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 .سالم

ه ب دیکن یباشه سع نیکردم بهتر یقلمم هست وسع نیمن اول دیخوام قضاوت نک یدوست ازتون م کیعنوان  به

 .شهیکه دچار جنونه ودر آخر مجازات م یکه آدم نیا دیمحتواش فکر کن

بنام خدا
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 .تشکر

 .احقی

«مقدمه»

 ،ییتلخ کرده  یراطور کامم

 ام . دهیرا نچش یشاد نیریطعم ش گرید که

!   یرا پس ده تیتقاص تمام کارها دیکه با یرسد روز یم

دانم ؟ !  یرا نم زیچ کی فقط

 ... یرا از من گرفت یزندگ یها یها و خوش لبخند

 ! میها ییتنها

 گاهم . یگاه و ب یها بغض

 ... میها یداشتن ها و دلتنگ دوست

کنم ؟  یتوانم تالف یم یچه مجازات با

 درد ها هم وجود دارد ؟! نی، سخت تر از ا یشکنجه ا مگر

 شکنجه_تلخ_طعم#
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 اول_فصل#

 }بهار{

و  دیگو یرا م اریام سام ییکند و اسم پسر دا ی، مدام در گوشم زمزمه م میگو یام را سر برده بود. مادرم را م حوصله

 آنها بروم . یشبانه روز اصرار دارد به خانه 

هستم .  انمهریکنم .  بهار ار یم یاول از همه خودم را معرف میشروع نوشته ها یکنم و برا یخاطره ام را باز م دفتر

 هفده ساله و تک فرزند خانواده .

 یاز ادم ها شتریپدرم دکتر قلب و مادرم روانشناس است ،اما مادرم ب 

 دارد . ازیبه روانشناس ن ماریبو  ضیمر 

 ...استیدرشت و به رنگ در می. چشم ها میام بگو افهیاز ق دیحال با 

کرده اند .  جادیدر صورتم را ا یخاص ییبایدارم  که ز یمنظم ینیلب و ب 

 تلفن اتاق به خود آمدم و دوان دوان به سمت تلفن رفتم  . خونسرد تلفن و برداشتم . یصدا با

گفتم :  یدور از گوشم گرفتم و عصب یشد .  تلفن و کم دهیچیباران در گوشم پ یها ادیداد و فر یصدا 

 راه ننداز پشت تلفن ... زشته دختر ! ادیصد دفعه بهت گفتم داد و فر -

 آرام تر شده. یشدم کم متوجه

 خواهر؟ یچطور زمیسالم بهار عز-

:  دمیدندان غر ریو ز دمیگز لب

؟  ید یجواب نمچرا تلفنت را  -
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 ...  یاز نگران یگ ینم

 :دیحرفم پر وسط

 ها و ... بذار کنار .  حتینص نیبهار ا -

 ؟یایم داستیتولد و امشب

 

 مکث کردم و بعد جواب دادم :  یکم

 فکر کنم. دیبا -

 و گفت:  دیکش یپوف باران

 منتظرت هستم .. میساعت هفت و ن -

 بوسمت خدانگهدار.  یم

 گذاشتم . یعسل زیم یکردم و تلفن و رو یلب خداحافظ ریزدم و ز یمحو لبخند

 اتاق افتاد . ساعت دوازده ظهر بود !  یوارینگاهم سمت ساعت د 

شده بودم و االن که لنگ ظهره  خوابم  داریزود ب میانجام کارها ی.صبح برا دمیلختم کش یبه موها یدست کالفه

تخت  یتولدم گرفته بود رفتم و رو ینفره ام که پدرم برا کیتکون دادم و به سمت تخت  یدست الیخیگرفته بود،ب

 و به خواب رفتم . دمیدراز کش

 

 

 {انی{ک 
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 وارد عمارت شدم .  یعصب

زد  یغر م یداد بود و عصب هیتک واریکه به د دیسع دنیچشمم اطراف عمارت و نگاه کردم . با د یمردمک ها با

 و پس کله ام انداختم و گفتم :  میصدا

 خوام صدات و بشنوم ... ! ینم گهی.. بسته د دیخفه شو سع -

 شد .  رهیخ نیگرد شده اش  به زم یآب دهنش و قورت داد و با چشما دیسع

 هم فشردم و گفتم :  یرو دندون

 ؟ دیسع-

 سرش را باال گرفت و با لکنت جواب داد :  

 بل... بله آقا ؟ -

 . .جا  نیو خودش و برسونه ا نیو بگو آب دستشه بذاره زم  ریتماس بگ یبا صابر-

 . انیچشم آقا ک-

ف ک یها کیکفشم به سرام یچونه ام گذاشتم و با پاشنه  ریوسط سالن لم دادم و دستام و ز یکاناپه  یرو متعجب

 ضربه زدم . من کشتمش آره ... نیزم

 من کشتم . 

 حکم فشردم .ام و به دست گرفتم و م قهیشق  

 شد برخاستم . یکه از در عمارت وارد م یصابر دنی... با د امیکنار ب هیقض نیتونم با ا یچطور م  

 ؟  دیداشت یسالم قربان با من کار- 

 باال رفتم .  یفرستادم و با سرعت به طبقه  رونیتند و لرزنده ام و ب یها نفس

 .  دنیپشت سرم شروع کرد به دو یصابر
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 یبود و هراسان نگاهم م ستادهیرو به روم ا یام کرده بود . به عقب برگشتم،صابر یعصب شیتق تق کفش ها یصدا

 لرزانش تکان خورد :  یکرد و لب ها

 بله آقا ؟ -

 گفتم :  یهم فشردم و عصب یو رو چشمام

 من کشتم ..! -

 کشتم . من

 فشرد و گفت :  لب

 جناب راد؟ دیرو کشت یچه کس-

 !ماین-

 اش تو استخر افتاده. جنازه

 کرد: یگرد ومتعجب نگاهم م یچشمان با

 ...یشما چ-

 ساکت شو!-

 

بالشت گذاشتم ،ناگهان دلم هوس  یشل کردم . سر به بر رو یرنگم را کم یاز تخت نشستم و کروات مشک یگوشه ا 

 از طعم شکنجه .. یخون کرد خون

 زدم :  ادیفر یبلند یصدا با

 ..  اریدختر و برام آماده کن و ب کی دیسع -

 خواهم شکنجه کنم ..  یم
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 کنم .  یاحساس آرامش م زنندیکه آن دختر ها م ییها ادیداد و فر با

 قد بلند و اما الغر وارد اتاق شدند. یو دختر دیسع قهیاز چند دق بعد

 کرد .. یو ناله م ختیر یداشت آرام اشک م دختر

 کردم و گفتم :  یشاره اا دیبه سع یطانیش یخنده ها با

 .ارشیب-

تخت سرد  یو به سمت تخت هل داد و خودش از اتاق خارج شد . دست دختر را گرفتم و با خشونت رو دختر

 بود! دهیخواباندمش،دخترک گرخ یقلیوص

 دم وتعلل کن یانگشت را با کم نیوبرنده را برداشتم رفتم سراغ شصت پاش اول زیتنش را کندم،انبر ت یها لباس

 کرد. یادامه راه مصمم م یخون بود که مرا برا یبخش استشمام بو نیبهتر

 تازه اول راه است. نیا

 

 

 یخون لذت م یواز بو دمیرا بُر شیانگشت ها هیکردم تک به تک بق یطور که انگشت شصتش را  جدا  م همان

 بردم...

براق بود و خودت را در آن  یرا  که به حد ییکردم انبر را کنار گذاشتم وچاقو ینم یدخترک توجه  هیوگر غیج به

 !یکه از آن ها متنفر یدهد عذاب کسان یم یرا برداشتم، چه حال ینیبب یتوانست یم

من داشت  یبرا یگریلذت د ادشیو فر غیج یول ستیهوش شد مهم ن ینوک پاش گرفتم دخترک ب یرا از رو چاقو

و خون  ختیر یم نیبود که به زم ییخون ها دمیکش یاال مبه سمت ب یو همان طور شیچاقو را فرو کردم داخل پا

 ... "خون استخر" دآمدیدر ذهنم پد یرفت واژه  یکه به باغ راه داشت م ی چهیها به در

 مسکن به خوردم دادند. ایدارم گو یرو کنار گذاشتم مشغول کندن پوست بدنش شدم آرامش چاقو
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آبِ جوش انداختم بدنش در آن آبِ جوش کامل  گهیتن به جاماندش را داخل د میکردم؛ن یپوست بدنشو سالخ یوقت

 شد... یپخته م

 خودم. یراحت یدوش برا کیآبِ جوش شدم به سمت اتاقم رفتم اول از همه  گید الیخ یب

و به بدن خسته ام استراحت  دیتخت دراز کش یرا  همان جا بپوشم، رو میآمدم عادت کردم لباس ها رونیحموم ب از

 عدد قرص آرام بخش خوردم... کیقبلش  یدادم.ول

 

 {بهار{

 

 دوش گرفتم. کیداشتم اول از همه   یادیام بلند شدم ساعت چهاربود، وقت ز یآالرام گوش یصدا با

 

 هستند! بایو ز یعینرود چون طب نیاز ب میرا باز گذاشتم تا فِر موها مینشستم. موها نهییا یروبه رو  

 یتنم کردم عال یکت چرم قرمز اندام کیبا  یشلوار چرم قد نود و تاپ مشک  کی ستیالزم به درست کردنشان ن و

 گذاشتم ، رونیام را هم ب ینازک مشک ی،قرمزم مانتو یگذاشتم با شال مشک رونیو کفش قرمزم را هم ب فیشدم ک

بلند و حالت دار و  ینواع کرم پودر را نداشتم به مژه هابود و حوصله ا دینشستم صورتم صاف وسف نهییا یروبه رو

 و تک! یعال شهیبودم و مثل هم یاز خودم راض دمیزدم و رژ قرمزم را هم بر لبانم کش ملیر میبایز

 و خودم آن را دوست داشتم ...  دمیپوش یمواقع  کت وشلوار م شتریب 

 مامان خوشگل من در چه حاله؟-مت مامان رفتم داد زدم:به س دیرا برداشتم کفشم را  هم پوش فمی،شال و ک مانتو

 از داخل آشپز خونه داد زد: اونم

 بچه ؟ یسر اورد-

 را باال انداخت و متعجب گفت: شیاز ابرو ها یکینگاهش به من افتاد  یسمت اشپز خانه رفتم مامان وقت به
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 ؟یکجا به سالمت-

 . دایتولد و میرفت بهت بگم قراره  با باران بر ادمیمامان  دیببخش-

 

 لوسِ؟ یگفت یهمون دختره م-

 

 مامان تو هم؟-

 

 بسه حاال .-

 

 مامان جون برم؟-

 

 هم نکن!  یطونیمواظب خودتم باش ش ینکن ریفقط د-

 

 کجاست ؟ نیماش چییباشه مامان خانوم فقط سو-

 

 !ییمبل افتاده مواظب باش بهار تو سر به هوا یرو -

 

 باران... یبه سو شیخوشگل مامان شدم پ L90مامان فرستادم و سوار  یبوس برا کی
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 شدم زنگ خونشون را زدم هما خانوم گفت: ادهیرا پارک کردم، پ نیآپارتمان بارانشان ماش یجلو

 تو دخترم.   ایب -

 .ادیب دیممنون خاله،به باران بگ-

 پوشم... یاسپرت م شتریپاشنه بلند ندارم ب یکفش ها نینشستم، عادت به ا نیداخل ماش عیرفتم سر منم

 یوکفش صورت فیومانتو و ک یاومد. شلوار مشک رونیخوشگل ب اریبس پیت کیبه در خونه بود که باران با چشمم

ش نق بایصورتش ز یرو یبود ول ظیهم نسبتا غل ششیخوشگل شده بود ارا یلیخ ی،صورت یکمرنگ و شال مشک

 بسته بود...

 

 را هم  لَخت کرده بود . شیموها

 یهم ب کلشیاومد ه یکه به صورت گردش م ینی،لب و ب ییخرما یو موها یچشم ابرو قهوه ا یِدختر قشنگ درکل

 بود. باینقص وز

 

 زنه. یغر م شهیباران به خودم اومدم هم یصدا با

 

 !یناز شد یلیسالم دوست خوشگلم خ-

 

 ؟ ینت کردرو ت ختیر یکت ،شلوارو ب نیتو باز ا کیعل-

 

 دوست دارم. شتریها رو ب نینده باران جونم من ا ریگ-
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 یب یقیموس یوصل کردو صدا نیرا داد،فلشش را در آورد و به ضبط ماش داینه گفت ادرس خونه و یچیهم ه او

 . دیچیپ نیماش یتو یکالم

 دارد. یشتریب ریتاث میدار دهیوعق میدوست دار شتریکالم ب یب یقیموس ما

 

 

 باغ تولدش را بزرگزار کرده است؟! نیچقدر بزرگ،مگر چقدر مهمان دارد که داخل ا میستادیباغ ا یروبه رو 

 

 چقدر مهمون . یوا میدر داد ماهم داخل رفت یدعوت دست باران بود به خدمتکار جلو کارت

 آمدم .. یبود نم یطور نیدونستم ا یم اگه

 

.اون خوشگل شده بود یلیتنش کرده بود خ دیلباس دکلته سف هیباران   میرا عوض کن مانیلباس ها می،باران رفت با

کت  نیا نیکنم عاشق ا کاریکرد.خب من چ یافتاد پشت چشم نازک م یهم هروقت چشمش به کت وشلوار من م

 وشلوار ها هستم؟!.

 

 !دیپسره اومد درخواست رقص بهش داد رفت. دختره چشم سف کیکه  باران

 

سرم رو باال اوردم وبه   میروبه رو یکردم .که با آوردن دست یکه دستم بود نگاه م یدنینوش بود و به نییپا سرم

 صورت ...

 ؟یکن یم کاریجا چ نیتو ا-
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 بپرسم خانوم؟! دیمن از شما با-

 بهش گفتم اومدم تولد دوستم .انگار اونم با دوستش اومده بود ... نیرا  نداشتم بخاطر هم اریکل کل با سام حوصله

 

 زد .. یمشکوک م یلیخ یول

 بهتر است ... مینگو یزیگفتم اصال از چهره و لباسش  چ کیتبر دایو به

 : گفتیم دایشده بود که و یدونم چ ینم

 امد؟ین انیمامان چرا ک-

 گفت . یواژه ها را با ناز م نیا ی همه

 است؟! یچه کس انیبماند که ک حاال

 کند... زانیخواست خودش را به او آو یم دایو مطمئنن

 

 

 ...رهیگ یاش خوبه خودش را م یوضع مال نکهیلوسِ و به خاطر ا یلید،خیآ یخوشمان نم دایوباران کال از و من

 !م؟یریخودمان را بگ دیمان خوبه با یوضع مال ماهم

 کرد واقعا معذبم شده بودم... یبهم م اریکه سام ییجشن مزخرف را نداشتم با نگاه ها نیا حوصله

 ...میتر به خانه برو عیباران گفتم که سر به

 

 {انی{ک
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 کرد. یطور بود شکنجه مثل قرص آرام بخشِ عمل م نیهم شهیشدم حالم بهتره کال هم داریب یوقت از

من را به جشن  دایو یوقت نیبخاطر هم ستیمهم ن رهیو غ لیمن فام یها نداشتم؛ برا یرا با آن دلبر دایو حوصله

کنم نگاهش  یکه شکنجه م یشود مثل هر دختر یباعث م شیدر کارها یرو ادهیتولدش دعوت کرد نرفتم چون ز

 کنم..

 خلوت هستند... یها و کوچه ها،پاساژها ابانیاست که فرار کرده اند و درخ یدختران یروز جمع آور گرید دوروز

 شود. یم شتریمن هم ب یباشد  انرژ شتریکنم ب یکه شکنجه م یتعداد دختر ها هرچه

 

 زنگ زد گفت : یصابر شبید

 داره. یکار مهم-

 کوتاه گفتم: ییواژه ها با

 .نمشیتونم بب یفردا م-

 یکند و خشن ترم م یبهم وارد م یادیز یکه انرژ یرنگ ،یمشک شهیکت وشلوار به تن کردم هم یهر مواقع مانند

 کند ...

 و یمن سراسر تلخ یتلخ ،زندگ یقهو ها نیقهوه تلخ اورد کارم شده هم کی میبرا دیمبل وسع یبودم رو نشسته

 گس بودن است!

 اومدن . یصابر یقربان،آقا-

 

 .ادیبهش بگو ب-

 وارد شده. یرفت وپشت سرش صابر دیسع
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 سالم قربان!-

 براش تکون دادم. وگفتم: یسر منم

 کارت ؟-

 

ترا دخ هیسرگرده کارکشته از قض کی یچیه نیکنن.ا یم یافراد دارن تو کارامون فوضول یبعض یچند وقت هیآقا -

 خبر دار شده!

 قبلم شدم و گفتم: تیتر ازموقع یدیجد یخبر کم نیا از

 آن مردک بوده. دمقصرشیبگ دیبد لیتحو نشیکس وکار باشه ببر یب دیکن داینفر و پ کی عیسر-

 

 ؟یکارچ هیچشم قربان فقط قض-

 

داره  یهم افتاد بهم خبر بده اگر بفهمم چه کس یکارکنان بزار هر اتفاق نِیب یکه اعتماد کامل دار ییکسا به-

 ...ارمیچشماش م یکنه جهنمو جلو یم یجاسوس

 .یبر یم

 

 حتما آقا...بااجازتون-

 

 :دیچیدر گوشم پ یناشناس یزنگ خورد،تماس را اتصال کردم که صدا لمیموبا

 . یجواب داد لتویراد چه خوب شد موبا انیبه به جناب ک-
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 تو؟ یهست یک-

 

 خودت باش فعال خدا نگهدار جناب راد ... شترمواظبیفقط ب سیمهم ن-

 است؟! یچه کس ستیمعلوم ن یعوض کهیمرت

 

 کنم. یحرکت م یلیشوم و به سمت شرکت خل یم نمیزنم سوار ماش یم رونیاز عمارت ب عیسر

خوام  یاالن ازش م یول دهدیمن را انجام م یفن یکارها یلیکنم، خل یرا پارک م نمیماش یلیشرکت خل یرو روبه

 کند. یابیکه امروز بهم زنگ زدن را رد یشماره 

 

 نازک و زننده گفت: یصدا کیشناخت با  یاش که من ر م یشوم منش یشرکت م وارد

 سالم عرض شد جناب راد حالتون خوبه ؟-

 به تکون داد سر اکتفا کردم : منم

 هست ؟ یلیخل-

 ال... انیبله جناب ک-

داد بزنه که من را  خواستیاش هست و  م  یگمان کرد  منش یلیکنم  خل یحرفش را بزند در اتاق را باز م نذاشتم

 و سکوت کرد. دید

 .. دییراد بفرما یبه به آقا-

 بشه .. یابیرد عیارش سرخوام شم یگفت، م اتیچرند یسر هینفر بهم زنگ زد  هی،امروز  شتیاومدم پ یکار یبرا-
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 دختراست. یزدم فردا زمان جمع اور رونیب یلیخل نایدفتر س از

 گردد. یرفتته ام بر م لیتحل یفکر به دخترا انرژ با

 

 {بهار{

 

 ایوگ یول میبرو دیدنبالت تا باهم به مرکز  خر  میآ یگذرد،امروز باران زنگ زد گفت م یم دایاز تولد مسخره و دوروز

 ندارم. یاست که من حوصله درست وحساب یامروز از آن روز ها

 

 شوم . یآورد من هم االن دارم اماده م یم نیمامان اجازه گرفتم و باران هم گفت خودش ماش از

 وکفش فیپوشم شال و ک یرا م ممیضخ یمشک یبلند و ساق جوراب یمشک یمانتو کیروم و  یسراغ کمد لباس م 

است با  یصورت بدون لک من عال یضد آفتاب برا کی نمینش یم شمیارا زیم یصندل یارم ،رود یقرمزم را هم بر م

 روم. یم رونیاز اتاق ب فمیو گذاشتنش درونم ک لمیبرداشتن موبا

 شود ... یروم که غرلند مامان شروع م یم نییها پا لهیم از

 

 کند. یهستم تماس را قطع م کیزنم و او هم با گفتن نزد یکنم  و به باران زنگ م یم یمامان خداحافظ از

 

 در اوردم و به ضبط زدم. فمیباران نشستم ؛فلشم را از داخل ک نیماش داخل

 

 م؟یکجا بر-
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 ؟یبخر یخوا یم یدونم حاال چ ینم-

 

 گه: یکرده م چارمیمامان ب-

 قته ازدواج کردنمِ؟سنم االن و نیگم مادر من ؛آخه من با ا یخاستگار برات اومده بهش م-

 گه: یم بهم

 شوهر کنم! یچرا نذاشت یگ یم گهیاالن کلت باد داره دوسال د-

 

 .یبشور دیآب سرد با یبچه هاتو تو یتازه هرروز کُهنه ها گهید گهیراست م-

 زند: یسرم م یرو فشیباک

 ساکت! یکیتو -

 من خاستگارام رو... یراه حل بد هیکه  نیا یجا به

 

 ؟یبدبختا رو بچزون نیا یتو که بلد-

 

 فرق داره... یکی نیا-

 

 رو اعالم کن. تیتو هم جواب منف رمیگ یلباس خوشگل م هی میر یول کن حاال م-
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 ..گهیاره د-

 

 منو باران گفته نشد . نیب یبه پاساژ حرف دنیتا رس گهید

 

متر پارچه هستند ؛چشم  میخوره  همشون ن یخب به درد ما نم یدارد ول یقشنگ یلباسا میوارد پاساژ شد باهم

 بود و به انتخاب من باتریآن ز یرنگ و ساده جذب تا سر زانو گرفت که البته رنگ شکالت یلباس مشک کیباران 

 رفت تا بپوشدش.

 . هیچه جور نیبرو تنت کن بب-

 تکون داد و به شمت فروشنده رفت. یسر اونم

 

 {انی{ک

 

 رو شروع کنند. یجمع اور گهیساعت د کیزنگ زدم گفتم تا  الدیدخترها است به م یروز جمع اور امروز

  

بر تن  یقبلش لباس راحت یول اوردیدستور دادم تا او را ب دیاز آن ها  مانده بود که به سع یکیتموم شدند فقط  دخترا

 کنم. یم

 

به  دیلرز یم دیشد؛مثل ب یم دهیدختر چشم و ابرو بور که در چشم من زشت د  کیآورد   یدخترک را م دیسع

 چرخم: یسمتش م

 .یاریتمام لباسات رو در ب یوقت دار قهیدق کی-
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 شوم. یکند سمتش حمله ور م ینم یکه کار نیا دنید دم،بایدونست چه کار کنه د یاز ترس نم دختره

 

 

 شکنجه! دیروش جد کیکردن  ادهیاز بدنش جدا کردم،پ یگریپس از د یکیرا  شیلباساها

 

 اهویهمه ه نیندارد ا یا دهیشد آخه فا یداخل سرم اکو م یبدجور شیخوابونمش صدا یتخت براق و سرد م یرو

 کشم. یگمان کرده من از قرص آرام بخشم دست م

 

 ضربه زدم خوبه!  کیشکل بود را برداشتم اول از همه به ران پاش  یآن سوزن یکه ابتدا یزیت خیم

 !...ستیکار ن نیاز ارا آماده کردم وداخل رانش فرو کردم لذت بخش تر  خیم

 

بودند که داخل  یسوراخ کرده ام؛ خون ها یپانزده سانت ایده  خیبود که با م یقیعم یبدنش مملو از سوراخ ها تمام

 کرد! یم دایپ انیو به سمت استخر خون جر ختیر یم چهیدر

 .میکرد یدرخت ها استشمام م یبو یخون به جا یبو میشد یاز عمارت خارج م یوقت

که مخصوص  یجانش را برداشتم وبه سمت سطل زباله بزرگ یتن  دختره نگاه کردم تمام  کرده بود حاال تن ب به

 اندازم. یتن به جا مانده اش را درون آن م میروم و ن یمواقع بود م نیهم

 

دادم و   هیشدم مطمئنن کارش را شروع کرده سرم را به کاناپه تک الدیرا عوض کردم و منتظر زنگ م میها لباس

 منتظر تماسش شدم.
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 {بهار{

 

من هم  دیباران که همون لباس را خر مینوش جان کرد یوقهوه ا میشاپ رفت یبه سمت کاف میرا که کرد مانیدهایخر

 زانو  بود . ریهم خوشگل تا ز یلیساده بود خ دمیخر ریرنگ  حر یا روزهیلباس ف  کی

 !؟ یبر یخوا یموقع شب تنها کجا م نیبهار لج نکن ا میبر ایب-

 

 زنم . یبهت زنگ م دمیرم رس یخوام قدم بزنم خودم م یم-

 

 . میبر ایگم ب یمن که دارم بهت م-

 

 رم . یخودم م زمیعز یمرس-

 

 سر به هوا.. یبهم خبر بده نگرانت هستم دختره  یدیباشه مواظب خودت باش رس-

 

 باشه خداحافظ-

 فعال-
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 یکه ترس در دلم م یخلوت ابونیرا داخل دستم  جابه جا کردم وبه سمت خ دهامیخر کیسترفت منم پال باران

 بود به خودم دادم که چرا با باران نرفتم. راهیبد و ب یانداخت قدم برداشتم ،هرچ

 .دمید یرا از دور م یرنگ یون مشک شد؛چراغیرَد م  ابانیخ نیاز ا نیکم ماش یلیخ

 

 

 {الدی{م

 

 

که متوجه  میکن یدهم،به سمت باغ حرکت م یدخترا که تمام شده بود را اطالع م یزنم و جمع آور یزنگ م انیک به

 فاصله دور معلوم بود. نیشوم که از ا یم زیبا جثه ر یدختر

 

 !رم؟یخودم نگ یرا برا یکیبرم چرا  یم انیک یدختر برا یمن که کل دیآ یدر ذهنم به وجود م یلحظه فکر کی

 

 }بهار{

 

 کردم که چرا با باران نرفتم. یو خودم را لعنت م شتریشد و من ترسم ب یتر م کینزدبهم  ون

پسر  کیشود و  یکه فرار کنم را هم نداشتم درب ون باز م نیجرات ا یتوقف کرد؛حت میپا یجلو  یدفعه ا کی ون

 بود که الل شده بودم! یبرد االن از همان لحظه ها یکشد و با خود م یرا م میو بازو دیآ یجوان به م

مطلق  یاهیکنم که کم کم س یگذارد،تقال م یم مینیب یرو یدستمال یکنه از پشت فرد یپرتم م یصندل یمحکم رو 

 شود... یظاهر م میچشم ها یجلو
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 {الدی}م

 

 بود! ریچشم گ شیبایز ینکرد،ول یفرار از دستم کار ید،براینکش غیرا گرفتم ج شیبازو یوقت

 یر نمجو چیه ندیآن را بب انیدختر را کجا پنهان کنم اگه ک نیکردم ا یم حرکت کند تا عمارت فکر مراننده گفت به

 .رمیرا بگ شیتوانستم جلو

 

 گفتم دخترها را  اوردم او هم گفت: انیک به

 .شونیبر یبه انبار م شهیمثل هم-

جنس مونث ها چقدر  یطاقت فرسا یها غیدخترها وقفل کردن درب انبار و دور شدن از ج ییهم بعد از جابه جا من

 کنم الل است! یروم که گمان م یم یبه سمت دخترک غیج

 بندم. یکه گوشه اتاق افتاده م یدخترک را با طناب یو پا دست

 شکنجه! دیابزار جد دیروم،خر یم انیزنم وبه دنبال دستور ک یم رونیخونه ب از

 

 {انی}ک

 

 :امد و گفت دخترها را آورده گفتم الدیم

 .شونیبر یبه انبار م شهیمثل هم-

 ام گفتم: یگوش یکه نگاه کنم با نام رو نیخورد بدون ا یزنگ م  لمیموبا
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 بله؟-

 سالم قربان -

 

 ؟یلیخل-

 

 زنگ زدم درمورد همون شماره هست! یبله قربان خودمم،بخاطر کار مهم-

 

 خب؟-

 

 آقا؟ دشیشناسی..م انیمهدو زیبه نام چنگ یماله فرد-

 .یدفعه هم کارتو خوب انجام داد نیچرا ...ا-

 

 . فمهیوظ-

 

*** 

 

دستم ندارد،  ریگره ز یکمک نم یکند اکثرا از کس یخودش کار م یندارد و فقط برا یگروهک خاص انیمهدو زیچنگ

 خواست انجام بدهد؟! یتواند هر غلط یفکر کرده م
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 تماس گرفتم: یرا بر داشتم وبا صابر لمیموبا

 .یینجایا گهیعت دسا میتا ن-

 

 سالم،چشم !-

 مغول کجاست. زیچنگ نیدانم پاتوق ا یم یبه خوب نمینش یم یصندل یرو

 دارد. یشود تا بفهمد دخالت در کار من چه تاوان یسرصدا کشته م یب یلیخ

*** 

 

 اد؟یاومدن بگم ب یصابر یآقا-

 دارد. یاستوار قدم بر م شهیکه هم نمیب یرا م یدهم و صابر یتکان م دیسع یرا برا سرم

 

 سالم عرض شد جناب.-

 

 یب سمینو یاز شهرِ،آدرسش رو م رونیخرابه ب هیخواست دخالت کنه داخل کارام،پاتوقش  یرو که م یآدرس فرد-

 .شیکش یم اهویه

 

 اما ق...-

 

 ..یبر یتون یم یندار یاگه کار-
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 کار اونه ... ریتقص میگفت میداد لیتحو میدخترا تموم شد مَرده رو برد هیچشم فقط آقا همون قض-

 آرامش داشته باشم. یبرا یخوبش را  جدا کند تا شب قرص کیدخترها  نیگفتم ب دیبه سع یرفتن صابر بعداز

 

 

 }بهار{

 

باز کردنشون آسان بود  یبسته بود ول میبودم دست و پاها تییمانند سو یکنم داخل مکان یرو که  باز م میها چشم

 چیکه من از ه ادیز یاندازم به جز اسلح ها یبه اطراف اتاق  م یکنم ؛ اول نگاه یطناب ها را از خودم جدا م

افتد  یم رتیبه ح ییبایهمه ز نیکنم چشمان از ا یمنبود،درب را که باز   یمناسب زیاورم چ یکدومشون سر در نم

 خانه هم... نیو ا میعمارت هست کیشده پس در  دهیاست که با درختان تنومند پوش یباغ

 مادرم،پدرم و باران مطمئنن تا به حال متوجه نبودن من شده اند. دیآ یم دیدر وجودم پد یلحظه نگران کی

از استخر بزرگ پر از آب که البته در آن  ریبه غ دمیند یزیچ  لیبه جز درختان  طو دمیچرخ یباغ م نیطور ب نیهم

ز توانستم ا یروشن بود م یفراوان یافتد که از دور چراغ ها یمعلوم نبود، چشمم به خانه بزرگ م یزیشب چ یکیتار

 :کنم یلب زمزمه م ریرا حس کنم،ز شیبایز یهمان دور هم نما

 !نمیب یم ایاست که در رو یکاخ -

 

 سد،توهم زده ام؟!ر یام م ینیخون به ب یروم که بو یبافته بودم م ایرو شیکه در ذهنم برا یسمت کاخ به

 شد. یم شتریب شیشوم بو یتر م کینزد یهرچ یول 
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 رنگ! یمشک یبا نما یشوم،کاخ یکاخ م یرسم تازه متوجه نما یپله ها که م  به

 است. بیعج

 

 یریکه از رنگ دلگ نیبود با ا بایرنگ بود،ز یکرد مشک یداخل هم تا چشم کار م ونیکنم  دکوراس یرا آرام باز م در

 استفاده شده بود.

به  یکه از سمت ینیب یرا م یکنم،از در که وارد شدم پله ها یآن تعجب م یذارم از بزرگ یدهانم م یرا جلو دستم

حرکت   ینییپا یشده به سمت پله ها کیتحر میکه کنجکاو نیراه داشت، با توجه به ا نییبه پا گریباال و از سمت د

که   رسم یپله ها م یبه انتها ادیو باالخره بعد از مدت ز تندنداش یپله ها تمام ایداشتم گو یکنم هر چه قدم بد م یم

کردم باز نشد،ول کن  یقفل را دست کار د،هرچهیرس یبه گوش م بیغر بیعج یوجود دارد و  صداها یدر اهن

 دوباره باال  رفتم.  یطوالن یشدم از پله ها یدر:آهن

 ست؟یجا مال ک نیدانستم ا ینم یحت من

 .دهیبود که مرا دزد یبودم فرد منفور دهیکه چهره اش را د یکس تنها

 

 نیبه ا یخانه ا یعنیکند، یدر دلم رخنه م یترس نمیب یم شتریخواستن اطراف را نگاه کنم هرچه ب یدلم نم اصال

 خدمتکار ندارد؟! یبزرگ

 

کرد درب آن جا بود  یا چشم کار مداشت و در عوض ت یکمتر یباال رفتم خداروشکر باال پله ها یسمت پله ها به

 قرمز رنگ!  کیرنگ بود جز  یمشک شیدرب ها یهمه 

 باز نشد . دمیکه کش نییدرب گذاشتم به سمت پا  یا رهیدستگ یرا رو دستم

 .میقفل باز کن میپدرم  که بلد باش ایمادرم دزد بوده  ایقفل بودند اخه مگر  من قفل باز کن بود   همشون
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 {الدی}م

 

 کنم. یحرکت م یگذارم و  به سمت دخترک چشم رنگ یم نیدهم ابزار ها را داخل ماش یرا  که انجام م کارهام

 دخترک الل باشد به نفع من است. اگر

 

 نشان نداد! یواکنش چیتعجب داشت که چرا ه یجا میرا پارک کردم و به سمت خانه حرکت کردم،برا نیماش

 

 شوم. یپراکنده هستند روبه رو م نیزم یکه رو یکنم با طناب ها یرا که باز م در

 ام.اگر الل نباشد چه؟! چارهیب نتشیبب انیکوبم،لعنت بر من اگر ک یم میشانیپ یبا دست رو محکم

 

 :میبگو یدودست دیگونه است که با نیخودم کنم و ا یرا برا یقسمت نبود دختر ایگو

 .الدیخاک برسرت م-

 

 کشمش... یکنم آن موقع است که م شیدایپ عیسر دیشوم،با یم بلند

 

 }بهار{
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 یکرد صدا یزوزه گرگ ها که مرا وحشت زده م یشده بود و جز  صدا کی.هوا تاردمیچیپ یترس به خودم م از

 جا چه کنم؟ نینبود، ا یگرید

 !نتمیبب یکس اگر

 طور فرار کنم؟ چه

 یرا رو میدر چشم نبود پا ادیآمد و ز یبه نظر م یمیشد پله ها قد یم تیبود که به سمت باال هدا یبه پله ها چشمم

 کرد. دیاز خود تول یعجز ناک اریبس یپله  گذاشتم که ناگهان صدا نیاول

 و مملو از سوسک وموش! یمیک،قدیاتاق تار کیبود  یربونیش ریاتاق ز دیرس یکه به ذهنم م ییواژه ا تنها

هم خواب سوسک و موش ها  دیبافتم و االن با یم ایتخت نرمم رو یرو شبیکجا بودم وامشب کجا،د شبید من

 بشوم.

 ماندم. یماندم وگرنه زنده نم یجا م نیا دیبا

 

 

 {انی}ک

 

 رفتم. یم«اتاق قرمز»به   دیاماده کرده بود.و من حال با میرا  برا  یدختر  دیسع

 مالقات خواهرش رخصت خواست. یبرا 

 کارخانه هستم. یحال مشغول حساب ،کتابها و
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 یهابا  مو یام سر وقت دختر یاز گرسنگ یبردن ضعف ناش نیکردم پس از ب ضیتعو گریر یرا با لباس  میها لباس

 را  از تنش جدا کردم . راهنشیو به سمت اتاق بردم پ دمیرا از پشت کش  شیبلند رفتم موها

از کردم  و زبانش را  در ب  نیبزرگ بُرنده ام را گرفتم دهنش را چنگک آهن یچیرفت ق یمغزم  رژه م  یرو شیصدا

 .دمیحرکت بر کیرا برداشتم و زبانش را با  یچیدست  گرفتم ق

 

 داد! یم نینو یشد و فکر به استخر خون انرژ یم یکه در  ذهنم هالج ی کلمه«خون»

م را برداشت میرنگم را دست کردم  چاقو یو مشک یکیپالست میضخ یخواستم دست کش ها یدفعه قلبش را م نیا

 بزند. رونیدخترک  از ترس ممکن بود همان  لحظه از حدقه ب  یچشم ها

در مکان قلبش گذاشتم   قایدق نشیس یکردم وسمت قلبش  نشانه  گرفتم دستم را رو میرا داخل  دستم تنظ چاقو

 دمیکه بر یقسمت یشارژ شدنم چنگک را رو یبود لحظه  نیاش فرو کردم و ا نهیحرکت چاقو را در س  کیبا 

اوردم و  رونیلخته مملو از خون را ب  کیپاره شده و مملو ازخونش بردم اول از همه  نهیدستم را داخل سگذاشتم 

 گذاشتم . امینیب یجلو

 

 اش کردم، نهیرا  داخل سطل زباله انداختم ودستم را  دوباره در  س لخته

 

 را که دنبالش بودم ، یزیآن  چ افتمی

 لبش را داخل ظرف کنارم گذاشتم.ق یداخل دستم بود .با احترام خاص قلبش

 کند.  خشکش میاتاق است تا برا نیدر ا یقبلش به مسعود خبر دادم که قلب یرفتم ول رونیتوجه به دخترک ب بدون

 

 }بهار{
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سر  یها غیکرد کم مانده بود از ج یدخترِ حال من را بد م غیج یصدا دم،یچیپ یبه خودم م یدختر غیج یصدا با

 هوش شوم. یسام آورش ب

اومد  داخل دهانم ،حرکت آن  یپام رد شد قلبم داشت م یاز رو یلحظه جسم کیکه  دمیچیپ یترس بع خودم  م از

 غیج میخورد و گوش ها یو چندش آور اهیلحظه چشمم به جسم س کیشد.در  یم میجسم باعث مور مور شدن پاها

 ...یاهیدر س میکه  همراه بود با فرو رفتن چشم ها دیبلند دخترک را شن

 

 {الدی}م

 

 

 دوم فصل

 

 جا نبود. جیعمارت را گشتم جز داخل خانه ،ه تمام

 :میتوانم بگو یشدنش م دایکه بعد از پ یکلمه  تنها

 کشمت دخترک گستاخ! یم

 

 

 {انی}ک

 

 را صدا کردم: دیسع

 بله قربان؟-
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 دارم. یرو صدا کن بگو کار مهم الدیم-

 

 چشم.-

 

 عنصر حل نشده ام! کیمن   رایخواهم انجام دهم ز یدوند چه کار م یکس نم چیرفت ه رونیب دیسع

 

 به در زد وبا گفتن: یتق الدیم

 تو. ایب-

 جانب من  داخل شد. از

 سالم ،بله؟-

 

 .دیکن ئنینحو تز نیدعوت باشن ، استخر خون رو هم به بهتر دیجشن بزرگ رو بده همه  با هیتداروکات -

 

 نگ... یشما تا بحال جشن-

 

 حرفا نباشه جشن پس فرداست اماده باش... نیتوکارت به ا-

 ...ورفت
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 شوند.. یفقط چند نفر کشته م ستین یخبر خاص ه،البتهیداند چه خبر یکس جز من نم چیه

 

توانم کنترل  یجشن شرکت کند  چون خودم را نم نیدر ا یزن چیخواست ه یتمام کارها را انجام داد دلم نم الدیم

 لوسم را... یدعوتشون کرده بخصوص اون دختر عمو الدیم یکنم  ول

 

 چرخم: یبه سمتش م دیسع یصدا با

 اقا با شما کار دارن. -

 :رمیگ یرا از دستش م تلفن

 ئد؟یبفرما-

 

 سالم جناب راد.-

 

 کارت رو بگو؟-

 

 م؟یخوا یقتلش م یاجازه برا میکرد دایرو پ انیمهدو زیچنگ-

 

 امیببرش انبار خودم دارم م دیار کر بودمن اجازه رو داده بود شما انگ-
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 چشم.-

 

.. 

 }بهار{

 

 کنم. یرا باز م میچشم ها ییاهویبدن درد اسفناک و ه با

 یکهنه بود که مطمئن بود صدا از آن جا دست دراز م یدهد،تخته چوب یروم که صدا م یم ییبه سمت جا یحال یب با

 ریصحنه رو به رو تمام توانم را جمع کردم وبه سمت پله ها سرا ز دنیبا د یکنم ول یکنم و چوب را از آن جا دور م

 را سوسک فرا گرفته بود. وارید یشدم سطح کل

 

 دندید یمن را نم یدرحال رفت وامد بودند ول یادیز  ینم،خدمتکارهاینش ینبود م دیدر  د ادیکه ز یپله ا یرو

 آن ها نبود! نیدر ب یخدمتکارا مرد بودند  وزن یبود  که همه  نیتعجب من از ا

 در راه باشد. یجشن دیبا ادیاحتمال ز به

 

 {الدی}م

 

 ه؟یجشن چ نیاز ا انیدونم هدف ک ینم

 هست.  زین یجشن قرار دارد کشت و کشزار نیدر ا یزن یجشن بخصوص وقت نیپشت ا یول 

 رفته باشد مطمئنن رونیجا ب نیاز ا ستیکار ها را  انجام دادم .فکرو ذکرم شده دنبال آن  دخترِ گشتن ممکن ن تمام

 کرده. یعمارت است  و خودش را مخف نیداخل  هم
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 {انی}ک

 

 به سمتم اومد . یرا پارک کردم  صابر نیانبار  ماش  یجلو

 زنم: یم یشد.پوزخند انینما یبسته به صندل زمغولیبزرگ چنگ کلیبزرگ درب  انبار را  باز کردم و ه قفل

 . یطمع گرگ ها شد گهید قهیکن چون تا چند دق یدار یخب شروع کن اگه اعتراف-

 

 اعتراف؟-

 کردم؟! یبرا خودت مگه من کار یگیم یچ

 

 زنم  وجوابشو دادم: یم یشخندین

 .یزیمنو بهم بر ینه فقط قرار بود برنامه ها-

 بهت دستور داده؟ یک

 

 کنم. یخودم کار م یبرا رمیگ یدستور نم یاز کس یدون یخودت بهتر م-

 

 بود؟ یپرسم هدفت چ یبار م نیاخر یبرا-

 

 ؟یبدون یخوا یم-
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 یزنمت به ... خوردن راض یشعور چنان م یب کهیکوبم:مرت یافتاده بود محکم در فکش م نیزم یکه رو یسنگ با

 .یباش

 زد و گفت: یپوزخند

 گوش کن.-

 

 خودت که همه  مثل خودتن ؟! شیپ یفکر کرد یچ-

 

 حرفامو بزنم هان!؟ یذار یچرا نم-

 

 ارزش نداره . یحرفات برام ذره -

 

 کند: یاو بدون توجه به حرفم شروع به حرف زدن م اما

 ادشنهیکوروش  بهم پ  میتر وپدرت خشن تر ،بزرگتر که شد یاحساس یمن کم میباهام بود یمن و پدرت از بچگ-

 اچاق دخترا بود .تر بود قبول کردم ؛کارمون ق کیکه از برادر خودم بهم نزد نیرو داد وبخاطر ا یکار

 . میکار نیما تو ا دیفهم ینم یسیپل چیقدر زرنگ بود که ه نیکار نبودم کوروش ا نیبه ا یراض من

من که گرفتنش  یودرخشان ومعصوم فرشته  بایبود به اسم فرشته مثل اسمش بود ز یدختر هیاون دخترا ، نیب

 یاون رو از من گرفت  عقدش کرد ول یخوام باهاش ازدواج کنم  ول یخوامش م یدونست من م ی،کوروش نامرد م

 من مهم تر بود . یاز همه برا یچ یدون یم

 ...یبفهم یروز کی اگه
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 }بهار{

 

ر با عمارت براب نیگشتن در ا گریتونستم دوباره به طبقه باال برم و از طرف د یطرف نم هیام سر رفته بود.از  حوصله

 مرگم بود.

ن متوجه م یرفتم که کس یرفتم که قفل نبود البته جور یبهم غلبه کرد بلند شدم وبه سمت در یحوصلگ یب

 یقرمز رنگ عیکه ما یبزند استخر رونیاز حد مانده بود از حدقه ب شیگشودم،چشم ازتعجب ب ینشود.در را به آروم

 «خون»داخلش شناور بود مطمئنم 

 یانداخته بود جلوه  هیآن سا یکه رو لیطو یاستخر خون در وسط و  درخت ها دیآ یخون م یگفته بودم  بو بود

 چندش آور بود. یدرست کرده بود و در حال بایز

 بودن که در ذهن من شناور شده بودند. یکرد فقط مجهوالت یبود که آب آن را خاموش م یآتش مثل

ه خون ب نیاز آن نشستم و فکر کردم به ا ی نبود،گوشه یکس دیتنومند رفتم که در د یاز درخت ها یکیسمت  به

 فرو رفتم. یقیشد و به خواب عم نیسنگ میکه چشم ها نیشدنم،مادر وپدرم و باران خواهرم تا ا دهیدزد

 

 

 {انی}ک

 

 چه؟! یعنیحرف ها  نیسرم به دوران افتاده،ا یحرفا بودم ول نیکه سخت تراز ا نیبا ا دمیکه شن یحرف ها با

 ؟یگ یدوروغ م-
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 دم. یهم م شیباور کن الزم باشه ازما-

 

 تفنگم را به سمتش گرفتم وکشتمش . عیسر

 یخواهد م یم یرا هرچ شیکنم حرف ها یاندازم،فکر کرده باور م یم یغرق در خون اش نگاه یبه جنازه  

 ؟یاگه حرفاش راست بود چ ید،ولیگو

 از سرش کندم . شیازما یتار مو برا هی

 ؟یلیالوخل-

 قربان؟سالم جانم -

 خوام. یم DNA شیازما هی-

 اماده باشه ؟ یتا ک-

 تا شب .-

 چشم .-

 .رِیتار مو رو بگ ادینفر رو بفرست تا ب کی-

 االن؟ دیچشم شما کجا-

 عمارتم. ادیبگو ب-

 

 

.. 
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 شدم . دایپ نیگذاشتم واز ماش یکوچک یمو را  داخل جعبه  تار

 جعبه را ازم گرفت و من را با افکارم تنها گذاشت . یلیخل یاز خدمه ها یکی محسن

 مشکالت مُسکن من خون بود . نیهوس استخر خون کرده بودم با تمام ا یلیخ

 ردد.گ یکه دنبال طُمع اش م یکنم سال هاست دست به شکنجه نزدم مثل ببر یشکنجه تنگ شده فکر م یبرا دلم

 جشن فردا بودند. یها در حال جنب وجوش برا خدمه

همه تعجب اورِ بود اگر مجبور  یبرپا کردم که برا یبار داخل عمارتم جشن نیاول یراد شکنجه گر معروف برا انیک من

 کردم. یجشن را برگزار نم نیعنوان ا چیمصرف نبودم به ه یبه کشتن چند تا آدم ب

 .دندیرس یجشن سه نفر به قتل م نیا داخل

  یاصالن ی،هاد کی

  کتای دو،محسن

  یاکبر نسه،ساما

چرا راه  خودم را  یاصل ونسب شان ول یبهشون نفوذ کنم و در اخر نابود  شانیدخترها قیخواستم از طر یم اول

 سخت کنم!؟

ن بودن من شد میتیکه مسبب  ییکنم کسا یاتاق کارم نگاه کردم نابودشون م وارید یعکس هر سه نفرشان رو به

 رسانم. یآن ها را به  قتل م شانیدختر ها یکه پدر ومادر من را به قتل رساندند و من جلو ییکسا

 نصب بود.  شانیپدرها یکنم که بغل عکس ها یبه دخترها م ینگاه

وپنچ  که هرشب با  ستیب یکردم دختر  قیداشت درموردش تحق یبانمک افهیق ی،مرجان اصالن یاصالن یهاد دختر

 بود و یخوش گذراندر حال  شیدوست ها

 بدتر. یوهفت ساله از مرجان اصالن ستیدخترِ ب کتای بایکتا،فریمحسن  دختر
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سر  ازش ییخطا یِدختر خوب قاتمیتو دل برو طبق تحق یساله  دختر فدهیدخترِه  ی،باران اکبر یسامان اکبر ودختر

 نزده .

 ست. ی!خوبِ چه کلمات نامفهموههِ

 جشن بودند. یرا به سمت اتاقم رساندم خدمه ها مشغول تدارک برا خودم

 روز جشنِ. فردا

 کنم . یفردا استراحت م نیجشن قاتل یرم وبرا یسمت اتاقم م به

 

 }بهار{

 

 شود. یم یاندازم واتفاقات برام تداع یم یشوم به اطرافم نگاه یم داریب  یسوز سرد با

 چرا من؟ یخدا افتد یمن ب یبرا دیاتفاق با نیا چرا

 است ممکنه بتوانم فرار کنم؟! ییکردند مطمئنم خبرها یم  زیکه داشتن دور همان استخر را تم دمینفر را د چند

 کنم . ینم دایفرار پ یبرا یراه چیقصر جادو شده هستم ه نیدونم چند روز داخل ا ینم

 نیشود چه طور من از  دست ا یم دهیسگ د یاندازم  تمام قسمت ها خانه ها یشوم و اطرافم را نگاه م یم بلند

 فرار کنم؟ کریقول پ یسگ ها

 هم داشته باشد. نیدورب دیبا حتما

 قرار بده! میپا یرا جلو یخودت راه ایترسم خدا یم

 

 {الدی}م
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 .  ستیعمارت ن نیمطمئن  شدم که  او در ا گرید دمیگشتن دنبال آن دخترک دست کش از

رگزار را ب یتا به حال جشن  دهیبر تمام زبان ها چرخ تشیکه معروف یانیاست ِ ک بیعج  میاست  ِ برا انیجشنِ ک فردا

 حضور دارد. یکه به خصوص جنس مونث نیهمه سال جشن گرفته و ا نینکرده بود حال  چه شده بعد از ا

 

 {انی}ک

 

 :رمیگ یم یبا صابر یتماس

 ؟ی،از جشن فردا که اطالع دار یبه قتل برسون دیفردا اماده باش سه نفر رو با یبرا یصابر-

 

 ه؟یدونم فقط اون سه نفر ک یبله قربان م-

 

 . یوسامان اکبر کتای ،محسنیاصالن یهاد-

 

 اما قربان چ..-

 

 :دمیغر

 د؟یحرف من حرف نزن یهزار بار تکرار کنم رو دیگوش شما ها با یتو-

 ؟یدیره فهم یسرمن نم یحرف ها تو نیا اریمن ن یبرا کارو انجام بده چرا ،اما نیا یعنیگم بکشش  یم یوقت
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 خوام. یچشم قربان معذرت م-

 شدن من هستند را به قتل نرسانم. میتیرا  که باعث  یاز من توقع دارد  کسان زیم یرو پرت کردم رو لیموبا

 شودکه من... یم یعنیشود یداخل  گوشم اکو م زیچنگ یحرف ها هنوز

 بود: یلیانداختم خل لیبه صفحه موبا یاز فکر در آمدم نگاه لمیزنگ خوردن موبا با

 بگو.-

 

 .DNA شیآزما یسالم قربان زنگ زدم برا-

 

 خب؟-

 

 گ.... یجا جواب رو م نیا دیا یقربان جوابش اماده است م-

 

 ؟یمنف ایمثبت -

 

 ش؟یآزما نیا هیقربان ماله چه کس-

 

 به  شماها  جواب پس بدم؟ دیتا به حال  من با یاز ک-

 

 خوام. یمعذرت م-
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 ؟یچرخون یچرا منو دور م-

 

 .شیجواب آزما-

 

 {الدی}م

 

 روم. یکنم و به سمت عمارت م یبه تن م یشوم و لباس مرتب یخواب بلند م از

 

 {انی}ک

 

و باور ندارم  شیهستم از جواب آزما یمهمان ها بود، هنوز عصب دنیجشن تمام شده و حال موقع رس یکاراها تمام

 قبل از مرگش بهم گفته بود :  زیکنم و چنگ یرا که در ذره ذره وجودم لمس م یجواب مثبت

 بپرس. یگفت از سامان اکبر یبدون دیهست که با یراز هی-

 کنم و بس! یفقط به قتل اون سه نفر فکر م من

 روم. یم یوبه سمت قسمت اصل میپوش یرنگ م  یمشک یوشلوار کت

 

 }بهار{
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 کنم. رشیتونم تعب یجوره نم چیکه ه دمید یکه بلند شدم دلشوره دارم خواب بد یصبح از

 

 انداختم چه کارکنم حاال؟ یگرفته بودن نگاه یبد یچند روز بو نیکه توا یشدم وبه لباسا بلند

 نم.ک یام کار یاز گرسنگ یضعف ناش یبرا دینبودم ،و حال با دیکنم وبه سمت پله اول رفتم در  د یرا آرام  باز م در

 

 

. 

 

 {انی}ک

 

 وهشت ،نه سالِ. ستیب  یپسر یفقران اوشیمهمان وارد شد س نینشسته بودم که اول یسلطنت یصندل یرو

 سمت  من آمد: به

 سالم جناب راد حالتون خوبه؟-

 حال تو بهترِ از من هست. ایگو-

 کردم. یکه همراه خود ش آورده بود نگاه یبه  دختر و

 روانه شد . زهایاز م یکیاوضاع را  مناسب نداست و به سمت  یفقران

متر هم لباس تنشان  میکه ن شانیبا دخترها کتایو محسن  یاصالن یرنگارنگ شده بود،هاد یمملو از آدم ها سالن

 کردم. ینگاهشان م یشخندی.و من با ندندیخدمتم رس یعرض سالم ینبود برا

 شود. یدود هوا م میتمام نقشه ها دیایبود اگر  ن امدهین یاکبر سامان
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 }بهار{

 

 .ندیمرا نب یشد چقدر شلوغ بود خدا کند کس یبود که جشن برگزار م ییبه جا چشمم

 خورد. ییچرخاندم که چشمم به  فرد آشنا یطور که سرم را  م همان

 کند؟ یجا چه کار م نیتونه باشه آخه اون ا ینم نیا نه

 ن؟یچه ا یعنینمش،یب یکنم با عمو سامان م یکه نگاه م شتریکند،ب یها چه م یآدم دزد ها و جان نیخانه ا باران

 آورند. یبه وجود م نیرا برا یجا با پدرش مجهوالت نیوحال او ا میرفت یرفت و ما فقط باهم م یجا نم چیه باران

 نجات دهد. تیوضع نیتواند مرا از ا یباران م یول

 گوشه سالن رفتم. نیلوت تربه خ یشوم با آرام یبلند م میسر جا از

 

 }بهار{

 

چرخم سامان  یبه سمت در کرد به سمت در که م یاشاره  الدیبود  م یواصالن کتایبه آن دو بود منطورم   چشمم

 شود. یم انیلبم نما یگوشه  یلبخند کج نمیب یکوچک را م یبا چثه  یودختر یاکبر

 

 

.. 

 !ست؟یجشن چ نیا لیدانست دل ینم یاز جشن گذشته بود وکس یمین
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 را شروع کند. یاشاره کردم که باز الدیم به

 

ن از آ یکیها را به سمت  گاردیاز باد کیبودم هر  شینما نیرفت  ومن هم نظاره گر ا  گاردیبه سمت سه تا باد الدیم

 کار! نیمتعجب از ا نیحاظر یها رفت وهمه 

 

 ندیایاشاره کردم تا جلو تر ب شانیگذاشتند به دخترها یصندل یرا  اماده کردم هرسه نفرشان را کنار هم رو تفنگم

 کشتمش. ینبود حتما م یکرد اگه کس یوداد م غیکه همان طور ج یدختر سامان اکبر

 

 میتیجشن سه نفر که مسبب  نینگرفتم ودر ا یجشن چیمن تا به حال ه نیمتعجب از کارم هست نیهمه حاظر-

 رسونم. یشدنم را به قتل م

 . یکبرکتا،ای،یاصالن

 .... یسر اصالن یتو ریت نیاول

 انداختند. رونیعرضه اش را که تازه به خودش امده بود را ب ی!ِ دختر بهه

 . وستیپ یهم به اصالن کتایرفت و  رونیمهم نبود خودش راهش را گرفت و ب شیدخترش اصال برا  کتای یوبعد

 

 زد: یدخترش به سروصورتش م یاکبر وحاال

 .یبهم بگ دیرو با یگفت راز یشناس یرو م انیمهدو زیمطمئنم چنگ-

 

 .میکش یبگم دراخر م یدونم هرچ یم
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 وسرش را سمت چرخاند و گفت : 

 باران بابا حاللم کن.-

 افتاد: نیزم یشد و با زانو رو شتریاش ب هیودخترش گر 

 کیتو  انیرم سرِ اصل مطلب ک یعاشق شد، اسمِ دخترِ فرشته بود،م زیچنگ میبود یمیقد یها قیرف زیمن وچنگ-

 در وا.. یدار گهیبرادر د

 

 !؟یباف یخودت م یپشت سرهم برا یدار هیمزخرفات چ نیا-

 

 اما... دیدوقلو بود ارِیباورکن اسمش سام-

 

 شناسم مسخره اس واقعا . یرو اما من اما نم یچ یچ-

 

 کن . داشیپ ارِیاما بدون اسم برادرت سام یکش یتو که منو م انیک-

 

 . یفهم یساکت شو م-

 . وستیپ کتایو یتفنگ را به ستمش گرفتم و او  هم به اصالن و

 انداخت. یبر چهره اش چنگ م شیکرد و با ناخون ها یم هیگر دخترش

 و گفتم: دمیها چرخ گاریبه سمت باد 

 .رونیب تشیبنداز-
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 خد... یکشت چارمویخدا ازت نگذره پدر ب-

 

 .دیبر دیتون یم دیراد مرگِ همتون بفهم انیبا ک یباز یاجشن تموم شد سز نیخب ا-

 

 }بهار{

 

او روبه رو   یکنم با صورت قرمز و چشمان اشک یرا باز م میپلک ها یرود و وقت یهم م یلحظه آخر چشمانم رو در

 مشوم.

 افتاده؟! یچه اتفاق یعنی

 

 

 دوباره  به آن اتاقک مملو از سوسک بروم. دیآمدم حال با رونیکه نشسته بودم ب ییاز جا آرام

 

 {انی}ک

 

 وجود دارد. یربانیش ریداخل صندوق اتاق ز ینامه ا   مطمئنم

 

 جا قدم نذاشته. نیا یوقت هست که کس یلیداغون باال رفتم،خ یپله ها از
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کنار اتاقک  ی زهیم زهیگشودم دخترک ر یکرد؛پا تند کردم در را به اروم یدختر گوشم را نواز م کی هیمو یصداها

 اورده ... الدیهست که م یشده بود مطمئنم از دخترا ها فیکز کرده بود لباس هاش کث

 

شد  یبردم و گردنشو گرفتم داشت خفه م ورشیلرزشش را احساس کردم به سمش  دیرا باال اورد و من را د سرش

 زدم: یم بردمش و داد یم نییمهم نبود همان طور گرفتمش وبه سمت پا میبرا یول

 ؟ دیگورت کندس؛سع ییکجا الدیم-

 رو صدا کن. الدیم برو

 : ختیر یصدا اشک م یطور ب نیهم نیزم یرا  پرت کردم رو دخترک

 ؟یفرار کن یسر چه طور جرات کرد رهیخ یچته دختره -

 شما منو دز... کهیبرو بابا مرت-

 .دمیحرفش را بزند و با پشت دست محکم در دهانش کوب یادامه  نذاشتم

 

 

 جانم ق...-

 کامل گفت: یلحظه رنگ از چهره اش رفت  اما بعد با خونسرد کی نیزم  یدخترک رو دنید با

 دختره فرار کرده من ه... نیقربان ا-

 

 دخترِ ! نیاز دستم فرار نکرده حاال ا یچند سال تا به حال کس نیتو ا الدیساکت شو م -
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 ؟یسشنا یدخترِ رو از کجا م نیبگو ا عیسر الدیم

 

 

 {ی}راو

 

 : دیکرد راستش را بگو یشناخت پس سع یم انیبهتر از هرکس ک الدیم

 یِهم نزد گفتم هرچ ینشون نداد حرف یحرکت چیاولش ه دمشیدخترا د یجمع اور یبه خدا اون شب که رفتم برا-

شکنجه ات رو بخرم فرار کرده بود  یتازه  یها لهیاوردمش توخونه فرداش که رفتم وس نیالله انداختمش تو ماش

 منم همه جا دنبالش گش...

 !...رونیبسه برو ب-

 لحظه گوش کن. هی -

 .رونیندازمت ب یم ایمثل ادم،  رونیباهات ندارم برو ب یصحبت-

 رفت . رونیتکان داد و ب یسر یمانیبا پش الدیم

 ش فرو رفته بود.کز کرده بود ودر عالم خود یسرش را  به سمت دخترک داد گوشه  انیک

 یقجمع کرد وباسرت شتریآمد  خودش راب یبه سمتش م نیخشمگ یکه مثل ببر انیک دنیسمتش رفت و بهار با د به

 گفت:

 ؟ یچته رم کرد-

 !زمیکنم عز ینه انگار زبونت کوتاه نشده خودم برات کوتاهش م-

 با او کند. ینکند کار دیترس انیک یاز تحکم صدا یلحظه  بهار
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که از دهان دخترک خارج  یکشاند وبا حرف ها یبهار را داخل  دستانش گرفت و او را به دنبال خودش م یبازو انیک

 شد وممکن بود راه ش را کج کند وبه سمت اتاق قرمز برود. یتر م یشد عصبان یم

 گشت یم یکه از تنگ خود درامده و دنبال اب یانداخت مانند ماه یروح یداخل اتاق سرد وب اورا

 رنگ تنها گذاشت . یبهار را داخل اتاقک سرد ومشک انیک 

 داشت. یرا از شکنجه اش باز م انیداد و ک یرا آزار م انیدخترک چه داشت که ک نیا

با خودش  دیرفت وخود را در آن د نهییبه سمت آ کیسرد بود مثل آسمان تار شهیاز هم شتریاتاقش شد ب وارد

 کند: یزمزمه م

 کنم! یومن ان ها را باور نم ستندیجز ن یقتیکه حق ی،حرف ها ستمیراد ن انیمن ک ستمین انیمن ک-

 است!؟ لیفقط تحم ایکنم  یباور نم واقعا

خون را  یشد را گشودم و بو یاتاقم که سمت استخر خون باز م یکندم پنجره  یشگیرا با خشنوت هم میها لباس

 پرداختم. یاهیرت کردم وبه ستخت پ یاستشمام کردم ارامب خش من بود خودم را رو

 

 

 }بهار{

 

 مجازات شوم. دیانجام دادم که حال با یمگر من چه کار اشتباه ایها خدا یسخت نیکرد از ا یدرد م بدنم

 نیکه در ا یاز پنجره  یبیعج یخوام سرم را به زانوم فشردم صدا ها یخواهر خوبم کجاست؟ مامان ،بابام رو م باران

 آمد. یرنگ وجود داشت م اهیاتاق س

 

 کرد!؟ یجا چه م نیا دایاما و دمیجا د نیرا هم ا دایمن و دیآ یم ادمی تازه
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 به تنم انداخت . یگرگ ها لرز یزوزه  یصدا

 وجود دارد . یراه فرار حتما

 

 {ی}راو

 

 .ستیدارد ن یادیجز آن پنجره که ارتفاع ز زیچ چیگردد ه یشود اتاقک را م یم بلند

 کار را کند. نیهم دیندارد با یگرید راه

 بود. دهیفا یکرد اما ب یپنجره را دست کار یکم

کند ؛سنجاق سرش را از داخل موهاش در آورد و دوباره با   گرید یکار  دیتواند  بشکند با یرا هم که  نم شهیش خب

 .دیگو یلب به خاطر باز شدن پنجره م ریقفل پنجره کار کرد،خداروشکرز ز

 ردیگ یبه خود م یحالت چندش ندیب یبود را دوباره م دهیرا که قبال د یکشد واستخر خون یم رونیرا ب خودش

 گرداند . یوسرش را بر م

 کند: یخودش فکر م با

 عمارت فرار کنم!؟ نیاز ا یاگر هم زنده بمانم   چه طور رم،ویپنجره خودم را پرت کنم ممکنِ بم نیخب من اگر از ا -

 است. کیاتاقک تنگ وتار نیخانه بود بهتر از ا نیاز ا رونیرفتند اما ب یمدر مغزش رژه  سواالت

 واقعا!؟ بپرم

 مردم چه؟ اگه

 شوم! یراحت م نیببر خشمگ نیاز دست ا بهتر
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 نکبت بار راحت کنم. تیموقع نیخودم را از ا دیبپرم با دیشد  اره با زانیپنجره آو از

 

 انداختم ودر آخر ... یدور و ورم نگاه به

 . رمیبم دیبا دمیخودم را سمت آن استخر کش یکه تمام بدنم را فرا گرفت با سخت یدرد

 

 .دمیند یگرید زیچ یاهیکه جز س دمیچیپ یدرد به خودم م از

 

 {انی}ک

 

 شبانه . یالبته کابوس ها دمیاز خواب پر  یبیسردرد عج با

 کشاند . یمن را به سمت پنجره م یرویتخت بلند شدم وبه سمت پنجره رفتم ن یرو از

 آمد انسان باشه . یشدم اما به نظرم م الیخیکنار استخر خون افتاده بود اول ب یجسم

 افتم نکند او باشد؟! یدخترک م ادی ی لحظه

رِ رفتم از د نییتند کردم و از پله ها پا دم،پایجز پنجره باز ند یزیآمدم قفل در را باز کردم وچ رونیاز اتاق ب عیسر

هوش کنار استخر  یکه از نظر گذروندم دخترِ سرتق را ب شتریرفتم ،ب رونیکه به استخر خون راه داشت ب یمخف

 .دگید

 

 بلندش کردم وبه سمت عمارت رفتم . باخشونت

 تخت چرا !؟ یکردم رو پرتش
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 قدر من ترسناکم! نیا

 که دکتر بزنگ زدم  الدیرا برداشتم وبه م لمیهوش شده بود موبا یب

 کند. خبر

 

کرد .کلمه  یداشت که من را جذب خود م یزیداشت چرا داخل چشم هاش چ یدختر چ نیا دیترک یداشت م سرم

 درصد هم بهش اعتقاد نداشتم نبود جذب شکنجه اش بود! کی یکه حت یعشق وعاشق یجذب به معنا ی

 

 نیوقت ا چیچون ه زهیم واقعا نفرت برانگزدم فکر کن مثل رمانا دختر را شکنجه کنم بعد عاشقش ش یپوزخند

 افتد. یاتفاق نم

 

 اتاق زده شد: در

 تو. ایب-

 داد وبه سمتش رفت: یوارد شد سالم دکتر

 خودش رو از پنجره پرت کرده !...-

 حرف را گفتم واز اتاق خارج شدم . نیا

 بود خطاب به او گفتم: نییبود وسرش پا ستادهیا یگوشه ا الدیم

 .ادیب یلیزنگ بزن خل-

 چشم قربان...-
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 نه ! ایراست بوده  یاکبر یحرف ها نمیبب دیبا

 ؟ هیچ هیقض اصال

 بود. کیگنگه و تار میبرادر برا نام

 

 

 

 در اومد: یکاناپه گذاشته بودم که صدا یرا رو سرم

 اومده. یلیخل یقربان ،اقا-

 .ادیبگو ب-

 

 وارد شد: یلیرفت وخل رونیب دیسع

 ن؟یداشت یسالم جناب راد ،کار-

 !...یکن داینفر رو پ هیخوام برام  یم-

 کردنش اما: داینداشتم گفت سخت پ یگفتد از وجود برادر گنگم گفتم وچون نشانه  یچ زیگفتم چنگ بهش

 د؟یکن دیخوا یم کاریفقط بعدش چ میکن یم داشیچشم قربان پ-

 

 دونم! ینم-

 رفت . رونیگفت وب یاجازه  با
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 دانستم. یکه جوابشون را نم یمن موندم با سوال ها و

 

 اومد : رونیرفتم ودکتر هم از اتاق ب رونیب

مو برداشته که اونم با مراقبت  یپاش کم شهیرو چک کردم چند روز استراحت کنه خوب م تشیجناب راد وضع-

 شه . یسر پا م عیسر

 با اجازه رفت. کیدادم و او هم با  سرتکون

 بود . دهیسرد خواب نیزم یکه دخترک بود رفتم رو یسمت اتاق به

 .اورمیچند وقت را در ب نیا یرا آماده کند تا تالف یکیگفتم  دیخواست به سع یشکنجه م کی دلم

 

 }بهار{

 

 االن مُرده باشم چرا زنده ام!؟. دیداخل کمرم چشم هام را باز کردم ،من با یدرد با

 یقدر ب نیا یعنیذاشت،یسرم م ریبالشت ز کیکرد حداقل  یدست آن ببر افتادم خداجونم همه جام درد م دوباره

 رحم است؟

 

 هم جنس خودم بود. کیکه دقت کردم صداها مالِ  شتریآمد ب یم غیوج هیگر یصدا

 مملو از درد سر پا شدم. یرا جمع کردم و به بدن میروین یبا ته مانده ها یباسخت

 

 شد . یم شتریشدم صدا ها ب یاتاق ها م کینزد یداشتم هرچ یقدم برم ارام
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 در دلم انداخت.ء یرنگ قرمزش ترس ستادمیکرد ا یکه با همه فرق م یهمان در یبه رو یرو

 

 شد !؟ یچ یعنیلحظه صدا قطع شد  کی

بود وبعد از آن چشمم را به  نیبزرگ ببر خشمگ کلیکه به چشمم خورد ه یزیچ نیباز کردم اول یرا به آروم در

حالت  تیوضع نیا دنیمانده بود از د یطرف افتاده بود وفقط سرش باق کیدادم که هر کدام  یبدن دختر یاعضا

صدا همراه بود با برگشتن  نیجاد کرد و ایرا ا یبد یافتادم که صدا نیتهوع دست داد سست شدم وبا شدت به زم

 ... نیصورت ببرخشمگ

ت من را دنبال خودش حرک کیگذاشت وبا  میموها یداشت دستش را رو یتر از قبل به سمتم قدم بر م نیخشمگ

 از صورتم روانه بود: میشد اشک ها یپوست سرم داشت جدا م دیکش

 ...مارستایت یبر دیخونه با نیا یبه جا یهست یروان کیتو -

 پشت دست محکم بر دهانم زد ساکت شدم . با

 جنازه  شه؟ نیا هیخواد بدن توهم شب یدلت م یلیساکت شو خ-

 اون دختر حالم بهم خورد وهمون جا باال اوردم . یدوباره  ندیبا د 

 براق را دردستش گرفت . یحرکت لباسم را پاره کرد چاقو کی با

 

 زدم: ادید،فریکمرم کش یحرکت چاقو را رو کیگذاشتم تا فرار کنم که با  نیزم یپا رو 

 خدا!-

 دم .افتا نیزم یبرگ رو کیباز شدن در چاقو را از کمرم جدا کرد  ومن مثل  با
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 قربان دختر عموت...-

 !؟یاتاق رو ندار نیمگه بهت نگفتم حق وارد شدن به ا-

 

 ...دقیببخش-

 

 فقط . رونیبرو ب-

 

 کردم.  یخون را پشت کرم حس م یو گرم دمیچیپ یکنارم بلند شد از درد به خودم م از

 

 اوضاع بشم!... نیگرفتار ا  دیکرده بودم که االن با کاریچ مگه

 

 م.کرد یرو حس نم شیکشاندم فکر کنم خون پشت کمرم بند اومده باشه اخه گرم واریبه سمت د یرا با سخت خودم

 . دمینمانده بود را پوش یازش باق یزیرا که چ لباسم

 

 {انی}ک

 

 .تر شدم یاومده عصب دایکه و نیوگفتن ا دیبود با شکنجه اون دخترِ بدتر شدم با اومدن سع ختهیبهم ر اعصابم
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 نشسته بود ازش یو با لوند شهیبا وضع بدتراز هم دایرفتم و رونیب عیدوش سر کیبه اتاقم پناه بردم وبا  عیسر

 متنفر بودم.

 خودش را بهم چسباند وگفت: دیمن را د تا

 !دمت؟یند گهیجان از جشن د انیک یسالم چطور-

 

 جا ؟ نیا یاومد یخوبم براچ-

 

 شدنش را احساس کردم: پکر

 ته؟ییخوش آمد گو یبه جا-

 گفتم: یعصب

 . یبر یتون یم یکارت دعوت برات نفرستاده بودم.حاال ناراحت-

 داد زدم : بعد

 راه رو به خانوم نشون بده. دیسع-

 قُلت چ... یکیاز اون  ی،راستیمعرفت یب یلیخ انیک-

 زدم: داد

 

 .رونیندازمت ب یم ای یر یخودت م ایساکت شو -

 را بر داشت و رفت. فشیهم با ناز ک او
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 نیخوابش برده بود کف اتاق مملو از خون بود و هم یپله ها باال رفتم درب اتاق قرمز هنوز باز بود دخترک گوشه  از

 اعصابم.! یبود برا یکاف

ه زنم و از از صحنه روب یم یبود پوزخند امدهیخون پشت کمرش بند ن ایکه به تن کرده بود پر بود از خون گو یلباس

 روم. ینار مرو ک

 

 عادت نداشت . ینواخت کیبه  میاش رانداشتم وبه سمت اتاق خودم رفتم زندگ حوصله

 کردم . یم یفکر درست وحساب کی دیبا

 زنگ خورد : تلفنم

 هستم. یسالم جناب ،صابر-

 نداشتم : یخبر یوقت بود از صابر یلیشدم چون خ متعجب

 شده؟... یچ-

 کارخونه . دیایب گهیساعت د کیتا  ستین یقربان اگه زحمت-

 

 افتاده؟! یچه اتفاق-

 خواسته  کارخونه  رو آتش بزنه که بچه ها جلوش رو گرفتن . یمحسن سعادت م دیراستش رو بخوا-

 

 زدم که گوش فلک کر شد: یداد

 .یچه خبرِ فقط چند روز نبودم لعنت-

 ؟یدیهمه رو مرخص کن فهم امیدارم م یصابر
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 ...یچشم قربان ببخش-

 بسه ساکت فقط.-

 گذارد. یاثر م میعصب ستمِیس یانشعابات رو نیا شهیرا قطع کردم هم وتلفن

را  یفیضع یناله ها یاومدم صدا رونیرا عوض کردم واز اتاق ب میلباس ها عیسر یداشتم ،حالم خوب نبود ول لرزش

 لبم جا خوش کرد. یرو یپوزخند دمیشنیم

 

 سوم فصل

 

 

 :دیبه سرعت طرفم دو یآمدم صابر نییکه پا نیخودم را به کارخانه رساندم ،از ماش ییباال باسرعت

 سالم قربان بب...-

 

 کجاست؟-

 

 . دیایهمراهم ب-

 شد. انیبزرگ وبرجسته محسن سعادت نما کلیدر را که باز کرد ه میبه سمت انبار رفت یصابر با

 

 زدم: ادیفر بایبرداشتم وتقر زیطرفش خ به
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 احمق؟! یکه کارخونم رو به آتش بکش یدستور گرفت یاز ک کهیمرت-

 

 من رو اقا من زن وبچه دارم . دیآقا غلط کردم فقط نکش-

 ؟یریگ یدستور م یاز ک-

 

 

 بهجان بچه ها م زورم کر...-

 

 را قطع کردم وبا داد گفتم: حرفش

 ؟یک-

 بهتون بگم سوزاندن کارخونه به نفع خودتونِ. دیدیاقا فقط قبلش بهم گفت اگه شما فهم-

 

 .رونیکنم و زبونت رو از حلقومش بکشم ب تیحال گهیجور د یخوا یم ای یزن یچرا منو دور م-

 

 .انیمهدو زیچنگ-

 کردم که تفنگم را بهم داد: ینگاه یکه از دهنش خارج شد ،سمت صابر یخورد زمان یاز اسمش بهم م حالم

 .ستین یتعهد چیه بندیاراد پ انیک یدون یم-

 به قلبش خورد . وگلوله

 رفتم . رونیرا با  سمتش پرت کردم وبه سمت ب تفنگ
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 ستند؟یگفته شکنجه گر ها ادم ن یکه شدم  به سمت بام رفتم ک نیماش سوار

 در بدنشان؟ ستیگفته روح ن یک

 ...یکنم چون مسکن بدنم هست ،ول یمن شکنجه م ستین یکه شک نیا در

 

 .دمیساعت به بام تهران رس کیبعداز  ییسرعت باال با

 

جا  نیحال ا نیکرد من امروز با ا یفکرش را م یروزگار تلخ ،ک نیشدم ،خسته ام از ا ادهیبه خشونت پ نیماش از

 باشم.

 

 

 

 {ی{راو

 

 مرد خشن آرام است امروز! نیدر را باز کرد ،چه جالب است ا یآرام به

 

 شده . دهینقصش خم یب کلیتوار و هاست قامت اس زیشک برانگ چه

 

 نکرده. یاست که سالها از آن استفاده ا ییانویپ یاز لحظه ورود رو چشمانش
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 کند. یگذارد و لمسش م یم انویپ یرود ،دستانش را رو یبه سمتش م یزیتوجه به چ یب

کرد بدون توجه به  یسرش خواند را زمزمه م یکه پدر گنگم زمان مرگ مادرم باال یآهنگ ندینش یآن م مکتین یرو

 خود باشد شروع ه یکه در حالت عاد نیا

 کند: ینواختن خواندن م به

 ..یکن یمنو ترکم م یر یگن که م یهمه م-

 

 ..یکن یاز هر کس تو درکم م شتریدونن که ب ینم

 

 دونن من تو جونمون بسته بهم .. ینم

 

 ..یکن یدونن که تو تمام غم هام رو کم م ینم

 

 شود. یم لیتبد یکیستریه یبه خنده ها شیزنه از قهقه ها یکشه وقهقه م یدست از خواندن م یدفعه  کی

 کند. یپرتاب م واریوبه سمت د دیریگ یشود  وگلدان کنارش را در دست م یم بلند

 

 شود. یماند که آرام تر م یدر آن حالت م یکم

 خورد. یزنگ م لشیموبا
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 دهد.. یرود و جواب م یم لشیسمت موبا به

 

 

 {انی{ک

 

 دهم: یروم وجواب م یم لمیسمت موبا به

 ؟یلیشده خل یچ-

 

 سالم قربان،از برادرتون خبر دارم.-

 

 خب ؟-

 

 کنه. یم یزندگ یریمش یبه نام هاد یفرد شیپ میکرد قیطور که ما تحق نیا-

 

 آدرس و شماره تلفنش رو برام بفرس.-

 

 

 چشم قربان.-
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 {بهار{

 

 کنم همان اتاق شکنجه بود . ینگاه م واریشدم ،به در و د داریدرد بدنم ب با

 خواستم فرار کنم . یرسانم که م یکه م یشوم وآرام آرام خودم را به اتاق یبلند م یسخت با

 

 کرد،کم کم با آه وناله لباسم را از یدرد م یلیبهش دست بزنم آخه خ دمیترس یبود م دهیبه پشت بدنم چسب لباسم

 بود را پاک کردم. ختهیصورتم ر یکه رو یاشک ها دمیبه صورتم کش یپشت کمرم جدا کردم دست

 زمزمه کردم خدا... چقدر

 داخل کارت هست! یدونم حکمت یم ،امایرا نداد جوابم

 دونم چرا من خداجون؟! ینم فقط

 کنم. یم تیاما باز هم  صدا یرا نداد میجواهااز دستت ناراحت باشم که جواب ن دیبا االن

 

 بروم و دوباره با آن ببر روبه رو شوم. رونیب دمیترس یبهم فشار آورده بود،م یگرسنگ

 

نان  یتکه  ینیس کیداخل  میشد برا انیبود در چارچوب درب نما دهیکه مرا  دزد یموقع درب باز شد و  مرد همان

 گذاشته بود. ریو پن

 .یستید نتشکرم که بل-

 کند: یلبم جا خوش م یگوشه  یپوزخند
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 ،فقط برو، لطفا... یروز انداخت نیازت متنفرم چون من رو به ا-

 و درب را بست. رفت

 رفتم مانند نخورده ها به ظرف حمله کردم.  ریبه سمت نان  وپن عیسر

 

 {انی{ک

 

 مورد نظر حرکت کردم. یبه سمت نشان عیاز گرفتن آدرس سر بعد

 بودم. ستادهیا یعمارت نسبتا بزرگ یرو روبه

 به جلو گذاشتم و زنگ را زدم. یقدم

 :دیچیدر گوشم پ یزن فینح یصدا

 بله ؟-

 ؟یریمش یمنزل هاد-

 ..د؟یبفرمائ-

 کنم : کاریبودم چ مانده

 پسرتون منزل هسنتد؟-

 

 بله،شما؟-

 از دوستان پسرتون هستم تازه از خارج از کشور اومدم. یکی-
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 داخل. دیپس بفرمائ-

 ممنون ،سرفرصت.-

 .ادیگم ب یم اریپس من االن به سام-

 زن پرحرف امروز چگونه مرا به صحبت کردن وادار کرده بود. نیفرصت حرف زدن را به من نداد،ا و

 

 . ستادمینبود ا دیکه قابل د یدر خونه دور شدم و در نقطه  یاز جلو عیسر

 شدم. نیسوار ماش عیپس سر نمشیخواستم بب ینم فعال

 کنم: یآورم و تماس را وصل م یرا در م لمیموبا

 به اون ادرس؟ دیسالم قربان رفت- 

 کامل و محکم گفتم: تیاما با جد یحوصلگ یب با

 اره...-

 دتش؟ید-

 کنم: یرا برطرف م شیواژه کنجکاو کیبا  تنها

 نه.-

 

 قربان پس فعال خداح... دیببخش-

 .دیجد یکنجه عمارت وش یبه سو شیزدند .پ یحرف م چقدر

 روال است؟ نیمن تا آخر به هم یزندگ ایآ

 کند؟ یم رییتغ ایآ 
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 مانم؟ یم نیشکنجه گر و ببر خشمگ نیمن هم ایآ

 بکوبم. واریخواست سرم را به د یدوباره عود کرده بود و تنها دلم م گرنمیسراغ اومده بود،م یبیعج سردرد

 شوم. یم ادهیپ نیماش از

 :دمیکش ادیبود،فر ختهیبهم ر عمارت

 د؟یسع-

 هراسان خودش را بهم رساند: دیسع

 ...زشیسالم قربان چ-

 جا چه خبره ؟ نیساکت شو ا-

 

 کردن ... یم زیعمارت رو تم داشتند

 شد گفتم: یم کیبه شدت تحر میعصب ستمیس گرنمیخاطر م به

 نداره نه؟ یتموم

 ؟یاخراج بش دیبا

احساس کردم، با  میشانیپ یخون را رو یگرم  دمیکوب واریسرم را به د دیهم نرس قهیبه دق یلحظه که حت کی در

 خون ... یشد ،بو نیکار دردم تسک نیهم

 شوم. یم یها وحش تیموقع نیدانست در ا یعقب رفت م یترسناکم کم افهیاز ق دیسع

 

 گذشتم . دیتند کردم واز کنار سع پا

 رو پاک کردم. ارنین به چشم هام هجوم بخواست یکه م یوخون ها دمیصورتم کش یرا  بر رو دستم
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 تخت پرت کردم. یرو رو خودم

 رفتم ... یچندتا ارامبخش به خواب زور وبا

 

*** 

 

 {بهار{

 

 بروم. رونیب دمیترس یطرف هم م کیجا نشستن خسته شده بودم،اما از  کیبلند شدم از  یسخت به

 خواست. یآزاد م یرفتم دلم هوا رونیبه ترسم غلبه کردم و آرام آرام  ب اما

 رفت. رونیکه به  استخر خونِ راه داشت ب یهمان درب از

 همان درخت تنومد نشستم. کنار

 بود! بایز واقعا

کاشته شده بود  دیرز قرمز وسف یگل ها گرشیکه سر تا سر عمارت را پر کرده بود طرف د یمیدرختان تنومد و قد 

 را کرده بودند.  جادیرا ا یشده بود جلوه خاص نیتزئ اهیرز س یبود وبا گل ها یکه به رنگ مشک یو تاب دونفره ا

 کرد. یرا دوچندان م شییبایاز همه آن استخر خون بود که ز شتریب

 

 خون حال من را بد کرده بود. نیا یبو اما
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 را متشنج کرده بود . بایمکان ز نیخون جو ا یبو

 .دیم رسبه گوش یداد فرد یدادم بود که صدا هیهمانن درخت تک به

 بیترسناک و مه یکمرم به کنار صدا یزخم که رو نیفشردم،درد ا یز  که من خودم را به درخت م ینعره م چنان

 کرد. یو زنده م راندیم یکه مرا م

 

 {انی{ک

 

 سر بزنم. رهیبه دخترک خ یسر  کی دیبلند شدم،امروز با مییخواب کزا از

مواجعه شدم به سمت اتاق  یبه سمت اتاقش رفتم،در را  محکم باز کردم که با اتاق خال  میلباس ها ضیاز تعو بعد

 قرمز هم رفتم که آن جا هم نبود.

 

 را صدا زدم: دیگوش خراش سع یها ادیرفتم وبا فر نییاز پله ها پا تند

 کجاست ؟ ندخترِیا-

 داد: یجواب م دهیبر دهیبه خاطر ترسش بر دیسع

 ...یآق...ا... با-

 

 کجاست؟ -

 د؟یداد شیفرار 
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 شناسم . یمن اصال دختر رو نم دینه باور کن-

 کورخونده اگه بزارم ازدستِ من فرار کنه.-

 

 رفتم .. یها م گاردیزدم و به سمت باد رونیاز خانه ب عیسر

همان دخترک بود شدم به سمتش آرام حرکت  هیشب شتریجسم که ب کیقبل از رد شدن از استخر خون متوجه  اما

 .دمیچیبلندش را در مشتم پ یکردم تا حواسش به من نبود موها

 زد که من کر شدم چه برسه به حلق خودش... یغیج چنان

 ترسناک شده بود گفتم: یادیکه ز یو صدا افهیبه سمت خودم کشاندمش با ق دهیترس

 گستاخ؟! یدختره  یکن یکه از دست ارباب و شکنجه گرت فرار م-

 جواب داد: یبود اما با تخس دهیبود ترس معلوم

 دم. یها خبر م سیرم به پل یم دیشما من رو دزد-

 .دمیخند کیستریکه زد ه یحرف با

 هستم! یسمیساد من

 کشاندمش. یرا  گرفته بودم به سمت عمارت م شیطور که موها همان

 من گفت دزد ؟ به

 دزدم؟ من

 پرت شد.. نیزم یناگهان ولش کردم و محکم رو یسمیدزد ساد کیمن دزدم  اره

 دزدم ؟ من

 .. اره
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 ضربه فرود اومد داخل صورتش ... نینشستم اول شیبه سمتش هجوم اوردم رو عیسر

 

 حرفش به خودم اومدم: با

 ؟یزن یگناه رو م یدختر تنها و ب کی یسمیساد-

 پدرم هم نزدتم. یحت من

 

 در حالتم سمت استخر خون رفتم. رییغبلند شدم بدون ت  شیرو از

 .ستادمیاستخر ا یرو روبه

 کردند. یکه غوطه وار مانند جزر مد پرواز م یها خون

 

*** 

 

 حرکت خودم را داخلش انداختم. کی با

 . دمیخون راچش یرا باز کردم و مزه  دهانم

 محض فرو رفتم. یاهیو در آخر به س دمیشن یم یگنگ یصداها

 

 {بهار{

 

 بود. یروان کیمرد  نی.ادمیچیبه خودم پ شتریدرد و ترس ب از
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شد،چشمم به سمت استخر رفت که شکنجه گرم را  کمیترسناک تر نزد یا افهیبود با ق دهیکه من را دزد یمرد همان

 خون ها د  آورده بوند. انیاز م

 شد دختر؟ یچ-

 را به سمتش اشاره وار گرفتم: دستم

 اوال اسم من بهارِ دو...-

 زد که دادم به هوا رفت. میمحکم در بازو و

 ؟یالل شده بود دمتیموقع که دزد ،اونیزبون باز کرد-

 وجود دردم اما گفتم: با

 به تو چه دوست داشتم.-

 در  چنگالش بود: میموها میایتا به خودم ب و

 .ونهیموهام رو د یکند-

 

 ؟یگفت یچ-

 تکرار کن؟ گهیبار د کی

 

 .ندیبه من زور بگو دیهمه با ایگو

 

 نگفتم. یزیبابا چ یچیه-
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 افتادم. نیزم یرا ول کرد که رو میموها

 

 کشاند: یمچ دستم را گرفت و مرا م عیسر

 ؟یکن یم کاریچ-

 

 ساکت.-

 شده برد. نیمن را به سمت همان اتاق نفر میهم الل شدم وارد عمارت شد من

 هم افتاد.. یرو  میچشم ها یسخت یوسرد گذاشتم و با کم یمشک یها کیسرام یآمد سرم را رو یم خوابم

 

 {انی{ک

 

 کردم. یآهن را د  دهانم احساس م یشدم،مزه  داریب میخس خس گلو با

حرکت از دستم  کیبا  دمیرا داخل دستم احساس کردم به سمت دستم برگشتم که سرُم را در دستم د یسوزش

 .دمشیکش رونیب

 شده بود. ضیکردم که تعو میبه لباس ها یرفت اما مهم نبود ،نگاه جیسرم گ یکم

 

 بود: ستادهیا  میروبه رو الدیم

 د؟یقربان چرا بلند شد-

 .دیاستراحت کن دیبا 
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 :دمیغر

 من حالم خوبه.-

 رفتم . نییزدم واز پله ها پا کنارش

 من کجا هست؟ مقصد

 رم؟ یکجا دارم م ستادمیپله ا نیاخر یرو

 

 داد زدم: همون جا از

 الد،دخترِکجاست؟یم-

 

 قربان آوردمش داخل اتاق اون ج...-

 رفتم که دخترِ داخلش بود. یم یاش  به  سمت اتاق مهیتوجه  به حرف نصف و ن یب

 د؟یر یقربان کجا م-

 به عقب پرت شد. دهیبه سمتش برگشتم که از کارم متعجب وترس عیسر

 پشت سرم. نمتیبرو،نب-

که از سرما و درد به  دمیدر را محکم باز کردم که جسم مچاله شده اش را وسط اتاق د دمیدو ایسمت اتاقش تقرب به

 .دیچیپ یخودش م

 

 سر داد وچشم هاش را باز کرد. یمحکم به وسط کمرش زدم که ناله ا میبه سمتش رفتم و با پا ارام

 ؟یوبخواب یجا بخور نیا یاومد یفکر کرد نمیبلند شو بب-
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 د؟یزن یحاال من رو کتک م دیشما من رو دزد-

 مت؟یمن دزد-

 .یشکنجه ش دیوبا یدست من هست ریخوب کردم حاال هم ز دمتیمن دزد آره

 

 کشاندمش. یمچ دستش را گرفتم وبا خود م عیسر

 زد. یهم داشت پشت سرهم حرف م او

 هواش دادم: نیزم یرا باز کردم و محکم رو درب

 .یآور یب تنت رو در یلباس ها یفرصت دار قهیدق کی-

 

 {بهار{

 

 آورم؟ یرا در ب میچه لباس ها یعنی دمیچیپ یدرد به خودم م از

 خمار و خشنگفت: یبا لحن 

 ؟ شیاوردیدر ن-

 آرمشون. یخودم در م پس

 برداشت و لباس را در بدنم پاره کرد. زیسمتم خ به

 هافتیکه هنوز بهبود ن یانداخت کمر به خاطر زخم ها یقلیتخت سفت ،سرد و ص یرا گرفت و رو میهر دو بازو محکم

 شود. میتقس میکرد و حال ممکن بود کمرم به دون یبودند درد م



 طعم تلخ شکنجه

 
79 

 

 ینم گرانید یبه حرف ها و اشک ها یتیاهم چیبرده بودم که ه یپ نیچند روز به ا نیدر ا ختیر یم میها اشک

 است. هودهیدهدو صحبت با او ب

 

ا ه غیج نیو ا دمیترس یبرد اما من م یلذت م شتریزدم ب یکه م یها غیرا محکم به تخت بست ،با ج میوپاها دست

 شدن از ترس بود. یته یبرا

 سمت انبرش رفت . به

 کمکم کن ! ایخدا

 خواهد مرا را بکشد. یم

 رفت: یم  میپا یشد وبه سمت انگشت ها یتر م کیونزد کیانبر نزد با

 نداشتم. تیکار  تو رو خدا ولم کن من که-

 کردم. یدهد اما باز هم شانس خودم را امتحان م یبه التماس هام پاسخ نم چیدانستم ه یم

 .دیکنم تو رو خدا شکنجه ام نکن یم دیبخوا یهر کار-

 توجه به من وگفته هام شصت پام را داخل دستش فشرد ،بدنم از ترس منقبض شده بود. یب

 ولم کن . یدوست دار یجون هرکس-

 سرعت سرش را به سمتم چرخوند و گفت: به

 کس رو دوست ندارم. چیمن ه-

 ناخن هام گذاشت. نیرا ب انبر

زدم و او  یکه من م یبود که تمام بدنم را فرا گرفت و زجه ها یحرکت ناخن را از شصت پام جدا کرد و درد کیبا  و

 کرد. یتوجه به من کار خودش را م یب

 توجه به من به سمت در رفت: یرا کنار گذاشت وب انبر
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 باشه؟ یامروزت کاف یشکنجه برا نیفکر کنم ا-

 

 مردم ! یکس نبود داشتم از درد ناخن  نداشته ام م چیزدم اما ه غیزدم ج ادیفر

 

 

 بود آشکار شد. میها یکه باعث بدبخت یباز شد وقامت مرد در

 را گفتم. میگوب ریمرد حق نیتوانستم به ا یآمد و من هرچه که م یسمتم م به

 ساکت شو فقط اومدم دست و پاهات رو باز کنم .-

 .دیرس ینم ی،من که آزارم به کس یتو من رو بدبخت کرد-

 تنم کنم؟ یبلند شدم االن چ یرفت به سخت رونیبه من نزد وب  یگرید حرف

 !...دمیترس یاتاق م نیخانه و از ا نیا از

 

 رفت. یم یاهیناخنم افتاد، زخمش تازه بود . رنگش کم کم رو به س یبه انگشت ب نگاهم

 معبود بردم : شیدلم را پ یازچشمم افتاد، دوباره حرف ها یزد . قطره اشک یم  یاهیاطرافش به س یمردگ خون

 جاهستم؟ نیچرا ا-

 کنم؟ یجا چه م نیکردم حاال ا یکاخ مثل شاهزاده ها زندگ کیچند ساله عمرم در  نیکه در ا  یمن ایخدا 

 ؟یکن یامتحانم م یدار

 .ستمیامتحان دادن ن یبرا یفرد خوب من
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 شوم. یبلند م یعل ای کیدهم وبا  یم هیتک واریرا به د دستم

 

 شکنجه گرم روبه رو شوم. نیکه در را باز کنم وبا چهره خشمگ نیدارم ،خوف دارم از ا یآرام قدم بر م آرام

 

 کنم. یباز م ییگونه صدا چیکنم و در را بدون ه یترسم غلبه م به

 که چرا من؟ نیطرف و درد از ا کیتحمل وزنم را ندارد درد بدنم از  میپاها

 جا هستم؟ نیمن ا چرا

 مغزم را مشغول به خودش کرده است. گرید طرف

 اتاق مال من شده است. نیا یکنم آر یاتاقکِ کوچکم را باز م  در

 درد و دل من گوش فرا گرفته است. یاپ کیاتاق سرد وتار نیا

 گذارم. یم میزانوها یاندازم وسرم را رو یاز آن اتاق م یدردناکم را گوشه  بدن

 

 {انی{ک

 

 رفتم. نمیآمدم، به سمت ماش رونیاز عمارت ب لمیبرداشتن موبا با

 .یمنف ایجواب من مثبتِ و ایکار را تمام کنم   دیبا امروز

 

 توان رفتن به جلو را نداشت . میبودم،پاها ستادهیدرب خانه شون ا یجلو یگذشتن ساعات بعداز
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 کردم . یموضوع نکبت بار را تموم م نیا دیبا امروز

 مثبت شد ؟! شیجواب آزما اگر

 نجا هستم؟ یمن ا چرا

 در ذهنم آمد: یاکبر حرف

 برادرتِ... اریسام-

 .ستمینام مطمئن ن اریسام نیمن به برادر بودن ا یول

 خانه را بزنم ؟ نیزنگ در ا من االن

 بگم ؟ یچ اما

 تار مو  دارم . کیبه  ازینDNA شیآزما یبرا من

 کنم. یخودم را امتحان م شانس

 زنم . یرا م زنگ

 د؟ییبفرما-

 کار داشتم. یریمش یبا آقا-

 د؟یدار ستن،کارشونیهمسرم خونه ن-

 مگه ازدواج کرده؟ یریمش اریسام یآقا-

 .دیکه پسرم هست فکر کردم باهمسرم کاردار اریسام-

 آقا پسرتون خونه هست؟ نیحاال ا-

 بله هستن.-

 کارش دارم . دیپس بگ-
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 داخل جلو در زشته. رییبفرما-

 ممنون فقط منتظرم .-

 کنم. یاالن صداش م-

 بودم. ستادهیدر منتظر ا مقابل

 امد. رونیکرد ب یدوچندان مرو  شیبایکه ز کلیقد بلند وخوش ه یباز شد و پسر یبه اروم در

 آقا؟ دیداشت یسالم،کار-

 د؟یهست اریشما سام-

 بله،کارتون ؟-

به تو  یرو گفتِ واالن بستگ یبه من موضوع یاول باهات صداقت داشته باشم فرد نیخوام از هم یم یریمش یآقا-

 داره .

 گفت: یعکس العمل چیکه بدون ه دمیمتعجبش را د افهیق

 .یگ یم یفهمم چ یمن اصال نم-

 . مهم من هستم که بفهمم.ستیمهم ن-

 ؟ دیگ یم یچ-

 ه؟یحرف ها چ نیا

 شناسم. یشما رو اصال نم من

 تو دارم. یبه تار مو ازیمن ن-

 فهمم. یمن کمتر م یزن یحرف م شتریب یهرچ-
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 بزنم. یکه مطمئن نشدم حرف یتونم تا زمان یخوندم،اما من نم یرا داخل چشماش م دنیو نفهم تعجب

 

 بار تکرار کردم . کیحرفم را -

 فهمم. یمن حرف هاتون را نم-

 رفت. یمن راه م نیخشمگ یاعصاب وخو یپسر کم کم رو نیا

 ساکتت کنم؟ ای یش یساکت م-

 ؟یکش یم ادیسر من فر یهست یک یفکر کرد-

 رادم. انیمن ک-

 خنده اش گفت: انیسر داد و م یبلند قهقه

 . یگ ینه بابا راست م-

 .ییفکر کردم بقال سر کوچه  من

 گذارد. یجواب نم یبرخورد را ب نیراد ا انیکشتمش اما ک یماندم مطمئنن م یجا م نیا اگر

 .یریمش اریباش جناب سام یمنتظر تالف-

 حرکت کردم. نمیسمت ماش به

 زنگ زدم. یرا برداشتم وبه صابر لمیبه شدت خورد شده بود موبا اعصابم

 د؟یداشت یسالم،جانم قربان کار-

 .رینفر رو گروگان بگ هیبرام  یر یدم م یکه بهت م یبه آدرس-

 چشم.-

 گردوند. یروم شکنجه اعصاب خورد شده ام را برم یبه سمت خونه م یدادن ادرس به صابر بعداز
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 .دمیاز گذشتن دوساعت به عمارت رس بعد

 زدم: ادیدرب عمارت فر یجلو

 ام. گهینفر د کیمنتظر  دیسع-

 لباس به سمت اتاق شکنجه رفتم. ضیاز پله ها باال رفتم وبعد از تعو عیسر

 .اوردیب دیبودم که قرار بود سع یفرد منتظر

*** 

 رنگ را گرفته بود. دیسف یدختر یبازو دیسع

 ماند. ینم یزیچ ییبایز نیاز ا گرید یقیتا دقا یزدم ول یبود پوزخند ایرفت. رنگ در شیبه چشم ها نگاهم

 .دمیخند کیستریچسباند،ه دیو خودش را به سع دیکش یبلند غیسمتش رفتم که جسرعت به  به

 تخت خواباندمش. یسرعت به بازوهاش چنگ انداختم ومحکم رو به

 هاش خسته ام کرده بود: غیج

 کنم. یباهات رفتار م گهید یالل شو وگرنه جور-

 شد. شتریکم تر شود ب شیها غیکه ج نیا یجا به

 زد. یم غیکرد وج یسمت قطره چکان رفتم،دخترِ باترس به حرکات من نگاه م به

 .ختمیرا داخل قطره چکان ر دیاز اس یپر بود را در دستم گرفتم،مقدار دیکه از اس یبطر

 از انجام کارم به سمت دخترِ رفتم . بعد
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ش را از هم باز کردم و حرکت چشمان کیرا  بست با  شیدخترک گذاشتم چشم ها یآب یچشم ها یرا رو دستم

زد که گوش من کر شد چه برسد به  یکردم  چنان نعره  یکه در قطره چکان بود را داخل چشم راستش خال یدیاس

 حلق خود دخترک.

 رسد. یقهقه ام به اوج آسمان م یرسم و صدا یدخترِ من به اوج لذت م یها هیوگر غیج از

از  بعد یشکنجه را برا ینبود اما باق یشکنجه کاف نینظر من ا ختم،ازیر دیصورت اس نیسمت چپش را به هم چشم

 گذارم. یاستراحتم م

 وبه سمت اتاقم رفتم . دمیاز کار کش دست

 

*** 

 .افتمی ییاز کابوس هام رها غیداد وج یباصدا

 زدم: ادیفر

 د؟یسع-

 شد: انینما دیسع دهیترس افهیزدم که در با سرعت باز شد وق یرا صدا م دیسر هم با داد اسم سع وپشت

 شده قربان؟ یچ-

 رم سراغش. یخودم م رِیدخترِ رو ساکت کن بهش بگو اگه خفه خون نگ نیبرو ا-

 رم. یچشم االن م-

 رفت. رونیسرعت از اتاق ب وبا

 

دخترک به گوشم  یناله ها یاتاق قرمز به اتاق خودم صدا یکینزد لیدخترِ قطع شد اما به دل یصدا یقیاز دقا بعد

 من... ییالال یهم صدا نیوا دیرس یم
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 {بهار{

 

 .ندیب ینم یزیچ یاهیچشمانم جز س گرید

 .ستمیمن آن ن گرید

 وجود ندارد. یمن گرید

 فرا گرفته. یکیوجودم را خاک وتار سراسر

 

*** 

 .یزینه چ دیآ یسراغم م یشدم نه کس خسته

 بلند شدن هم ندارم. ینا یضعف حت از

 که بر تن دارم نجس شدند. یها لباس

 من را برگرداند.. یرفته  فیتضع هیتواند روح یتلنگر م کی فقط

 

 قدر خوش است روزگار رفته. چه

 .میدار شیکه در پ یقدر بد است روزگار چه

 .ستندیمن ن گریکه د ییخسته از گفتن من ها من،

 

 گم شده ام... نیدل زم یروح ال به ال یخشک و ب  یزییپا یو من مانند برگ ها 
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 که همانند کوه بود. یپدر یگرفت تنگ شده، برا یم یلیاسرائ یبن راداتیازم ا شهیکه هم یمادر یبرا دلم

 لوس و خودخواه هم تنگ شده... یدایو یدلم برا یبود، حت زیعز میکه مثل خواهر برا یباران نام یبرا

 

 اندازم. یچنگ م سمیبلندتر شده بودند به صورت خ چند روزِ نیکه در ا یآورم و با ناخن ها یرا باال م دستم

 

 .چمیپ یگذرد از سوزش صورتم ودرد به خودم م یکه م یادیز مدت

 

وضعف  جهیبرسانم سر گ رونیتوانم خودم را ب یکنم نم یدهم. هر چه فکر م یو ضعف، دلم را فشار م یگرسنگ از

 کند. یام م ونهیدلم دارد د

 

 ...یاز فراموش غیرا فراموش کنم اما در یگرسنگ نیبندم بلکه ا یدهم چشمانم را م یم هیتک واریرا به د سرم

 تحملش سخت است. یگرسنگ واقعا

 کنم. یکه به  خاطر تحرک نداشتن سست شده بود را بلند م یبدن یسخت به

 .رمیگ یم واریرود اما دستم را به د یم جیگ سرم

 .نمیب یم میچشم ها یوبه رودارم مرگ را ر یکه بر م یاز قدم ها کیهر  با

 کشم. یم نییپا یرا به آرام رهیگ دست

 روبه رو نشوم . نیکنم تا با آن مرد خشمگ یجا پا تند تر م نیا از

 باشد ؟ نییاگر پا ستمیا یم میسرجا ی لحظه
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 دوباره شکنجه ام کند؟ اگر

 در آشپزخانه باشد؟ اگر

 در ذهنم به وجود آورده است. یادیز یکه معامالت ها یها واگر

منجالب در آورد و آن فرد همان  نیاست  که من را از ا یکردن کس دایروم تنها کار عاقالنه پ یم یسمت در پشت به

 چاه فرو کرده. نیاست که مرا در ا یکس

بردارم و  یدمتوانم ق ی،وحال  االن نم میبدون آن که خسته شو میدیدو یچه قدر با باران در مدرسه م ریبخ ادشی

 آرمان مرگ را دارم .

 

 یم ضیخودش را با لذت  تعو یخون حالت تهوع و لرز جا دنیدفعه با د نیکنم و ا یم دایراه پ رونیهمان در به ب از

 کند.

 عاشق خون هستم. ایلذت که گو میگو یم چنان

 !ریخ

 جالبش بودم . یآن فضا عاشق

 .دیبخش یبه من لذت م که

 

 دهم. یم هیتک یجان راه رفتن را نداشتم. گوشه  ا گرید

 کرده بود. جادیخنک ا یا هیاندازم درخت تنومند که سا یم یاطرافم نگاه به

 

 {انی}ک
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 کنم. یجمع م شتریحواسم را ب لمیموبا یصدا با

 بگو.-

 مش؟یهست ،کجا ببر نیهوش داخل ماش یسالم قربان شخص مورد نظر ب-

 . میرو کشت زیکه چنگ ییببرش همون جا-

 چشم -

 ام. یم گهیبه تو داده بودم رو هم اون جا نصبش کن،من هم تا دوساعت د زیکه از چنگ یبنر بزرگ-

 

 

 شوم . یبلند م زیاز پشت م عیسر

 روم. یلباس با سرعت به سمت پله ها م ضیتعو بعداز

 

*** 

 شدم. ادهیرا باز کردم وپ نیانبار پارک کردم.در ماش یرا جلو نیماش

انبار که توسط کارکنانم ساخته شده  نیجز ا زیچ چیبه اطراف انداختم،ه یازشهر بود.نگاه رونیب یدر متروکه  انبار

 بود نبود.

 

 بلند خودم را به انبار رساندم. یقدم ها با

 را به وجود اورد.  یاسفناک بار یشد وصدا دهیکوب واریبه شدت به د یکه به در زدم در آهن یضربه  با

 قربان.سالم -
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 .دیبود چرخ ستادهیاز انبار ا یکه در گوشه  یبه سمت صابر سرم

 بسته بودنش. یبه صندل یهوش یب لیکه به دل یاریطور  سام نیهم و

 هوش؟ یچرا ب-

 هوش کردنش بود. یتنها راه ب مشیاریشد ب یجور نم جیقربان ،ه-

 بنر پس کو؟-

 .میکجا نصب کن دیشما بگ میگفت-

 گفتم: آرام

 . دینصبش کن یصندل یروبه رو-

 

 کس نداشتم ونخواهم داشت. چیباه یاز لحن کالمم تعجب کرده بود. من تا اکنون برخورد درست یصابر

 آد. یقربان پسرِ داره بهوش م-

 بنر بود مواجه شدم. یکه رو زیرا برگردوندم وبا چهره چنگ سرم

 شد . یضع موا شیدادم کم کم صحنه برا میرا به پسرِ روبه رو نگاهم

 دارم. یبه سمتش قدم بر م یآرام به

 من رنگ  تعجب  گرفت. دنیبا د  ییلحظه   شیچشم ها حالت

 محکم گفت: یاما باصدا یجیگ با

 جا؟ نیا یچرا من رو اورد-

 .دیبه به جناب به هوش اومد-

 بود: زیکه عکس چنگ یبه سمت بنر بزرگ  میها چشم
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 .ی گهید زینه چ دمیفهمم،من نه تو رو تا به حال د یعکس و اوردنت را نم نیا لیدل-

 بودم. دهیمنم تا به حال تو رو ند-

 مجبورم چهره ات رو تحمل کنم. یول

حاال گوش کن جناب به ظاهر محترم  یبار حرفت رو زد کیفهمم  یکارهات رو نم نیا لیبا تو ندارم و دل یمن کار-

 در برابرم. یچه برسه به تو که سوسککله گنده تر از توام نتونستن به من زور بگن 

 

 آخرش صورتم در هم رفت . یحرف ها با

 ؟یگفت یبگو چ گهیبار د کی-

 .یدیهمون که شن-

 

 

 کردم. یبه روش خودم رامش م دیپسر را با نیا

 

 }بهار{

 

 که ناتوان از باز شدن است. یچشمان

 مرگ بلند شدم. یبود دست به تنه درخت گرفتم وبا آرزو یو جان کندن یسخت باهر

 کنم. دایدانستم تا کجا بروم تا آن مردک  را پ ینم

 دادم. یطور راهم را ادامه م همان
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خواستم هز  یگذاشته م تیموقع نیکه  بود مرا در ا یتوانستم حدس بزنم مرد یمرد چهار شانه که م دنید با

 پرواز کنم،چشمانم رنگ شوق گرفت. یخوشحال

 برق زد. چشمانم

 ه باران شد.ستار چشمانم

 رساندم. زیخودم هم  متجعب بود به سمت مرد نفرت انگ یکه برا یبا تند ختم،ویر میتوانم را در پاها تمام

 گرفت. رتیمن رنگ ح دنیچشمانش با د مردک

 رنگ صورتش را حس کنم. رییتوانستم تغ یم

 محکمش گفت: یبا همان صدا اما

 ؟یار کن کیجا چ نیا-

 ؟یخواد دوباره شکنجه بش یکشَتَت ،دلت که نم یبفهمه م انیاگر ک یدون یم

 تونم درک کنم. یاز حرفهات رو نم یذره  یحت-

 بده بخورم. زیچ کیدارم  ضعف

 تونم. ینم-

 ؟یچ یعنی یفهم یم رمیم یدارم م-

 ساده من رو به کجا رسوند. دیخر کیتونم درک کنم  یکنم بازم نم یفکر م یهرچ

 حساسه . یلیتو خ یرو انی،کیدم بخور یم زیچ کی یریکه نَم نیفقط به خاطر ا-

 دور شد. میچشم ها یزد و از جلو یشخندیون

 کنم... یخودم فکر م به

 ام... یزندگ به
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 التماس کنم. دیلقمه طعام با کی یکه برا نیا به

 نگذاشته. میبرا یراه فرار چیافتاده ام که ه یمرد دست

کنم داخل  یچند روز احساس م نیکرده. هم دایکنم ،برام حکم پازل را پ یدست وپنجه نرم م شیکه برا یزندگ

 ام  گم شدم. یمرداب زندگ

 رحم  گرفتار شوم... یب یدر دست مرد دیروم اما با یبا باران م دیخر یبرا من

 

 بود. دهیامانم را بر ضعف

 افتادم. نیزم یبر رو باشدت

 رود. یم جیگ سرم

 سکوت.. 

 ..تسکو

 سکوت یلحظه ها یگاه

 هستند. یزندگ قیدقا نیاهوتریپره

  مییبگو میخواه یاز آنچه م مملو

 ...!میتوان ینم یول

 .اورمیتوانم بر زبان ب یدارم که نم یناگفته  یحرف ها نهیس در

 

 هو؟یچت شد -

 زند. یدر چهره اش موج م یاندازم ،نگران یم یآورم وبه آن مرد نگاه یرا باال م سرم
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 !؟یاالن تو نگران من-

 :دیگو یزند وم یم یپوزخند

 چرا؟ یدون یاره نگرانم م-

 عاشق چشم و ابروت شدم. قهیچند دق نیهم تو

 برگشت. یبه حالت جد صورتش

 کوفت کن . ایب-

 نون وخرما بود. یبه سمت دستانش رفت که مقدار وچشمانم

 وخرما! نون

 من خوردن نون وخرما است؟ اقتیل یعنی

 طعم را بچشم. نیا دیبا دم،االنیکه تا به حال طعم خوردن نون وخرما را هم نچش من

 مانده در خانه امان بماند. یکه مادرم دوست نداشت غذا یمن

 .دیچسب میکه در گلو دمیجو یدستش لقمه غذا را گرفتم،وچنان آن را م از

 کرد. یحالت خاص نگاهم م کیبه آن مرد کردم که با  ینگاه

 آمد. یمن از آن نگاه خوشم نم بود هرچه

 رفته بود. نیبدنم از ب ضعف

 توانستم بلند شوم . یم یبه آرام حال

 کمکت کنم؟-

 :میگو یاندازم و م یبهش م ینگاه

 تونم. یخودم م-
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 . یدرد داشت شیتا چند لحظه پ-

 .یکرده بود ضعف

 ؟یفهم یم یتو از درد چ-

 ؟یچ یعنی هیدرد بق یفهم یم اصال

 ؟ید یم ماتومیها اولت کنیوبه باز یگود باز رونیب یستادیا

 نه.-

 نفره بود . کیمن  میبودم منتها ت کنیباز ادیم ادمیکه  یاز زمان من

 بزنه. نمیخواست زم یم شهینفر بود که هم کیبه رومم  رو

 راد زندان بان من بود. انیک

 

 رفتم. کمیگرفتم وبه سمت اتاقک تنگ و تار شیراه باغ را در پ میتوجه به مرد روبه رو بدون

 

 {انی}ک

 

 بودم. ستادهیا شیرو روبه

 افته. یم یچه اتفاق یدون یگوش کن وگرنه خودت م قیبه حرفم دق-

 صورتش گذاشته شده بود. یرو گاریاز صورتش اشاره کردم،که س یدست به اندک وبا

 .ستین یحرفت منطق-
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 حرفش گوش ندادم . به

 .ردیگ یصورت م یگرید یکار ستین یحال اکه خودش هم دوست ندارد مشکل ادیخواستم باهام راه ب یفقط م من

 

 .رمیگ یرا م یلیخل یآورم و شماره  یکُتم در م بیرا از ج لمیموبا

 بله؟-

 رو عمارت بفرست تا تار مو رو بهش بدم. یکی-

 سالم قربان،چشم حتما.-

 

 زنم. یم یشخندیتلفن را قطع کردم و ن و

 

 {کانی}ن

 

 دهم: یاعصاب متشنج جوابش را م با

شم تو ک یکه عذاب م هیهر ثان یبار به ازا نیا نایحس کنم،به واللّه قسم سا میزندگ یاتو رو هیسا گهیبار د کیاگه -

 .یبکش دیهم با

 آرم. یسرت م نا  یع یسرم آورد ییبال هر

 عاشق شدن من عذاب وجدان داره؟-

 شدن تاوان داره مگه نه؟ عاشق

 منم محکومم... االن
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 کرده. ضیشم چون اون عالوه بر جسمم ،روح وقلبم رو هم مر یاگه ترکم کنم بازم خوب نم یحت

 عاشق شدنت تاوان نداره.-

 خوره . یحالمم ازت بهم م ستمیبلکه عاشقت ن ستمیعاشقت ن من

 .یش یشم در مقابلم خُرد م یخوشحال م یلیخ نکهیا و

 .نمتیوقت بب چیخوام ه ینم

 

 . دمیرا با چشمانم د شکستنش

 نداشتم . نیجز ا یچاره  اما

 

 شوم. یام دور م یخواهر ناتن انیگردم واز چشمان گر یپشت بر م به

*** 

 

 شوم. یخانه امان م وارد

 .دمیرا ند زمیخانه نگذاشتم ومادر عز نیماه پا در ا کی نایرو به رو نشدن با سا لیدل به

 پس تو ؟ ییدل من کجا زیسالم مادر به قربونت بره عز-

 چقدر نگرانت بودم. یدون یم

آم  یزنم ،بعدشم من که بهت گفتم اگه من نم یسر م امیبه بعد همش م نیسالم مادر ببخش توروخدا  وقت نشد از ا-

 خونه من بمون. ایجا تو ب نیا

 تو. شیپ امیو ول کنم ببابات وخواهرت یمن چه طور ایزن یم یاخه مادر حرف ها-
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 که عاشق برادرش هست ... یکنه در حال یم یهمه نقش باز یکه جلو یگفتن اسم خواهر حالم بد شد از خواهر نام با

 بحث را عوض کردم. یول

 

 جا. نیآد ا یم یخوب یبه به چه بوها-

 درست کردم . یگل پسرم خورشت سبز یبرا-

 

 

 امروز اعصاب خورد کن خوب بود. یاستراحت برا یخونه بود رفتم،کم نیکه تا قبل از جدا شدنم از ا یاتاق داخل

 

 به خواب رفتم... نایطور سا نیوهم دیبالشتم گذاشتم و بدون فکر به پرونده جد یرا رو سرم

 

.. 

 

 شدم. داریدر ب یصدا با

 بله؟-

 :مامان

 ناهار. ایجان مادر ب کانین-

 .امیچشم االن م-
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 رفتم. رونیبه دست وصورتم زدن به ب یآمدم و بعد از آب نییاز تخت پا عیسر

 افتادم. شیحرف ها ادی دمشیداخل آشپزخانه د یروبه رو شده بودم وقت نایاز حد با سا شیب امروز

 به وجود آمد. میشانیپ یرو یواخم

 

 و مخاطب قرار دادن پدرم گفتم: یدر نظر گرفتن کس بدون

 کنه؟ یم کاریپسرم چ یبپرس یزنگ نزن کیبابا  یچطور-

 تو؟ ای رمیحال و احوال بگ دیخان من با کانیسالم ن کیعل-

 ؟یوپشت سرت نگاه نکرد یرفت

 .ارمیخواب کم م یبهم دادن سرم شلوغه شب ها وقت برا دیباورکن پرونده جد-

 .یرسون یشون به سر م هیپرونده رو هم مثل بق نیا-

 .هیخداکنه ،پرونده سخت-

 هم نشسته ها. نایمادر سا کانی،ن میروز دور هم جمع شد کی-

 .میصبح باهم صحبت کرد-

 کرد. یتر م یزد من را عصب یکه م یبا پوزخند ها ناینزد وسا یحرف گرید یکس

 

 .گهیخوره جواب بده د یدو ساعته داره زنگ م لتیموبا کانین-

 چشم.-

 تماس را وصل کردم . عیرفتم. سرهنگ بود سر رونیرا گرفتم واز آشپزخانه ب یگوش

 د؟یداشت یالو،سالم سرهنگ،کار-
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 سرگرد؟ یسالم خوب-

 افتاده سرهنگ؟ یممنون.اتفاق-

 باهات دارم. یجا کار مهم نیا یبرسون گهیساعت د کیخودت رو تا  یتون یم-

 شده؟ یزیچ-

 نگران نشو .-

 .یبر دیکه با یتیمامور درمورد

 آم. یاالن م نیچشم هم-

 منتظرم.-

 

بود روبه رو  نایشده به خودم که توسط سا  رهیخ یمامان و چشم ها یکردم که با غرغر ها یاز همه خداحافظ عیسر

 شدم.

 

 انم.  یشوم وبا سرعت به سمت مقصدم م یم نیماش سوار

 

 

*** 

 .نمینش ی،سرهنگ م یروبه رو یصندل یگذارم و  با گفتن آزاد سرهنگ رو یم ینظام احترام

جونت به  نکهیرو هم قبال بهت گفتم احتمال ا نیا یسخت اماده بش تیمامور نیا یبرا دیبا گهیسرگرد دوروز د-

 ؟یمامورئت مصمم نیرفتن به ا ی،هنوز برا ادهیز یلیافته خ یخطر ب
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 کنم. یرفتن نم یبرا یاصرار من

 .رهیگ یرفتن نم یهم جلوم رو برا یچیبله قربان مطمئنم ه-

 بلند شد و گفت: یدلاز صن سرهنگ

 ره. یم شیخوب پ یخدا همه چ دیبه ام- 

 انشاهلل.-

 

 {انی}ک

 

 رسه. یپس فردا م دیکه خواسته بود یقربان ،دکتر-

 .یبر یتون یم-

 

 

 ام به وجود آمده. یکه داخل زندگ یکردم،شک بزرگ یفکر م یلیخل یحرف ها به

 کردم. یقدر راحت شکنجه م چه

 کشتم. یقدر راحت م چه

 قدر... چه

 قدر... چه

 نام چه کنم. اریسام نیکردم که حال با ا یفکر م نیدادند ،ومن به ا یکه در مغزم جوالن م یقدر ها وچه

 که به دوش من افتاده . ینام برادر با
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 من هست. میمهم تصم االن

 ...ایبرادر نام و یو واضع کردن اوضاع برا تیحق

 .کشتنش

 

 }بهار{

 

 مارت جادو شده از دستم در رفته است.ع نیماندنم داخل ا حساب

کنه  یبدجنسش افتاده که شکنجه اش م یکه مادر وپدرش را از دست داده و به دست نامادر ندرالیمن مثل س و

افتادم که مرا از پا در اورده است و شاهزاده سوار بر اسب  یرحم وخشن یهست که دست مرد ب نیفقط فرق من ا

 .دیآ ینم میاهایرو

 

 اتاق سرد . نیا واریمن شده نشستن و زل زدن به در و د کار

صورتشون   یرا رو یمختلف ماسک یها وهیکه هر لحظه به ش یخورد از آدم ها یوآدم هاش بهم م ایدن نیاز ا حالم

 دهند. یشه قرار م یوقت پر نم چیکه ه یشوند ومارا در خالء یم کیبهمون نزد  ذارنیم

 

 

 

 {کانی}ن
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 شود. یرنوشت ساز من شروع مس اتیحال عمل و

 .ستادمیراد ا انیک ش،یو فاقد ازهرگونه آال یعمارت مشک یجلو

 کنم که رفتنم با خودم هست وبرگشتنم دست خدا! یفکر م نیدارم و به ا یقدم را بر م نیاول

 راد هست. انیکنم قصاص ک یکه فکر م یزیتنها چ به

 گناه شکنجه شود. یمانند تمام دختران ب دیرحم کم است با یآن مردک ب یقصاص هم برا ینظر من حت از

 شود. یسالخ دیبا

 .ستیدست من ن میتصم نیا فیح

 

 خواندم. یکردم شرارت را داخل چشمانش م یراد صحبت م انیبا ک یوقت

 که به شدت سرخ شده بودم . یکردم به طور یداشتم آن زمان را تحمل م یحیطرز فج به

 

 گذرد. یعمارت م نیخل اساعت از آمدن دا چند

 کردم. لیمیسرهنگ ا یها را برا خبر

 دارم. یخوره را بر م یوقت هست داره زنگ م یلیکه خ لمیبرم وموبا یم بمیرا داخل ج دستم

 .نمیب یرا م نایکنم و اسم سا ینگاه م لیصفحه موبا به

 را نداشتم. نایسا حوصله

 بله.-

 دلم برات تنگ شده. یزینه چ یزن یم ینه زنگ گهید یبه به سالم داداش-
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 نکرده بود . میلحن صدا نیوقت بود به ا یلیگفتنش گرفت خ یاز لحن داداش دلم

 نا؟یسا ی،خوب تمیمامور-

 ؟یخواهر یگ یبهم نم گهید-

 حرف زدنمون. یتنگه برا دلم

 افتاده؟ یاتفاق نایسا-

 گفت: یبغض آلود یصدا با

 .نمتیخوام بب یم--

 االن بگو. نیهم یدار یشه اگه حرف ینم-

 .یاز دستم ناراحت نباش گهیرم که د یدارم م یکنم داداش یخوام ازت خداحافظ یم-

 گذرم . یاز عشقم م دارم

 .یبهم نگه باعث ننگ هست یرم که کس یاز من نمونه،م یرد گهیرم که د یم یجور

 :شهیهق هقش بلند م یوصدا

 ؟یزن یحرف م ی،درمورد چ نایسا یگ یم یچ-

 ؟یبر یخوا یم کجا

 .دمیودر اخر بوق آزاد نشن هیجز گر یزدم اما صدا یم ادیزدم ،فر یم داد

 

 .زهیعز یلیخ میبرا یخواهر ناتن نیا

 :دیگو یم یپرسم که او هم با بغض اشکار یم نایزنم و از حال سا یدارم وبه مادر زنگ م یرا بر م لیموبا عیسر

 مادرو پدرش تنگ شده و ناراحت است. یدلش برا-
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 کند. یمادر و پدر کار یجرات ندارد جلو نایاست سا یکه داخل خانه است خودش کل نیراحت شد هم المیخ یکم

 

 {انی}ک

 

 . نمیب یجز کشتنش نم یرا گرفتم راه ممیتصم

 سال در ذهن همگان حک خواهد شد. انیکه سال یکشتن

 رساند. یراد برادر خود را به قتل م انیک

 .نمینش یم زمیزنم پشت م یبه حرف خودم م یپورخند

 خودش را به عمارت برساند. عیسر میگو یوبهش م رمیگ یتماس م یلیخل با

 . میبگو شیقتل برا نیدرمورد ا دیبا

 کشد. ینام و شهرت برادر خود را م نیبا ا یخواهم همه بفهمن فرد یم

 

 دهند. یمن جوالن م یکنم االن دو راه جلو یفکر م یلیخل یبه حرف ها 

 به قتل رساندن. اول

 ولذت بردن. دنیکم کم جون دادنش را د دوم

 خوانم. یرا فرا م دیزنم وسع یم ادیفر

 بله قربان ؟-

 . ادیرو صدا کن بگو زودتر ب الدیم-

 چشم .-
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 بودمش. دهیوقت بود ند یلیکنم خ ینگاه م دیرفتن سع به

 د؟یترو گرف متونیتصم-

 دوم بهتر ولذت بخش تراست. نهیبه احتمال گز-

 .دید یکار درست رو انجام م-

 نگفتم. یزیو وارد شدنش چ الدیخواستم جوابش را بدهم که با در زدن م یم

 د؟یداشت یکار دمتونیوقته ند یلیخ داریسالم قربان،مشتاق د-

 ممنوع! یوراج-

 ین مکه م یکار ای رهیم یم ایباشه بهش گوشزد کن  بندهیو فر بایکن ز یداخل انبار رو اماده کن سع یاز دخترا یکی

 ده. یخوام رو برام انجام م

 هست؟ یکارتون درمورد چ نیچشم فقط ا-

 نداره . یربط چیبه تو ه-

 رفت. رونیگفت وب یاروم ی بااجازه

 . دیخبرم کن دیداشت یرم اگر کار یقربان پس من م-

 .یبر یتون یم-

 

 }بهار{
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 یروز ها مرا به شدت آزار م نیکه ا یبودم که در اتاق باز شد و مرد دهیسرد دراز کش نیزم یرو یضعف وتانوان با

 شد. انیدهد نما

اما توان صحبت با او را  دیچیپ میداخل بازو یرا گرفت که درد بد میبه سمتم آمد وبازو یحق به جانب افهیق با

 نداشتم،مجبور بودم همراهش بروم .

 

 کنم. یزنده ماندنم کرده بود فکر م یکه برا یبودم به شرط ستادهیرحم وتندخو وخشن ا یمرد ب نیا یور روبه

 مرگ... ای

 ... ای

 .یمن مرگ وزندگ یبرا ای نیا

 .ستمیاهل چراغ قرمز دادن به جنس مذکر ها نبودم ون من

 . کنمیکنم وجوابِ مثبتم را اعالم م یکنم فقط زبانم را باز م ینم فکر

 نکرده بودند. تیترب یطور نیشدم مادرو پدرم من را ا مانیشم، اره پش یم مانیپش

 

 گفت من را ببرن و آماده ام کنند. ینحسش را که م یصدا دمیشن

 

 مسخره من... میتصم وحال

 . گرید زیشناسمش ونه چ یکه نه م یچراغ قرمز دادن به پسر رفتن

 کردنش به خودم. بندیوپا

 ه؟یکار چ نیدونم هدفشان از ا ینم
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 مجبورم. یول

 

 {انی}ک

 

 دیکند و حال فقط با یم یدارد خوش گذران یپارت  کیرا آزاد کردم واالن داخل  اریشد سام یبهتر نم نیاز ا حالم

 منتظر نقشه من باشد.

 

 کرد و گفت: میصدا الدیم

 قربان حاضرِ.-

 

 یخوش چهره جا ینبود حال دختر یخبر شیها و زخم ها یاز کبود گریکه د دمیرا د یکه رفتم دختر رونیدر ب از

 را گرفته بود. یآن صورت زخم

 :میگو یگوشه لبم م یپوزخند با

 ؟ یکن کاریکه چ یبلد-

 بله.-

 .دیشماها بلد نباش شهیمگه م یمعلومِ که بلد-

 کنم. ینم دایدر شئنت پ یکه جواب یریقدر حق نیجناب برام ا-

 ول خوش طعم ولذت بخش ومطلوب، آخرش هم  تلخ وگس هست.ونبات ا نیدارچ یشده مثل چا میزندگ االن

گذاشته ام  آن  هم داخل  میزندگ یگذشته پا به گس میزندگ یطور شده است  زمان خوش طعم نیمن هم هم یزندگ

 کاخ طلسم شده شما!
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 نداشت. میبرا یارزش یاو که حت یرا کشاند و رفت من ماندم وصحبت ها وراهش

 

 {کانی{ن

 

 سرهنگ گوش سپردم: یو به حرف ها ختمیر یاشک م 

 بوده. نیهست که شده اون دختر هم قسمتش ا یدونم سخته اما کار یسرگرد آرامش خودت رو حفظ کن م-

 من مرده . ینایسا خواهرکم

 زدم .. یم ادیفر

 ..ادیفر

 .خواهرم

 !چرا؟

 عشق. بخاطر

 من. بخاطر

 دارند. یو پدرم چه حال مادر

 خروار ها خاک است. ریکرده شان ز زی،دخترک عز دخترکشان

 دهم. یدوباره او جان م دنید یجا برا نیا ومن

 ...کاش

 ...کاش

 مهم تر بود. زیاز همه چ میاو در کنارم برا بودن
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 یگذارد وتوسط گرگ ها یممنوع پا م یکند به جنگل ها یم دایاختالل اعصاب پ نایسا دمیطور که من فهم آن

 شود. یدرنده خورده م

 

 کنم. یام فکر م یبندم وبه خاطراتم با خواهرک ناتن یرا م میها چشم

 

 

 {ی}راو

 

 

 افراد بر سرمزارش جمع شده بودند. یتمام

 شده است. دهیخم کمرشان

 همسر... داغ

 دست دادن فرزند... از

 دست دادن پدر... از

 

 شده بود. دهیخم یجان با کمر یب ف،یضع یهم اکنون مرد شناختنشیکه همه به استوار بودن م یمرد

 را از دست داد! عشقش

 را از دست داد.! شانیچند سال عاشق ی ثمره

 روزگار با آنان... یکرد باز چه
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*** 

 گذشته و او هم پخته تر شده است. یچندسال ای،گو ستادهیبر سرمزار پدرش مات ومبهوت ا دخترک

 گاهش را  از دست داده. هیرا از دست داده،تک پدرش

 شده است. دهیمانند مرد استوارمان کمرش خم اوهم

 تر بود. کیرا از دست داد که از خواهر به او نزد یدوست

 

 }بهار{

 

دن و فقط باز و بسته ش دیگو یفرد مقابلم  چه م  دمیشن ینم یحت  میبگو یزیتوانستم چ یالل شده بودم و نم ایگو

 .دمید یرو م شیلب ها

 گم؟ یم یچ یشنو ینم-

 . یشکر کر شد خدارو

 تا به حال، هان؟ یبود کجا

 .دنیکش یمادر و پدرت در نبودت  چ یدون یم

 ؟یدوستت ازش خبر دار باران

 که من مسبب آن نبودم. یکه افتاده و سرزنش ها یبه خاطر اتفاقا ختیر یاز چشمانم م اشک

 ..یزن ها شد هیمثل بق دمیشا-

 اشاره کرد. میکه درآن بود ییسر وضع ام وجا به
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 شوند. یروانه م میمانند گلوله از چشم ها میها اشک

 قضاوت را دوست ندارم. من

 حال وروز افتاده باشم. نیباشند ،و من به ا دهیکنند مرا دزد یفکر نم چرا

 

 زبانم الل شده بود وقدرت تکلم نداشت. ایگو

 ؟ یزن یچرا حرف نم-

 

 نامش را صدازدم که گفت : دهیبر دهیبر

 ؟یکن یبلند تر صحبت نمچرا -

 ار؟یسام-

 جانم ؟!-

 شده خب ؟ یچ بگو

 چند وقت؟ نیا یبود کجا

  

 گفتم . یرا م زیبهش همه چ دیبا

 اول گفتم تا اخر ... از

 من را از آن کاخ شوم نجات دهد. دیگفتم با بهش

 .دیرو ببخش هیقض دمیکه فهم زم،حاالینکن عز هیبهار گر-

 ؟ یدینجاتم م-
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 حتما.-

 م؟یکار کن یچ-

 من عاشق تو بشم بعد که وابسته ات شدم بکشنت. خواستندیها م نیا دمیکه فهم ییتا جا-

 

 گفتم: دیولرز ترسان

 واقعا؟-

 .میشناس ینگران نباش ،بهار من وتو اصال هم رو نم-

 را پشت سر هم تکان دادم. سرم

 چانه اش زدم. ریز یوبوسه  اریبغل سام دمیپر نینظر دارد به خاطر هم ریمارا ز یبودم کس مطمئن

 خداحافظ تکان دادم واز چشمان متعجب او دور شدم. یبهش زدم ودستم را به معنا یشکه بود،چشمک ایگو اریسام

 شد. دهیدستم کش ناگهان

 .دمیرا که باال اوردم مردک شوم را د سرم

 !نی،افریانجام داد یکه کارت رو عال نمیبیم-

 

 مجبور بودم.-

 .یزبون دراورد-

 رفتار کنم؟ یطور نیا دیبا یتا ک-

 تو که فعال خوشت اومده.-

 باشه بهتر از با تو بودن هست. یاره هرچ-
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 خواد. یم یکتک درست حساب هیدلت -

 

 گفتم: لیدل نیکردم به هم یم شیعصب دینبا

 خوام. یمعذرت م-

 باال انداخت وگفت : یابرو

 .ایدنبالم ب-

 پشت سرش راه افتادم . عیهم مثل برده مط من

 

 اند ،روزگـار که همه اهل معامله شده ـنیدر ا ترسمینوشتن م از

 ؟ یکه سکوت کن یاتو چه قدر گرفته یمدار تا روشن فکر ... راست استیاز س 

 

 افتم. یم یپناه نیحس یجمله  نیا ادی

 نیبود ا نیریکرد،چه قدر ش یم انیا بجمله ر نیوگرفته بودم ا نیکه ناراحت،اندوهگ یزمان شهیهم نمیپدر نازن 

 جمله از زبان پدرم!

 

 {کانی}ن

 

 مدرک استفاده کردم. یکم یجمع اور یبرا انینبود ک از

 صدم درصد مدرک.  کیاز  غیدر اما
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 .اورمیبه دست ب لمیف نیمدرکم را با ا نیبدبخت را شکنجه کنه و من اول یدخترا نیاز ا یکیمنتظرم تا  فقط

 

 راد برگشته. انیدقت متوجه شدم ک یبا اندک دمیشن یم اهویداد وه یصدا

 

 حرکت کردم . نییام کردند،در را گشودم وبه سمت پا یبه سمت در راه  میپاها

 .دیکش یدختر بود ،دستش را محکم گرفته بود و م کیهمراه  دمشید

 گفتم: یجد یدوستانه والبته اندک بالحن

 ن خوبه؟سالم عرض کردم جناب راد ،حالتو-

که درآن  یزیچ نیشدن فکش را احساس کردم ،هنوز مچ آن دختر را گرفته بود ودرهمان حالت برگشت اول منقبض

 یتاب دارش بود که رو یمژه ها نیاش وهمچن یکمان نیکرد چشمان خمار ورنگ یجلب توجه م نشیصورت نمک

 انداخته بود. هیچشمانش سا

 گذره؟ یسالم،خوش م-

 گفت. یزیآخر را باحالت تمسخر آم کهیت نیا

 در کاخ شما باشه وبهش خوش نگذره. یشه کس یمگه م-

 باال انداخت وبه سمتش اتاقش رفت،مردک نفهم! یابرو

 

 }بهار{

 

 بزنم. یتوانستم حرف یمچم درد گرفته بود اما نم وانه،ید مردک
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 مچم درد گرفت. یکن یکار م یچ-

 .یزبون باز کرد-

 انجام دادم. یگفت رو که یمن که کار-

 .نهیاز ا ریغ یداد یانجام م دیبا-

 خوام برم. یم-

 اش! عیفوق العاده سر رییتغ نیرا ول کرد ودستش را به حالت برو تکان داد،تعجب کردم از ا مچم

 را که در دلم مانده بود را به زبان اوردم: یبروم حرف نکهیقبل از ا اما

 

 ، یانکنی یکن ادیمرا  تو

 ست،ین ینشودحرف ایاگر بشود  باورت

 تو است!. یکه نفس ها ییدر هوا ردیگ ینفسم م اما

 .رییتغ یبا اندک یاز سهراب سپهر یسخن

 

 اتاق پا گذاشتم... رونیبه ب و

 

 کز کردم. یکه قبالبودم،در گوشه  یهمان اتاق درون

 دانم چه کنم؟ ینم

 ادامه دارد؟ یتا چه زمان یباز نیا
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 یبودم وآرامش م یکنارش م دیپدرش را از دست داد من االن با زمیخواهرکم، باران عز رود به سمت یم فکرم

 مرد شوم! نیا یکردم،نه دراتاق زندان

 

 {کانی}ن

 

 عذاب آور است. میاش برا هیروزها ،هرثان نیا

 !نایدست دادن سا از

 کاخ! نیدر ا بودن

 ...و

 راه حل باشم تا مدارک را کیاز قبل دنبال  شتریب دیمن با یعنیزودتر تمام شود، تیمامور نیا دیخبر داد با سرهنگ

 کنم. دایپ

 است . ینیزم ریتونل ز کیکاخ سمت استخرش  نیدر ا میکه دار یاطالعات با

 لمیشکنجه و از جمله ف لیوسا دابزارویخر یوفروش دختران،پرونده ها دیخر یمدارک شامل تمام قرارداد ها نیا

 تمام مدارک من در آن جا است. یعنیباغ وجود دارد؛ نیا یجا یکه در جا شرفتهیپ یها نیدورب یها

 گردم تا بتوانم در آن مکان بروم. یم یوقت است دنبال راه حل یلیخ

 .دیایکه در مغزم ب یاز راه حل غیدر اما

فت فعال خطرناک گذاشتم ،اما گ انیموضوع را با سرهنگ درم نیداشتم در کنار خانواده ام باشم ا ازیچند وقته ن نیا

 است.
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 است، یپر از تباه ایدن

 بد، یبه خاطر وجود آدم ها نه

 خوب. یبه خاطر سکوت آدم ها بلکه

 شم: یم یکنم متوجه نکته خوب یرا نگاه م یشعبده باز یبرنامه ها یوقت 

 کند نه  یم جشونیزنند که گ یدست م یکس یبرا مردم

 !آگاهشون

 .ناپلئون.

 ما است. یحال واوضاع کنون قایجمالت ،دق نیا باستیز چقدر

 

 {انی}ک

 

 :دیگو یم یتعلل چیوبدون ه دیآ یهراسان به سمتم م دیسع

 باشما کار دارن.-

 کنم . یتلفن در دستش نگاه م به

 .رمیگ یاز دستش م عیسر

 الو.-

رو در شکمش فرو کرده  ییچاقو میباهاتون صحبت کرده بود یهمون کس یعیشف دیافتاده مج یسالم قربان،اتفاق-

 .میدار ازیبه دکتر ن
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 شد. یمنفجر م گرید یها هیثان ایشود گو یام متورم م یشانیپ یها رگ

 ..یرا در آن جا بفرستم .ول یتوانم کس ینم

 م؟یکن کاریقربان چ-

 فرستم. یاالن دکترم-

 

 شوم. یروانه م نییکنم و به سمت پا یرا قطع م تلفن

 

 {کانی}ن

 

که ناگهان در به شدت باز شد وچهره به  ینیزم ریرفتن به آن تونل ز یبرا یاتاق نشسته بودم وهنوز در فکر راه در

 کردم وگفتم: یدست شیشد پ انیراد نما انیک یشدت عصب

 افتاده جناب راد؟ یاتفاق-

 

 محکم و سرشار از غرور گفت: یصدا با

 .ایدنبالم ب-

 !نیهم

 بکوبم. یواریسرش را به د دیبا یمواقع نیچن درم،یبرو دینداد کجا با حیتوض

 رفت . یداشت به سمت پشت عمارت م میدر عمارت خارج شد از

 نبود. صیکردم،اما قابل تشخ یرا احساس م ییشدو بو یم شتریتعجب من ب میرفت یجلوتر م هرچه
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 یخون به مشامم م یاشاره کرد،بو گارداشیکه به باد دمیفهم انیرا از حرکات ک نیو ا میشد یم کینزد میداشت

 وجود دارد. یمنطقه استخر خون نیدانستم در هم ی،م دیرس

انداره درحال منفجر  یب جانیامد وسرم  ازشدت ه یم رونیدود ب میشد ازگوش ها یباز نم شتریب نیاز ا چشمانم

 .شدن بود

 یتونل یباال قایعمارت شده بودم دق نیمدارک وارد ا یسر کیکردن  دایپ یفر که برا ونیهما کانیسرگرد ن من

 آوردم. یم رونیمدارک را از آن جا ب دیبودم که با

 بودم و خودم خبر نداشتم! یچقدر آدم خوش شانس من

 

 آن مردک شَرور ، از هپروت در آمدم. یصدا با

 که بر لبش بود گفت: یپوزخند با

 .گهید ای،بیومن رو نگاه کن یستیجا باِ نیتا شب ا یخوا ینکنه م-

 یخالصش م ریت کینبود با  یلعنت تیمامور نیا یگرفت،اگر برا یگفت که غرورم را به باز یجمله اخر را طور نیا

 ... کهیکردم مرت

 رفتم . نییها گذاشته بودند پا گاریکه باد یتند کردم وتوسط آن نرده ها قدم

 سو... کیها از  وارینزنم. تمام د یحرف گریسرم را برگرداندم دهانم باز ماند از چشمانم که د یوقت

 

 بدن انسان خشک شده. یاعضا گرید یقطور واز سو یها پرونده

 کجا بود. گریجا د نیا

 بوده است. چارهیبدن همان دختران ب یشرف ،مطمئنم اعضا یمردک ب نیبر ا لعنت

 .دمیرا از پشت سرم شن شیصدا
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 کرد. یاش نگاهم م یشگیپوزخند هم با

 فر . ونیهما یشد،اقاموردپسند واقع _

 گفت. یزیلحن تمسخر آم کیرا با  آقا

 بشوم. یکرد چرا من مانع یخودش حکم قصاصش را امضا م یدادم اما حاال که خودش با دست ها یجوابش را م دیبا

 لحظه تعجب کردم. کی-

 از ابرو هاش را باال انداخت. یکی

 خب؟-

 کنم. کاریچ دیبا گه،منید یچیه-

 کرد گفت: گارداشیباد سمت

 اون قسمت. شیببرد-

 شدم. یرفتم متعجب تر م یجلو م  شتریکردند  هرچه ب مییراهنما و

 در انگشترم نصب بود،از تمام قسمت ها به صورت مختصر عکس گرفتم. شهیکه هم یمخف نیدورب از

 پر شده بود از خون! نیبود و تمام زم دهیخواب نیزم یرو یمرد

 شود. یاز صحنه روبه رو جمع م صورتم

 براش افتاده؟ یچه اتفاق-

 از آن ها جواب داد: یکی

 رو فرو کرده در شکمش. ییچاقو-

 دست به کار شدم. عیسر

 زنده ماندنش کردم. یتوانستم برا یم یهرکار
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 کارم تموم شد. هیزدن بخ با

 :دمیپرس

 جناب راد کجان؟-

 دنبالتون. ادیخودشون م دیجا باش نیگفتن شما ا یرفتن، ول-

 تکان دادم. یهم سر من

 بهتر از االن! یرا جمع وجور کردم،چه فرصت لمیوسا عیسر

 ذهنم را مشغول کرده بود.  یفکر کیمشغول بردن آن مرد شدن  گاردایباد

 دارم. یاالن کار مهم تر اما

 به سمت... یاروم یقدم ها ستیمتوجه من ن یکس دمید یوقت

 

 

 خواهم باشد یکه م یپرونده همان اطالعات نیگرفته بود.مطمئن نبودم اچشمم را  یرفتم که پرونده ا یبه سمت ارام

که ذهن من را به خودش  یراد است ،تنها سوال انیک یها یرنگارنگ با خرابکار یجا مملو از پرونده ها نیچون ا

 ن نبرده؟یپرونده هارا از ب نیا انیاست که چرا ک نیکرده ا رهیدرگ

 را به عنوان پاسخش مطرح کنم. میذهن یاز جواب ها کیدانم کدام  یود ونمر یسوال در ذهنم رجه م نیجواب ا

 یم را مرتب راهنمیگردم. پ یبرم میکنم و با سرعت نور سر جا یم یمخف راهنمیپ ریو ز رمیگ یپرونده از قفسه م سه

 گردم. یبرم  شیروبه رو  دیآ یکه به سمت من م نمیب یرا م  ینباشند،مرد ریکنم تا پرونده ها  چشم گ

 

 .دیایعمارت لطفا دنبالم ب میجناب راد گفتن بَرتون گردون-
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را  شود گردنش یم یکند ک یو با پوزخند نگاهم م ستادهیآن نردبان ها ا یکه گوشه  نمیب یرا م انیرم ک یم دنبالش

 خودم بشکنم.

 ؟یدیشه فهم یگفته نم یجا افتاده جا نیکه ا یگم هر  اتفاق یبهت م ینیبدون مقدمه چ-

 بله جناب راد.-

 را تکون داد وبه مرد همراهمون گفت ببرش. وسرش

 آرام گفت: یلیبه آن مرد خ انیک دمیکه شن یزیچ تنها

 دخترِ رو آماده کن. -

 راد گرفتار شده بود. انیچاره بود که به دست ک یاز همان دختران ب یکی مطمئنن

 

 

 }بهار{

 

دم کر یصبر م دیبا یول یزندگ نیکردم ،خسته شده بودم از ا یام فکر م ندهیاز اتاق نشسته بودم به ا ی درگوشه

 فکرها بودم که در اتاق به شدت باز شد. نیتوانم انجام دهم در هم ینم نیجز ا یکار

 

 .یبر دیبلند شو حاضر شو با-

ه ب عینبودم و مط یزیبود ومن متوجه چ هیاتفاق ها در چند ثان نیدستم را کشاند ومن را دنبال خودش برد ،تمام ا و

 .دمید یرا دوباره م اریسام دیکردم مطمئنن با یکه فکر م یزیدنبالش رفتم تنها چ

 

 از خانوم ها صورتم را گلگون کرد. یکیبر تن کردم.  بایدفعه قبل مانتو ،شلوارو...ز مانند
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 اورده بود گفت: رونیکه من را از اتاق ب یمرد همان

 .ایدنبالم ب-

 هم پشت سرش رفتم . ومن

 کرد. ینشسته بود وبا غرور وپوزخند به من نگاه م یسلطنت یمبل یرحم رو یمرد ب همان

 در حالتش بدهد شروع به حرف زدن کرد. یریتعق نکهیا بدون

 دیداخل اون پاساژ خر ی. تو به ظاهر داردینیپاساژ هم رو بب کیهمون پسرِ،قرار داخل  شیپ یبر دیبار هم با نیا-

 ؟یشد رفهمی،شینیبیاون رو م یکه اتفاق یکن یم

 .دمیفهم-

 خوبه.-

 همون مرد کرد وگفت : وسمت

 .یدون یاشم که خودت خب م هیببرش به همون پاساژ بق-

 بله قربان بااجازه.-

 تکان داد. یشوم هم سر مردک

 

 را بسته بودند . م،چشمانمیعمارت خارج شد از

 بار کی قهیگذاشته بود و کماکان هرچند دق میرا بغل پهلو یکه کُلت یمرد نیاز ا یهمه خسته شده بودم ،وحت از

 کرد. یشرمانه م یب یکردو زمزمه ها یوارد م یفشار

 چه ؟ یعنیکارا  نیا
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 فرهنگ گفت: یچشمانم باز کردندو آن مردک ب ی.دستمال را از رومیدیرس دمیفهم نیتوقف ماش با

 ؟یکار کن یچ دیبا یدون یم-

 

 شدم. ادهیتکان دادم و پ یزد،سر یطرز حرف زدنش هم حالم را بهم م یحت

 که من با خواهرکم باران اومدم. یپاساژ نیمن شوم بود اخر یکه برا یشناختم. پاساژ یپاساژ را م نیا

 

کردم که  یبودم ،با شوق به مغازه ها نگاه م امدهین رونیوقت بود از آن عمارت ب یلیپله خ نیاول یگذاشتم رو قدم

 چشمم امد. یجلو اریسام یآشنا یچهره 

 رسا گفتم: یبه سمتش رفتم وبا صدا یخوش حال با

 سالم.-

 نبود. یاز آن ترس و تعجب خبر گرید دیمن را د یوقت یترسان ومتعجب به سمتم برگشت ول اریسام

 چقدر دنبالت گشتم بعداز اون مالقات. یدون یدختر م ییکجا-

 دم. یم حیرات توضب مینیجا بش هی میبر-

 

 .مینشست یخلوت یودر جا میرفت یشاپ یسمت کاف به

 بهار؟-

 بله.-

 برات دوتا خبر بد دارم.-

 افتاده. یشده؛اتفاق یزیچ-
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 اون دوستت بود. یراستش رو بخوا-

 ؟یگ یباران رو م-

 شده؟ شیزیچ

 خب پدرش فوت کرده.-

 مرده! زمیدوست عز یشد بابا ینم باورم

 : دمیکردم پرس یم هیطور که گر دن،همانیغلط یصورتم م یخودم دوستش داشتم. اشکام رو یبابا مثل

 مرد؟ یچه جور-

 !دهیگن به قتل رس یم-

 نداشت! یبا عمو سامان دشمن یشد،آخه کس زیاسم قتل گوشام ت دنیباشن

 بود. یخوب یلیسامان مرد خ عمو

 کشتَتِش؟ یک-

 دونه! یکس نم چیه-

 بود. یدر چه حال زمیعز باران

 بهار؟!-

 بله.-

 رو بدم؟ یخبر بد-

 تر بگو. عیاره سر-

 نزدم. یچهره اش شدم اما حرف یدگیرنگ پر متوجه

 .یبگ یخوا ینم-
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 بگم... یراستش خب چه جور-

 شده کم منو عذاب بده. یلطفا درست بگو چ اریسام-

 کرد. یم شتریمن تشنج اعصاب من را ب یمرد رو به رو نیرفت،اما ا یباال م شتریهر لحظه ضربان قلبم ب من

 بهار مادرت مرده.-

امکان نداره مادر من زنده  نیو واضح  به  سمت  صورتم هجوم آوردند،ا حیلحن صر نیبدنم از ا یتمام خون ها عیسر

 اس.

 من! عشق

 من! یبانو

 من! یالگو

از  نیشدنم ا دهیاز دزد نیام ا هایکردم؛به بخت س یم هینشستن،من به حال خودم گر یصورتم م یاشک رو قطرات

 .نمیمرگ بهتر

 .ختیبه هم ر زیباره همه چ کیبه  چرا

 بود،خدا رحمتش کنه! یخوب یلیبود که افتاده،عمه زن خ یزم،اتفاقینکن عز هیگر-

 !زشیانداختم ،متنفرم از نگاه ترحم آم ینگاه اریچهره سام به

 !ایدن یاز تمام آدم دزد ها متنفرم

 ...متنفرم

 ...متنفرم

 همه متنفرم! از
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 را خراب کرد نشستم. میکه کاخ آرزو ها یمرد یرو به رو نهیاز غم وک نیسنگ یدل با

 

 خواست. یم هیکردم دلم ساعت ها گر بغض

 چرا؟-

 چرا؟یچ-

 !زیجذاب و نفرت انگ شهیبودو در آخر م یجد شهیاخم هم شهیکردم. هم یچهره اش نگاه به

 گذاشت وخودش را جلوتر کشاند. زیم یزد و دستش را رو یزیتمسخر آم پوزخند

 .یرفته خانوم ادتی-

 !شعوریگفتن اش مردک ب یبهم خورد از خانوم حالم

 رفته باشه. ادمینداشتم که بخواد  ادیبه  یزیمن چ-

 گفت: یبم یکرد با صدا یظیاز ابروهاش را به سمت باال فرستاد واخم غل یکی

 ؟یکرد هیچرا گر-

 را مراقب ما گذاشته است. یدونستم کس یم منکرد تعجب

 ام گرفت. هیگفت منم گر نیداستان غمگ کیپسره -

 .دیچسب یصندل به

 .دیایکرد که باعث شد تنم به لرزه در ب یعصب یناگهان خنده ها و

 توهم جز شکنجه شدن نمیبب ی،اگر ازت اشتباه یکن یمن کار م یگم بهار خانوم تو فقط برا یبار آخر بهت م یبرا-

 ! یندار یودر آخر مردن عاقبت
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 .یبر یتون یم

 

 نامم تعجب کردم! دنیشن از

 شناخت؟! یم مرا

 بلند شدم . یصندل یرو از

 در رو هم ببند.-

 خورد. یاز لحن صحبت اش حالم بهم م 

 ...مردک

 

 یتداشت اطالعا ایبرگشتم گو نیی،آروم به سمت پا دیرس یبه گوش م یمرد یرفتم که صدا یاز پله ها باال م داشتم

 داد .  یم یبه کس

 لحظه به سمت من برگشت. کیو به او زل زده بودم در  ستادهیگونه که ا همان

 من تعجب کرد. دنیشدم از د متوجه

 جلوتر بروم. دمیترس

 آن مردک باشد؟! یاز آدم ها یکی دیشا

 گذاشت وارام به سمت من آمد. بشیرا قطع کرد؛تلفن همراه اش را در ج تلفن

 .ایدنبالم ب-

 .امینم-

 از ابروهاش را باال انداخت. یکی
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 دنبالم.. ایب یراد انیاغفال شده توسط ک یاز دخترا یکیاگه -

 بود. انیاسم اون مرد ک پس

 .دمیترس یمرد داشتم ،ازش نم نیبه ا یرفتم،حس خوب دنبالش

 .نیبش-

 گوشه اتاق انداختم. یبه صندل چشم

 ؟یکن دایجا نجات پ نیاز ا یخوا یم-

 رگ به رگ شدن استخوان گردنم آمد. یتعجب سرم را باال آوردم که صدا با

 ؟یهست یتو ک-

 فکر کن فرشته نجات!-

 خواد منو نجات بده؟ یم ینجات با چه هدف یفرشته  نیا-

 بهم نگاه کرد زبان باز کردم وگفتم: رهینداد وخ یجواب

 !؟یهست یکنم پس بگو ک دایجا نجات پ نیم از اخوا یجناب من واقعا م-

 

 .سمیپل-

 !سیگفت پل یم یچ نیا

 زده بود. رونیاز حدقه ب بیواژه غر نیهام از ا چشم

 

 ؟یگ یراست م-

 !هیدوروغم چ-
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 شده بود من را نجات دهد. داینفر پ کی یعنی، دمیگنج یدر خودم نم یخوشحال از

 

 {انی{ک

 

 بودم. ستادهیساختمان ا یرو روبه

 سمت پله ها قدم برداشتم ،به سمت آسانسور رفتم. به

 

 

 در خانه را زدم . زنگ

 .یسالم خوش اومد-

 کردم. ینگاه م میزن روبه رو به

 !ایرو

 کرده بود. یمن نگهدار یسال از اهورا کیکرد.  یمن فداکار یزن برا نیا

 !اهورا

 سند قتل را داشت. کیمن حکم  یبرا

 .ستمین نیمرگ آن دخترک غمگ از

 مادر ماندن اهورا. یاز ب اما

 شناسنامه... ی، ب تیهو یمادر و ب یب یبچه  کیراد شکنجه گر معروف با داشتن  انیک من
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 ،اهورا را آورد. ایمبل نشسته بودم که رو یرو

 دراز کردم واهورا را گرفتم. دست

 بود. شی بایوش رنگ وزخ یخودم بود وتنها نقطه مشترک با آن زنک چشم ها هیشب قایاش دق چهره

 

 ...اما

 .ردیمن اوج بگ یگذاشت کارها یکه نم یسد را داشت،سد کیمن حکم  یپسر برا نیا بودن

 گذشت... چقدر

 ماه... کی

 ...دوماه

 از شکنجه دادن دختر ها گذشته،و چه مدت هست که من دخترا را شکنجه نکردم. چقدر

 

 دادم. ایرا به دست رو اهورا

 .ختمیبرات پول ر-

 دستت درد نکنه.-

 مواظبش باش.-

 باشه حتما.-

 

 آمدم. رونیدر ب از
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 به سالمت.-

 کنم. یدارم فکر م شیکه در پ یتکان دادم و وارد آسانسور شدم و به معامله  یسر

 کند. یمن م بیها دالر نص اردیلیکه به نفع من هست وم ی معامله

 

 و به دست عرب ها و... شهیمرز خارج م نیکه صد دختر از ا ی معامله

 رسه. یم

 

 آورم. یاز همان دختر ها بدست م یکیخواد که آن هم با شکنجه  یآرامش م دلم

 

 محکم واستوار به سمت داخل رفتم. یرا پارک کردم با قدم ها نیعمارت ماش یرو روبه

 !سکوت

 سال است مرا با خود به تنگنا برده است. نیکه چند یسکوت

 فته.در سکوت فرو ر عمارت

 زنم: یروم وار همان جا داد م یسمت اتاق شکنجه م به

 !دیام-

 

 {کانی{ن

 

 بزنم. ادیخواد فر یدلم م یخوشحال از
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 راد. انیقصاص ک یعنیمدارک  نیا

 جا تموم شد. نیکردم؛کار من ا لیمیسرهنگ ا یپرونده ها را برا تمام

 دارد. یاردیلیمعامله م کیراد  انیسرهنگ خبر داد ک اما

 لحظه به فکر فرو رفتم. کیآن دختر  دنیبا د امروز

 از ... یکیدارند نکند  یعمارت قدم بر م نیچه راحت در ا بایدختر ز نیبه خودم گفتم ا اول

 است. یاز دختران قربان یکی دمیو فهم ختمیر رونیبا آمدن به سمتم تمام افکارم را ب یول

 

 {بهار{

 

 خوشحالم. یلیخ

 بعد از ماه ها خداروشکر کردم! امروز

 کنم؟! دایجا تجات پ نیشه من از ا یم یعنی

 عمارت بهم آرامش داد. نیدر ا سیآن مرد پل بودن

 رفتم. ییایرو یآسوده به خواب الیبالشت گذاشتم و بعد از مدت ها با خ یرا رو سرم

 

 

 {انی{ک

 

 دخترک را جمع کند. نیزدم و گفتم جنازه ا را صدا دیکرد ام یام م ونهیکه داشت د یلیزنگ موبا یصدا با
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 را گرفتم وتماس را وصل کردم. لیرا با لباسم پاک کردم موبا میخون یدستا

 الو،جناب راد؟-

 شده؟ یچ-

 خب،راس...-

 من من نکن درست حرفت را بزن.-

 .دهیمعامله به مشکل خر-

 

 شد. زیهام ت گوش

 ؟یچه مشکل-

 رش؟یزده ز کیسلمان تاج-

 

 گرفته. یمن را به باز یشدم،آن مردک به چه حق یمنفجر م تیداشتم  از عصبان گهید

 ؟ییکاره  یتو پس اون جا چ-

 ره جناب راد. یبار نم ریز-

رسه دست خانواده  یساعت بعدش جنازه اش م کیزنم  یشده من معامله رو بهم م ریاگه از جونش س یگ یبهش م-

 اش!

 گم. یچشم م-

 خوبه!-

 ست؟ین یدم،امر یبود بهتون اطالع م ی گهید یاگر موضوع-
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 نه!-

 خداحافظ.-

 

 شد. لیبه خشم تبد شمیپ ی هیرا پرت کردم سمت مبل،آرامش چند دق یگوش

 

 {کانی{ن

 

 بگذره! یخوب نیبه ا اتیعمل نیا یکردم حت ینم فکر

 شد. یانجام م گریماه د کیرا در حد  انیک یاردیلیبزرگ م معامله

 شدم. یراحت م اتیعمل نیمن از شر ا و

 ینجاتش انجام م یرا برا یخودش کرده بود،هرکار ریروزها که ذهنم را درگ نیا یرفت سمت دختر چشم رنگ فکرم

 دهم.

 کنم. یکاخ طلسم شده م نیراندنش از ا رونیب یبرا یهرکار

 

 

 {بهار{

 

 است اما... یخوب ریمس یکردم خودکش یفکر م یکنج اتاق کز کرده بودم،گاه  در

 .زمیامان عزم ادی
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 مامان جونم. ادی

 گفت: یم شهیهم

کر ف یبه خودکش دینبا میهم که باش طیشرا نیها اگه در بدتر یماریب نیاتفاق ها اگه بدتر نیاگه بدتر یحت-

 !دیم،نبایکن

 .میایب رونیها ،سربلند ب یسخت یدر برابر همه  دیروسونه،با یما رو م یضعف و ناتوان یخودکش

 

 زنم. یافتم لبخند م یجمالت که م نیا ادی

 کشم. یبه صورت مملوه از قطرات اشکم م یلبخندم دست انیم در

 زمان! نیبرام دردناک بود در ا یلیمامان خ مرگ

 

 !ییگفت برم خونه دا یخوردم چرا م یکردم،چقدر آن روز ها از دستش حرص م یگذشته ها فکر م به

 

 خدا؟ چرا

 ؟یمامان را ازم گرفت چرا

 .ستین یزیچ یمطمئنم سرنوشت من جز تلخ یول

 

 شوند. یشود وچند نفر وارد اتاق م یبا شدت باز م در

 کنم. یزده به افراد داخل اتاق نگاه م وحشت

 خواهند؟ یاز جون من م یچ
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 د؟یکار دار یبا من چ-

 زد وگفت: یبود جلو آمد وبا پوزخند دهیکه من را دزد یمرد همان

 !میمحوت کن نیزم یاز رو میخوا یم-

 سر داد. یبلند یقهقه  و

 را محکم گرفتند. میسمتم آمدندو دست ها دونفر

 .دیکن د،ولمیکن یم کاریچ-

 زدم ! یم غیج

 کردم! یم ناله

 کردم! یم نینفر

 دادم! یم دشنام

 کردم! یم هیگر

 ...اما

 کردند. میرا وارد رگ ها یمواد زرد رنگ یسرنگ حاو اما

 را رها کردند. میها دست

 

 

 {کانی{ن

 

 .دمیشن یباال م یرا از سمت اتاق ها یو ناله ها غیج یصدا
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 راد خراب کنم. انیک شیتوانستم با رفتنم تمام برنامه هام را پ یتوانستم برم نم ینم

 توانستم کنم. ینم یبودم و کار یعصب

 {انی{ک

 

 زنم. یبه افکارم م یپوزخند

 !یوآن دخترک چشم رنگ اریقدم تا قتل سام کینداره وفقط  یارزش چیمن ه یدختر برا اوت

 شود ومن با گفتن: یاتاق زده م در

 .نمیب یرا م الدیم اتویب-

 شد. قیشد،بهش تزر دیکه خواست یزیقربان همون چ-

 خوبه!-

 د؟یبا من ندار گهید یکار-

 شه؟! قیبهش تزر دیبا یدر پ یهفته پ کیکه اون سرنگ به مدت  یدون یفقط م-

 دمیبله قربان فهم-

 .یبر یتون یم-

 بااجازه.-

 است. دزیا روسیاز دخترها آلوده کردن آنها به و یکیکشتن  یبرا دیجد روش
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 {بهار{

 

 روزه! سه

 کند. یم قیرا در رگم تزر یو سرنگ دیایروز هست که همان مرد آدم دزد م سه

 !دهیروزه که سردر آمانم را بر سه

 !چیدادند اما االن ه ینون و آب م یروز بدون آب و غذا هستم،قبل بهم  اندک سه

 

 یکه م یسرفه  کیبا هر  ایرا زخم کرده،گو میکه گلو یخشک یشدم،سرفه ها کینزد یزندگ انیکنم به پا یم حس

 است. قیاز همان تزر یدانم ناش یکند و من م یرم،عضالتم درد م یم ایدن نیکنم از ا

 شود. یکه قرار بود من را نجات دهد آشکار م یمرد یشود وچهره  یاتاق باز م در

 ؟یخوب-

 را که نگرانم هست را دوست دارم! یچشمان نیزند،من ا یموج م یکنم نگران یچشمانش نگاه م به

 :میگو یشنوم م یکه خودم هم نم ییباصدا

 که! ینیب یم-

 کار کردن؟ یباهات چ-

 دونم! ینم-
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 دونم؟ ینم یچ یعنی-

 ؟ید ینجاتم م یتو گفت-

 گم! یاالنشم م نیهم-

 جام؟ نیپس چرا من هنوز ا-

 !شهیراد هم اعدام م انی،تازه ک یمامان وبابات هست شهیپ گهیماه د کیدهم بهت تا کمتر از  یقول م-

 نام مادر وپدرم. دنیشود از شن یدر چشمانم جمع م اشک

 شد؟ یچ-

 !یمرس-

 ؟یکن یتشکر م یچ یبرا-

 !ینجات بد یخا یکه من رو م نیا یبودنت،برا یبرا-

 .دیآ یلبم م یرو یزنه ،که من هم لبخند یم یلبخند

 ود.ب یکه نشان از سرماخوردگ یوتمام عالئم دیتوانستم ضعف شد یاما نم نمیدرست تر بنش یخواستم اندک یم

 .ادیب یمن برم ممکنه کس-

 باشه.-

 شود. یچشمم دور م یاز جلو و

 بندم. یخورم که از درد چشمانم را م یتکان م میباز شد از ترس در جا یبد یرا بسته بودم ،که در با صدا چشمانم
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 کنم. یبر لب دارد را مشاهده م یکند و پوزخند یکه با تمسخر نگاهم م ی افهیکنم ؛ق یچشمانم را باز م یوقت 

 ؟یریم یم یکه دار نمیب یم-

 فعال که زنده ام!-

 کنه. یمعلوم شد زبونه درازت کار م-

 به وجودم افتاد. یکه لرز ردیگ یبه خودش م یترسناک ی افهیق

 برمش خوبه؟ یخودم برات م-

 به من زور بگه! یزارم کس یمن بهارم نم یاش ول افهیاز لحن صحبتش از ق دمیترس ،ترس یواقع یمعنا به

 من گشنمه!-

 طرز عوض کردن صحبت حواسش را پرت کند. نیا دوارمینگاهم کرد ام مضحک

 به من چه!-

رن سرما هم خوردم دلمم ضعف  یکنن م یم قیمواد تزر کیبهم  انیمن ضعف دارم چند روزه اون مرد هرکوال م-

 کنه... یره بدنمم درد م یم

 !؟یکه سرما خورد-

 تعجب و گنگ گفتم: با
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 اره خب.-

 

 !انهویسر داد و به سمت در رفت.مردک د ی قهقه

 

 :دیگو یگرداند و م یاز اتاق بگذارد سرش را بر م رونیقبل از آن که پا ب اما

 کنم. یزبونت فکر م دنیدر مورد بُر-

 

 

 {کانی{ن

 

 چقدر دوستش دارم! دمیدر چشمان آن دخترک نگاه کردم تازه فهم یوقت

من عاشق آن دخترک  یچشمانش احساس کردم؛آر یکه در همان نگاه اول در آن لرزش مردمک ها یداشتن دوست

 شده ام. یچشم رنگ

 

عمارت طلسم شده به  نیاز ا افتنیشدم بعداز نجات  ضیخودم هم مر ایگو دمید ضیگونه مر نیامروز اورا ا یوقت

 عشقم اعتراف خواهم کرد!

 آمدم،شماره ناشناس! رونیاز افکارم ب لمیموبا یصدا با

 خط را جزء سرهنگ نداشت! نیا یکس

 بله؟-
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 الو سالم سرگرد!-

 !سرهنگ؟

 زنگ زده بود؟ گهیخط د کیبا  چرا

 د؟یزنگ زد گهیخط د کیسالم سرهنگ،چرا با -

 ره؟ یم شیرا نبردم،کارا خوب پ لمیبودم موبا ییجا-

 افتاده؟ یاتفاق دیپرسش ساده زنگ نزد هیسرهنگ شما به خاطر  یاره خداروشکر،ول-

 اره!-

 . دمیو گرفته سرهنگ ترس حیصر یصدا از

 شده؟ یچ-

 زنگ زد وگفت: یدکتر مسعود شبیبود خب د یکه هنوز پزشک قانون ادتهیرو  نایخواهرت سا-

 آوردند. ایرو به دن یخانوم قبل از تصادف نوزاد نیا-

 

 گفت؟ یم یاز دستم افتاد،سرهنگ چ لیموبا

 من بچه داشت؟! یکوچولو خواهر

 موضوع را درک کنم! نیتوانستم ا یعنوان نم چیبود،به ه فیقابل توص ریغ حالم

 را برداشتم. لیزد،خم شدم وموبا یکه اسمم را صدا م دمیشن یسرهنگ را م یصدا

 بله؟-

 کان؟ین یخوب-

 خوبم!-
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 یوارد عمل بش انیک یریزودتر از زمان دستگ یلیخ دیگوش کن تو با ،سرگردیهست یتیدونم االن در چه وضع یم-

 ؟یدیفهم

 سرهنگ؟ چرا

 افتاده؟ یاتفاق

 یاتفاق م نیپس زودتر ا ادهیز یسیپل کیکه تو  نیا دنیخطر فهم یهر چه قدر تو داخل اون عمارت باش ینه ول-

 افته .

 چشم سرهنگ!-

 دنبال اون بچه وپدرش بگرد! یکه اومد رونینباش ب یچیه ه،نگرانیعال-

 خداحافظ.-

 گفت: یمحزون یبا صدا سرهنگ

 خدانگهدارت.-

چگونه باردار شد؟  نایتخت نشستم فکرم رفت سمت پدر ومادرم سا یرو

 د؟ینفهم یکس یعنی

 شد؟ یم مگر

 بود؟ امدهیدر بدنش به وجود ن یحالت چیه یعنی

 دانست؟ یمادر م دیشا

 {بهار{
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 شوم ! یم کیبه مرگم نزد میکن یداده ام حس م هیتک واریرا به د سرم

 جابه جا شوم ... یکم کیتوانم  ینم یحت

 

 توانم نفس بکشم که آن را هم نکشم راحت تر هستم! یکه مرده ندارم ،فقط م یاز فرد یکم دست

 

 {انی{ک

 

 زنگ زد وگفت: یصابر

 !شهیگفته پس فردا معامله انجام م کیسلمان تاج-

 بشه! ختهیکه قراره به حسابم ر یپول ها یکنم برا یرا آماده م خودم

 

 در ذهنم به وجود آمد. یفکر

 :دادزدم

 الد؟یم-

 شد. انینما الدیم یکه چهره  دینکش قهیدق به

 بله قربان؟-

 دختره در چه حاله؟-
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قت و ست،تاچندیبه زنده بودنش ن یدیام روسیو نیشده بود با توجه به ا فیبدنش ضع یمنیا ستمیدختر س نیا-

 .میاریاز اون اتاق در ب دیجنازه اش رو با گهید

 زدم وگفتم: یندپوزخ

 کن . قیبهش تزر گهیدوتا سرنگ د-

 کرده بود وگفت: تعجب

 اما قربان او...-

 ترسناک وخشن گفتم: ی افهیحرف بزنه وبا ق نذاشتم

 ؟یکنیم یچیاز دستور من سرپ-

 ترس ولرز گفت: با

 رم چشم! ینه قربان،االن م-

 همه ابهت! نیلبم آمد به خاط ا یرو یلبخند

 

 .ستیامن ن گریجا د نیدهم ا ریمکانم را تعق  دیکردم که با یفکر م نیا به

 

 {ی{راو

 

 یم یترسد سع یم ند،بهاریب یزند که همان مردک آدم دزد را م یزل م واریبه د یدرمانده و هم چون مرده  دخترک

 یکه م کیآورد نزد یدر م بشیحس است ،دو سرنگ را ار ج یتواند بدنش ب یجمع تر کند اما نم یکند خود را کم

 ندارد. یبزند اما نفس غیخواهد ج یشود دخترک م
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خواب  کیافتند و به  یهم م یرو شیشود ،پلک ها یشود کم کم چشمانش خمار م یم شیوارد رگ ها دوسرنگ

 رود. یفرو م قیعم

 

 حس شده؟! یگونه ب نیکند چگونه عشقش را اعتراف کند،چرا عشقش ا یسرش را احاطه کرده و فکر م دستانش

 کند! یم دایپ انیدخترگ جر یکند مواد مخدر باشد که در رگ ها یبد گمان م یکند و اندک یم فکر

 است! یروز مهم ، خطرناک فردا

 گردد! یمحو و نابود م شهیهم یراد برا انیک

 

 {باران{

 

 رخ داد. یبیشدن بهار اتفاقات عج دهیکنم،بعد از دزد یفکر م ریتخت نشسته ام وبه اتفاقات چند ماه اخ یرو

چشمانم  یکه جلو زمیاست و از همه مهم تر پدر عز یبستر مارستانیدر ب یبهار مرد و پدرش افسرده، عصب مادر

 او هستند. بیراد بوده و حال در تعق انیمراجعه کردم و گفتند آن فرد ک سیکشتنش بعداز چندروز به پل

 !شیها یخواهد بد خلق یدلم بهار را م بیعج امروز

 ..مانیها دعوا

 اشک ها مهمان چشمانم شده. نیوقت است ا یلیاز چشمانم روانه شد ،خ میها اشک

 بلعد.. یرا م شیکه که انسان ها ایدن نیاست ا بیغر چه

 زدم: یکرد و نام بهار و پدرم را صدا م یهق م هق

 خواهرم؟ ییکه دلم هوات رو کرده،کجا ییبهارم کجا-
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 !؟یکرد شهیتر از همچرا منو تنها  یجونم تو چرا رفت بابا

 هم افتاد وخوابم برد. یرو میو هق هق کردم که پلک ها غیقدر داد و ج آن

 

 

 

را که هنگام خواب بغل کرده بودم را مشاهده کردم،عکس من و بهار بود که  یشدم،قاب عکس داریاز خواب که ب 

س دو عک نیاز ما گرفته بود،البته بهتر یمادر اتفاق میرفت یدر باغ مشترکمان از درخت باال م میکه داشت یهنگام

 نفرِمان بود.

 افتد! یقرار است ب یکنم اتفاق بد یدلم گرفته وحس م امروز

 که مرا از پدر وخواهرم جدا کردند. یاز کسان متنفرم

 دلبران... گریاو ما را گرفت از چنگ د عشق

 ! میجان باخت یدان،ولیم نیاز ا میبرون برد تن

 }یکاشان_{محتشم

 

 

 {کانین{

 

 .میساز یناک و لجن آور پاک م میرا از فرد ب ایدن شهیهم یبرا ده،امروزیبه ارمغان رس دنیرس روز

 رفت! رونیقبل ب قهیدق یراد س انیاز سرهنگ بودم ک یتخت نشسته و در انتظار خبر یرو
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 رو به رو که .. لیدوخته بودم به موبا چشم

 آورد. رونیمرا از افکارم ب یگلوله ا یصدا که

 کشته شد؟! یچه کس یعنی

 آمد از پله ها به سمت باال حرکت کردم. یرفتم ،صدا از باال م رونیاز اتاق ب عیسر

 آمد. دیدر وجودم پد یلحظه حس بد کیبودند، ستادهیکه عشق من در آن بود ا یاتاق یجلو انیک یها گاردیباد

 ...دمیکه د یکرد؛پا تند کردم با صحنه حالم را بد  الدیم یطانیش یاول را که برداشتم خنده  قدم

 

 

 

 در سرش خورده بود. چشمان معصومش بسته بود! قایکه دق یکف اتاق افتاده بود ،وگلوله ا نفسم

 زنده نبود! گریشده بود،و د دیسف صورتش

 سرهنگ را خراب کنم. یتمام نقشه ها ستادندیجا ا نیتوانستم با ا ینم

 

 کردم و به سمت اتاق حرکت کردم. پاتند

چشم  یدخترک یبار دلم برا نیاول ینشستم؛برا نیزم یحال رو یدرب را بسته م وپشت در ب دمیاتاق که رس به

 بود اما قسمت من نبود! دیلرز یرنگ

 چرا؟! آخه

 دوستت دارم! مینتوانستم بهش بگو یحت

 که عشقم راگرفت!است  یاالن وقت انتقام از کس ستیبودن ن فیوقت ضع االن
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 از مرد شرور! انتقام

 کند. یآرامم م یکم نیمجازاتش قصاص است وبس وا یکردم ول یدست من بود اورا قطعه قطعه م اگر

 خودم خواندم: یمتن را برا نیا و

 

 از آدما یبعض یجا

 شودیپُر نم یزندگ در

  شودیم زخم

 ...! ماندیاَبد م تا

 }یعبدالله_درضای{حم

 

 

 {انی{ک

 

 است! یامروز روز بزرگ دمیرنگم کش یبر کت وشلوار مشک یدست

 بود گفتم: ستادهیا میکه روبه رو الدیم به

 .ایدنبالم ب-

 چشم.-

ش گلوله در مغز کی یعنی نیجذاب نبود و ا میبرا دنشیزجر کش گریراه افتادم د یسمت اتاق دخترک چشم رنگ وبه

 کردن. یخال
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 .دمیکش میبه اسلحه کنار پهلو یدست

 رو به رو شدم که حالت تهوع آور بود! یرا باز کردم و با صحنه  در

 همه جارا برداشته. شیبود که بو یجان یمانند جسد ب بدنش

 نگاهش کردم . یرا باز کرد با پوزخند چشمانش

 همان پوزخند بر لب گفتم: با

 !دهیوقت مردن رس-

 شد گفت: یم دهیاندک شن یلیکه خ ییحال وباصدا یب

 وقته که مُردم! یلیمن خ-

 کنه؟! یزبونه درازت هنوز کار م نمیب یم-

 کرده بودم که به کارتیاخه مگه من چ یکن یکس فکر نم چیکه به ه یآدم پست فطرت هست کیازت متنفرم تو -

 !م؟یروز انداخت نیا

 چرا؟! یدون یساکت شو،م-

 برم! یلذت م چون

 

 .دمیکردم که ترس را در چهره اش د یبلند ی خنده

 وجود ترسش لبانش را حرکت داد وگفت: با

 تو... یمن مرگ رو احساس کردم ول-

 کنن وتقاص پس یم رتینداشته باشه آخر دستگ یباهات کار یو کس یراست راست بچرخ یتون ینم شهیکه هم تو

 ...ید یم
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 ...یب یرو که سر دخترا ییهمه شکنجه ها تقاص

 رفت اما با آرامش گفتم: یاعصابم راه م یرو داشت

 رو که بردم! یاره تقاص لذت ها-

 استخر دفنش کند.. یکیسپردم بعد از رفتن من بکشتش و در نزد الدیم به

 

له که قرار بود معام ییبه سمت جا نمیرفتم وبعداز سوار شدن در ماش نگیحرکت کردم،به سمت پارک نییسمت پا ب

 انجام بشود رفتم.

 

 {الدی{م

 

 .فیبه دخترک رو به روم زل زدم ح انیاز رفتن ک بعد

 کنم. یچیسرپ انیتوانستم از دستورات ک یکه نم فیح

 :دمیزد  را شن یکه در آن آرامش موج م یصدا

 م؟یکش یچرا نم-

 ؟یریبم یدوست دار یلیخ-

 اره!-

 باال انداختم وگفتم: یابرو

 چه خوب.-

 غرق در خون شد.. فشیو گلوله به سرش اصابت کرد و تن نح دمیحرکت ماشه را کش کیام را باال اورم با  اسلحه
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 همه خباثتم! نیکردم از ا یبلند ی خنده

 رفت. نییروبه روش پا یصحنه  دنیومتوجه شدم همان دکترک باال آمد وبا د دمیراشن ییپا یصدا

 زدم وبا خودم گفتم: یپوزخند

 !امدیگُل کرده، ناراحت شده از ترس من جلو ن شیحس انسان دوست هیهرچ-

  

 

 استخر دفن کنند. کیدختر را نزد نینفر را صدا زدم تا جسد ا چند

 

 {کانی{ن

 

 .کرد یم ییخودنما یصفحه گوش یرفتم،اسم سرهنگ رو لیسمت موبا عیزنگ خورد.سر لمیفکر بودم که موبا در

 تماس را برقرار کردم: عیسر

 شد؟ یالو سرهنگ چ-

 گفت: تند

 عمارت هستن خودتو آماده کن.  کینزد سایپل-

 ؟یچ انیچشم،فقط ک-

 سرهنگ تماس راقطع کرده بود. اما

قرار  سیپل ریعمارت حرکت کردم،به سرهنگ گفته بودم آژ یاسلحه ام را در آوردم و به سمت قسمت اصل عیسر

 متوجه آن ها نشه و فرار نکنند. یندهند تا کس
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رفت احترام گذاشت وبهش اشاره کردم که  یکه داشت به سمت عمارت م دمیرا د یسروان محمد دمیرس یوقت

 رفتند. یم الدیم یافراد رفتم چند نفر داشتند به سمت خانه  هیسمت بق عیبره،خودم سر

تند و گرف الدیبودند داخل خانه اش و فرصت فرار را از م ختهیام را کج کردم وبه سمت آن ها رفتم بچه ها ر راه

 گفت: اریبا تعجب بس دیکردند من را که د رشیدستگ

 تو...تو...پ...-

 زدم وگفتم: یپوزخند

 

 !سمیاره من پل-

 گفتم: هیبه بق و

 

 تا فرار نکردند. عیهم داخل عمارت هستند سر هینش،بقیببر-

 کرد. یبود که با نفرت بهم نگاه م یالدیلحظه م نیرفتند و در آخر عیاحترام گذاشتن و سر 

 .ندازندیب یبودم هنوز عشق مرا دفن نکرده اند به بچه ها دستور دادم سمت استخر ببرن و نگاه مطمئن

 

 دوستانم بود رفتم. یکیکه  یسمت سروان احمد به

 گذاشت وگفت: یاحترام

 

 !دیخسته نباش-
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 زدم وگفتم: یاندک لبخند

 

 .دینکردم شما خسته نباش یکار خاص-

 :دمیپرس عیسر

 

 شد؟ یچ انیک-

ده معامله شو انجام ب انیرفته بودن که قرار بود ک یزود به مکان یلیدونم بچه ها خ یکه م ییندارم تا جا یخبر قطع- 

 خوره. یقلبش م کینزد یریدر هنگام فرار ت انمیک دمیطور که شن نیکردند و ا رشیدستگ عیسر یلیخ

 ها رفتم. نیاز ماش یکیتکون دادم وبه سمت  یسر

 خوام باهاش صحبت کنم. یچون م رهینَم دوارمیام یراد بودم ول انیک یریاز دستگ خوشحال

 

 در آوردم و با سرهنگ تماس گرفتم. بمیرا از داخل ج لیموبا

 الو سرهنگ؟-

 د؟یکرد رشونیبگو سرگرد،دستگ-

 شد؟ یچ انیشدند،ک ریاره همه دستگ-

 !یعال شهیمثل هم-

 د؟یگ ینم انیچرا از ک-

 !یبدون دیهست که با یجا حرف مهم نیا یایب دیمارستانه،بایخورده ب ریت انمیشدند،ک ریهمه دستگ-

 افتاد؟ یاتفاق-
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 .اینه فقط ب-

 مارستان؟یکدوم ب-

 ...مارستانیب-

 .امیاالن م-

 

 راندم. مارستانیشدم وبه سمت ب نیماش سوار

 بود؟! یچه حرف مهم یعنی

 را پارک کردم و به سمت داخل حرکت کردم. نیماش عیسر دمیرس یراندم.وقت یسرعت م نیباالتر با

 

 به سمتش رفتم. عیبود.سر ستادهیاز اتاق ها ا یکی یکه جلو دمیرا د سرهنگ

 شده؟! یچ-

 شانه ام گذاشت و گفت: یرا رو دستش

 

 .ایهمراهم ب-

 اتاق را باز کرد. در

 شد. انیراد نما انیک یچهره  و

 بسته بود،و چهره اش مجروح! چشمانش

تنها  انیسرهنگ خواسته من با ک دمیمحکم وارد اتاق شدم،درب اتاق بسته شد سرم را برگرداندم فهم یقدم ها با

 باشم.
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 درب باز شد. یاز صدا چشمانش

 

 تعجب کرد و بعد به حالت اولش برگشت. یاش که به من افتاد اول کم نگاه

 زدم و گفتم: یتر رفتم،پوزخند کینزد

 

 ؟یافت یب سایدست پل یتا حاال فکرشو کرده بود-

 گه: یزنه و م یم یمن پوزخند مطابق

 شکنجه ها لذت داشتند که بخواهم فکرشو از ذهنم پاک کنم. نقدریا یآره،ول-

 من لذت بخشه! یاعدام شدنه توهم برا-

 !؟یرو بهم بزن ییحرفا هیگفت قراره  سرهنگ

 باشه. سیکردم برادر اون دختره پل یوقت فکرشو هم نم چیه-

 حرف نامفهومش به فکر رفتم و گفتم: از

 

 کدوم دختره؟-

 !نایسا-

 :دمیاش را گرفتم و غر قهی عینفسم تنگ شد سر نایاسم سا دنیشن از

 

 .اریمنو ن زیاسم خواهر عز-

 



 طعم تلخ شکنجه

 
160 

 

 زنم: یم ادیکند که فر یم یبلند ی خنده

 چه مرگته؟-

 االن ازش بچه دارم! ،منیگ یکه م یاون خواهر-

 کنم. یحواله صورتش م یشم ومشت یم وانهیکه چه عرض کنم د یحرفم عصب نیا دنیشن از

 که؟یمرت یزن یخود م یچرا حرف ب-

 نکن. فیخواهرمنو کث اسم

 رم. یکنم وبه سمت در م یاشو ول م قهی

 

 من به سمتم آمد. دنینشسته بود که با د یصندل یرو سرهنگ

 

 

 برد. یم یو به سمت صندل ردیگ یرا م دستم

 !کان؟یشد ن یچ-

خوشحال باش که تقاصش  یحالت بده ول یلیدونم االن خ یم-:دیگو یکنم  که م یزنم و فقط نگاهش م ینم یحرف

 .دهیرو م

 گفت؟ یم یسرهنگ چ-

 باردار بوده؟! کهیمرت نیپاکم از ا خواهر

 عاشق من بود. نایسا دوروغه

 :کنمیزارم و باخودم تکرار م یسرم م یرا رو دستم
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 عاشق من بود... نایسا-

 

 .شونیدیچند وقته ند یدون یمادرو پدرت م شیبرو پ یسر پا باش دیتو االن با کانیدونم ن یم-

 وقت بود که فراموششون کرده بودم. یلیاسم مادر و پدرم آه از نهادم بلند شد،دلم گرفت خ با

 

 که مثل پدر بود برام! یکنم رو به مرد یرا بلند م سرم

 برام! گاه بوده هیتک مثل

 باردار بوده؟ کهیمرت نیاز ا نایسا دیدیفهم یشما چطور-

 گفت:  ششیمنم رفتم پ نمیرو بب یکیخوام  یبه هوش اومد گفت م یوقت-

 

 کنم. یبچه دارم،ازم خواست ازش نگهدار هیمن -

 کرد و ادامه داد: ی خنده

 

م اس یبچه مادر نداره گفت نه مادرش مرده گفتم تا نگ نیمگه ا دمیپرورشگاه ازش پرس نشیگفت که نفرست-

 که خواهر تو هست. دمیفر تازه اون جا فهم ونیهما نایدارم گفت سا یبوده بچه رو نگه نم یمادرش چ

 

 سم؟یمن پل دینفهم یباهوش نیبه ا انیک یعنی-

 .دهیفهم دمیشا-
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 که بچه اش هست رو داد؟ ییادرس جا-

 .یاریبچه رو ب یبر دمیمناسب ادرسش رو م تیموقع کیاره،-

 زدم که سرهنگ دستم را گرفت وگفت: یلبخند

 

 تموم شد! یهمه چ-

 اعتراف کرده... یراحت نیبه ا میگرفته باش یراحت نیمرد شکنجه گر،خشن رو به ا نیکنم ا یهنوز باور نم-

 

 

 !ناستیکه مادر بچه اش سا نیبچه داره و ا هیکرده  اعتراف

حکم اعدامش  گهیوچندروزه د دهیبه اخر خط رس انیکه ک یکن یفکر نم نیباش جوون،چرا به ا شیمثبت اند-

 شه. یامضا م یتوسط قاض

 

 رسه. یاعمالش م یبه سزا انیخداروشکر که ک-

 ...ییبازجو یاداره برا ایسر خونتون استراحت کن فردا ب هیبرو -:دیگو یزند و م یم یلبخند سرهنگ

 چشم.-

گذازد تا  یدرب اتاق م یهم جلو گریدو سرباز داخل اتاق و دوسرباز د شتریب نانیاطم یکه سرهنگ برا نمیب یم و

 به ذهنش راه ندهد. بیوغر بیعج یفکرا انیک

 

 مادر و پدرم ! دنید یکشد برا یکنم دلم پر م یم یراست به سمت خانه رانندگ کیشوم  یکه خارج م مارستانیب از
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 کرده. دهیکه داغ فرزندشان مطمئنن کمرشان را خم یو پدر مادر

 

 

 شود. یانداز م نیطن فونیمادرم از پشت آ یگرفته  یزنم و صدا یرا م زنگ

 بله؟!-

 شود. یحواسم  پرت م یتنگ شده که به کل شیصدا یدهم آن قدر دلم برا ینم یجواب

 بله؟-

 ؟ید یجواب نم یمزاحم مگه

 :میگو یزنم و م یم ایرا به در دل

 

 بازکن مامانم!-

 پسرکم؟! ییتو-

 دلم باز کن درو. زیاره عز-

 تو قربونت بشم. ایب-:دیگو یاشک آلود م یمامان با صدا و

 باز شد. یمیمال یبا صدا ودرب

 یکه ماه مانیبایسرسبزمان و حوض ز اطیکرد،ح یقهقه مان خانه را پر م یصدا یگذاشتم که زمان یدر خانه  قدم

 در آن شناور بود. نایبه انتخاب سا ییبایز یها

 

 شد. یم یرفتم خاطراتمان در ذهنم تداع یکه جلو تر م یقدم کیهر
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کنان به  هیکرده،گر رشیروزگار پ یها یدهم  که لجباز یم یباز شدن درب خانه صورتم از اطرافم به مادر یصدا با

 داشتم. یرا بلند تر بر م میو من هم قدم ها دیدو یسمتم م

 

 

 

 

 خواهم فرار کنم. یم ایبغلم کرده بود گو یرا در بغلم انداخت و طور ودشخ

خواهرت مرد  ینیمادر بب یپسرمو از دست دادم نبود نیپسرکم،دلم برات تنگ شده بود مادر،گفتم نازن یاومد-

 !ینبود

 هاش! هیخون شد از گر دلم

خودت رو عذاب  نقدریشه شما به خاطرش ا یهم ناراحت م نایسا نجامیدل من،نگاه مامان من االن ا زینکن عز هیگر-

 .یبد

دفعه زنگ  نیاما ا یزد یزنگ م کیحداقل  یرفت یم تیمامور شهیم،همیکه من وپدرت دست تنها بود یکجا بود-

 ...یمردم از نگران یهم نزد

 ببخش مامانم.-

 لحنم را عوض کنم: یکردم کم یکرد،سع یم هیطور آزادانه گر نیوهم

 !؟یدر نگه دار یمنِ خسته رو جلو یخوا ین مماما-

 لحظه از من جدا شد وگفت: کی
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 .زمیتو عز میبر ایخدا مرگم بده ب-

 کردم وگفتم: یاخم

 

 مامان،خدانکنه؟ هیچه حرف نیا-

 

 دلتنگته.. یادیکه اونم ز ادیتو زنگ بزنم باباتم ب میبر ایپسرکم حاال ب گهیاخم نکن د-

 

 .میزدم ،دستش را گرفتم وباهم به سمت خانه رفت شیبه رو یلبخند

 .میبود که چهار نفرمان در مشهد انداخته بود یدر خانه که گذاشتم چشمم به تابلو عکس پا

 بود. مانیمسافرت ها نیاز بهتر یکی

 .دمیاشک را در چشمانش د دنیکه جوش دمیسمت مامان چرخ به

 کردم. یباهاش صحبت م دیبا

 !؟یخوشمزه بد ییچا هیمن  به یخوا یمامان نم-

 چشمانش را پاک کرد و گفت: ریز یاشک ها عیسر

 

 تو آشپز خونه. میبر ایب زمیچرا عز-

 .اوردیب ییچا مینشستم و او هم  سمت سماور رفت تا برا زیمن پشت م میسمت آشپز خانه که رفت به

 صحبت بود. یبرا یخوب یتیموقع االن

 گذاشت که گفتم: زیم یرا رو ییچا
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 مامان باهات حرف دارم. نیبش-

 نشست. یصندل یرو میبه رو رو

 شده مامان؟ یجانم چ-

 .ناستیمامان در مورده سا-

 و گفت: نیغمگ صورتش

 شده مادر؟ یچ-

 فوت کرد؟ یچطور نایسا دیدون یشما م-

 !دنیا درگرگ ه زکمویبود گرفتارمون شد،عز یبتیچه مص نیاره مادر،اخه ا-:دیگو یشود که م یم یاشک چشمانش

 که افتاده. ینکن،اتفاق هیگر-

 کنم چون پسر خوشگلم روبه روم هست. ینم هیاره،گر-

 آن ها زدم. یرو یرا گرفتم وبوسه  دستش

 شدم. یمامان راستش متوجه موضوع-

 شده؟! یچ-گفت: یمملو از نگران یچهره  با

 

 

 

 

 خواست نگرانش کنم. ینم دلم
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 .میرابگو قتیمجبور بودم حق یول

 دانست. یموضوع را م نیخود ا دیشا

 د؟یدونست یقبل از مرگ باردار بوده،شما م نایسرهنگ امروز گفت،سا-

 خب...راستش...-

 !دیدونست یپس م-

 بخوانم. شیبایتوانستم در چشمان ز یرا م یمانیپش

 خدا بچه اش مرده اصال. م،بهیدونست یفقط من وبابات م-

 ه اش مرده:به انها گفته بچ نایکرده بود که سا تعجب

 از سرهنگ بشنوم! دید،بایرا بگ یمهم نیموضوع به ا دیبودم که شما من رو قابل ندونست بهیغر یلیمن خ یعنی-

 چرا من متوجه نشدم؟ فقط

قبول  ،مایبر تیمامور یچند ماه یچهار ماهه بود تو هم قرار بود برا نایسا میدیموضوع را فهم نیما ا یپسرم وقت-

صفراشو  سهیک نایسا میگفت یاومد یوقت ادتهیآمد گفتن بچه اش مرده، ایبه دن یوقت یول ادیب ایبچه اش به دن میکرد

 عمل کرده؟

 تکون دادم. یسر

 بچه اش نمرده!-

 که زدم شکه شد وگفت: یحرف با

 مادر؟ یگ یم یچ-

 گفت بچه اش مرده. دکتر

 ه؟یبچه اش اصال ک یبابا دیدونست یمامان شما م-
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 .مشیبود دهیبار از دور د کی-

 زدم وگفتم: یپورخند

 نایشد،که اعتراف کرده بچه اش زنده اس گفت بچه از سا یبزرگ محسوب م یاز خالفکارا یکیاون مرد -

 .ارمیرم بچه رو م یمناسب م تیموقع کیبوده،ادرسشو داده به سرهنگ منم تو 

 شده بود. نگران

 شه؟یم یاالن اون مردک چ-

 نترس حکمش اعدامِ...-

 من نوه دار شدم؟! یعنی-

 زدم وگفتم: یلبخند

 شدم. ییاره مامانم منم دا-

 

 

 

 انداز شد. نیزنگ در خانه طن یصدا میطور که نسشته بود همان

 .رمیمامان شما برو صورتتو بشور من م-

 .ستادمیدر منتظر ا یرا فشار دادم و جلو دم،دکمهیرا د بانمیپشت یرفتم و چهره  فونیسمت آ به

 

 به هم افتاد. که چشمانمان

 .دمیاندوه آن را فرا گرفته د یاشک را در چشمان نم
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 !کانمین-

 

 

 

 {باران{

 

 خانه که زنگ  خورد حواسم جمع شد. تلفن

 کند. یشنوم که مامان با تلفن صحبت م یم

 باران دخترم با تو کار دارند.-

 به من زنگ بزند. ایمن باشد  ادیکه به  ستین یروزها کس نیا

 زنم. یم یولبخند رمیگ یرا از مامان م تلفن

 !د؟ییالو،بفرما-

 .یسالم خانوم اکبر-

 سالم،شما؟-

 هستم. انیسرهنگ مهدو-

 نشناختم... دیسرهنگ،ببخش دیخوب-

 .یکالنتر دیایخوام فردا ب یازتون م ست،راستشین یمشکل-

 چرا؟-

 د؟یکرد رشیدستگ
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 منتظرتم. ایاره دخترم فردا ب-

 گفتم: یوصف نشدن یخوشحال با

 .امیمتشکرم سرهنگ چشم حتما م-

 

 

 را پارک کردم. نیاداره توقف کردم،ماش یرو روبه

 به سمت اداره حرکت کردم. و

 بود احترام گذاشت: ستادهیدرب اداره  ا یکه جلو یورودم سرباز با

 سالم،جناب سرگرد حالتون خوبه؟-

 زدم وگفتم: یلبخند

 سالم،ممنون.-

 به در زدم که با گفتند: یراه هم را به سمت اتاق سرهنگ کج کردم،تقه  و

 تو! ایب-

 اتاق شدم. وارد

 زد و به طرفم آمد. یمن لبخند دنیبا د سرهنگ

 !یخوش اومد-

 .رمیممنون،راستش اومدم ادرس رو ازتون بگ-

 .نیبش ایفعال ب-

 نشستم. یصندل نیتر کینزد یرو
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 خب؟-

 کشتتش. انیکه ک ادیب یهمون مردا از یکیامروز قرار دختر -

 چه کار کنم؟ دیمن با-

 با دخترِ صحبت کن.-

 باشه.-

 

 انداز شد. نیدرب در اتاق طن یصدا

 کرد. انیرا دوباره ب یتکرار الوگیسرهنگ د و

 تو.. ایب-

 

 شود. یم انینما یدختر فیباز شد وقامت نح در

 نفر است. کی هیشوم شب یمنگ م یکنم لحظه  یکه م نگاهش

 !یآر

 آدماش او را از من گرفت. یروزگار و بد یها یآورد اما سخت دیدر بطن وجودم پد یکه حس یهمان دخترک هیشب

 شود. یترس مشاهده م یآورم،در چهره اش کم یپرسش گر سرهنگ سرم را باال م یصدا با

 سرگرد؟!-

 خوبه؟ حالت

 واژه... کی فقط

 خوبم.-
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 کرد. ینشسته بود و به ما نگاه م یصندل یرخانم که روچ یرا به سمت دخترک م صورتم

 به ما کرد و گفت: ینگاه سرهنگ

 زارم. یسرگرد تنهاتون م-

 تکون دادم. یسر

 سمت دخترک حرکت کردم. وبه

 کند. یم یشود وسالم یحرکت من به سمتش بلند م با

 .دییبفرما-

 بهتون گفت قاتل رو گرفتند؟ سرهنگ

 زد گفت: یوج مکه در صورتش م یخوشحال با

 بله گفتند.-

 شه. یراد قصاص م انیدونم،خب ک یاومدنتونو نم لیاما من دل-

 گفت: یآرام اریبس یانداخت وبا صدا نییرا پا سرش

 

 اول به سرهنگ درمورد دوستم گفتم. یخب راستش من همون روزا-

 از موضوع اطالع ندارم؟! د،منیبگ گهیبار د کیشه  یم-

 

 

 کند. یآورد وبه چشمانم نگاه م یرا باال م سرش

 بودند. دهیدوستم رو دزد-
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 شه. یداره جالب م موضوع

 

 .دیتر بگ قیخب،دق-

 کنم. یافتد،هنگ م یسرهنگ جا خوش کرده م زیکه روز م یبه عکس چشمانم

 کنم. ینگاه م شیبایبه چشمان ز رمیگ یکنم و عکس را م یدراز م دست

 کنم. یرا با خود تکرار م نامش

 انمهریآر بهار

 ساله. هفده

 د؟یببخش-

 شوم. یم رهیخ میآورم و به دخترک روبه رو یم نییرا پا عکس

 

 د؟یمتوجه حرف هام شد-

 .دیپرت شد لطفا بگ یخوام حواسم به کل یمعذرت م یلیخ-

باله دن یکس گهیکردند اما با فوت پدرش د تیگردند البته پدر و مادرش هم شکا یخب سرهنگ گفتند دنبالش م-

 کردند. دایپ دهیکه بهار رو دزد یکاراش نبود اما سرهنگ گفت کس

 

 د؟یشه اسمشون رو عرض کن یم-
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 :دیگو یکه لرزش دارد م یاندازد وبا صدا یم نییسرش را پا دوباره

 .انمهریبهار آر-

 

 به جونم افتاد. ینامش لرز دنیشن با

 م:را در دستم فشردم و باال اوردم و روبه روش گفت عکس

 نه؟یهم-

 

 شیاشک ها دیبلند شد و به سمت عکس اومد از دستم کش یصندل یبه عکس شد از رو رهیرا باال اورد و خ سرش

 ..ختندیر یگلوله گلوله از صورتش م

 حرکت بودم. نیو من هنوز در شک ا دمیشن یرو م شیزمزمه ها یصدا

 

 !م؟یچقدر دنبالت گشت یدون یم ییخواهرم کجا-

 

 :دیگو یآورد و م یرا به سمتم باال م سرش

 حالش خوبه؟-

 کجاست؟ االن

 

 بدم؟! یدونم جوابش را چ ینم واقعا
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 :دمیبغض دارش را شن یصدا

 سر بهار من اومد؟ ییچه بال دیبگ دیدوست دار یجناب سرگرد جون هرک-

 

 بهار را دارد. تیو همان معصوم ییرایکنم همان گ ینگاه م یچشم ها به

 

 :میگو یم یخش دار یکنم وبا صدا یم سیرا خ لبم

 !هیپزشک قانون-

 

 شود: یم یآورد چشم هاش دوباره اشک یتعجب سرش را باال م با

 مرده؟!-

 

 کنم. یافتد که بالفاصله پاکش م یم نییاز گوشه چشمم پا یاشک

 :دیکش ادیسوخت داد زد،فر یهاش که جگرم م هیگر با

 !رم؟یم یبهار من زند ه اس وگرنه من م دیکه زنده اس بگ دیسرگرد توروخدا بگ-

 

 برد: یرا به سمت باال م سرش

 به روزمون اومد. یچند ماه چ نیا یدون یخواهرمو نبر تو که م یپشت وپناهمو برد یخدا جونم بابامو برد-
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گوش فلک را  غشیروم که ج یزند به سمتش م یدهد و به سر و صورت خود م یلحظه جنون بهش دست م کی ایگو

 کند. یکر م

 

 آروم باش! سیه-

  

 کنم آرامش کند. یخانوم خواهش م سیپل کیزنم و از  یم داد

 

 شود. یبلند م لمیموبا یروم صدا یکه م رونیاتاق ب از

 آورم. یرا از داخلش در م لیکنم و موبا یشلوارم م بیدر ج دست

 کنم. یتماس را وصل م یشماره دکتر محب دنید با

 الو،سالم دکتر!-

 پشت تلفن بگم کارم رو؟ ایجا  نیا یایب یتون یسالم،سرگرد م کیعل-

 هست؟ یدر چه مورد-

 همون دخترِ است! هیکالبد شکاف یبرا-

  

 گم: یکنم و م یمکث م یاندک

 ام. یاالن م-

 فعال. نمتیبیم-

 .میگو یلب م ریز یخداحافظ آروم و
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 کرد رفتم: یسمت سرهنگ که نگاهم م به

 ؟یباهاش صحبت کرد-

 اره.-

 !ه؟یدخترِ خوب-

 

 اندازم: یباال م ییابرو

 !تش؟یشناس یشما بهتر م ایدوم،گوینم-

 

 .هیاومد دختر خوب یم ادیجا ز نیشناسمش به خاطر مرگ پدرش ا یاره م-

 د؟یشه آدرس رو بهم بد یاز دست شما،م-

 

 :دیگو یآمده باشه م ادشانی یزیکه تازه چ یافراد مثل

 .ارمیاره،صب کن برم ب-

 

به سمت در  دهیخم یافتد که با کمر یشوم،چشمم به آن دختر م یو منتظرش م میگو یلب م ریز یکوتاه چشم

 یپاتند م نیحالش به مقصدش برسانم به خاطر هم نیکه او را با ا رمیگ یم میلحظه تصم کیرود در  یم یخروج

 :میگو یشوم م یکه م کشیکنم نزد

 خانوم...-
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 کند: یگردد،پرسش گر نگاهم م یمن بر م یباصدا

 د؟یبا من هست-

 

 

 

 دهم : یتکون م سر

 گفتم برسونمتون!-

 رم. یمن خودم م یممنون ول یلیخ-

 

 گفتم: یتفاوت یلحن ب با

 آم. یمن االن م دیپس لطفا صبر کن ستمیرفتن ن هیمن اهل حاش-

 

شانه ام  یدست رو یدر دستش بود گرفتم با لبخند به سمت سرهنگ رفتم که نظاره گرمان بود،آدرس را که و

 گذاشت گفت:

 در موردش فکر کن!-

 

 کنم. یم یزنم وخداحافظ یم یجوابش لبخند اندک در

 توانم ذهنم را از آن دخترک پاک کنم؟! یم چطور
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 کنم؟! میها یگرفتار ریرا درگ یگریتوانم دختر د یم چگونه

 

 درب منتظرم است. یروم دخترک جلو یکه م یسمت درب خروج به

 :میگو یکوتاه م یواژه  با

 .ایدنبالم ب-

 

 .دیآ یاوهم جوجه وار پشت سرم م و

 یفهمم سر در گم است رو یکنم م یشوم نگاه اش که م یشوم ومنتظر او م یزنم خودم سوار م یرا که م ریگ دزد

 عقب! ای ندیجلو بنش یصندل

 .ندینش یم یصندل یکند و آرام رو یبا خودش درب جلو را باز م یریبعد از درگ و

 :دیگو یم داسیکه هنوز آشکار بغضش پ یصدا با

 شه بپرسم؟ یسوال م هیبازم ممنونم،فقط -

 

 اندازم که مانند گربه شرک شده است. یم یچهره اش نگاه به

 گردم. یبه حالت قبلم باز م عیاما سر دیآ یلحظه خنده بر لبم م کیاش  هیتشب از

 زدم؟! یمن حرف خنده دار-

 

 :رمیگ یرا گاز م لبم

 د؟ینه شرمنده،سوالتونو بپرس-
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 پا و آن پا کرد وگفت: نیا یکم

 شه؟ یم یاالن بهار چ-

 

 کند. یکنم با چهره ناراحت اما مشتاق نگاهم م یبهش م ینگاه

 اد؟یب شیجواب کالبد شکاف دیبا-

 

 د.چرخان یو سرش را به سمت مخالف م دیگو یم یآهان

 د؟یشه آدرس خونتون رو بگ یم-

 

 :دیگو یم نییپا یسر با

 بهشت زهرا. دیشه منو ببر یم-

 حتما.-

 کنم. یسمت بهشت زهرا حرکت م وبه

 

 

 

 ...یممنون آقا-

 فر. ونیهما کانیفر...ن ونیهما-
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 بله،بازم متشکرم.-

 کنم. یکج م یدهم و راهم را به سمت پزشک قانون یتکون م شیبرا یسر

 

 

 

 افتد. یم اهشیشانه ام چشمم به چشمان س یگذاشتن دستش رو با

 ؟یدوستش داشت-

 

 کنم. یفقط نگاهش م ومن

 .میتو اتاق من صحبت کن میبر ایب-

 

 .میرو یباهم به سمت اتاقش م و

 کنم: یزبان باز م نمینش یکه م یصندل یرو

 !د؟یبگ دیخوا یدکتر نم-

 .نمیچرا بذار بش-

 ارد.گذ یم میروبه رو ییصندل و

 خب؟-

 شده بود. دزیا روسیکه بدنش آلوده به و نیو ا دیشد ادیراستش علت مرگ که اعت-
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 کنم. یرا درک م شیآن حالت ها یتازه معنا و

 اش را! یلعنت کند باعث و بان چاره،خدایب دخترک

 

 د؟ید یاجازه رخصت م-

 اجازه ماهم دست شماست.-

 پس خدانگهدار.-

 

 

 شنوم. یبه سالمت گفتنش را م و

فهمم آدرس به ظاهر خواهر زاده ام  یآورمش م یکه م رونیشوم ب یم یکنم متوجه کاغذ یکه م بمیدر ج دست

 است.

 .دیآ یبر لبانم م یاسم خواهر زاده لبخند با

 کنم تا به آدرس مورد نظرم بردم. یحرکت م نمیسمت ماش به

ا و ب کیش اریآپارتمان بس کی یدم،جلویرد نظرم رسبه مکان مو میافکار ذهن یریو درگ یاز مدت زمان طوالن وبعد

 شدم. ادهیپ نیاز ماش بایز ینما کی

 :دیچیدر گوشم پ ینازک زن یبعد صدا ی هیطبقه دوم را فشردم،ثان یکه مطلق بود برا یبردم و زنگ دست

 بله؟-

 اومدم. انیاز طرف ک-

 داشته باشد! یداغون  نیدرب به ا ییبایز نیباز شد،باعث تعجب بود آپارتمان به ا یخش دار یدر با صدا و
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 یم یآسانسور نگاه نهییروم وبعداز زدن دکمه مورد نظر به خودم در آ یبه سمت آسانسور م یدرنگ جیه بدون

 دیدر وجودم پد یلحظه استرس کیچرخم  یدر آسانسور م یکشم که با صدا یپرپشتم م یبه موها یاندازم؛دست

 است که از خواهرکم است! ین با بچه که منشاء آن روبه رو شد دیآ یم

 آشنا است. میرسد که به شدت برا یم ییبایفشارم و با باز شدن در چشمانم به زن نسبتا ز یدرب را م زنگ

 :دیگو یشود و م یقدم م شیپ

 .دیید،بفرمایسالم خوش اومد-

که سرم را باال  یاندازم وفقط زمان ینم یخانه نگاه لیشوم به وسا یو وارد خانه م میگو یم یهم سالم و ممنون من

 است. یشوم خانه بزرگ و تجمالت یآورم فقط متوجه م یم

 

 انیمتوجه نسبت او و ک دیقبلش با یگذاشتم،ول یم انیکردم و موضوع را با او در م یشروع به حرف زدن م دیبا

 بشوم.

 ه؟یچ انینسبت شما و ک-

 اندازم. یم یراد رفته نگاه انیزه به کاز اندا شیکه ب یکند و من در چشمان یبلند م سر

 خاله شم!-

 بودم. دهید م،یگرفت یراد م انیاز ک یاطالعات میکه داشت یاو را در زمان دیآ یم ادمی تازه

 کجاست؟ دیدون یم-

 ندارم. یوقته ازش خبر یلیخ-

جا  نیآد و بودن من ا یم یشده و حکمش به زود یها زندان سیراد توسط پل انیفرم، ک ونیهما کانیمن سرگرد ن-

 که از همه مهم تره!

 .دیکن یم یهستم که شما ازش نگه دار یاون بچه  ییدا من
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مانند خواهر زاده اش از غرور  ایزد گو ینم یجالب بود که حرف دم،امایچشمه اشک را در چشمانش د دنیجوش

 زد. یم یونه حرف ختیر یاز چشمانش م یبرخوردار بود که نه اشک یخاص

 تا من ببرمش. دیاریشه بچه رو ب یم-

 نصب است. یمانند یدرب آن حلقه عروسک یرود که رو یم یشود و به سمت اتاق یبلند م یحرف چیه بدون

 آورم. یقربان صدقه رفتنش سرم را با سرعت باال م یاندازم که با صدا یم نییپا سر

 انداز شده. نیخنده اش بر خانه طن یو صداکند  یم یکه با شوق با دستانش باز نمیب یرا م یدستانش کودک در

 بود! بایکنم چقدر ز ینگاه م میروم، در چشمان پسرک روبه رو یشوم وبه سمتشان م یبه سرعت بلند م 

 .رمشیگ یکنم و م یدراز م دست

 :رمیباعث شد چشم از او بگ میرو هیزن رو یصدا

 اسمش اهورا است.-

 :میگو یکنم و م یزبان باز م 

 من! ،خوشگلییدل دا زیعز-

 .دمیمستانه خند یکرد که غرق شدم،بعد از مدت طوالن یدلبر یمن خنده  یبا صدا 

 زنم. یبرمش،بهتون سر م یمن اهورا رو باخودم م-

 .ندینش یرود و دوباه اشک در چشمانش م یم نیلبش از ب یرو یلبخند 

 .دیصبر کن-

 گردد. یبرم یو با چمدان کوچکرود  یکه اهورا را از آن جا آورد م یسمت اتاق به

 .دیباش د،مواظبشیرو هم ببر نیا-
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 کارم. یگونه اهورا م یرو یبوسه  و

کنم غرق در  یکه به او نگاه م یروم هر دفعه  یبه سمت آسانسور م یو بعد از خدا حافظ رمیگ یچمدان را م دسته

 شوم. یو لذت م یشاد

 

*** 

 

 گرم به استقبال نوه شان آمدند. یبا آغوشاهورا را به خانه بردم مادر و پدر  یوقت

از آن روز با دوست بهار که متوجه شدم اسمش باران است مالقات کردم و در زمان دفن بهار با مادرش آشنا  بعد

 شدم.

 ما مردها! یقدر سخت بود برا چه

 .میزیجمع اشک نر انیکند در م ینم هیکه مرد که گر نیا یقدر سخت است به بهانه  چه

 

موضوع فکر  نیا یبا من در مورد باران صحبت کرده بود و حال من بودم که داشتم در باره  گریچند دفعه د سرهنگ

 کردم. یم

 

 .رمیگ یاز سرهنگ گرفته بودم تماس م یکه به تازگ یبا شماره  میفکر یاز چند روز کلنجار ها بعد

 :دیگو یبا خنده م شیسرهنگ هم در آخر حرف ها 

 سرگرد! یه دادآخر دم به تل-

 

 :دیگو یو نازکش م فیلط یصدا با
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 الو.-

 ؟یسالم،خانوم اکبر-

 

 .دمیدوباره پرس یدانستم خودش است ول یکه م نیوجود ا با

 .بدیبله بفرما-

 فر هستم. ونیسرگرد هما-

 

 شود: یخارج م یبودن اندک یاز جد شیصدا

 نشناختم. دیببخش دییعه شما-

 .نمتونیبب دیداشتم که با یعرض هیراستش  ستین یمشکل-

 افتاده؟ یاتفاق-

 باهاتون صحبت کنم. یمسئله  هیخواستم در مورد  یم ریخ-

 اون جا. دیایشه شماهم ب یخوام برم بهشت زهرا اگه م یراستش من م-

 

 کردن است؟! یگونه صحبت ها و خواستگار نیا ییخنگ آخه مگر بهشت زهرا جا دخترک

 

 .ن،فعالنمتویب یم گهیساعت د کیپس -
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فشارم و به سمت  یکنم و حوله ام را که از قبل تماس در دست داشتم  م یخداحافظ آرام او تماس را قطع م یصدا با

 گفت و گو دونفرِ و با وجود اهورا آماده کنم. کی یخودم را برا دیروم با یحمام م

 

*** 

 

زنم و او هم خودش را  یبهش م یکنم و لبخند یشوم اهورا را در دستم جا به جا م یم ادهیپ نیاز ماش دنشید با

 کند. یمن لوس م یبرا

 

 فهمم. یشوم تعجب را در صورتش م یتر که م کینزد

 .میرو یدهم و با هم به سمت سنگ قبر بهار م یکند جوابش را م یم یشود وسالم یقدم م شیپ

 خوانم. یم یلب فاتحه ا ریزنم و ز یبه سنگ قبر م یانگشتانم ضربه  با

 م؟یحرف بزن میتون یجا مک-

 

 گفت: دیتوانست د یکه نم اشک را در آن م یچشمان با

 جا. نیهم-

 

 کنمش: ینگاه م متعجب

 جا؟! نیا-

 لرزد. یچرخد مردمک چشمانش م یدهد چشمانش به سمت اهورا م یتکان م یسر
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 پسرتونه؟-

 

 :میگو یاندازم و م یباال م ییابرو

 مهمه؟-

 

 :دیگو یپاچه م دست

 د؟یزنم داشت د،یکه بهارو دوست داشت نیخواستم بدون با وجود ا ینه اصال،فقط م-

 

 زنم. یم یپوزخند

 گفت؟! یکدام دوست داشتن م از

 گذاشته بودم! شیکه سرپوش رو یآن عاشق از

 

 اهورا خواهر زادمه!-

 

 شود. یگرفته اش باز م چهره

 به من؟ دشید یم-

 :ردیگ یرا طرف اهورا م دستانش

 بغلم خاله جون. ایب-

 رود. یطور قربان صدقه اش م نیوهم
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 کنم : یرا صاف م میصدا

 یتونه از اهورا نگهدار یو نم رشدهیکه مادرم پ نیبرگشتم و با وجود اهورا و ا تیچند وقته که از مامور نیراستش ا-

 ازتون داشتم! یکه سرهنگ از شما کردند درخواست یها فیکنه   و البته تعر

 

 گفت: یلرزان یکردم با صدا یکند استرس را در بند بند وجودش درک م یم سربلند

 ؟یچه درخواست-

 

 :میگو یکنم که م یم سیکنم لبم را با زبان خ یم شیدر چشمان قهوه ا چشم

 .میبد یسروسامان مونیبه زندگ دهیبه نظرم وقتش رس-

 

 متعجب است: میخواندم که از حرف ها یچهره اش م از

 فهمم؟ یمنظورتون رو نم فر ونیهما یاقا-

 !د؟یکن یبا من ازدواج م-

 

 دهد. یم دنیو دوباره به چشمانش اجازه بار ردیگ یدهانش را م یشوکه شده بود با دست جلو یلیخ

 به من دارد! یعشق ناکام من است حس ها هیدخترک که بس شب نیسرهنگ ا یتوجه به حرف ها با

 ه؟ینظرتون چ-

 

 کند: یولکنت دار شروع به صحبت م دستپاچه
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 ..ب..گم...یخ..ب...چ-

 

 پرم: یحرفش م انیم

 .دیاسترس داشته باش ستین یازیآروم ن-

 من ش..وکه شدم واقعا.-

 کنم: ینگاهش م یجد

 .دیفکر کن یموضوع درست وحساب نیخوام به ا یازتون م-

 

 .شنهادیپ نیازتون خوشم اومد واالن با ا دمتونیکه د یراستش از روز اول-

 حس نبود! یانداخت،پس واقعا به من ب نییخجالت زده سرش را پا و

 شغلم؟ یها یبا وجود سخت دیکن یبا من زندگ دیحاضر-

 

 افتد: یصورتش م یاز چشمش به رو یاشک

 حاضرم...-

 که پدرش قاتل پدر و خواهرتونه؟! دیبش ییمادرِ بچه ا دیحاضر-

 شود: یاز صورتش روانه م شیاآرورد اشک ه یتعجب سرش را باال م با

 ...ن...بچ...ی...ایعنی-

 

 گذارم حرفش را کامل بزند: ینم
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 راد. انیک قیاون هم از طر میتصادف کرده و تازه از وجودش با خبر شد شیبچه خواهر زاده منه چند وقت پ نیاره ا-

 ؟یباهام بمون یتون یم-

 ؟یبراش مادرانه خرج کن یمعصوم بزن یبچه  نیبه ا ییکه طعنه  نیبدون ا یتون یم

 کند: یپاک م شیمانتو نیرا با آست شیها اشک

پدر و خواهرکم رو کشت  یتونم فراموش کنم چه کس یشه دوروغ چرا نم یفراموش م یعشق که باشه همه چ-

 .یول ستین یکنم؛درسته اجبار یاز فرزندش نگهدار دیوحاال با

 آورد: یرا باال م سرش

 انه عاشقتم.من عاشق یول-

 کند: یم یکوتاه یچسبد و خنده  یرا در بغلش محکم م اهورا

 پدر... یآقا میبر میتون یحاال م-

 یعشق مانیکه هردو میکن یم یرا ط ییوشانه به شانه هم راه بهشت زهرا ستمیا یزنم م یم شیبه مهربان یلبخند

 ....میرا درون آن نهفته ا

 چگونه گذشت؟! تیروزها بانهیغر تکرار«آنه»

 مه الود اندوه پنهان بود! یدر پشت پرده ها تیچَشم ها یروشن یوقت
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 !تیمبهم کودک یمن بگو از لحظه لحظه ها با

 !تیمعصومانه دست ها ییتنها از

 تیدر هجوم درد ها و غم ها یدان یم ایا

 تیو دار مالل آور دوران زندگ ریگ در

 نهفته  بود؟! ینقره ا اچهیدر یزالل قتیحق

 ،یبسپار یدوست دیخورش ییرا به پنجه طال تیامده ام تا دست ها اکنون«آنه»

 ! یها به پرواز درآور یمهربان کرانیب یدر اب 

 شکفتن و سبز شدن در انتضار توست!«آنه» نکیا و

 انتظار توست! در

 حق ای

 .میهمراه یبرا زمیدوستان عز یکنم از تمام یم تشکر




