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 ـــــ ای که در خیابان به قتل رسیدسایه ــــــ

یاحمد سبحان  نویسنده: رضا نیّری ویراستار:

 با. نداشت ایفایده اما بودم گرفته پایین را سرم زد،می چنگ را صورتم باد سوزِ. سرد و تاریک بود، شب

 ادامه حرکت به ندیدم. چیزی کردم، نگاه را سرم پشت شنیدم، صدایی. کردممی حرکت تند و بلند هایقدم

 میان همیشه. چیزیست هاسایه میان سایه. و چراغ نور فقط ؛ندیدم چیزی برگشتم، صدا، همان دوباره .دادم

 همان باز. افتادم راه دوباره. نبود چیزی نه :کاویدم چشم با را ها سایه درون ؛لرزیدم خود به. چیزیست هاسایه

 ؛کردم نگاه را بر و دور های خانه .دیرسمی گوش به ترمفهوم و ترنزدیک انگار میدنشمی را صدا که هربار. صدا

 .بود خاموش شانهمه چراغ

 .کردم حرکت هاسایه سمت به قدم چند برگشتم،

 .بده نشون خودتو. اونجایی دونممی -

 فرارکردن ؛کردنمی درست را چیزی فرار اما کنم فرار خواستممی. نداد اما بدهد جواب بودم امیدوار

. راهم را از سر گرفتم و دادم تکان سری. شدممی روهروب موجود آن با باید .کندنمی درست را چیزی هیچوقت

 .شنیدم گوشم کنار درست را صدا بار این بعد ثانیه چند

 احمق؟ بینینمی منو چطور -

. هاسایه به لعنت. برداشتم عقب به قدم چند همزمان و ببینم را سرم پشت تا برگشتم سریع. ترسیدم

 .برداشتم جلو به قدم چند کجا؟ اما آنجاست که دانستممی. شدنمی دیده چیزی

 .افتادیم گیر اینجا ما -

 کاری. نداشتم کردنبازی حوصلة دیگر. ندیدم را کسی هم باز ولی برگشتم سریع. آمدمی پشت از صدا

 با که شکنظلمت پودر مقداری. آوردم در جیبم از سیگاری. شرساندممی پایان به شبهمان باید که داشتم

. دادم بیرون آرام و بردم فرو هایمریه به را دودش. زدم آتش و ریختم آن در بود شده مخلوط بحرالمیت نمک
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 ناپدید دود ناگهان. کردم حرکت دود دنبال به و آوردم بیرون را اماسلحه شد، هدایت سرم پشت به سیگار دود

 .زدم و رفتم نشانه را اماسلحه ،شد

 به خون و بود شده شکافته امسینه ،کردم نگاه. بود شده خیس لباسم. کردم حس امسینه در دردی

. بایستم پاهایم روی نتوانستم. دشمی نزدیک دست دور از ایسایه .کردم نگاه اطراف به. جهیدمی بیرون آرامی

 !ـککمــــ: کشیدم فریاد ایخفه صدای با وروی زانو افتادم 

*** 

 با. نداشت ایفایده اما بودم گرفته پایین را سرم زد،می چنگ را صورتم باد سوزِ. سرد و تاریک بود، شب

 جلوتر هرچه. دیدمنمی چیزی اما ؛خواستمی کمک مردی شنیدم، صدایی. کردممی حرکت تند و بلند هایقدم

 نادیده را صدا خواستممی. نبود خیابان در سایه جز چیزی اما .شدمی ترنزدیک ولی ترخفه مرد صدای رفتممی

 .دنکنمی کمک طلب که ییهاصدا خصوصا صداها را نباید نادیده گرفت، اما بگیرم

 آن در بود شده مخلوط بحرالمیت نمک با که شکنظلمت پودر مقداری. آوردم در جیبم از سیگاری

 تا کردم تعقیبش. رفت جلو سیگار دود. دادم بیرون آرام و بردم فرو هایمریه به را دودش. زدم آتش و ریختم

 باز را چشمانم که هنگامی. شوند آشکار برایم خواستم هاسایه از و بستم را چشمانم. رفت فرو زمین به اینکه

 .برداشتم عقب به قدم چند. پرخون ایسینه و سرد چشمانی با دیدم را خودم. لرزیدم خود به شدت به کردم

 مانند. بود گرفته پایین را سرش مرد. پریدم هاسایه میان سریع. شدمی نزدیک خیابان انتهای از مردی

. دیدنمی مرا انگار ،باشد از من رد شد ندیده مرا انگار .بود من خود ؛بود پوشیده لباس من مانند رفت،می راه من

 دقت با باراین ،برگشت دوباره !«کن صبر ،هی»: زدم داد. ندید مرا ولی برگشت. مدمآ بیرون هاسایه میان از

 مرا اما شنیدمی را صدایم. زدم صدایش دیگر بار چند ،رفتم سمتش به. ندید مرا هم باز ولی کرد نگاه تریبیش

 جلوی که انگار ؛بودم صورتش جلوی درست «.بده نشون وخودت ،اونجایی دونممی»: گفت و برگشت. دیدنمی

. داد ادامه اشراه به و گشتبر دوباره عاقبت. دهدنمی منشان معکوس را تصویر که ایآینه ایستاده باشم، آینه

سریع . ترسید «احمق؟ بینینمی ومن چطور»: زدم داد و بردم گوشش کنار را سرم ،آخر در. بود عصبانی و ناامید

 عقب رفت. قدم چند و برگشت



 

3 
رسیدای که در خیابان به قتل یهسا احمد سبحانی   

 

 متوجه را چیزهمه. خودش دنبال ؛گشتمی من دنبال هاسایه میان .گذشت بدنم بین از ،آمد سمتم به

 .«افتادیم گیر اینجا ما»: گفتم .شدم

. شوم دور آنجا از خواستممی. گذشتم او از و انداختم پایین را سرم. هم من ؛بود شده کالفه .برگشت

 در و رسید دود. شدم خوشحال. کار کندخواهد چهمی فهمیدم. آمدمی سمتم به دودی. شنیدم را فندک صدای

 ...زد و گرفت نشانه بگویم چیزی آن که از قبل. دیدم را اسلحه ،شد نزدیکم وقتی. کرد رسوخ مبدن

 پایان؟
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