن را

 بست.

او متوجه چای روی گاز شد شاید چیزی به اندازه نوشیدنی گرم او را در آن لحظه آرام 

ای  اما چیزی پیدا نکرد مجبور شد کاسهکرد داخل قفسه کابینت دنبال لیوان گشت نمی

 ن بریزد.آ را بردارد و چای را داخل
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انه بیرون رفت درب اتاق سرهنگ باز بود او سرش ت و از آشپزخبا احتیاط کاسه را برداش

ث شد و باعچای از کاسه لبریز می هایش را تندتر از قبل کرد.را پایین گرفت و قدم

تر و بیشتر ششد استرس اینکه سرهنگ او را ببیند در بهمن بی او سوختن قسمتی از دست

 اقش رفت.انسی اتاق سرهنگ را رد کرد و به داخل اتشد اما او باخوش شمی

 پیش او گردد و بهتر استسرهنگ دنبال او میهمکارش از اتاق روبه رویی اعالم کرد 

 برود اما بهمن توجهی نکرد و درب اتاق را بست و با مکث قفل کرد.

بهمن لیوانش را بر داشت و چای را داخل آن ریخت به سمت پنجره رفت نگاهی به 

 پرده اتاق را کشید شروع به باریدن کند.اسمان انداخت هرآن ممکن بود باران شدیدی 

 .تا فضای اتاق تاریک شود

 او سمت تابلویی که روبه رویش قرار داشت رفت اسم سودابه و همچنین میالد و فرهاد،

مکث کرد و بعد اسم خانواده و دوستان سودابه را  لحظه ای تهمینه را روی تابلو نوشت.

 هم به تابلو اضافه کرد.

ساله و که طی  22سودابه تمامی فکرهایش را کنار هم گذشت دختری  او ابتدا درباره

کرد از سوی احساس می ذره ای های دوستانش دختری سرکش و جسور بوده اگرگفته

داد تا ان را جبران کند مثل گیرد تمام سعی خود را انجام میکسی مورد آزار قرار می

 اد بود.کاری که او با یکی از استادهای دانشگاهش انجام د

استادش بخاطر دیر آمدن سودابه را از کالس حذف کرد و دختر در مقابل تمام خودروی 

بر توانست در برااش بود که نمیاو را مثل یک دفتر خطی خطی کرد شاید همین روحیه

او عاشق مردی سی و چند ساله بود ولی  زورگویی برادر یا خانوادش ساکت بنشید.

ابطه نبودن دختر که همیشه از طرف پدر و برادر بزرگ سرزنش اش راضی به این رخانواده

 رد.تواند برای خود تصمیم بگیشده بود تصمیم گرفت به خانوادش اثبات کند او هم می
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با فرهاد و اصرار به ازدواج با او به صالح او  شدن دانست وارد رابطهشاید سودابه هم می

ردی داشت. مصرار به ادامه رابطه با فرهاد را اش انیست ولی بخاطر لج بازی برابر خانواده

ان به سودابه نش ای به او ندارد البته شاید قبالً عالقه که مشخص بود هیچ عالقه ای

 داد بود ولی در ادامه از او زده شد.

 کرد.توانست با زور او را مال خود میاگر می از طرف دیگر پسرعمویش عاشقش بود.

برد شاید حق با سودابه باشد چید پی میهای ذهنش را کنار هم میبهمن همین که تکه

 کردند ومی وربمجو یاد رفتار خانوادش افتاد چطور او را به کارایی که دوست نداشت 

 گرفتند.هایش را ندید میتمامی خواسته

ی را هیچ واکنشتوانست رفتار فرهاد را درک کند اگر اون عاشق سودابه بود چبهمن نمی

رهاد با زنی شاید ف نگرانی نسبت به رفتن یا ناپدید شدن دختر نشان نداد. ای یا حتی ذره

ا کرد چطور بدیگر بود یا رابطه جدیدی را شروع کرد بود اصالً تهمینه انجا چیکار می

 فرهاد آشنا شده بود.

ام گرفتن از برای انتق تکه گم شده این پرونده بود او بیشترین انگیزه از نظر بهمن میالد

 دختر عمویش را داشت چون سودابه مردی سی چند ساله را به او ترجیح داد.

بهمن با جستجو مشخصات میالد متوجه شد او چندین بار توسط مأمورین به دلیل مصرف 

مواد مخدر دستگیر شده از طرفی اهالی محل از او دل خوشی نداشتند. او به همراه 

اذیت اهالی محله از دست او عاصی بودند شاید اگر حرمت و احترام  دوستانش بخاطر آزار

 دادند تا از شرش راحت شوند.پدرش نبود او را تحویل پلیس می

برابر اظهار یکی از همسایه میالد لب تاب و تلفن همراه یکی از دوستانش به زور از او 

 درنهایت خانواده پسر ترساند تا حرفی نزد اماگیرد و پسرک بیجاره را به قدری میمی
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موضوع را فهمیدن که با پا درمیانی پدر مادر میالد و چند نفر دیگر وسایل را پس دادند 

 و توانستن از آن خانواده رضایت بگیرند.

که  کردبا پدر و مادرش بحث و دعوا می میالد حتی حاضر نشد به سربازی برود و ان قدر

رفت با اتفاق بدی نزد شد ولی هر بار که میالد میآنها از خدایشان بود او از خانه دور با

 گشت.آنها بر می

دانست اگر کسی قصد آزار یا دزدیدن سودابه را داشته باشد آن فرد قطعاً میالد بهمن می

توانست درک کند این بود که چه ارتباطی بین دو اما چیزی که بهمن نمی ؛خواهد بود

دانست باید ه این موضوع فکر کند اما میدختر وجود داشت او اصالً دوست نداشت ب

 خودش را برای هر اتفاقی آماده کند.

دو دختر کامالً با هم فرق داشتند یکی کامالً آرام که همه او را دوست داشتند و دیگری 

 که خیلی سرکش و همیشه از اطرافیانش فراری بود.

سید نر ای ولی به نتیجهکرد فرهاد یا میالد را در به پرونده قبل ربط دهد او سعی می 

همیدن فبا داد بین فرهاد و دختربه قتل رسیده ارتباطی وجود داشت که فقط احتمال می

رساند و همراه با میالد به جایی سودابه برای انتقام از فرهاد دختر را می دزد و به قتل می

 ام دهد.میالد آنقدر او را دوست دارد که هرکاری را برای او انج کند.دیگر فرار می

بود که از نظر بهمن این کار از او  های اطرافیان دختر به قدری خوبهاز طرفی برابر گفت

 ها در حد احتمال بود.آمد گرچه همه اینبر نمی

 رسید یکی پس از دیگری روینوشت و زمانی که به نتیجه نمیبهمن بروی تخته می

 کشید.انها خط می

شد وجه مت فه بودن ذهنش او را خسته کرده بود.بیرون داد مشغولیت و کال بهمن نفسی

 که حاال کامالً سرد شد بود بنوشد. یادش رفته چای اش را
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ای را گرفت تا زمانی که یکی پاسخش را بدهد سرش را برای استراحت روی او شماره

.کرد شاید به چیزی غیر این برسدمرور میمیز گذشت و یک بار دیگر تمامی جزئیات را 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 فصل هفتم

رسد سرش را از روی میز بلند بهمن در حالی که صدای بوق اشغال تلفن به گوش می

او بدون اینکه بخواهد دقایقی را خوابید بود متوجه شد با برخورد دست یا فشار چند  کرد.

ل شده تر از قبدانست چای روی میز ریخته و میز کثیفپرونده که دقیقاً بهمن آن را نمی

 توانست ان را تحمل کند.مینخودش  حتی دیگربود 

رون را مرتب کند از اتاق بیبا دست آب دهان کنار لبش را پاک کرد. بدون اینکه لباسش 

 کشید.ر میرفت او هنوز از خواب گیج بود و سرش تی

 یجه ایدانست به چه نتد بیاورد و نمیتوانست فکرهای قبل خوابیدنش را به یابهمن نمی

 رسیده بود.

بهمن وقتی جلوی درب اتاق سرهنگ رسید متوجه بسته بودن درب اتاق شد خیال راحت  

ره نیست. با احساس آسودگی به سمت آشپزخانه به خودش فشار شد که سرهنگ در ادا

آورد تا فکرهایش را به یاد بیاورد از اینکه چیزی را یادش یا ضبظ نکرده عصبی و می

 ناراحت بود.

غذا خوردن است او سرش پایین  وقتی به اشپزخانه رفت متوجه سرهنگ شد که در حال

صدا از آشپزخانه بیرون برود اما سرهنگ  بود و بهمن سعی کرد خیلی آهسته و بدون سر

که نسبت به سؤال و نتیجه پرونده  آورد و متوجه بهمن شد. بخاطر عجله ایسرش را باال 
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داشت مقداری غذا در دهانش گیر کرد و به بیرون پرت شد او چند سرفه کرد و در نهایت 

 حرفش رازد.

 نمیدی؟کنی؟ چرا گوشی تو جواب معلومه چیکار می کجایی تو؟« 

های بود که صبح بدون اطالع از خانه بیرون رفته و نیمه ای او برای سرهنگ مثل پسربچه

رد بهمن نفسی بیرون داد و دنبال جوابی بود تا آن پیرم شب بیخبر به خانه برگشته باشد.

 یا قانع کند.

 حواسم نبود« 

ت او را نداشت و سمبهمن که تازه از خواب کوتاهش بیدار شده بود اصالً حوصله بحث با 

 گاز رفت و داخل لیوان چای ریخت.

قط ف کنند.همه از یه قتل دیگه صحبت می مگه نمیدونی من تو چه فشاری هستم،« 

مونده خبر به گوش خبرنگارها برسه... وقتی جوابی نداشته باشی دیگه نمیشه جمعش 

 کرد

و بخواهد همراه او شد و دوست داشت از اهای سرهنگ را متوجه نمیبهمن اصالً حرف

 ها بیاد و ببیند هیچ سرنخ بدرد بخوری وجود ندارد.سر صحنه

 با خانواده دختر صحبت کردم« 

د از ترسیانگار او می سرهنگ به او خیره شد و منتظر بود تا بهمن ادامه حرفش را بزند.

 بهمن چشم بردارد و با دیگر او فرار کند.

نام تمدن بود ولی خانوادش نسبت به این رابطه خانوادش گفتن دختره عاشق مردی به « 

مخالفت کردن. برابر ادعای خود تمدن میلی به این رابطه نداشت و همش اسرار خود 

 دختر بود

 سرهنگ خیلی عصبی بحرف آمد انگار او از رابطه آنها خبر داشته



  45    هفتمفصل  

 

 دورغ میگه« 

 فشار بذاره رفته احتمال این هست که دختره بخاطر اینکه خانواده یا تمدن رو تحت« 

 جایی خودشو پنهون کرده باشه

 آید.بهمن کم کم متوجه شد تمامی فکرهای قبل خوابیدنش یادش می

 دیگه« 

یه پسر عمو داره که خواستگارش بود احتمال داره اصالً با پسر عموش رفته باشه چون « 

 پسرعموش هم یکی دو روزیه که خبری ازش نیست

شود مگر دانست که دختر به هیچ وجه ممکن با پسرعمویش همراه نمیبهمن خب می

 .باشداینکه مجبور 

سرهنگ رفته رفته اشتهایش را از دست داد مشخص بود حرفای بهمن برای او بدرد 

 بخور نبود.

 فک نکنم« 

 شود.متوجه حرف سرهنگ نمی بهمن برای لحظه ای

 ر عموش نرفته مگر اینکه دلیلی خاصی داشته باشهآگه عاشق اون مرد بوده پس با پس« 

 .سکوتی بین آنها برقرار شد

 هیچ ارتباطی بین دو پرونده نیست« 

 سرهنگ دست از غذا خوردن برداشت.

ماره ش برای من پیدا کن میتونه خیلی چیزا رو برای ما روشن کنه،پسر عموی دختر رو « 

 شو رد گیری کردی

 د.آمپیامکی برای بهمن 

 نه« 
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 انجام بده سریعا« 

 سرهنگ از جایش بلند شد و مابقی غذایش را در سطل زباله خالی کرد.

وقتی متن پیام را خواند لبخندی زد شخصی از او خواسته بود او را ببیند در انتها  بهمن

 پیام اسم تهمینه نوشته شده بود. اصالً حواس بهمن به سرهنگ نبود.

 من باشهمیخوام پسر عمو فردا تو اتاق « 

 بهمن که غرق در پیام تهمینه بود

 باشه« 

بهمن درخواست تهمینه را قبول کرد ولی حاال ذهنش درگیر  سرهنگ از اتاق بیرون رفت.

 کرد.د او باید میالد را پیدا میخواسته سرهنگ بو

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 فصل هشتم

 شد.مکانی بود که توسط دختر و پسران جوان در داخل جنگل برپا میبهمن ذهنش دگیر 

حتی یک گزارش از وقوع چنین مکانی از سوی کسی  او هیچ آشنایی از آنجا نداشت.

 اعالم نشد بود.

ت تواند اطالعاتی به دسکرد آگه گفته پدر میالد درست باشد قطعاً میبهمن احساس می

 بیاورد و انها را پیدا کند.

دانست از چه راهی سرهنگ باعث شروع استرس در بهمن شده بود نمی هت یک روزمهل

بهمن احساس کرد شاید بتواند از سربازان کمک  ان مکان را پیدا کند. چگونه آدرس

 بگیرد شاید کسی از میان آنها درباره این مکان اطالعاتی داشته باشد.

ها هم در حال بود و بعضیبهمن وارد اسایشگاه سربازها شد هرکسی مشغول کاری 

بهمن جلوی در ایستاده  شد.ها میاستراحت گاهی سرصدا باعث اعتراض و بحث میان آن

گذشت ولی هنوز نه باکادر و نه با بود بااینکه نزدیک دو ماه از آمدنش به آن اداره می

 سربازی صمیمی نشده بود.

زی اشاره زد تا به او نزدیک رسید او به سربا موقتی جرح و بحث میان سربازها به اتما

 شود.

 تو کاری من بیام اونجا« 
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رفت و به قدری او به سمت سرباز می دلش می خواستبهمن توقع این جواب را نداشت 

ا تأخیر ب زد تا دیگر این رفتار را انجام ندهد ولی خیلی زود مثل قبل ارام شد.را کتک می

کرد به او نزدیک شد سرباز در میانه یکی از سربازها در حالی که روی تخت حرکت می

 جای دوستانش را لگد مال کرد. راه حتی چند

 تو ساکن همین شهری؟« 

 آره« 

 شناسی؟این اطراف می« 

 دهند.های انها گوش میبهمن متوجه شد دیگر سربازها به حرف

 بستگی داره تو چی بخوای؟« 

ورهمی نگل نداشت و اصالً درباره دسرباز با اینکه ساکنان شهر بود ولی آشنایی با اطراف ج

 شد خبری نداشت.که داخل جنگل برپا می

د و شناسسمت بهمن آمد و اعالم کرد جنگل را مثل کف دستش می یکی از سربازها به

 گوید شرکت کرده است.در دورهمی که او می

 برای چی میخوای بری اونجا؟« 

 خواست درباره پرونده صحبت کند.بهمن نمی

 فریح باید چیز خوبی باشهبرای ت« 

 تو اصالً قیافت به اونجا نمیخوره« 

 تر این بود تا گول بهمن را بخورد او سکوت کرد.سرباز زرنگ

 منو ببر اونجا« 

 نه« 

 چرا؟« 
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 برای چی باید بهت اعتماد کنم؟« 

از تنها کند. از طرفی سرببهمن متوجه شد تا حقیقت را به سرباز نگوید با او همکاری نمی

 شناسد.کسی بود که اظهار داشت آن محل را می

کرد نمی اصالً فکر رفتسرباز حرکت کرد و به بیرون آسایشگاه رفت بهمن دنبال سرباز 

به  آمد سرهنگ تا فرداولی کاری از دستش بر نمی روزی کارش به یک سرباز گیر کند.

 میالد را پیدا کند.تا او مهلت داد بود 

 چی میخوای؟« 

 پول؟« 

 بهمن لبخندی زد

 باشه« 

 برای چی میخوای برای اونجا؟« 

 گردمدنبال یکی به اسم میالد می« 

 اسمش برام آشناس« 

 شناسیش؟ می «

 نه« 

 کرد سرباز خنده ای

 اونجا هیشکی همدیگرو نمیشناسه« 

سرباز اعالم کرد باید منتظر  نداشت. آمد ولی چاره ایفتار سرباز خوشش نمیبهمن از ر

بهمن متوجه شد چرا تا االن  مشخص شود کی و کجا دورهمی برپا خواهد شد.باشد تا 

ل جنگ های مختلفهیچ خبری از این دورهمی اعالم نشد بود هربار با برپایی در مکان

 گذاشتند.هیچ ردی از خود بجا نمی
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بهمن به تاریکی هوا اشاره کرد و اینکه هرآن ممکن است باران شدیدی شروع به باریدن 

سربازی لبخندی زد و برعکس بهمن  و در این صورت دورهمی برگزار نخواهد شد.کند 

 اعالم کرد اگر دنبال دورهمی است باید دعا کند امشب باران ببارد.

سرباز بدون اینکه  شد چطور با بارش باران مراسم برگزار خواهد شد.بهمن متوجه نمی

 اداره بیرون رفت.حرفی بزند سوار خودرو شد و به همراه چند مأمور از 

بهمن کمی ذهنش را درگیر دورهمی داخل جنگل کرد ولی یادش آمد با تهمینه قرار 

صحبت کند شاید اگر ترس از  با او دانست بعد مدتها باید درباره چه چیزینمی دارد.

که  احساس می کردداد او به تهمینه را بروز می اشاش نبود همان موقع عالقهخانواده

ه شاید االن دیگر دیر شد نداد. به ان ولی بهمن هیچ اهمیتی هتهمینه به او عالقه داشت

بهمن  او عالقه داشت لی بهیبود تا جایی که یادش بود تهمینه با مردی اشنا شده بود و خ

کرد شاید حقه از طرف تهمینه هیچ وقت آن مرد را ندید و نه اسمی از او شنید گمان می

اش را ابراز کند ولی بهمن هیچ وقت این کار را انجام نداد خوب بهمن عالقه باشد تا شاید

 ضر پشیمانی او فایده ای نداشت.دانست در حال حامی

 

 

 

 

 



 

 

 فصل نهم

 دید ای خلوت شد او سری اطراف چرخاند تا اینکه تهمینه را گوشه ای بهمن وارد کافه

عد ب بهمن در این فکر بود که تهمینه چه کاری با او دارد او هنوز متوجه بهمن نشده بود.

این همه سال آیا حرفی برای گفتن داشت با خودش فکر کرد شاید درباره رابطه دختر و 

 تمدن چیزهای جذابی برای گفتن داشته باشد.

ره قسمت کبودی صورت کرد آیا درباداشت به این فکر میبهمن هرقدمی که بر می

رف ترسید تهمینه از این حتهمینه با او یا درباره رابطه او با فرهاد صحبت کند یا نه می

 او ناراحت شود.

 داشت از دور او را نگاه کند تهمینه بهمن اصراری به رفتن پیش تهمینه نداشت و سعی

ریز  پاهایش یکترسید از منتظر بودن کالفه بود یا از چیزی می به ساعتش نگاه کرد

ست داناصالً نمی ای ایستاده بود.داد. بهمن مردد در رفتن یا نرفتن در گوشهبازی می

 تهمینه با او چه کاری دارد.

تهمینه سری چرخاند و متوجه بهمن شد به او لبخندی زد بهمن دیگر راهی برای فرار 

لبخند  طور که تهمینه همان نداشت به سمت تهمینه رفت وکنار او روی صندلی نشست.

 زد سعی داشت سرصحبت با او را باز کند.می

 فکر کردم نمیایی؟« 

 کردم.خودمم به همین فکر می« 
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بهمن برای لحظه مکث کرد و از این ترسید که تهمینه ناراحت کرده باشد. به چشمای 

 تهمینه خیره شد دوست داشت فقط به او نگاه کند تهمینه با لبخندی دوباره صحبت کرد.

 کی برگشتی اینجا؟ «

 یک دو ماهی هست« 

بهمن به قسمت کبودی صورت تهمینه نگاه کرد ولی او با موهایش آن کبودی را پوشانده 

 بود.

 چرا مأمور پلیس شدی؟« 

خانواده یا عالقه خودش گرچه او به  دانست بهتر است بگوید به اصرارمن نمیبه

ر که ی چند وقت اخیهااین اتفاقتمامی سندگی عالقه داشت یک لحظه به فکر کرد نوی

 بنویسد. برای او پیش آمده بود را

 از فرداش خبر ندارهکه نمیدونم... آدم « 

گرچه بهمن از آخرین باری که تهمینه را دیده بود هیچ تغییری در رفتارش احساس نکرد 

دارد  ای دانست او با فرهاد چه رابطهبااینکه نمی تهمینه برای او مثل سابق عزیز بود

 کرد به ان فکر نکند.سعی 

رسید ولی اسراری نداشت درباره گذشته تهمینه از دیدن بهمن خوشحال به نظر می 

صحبت کند و حتی دوست نداشت درباره گذشته بهمن چیزی بداند او اصالً به گذشته 

 داد.اهمیت نمی

 کردیبهمن متوجه ناراحتی در میان حرفای او شد انگار چیزی او را اذیت م

 کردم ببینمت؟فکر نمی« 

 لبخند تهمینه محو شد.

 کنیم مینفکر  هیچ وقتمشکل ما آدما اینکه « 
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 سکوت کردبهمن 

 پرسی صورتت چی شد چی بگم...راستشو بگم یا دورغخودم اماده کردم بودم وقتی می« 

 بهمن سکوت کرد حرفی برای گفتن نداشت

 شی خواستم ناراحتنه. نمینمی دونستم کاری درستیه ازت بپرسم یا « 

 کنیتو با حرف نزدنت بیشتر داری منو ناراحت می« 

کرد به رابطه سودابه و فرهاد ختم بهمن ذهنش درگیر پرونده به هرچیزی که فکر می

 شد.می

 ؟خب هرسوالی که داری بپرس« 

ولی بهترین فرصت بود تا درباره فرهاد با او  ناراحتی تهمینه از او شدبهمن متوجه شد 

 صحبت کند.

 فرهاد تمدن کیه؟ چرا تو باید براش کار کنی؟« 

هایی دیگر آماده کرد بود لبخندی زد و همان طور که تهمینه که خودش را برای حرف

 به بهمن گفته بود جواب سوالش را داد.

تی فکر نمی کنه بهش دل بس براش فرقی نمیکنه تو بگی دوسش داری یا نه به این« 

 یا نه، کالً به چیزی فکر نمیکنه

دانست او جدی است یا او را سرکار آورد نمیهای تهمینه سر در نمیبهمن از حرف

 گذاشته.

 ؟به اون دختر نداشت ای پس هیچ عالقه« 

 زند.تهمینه حرفی نمی

 رابطه تو با فرهاد چیه؟« 

 برای تو اهمیت داره« 
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اه دلیل بهمن هیچگ چه جوابی به تهمینه بدهد شاید حق با تهمینه بود. دانستبهمن نمی

دانست او هیچ وقت آدم درستی را برای خودش انتخاب ضعف تهمینه نسبت به مرد را نمی

 نکرده بود.

 تو به تمدن عالقه داری؟ میدونی آدم خوبی نیست؟« 

 این روزا باید دنبال بد از بدتر باشی« 

 یشپی از تمدن نفرت پیدا کرده بود دوست داشت انجا را ترک کند و بهمن به اندازه کاف

 هایی که انجام داد بود زیر مشت لگد بگیرد.و او را به خاطر کثافت کاری می رفت فرهاد

 بخصوص که حاال پای تهمینه وسط بود.

 آدم همیشه بهونه برای گفتن داره« 

 نه نگاه کردمکث و به قسمت کبودی صورت تهمی بهمن برای لحظه ای

 صورتت چیشده؟« 

 زند.تهمینه حرفی نمی

 فهمم چرا شما دختر سمت همچنین آدمایی میرین اون آدم خوبی نیست؟نمی« 

 بینممن آدم خوبی نمی« 

کرد  با خودش مرور بهمن متوجه تیکه تهمینه به او شد. به درستی حرف تهمینه رسید.

تند نیاز گذاشداشتند و او را تحت فشار نمیتری آگه پدر یا برادرش با دختر رفتار مناسب

 نبود دختر به ادمی مثل تمدن دل ببند.

 ناراحت نمیشی ازت بپرسم...« 

 کندتهمینه حرفش را قطع می

 من تمام تالشم برای داشتن آدمی که دوست دارم انجام میدم« 

 این کارو باید برای آدم درست انجام بدی نه اون« 
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 الزم حرفمو تکرار کنم« 

او نشان  را به بهمن صفحه تلفنش را سمت تهمینه گرفت و عکس دختر به قتل رسیده

 داد.

 این دختر دو هفته پیش به قتل رسید... تهمینه من نگرانتم« 

 کرد.اش درهم رفت چیزی او را اذیت میتهمینه با دیدن عکس چهره

 تا حاال دیدی بیاد پیش تمدن؟« 

 نه« 

از او خواسته بود برای شرکت در مراسم سریعاً به  بهمن آمد.پیامی از طرف سرباز برای 

 آدرس که برای او فرستاده برود.

 من باید برم« 

 باشه« 

بهمن از جایش بلند شد و قصد داشت از انجا بیرون برود اما تهمینه همچنان انجا نشسته 

 بود

 ؟تو نمی یایی« 

 نه« 

اما راهی نداشت و باید خودش را به  بهمن دوست نداشت تهمینه را در انجا تنها بگذارد

 سمت او متمایل شد. تهمینه به .و به آن دورهمی می رفترساند سرباز می

 تا حاال به شیطان برخورد کردی؟« 

 بهمن متوجه حرف تهمینه نشد

 نه« 

 دیگر حرفی برای گفتن نداشتند. سکوتی بین آنها برقرار شد.
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 خداحافظ« 

 گوید.توانست به او بحرفی برای گفتن دارد ولی انگار نمیکرد تهمینه بهمن احساس می

 کرد دختر به قتلبهمن ذهنش درگیر حرف تهیمنه شده بود از طرفی به این فکر می

رسیده چه ارتباطی با تمدن داشته و چرا باید تمدن او را به قتل برساند. و منظور حرف 

شاید آن جمله برای منحرف  است. ن چه کاری را پس دادهاتهمینه چه بود اصالً دختر تاو

تر بهمن هیچ ارتباطی بین دخنظر  از کردندکردن ذهن کسانی بود که روی پرونده کار می

 وجود نداشت و همه چیز با هم جور بود. به قتل رسیده و فرهاد

ه البت دابه و میالد را پیدا خواهد کرد.ن دورهمی سوآ بهمن خیلی امید داشت امشب در

 شدید جشنی برگزار می شد. اگر آن باران

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 فصل دهم

دانست چند ساعت در تاریکی زیر بارش باران دنبال سرباز در جنگل بهمن دقیقاً نمی

خیلی دوست داشت دقیق بداند ساعت  دیگر زمان از دستش در رفته بود کرد.حرکت می

اشین و ماشین بود آنها م تلفنچند است ولی یکی از قوانین شرکت در آن دورهمی نبردن 

و تمامی وسایل اضافی خود را داخل  کردنخود را جلوی یک فروشگاه بزرگ پارک 

بفهمد  بایدسرباز چندین بار تاکید کرد کسی ن .رفتند ماشین گذاشتند و بقیه میسر را پیاده

او یک پلیس است بهمن بخاطر همین موضوع اسلحه و بیسم خود را داخل اتاقش گذاشته 

اده از آن استف یاتفاق رخ دادنبود و تنها یک چاقوی جیبی همراه خود داشت تا در صورت 

 کند.

کرد در تاریکی جنگل و زیر بارش باران چگونه یک دورهمی برگزار بهمن درک نمی

 چرخاند.کرد سرباز الکی او را در آن جنگل میتصور می بهمن گاهی شود.می

 رسیمکی می« 

 نمیدونم...هروقت آدم دیدی بدون رسیدیم« 

تواند او را کتک بهمن دوست داشت چاقوی خود را روی گردن آن سرباز بگذارد و تا می

 کند.یمتاریکی حرکت  سرباز چگونه را راه بلد است و چطوری درفهمید اصالً نمی بزند.

 از کجا میدونی این راه درسته؟« 
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شد داخل جنگل سرباز حرفی نزد و به راهش ادامه داد بهمن کم کم داشت باورش می

هیچ خبری نیست تا اینکه انها به دور راهی رسیدن گرچه در جنگل دوراهی معنی نداشت 

ی درخت توانستند حرکت کنند سرباز جلویخواست میو انها از هر طرف که دلشان می

 کرد و با مکث به سمت چپ بهمن حرکت کرد.ایستاد و آن را بررسی می

 چرا از این سمت نریم ...چرا از اون سمت« 

به سمت راست خودش اشاره کرد سرباز برگشت و اورا تماشا کرد ولی اهمیتی برای حرف 

 .دهای بهمن خسته شده بوشد و حسابی از غر زدنبهمن نداد کم کم داشت کالفه می

 روی تنه درخت عالمت زده« 

اش را روی تنه درخت انداخت و عالمتی که با رنگ روی درخت بهمن نور چراغ قوه

کمی از درگیری ذهنی بهمن کم شده بود بدون اینکه حرفی بزند  کشیده شده بود را دید.

به حرف زدن با یکدیگر  ت کرد در طول میسر هیچ کدام عالقه ایدنبال سرباز حرک

 داند.نشان ن

قتی و کرد چرا او باید به فرهاد عالقه مند باشد.هنش درگیر تهمینه بود درک نمیبهمن ذ

آمد دل نگران تهمینه بود و خوب کرد دلش به درد میاو به رابطه تهمینه و فرهاد فکر می

بهمن متوجه دو مرد شد که در میسر راهش  کند.دانست نگرانی او چیزی را حل نمیمی

 ند. او دست داخل جیبش برد و چاقویش را لمس کرد.ایستاده بود

سرباز به آن دو نفر نزدیک شد چندکلمه با انها صحبت کرد ولی هیچکدام جواب او را 

در جیبی ع بعد از تفیتش بدن سرباز به بهمن اشاره کردند تا نزدیک شود. دلهره نداند انها

 داد.ه میهایش ادامبهمن شروع شده بود سرباز همچنان به حرف زدن
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ن دو مرد لباس او را بگردند. یکی آ بهمن ابتدا کمی مقاومت کرد ولی در نهایت اجازه داد

ن نفسی بیرو سرباز از آن مردها چاقو را از جیب بهمن بیرون آورد و به سرباز اشاره کرد.

 داد ولی ترجیح داد سکوت کند.

 گویی میمرد با مکث آن چاقو را به داخل علفزار پرتاب کرد بهمن نفسی بیرون داد 

از دستش بر خواست رجزخوانی کند اما جلوی خودش را گرفت و دهانش را بست کاری 

کرد حتماً روزی کار آن دو نفر به او گره خواهد خورد انجاست آمد با خودش تکرار مینمی

 خواهد گرفت. داخل علفزار را از آنهابه که او انتقام پرتاب چاقو 

تری بیش سرباز پول را به ان دو نفر داد ولی ان دو نفر بخاطر پیدا کردن چاقو از او پول

 ده ای نداشت و او پول را به انها داد و با مکث حرکت کرد.خواستند مقاومت سربازی فای

 برای چی چاقو آوردی؟« 

 گفتم شاید نیاز شه« 

 ه گوشی پس کسی نمیتونه خفتت کنه مگر اینکه دنبال لباس باشهنه پول همراته ن« 

صدای موسیقی نظر بهمن را به خودش جلب  بهمن از این حرف سرباز خوشش نیامد.

 دنشد تا اینکه انها باالخره به دورهمی رسیدتر میکرد با هرقدم او صدا نزدیک و نزدیک

دره کوچک شدند همه جا پر از دختر انها وارد یک  همه جا با نور فانوس روشن شده بود

وارد یک  شد که مراقب اوضاع بودند انهاها دیده میهایی باالی صخرهو پسر بود. آدم

 شد.های بزرگی دیده میرودخانه شدند که تا زانو آب داشت دو طرف روخانه دیواره

تازگی  نبه یک دشت رسیدند که پر از دختر و پسر بود و برای بهم انها پس طی رودخانه

 میالد بود برای همین تمرکزش را روی تصویر انها گذاشت. وداشت ولی او دنبال تهمینه 
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بهمن متوجه شد سرباز از او جدا شده و به سمت افرادی که در حال رقص بودند رفته 

افرادی که در انجا حضور تهمینه را بین  وکرد میالد زد و سعی میاست بهمن قدم می

 شناسایی کند. ک شکل لباس پوشیده بودندداشتند و تقریبا ی

چند دختر به او نزدیک شدند و از او خواستند تا به آنها ملحق شود ولی بهمن با لبخند 

باید ولی کامالً انجا شلوغ بود و بارش باران هیچ تاثیری رو قبول نکرد با اینکه باران می

 دورهمی انها نداشت.

که در تاریکی مشغول سیکار کشیدن بودند متوجه دختر پسری شد  بهمن در گوشه ای

که برای بهمن دختر شباهتی به سودابه داشت او به سمت دختر رفت ولی ان دختر سودابه 

 نبود بهمن عذر خواهی کرد و سریعاً از انها دور شد.

بهمن برای جستجوی غار مجبور شد تا زانو وارد آب شود داخل غار پر بود از دختر 

کشیدن سیگار یا مصرف مواد بودند هرچقدر روشنایی فانوس انجا پسرهایی که در حال 

 دختر پسر انجا را به محلی زشت تبدیل کرده بود. کرده بود ولی وجود را زیبا

 ست او سعی کرد از غار بیرونها او را زیر نظر گرفته ابهمن متوجه شد یکی از ان نگهبان

 مواد مصرف کرده بود که انگارد او او را لمس کرد. بهمن متوجه سرباز ش یکه دست برود

حالت روحی درستی نداشت بهمن سعی کرد با ریختن آب روی صورت سرباز او را به 

 .خودش بیاورد

 .کرد و از سرباز خواست تا سکوت کند غار بهمن را کنجکاوصدای ضعیفی از انتهای  

وی جل بهمن حرکت کرد ولی سرباز انگار صدای دختری بود که درخواست کمک داشت

 او را گرفت.

 بیخیال بیا بریم« 

 زدیآگه خواهر خودت بود همچنین حرفی می« 
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 خواهر من غلط میکنه بیا اینجا...« 

بهمن به سرباز توجهی نکرد و به سمت صدا رفت تا اینکه سه پسر را که سعی داشتند 

درگیر شدند  دختری را مورد آزار قرار دهند دید او و سرباز به سمت انها رفتند و با آنها

یکی از آن پسرها فرار کرد و چند نفر به سمت او امدند که بهمن به انها اعالم کرد پلیس 

 شد.. پس از چند ثانیه یادش آدم که نباید کسی از پلیس بودنش با خبر میاست

همه جا زمزمه پلیس پیچید و همه سعی داشتند از انجا خارج شوند بهمن متوجهان مردها 

ولی بهمن به همراه سرباز به میان شلوغی رفت تا انها  تند او را بگیرندشد که سعی داش

اصال متوجه نشد چطور به جلو هجوم می برد. هرکسی سمت نتواند او یا سرباز را بگیرند 

رفتند. بهمن متوجه سرباز  دره عبور کردند و به داخل جنگلاو می آمد کنار می زد. انها از 

 ذت برده بود.شد که حسابی از این ماجرا ل

 خیلی خوب بود... توام خوب بودی« 

بهمن لبخندی زد و سعی کرد با چند  دستش را مشت کرد و چند حرکت رزمی انجام داد.

رابطه آن دو نفر صمیمی شده  مشت با سرباز همدردی کند این تنها باری بود که بین

 بود.

ده بود درگیر ش دوباره ذهنش نشدمیالد یا سودابه را از اینکه موفق به پیدا کردن بهمن 

وری جواب سرهنگ را بدهد او انقدر در فکر خودش غرق بود که دانست فردا چطنمی

 است. اصالً نفهمید کی به ماشین رسیده

بهمن سوار ماشین شد تلفن همراهش را برداشت متوجه پیامی از تهمینه شد که درباره 

ج آورد حسابی گی. بهمن سر در نمیرابطه فرهاد و دختر به قتل رسیده توضیح داد بود

 کرد.او باید با تهمینه صحبت می توانست انها را به هم ارتباط دهدشده بود نمی

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 فصل یازدهم

وقتی چشمانش را باز کرد متوجه شد داخل آسایشگاه سربازها قرار دارد یادش  بهمن

خوابش برده بود. حرکت کرد و به سمت اتاقش رفت تازه یاد پیام تهمینه آمد کی نمی

 افتاد.

در این فکر بود دختری که حتی قبل ازدواجش با پسری در ارتباط نبوده چطوری به یک  

 کند این فکر برای بهمن غیر ممکن بود.تر از خودش رابطه برقرار میباره با مردی بزرگ

تهمینه، فرهاد مردی گناهکار بود او بعد سواستفاده از دختر ولی با در نظر گرفتن حرف 

احساس کرد خشمش به طرز کنترل ناپذیری در حال افزایش است  او را به قتل رساند.

 مهم نبود چقدر غیر منطقی به نظر بیاید.

 همه باید تاوان» مفهوم نوشتهپس کرد اگر فرهاد قاتل دختر است با خودش تکرار می

 د.چه بو« بدهند

ها شاید همه این داد.داد شاید شوهرش باید تاوان پس میدختر چه تاوانی باید پس می

 د.شتر میگذشت پرونده پیچیدهتنها برای رد گم کنی بود. هرچه زمان بیشتر می

قرار شد بهزاد درباره فرهاد  هایشان خاموش بودند.خبری از میالد و سودابه نبود و گوش

د و تمامی ریز درشت زندگی او را بیرون بکشد و با پیدا کردن تحقیقی کامل انجام ده

 مدرک جرم حکم بازداشت و تفتیش خانه او را بگیرند.
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 از نظر بهمن شاید فرهاد قاتل تا مدرکی برای او فراهم کند. امید داشتبهمن به تهمینه 

 نداشت. دست کمی از یک آدم گناهکار لسدختر نباشد و

کرد تا اگر چیزی را از قلم بود و او هربار پرونده را زیر رو میپرونده دختر جلوی بهمن 

خواند هیچ چیز انداخته پیدا کند او کالفه بود و هربار که پرونده را از اول تا آخر می

خواست فرهاد را بخاطر قتل دختر بازدداشت جدیدی نظرش را جلب نکرد او دلش می

 کند اما مدرکی علیه او نداشت.

رون داد و پرونده شوهر دختر را ورق زد یک معلم که از شهر دیگری به بهمن نفسی بی

اینجا آمده بود و در یک تصادف با دختر اشنا شد و بعد از او خواستگاری کرد تصمیم 

گرفت بخاطر دختر قید شهر خودش را بزند و در شهری که دختر ساکن بود مشغول کار 

 شود.

اتل ناشناس پرونده خود اقای معلم باشد که کرد شاید قبهمن گاهی به فکرش خطور می

خیلی زیرکانه در لباس معلمی خود را پنهان کرده و کسی به یک معلم مهربان شک 

گشت مرد هیچ گونه سابقه بیماری روانی نداشت اما چرا او باید همسرش را می ؛کردنمی

ه دند او هیچگونو طی تحقیقاتی که خود بهمن و دیگر همکارانش درباره او انجام داده بو

پرونده کیفری نداشت شاید دوری از خانواده او را تحت فشار گذاشته و کم کم او رو به 

را نداشت دختر سر  کارهایی ناشایست کشانده بود و در روزی که توقع آمدن همسرش

معلم برای پنهان ماندن رازش و به صورت آقای روبه رو شد که  رسید و با صحنه ای

را به قتل رساند و برای اینکه کسی به او شک نکند یک نوشته همراه خیلی اتفاقی او 

ختر د جسدش جلوی خانه گذاشت و تا همه فکر کنند اگر مشکلی وجود داشته از سوی

 بود.
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دانست باید خودش را برای هر اتفاقی اماده نگه دارد و صرفاً خوب بودن دلیل بهمن می

 شود.بر گناهکار نبودن کسی نمی

که مرد در آن تدریس  و از ماشین پیاده شد و سمت مدرسه ای پرونده را بستبهمن 

کرد رفت. باخودش فکر کرد چگونه او را تحت فشار بگذارد تا اگر مرتکب اشتباهی می

 شده بتواند دست او را رو کند.

متوجه  آقای معلم را با سرفه ایکرد رسید و ن تدریس میاو به کالسی که مرد در آ

 و خودش را کنار کشید تا مرد به او نزدیک شود. خودش کرد

 مرد با مکث نزد او آمد و از اینکه تأخیر داشته از بهمن عذر خواهی کرد.

 خبری شده؟« 

 توانست تصور کند او قاتل همسرش باشد.بهمن همین که مرد را دید نمی

 باید با شما صحبت کنم« 

 بست و بهمن را به کناری کشید.مرد نگاهی به داخل کالس انداخت و آهسته در را 

 بفرمایید« 

لی با قیافه جدی مرد روبه رو شد رهاد و دختر صحبت کند وخواست درباره فبهمن می

رابطه بین دختر و فرهاد را ثابت کند نداشت تنها  که نظرش تغییر کرد بهمن هیچ مدرکی

 ذهنیات او درباره این پرونده بود.

وانی نبوده...نیاز مراجعه به دکتر روانشناس داشته همسر شما دچار بیماری روحی ر« 

 باشه؟

عی کرد مشخص ایش را باال انداخت و ابراز بی اطالهفکرد کرد و شانه د لحظه ایمر

 بود که او هیچ اطالعی ندارد.

 هیچ وقت احساس نکردین چیزی رو از شما پنهون میکنه؟« 
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 نه« 

د مرد با حاالت جدی حرف او را بهمن همین که قصد داشت سؤال دیگری از او بپرس

 قطع کرد.

 این سواال برای چیه؟ ما قبالً این حرفا رو زدیم؟« 

دانست که هیچ وقت در حرف او می بهمن از جدیت مرد تعجب کرد هیچ کاری انجام نداد

دهد تا دیگران کند و قاطعیت یک مأمور را ندارد و به راحتی اجازه میزدن خوب عمل نمی

 در دست بگیرند. رشته کالم را

ما چند تا مدرک و یه شاهد داریم که مارو به شخصی مظنون کرده ولی هنوز  !درسته« 

 دربارش مطمئن نیستیم

 مرد تند شد و حرف او را قطع کرد

 همسر من به قتل رسیده... چطوری هنوز مطمئن نیستین؟« 

س از کال خود را ها سری که توقع داشت بقیه معلمبهمن به اطرافش نگاه کرد و در حال

 رو به رو نشد. ون بیاورند اما بهمن با چنین صحنه ایبیر

ما فقط برابر ادعا یه نفر نمیتونین هیچ اقدامی انجام بدیم مگر اینکه مدارک الزم را « 

 داشته باشیم.

 فهمم منظورتون از مدرک چیه؟نمی« 

 ارام شد بهمن حرفشبهمن که عصبانیت مرد روبه رو شده بود حرفی نزد تا اینکه مرد 

 را ادامه داد.

آگه چیزی هست که صرفاً جهت حفظ آبرو به ما نگفتین بهتره من بدونم این طوری « 

 در تصمیم گیری بهتر میتونم عمل کنم
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ترسید دستش در حال کرد چرا مرد آن قدر عصبانی بود شاید میبهمن اصالً درک نمی

 رو شدن است.

 شما به کی مظنونین؟« 

 نم بگمنمی تو« 

من چیزی خاصی نمیدونم ... تا جایی که میدونم هیچ مشکل روحی نداشت. با پدر « 

 مادرش صحبت کردین؟

گوید او همه چیزدرباره همسرش به او گفته بود اگر دانست که مرد دورغ نمیبهمن می

 دختر مشکل روانی داشته حتماً او در جریان نبود.

 نه« 

 آید.االن چه کمکی از دست من بر می« 

 مرد دیگر عصبانیت قبل را نداشت ولی کالفه بود.

ال تر بشه اون آشغهنوزم وقت هست شاید سریع آگه چیزی هست که به من نگفتی« 

 به دام انداخت.

 همسرم با کسی تو ارتباط بود؟« 

 زد.بهمن سکوت کرد او متوجه شد نباید این حرف را می

 هیچی مشخص نیست« 

دانست او چقدر تحت فشار ب میوخ کرد.بودن مرد را درک میبهمن دیگر دلیل عصبانی 

 .که هیچ کدام پاسخی نداشت هایی داردقرار گرفته. قطعاً سؤال

اگر مرد به او دورغی گفته باشد حاال با مطلع  دانستمیبهمن  بهمن با مرد خدافظی کرد.

ه باشد از نداو همسرش را به قتل رسا و شاهد در صورتی کهمظنون بودن از وجود یک 

 شود.یا از شهر خارج کند خودش را پنهان حتماً سعی می ترس برمال شدن حقیقت
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های تهمینه درباره فرهاد حداقل به کسی مظنون بود ولی همچنان حاال بهمن با حرف

پرونده پر از سؤال بود بهمن با خودش فکر کرد شاید با تحت فشار قرار دادن مرد و 

 مسرش است یا نه سراغ فرهاد برود.او قاتل همطمئن شدن از او اینکه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 فصل دوازدهم

و خانه را برای ا درب نکه مرد پابه سن گذاشت ایبهمن چندین بار زنگ خانه را زد تا ای

 باز کرد و بهمن وارد خانه شد.

واهر پدر مادر یا خهمن برای انجام آخرین تحقیقاتش انجا رفته بود تا حرف های نگفته ب

 دختر که به هر دلیل پنهان کرده بودند را از زبانشان بشنود.

بهمن با تمام وجود از فرهاد نفرت داشت دنبال این بود او را بخاطر آزارهایی که به امثال 

تا دلش خنک شود ولی با این حال از طرفی تهمینه رسانده بود محکم و مجازات کند 

دنبال این بود نسبت به گناه کار بودن فرهاد مطمئن شود تا با وجدان راحت او را محکوم 

 کند و تحث تأثیر احساسش کار اشتباهی انجام ندهد.

بهمن با اینکه دنبال پرونده دو دختر جوان بود ولی هر لحظه صورت تهمینه به یادش 

ه از روی هایی کبرای تهمینه یا تهمینهقلبش کرد او یت او را بیشتر میآمد و عصبانمی

شد به ولی در مقابل از آنها سواستفاه می کردندتنهایی به مردهایی مثل فرهاد اعتماد می

 گرفت.شدت درد می

و حاال خانواده  استقبل از رسیدن او با آنها صحبت کرده  بهمن متوجه شد مرد معلم

تر چه ارتباطی با ال بودند اینکه آن فرد مظنون کیست؟ و از همه مهمدختر پر از سؤ

 دخترشان دارد؟
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داد اگر سر صحبت را باز کند کلی درد دل دارد که برای او مرد آهی کشید که نشان می 

 باز گو خواهد کرد.

های او را نداشت در کل آدمی نبود که بخواهد مقدمه بهمن اصالً فرصت شنیدن درد دل

 .کند او خیلی مستقیم سر موضوع اصلی رفت چینی

انها از یک خانواده نسبتاً رو به باال بودند مرد صاحب یک شرکت دارویی بود هنگامی که 

اند و دیر یا زود از آنها تقاضای پول کردند او را دزدیدهدخترش ناپدید شد همه گمان می

کرد تا دخترش را از آنها پس خواهند کرد. قطعاً اگر اینطور بود مرد پول را پرداخت می

 بگیرد ولی پس از چند روز جسد دختر جلوی درب خانه شوهرش پیدا شد.

به قتل  مادر دختر رسید. در گوشه ایخوبی هم به نظر می مرد آدم خوبی بود و پدر 

ود وقتی انگار پیرتر شده ب اخرین باری که بهمن او را دیدرسیده نشسته بود او نسبت به 

ه کرد متوجهای خانوادگی آنها که روی شومینه چیده شده بود نگاه میکسبهمن به ع

 میشد.زن فشار روی 

کرد که زن دخترش را از دست داده و آن قدر او را دوست داشته که این بهمن درک می

 غم او را از پا در بیاورد.

ت شرک زن بر خالف شوهرش خانه دار بود البته قبل به دنیا آمدن دخترانش او در یک 

ها قید کار را زد تا لحظات بود اما پس از به دنیا آمدن بچه کار طراحی لباس مشغول

هایش باشد شاید به همین خاطر بود که همه از دخترهایش تعریف بیشتری را در کنار بچه

 کردند و انها را خیلی دوست داشتند او خیلی خوب آنها را تربیت کرده بود.می

دید کامالً شه در کنار مادرش بود. بهمن وقتی او را میتر مثل همیخواهر کوچک

های دیگران آن دو با وجود توانست دختر را در ذهنش تجسم کند چون برابر گفتهمی

اینکه سه سال با هم اختالف سن داشتند ولی شبیه همدیگر بودند. او هم خیلی دچار 
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ز داست توانست غم اود میهای صورتش که بیشترشان را کنده بتغییر شده بود و از لکه

 دادن خواهرش را درک کند آن دو نه تنها خواهر بلکه یک دوست خیلی صمیمی بودن.

شد ولی زیر چشمی مادرش را دختر گاهی مشغول چت کردن با تلفن همراهش می

 پایید تا واکنش اورا بداند.می

 نشد همه یشد بهمن متوجه هیچ تغییرسابق در خانه دیده می های دختر مثلعکس 

 های دختر سرجایش بود حتی به اتاق او هم دست نزده بودن.عکس

د و کردنخانواده دختر همانند دامادشان از ارتباط دخترشان با فردی ابراز بی اطالعی می

ت نسبت شناختر که خیلی بهتر خواهرش را میتوانستند ان را باور کنند خواهر کوچکنمی

باط ارتو مدعی این بود که خواهرش هیچ گاه با شخصی به حرف بهمن واکنش نشان داد 

 .پنهانی نداشت

ا آشنایان هایی که با دوست یبهمن شاید بیشتر از صد بار این حرف را شنیده بود با صحبت

 دانستند.دختر انجام داده بود همه او را یک دختر سربه زیر و خوب می

سرنخی که شاید مرتبط با فرهاد باشد تا یک بار دیگر دنبال  اتاق دختر رفت به بهمن

ها اتاق دختر برخالف سودابه خیلی منظم بود. خبری از پوستر بازیگران و خوانده پیدا کند.

هایی که با همسرش گرفته بود دیده های خانوادگی و عکسروی دیوار نبود تنها عکس

 شد.می

شت همچنین های تاریخی دااو دانشجوی وکالت بود و عالقه خاصی به کتاب 

 داد.های اورجنیالی که داخل کشوها بود عالقه او به فیلم دیدن را نشان میسریال

 اش تحت فشار بود وبهمن با خودش فکر کرد سودابه به دلیل اینکه از سوی خانواده 

توانست دنبال عالیقش برود دلیلی داشته به فرهاد عالقه مند شود اما این دختر که نمی
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 کردندکرد پدر یا مادرش برای او فراهم میقطعاً هرچیزی درخواست می همه چیز داشت و

 کرد.پس چه دلیلی دارد با فرهاد ارتباط برقرار می

بهمن سعی داشت داخل همان اتاق خودش را قانع کند که هیچ ارتباطی بین دختر با  

 گفت.فرهاد نبوده ولی چرا تهمینه باید به او دروغ می

ایستاد و نظارگر جستجوی اتاق از سوی بهمن بود بهمن هیچ چیزی مرد در آستانه درب 

 پیدا نکرد همه وسایل منظم سر جایش قرار داشت.

 اون فرد کیه؟ کی گفته با دختر من در ارتباط بود؟« 

 توانست جوابی ندهد.بهمن در مقابل سؤال مرد مقاومت کرد ولی نمی

 کسی نگفته با دختر شما در ارتباط بود« 

 دانست او بخاطر پیام تهمینه انجا حضور دارد.وب میبهمن خ

بهمن برای آخرین بار تمرکز کرد تا اگر چیزی را از قلم انداخته بررسی کند ولی بهمن 

کرد از قبل چندین بار بررسی کرده بود چیزی برای بررسی دوباره به هرطرف را نگاه می

 کرد خود را مشغولبهمن سعی مینبود. از طرفی مرد منتظر بود تا او را به حرف بکشد 

نشان دهد تا مرد با او کاری نداشته باشد اما رفته رفته متوجه شد هیچ سرنخی در آن 

 رون داد و از اتاق دختر خارج شد.بهمن نفسی بی شود.اتاق پیدا نمی
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خانه دختر خالی را ترک کرد سر درد عجیبی برای او دست خالی  بهمن از زمانی که

 شد.های در ذهنش بدون هیچ سرانجامی تکرار میشروع شده بود تمامی اتفاق

کرد از عصبی میرا آمد عذاب وجدان او بهمن وقتی کبودی صورت تهمینه یادش می

 توانست به او کمکی کند ناراحت بود.اینکه نمی

دست  خواست خودشدلش میبت به فرهاد بیشتر می شد با گذشت هر ثانیه تنفرش نس

ند یک سرنخ احتیاج داشت تا بتواتنها را از فرهاد بگیرد. او  تهمینهبه کار شود و انتقام 

کرد زیادی به فرهاد حساس شده و شاید فرهاد را محکوم کند گاهی با خودش فکر می

از عد بو صحبت کند ولی خواست یک بار دیگر با احرفای تهمینه دورغ باشد دلش می

 تهمینه تلفن خود را خاموش کرده بود. مالقت بین انهاآخرین 

افکاری تیره و تار ذهنش را هدف گرفته بودند ذهنش او را به این فکر وا داشت که 

 تهمینه در آخرین پیامش به او دورغ گفته است.

کرد ش مرور میبهمن قتل دختر و ناپدید شدن سودابه و کبودی صورت تهمینه در ذهن

 در حالی که هیچ مدرکی برای محکوم کردن فرهاد نداشت.

بهمن درب اتاق بهزاد را باز کرد در حالی که یک لیوان چای در دست داشت به سمت 

 کار بود رفت بهزاد نگاهی به او انداخت. مشغولبهزاد که پشت کامپیوتر 

 پس مال من کو!« 
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و  رفتگد و برای او چای بیاورد بهزاد لیوان او را توانست بروبهمن به او نگاه کرد و نمی

 .نصف بیشتر را برای خودش خالی کرد

 خب چی داری؟« 

 شود.ریزد و باعث تندخویی او میمقداری از چای رروی دست بهزاد می

 لعنت« 

تمامی حواسش به صفحه کامپیوتر بود دوست داشت  نشدبهمن اصالً متوجه حرفای بهزاد 

 بهزاد اطالعات بدرد بخوری از داخل آن برای او به دست آورده باشد.

 خب؟« 

بهزاد کمی از چایش را خورد و عرق روی صورتش را پاک کرد و با کمی مکث حرفش 

 را ادامه داد.

 هر دو شماره خاموش شدن... «

پسر عمو کم کاری کرده است و هیچ تالشی برای بهمن با خودش فکر کرد نسبت به 

پیدا کردن او انجام نداده و تمام تالش خود را برای اثبات گناه کار بودن فرهاد آن هم 

 براساس پیام تهمینه گذاشته بود.

 از تمدن پرونده پیدا نکردی؟« 

 خب صبر کن« 

 توانست درک کند.این چیزی بود که بهمن اصالً نمی

 ؟مون قاتلهمطمئنی این ه« 

 دانست که مطمئن نیستبهمن جوابی برای او نداشت چون خوب می

 ی پرونده شکایتی با عنوان تعرض داره؟« 
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ا آن توانست ببهمن کمی اعتماد به نفس بیشتری گرفت و حاال مدرکی داشت که می

دانست که باید سراغ طرف مقابل فرهاد برود و درباره او خوب می فرهاد را محکوم کند.

 پرونده با او صحبت کند.

سال پیش بود کمی  چهاربهزاد مشخصات زن و پرونده را روی کاغذ نوشت خبر برای 

 توانست پرونده را پیدا کند.ترسید شاید نمی

 بهزاد هیکل چاقش را روی صندلی جا به جا کرد.

 کنی؟آگه مطمئنی این همون آدمه چرا اقدامی نمی« 

 بهمن ولی جواب دادن به آن هیچ فایده ای نداشت.ت دانسبهمن جواب این سؤال را می

رسید سر دردش ها به دو دلی میدوباره سر دردش شروع شد هر باری که درباره اتفاق

کرد شاید همچنان در از طرفی خوشحال بود و از طرفی با خودش فکر می شد.شروع می

موضوع اصالً اتفاق  این حال اشتباه است و هیچ ارتباطی بین آن دخترها وجود ندارد.

ق شد سربازی وارد اتاهرلحظه فشار سرهنگ بیشتر از قبل می خوبی برای بهمن نبود

 شد.

 سرهنگ از شما خواستن برین دفترش؟« 

ود نرسیده ب مدرک قابل قبولی نداشت. به نتیجه ای بهمن همین را کم داشت او هنوز

واند خولی قطعاً سرهنگ از باال تحت فشار بود که هر چند ساعت او را به اتاقش فرا می

 خواست اطالعات بدرد بخوری به او بدهد تا دهان افراد باال دست خود را ببند.و از او می

 از طرفی سرهنگ از او خواسته بود تا امروز میالد داخل دفترش باشد.

کرد سرهنگ هوای او را دارد ولی گاهی به این نتیجه فکر میگاهی بهمن با خودش 

گ هربار که سرهن کرد.رسید اگر سرهنگ نیروی دیگری داشت حتماً جایگزین او میمی
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شد مثل االن که این دلهره خواند این دلهره در وجودش شروع میاو را به اتاقش فرا می

 را داشت سرهنگ پرونده را او بگیرد.

 وجود او را فرا گرفته بود او با تردید قدم برداشت و از اتاق بیرون رفت.دلهره عجیبی 
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سترس ا درب اتاق سرهنگ را تماشا کرد. بهمن بهمن چند دقیقه پشت در ایستاد و از الی

 زیادی داشت که ناشی از عدم اعتماد به نفس او بود.

ودش نبود او با خ که بهمن قادر به دیدنشبود با شخصی  کردن صحبتسرهنگ مشغول 

رخ های فکر کرد حتماً سرهنگ مأمور دیگری را بجای او آورده و در حال توضیح اتفاق

و به داخل اتاق برود و به  خواست نفسی بیرون بدهدبهمن دلش می باشد.به او می داد

سرهنگ بگوید که فرد مورد نظر را پیدا کرده است و دیر یا زود او را دستگیر خواهد کرد 

های او برداشته شود اما جرعت قدم برداشتن را نداشت و تا کمی فشار از روی شانه

 ترسید مثل همیشه جلوی سرهنگ دهانش قفل شود و نتواند حرفش را بزند.می

او همه همکارانش این نظر را داشتند که بهمن فرد مورد عالقه سرهنگ است برخالف 

کرد سرهنگ به ناچار ولی خودش هیچ وقت چنین احساسی را نداشت و همیشه فکر می

هایی که بهمن مأمور رسیدگی آن بود سرهنگ همیشه سر پرونده کند.او را تحمل می

 شد.بیخیال بهمن و پرونده نمی یان بوددر جرشد و تا زمانی که پرونده شخصاً وارد می

 هک ن امید را بدهد که سرهنگ از عالقه ایگرفت به خودش ایبهمن گاهی تصمیم می

 ولی این حس هیچگاه دائمیگذرد و را تحت فشار میو حتی او پیگیر دارد  به او نسبت

 آورد.را از پا در می بهمننبود و دوباره فشار و استرس 
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 توانست پشتزد بهمن دیگر نمیگوش رسید که بهمن را صدا میصدای سرهنگ به 

 درب اتاق بماند او نفسی بیرون داد و درب اتاق را کمی بیشتر باز کرد و وارد اتاق شد.

 دانست چه اتفاقی افتاده است.و نمی شد دقایقی اندام صورتش خشک

د بهمن چن بشیند. سرهنگ از بهمن خواست تا به او و فرهاد نزدیک شود و در جمع آنها

کرد سرهنگ همانطور که با فرهاد صحبت می قدمی برداشت ولی ترجیح داد سر پا بماند.

 رو به بهمن کرد و درباره اظهارات او حرف زد.

 اقای تمدن مدعی شدن افرادی اونو تحت نظر گرفتن؟« 

کند  توانست او را بازدداشتبهمن از اینکه فرهاد در دو قدمی او قرار داشت و نمی

اره دانست سرهنگ درببهمن خوب می خشمگین بود سعی کرد احساساتش را پنهان کند.

 کند ولی طوری حرف زد که انگار از چیزی خبر ندارد.چه چیزی صحبت می

 کدوم افراد؟« 

ور ماز زمانی که تهمینه آن پیام را برای او فرستاده بود و بهمن چند نفر از رفقایش را مأ

با  رفتداد یا به هرجایی که میتا هرکاری را که او انجام می هاد کردزیر نظر گرفتن فر

 خبر باشد.

کند  هنگ صحبتبهمن چند بار تصمیم گرفته بود درباره زیر نظر گرفتن فرهاد با سر

پس بهتر بود او مخفیانه این کارا انجام  کند ومخالفت می ولی مطمئن بود که سرهنگ

خواست و معتقد بود یک حکمی برای هر کاری میداد چون سرهنگ همیشه دلیل ممی

حرکت اشتباه باعث از بین رفتن آبرو و اعتبار شخصی در بین اطرافیانش خواهد شد برای 

پای تمامی داد حتی اگر نتیجه نداشت م میهمین همیشه با مدرک کاری را انجا

 کرد.تصمیمات گرفته شده بود و از همکارانش حمایت می
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امنی ایجاد شده در محیط کارش صحبت کرد و اینکه ان افراد با رفتار و فرهاد درباره نا

او درباره ناپدید شدن سودابه ابراز بی اطالع کرد  کارهایشان باعث نگرانی او شده بودند.

 و سعی داشت سرهنگ را متقاعد کند او در هیچ نقشی این وسط ندارد.

با هیچ کسی کاری این اطمینان خاطر را به او داد رام کند و آاو را  داشتسرهنگ سعی 

کند نداشته باشد هیچ خطری او را تهدید نمی کسیندارد یعنی تا زمانی که مدرکی بر علیه 

 تواند با خیال راحت به کارهایش بپردازد.و او می

ده پرون مبنی برشکایت زن علیه فرهاد  ازخواست میان حرف سرهنگ بهمن دلش می

کند ولی در واقعیت بهمن شهامت گفتن این حرف را نداشت چون خوب  تجاوز صحبت

دانست که هیچ مدرک مهمی برای محکوم کردن او ندارد و سرهنگ هیچگاه قبول می

 نخواهد کرد.

خاطر از طرفی ب کرد.کوبید و به فرهاد نگاه میبهمن از عصبانیت پایش را به زمین می

ست دانحاال که او می تن فرهاد عصبی بود.بی عرضه بودن دوستانش در زیرنظر گرف

 .باشد قطعاً احتیاط بیشتری می کردیتوسط افرادی زیرنظر م

یک برگ برنده دارد او با خودش فکر کرد داد های فرهاد نمیبهمن هیچ اهمیتی به حرف

 برود. زنپس بهتر از هرچه زودتر سراغ 

و اتاق را ترک کرد. ولی  هایش از جای خود بلند شدفرهاد پس از تمام شدن حرف

پس اینکه فرهاد را تا دم در همراهی  سرهنگ سرهنگ از بهمن خواست تا پیش او بماند.

 کرد دوباره به اتاق برگشت و با لحن همیشگی خود بهمن را بازخواست کرد.

 این چه کاری بود تو انجام دادی؟« 

 توانست حرفی بزند.د نمیتعجب کربهمن 

 چرا با من هماهنگ نکردی؟ ...اصالً توجیح هستی« 
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 تواند منکر کارش شود.دانست که هیچ توجیحی برای او ندارد و نمیبهمن می

 با خودت چی فکر کردی که این کار انجام دادی؟« 

من مدرکی دارم که دیر یا زود این شخص محکوم میکنه این همون آدمیه که ما « 

 دنبالشیم؟

تر شده بود و با جدیت بیشتری شنونده های بهمن حاال برای سرهنگ جذابصحبت

 حرفای بهمن شد.

اخل د کرده... از دمرد و دختر به قتل رسیده رو تایی من شاهدی دارم که ارتباط بین این« 

 سوابق قضاییش ی پرونده شکایت درباره تجاوز پیدا کردم.

 اینجا باهاش صحبت کنم. اون شاهد کیه؟ چرا نمیاد« 

دیگر داشتن دیگر همینه پس از آخرین دیداری که با یکدانست که تبهمن خوب می

 پاسخگو تماس او نبود.

 منشی دفترش؟« 

 کجاس؟« 

 دانست.بهمن سکوت کرد این چیزی بود که بهمن نمی

 اون منشی حاضر شاهدت بده؟ ...بدیم ما روی حرف نمیتونیم کاری انجام« 

 تهمینه مطمئن نبود.دانست از طرفی از او سوی بهمن سکوت کرد هیچ چیزی نمی

 ...پرونده« 

 نداره. مدرک جرم نداشته باشیم هیچ فایده ای تازمانی که« 

های بی جواب در بهمن نفسی بیرون داد و سرهنگ مشغول کارش شد او به حدی سؤال

 داشت که سردردش را دو برابر کرده بود. ذهنش

 قرار بود امروز پسر عموی دختر داخل اتاق من باشه« 
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 ش را پایین گرفت هیچ جوابی نداشت.بهمن سر

 ...بنظرم دنبال آدم اشتباهی هستی« 

از اتاق سرهنگ بیرون رفت. حرف سرهنگ او را ناراحت و نا امید کرد  بهمن بدون حرفی

آهسته برداشت و به طرف آشپزخانه رفت با خودش فکر کرد شاید  هایش را بود. او قدم

 هی است.حق با سرهنگ بود و او دنبال آدم اشتبا

شد تلفن همراهش را بیرون آورد و چندین بار با سردردش به طرز عجیبی بیشتر می

 نداشت تا به این باور برسد در انتخاب مظنون همینه تماس گرفت و هیچ کدام نتیجه ایت

ترسید تحت تأثیر تهمینه قرار گرفته باشد او هیچ جوابی برای اشتباه کرده است و می

هایی که در ذهنش بود نداشت.ؤالچرایی س





 

 

 فصل پانزدهم

ری پیدا یک کالنتبه هر زحمتی بود توانست پرونده شکایت زن را از داخل بایگانی  بهمن

 ها رفته بود.ولی به دلیل رطوبت اتاق رنگ تمامی صفحه کند.

آورد او تنها امیدش دانست از آن کاغذهای رنگ رو رفته چیزی بدس نمیبهمن خوب می

ست توانمی پیدا کردن یک شماره تماس یا آدرس از آن زن بود تا شاید با صحبت با او

 مدرکی علیه فرهاد پیدا کند.

ر انتهای صفحه پرونده مشخصات زن را پیدا کرد برگه را از پرونده جدا کرد و داخل او د

در صفحه بعد نامه پزشک قانونی به چشم او خورد اما جوهر تمامی نوشته  جیبش گذاشت.

از بین رفته بود با اینکه بهمن از ته دلش از فرهاد متنفر بود ولی همچنان در سرگردمی 

 رنخی بود تا با خیال آسوده فرهاد را محکوم کند.برد و دنبال سبه سر می

خواست به سرهنگ ثابت حرف سرهنگ تمامی ذهنش را مشغول کرده بود و دلش می

رای کند یا بدانست بعد این مدت آیا زن با او همکاری میبهمن نمی کند حق با او است.

 او اهمیتی ندارد.

 .باز کند و بتواند از او حرف بکشد کرد چگونه سر صحبت با زن رابهمن به این فکر می

رسید باید بیخیال پرونده شود و دیگر این فریضه که فرهاد پشت گاهی به این نتیجه می

ها است دنبال نکند اما وقتی صورت کبود تهمینه یا مرگ دختر و ناپدید تمامی این اتفاق
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توانست خودش را کنترل نمی خشم درونش می جوشید آمدشدن سودابه به یادش می

 کند.

کرد اصالً دلش هایش را به امید اینکه حق آنها را بگیرد فراموش میاو تمامی ترس

خواست را انجام دلشان می خواست افرادی مثل فرهاد به همین راحتی هرکاری کهنمی

 حال داند او چه کاریی تا بهخدا می دهند و هیچ کسی هم از این موضوع خبر دار نشود.

 هایی بخاطر ترس از بی آبرویی سکوت کرده بودند.انجام داده و چه آدم

 طر تجاوز از فرهاد شکایت کردهآن پرونده را خواند متوجه شد زن بخا بهمن برای آخرین 

درک  توانستبهمن نمی ضایت زن بسته شد بود.را پس از مدتی ب اما در نهایت پرونده

ز او اشاید فرهاد با پرداخت پول  رف نظر کرده باشد.خود ص شکایتکند چرا باید زن از 

ه که در نهایت زن تسلیم خواستاجیر کردن افرادی او را ترساند  بود یا با رضایت گرفته

 داد فرهاد توانست بود بی گناهی خود را ثابت کند.از طرفی احتمال می او شد.

فکرهای در سرش بهمن از سر درد شدید کالفه بود تمرکز کافی برای جمع بندی 

 شد.چرخید را نداشت هرکدوم بدون هیچ سرانجامی در نهایت از ذهنش پاک میمی

س از چند کشید پبوی نمناک اتاق باعث شد سر دردش بیشتر شود او با هرنفسی که می

میم داشت تص کرد به صفحه موبایلش نگاه کرد هیچ پیامی در کار نبود.ثانیه سرفه می

ایش از هنه تماس بگیرد اما تردید داشت دلیل جواب ندادن تماسیک بار دیگر با تهمی

 کرد.سوی تهمینه فکر خیالش را بیشتر می

کرد با تهمینه در میان بگذارد تا او بداند کسی در او دوست داشت هرسرنخی که پیدا می

 هایشاما هیچ کدام از پیام ؛حال پیگیری برقراری عدالت برای ارامش او در تالش است

 ابی نداشت انگار واقعاً تهمینه از حرفایش پشیمان شده بود.جو
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رفت در هنگام روبه روشدن با زن چگونه بحث بهمن در طی مسیر با خودش کلنجار می

ن تریتجاوز را پیش بکشد تا زن با او همکاری الزم را انجام دهد او در افکارش رؤیایی

شود می ن پس از مقاومت راضیکند و زکرد اینکه با زن صحبت میشکل را تصور می

تواند با خیالی آسوده او را به عنوان قاتل دختر معرفی علیه فرهاد شهادت دهد و او می

کرد هر آن امکان دارد سرنخی از او استرس زیادی داشت و با خودش احساس می کند.

 دست برود.

نجا را ترک بهمن هنگامی که به آدرس زن مراجعه کرد متوجه شد او چندین سال قبل ا

تمامی رؤیا بافی های بهمن از بین رفته بود و کامالً نا امید شد و بیشتر از  کرده است.

نگاهی به شماره تماس داخل برگه انداخت و با تردید اقدام  کرد.قبل احساس خستگی می

 کیکرد به شماره گیری کرد نفسی بیرون داد و استرس و دلهره زیادی را تحمل می

رخ و ضربان قلبش زیاد شد با خودش فکر کرد ابتدا با مقدمه چینی او لحظه صورتش س

فن لحظه پشیمان شد و تصمیم گرفت تل اما دررا قانع کند تا با او مالقاتی داشته باشد و 

 را قطع کند که زنی جواب او را داد.

 بفرمایید؟« 

 بهمن برای لحظه دهانش بسته شده بود

 الو؟« 

 قفل شده بود باز کرد.بهمن با مکث دهانش را که 

 خانم پسندیده؟« 

 صدای همراه با مکث و ارام زن

 شما؟« 

 کیان ارا هستم مأمور آگاهی« 
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هنگامی که بهمن قصد داشت دوباره صحبت کند صدای  صدایی از زن به گوش نرسید.

 زن حرفش را قطع کرد.

 اشتباه گرفتید.« 

رای لبخند تلخی زد دیگر همه چیز ببهمن زبانش بنده آمده بود حرفی برای گفتن نداشت 

ای ناشناس با او تماس گرفت همیشه بهمن از شماره هایش تمام شده بود.او ایده

 دانست و ضربان قلبشهای ناشناس ترس داشت که خودش دلیل آن ترس را نمیشماره

 رفت.به طرز عجیبی باال می

 بفرماید؟« 

معلم است از زمانی که بهمن درباره  بهمن متوجه شد کسی که با او تماس گرفته اقای

درب  گرفت یا دمارتباط همسرش با فرد دیگری با او صحبت کرده بود یا با او تماس می

 اتاق یا راه رو اداره منتظر می نشست تا بهمن صحبت کند.

های خود ناتوان بود. بهمن هیچ حرفی برای او نداشت او حتی در پیدا کردن جواب سؤال

توانست آن را خاموش کند بهمن کالفه قطع کرد ولی بخاطر تهمینه نمیبهمن تلفن را 

و عصبی بود دیگر همه چی برای او از دست رفته بود و هیچ مدرکی نداشت سر درد به 

ین برد و همان جا چشمانش را کرد که صندلی ماشین را تا آخر پایقدری او را اذیت می

 بست.
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زد سعی داشت با تهمینه تماس بگیرد ولی هر بار که تماس بهمن همان طور که قدم می

کرد تا این حد بهمن هیچ وقت فکرش را هم نمی گرفت شماره تهمینه خاموش بود.می

 یک پرونده او را سردرگم کند و باعث سرگیجه او شود.

ت امادگی صحب د استرس روبه رو شدن با سرهنگ را داشت اصالًبه اداره رسی بهمن وقتی

و اینکه دقیقاً او  مطمئن شد با او را نداشت. قبل ورود به داخل اداره از حضور سرهنگ

و پس از هماهنگی با سرباز جلوی درب  است کجا حضور دارد یا درب اتاقش باز یا بسته

 با احتیاط و البته استرس وارد اداره شد.

ی مهای او را قبول نحوصله صحبت درباره پرونده را نداشت چون سرهنگ سرنخبهمن 

. او هیچ وقت درک نکرد چرا تا این حد از سرهنگ فراری است از طرفی سرهنگ کرد

بگیرد  ترسید برای پیشرفت یا موفقیت پرونده سخرئیس او بود و طبیعی به نظر می

ط کرد در صورتی که در رواببا نیش کنایه صحبت می سرهنگ در کار همیشه تند بود و

 .اداره اینطور به نظر نمی رسیدبیرون از 

تلفن بهمن زنگ خورد او ابتدا فکر کرد شاید تهمینه تماس گرفته است ولی شماره برای 

او ناشناس بود کمی که فکر کرد متوجه شد شماره متعلق به همان زنی است که با او 

 ا عجله تلفن را جواب داد.ب تماس گرفته بود.

 بفرمایید« 

 زن با صدایی آهسته و با مکث جواب داد
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 شما با خانوم پسندیده کار داشتین؟« 

 شما؟« 

 بهمن سعی کرد با زن تماس بگیرد زن سکوت کرد و پس از چند دقیقه ارتباط قطع شد.

 ولی او پاسخگو نبود.

ه با ک او توجیح نبود بهمن را صدا زد.ای ایستاده بود ماموری که در نزدیکی درب شیشه

خواهد کرد بهمن برای این سرهنگ متوجه او نشود به  این کار سرهنگ را متوجه بهمن

 تر رفتسرعت سمت همکارش رفت و متوجه مردی شد که منتظر او بود کمی نزدیک

متوجه اقای معلم شد بهمن اصالً توقع دیدن و حوصله صحبت کردن با او را نداشت 

داد تا جواب سواالیی مرد خود او بود و از طرفی به او حق می بی قراریه مقصر این گرچ

ام رهمن هیچ جوابی برای آکه برای او پیش آمده را بداند ولی مشکل اینجا بود که ب

کردن او نداشت از زمانی که بهمن درباره احتمال ارتباط دختر با شخص دیگری را برای 

ت تا گرفرا کامالً درگیر ساخته بود و بارها با بهمن تماس می او بازگو کرده بود ذهن مرد

 راحت شود. هایی که برای او پیش آمده بود را از او بپرسد تا کمی خیالشجواب سؤال

هایش پشیمان بود از طرفی غرورش اما بهمن هیچ جوابی نداشت و حتی از حرف

 گذاشت از ادامه پرونده دست بردارد.نمی

از آن برخورد مؤدبانه قبل نبود او به شدت عصبی خبری دیک شد دیگر مرد به بهمن نز

رسید از استرس و بیخوابی چشمانش پر از خون شده بود. مرد برای خوشحال به نظر می

کردن همسرش همه کار انجام داد بود حتی از خانوادش جدا شد تا در شهری که همسرش 

گری برای اطمینان ارامش او انجام داند چه کارهای دیخواست زندگی کند خدا میمی

 داد بود.
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های پیش آمده حقیقت را بداند تا آرامش به حاال در چنین شرایطی حق داشت از اتفاق

همینه تحت تأثیر تکه های بهمن تنها یک نظریه بود دانست که حرفاو برگردد. مرد نمی

 .نظر بهمن موافق نبودانها را بیان کرده است حتی سرهنگ با 

پذیرد تواند در این شرایط با مرد صحبت کند و قطعاً مرد نمیدانست که نمین میبهم

 بهمن نزدیک شد حتی جواب سالم او را نداد. وقتی مرد به

 هنوز نمیخواین درباره پرونده همسرم حقیقت رو بهم بگین« 

ش بهمن سعی کرد مرد را از جلوی درب اتاق سرهنگ دور کند و از او درخواست کرد آرام

 خودش را حفظ کند تا از تندی لحن صحبتش کم شود.

 بخدا کالفم مطمئن ...هربار اومدین چندتا سؤال پرسیدن بدون اینکه جوابی بدین« 

 نیستم دختر که همه زندگی مو براش گذاشتم اصالً آدم درستی بود یا نه؟

ه جلو بهمن مثل همیشه سعی کرد با آرامش جواب او را بدهد و از شلوغی داخل ادار

 گیری کند.

 شما باید صبر کنی ...من هرچیزی که میتونستم به شما گفتم«  

 ؟دارهاون آدمی که دربارش صحبتی کردی؟ کیه؟ حقیقت « 

کرد همه چیز را به مرد بگوید دانست با خودش فکر سؤال را نمیبهمن اصالً جواب این 

داستان ساخته ذهن بهمن بر و خودش را راحت کند اما تمامی مشکل این بود که همه 

از طرفی دیگر او دیگر پاسخگو تلفنش نبود و این بهمن را  اساس ادعای تهیمنه بود.

کرد که پیام تهمینه حقیقت نداشت و بهتر است این ماجرا بیشتر از این بیشتر مجاب می

 ادامه پیدا نکند.

 تمشخص نیسببین هرچی که تا حاال گفتم فقط یه نظریه بود هنوز هیچ چیزی « 
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داد سعی کرد مرد را قانع کند که او هم از همان طور که به حرفایش ادامه میبهمن  

ی شد دیگر حرفابهمن متوجه زنی شد که به طرف او نزدیک می چیزی مطمئن نیست.

 واستخدرمرد برای او نامفهوم بود و تالشی برای گوش دادن به صحبت او نکرد تنها از او 

 زن به بهمن نزدیک شد اجرا صبر کند.تا روشن شدن م کرد

 اقای کیان ارا؟« 

 خودمم« 

 شما با من کار داشتین؟« 

بهمن متوجه شد او همان زنی است که برای پیگیری پرونده فرهاد با او تماس گرفته 

شد که زن با پای خودش به او مراجعه کرده است آمادگی صحبت با او باورش نمی بود.

ی نمانده بود بهمن از او خواست تا اتاقش او را همراهی کند در را نداشت ولی فرصتی باق

چ وقت او هی کرد چطور بحث پرونده سالها قبل او را پیش بکشد.میسر به این فکر می

 ل کند حاال کمی امیدوار شده بود.کرد حضور زن او را تا این حد خوشحافکر نمی

 
 
 
 
 
 



 

 

 فصل هفدهم

ی دورتر مبهمن متوجه شد هنگامی که جلوی درب اداره در حال صحبت با او بود زن ک

 مستقیم به بهمن مراجعه کرد. داخل ماشین او را زیرنظر داشت به همین خاطر

اخت بهمن به زن نگاهی اند زن روی صندلی نشسته بود و از سکوت بینشان خسته شد.

خورد با توجه به ن به چشم میآ با با موی مشکی که رنگ صورتی البه الیچهره زی

 فضایی اداره آنها را به زور زیر شالش جا داد بود.

ت دانسلباس مشکی بلندی تن داشت مشخص بود برای حضور در اداره مقرارت را می

 زد.طوری که در بدن الغرش زار می هایش کمی برایش گشاد بودلباس

 رد ه قدری زیبا بود که بهمن برای چند لحظه محو تماشایان شد چیزی کهچشمان زن ب

 نه و سودابه چشمان زیبایی داشتند.تهمی ،دختر به قتل رسیدهد لرزان لحظه فکرش را

نزدیک زن شد او خودش را کمی جابه جا کرد و با لحن جدی سر  هنگامی که بهمن

 داد.صحبت با بهمن را باز کرد سکوت آزارش می

 منتظرم بدونم با من چیکار داشتین؟« 

 زن تلفن بهمن را از روی میز برداشت و از او خواست صدای آنها را ضبط نکند.

 برای چی با من تماس گرفتید؟« 

ت برای شروع صحب جمله ای دنبال چند سرفه کوتاه کرد. بهمن از حرکت زن شوکه شد و

 با زن بود او هیچ وقت شروع کننده خوبی نبود.
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داد دوست نداشت درباره تار زن مشخص بود که کامالً احتیاط الزم را انجام میاز رف

 خواست صحبت کند و حرفی از او ضبط شود.چیزی که نمی

 آگه با من کاری ندارین من برم« 

بهمن  ای برای شروع صحبت با زن بود.بهمن آب دهنش را قورت داد هنوز دنبال جمله

شد اما حاال که ت خوشحال بود و باعث دلگرمی او میاز اینکه زن در اتاقش حضور داش

 زن روبه روی او نشسته بود دهانش قفل شده بود انگار حرفی برای گفتن نداشت.

که دفعه بعد  بستگرفت با خودش عهد میقرار می بهمن هربار که در این وضعیت

درس  اما انگار یاداداشت کند تا در چنین مواقعی به دردسر نیافتداز قبل هایش را سؤال

 زن از مکث طوالنی بهمن خسته شده بود. شد.عبرتی برای او نمی

 چندتا سؤال درباره پرونده شما داشتم؟« 

 اش در هم رفت انگار از چیزی خبر نداشت.زن قیافه

« حرفش را قبل گفتن در دهنش خفه کرد»سال قبل از فردی به جرم...  شما چهار« 

 تجاوز شکایت کردین؟

 خب« 

 من دستش را تکانی داد و نفسی کشید حرف زدن با زن آنقدر برای او سخت نبود.به

 از پرونده برام توضیح بدین؟ و اینکه چرا شکایت کردین؟ و چرا پرونده مختومه شد؟« 

 ؟من باعث کنجکاوی شما شده کجای پرونده« 

 وط میشه به طرف مقابل پرونده شمامرب« 

اکنشی و دانست که منظور بهمن درباره چه کسی است ولیمیزن با تعجب به او نگاه کرد 

 نشان نداد.

 از فرهاد تمدن برام بگین؟« 
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 های گذشته رو مرور کنماصالً دلم نمیخواد اتفاق« 

به صحبت در باره این موضوع را نداشت  دچار استرس شد مشخصی بود که عالقه ایزن 

نترل کند او شروع به خوردن رژ مالید و سعی داشت استرش را کدستش را به هم می

 روی لبش کرد.

 میدونم برای شما سخته ولی من به کمکتون احتیاج دارم« 

 اون پرونده بسته شد!« 

 میخوام بدونم این اتفاق صحت داشت؟« 

 بعد چند سال چه کمکی برای شما میکنه؟ صحت دار یا نبودنش االن« 

خواست جزئیات پرونده بهمن نمی زن مکثی کرد و منتظره جواب بهمن بود و از طرفی

از طرفی زن عصبی بود و هر آن ممکن بود از  را برای او بازگو کند و انگار راهی نداشت.

 اتاق بیرون برود.

نزدیک یک ماه قبل دختری ناپدید شد و سه روز بعد جسدش جلوی درب خونه « 

 شوهرش پیدا شد.

 کردزن با تعجب به او نگاه می

 ناپدید شد دختر دیگهیه ساعت قبل  48« 

 نشان داد. به او بهمن عکس دختر را که روی دیوار نصب بود

 ...شاهد ما این موضوع تایید کردرابطه داشتهر دو دختر فرهاد تمدن با « 

 داد.شاید زن را تحت تأثیر قرار می شبهمن از گفتن این جمله مطمئن نبود و بنظر

 از من چی میخواین؟« 

شاهدم مدرکی برای محکوم کردن فرهاد تمدن ندارم جز اینکه شما من جز اظهارات « 

 آدم سابقه تجاوز و آزار رو داشته شاهدت بدین این
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 هرچی که بود تو اون پرونده نوشته شده« 

گفت اظهارت او در چندین صفحه در پرونده نوشته شده بود ولی طی چند زن درست می 

 و چیزی برای خواندن وجود نداشت ه بودها از بین رفتسال رنگ تمامی صفحه

 شاهد داری؟ دیگه نیازی به من نیست مگه نگفتی« 

 از آخرین باری که دیدمش دیگه خبری ازش نشد« 

 این روزا مردم خیلی حرفه ای دورغ میگن« 

 .ترس بهمن بیشتر از قبل شد

 شرمندم کمکی نمیتونم بکنم« 

 بلند شد بهمن نمیتواست زن را درک کند زن از جایش

 کنمنه نه نه خواهش می« 

 اون پرونده بسته شده... نمیخوام دوباره اذیتشم« 

 کنم به ادمای مثل خودتون فکر کنین که مورد سواستفاده یک آدم...خواهش می« 

 زن حرفش را قطع کرد.

 ببخشید نمیتونم کمکی بکنم« 

 او را قانع کند. داشتزن حرکت کرد و بهمن به طرف او رفت سعی 

 دختره شما چی مهمه؟ اینجا صحبت از مرگ برای« 

 من دلم برای خودم میسوزه« 

 به خودت کمک کنپس « 

 .حالت چهره اش جدی شدای زن برای لحظه

 متاسفم« 
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خورد ولی او با خودخواهی به مرگ دختر یا ناپدید شدن با اینکه به قیافه و ظاهر زن نمی

 سودابه اهمیتی نشان نداد و از اداره بیرون رفت.

زد وارد اتاقش شد بهمن عصبی بود و تنها امیدش هم از دست رفت در حالی که قدم می

و درب را محکم بست و با عصبانیت تمامی یاداداشت هایش را از روی دیوار برداشت و 

رد مجرم به مشکل بخوکرد تا این حد برای محکوم کردن یک پاره کرد اصالً فکرش نمی

شد انتخابش اشتباه است.باورش میکم کم داشت 
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د از کرد تا شایبهمن روی صندلی نشسته بود و آخرین تالشهایش را در ذهنش مرور می

د باالی پنج بار با تهمینه تماس گرفته بو دودلی در افکارش به یک نتیجه قاطع برسد.

ولی هیچ جوابی از او دریافت نکرد استرس زیادی تمام وجودش را فرا گرفت او تمامی 

متوجه ارتباط هایش را با دندان خورده بود از طرفی ترس به دلش افتاد که فرهاد ناخن

ت یا سربه نیسرا مثل زن تهدید  با او شده و برای حفظ آبروی خودش تهمینه تهمینه

 کرده باشد.

مخبرینی که بهمن برای جاسوسی از فرهاد در جلوی مطب حضور داشتند به او خبر  

مشاهده  دادن تهمینه آخرین بار همراه فرهاد از مطب خارج شد و از آن موقع دیگر او را

 درست از همان زمان او دیگر پاسخگوی تلفنش نبود. نکردند.

ودن فرهاد مطمئن بود به نحوی که خودش درکنار فرهاد بهمن از ته دلش به گناهکارب

 حضور داشت و تمامی ماجرا را باچشمانش دیده است.

اید ش ها می خواندبا دقت تمامی صفحهو  تمرکز کردپرونده جزئیات بهمن دوباره روی 

زد اما نادیده گرفته بود پیدا کند یکی پس از دیگری صفحه هارا ورق میکه را نکته ای 

 به آخرین صفحه رسید جز همان استرس که در وجودش بود چیزی تغییری نکرد. وقتی
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ی برای گشت همه چها میخبری از سودابه و پسر عمویش نبود شاید باید بیشتر دنبال آن

توانست ذهنش را متمرکز کند او تصمیم گرفت او به آخر خط رسیده بود و دیگر نمی

 و اعتراف بگیرد ولی برای اینکار دستور مستقیم سرهنگاز اا بتواند ت کند فرهاد را بازداشت

 لرزید.مهم بود دستهایش از استرس زیاد می

بهمن متوجه گذر زمان نبود نفسی بیرون داد از جایش بلند شد و اتاق را قدم زد او 

چی  خورد همهترسید آگه شکست میاز عاقبت تصمیمش می تصمیمش را گرفت ولی

ایت رض تواندکرد نمیاحساس می نداشت. چیزی برای از دس دادنشد او برای او تمام می

 بدست بیاورد و هر آن ممکن است کسی جایگزین او شود. سرهنگ را

درب اتاق را باز کرد و سمت اتاق سرهنگ قدم بر داشت تا آخرین صحبت را با او انجام 

ی در چند بار درب اتاق سرهنگ بسته بود توانست رضایت او را جلب کند.دهد شاید می

ه بهمن توجهی ب ند اماداخل دفتر سرهنگ حضور داشت . افرادیشد دفترزد و آهسته وارد 

انها نکرد سرهنگ از او خواست تا در فرصتی دیگر به او مراجعه کند ولی بهمن به سیم 

 آخر زده بود

 باید با شما صحبت کنم« 

 سرهنگ از مهمانهایش عذرخواهی کرد.

 فعالً مهمان دارم« 

 نمیتونم صبر کنم خیلی مهمه« 

 باشد. توانست جلودارشبهمن شبیه اتشفشانی بود که به نقطه آخر رسیده و کسی نمی

 باید فرهاد تمدن رو بازداشت کنیم« 
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سرهنگ از مهمانهایش عذر خواهی کرد بهمن وقتی متوجه شد سرهنگ به او اهمیتی 

سرهنگ حسابی از  اتاق را بست. دهد مهمانهایش را به بیرون هدایت کرد و دربنمی

 رفتار بهمن خجالت زده شد

 کنی؟این چه رفتاری تو می« 

 میگم باید تمدن رو بازداشت کنیم« 

 برای چی؟ کدوم دلیل؟ کدوم مدرک؟« 

ت کرد بهمن توقع داشجمله دلیل عصبی شد و در خود بیتابی میاین بهمن از شنیدن 

 پرونده را روی میز سرهنگ گذاشت او باشد. سرهنگ بدون هیچ مقاومتی با او هم عقیده

 این همون آدمیه که ما دنبالشیم« 

تا زمانی که تو مدرک قانع کننده برای من ارائه نکنی من با هیچ چیزی موافقت « 

 رفت یکی برداشت آورد اینجا همین طوری نمیشه کنم.نمی

 پرونده داره؟ «

 بسته شد قبلسال  4که  ای زنی؟ از پروندهاز کدوم پرونده حرف می« 

 منشی اون مرد به آزار و اذیتش اعتراف کرده« 

 ؟کجاس« 

نمیدونم کجاست شاید فرهاد سر به نیستش کرده...برای تو اصالً مهم نیست دو تا « 

مورد  سال پیش 4دختر ناپدید شدن و اون خوک کثیف با همشون در ارتباط بود یه زن 

 آزار جنسی فرهاد قرار گرفته

ن توقع داشت بعد این همه صحبت کرد بهمزد و به بهمن نگاه میحرف نمیسرهنگ 

 نظر سرهنگ تغییر کرده باشد. ذره ای

 می تونی منشی رو پیدا کنی؟« 
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 نمیدونم کجاست« 

 دانست تهمینه کجاست شاید حرفایش درباره فرهاد دورغ بود.بهمن دلش لرزید واقعاً نمی

 سرهنگ سکوت کرد و مشغول کار شد.

 پرونده بذار بخونم« 

 بهمن به او نگاه کرد تعجب کرد و توقع جواب دیگری را از او داشت.

 برو بیرون« 

 نباید زمان بیشتری از دست بدیم« 

 برو بیرون ...گفتم پرونده بذار میخونم« 

بهمن به او خیره شد و با مکث اتاق را ترک کرد نفسی کشید شاید سرهنگ با او موافقت 

که او خواست پرونده را مطالعه کند نکته مثبتی بود ولی بهمن دیگر کرد و همین می

واند شاید بت ترسد بخاطر همین از اداره بیرون زد تاطاقت نداشت او از تردید سرهنگ می

 تهمینه راپیدا کند.

 

 

 

 

 

 



 

 

 فصل نوزدهم

نگاه زیبا  هایبهمن روی نیمکتی نشسته بود و به منظره رو به رویش تاالبی پر از پرنده

 با اینکه هوا ابری و بارانی بود ولی مردم با هیاهوی زیاد در انجا حضور داشتند. می کرد

شدت  توانستند ازشد ولی هیچکدام نمیبهمن گاهی به تاالب و گاهی به آسمان خیره می

د کرعذاب وجدان او را کالفه کرد وقتی به زن یا دخترها نگاه می نند.سر درد او کم ک

ی اند ولفرهاد قرار گرفته ماننداین حس را داشت در حال حاضر چند نفر مورد آزار افرادی 

توان گفتن به کسی را نداشتند و حاال مثل او برای خالی کردن خودشان در انجا حضور 

 داشتند تا روحیه آنها تغییر کند.

عتماد . شاید اعالقه او به فرهاد را متوجه نمی شدبهمن وقتی به تهمینه فکر کرد دلیل 

قه یا دانست فرق بین عالشد نمیکردن به تهمینه کاری درستی نبود و دلش راضی نمی

 ابراز دلسوزی را تشخیص دهد.

 دکربهمن به تلفن همراهش نگاه کرد شاید پیامی از طرف سرهنگ او را خوشحال می

دانست که سرهنگ آدم باهوشی است و هیچ گاه دست ولی هیچ خبری نبود بهمن می

پرونده ناقص بود و به هیچ وجه تأثیر گذاری  زند تا باعث دردسر او شود.به کاری نمی

 الزم برای قانع کردن بازپرس یا معاون داستان را نداشت.

بود  هم دانشگاهی سابقش کرد تهمینه کهبهمن با فکر کردند بیشتر خودش را اذیت می

بود و از ساعت ن 72خبری از سودابه بعد  بعد از ارسال یک پیام دیگر خبری از او نشد.
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سال قبل فرهاد را به خاطر آزار جنسی به دادگاه کشانده بود حاال  4تر زنی که همه مهم

ست دداد سکوت کند و هیچگونه دخالتی نداشته باشد. انگار همه چیز دست به ترجیح می

دیگر خودش راقانع کرد خبری از سرهنگ  بهمن هم داد بودن تا بهمن را دیوانه کنند.

 شود و باید خودش کاری انجام دهد.نمی

*** 

بهمن متوجه  انگار کسی درخانه حضور نداشت. بهمن جلوی خانه فرهاد ایستاده بود.

داشت و در حرکت سایه مانندی از پشت پنجره خانه شد انگار کسی در خانه حضور 

زد. از طرفی بعد درگیری فرهاد با مخبرین بهمن هیچ اطالعی از رفت تاریکی قدم می

 دانست چه کسی در خانه حضور دارد.آمد های او نداشت نمی

بهمن روی سایه تمرکز کرد سعی در تشخیص آن فرد داشت یک لحظه احساس کرد 

خالی کردن خانه فرهاد بود بهمن لبخندی زد ولی خیلی  مشغولشاید دزدی در تاریکی 

 زود متوجه شد چقدر نسبت به فرهاد احساس بدی دارد.

بهمن مردد در رفتن یا ماندن بود سعی داشت خودش را قانع کند تا به دیدار فرهاد برود 

 و سراغ تهمینه را از او بگیرد ولی مطمئن نبود که تهمینه از این موضوع خوشش بیاید.

می بهمن دیگر مطمئن بود خبری از سرهنگ نخواهد شد و باید خودش اقدامی انجام 

ل مثاو توانست این وضع را تحمل کند. یا رومی رومی یا زنگی زنگی دیگر نمی داد

 اتشفشانی بود که هر آن امکان داشت منفجر شود.

تا  د رفتپس از کلنجار رفتن تصمیم نهایی خود را گرفت و به سمت خانه فرها بهمن

صمیم تدر میانه راه چند بار ایستاد و به کاری که  درباره تهمینه و سودابه با او صحبت کند.

 کرد.او را یاری نمی فکر کرد دیگر ذهنش به درستی دهدانجام داشت 
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چند بار زنگ خانه را زد و به طرف پنجره نگاه کرد تا اگر کسی سرش را از پنجره بیرون 

 اشدبای از طرف خدا ی کسی جوابش را نداد احساس کرد شاید نشانهآورد او را ببیند ول

 دانست.داد ولی دلیلش را نمیتا اینکار را انجام نمی

دانست چه کسی در را نمی صدای باز شدن درب افکاراش را شکست و گیج شده بود. 

د یهایش را با تردبهمن قدم چه سرنوشتی باال در انتظارش است. برای او باز کرد و

داشت دیگر درست یا غلط بودن این کار برای او اهمیتی نداشت صدای فرهاد او را به بر

 خودش آورد

 بیا طبقه سوم« 

توانست بیشتر از این کند او نمیبهمن متوجه شد فرهاد از آیفون تصویری او را تماشا می

پش قلبش تدوباره استرس در او شدت گرفت و  نجا صبر کند و دیگر راه برگشتی نداشت.آ

کرد ر میاو با خودش فک را باال برد از این کار پیشمان بود ولی دیگر راه برگشتی نداشت.

داد وارد دایره جرم و جنایت شد یا هیچگاه ترجیح نمیکاش هیچ وقت مأمور پلیش نمی

کرد تا آن را شود یا همان موقع که سرهنگ پرونده را جلوی او گذاشت او قبول نمی

 بررسی کند.

فرهاد از او خواست به  بهمن به خانه فرهاد رسید درب باز بود چند بار زنگ را فشار داد

 .داخل برود

 بیا داخل« 

وز هوا هن کمی حالت دفاعی به خود گرفت بهمن با احتیاط وارد فضای تاریک خانه شد

 ن شروع شد.اکامالً تاریک نشده بود بارش بار

بود کیفی زنانه در گوشه مبل نظرش را جلب بهمن به اطرافش نگاه کرد همه جا مرتب 

 کرد این احتمال را داد شاید کیف برای سودابه یا تهمینه باشد.
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فرهاد پرده اتاق را کنار زد و روی صندلی نشست و بیرون را تماشاکرد بهمن متوجه دو 

 فنجان چای که روی میز قرار داشت شد.

 کردی؟به چی فکر می ناون پایی« 

وجه بهمن مت مطمئنا چیزی نبود که بهمن انتظارش را داشت.کرد اه نمیفرهاد به او نگ

 های قرمزی روی لبه لیوان شد.لکه

 این همه آدم نمیدونم چرا من؟« 

 زدبهمن دهانش قفل شده بود و حرفی نمی

 گفتم بیایی باال شاید مشکلمون حل کنیم« 

 مشکل من با چای کردن کنار تو حل نمیشه« 

 ی من در ناپدید شدن دختر نقش دارمکنچرا فکر می« 

 چرا اون دختر کشتی؟ ...چون مطمئنم همون آدم هستی« 

 فرهاد لبخندی زد جواب بهمن اصالً او را قانع نکرده بود

 سعی کردم چشم روی خیلی چیزا ببندم« 

های در حال رخ دادن هایی صعیف گوش بهمن را تیز کرد انگار در آن خانه اتفاقصدایی

 بود.

 تو اون دختر کشتی؟« 

 کنیداری اشتباه می« 

 بهمن وسط حرف فرهاد افتاد

 نه تو گوش کن« 

 ها ندارممن هیچ ارتباطی به این اتفاق« 

 قاتلی تو ...با هر دوتا در ارتباط بودی من شاهد دارم که تو« 
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 دکترم من« 

 بهمن از لحن بلند فرهاد و عصبانیتش سکوت کرد فرهاد به حرف زدن

 داد.ادامه 

 بدترین پلیسی هستی که من دیدم ...دیونه ای تو« 

 ردکبهمن از حرف او ناراحت شد شاید حق داشت او از روی احساسات تصمیم گیری می

 کجاست؟« 

 دانست منظور او کیستبهمن متوجه حرف فرهاد نشد نمی

 شاهدت کجاست؟« 

 نمی دونم شاید از ترس توی جایی قائم شده شایدم...« 

 داخل اتاق نظر هر دو را جلب کرد صدایی از

 کی داخل خونس« 

اش فرهاد سکوت کرد و به اتاقی که در انتهای راه رو قرار داشت چشم دوخت روی پیشانی

 های عرق مشاهده شد. سعی کرد همه چیز را عادی جلوه دهد.قطره

 کسی نیست من تنهام« 

ا او با ترس درب ر برداشتصدا دوباره تکرار شد بهمن خیلی آهسته به سمت اتاق قدم 

باز کرد و تهمینه در حالی که دست پا و دهانش بسته شد بود در کف اتاق مشاهده کرد 

بهمن پشت سر او ایستاد هیچ توضیحی برای گفتن نداشت و دهانش قفل شده بود بهمن 

اسلحه خود را بیرون آورد و به سمت او نشانه گرفت و از فرهاد خواست روی زمین دراز 

 سعی کرد فرهاد را متقاعد کند او بی خبر و بی گناه است. د.بکش

 باور کن خبر ندارم چه اتفاقی داره می افته« 

 دورغگویی تو« 
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آمد حتی در این فکر بود همانجا با دست خودش بهمن حال بیشتر از قبل از او بدش می

به سمت تهمینه  را رها کرد واو را مجازات کند ولی شهامت انجام آن را نداشت. بهمن او 

 .رفت

 
 
 

 

 

 



 

 

 فصل بیستم

ای ایستاده بود و به همکارانش که با دقت در جستجو و تفتیش خانه بهمن در گوشه

بررسی وضعیت تهمینه بودند بهمن به سمت  کرد. عده ای مشغولاد بودند نگاه میفره

او خیره شد از اینکه حق با او بود احساس خوبی داشت و بعد از مدتها کمی سردردش 

 سرهنگ وارد خانه شد و با دیدن بهمن سمت او رفت. کمتر شد.

 با اجازه کی اینجا اومدی؟« 

پیدا  بود بعدبهمن توقع شنیدن این حرف و جدی بودن سرهنگ را نداشت تصورش این 

 کردن قاتل او را بخاطر کارش سرزنش نکند.

 من باید آخرین نفر تو این شهر لنتعی باشم بدون هماهنگی،« 

از طرفی  می کنددانست با جواب دادن بیشتر خودش را اذیت بهمن سکوت کرد می

کرد چون بهمن بدون هیچ حکمی بدون هیچ هماهنگی با نگرانی سرهنگ را درک می

 کرد.سرهنگ به اطرافش نگاه  سرهنگ به آنجا رفته بود.

 چیزی پیدا شد؟« 

 فعالً نه« 

 سرهنگ به شدت از بهمن عصبی بود

 چرا به همه گفتی این همون قاتل ماست؟« 

 ر داشت فرهاد قاتل مورد نظر انها نیست.کرد چرا سرهنگ اصرابهمن درک نمی



  108 درجستجو  

 

 گردیدیگه دنبال چی می« 

 سرهنگ سکوت کرد و به حرف بهمن توجهی نکرد

 شاهدت این دختر بود« 

 اره« 

سرهنگ قصد داشت سمت تهمینه برود اما یکی از مأمورین او را صدا کرد و دو گوشی 

دیدن گل سر متوجه شد و یک گل سر و یک لباس دخترانه به او نشان داد. بهمن با 

 برای دختر به قتل رسیده است قطعاً گوشی یا لباس دخترانه برای سودابه بود.

دانست چطوری به سرهنگ اثبات کند که فرهاد قاتل دختر بهمن لبخندی زد دیگر نمی

سرهنگ دستور داد همه مدرک جرم را به اداره منتقل کنند تا بررسی بیشتر انجام  است.

دانست او کجاست از سرهنگ خواست تا سریعاً ره سودابه را داشت نمیشود. بهمن دله

 .سرهنگ به او نگاه کرد و نفسی بیرون داد درباره سودابه از فرهاد بازجویی کنند.

 دیروز خبر دادن دختر برگشته خونه« 

کرد از طرفی خوشحال بود که برای او اتفاق بهمن شوکه شد چنین اتفاقی را باور نمی

از نظر بهمن چیزی تغییر نکرد با پیدا شدن گل سر فرهاد قاتل بود  نداده است.بدی رخ 

 توانست آن را تغییر دهد.و هیچ کس نمی

 کرد که دوستهایی او را اذیت میبهمن با خلوت شن اطراف تهمینه سمت او رفت سؤال

 به صورت تهمینه نگاه کرد چند کبودی روی صورتش داشت تهمینه جواب آنها بدهد.

 شد تهمینه از فشار زیاد چشمانش قرمز شده بود.دیده می

مناسب برای همدردی با  توانست جمله ایکرد نمیاحساس درد میبهمن در قلبش 

 تهمینه پیدا کند.

 خیلی سعی کردم با تو تماس بگیرم..« 
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 گوشی ازم گرفته بود« 

 د.توانست جلوی خودش را بگیرترسید و نمیبهمن از گفتن این حرف می

 الیق دوست داشتن تو نیست یعنی تو این مدت نفهمیدی این آدم« 

 چرا فهیمدم ولی دیگه دیر شده بود« 

بهمن طاقت دیدن بغض و صورت کبود تهمینه را نداشت انگار کسی با چاقو به قلبش 

زد.دوست داشت سراغ فرهاد برود و تمامی دردی که به تهمینه داد بود را جبران کند. می

 درخواست کرد برای مدوا و معاینه بیشتر تا تهمینهاز پزشکی به آنها نزدیک شد و 

 او را همراهی کند.بیمارستان 

بهمن برای دقایقی روی نیمکت نشست فکرش درگیر تهمینه بود وقتی به گذشته و 

د او کرگرفت بهمن درک نمیکرد دلش بیشتر برای او درد میدوران دانشگاه فکر می

 کرد.عاشق تهمینه بود یا از روی دل سوزی با او همدردی میهنوز 

سودابه  رفت ولیکرد اعتماد به نفسش باال میبهمن وقتی به دستگیری قاتل فکر می

خواست بداند سودابه در این سه روز کجا حضور ذهنش را مشغول کرد بهمن دلش می

خصوص که به جرم قتل بازداشت و او درباه فرهاد چه حرفی برای گفتن دارد ب داشته

بود.شده 
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کرد سرهنگ به همراه دو نفر دیگر در حال بهمن از داخل مانیتور فرهاد را تماشا می

 حضور نداشت ناراحتبهمن از اینکه او هنگام بازجویی در اتاق  بازجویی از فرهاد بودند.

 کرد.نمی کبود دلیل این کار سرهنگ را در

کر هر بار با خودش ف ل را پیدا کند احساس قدرت داشتبهمن از اینکه توانسته بود قات

 رفت شاید تهمینه به سرنوشت دختر دچار شده بود.کرد اگر سراغ فرهاد نمیمی

برای  توانستچ کسی نمیبهمن نگران هیچ چیزی نبود با پیدا شدن گل سر دیگر هی

بازپرس رسماً برای بازجویی اقدام کرد تا قاتلی که باعث ایجاد  فرهاد کاری انجام دهد.

 رعب وحشت در بین مردم شده بود را ببیند.

دانست با قبول کردن قتل دختر دیگر راه برگشتی ندارد او هرگونه ارتباط فرهاد خوب می

 شناسد.ختر را نمیبا دختر را رد کرد حتی اعالم داشت د

گرفت کرد قلبش درد میتوانست تهمینه را فراموش کند هربار که به او فکر میبهمن نمی

ر کرد یک لحظه فکدانست شاید باید زودتر از فرهاد دوری میگاهی بهمن اورا مقصر می

اینکه تهمینه در قتل دختر همراه فرهاد نقشی داشت بدن او را لرزند شاید بخاطر همین 

 توانست از عالقه او سو استفاده کند.ود فرهاد میب
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قرار شد سرهنگ مستقیم با زنی که از فرهاد بخاطر ازار جنسی شکایت کرده بود صحبت 

سرهنگ به همراه بازپرس و معاون  تر روشن شود.کند تا تکلیف پرونده هرچه سریع

 دادند.امه میهایشان را در انجا اددادستان به داخل دفترش رفت تا ادامه صحبت

بهمن به سمت اتاق بازجویی رفت اما سرهنگ او را صدا کرد و با درخواست سرهنگ به 

بهمن توقع داشت بعد بازداشت فرهاد بیشتر مورد توجه سرهنگ قرار  داخل دفترش رفت.

 شد.بگیرد اما سرهنگ نسبت به این موضوع بی تفاوت بود گاهی باعث ازار بهمن می

 ست.بهمن کنار آنها نش

 باز پرس میخواد درباره پرونده با تو صحبت کنه« 

بهمن دچار استرس شد از طرفی عادی بود که بازپرس بخواهد با مأمور پرونده صحبت 

ا هم با اینکه آنه دانست که بازپرس و معاون داستان دوست او نیستند.بهمن می کند.

 مثل بهمن یک انسان بودن ولی بهمن دلهره عجیبی داشت.

 چطوری مطمئن شدی فرهاد تمدن قاتله؟« 

 توانست دهانش را باز کند.بهمن نمی

 منشی دفترش اعالم کرد« 

 چی گفت« 

 گفت فرهاد تمدن با دختر در ارتباط بود« 

ساعت آینده مشخص  24سرهنگ میان صبحت اعالم کرد نتیجه معاینه پزشک قانونی تا 

آمد دوست داشت های انها خوشش نمیشود بهمن متوجه خنده انها شد اصالً از حرفمی

 تر از اتاق بیرون برود.هرچه سریع

 شما از قبل اشنایی با خانم تهمینه کامل داشتین؟« 

 نه« 
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نها کرد آبهمن احساس می بهمن دلیل دورغ گفتنش را درک نکرد از خودش متنفر بود.

رفی احتمال دخالت دانستند تا اجبار از طازار وارد شده روی تهمینه را خود خواسته می

بازپرس خواستار ادامه بررسی بیشتر پرونده زیر نظر خودش  تهمینه را در نظر گرفته بودند.

 شد بهمن احساس کرد بازپرس دنبال پیدا کردن یک توطئه داخل پرونده است.

 از کجا میدونستی دختر همونجاست؟« 

 نمیدونستم« 

 یعنی شما همینطوری رفتی اونجا؟« 

 سواال نمی شممتوجه این « 

 آقای کیان آرا شما ماموری باید بیشتر توجیح باشی صحبت از قتل هستش« 

بهمن متوجه سرهنگ شد که سرش را پایین گرفته بود دوباره سر دردهایش شروع شد 

بهمن بی صبرانه منتظره  باشند.کرد همه دنبال کمک کردند به فرهاد میاحساس می

 محکوم شدن فرهاد بود.

درخواست کرد در دید از بازپرس و معاون دادستان ی وضعیت بهمن را سرهنگ وقت

اش بهمن از خستگی زیاد دیگر ذهنش یاری فرصت مناسب با بهمن صحبت کنند.

 .کرد بدون حرفی از اتاق بیرون رفتمین

 خودش را روی به دفترش رفت و داددیگر به هیچ چیزی جز خوابیدن اهمیت نمی بهمن

 چشمانش را دختری که به قتل رسیده بود چشم دوخت آهسته ه عکسب مبل انداخت

یادش آمد که همه درباره  اشت به هیچ چیزی فکر کند اما همان لحظهبست دوست ند

اما هیچ فکری به ذهنش  بدی داشتهنوز احساس  او کردندمیدختر به خوبی صحبت 

 .نمی رسید
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 رد شاید تمام غرایزش به او می گفتند فرهاد قاتل است اما یک در صد احتمال می داد

اتاق در سکوتی فرو رفت که تنها صدای بسیار ضعیف بارش باران آن را می اشتباه بود 

 در اعماق تاریک خواب فرو رفت. نکشیدطولی پس از اینکه فکرش محو شد شکست 



 

 

 فصل بیست و دوم

جی گی درخورد از خواب بیدار شد او دقایقی را حالی که تلفن همراهش زنگ میبهمن در 

رکتی کرد با هر حمی های اطرافش نبود بدنش از بد خوابیدن دردبه سر برد و متوجه اتفاق

 خورد.قسمتی از بدنش صدا می

کرد خستگی ذهنی و جسمی دانست کی خوابش برد تنها چیزی که درک میبهمن نمی

بود. صدای گوشی تلفن را قطع کرد و از جایش بلند شد و به سمت پنجره رفت و بدنش 

پرده را کنار زده هوا ابری و بارانی بود او پنجره را باز کرد صدای بارش باران و کوبیدن 

گوشه  شد.رسید و باعث ایجاد حس خوب در او میشدن آن روی سقف به گوش می

 ود.صورتش بخاطر بد خوابیدن هنوز قرمز ب

ود ولی ب دش بیاید دیشب ذهنش مشغول چه فکریکشید تالش کرد یا بهمن خمیازه ای

 آورد.ای نداشت و هیچ چیزی به خاطر نمیهرچه تالش کرد نتیجه

باز ذهنش به سمت تهمینه کشیده شد و اینکه او در چه وضعیتی قرار دارد شاید باید با 

و به کرد ان باید پرونده فرهاد را تمام میولی قبل از ای می دیدو او را  می کرداو صحبت 

بهمن برای اینکه  .دختر رفت گل سر در این عکس کامالً مشخص بود سمت عکس

خیالش بابت گناهکار بودن فرهاد مشخص شود تصمیم گرفت با سودابه صحبت کند 

 های جدیدی در باره فرهاد برای گفتن داشت.شاید او صحبت
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و از اتاق بیرون رفت هنگامی که به درب اتاق سرهنگ بهمن درب اتاقش را باز کرد 

رسید متوجه حضور بازپرس و تهمینه شد که در حال صحبت درباره پرونده بودند صدای 

رسید و قطعاً گفتگوی انها در راستای پرونده بود بهمن خودش را به انها به گوش نمی

مینه را  قصد صحبت با تهکناری کشید تا تهمینه متوجه او نشود او در این موقعیت اصالً

 نداشت.

بهمن به سمت بیرون رفت و با مرد معلم برخورد کرد مرد جلوی او را گرفت تا درباره 

ر آن ه تر از سردگمی رها شود بهمن متوجه شدپرونده با او صحبت کند و تا هرچه سریع

به سمت  کمی امکان دارد تهمینه او را ببیند و فقط کافی بود تا تهمینه سرش را باال یا

 چرخاند.راست می

بهمن مرد را به کناری برد تا با او صحبت کند، از این همه پیگیری مرد کالفه شده بود  

بهمن احتمال رابطه بین به قتل رسیده بود و از طرفی  ولی مرد حق داشت همسرش

 فرهاد و دختر را بیان کرده بود.

درباره همسرش بداند ولی بهمن داد تا همه چیز را بهمن در ذهنش به مرد حق می 

دوست نداشت یکطرفه صحبت کند او از طرفی بی صبرانه منتظر مجازات شدن فرهاد 

در گناهکار بودن او شکی نداشت اما بحث ابروی یک دختر وسط بود بهمن احتمال  بود

 داد شاید هیچ ارتباطی بین دختر و فرهاد وجود نداشت شاید فرهاد قتل دختر نبود.

کرد او کرد او نباید احساسات خود را وارد پرونده میف سرهنگ را درک میبهمن حر

خواست تهمینه را از خودش نا امید کند ولی حاال هیچ راهی نداشت از طرفی دلش نمی

ه شته قبل خوابیدن بذحاال چیز دیگری مشغله ذهنش شده بود کم کم فکرهای شب گ

 یادش آمد.
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یرد ولی بهمن او را ارام کرد و تهمینه را به او نشان مرد سعی داشت از او جواب قطعی بگ

در مرد شد او  خواهد کرد یا نه بهمن متوجه نکته ای دانست ایا مرد او را درکداد نمی

شناخت یا اینکه وقتی بهمن انگار از قبل او را می طوری با دیدن تهمینه خشکش زد

ود د او تحت تأثیر قرار گرفته بدرباره ازار جسمی و روحی که تهمینه دیده بود صحبت کر

اش اش را بگیرد بهمن از او خواست تا به خانهاو سکوت کرد و سعی داشت جلوی گریه

 خبر خواهد کرد. برود و پس از تکمیل پرونده او را

بهمن خیلی دوست داشت بدون هیچ توضیح اضافی پرونده را تحویل بازپرس دهد ولی 

اال صحبت از ابروی یک دختر بود بهمن دوست توانست قانع کند حوجدانش را نمی

نداشت با یک تصمیم احساسی نظر مردم شهر نسبت به دختری که همه جا صبحت از 

کرد حتی خانوادش یا اطرافیانش او را دوست داشتند و به خوب بودن او بود تغییر می

 خانواده و در ارتباط نبود به همین خاطر نزد گفته خانواده یا خواهرش او با هیچ پسری

 ناینکه چطوری ای گرفت چیزی که برای بهمن سؤال شددیگران مورد ستایش قرار می

آورد این برای بهمن عقالنی و قابل هضم نبود دختر نه دختر سر از رابطه با فرهاد در 

بیماری روحی داشت نه کمبود عاطفه دختر نیازی به رابطه با فرهاد نداشت در پرونده 

 قرار گرفته بود. مبه شدت مورد ضرب شت ولیئم تجاوز رد شد دختر هرگونه عال

 ومتبرابر فرهاد مقار به زور توسط فرهاد دزیده شد و زمانی که بهمن احتمال داد دخت

رسید ولی چرا فرهاد دختر را جلوی خانه شوهرش رها کرد شاید  کرد توسط فرهاد به قتل

 دیگری داشت.ان قدر هم معصوم نبود و برای خودش شخصیت  دختر

 توانست هیچ چیزی را بهم ارتباط دهد.با پیدا شدن گل سر داخل خانه فرهاد بهمن نمی

 دادخواست فرهاد بخاطر ازار تهمینه مجازات شود ولی وجدانش اجازه نمیبهمن دلش می

 فرهاد را بخاطر جرمی که مرتکب نشده بود محکوم کند.
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شد تا آرامش را باید معادله گل سر حل میکرد ولی بهمن تنفرش را از فرهاد درک می 

احساس کند او تصمیم گرفت قبل اینکه با فرهاد صحبت کند با سودابه درباره فرهاد 

ه رسید بهمن با مراجعه به خانواده سودابه متوجگفتگوی داشته باشد شاید او به جوابش می

دختر  خانواده کند شایدشد دختر بعد از برگشتن به خانه در کالس نقاشی شرکت می

متوجه سرکوب کردن عالقه دختر شده بودند ولی دیگر تصمیم داشتند به عالقه او ارزش 

 رون داد و به داخل اموزشگاه رفت.بهمن نفسی بی قائل باشند.
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بهمن وارد آموزشگاه شد که بیشتر شبیه به یک خانه بود او متوجه دخترهایی شد که  

 کردند.یک دیگر نقاشی میاز زیر یک االچیق دور هم جمع بودند و 

زن با دیدن بهمن به سمت او رفت بهمن خودش را معرفی کرد و از او درخواست کرد  

ی ضی نبود ولی قدرت ایستادن رو به روتا مالقاتی با سودابه داشته باشد زن با اینکه را

باعث ایجاد حرف حدیث در بین یک مأمور را نداشت زن این نظر داشت حضور بهمن 

 شود زن به سمت دخترها رفت تا به سودابه اطالع دهد.شهر می مردم

ی را برد کافبهمن از فرصت کوتاه استفاده کرد و از زیبایی و سرسبزی حیاط خانه لذت 

ی داد روزبه خودش میهمیشه این امیدا را  بود با حیاط بزرگعاشق خانه ای او از بچگی 

ته بعد بازنشستگی الب دانست شایدرا خواهد ساخت ولی زمانش را نمی خانه رویایی اش

 صدای سودابه او را از رؤیا بافی درآورد. آورد.اگر در سازمان دوام می

 با من کار داشتین؟« 

ه سردی خاصی در رفتار سوداب خواست کرد روی نیمکت بشیند.زد از او دربهمن لبخندی 

بهمن متوجه دیگر دخترها شد که همه به او و سودابه  آمد.احساس کرد به نظر طبیعی می

 خیر شده بودند.
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بهمن با دیدن سودابه متوجه شد تصورات ذهنی که از او داشت همه اشتباه بود نه از 

خال روی دست یا صورتش اخالقیات پسرانه هم لباس جلف خبری بود نه آثاری از خط 

 نداشت.

بهمن دوست داشت اول از همه او را بخاطر ارتباط با فرهاد سرزنش کند ولی خوب  

برای دقایقی تنها سکوت بین آنها  به او خیره شددانست کار درستی نیست بهمن می

 برای بهمن لذتبرقرار بود بهمن خودش را معرفی کرد ابتدا دختر لبخندی زد که این 

هایش زیبا بود و رفتار معصومانه یک دختر را داشت که دختر مانند عکس بخش بود.

 بهمن را یاد تهمینه انداخت.

 میدونی یه شهر نگرانت بودن؟« 

 سودابه لبخندی زد و شانه باال انداخت دربرابر سؤال بهمن مقاومتی نکرد.

 خانوادم فکر کردن من فرار کردم ...اره« 

 فرار نکرده بودی مگه« 

 نه« 

 کرد حرف زدن با سودابه به این راحتی باشد.بهمن اصالً تصور نمی

 من فقط حالم خوب نبود نیاز داشتم با خودم تنها باشم« 

اش قرار داشت قطعاً خیلی از بود او تحت فشار خانواده سودابههای بهمن متوجه حرف

توجه های سودابه مبهمن ال به الی حرفگیری والدینش روی او تأثیر گذاشته بود  سخت

اش های بد زندگیشد او هیچ گاه حتی به فرار فکر نکرده و برای فراموش کردن اتفاق

 نیاز به زمان داشت.
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داد او هیچ وقت اجازه فکر کردن به عالیقش نداشت و او عاشق هنر بهمن به او حق می

گرمی بود او باید خانه دارای یاد اش هنر فقط سربود عاشق نقاشی ولی از نظر خانواده

 گرفت.می

چ رؤیایی که هی شودداشت یک نویسنده  تکرد یادش آمد او دوسبهمن دختر را درک می

او حتی اجازه تحصیل در رشته مورد عالقه  اش جدی گرفته نشد.وقت از سوی خانواده

 اش وارد اداره پلیس شد.خود را نداشت و با انتخاب خانواده

ها در خودش حبس کرده بود تنها در چند ثانیه برای سودابه یی که در این سالبهمن حرفا

 او از صمیمت بینشان راضی بود. تعریف کرد.

بهمن درباره فرهاد با سودابه صحبت کرد ابتدا دختر سکوت کرد ولی ترجیح داد حرفایی 

برای  شیاو پس از خودک توانست بگوید با بهمن در میان بگذارد.که به هیچ کس نمی

اش با فرهاد صمیمی شد و احساس درمان افسردگی با فرهاد تمدن آشنا و کم کم رابطه

شود او برای اولین بار حس می اش آزاد های خانوادهکرد با تیکه به فرهاد از محدودیت

اش همه کار کرد ولی درنهایت یک کرد برای کسی ارزش دارد و برای اثبات به خانواده

 ط فرهاد با منشی دفتر شد انگار برای فرهاد فرقی نداشت.روز متوجه ارتبا

انگار تهمینه خودش اصرار به  بهمن از شنیدن اسم تهمینه حس بدی به او دست داد.

 کرد.رابطه با فرهاد داشت او عالقه تهمینه را درک نمی

هایشان را برای یکدیگر بازگو کرد آن قدر صمیمانه درد دلبهمن هیچ وقت فکر نمی

 ند.کن

 کردم این قدر راحت باهم صحبت کنیمفکر نمی« 

 چون ی غریبه هیچ وقت تورو قضاوت نمیکنه« 



  122 درجستجو  

 

ه ولی حق با سودابدانست ناراحت شد وکه شد از اینکه سودابه او را غریبه میبهمن ش

 بود.

های از ضرب یا کوفتگی روی صورت یا دست سودابه بود اما حتی یک بهمن دنبال نشانه

د جوسودابه وقتی متوجه شد دیگر بین آنها حرفی برای ادامه و ده نکرد.زخم هم مشاه

 ندارد با بهمن خداحافظی کرد.
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سردرد بهمن دوباره شروع شد ذهنش دیگر طاقت اطالعات جدید را نداشت از وقتی که 

رفت  معلم آقای سبت به تهمینه زیاد شد او به دیدناش نسودابه صحبت کرد دلهرهبا 

 ولی کسی از او خبری نداشت.

رد کها را درک نمیاو هیچ یک از اتفاق ه بوددر پرونده شدعجیبی بهمن دچار سردگمی 

 شد.خواست یک فرد بیگناه مجازات میتوانست تصمیم نهایی را بگیرد او دلش نمیو نمی

معلم را پیدا کند شاید او قاتل همسرش بود ولی آن گل سر  آقایبهمن در این فکر بود 

 شاید حساسیت او بی جهت بود. زد.تمامی معادالت را برهم می

 هایش را بگیرد و ازبهمن تصمیم گرفت با فرهاد صحبت کند تا شاید جواب سؤال

 بهمن روی فرهاد نشست. بهمن وارد اتاق بازجویی شد و روبه بالتکلیفی رها شود.

 اشت سردردش بیشتر از قبل شده بود.احساس خوبی ند

 سیگار داری« 

 نه آدامس دارم« 

 دستش را دراز کرد و ادامس را از بهمن گرفت.

 میخوام همه چیزو برام تریف کنی« 

 مگه فرقی میکنه؟« 

 قبول کنم تو ارتباطی به قتل دختر نداری چطور انتظار داری« 
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 کنین سردرد تحمل میبرای همی« 

 از اینکه تو مجازات میشی خیلی خیلی خوشحالم... میدونی چرا اینجام؟« 

 فرهاد به او خیره شد

 خون دختر روی گل سر بود« 

داد مدرک جرم کافی برای کرد نباید این قدر حساسیت نشان میبهمن گاهی فکر می

دیگر زنده نبود محکوم شدن فرهاد وجود داشت ولی صحبت از آبروی یک دختر بود او 

 کردند.مردم شهر درباره او چه فکری می تا از خودش دفاع کند

 گردی؟پس دنبال چی می« 

 صحبت از آبروی یک دختره« 

 به... از من چی میخوای؟خو« 

 خواست وجدانش او را آسوده بگذارد.بهمن نفسی بیرون داد می

 میخوام درباره منشی دفترت بدونم؟« 

 کرد.فرهاد به فکر فرو رفت او فشاری زیادی را تحمل می

 من هرچی بگم تو باور می کنی؟« 

 سعی می کنم« 

 اون انتقامشو گرفت« 

حرف فرهاد گوش داد متوجه شد تهمینه به عنوان بیمار بهمن به صندلی تکیه داد و به 

 ند.کبه او مراجعه کرد و پس از مدتی با درخواست تهمینه برای کار در مطب موافقت می

 کی متوجه شدی میتونی ازش سو استفاده کنی؟« 

 خودش خواست ناو« 

 کرد میتونه تو رو برای خودش نگه دارهاون به تو عالقه داشت فکر می« 
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از عالقه تهمینه آگاه بود اما برای فرهاد اهمیتی  اد سکوت کرد سرش را پایین گرفت.فره

همن ب نداشت از نظر او تهمینه و سودابه با خواست خودشان وارد رابطه با او شده بودند.

اراحت ن از سواستفاده احساسات تهمینه و سودابهاصال های او را نداشت فرهاد طاقت حرف

 نبود.

شد تهمینه و سودابه با خواست خودشان وارد ارتباط با فرهاد شدند ولی بهمن متوجه 

 دختر به قتل رسیده چگونه با فرهاد آشنا شده بود او چه نیازی به ارتباط با فرهاد داشت.

داد نبود و دور از چشم خانواده یا دیگران شاید دختر به آن خوبی که در ظاهر نشان می

داند دختر بعد ترک منزل به کجا وز هیچ کس نمیزد هندست به کارهای دیگری می

 رفته بود.

 بهمن از فرهاد درخواست کرد تا آدرس سکونت پدر مادر تهمینه را برای او یادداشت کند.

 من دختر نکشتم« 

 امیدوارم« 

 و ردمی کمغزش را سوراخ  درد ذره ذرهبهمن بدون توجه به فرهاد از اتاق خارج شد سر 

ای رفت اوضاع برداد هرچه بیشتر در دل پرونده پیش میاجازه تصمیم گیری به او نمی

کرد حتماً بهمن مدام به این موضوع فکر می ترسید.شد و بیشتر از تهمینه میاو بدتر می

ت به تصمیم گرف ترا نداشنکته مهمی این وسط وجود دارد که او توانایی پیدا کردن آن 

دیدن پدر مادر تهمینه برود.
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بهمن به سمت خانه قدیمی رفت او از درستی آدرس فرهاد مطمئن نبود مثل سابقه  

هرچه بیشتر کرد او بهمن هدفش از رفتن به آنجا را درک نمی استرس در او شروع شد.

 شد.تری از زندگی او رو به رو میهای جدیبا حقیقت کرددرباره تهمینه کنجکاوی می 

ی مرد سن سال باالی کار کردن بود نزدیک شد. مشغولبهمن به پیرمردی که داخل باغ 

 رسید.لی سرحال به نظر مییداشت با توجه به کهولت سن خ

 با اقای کامل کار دارم« 

 مرد به او نزدیک شد.

 بفرمایید« 

شد زنی از دور به آنها  اومرد صحبت کرد و متوجه ناراحتی و اخم  بهمن درباره تهمینه با

 نزدیک شد.

 چی شده؟« 

 می کنه سوالدرباره تهمینه « 

 شما؟« 

 ردک کرد بهمن خودش را معرفیبهمن در استرس غرق شده بود و بی تابی آنها را در می

 ؟برای دخترم اتفاقی افتاده« 
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تر از یر انها اطالع داشته باشند شاید اوضاع خرابهای اخبهمن مطمئن نبود درباره اتفاق

 مرد بی تفاوت بود انگار برای او اهمیتی نداشت. شد.قبل می

 برای انها صحبت کرد مرد و های اخیر که برای تهمینه پیش آمده بودبهمن درباره اتفاق

ا هبود و پیگیر وضعیت تهمینه شدن ان زن سکوت کردند ناراحتی در هر دو آنها مشخص

 به داخل خانه رفتند تا درباره گذشته تهمینه صحبت کنند.

مرد از عالقه تهمینه به بازیگری شروع کرد بهمن هنگامی که در دانشگاه بود از عالقه 

او به بازیگزی خبر داشت ولی هیچگاه بازیگری خوبی نبود. مرد ادامه داد تهمینه هرچه 

 اینکه با مردی آشنا شد و پس از مدتیتا  شد.کرد ولی موفق به پیشرفت نمیتالش می

تصمیم گرفت با او ازدواج کند ولی مرد موافق ازدواج با او نبود بعدها با دختر دیگری 

 ازدواج کرد.

 شنیده بود ولیچیزهای کمی درباره آن مرد  حضور داشتبهمن هنگامی که در دانشگاه 

تهمینه بدتر شد و دست به  مرد ادامه داد بعد از آن شرایط روحی هیچ وقت او را ندید.

 رساند حتی یک بار کل باغ رابه آتش کشید.زد به خودش آسیب میکارهای عجیب می

 مینهاوضاع روحی تهتهمینه طی درمان افسردگی با یک روانشناس آشنا شد و بعد مدتی 

گذاشت کم کم تهمینه درگیر روابط عاطفی شد ولی برای بهتر شد دکتر برای او وقت می

 برای خود تصاحب کند. تواند دکتر راکرد میه گمان میاهمیتی نداشت تهمیندکتر 

کرد فرهاد بهمن کبودی روی صورت تهمینه یادش آمد او در تمامی این مدت فکر می

مد آبهمن یادش نمی او را مورد ضرب شتم قرار داد است ولی خود آزاری خود تهیمنه بود.

بهمن  چنین رفتاری از او دیده باشد. ذهن بهمن در حال منفجر شدن بود. در دانشگاه

طعا قکنجکاو شد اسم مردی که تهمینه هنگام دانشگاه به او عالقه مند شده بود را بداند 

 شروع مشکالت تهمینه او بود مردی که از اعتماد تهمینه سو استفاد کرد.
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 شده بود یادتون هست؟ اسم مردی که تهمینه چند سال قبل با او آشنا« 

سال از ان اتفاق گذشته بود چندین اسم را در حالی که  4مرد و زن به فکر فرو رفتن 

کردند تا به یک اسم مشترک رسیدند بهمن هیچ مطمئن نبودند بین خودشان تکرار می

ن مرد کسی نبود جز آقای معلم شوهر دختر به ا م را نداشت.سن اآ وقت توقع شنیدن

های پازل زنجیر وار به هم ارتباط داشتند تنها کافی بود بهمن قتل رسیده حاال همه قطعه

فرهاد در قتل دختر نقشی نداشت و  گذاشت.های پازل را در جای درست خود میتکه

ر رااو با تهمینه ق حق با او بود بهمن سراغ اقای معلم رفت ولی هیچ اثری از او نبود

گذاشت.





 

 

 آخرفصل 

 و حیوانات کمی استرس و دلهره او صدای پرندگان بهمن کنار تاالب منتظر تهمینه بود.

توانست باور کند که تهمینه در قتل دختر نقش داشته کرد ولی کافی نبود او نمیکم می

ت با رفت کاش هیچ وقدانست باید چه تصمیمی بگیرد کاش هیچ وقت به انجا نمینمی

 شکرد کاش جای همکارشد کاش هیچ وقت پرونده را قبول نمیتهمینه رو به رو نمی

به مأمور  ای کرد او عالقهرفت کاش همان موقع به پدر مادرش اعالم میبه ان شهر نمی

 آمد ولی دیگر دیر شده بود.شدن ندارد کاش هیچ وقت به دنیا نمی

او مدام با خودش فکر  کرد.باید از میان تهمینه و وجدانش یکی را انتخاب می بهمن

درست در لحظات  قدرت تصمیم گیری کرد شاید حق با پدر مادرش بود او هنوزمی

 را نداشت. بحرانی زندگی

ها را فراموش کند کسی جز او از این ماجرا خبر خواست تمامی اتفاقبهمن دلش می

 شد و شاید بعد سالها حقش بود با دختری که دوستشنداشت قطعاً کسی پیگیر ماجرا نمی

 داشت زندگی کند.

گذاشت باید سرافکندی یک خانواده را وجدانش میبهمن برای این کار باید اول پا روی 

شنید که دختر میهای جدیدی از مردم شهر را درباره باید هر روز صحبت کرد.تحمل می
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اشت گذها روی تک تک اعضای خانواده تأثیر میهیچ کدام واقعیت نداشت قطعاً آن حرف

 کرد.و شاید اوضاع انها را بدتر می

ازات ن نداشت مجفرهاد به خاطر قتل دختری که هیچ نقشی در آکرد تماشا می بهمن باید

 دادند.دیگر به او اجازه نفس کشیدن نمی و شاید

ببندد و سالها با عذاب وجدان توانست به همین راحتی چشم روی همه اتفاقها یبهمن نم

 زندگی کند.

 دی زد.بخنبهمن متوجه تهمینه شد ولی او از این مالقات احساس خوبی نداشت تهمینه ل

 کردم اینجا رو بلد باشیفکر نمی« 

 اینجا تنها جایی که باهم اومدیم« 

توانست چهره دختر را از یاد ببرد انگار دختر در کنار او کرد نمیبهمن سرش درد می

 ایستاد بود.

 تصمیم نداری با من صحبت کنی؟« 

 دانست از کجا باید شروع کند.بهمن به تهمینه نگاه کرد نمی

زمین حاصلخیزی که زبانزد خاص و  داشت.کشاورزی یک مزرعه بزرگ گندم  میگن« 

 کشاورز روزار شد و بخش کوچکی از مزرعه  روباهی وارد گندمها شبشبی از  بود.عام 

بعد از چند روز  ت.کینه روباه را به دل گرف پیرمرد.مال کرد و به پیرمرد کمی ضرر زد لگد

مقداری پوشال به روغن  .رهانتقام بگی روباهیم گرفت از روباه را به دام انداخت و تصم

و  رفتباال پایین میشعله ور در مزرعه  روباه !ش زدیآغشته کرده به دم روباه بست و آت

رمرد زار پیم گند نداشت دیگه فایده ای این تعقیب و گریزاما  !!!روباه هم به دنبال کشاورز

 1شده بود.به خاکستر تبدیل 
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کرد انگار او حضور داشت درگیر دختر به قتل رسیده بود هرکجا نگاه میبهمن ذهنش 

 او به تهمینه نگاه کرد. توانست بین قلب و وجدانش یکی را انتخاب کند.نمی

 کردگرفتن از روباه انتخاب می انتقامهای بهتری برای کشاورز باید راه« 

گر کرد انگار او را دیک نمیاصالً تهمینه را در از چیزی که شنید قلبش رو ریخت بهمن

 شناخت.نمی

 بود گناهبیاون دختر « 

اش ک کنه میداد...از االن تا همیشه مدام به این فکر اون مرد باید تاوان اشتباهش می« 

 کردمبا اون دختر این کار نمی

لی نسبت به او نداشت و ایعالقهبهمن دیگر تهمینه تبدیل به یک شیطان شده بود 

سوخت او کامالً مسیر اشتباهی را انتخاب کرده بود که سرانجامی دلش به حال او می

 نداشت.

 یادته گفتی تا حاال شیطان دیدی؟« 

 تهمینه به او نگاه کرد

 کردم یه روزی با شیطان حرف بزنمفکر نمی وقتهیچ« 

 عنوانبهباید به وظیفه خود  دانست دیگر او را دوست نخواهد داشت وبهمن خوب می

و نامردی اطرافیانش تعادل روحی  فشارتحتکرد از طرفی تهمینه یک مأمور عمل می

کرد یا فرهاد او را برای خود را از دست داد بود شاید اگر آقای معلم او را رها نمی

 خواست حاال او زندگی بهتری داشت.هایش نمیخواسته

 کنی؟االن به چی فکر می« 

توانست از خودش دفاع کند بهمن کرد که دیگر نمیفکر می گناهیبیمن به دختر به

 وجدانش را انتخاب کرد.
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 باید دنبال قاتل دختر بگردم... تو امروز می تونی بری از فردا دیگه دوست ندارم« 

 کنیداری اشتباه می« 

 برو کنم برای یه بار تصمیم درستی گرفتم..برعکس االن احساس می« 

کرد یها نگاه ماز تصمیم بهمن راضی نبود از او جدا شد بهمن به پرنده کهدرحالیمینه ته

 و مثل سابق دلهره و استرس داشت. بود شدهشروعدرد قلبش  حاال جدا از درگیری ذهنی
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