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 جیبی   با یک داس   ی چند و اند بُرش و ربع 

 آوات پوری 

 

 بزرگترهاست یِباز کشتن،کرد که خیال میمونا حیدری  دوازده سالگیبه  میتقد

 

که    یزن  یو پر ادعا برا  یو شعار   اکاریدست، ر  کینوشتم تنها با    یو نه ساله شدم داستان  ست یکه ب  یروز
  ا یعل  یتنهم ین  کیتنها با    یتا دم  رها،یک  یرا باج بدهد به استخبارات قوم  نشییاز ناف به پا  خواستیم

هنگام خدمت در را    گرش ی . »دست دیتر از او حتپست  ای  ناشتا  ی یگدا  یصندوقچه  در  ،آرزو کند فقط 
شده بود، از  دچار    لیسقوط از کون ف  یحادثه   بهکه    ،بر بوم  یدست نقاش  ی کیرهای محافظ یگان ویژه 

خودش را زده بود به آن راه تا   ینطوریمنتقد دغلباز نوشته بود و ا  ک یرا بعدها    نیداده بود.« ادست  
یِ  سفل   یتنهمین  یرو  زنانجق   و  رمی ک  به دورو مرور    بود  دستم که در عبور  یک یآن    ی باشد برا  یپوشش

با خود می ،  هازن  یمثله  هایآرزو  یبرا  ، مثالدر حال نوشتن است  یکیحاال که آن  گفت:  همان زن 
جا،    چیبه دستش ه  فتدین  چشمم  گریکه د  اوردی. »شانس بهاگوری بکنم برای آن  ، بیکار نمانم من هم و

قلم  وگرنهاز رد و ترددشان را،  یچ ینکنم ه لمس ا یرا،  زخوردنشیو ل  دنیاز مال  ییصدا یی نشنوم جا ای
اینبال  کنمیم کهیاداشتیها نص  این!«  را  دستجق  ستییتا  های  بندر    کارآگاهان  اخیرا  ست  پلیس 

 اند.در داخل یک صندوقچه کشف کرده  یزنباالی ی تنهروی نیم تالش
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  ر یروزها از خ  نیزن که ا  کیبه    یاو پنج سالم شده بود در نامه  ستی که تازه ب  یقبل از آن، زمان  هاسال
نوشته   یروسیاز و  ،گذردیم نم ه  امشدهرفعالیغ   یهاحساب   یمنقض  یهادر عکس   امه یبه سا  کیشل

و کج و فلجشان   دهایلک  یک یی کیدر جان    نشستیم  ،بوردمیک  یهادیافتاده بود به جان کل  ایبودم که گو
»مرکردیم می،  بکَن  را  همه  هاسالم  و  هاض ی.  چکارکیبورد  ا ؟خواهی  بود.   نطوری«  داده  را  جوابم 

بگ  ه بودماس زداماس  نه!«  بوردمیک  ر،ی»دستانم را  »دست و    :بود  کردهریپلی    ،ورنشدهیدل هنوز    که  را 
نوشتنت  کفاف  نهما !امضاشق  ، ایرا نه رتیک اما رم،یگی را هم م جیبتقلب و فرچه، سقف و  چ،یسوئ

 .«  دهد تنهامی را

پ  کی  نیهمتا   بحران«ـم اِچ»که    شیسال  آن  نوشتن  نیتری ،  هنگام  که  ضربه   ریشه  را  بیشترین  ها 
افتاد. به دنبالش، افتاده بودم   لق شد و بعد  ،بوردی خروشانم بر ک  یرودبارها  یهمان دلتاخواست،  می
قتل »: عصر یمانشِت روزنامه بهو زل زده بودم عدل  یمصل یحوال  یهاشهیگ یِزبان مثال سرب یِسیبه پ

حواله شد سمتم.    یاسامنوشت و نه اس   ینقد  یبار نه کس  ن یا  «. ب دسدست مم جمعت  به زن بردر  یک  
 یبه سطح میانگینهام رو های پیاپی مشتتکان با  ،که لق شده و افتاده بود دیگر ریکبی مانده بودم تنها

 ال نداره.   مشینداره راو «ا»که  داسی دادند:دورم را گرفته بودند و شعار می ، کهملت از قدِ

 دریافته بودم که  ، تازهیافته بودم  میان جمعیتکیری  شرم از بیی خودم را آنطور لخت و عور و بیوقت 
شده به مهیا  کرد  .نوشتن  ام  شروع  بودم پس  تک   دنیچ  ه  احضار  کهو  ماها  بار  تک  خبر    کیدر    این 

 کوتاه نبود که حال  یآنقدر ،اندکردهعادت  ملتکه برخالف آنچه  ی. خبرمیجاساز شده بود یصبحگاه
  ع ی هرچه سر  ی بهینه وارضا  مخصوص  ه،گمرا  هایتریت  یکی از این   بهتا آخرش را بخوانند. پیوست    کنند

تا   خواهند،یزرد م  چیزمیزمثقال  تنها چسون و فساد  کُ  سراسر  که از  یمزاحم  قهار و  بازانذوق سرخط 
آشپزخانه! آن   شود؟ی: »باورتان مندیگوشام جا بمانند. مثال ب  زیسر م  یوقت از مراسم وراج  کینکند  

تا   ،از سر تا دل ونشسته بود    صاف  دقیق رسیده بود و  امی. پماجرا اما  بود  نی جز ا  ما  یا!« بربا داسهم  
سر و  و    شیپا  میشو  خکوبیو هر طور، م   میکه هر جا باش  ظریف  یقدرجاسازشده به   آن خبر بلند،  قدِ  تهِ

 :جابدهیم یک به خوردماناش را با مافیها تا، درسته دست بشکنیم برایش

 داس جیبی   یک   ساله با چند و اند برش و ربعی از  ۲۴قتل زن 
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با چند و اندی و ربعِ برش   در بندر تالش  «رومینا اشرفی»به نام  ساله    ۲۴زنی   ،۱۴۰۹  خردادماه روز اول  
 کشته شد. جیبی داس یک

بندر    کارآگاهان از  تالشپلیس  یکی  ادعای  به  استناد  رسیده  شاهدان  با  نتیجه  این  با به  قاتل  که  اند 
جنایت زده است، ادعایی که بعدها  دست به ارتکاب    ی قتلحاضران در صحنهتحریک یک یا چند تن از  

 ی دادگاه نیز عینا مطرح شد. در جلسه

های خود او را به شک  پچ»ما بودیم که با پچ گفته است: این شاهد در محضر دادگاه ،هاگزارش  بر اساس
وقع    سیاهش را چوب بزند که انداخته بودیم. بعد هم یکی را فرستاده بودیم آشپزخانه دنبالش تا زاغ 

 .« ماجرا

کارگیری تعداد های مقرر برای به رود به پروتکل از آنجایی که از یک متن در قالب داستان کوتاه انتظار می
های پایبند باشد و در شرایط پاندمی همان تعداد محدود را هم تنها با رعایت فاصله  محدودی از کلمات

های تکمیلی و تفصیلی توان کنار هم نشاند،  از آوردن متن کامل این خبر، که شامل گزارش مصوب می 
نمایه به  پیوست  تشکیکی  و  و  و تشریحی  و سومین  و دومین  اولین  از جزئیات  تفکیکی  اِنای  مین  تا 

نویس و بالتبع متعهد هستم  ، چون من داستاننباشید  نگران   ی دادگاه است، معذور هستم. اماجلسه
 صورت فشرده و گاهی هم به اضطرار با دور تند. وکاست تمام ماجرا، گاهی به کمبه نقل بی 

کی کرده، او که به عنوان یک شاهد ساده به دادگاه احضار شده بود، با بیان تنها یک جمله چند پله را ی
ای چنان رفیع ی سخیف شهادت باال رفته، حصار مظنون را هم در هم شکسته و به مرتبه از دیوار درجه

و    کردهدعوایی جزایی اقامه    «متهم دوم»به عنوان    دادگاه علیه او  شگاهیدر پنایل شده بود که دادستان  
تر  وکیلش متاسفانه و خوشبختانه با هم، نزدیک در حالی که . از دادگاه خواسته بود وکیلش را فرابخواند

ردیفش  هم   قطارش در کل مسیر از دم خانه تا دادگاه و تا یک دقیقه پیشهم  ،از موی پشت گردن به او
 بود،   شدههای پلیس هم مطرح  پیشتر در گزارش  کهتکرار ادعایی    بود در جایگاه شاهدان، اما پس از 

 لکه »سه وکیل و یک متهم و یک شاکی« هم شده بود.فقط یک شاهد بدیگر نه 

اینکه خم به ابرو بیاورد گلویی صاف بی  سه وکیل و یک متهم و یک شاکی هم بود،  که دیگر  شاهد دوم
 سوم  مدافع خود در محضر دادگاه معرفی کرده بود، سپس در جایگاه متهمکرده و خود را به عنوان وکیل 
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ی مقتول و دادستان ایستاده بود و طوری که انگار خنجر از رو  مدافع خانواده های وکیلدر برابر سوال 
تفاوتی غلیظ رئیس دادگاه  عالم اعتراض کرده بود. اما وقتی هر بار با بیبسته باشد، همان اول کار دو بار ا

 روبرو شده بود، از ادامه این کار منصرف و متمرکز شده بود بر اظهاراتش به عنوان یک متهم خالص.

ای پر و پیمان در دفاع از خود در برابر اتهام  در ادامه، شنل وکالت انداخته بود روی دو دوش و الیحه 
 تنظیم کرده بود علیه شاهد اول، اما یکهو   «افترا»نوشته بود. سپس شکایتی به اتهام    «اونت در قتلمع»
آیا باید از موکلش که با بیان آن ادعای غیرضروری   که:   ی وکالتش افتاده بود و درمانده بوداد سوگندنامهی

ی در نهایت با این استدالل که همه  یا نه؟  کندبه جز او خودش را هم در مظان اتهام قرار داده بود، دفاع  
ی بست اوست، تصمیم به فراموشی سوگندنامه گرفته و با ارائه وچفت ها زیر سر و دهان بیآن بامبول

کند: »از آنجایی که بنده پیش    شی یک پول سیاهجا سکه یک  تا  خیز برداشته بود  ،گرییک فوت کوزه
گرفته   در جریان  و حاضران  دادگاهریاست  از   قرار  بعدی  یکسانی  اظهارات شاهد  اصل  ناقض  این  و  ام 

ی مقدس دفاع از موکل خود را  خواهم وظیفهاست، از جناب رئیس اجازه می  قانونهمگان در پیشگاه  
 ی شاهد دوم موکول کنم.«نامهبه بعد از قرائت شهادت 

تش داده بود، عبای وکالت از  حالی که قاضی به نشان تایید به سر و چکش دسی تکان بیو با مشاهده
دوش کنده و جَلدی پریده بود توی جاشاهدی، این یکی سوگند را با ولع یاد کرده و شروع کرده بود به  

 اش باشد از آن مخمصه. ای که قرار بود بلیط رستگارینامهخواندن شهادت

 »عالیجناب،

های مقتول و ی بنده و ضجهوی ریدههامان با بوی لبدقیقا یک دقیقه پیش از آنکه هوا و گوش و ریه  
پر شود، شلوارم را کشیدم باال، زیپم را بستم و دستم را شستم! با  داس جیبی  های  وخاشِ برش خیش

خورد به پذیرایی. از  بر تن، پا گذاشتم به راهرویی که صاف می  دستانی خیس، سبکبار و مفتخر، بارانی
د نکردم  نگاه  را  سرم  پشت  شدیم،  رد  هم  آنکنار  میدانیگر،  آنجا،  بودم  ریده  که  لبویی  های  هوا 

اش. راهرویی که یک مشت مرمر و سیمان بود همه  به  کرد، چه رسدالکترومغناطیسی را هم مختل می
از راهپس بی برای مدتی مییبابندان هم که شده بود میشک برای خالصی موقت  چپیدند توی ست 

 آشپزخانه.« 
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ی  ضور بزرگترها حرف زشتی به زبان آورده باشد، الی انگشت شست و اشارهای که در حبعد شبیه به بچه
هایش تو داده  های زیرین ریه دست راستش را گاز گرفته و با نفس پرصدایی که شبیه به جیغ تا عمق الیه 

ای که بدموقع  نم در رفت. لعنت به شناسهابود، رو به شاهد اول گفته بود: »ساری هانی، ساری! از ده
 بسته شود.« جمع 

و برای اینکه نمایشش را تکمیل و دادگاه را از بهت درآورده باشد، سرش را پایین انداخته و با دو انگشت  
اش را پاک کرده و با بغضی که از خودش درآورده بود،  اشاره و فاک دست راست، اشک نداشته بر گونه 

ه قاتل هنگام ورود به آشپزخانه دیده بوده همرازیرلب ظاهرا خطاب به قاضی ادامه داده بود که، او را به
 لیاقت که نه حیا بی قاضی دو بار پرسیده بود »او؟« و جواب آمده بود: »بله بله! او، شوهرم، همین است.

 ی دست راست شاهد اول را نشانه رفته بود.حالیشه نه قسم شهادت.« و با اشاره

 تا دادگاه  است  ه بوده، دستور جلوس داده بودهشدمند میقاضی که گویا تازه داشته به موضوع عالقه 
ی گفته  هاچیز تند تند  بعد از استراحتی کوتاه به کارش ادامه بدهد. بعد درِ گوش دادرس و منشی دادگاه  

 بیرون. هو بدو از سالن دادگاه زده بود هبود

ها تازه روشن شده بود همسر خانم »سه وکیل و یک شاهد و یک شاکی و یک شاهد اول که برای خیلی
شان رو به سطحی های پیاپیو تکان  شده در هوادستان مشتمتهم« است، زده بود به سیم آخر و با  

های پاسبانالعمل سریع  ای را استارت زده بود سمتش، اما عکس حمله   ،میانگین از قد حضار در دادگاه
 تماشاصورت سر و ته  اش به کف سالن بهتا خوردن کله  هاه بود صحنه را از ارتفاع مشتباعث شد  ورزیده

 کند.

های عجوالنه توانایی و استعدادم در نقل ماجرا را زیر سوال ببرید؟ خودتان که حیف نیست با قضاوت
. موکولش کرد به دور تندقاضی که  کردمباز می  اش راگره  و داشتمفشردم تا کجا  ماجرا را بودید و دیدید

 ها؟   ،های حادتری هم رو شد بر مازاویه ،دوراید؟ شاید با اینخدا را چه دیده 

آمده بوده برای وابرو میرفتنی تصادفی چشمش افتاده بوده بهش که داشته از آشپزخانه چشمتوالت
این را در حال   «.دارند دوتاییای زیر سر چه دست شکسته یستمعلوم نو نوشته بود »شوهر الدنگ او. 
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در  لبو به گوشی آن مردک الت تلگرام کرده بود و هی بافته بود و بافته بود تا یارو را از کوره بهریدنِ آن تپه
 کرده بود.

با  که  بیاری آتش آن عفریته  ر کی را بچسبد؟ زنش،دانست اآلن خآمد، نمی زدی خونش درنمیکارد می
هایش را تا دم انفجار تحریک کرده بود، یا این مردکه لندهور که نشسته بود  عطر لبو از آنجا سینوس

 .ـواهـ ـواهـ... زل زده بود به سقف  هایی در سر به هوا ـواهـدرست روبروش و معلوم نبود با چه خیال
. از زیر زبانش  بکشدا زنش را  رش بسر و سِ  و  طرف را خفت کند  نیستندحاال که زنها  زده بود به سرش که  

کاری را   کرده نگاهش را بدزد ازش، همان  سعی می شده  به هر ضرب و زوری    طرف  هم دیده بود  وقتی
 اول دل چرکینش تمنا کرده بود. همان کرده بود که از 

زنکه » آخرپیف،  انداخته  راه  که  است  بویی  چه  این  مثال،  است  مملکت  وکیل  اطواری،  دلش    ،ی 
 یک خرده  تنها  خدا؟ آدم اگر  کجا گذاشتم  را  صاحب. چاقوی بیتازه  خواهدیک تازه هم میک  برشبرش 

، سرخرها!«    ، آن هم سرخودرفتن نیستمهمانی  وقت  وسط هفته    داند که شبمی   حسابی باشد  هم
دلچسبی  های شانه و پشتش کش  ی دو پا و دو دست را بلند کرد تا باالی کابینت، عضلهایستاد روی پنجه

از کت و کولش و به عشق تن لطیف و نازش غنج مالیمی زد.    ، دلشآمد و یکی دو قلنج هم در رفت 
آمد و رفت و میها به چپ و راست میتر روی پنجهتر و موزونگشت صاف همانطور که دنبال چاقو می

می صدقه قربان خودش  و  ی  دلش  رفت  میتوی  یکی»کرد:  آرزو  تا،  دو  بودم  تا  دو  همینطور کاش  ام 
با چشم و فوتم  زدم  شدم به تنم، لیسم میبه تماشا. خیره می  مایستادم از پشتام میهمینجا، آن یکی

ها بود که دستش خورده بود .« توی همین احوال و خیالیک وقت  خورمنکند چشم بکردم با دست  می
داس است یا چی؟    بو ببرندتا    باهاش  ها را مامور کرده بود الس بزنندبه چیزی، باالی کابینت، انگشت

سریده بود از آن باال    از زیر انگشتهاش دررفته بود داس وی الت پریده بود از جا و  ی مردکهبا نعره  که
 .و جلوی پای آن یار درست

وخیش. وخاش خاشیده بوده و هی خاشیده بوده خاش خیش   ،داشته بوده و افتاده بوده به جانش ش  بر 
های گشاد زل زده خشکش زده بوده و با چشم  موس کرده بودهشپزخانه موس آن یکی که دنبالش تا آ

پاشیده بوده به سر و صورت آن  زده بوده ازشان بیرون و میشتک می   داسهایی که با هر  بوده به برش 
افتاده بوده برگشته بوده سمت فاسق فرضی و با صورتی خونی و دو ردیف دندانی که که  یکی. از دستش  
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اش که پایش ر خرخره وَروی دو    اند به هم، دو دستش را چفت کرده بودهسابیده بودهفشار مرگ میبا  
لیز خورده بوده روی خون و سرامیک و افتاده بوده زمین. آن یکی که تازه از خطر مرگ جسته بوده، 

هایی که ستخوانهای گوشت و اپارهرا آورده بوده باال محض خودشیرینی و افتاده بوده به جان تکه   داس
 که مثال نگذاشته بوده باشد داس بیفتد دستش باز! ،بر کفباقی مانده بوده از زن 

برگرداند  که  را  بود  هبود  هسرش  بود  هدیده  کشیده  راحتی  نفس  نیست.  انگار    هیارو  که  طوری    داس و 
را دیده بود توی پذیرایی، زنش   هچسبیده بوده باشد به دستش، آغشته به خون و رگ و پی برگشته بود

می کیک  دولپی  داشته  شنلیکه  بارانی  کنده  لمبانده،  را  داشته  بوده  اش  و  تن  زن  از  چرم  کاپشن 
تمام شد همه چیز هورا تمام   :آینه، بزن و برقص و سوت و کف که  درکرده  را پرو می  مالیخونیپارهتکه
فاز عوض کرده بوده و شیون   والش شوهرش در آینه وا داده بوده،وخاش و آش با تصویر خیش   اما  .شد

 و زاری راه انداخته بوده و چند بار چنگ کشیده بوده بر دو ور صورت اما نه آنقدرها محکم که ردی...

خواهد  وقتی دیده بود حاال حاالها نمی  تا حال شوهرش جا بیاید، اما  دست کرده بوددست و آنکمی این
برگردد به آنچه قبال بود، چند کیسه زباله را از توی همان کابینت آشپزخانه درآورده بود و افتاده بود به 

از روغن مایع نصفه و برنج کرم  به قول خودش میز توالت،  و  ی زده و قالیچهتاراج آشپزخانه و کمدها 
ای  همه را روبیده بود و کیسه  ،کشیده و ریمل اکسپایر و شورت سوراخدار دم دستشویی تا الک تهنم 

 پوش، راهش را کشیده و رفته بود.خونی به دست و یکی دیگر به دوشی حاال دیگر چرم 

را من جاساز کرده بودم در    داس  ؟پرسند داس از کجا سبز شده بوده آن وسط در جواب کسانی که می
گنده شد   یداس و سابیدید که دادید و ول نکردید کش کم نگذاشتید ماشاال، آنقدر  البتهشما هم  .ماجرا
قدم است که   ،در دست داسی ،گیر و دارها این ی. و حاال بعد از همهگروخاشخیشو  ترکماندار، تهش

 ، سر تا دل واز  مانی برای بلعیدنِ  سیرشتیاقی بی، با اای دیگرشود سمت آشپزخانه پشت قدم ثابت می
 تر ی داس با داس  ن جمع خواهد بود این بار،ماجمع  چون  ،ی قرصهایدل با    ،دیگر   یماجرا  یک تا تهِ قدِ

 .ترو ماجرایی خونبار
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