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به نام خدا
کــه خشــک شــده و از بیــن مــی رود و تمــام  گیاهــی اســت  انســان مثــال 

کــه پژمــرده می شــود.  گلــی اســت  زیبایی هــای انســان نیــز همچــون 
گیاه از بیــن می رود  گیــاه  خشــک و پژمــرده می شــود و انســان نیــز مانند  آری؛ 

کالم، افــکار و آثــار او باقی می ماند.  امــا تنهــا 
ــا ایجــاد یــک بســـر مناســب  ــا ب انـشــارات نســل روشــن در تــالش اســت ت
در حمایــت از مولفــان و همچنیــن مانــدگاری ایده هــا، آثــار و افــکار آنهــا و 
کــه از ســطح علمــی مطلوبــی برخــوردار باشــد بــه  کتابــی ارزشــمند  بــا انـشــار 
کنــد تــا بـوانــد اثــری ســازنده را  وظیفــه ی انســانی و اعـقــادی خویــش عمــل 

گــذارد.  بــه عنــوان میراثــی ناچیــز بــرای نســل روشــن باقــی 



در  دردها  انبوه  است،  درد  سراسر  وجودم 
که  سینه ام سنگینی می کنند؛ آن قدر سنگین 

نفس کشیدن برایم دشوار است.
گناه من چه بود؟!

گناه دختری که در هفت سالگی مرد!
را  مرگ  تلخ  طعم  بار  چندین  که  دختری 

چشید!
جسمی  جز  نمانده،  چیزی  کالبدم  جز  من  از 
که مرگی ابدی را به انتظار نشسته است، جز 
هیچ گاه  که  محالی  آرزوهای  و  زخمی  روحی 

ممکن نشد.

مقدمه



سرخی خون روی دستانش چشمانش را می زد! نفسش هر لحظه تنگ و تنگ تر 
می شد، از ترس به خود می لرزید و چشمان وحشت  زده اش مدام بین جسم بی جان مرد 
و خونی که روی ملحفه ی روشن تخت پاشیده شده بود دو دو می زد! تپش سرسام آور 
قلبش سکوت اتاق تاریک را شکسته بود، گویی که می خواست از کالبدش بیرون بزند. 
نگاه از جسم خون آلود ربود، دستان لرزانش را باال برد و مقابل مردمک های غلتانش 
کشیده اش سر خورد و به آرنجش منتهی شد.  خ از البه الی انگشتان  گرفت، خون سر

مردمک های غلتان، دستان لرزان و قلبی که سرسام  آور می کوبید...
باالخره تمام شد! لحظه ی خداحافظی با کابوسی که سالیان سال با آن دست و پنجه 
نرم می کرد رسیده بود؛ خداحافظی با عذابی که ثانیه به ثانیه همزاد روزها و شب هایش بود.
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تاریکی فضای اتاق به سیاهی تقدیرش بی شباهت نبود؛ تقدیری شوم تر از قارقار 
کالغ های سیاه!

- گیتی معتمدی !
چشمان  در  چشم  و  آمد  خودش  به  بود  مقابلش  که  مردی  رگه ی  دو  صدای  با 

بازپرس میان سالی که درست سمت دیگر آن میز مستطیل شکل نشسته بود دوخت.
کنار کاغذ های سفید روی میز رها کرد و به صندلی اش تکیه داد. خودکارش را 

- نمی خوای حرف بزنی؟!
گرفت، نگاهش از چشمان ریز و نگاه نافذ بازپرس جدا  لرزش خفیف تنش شدت 
که سمت چپ  شد، داخل اتاق چرخید و سرانجام روی شیشه ی بزرگ آیینه مانندی 
که از خیلی  اتاق قرار داشت ثابت ماند. انعکاس تصویرش در آینه زنی سیاه پوش بود 
کرده بود. با صدای برخورد عمدی  قبل تر لباس عزای سرنوشت نکبت بارش را برتن 

خودکار بازپرس با میز چوبی ای که مابینشان قرار داشت متوجه موقعیتش شد.
ج ملکی، همسر شما چند روزه که به قتل رسیده و مضنون اصلی این پرونده  - تور

خود شمایید.
ج! حتی شنیدن نامش هم زجرآور بود. تور

گره کرده اش را روی میز گذاشت. کمی از صندلی فاصله گرفت و دستان 
- با هم مشکل داشتید؟

را  ناآرامش می داد، تمام این چند روز  از درون  بریده  اش خبر  کوتاه و  نفس های 
که با قفلی آهنین زبانش را به دهانش قفل زده بودند، توان  گویی  کرده بود،  سکوت 
حرف زدن نداشت و سوال های پی  در پی بازپرس فقط اضطرابش را بیشتر و چهره ی 

جدی و عبوسش، روانش را آشفته تر می ساخت.
ج می گذره و دلیل ازدواجت با اون چی بود؟ - چند سال از ازدواجت با تور

ک گرفته اش  چشمان به خون نشسته اش را آهسته بست و در ال به الی خاطرات خا
کشیده شدن صندلی  گو ش خراش  گشت اما صدای  ج  به دنبال دلیل ازدواجش با تور

بازپرس بر روی موزاییک های کف اتاق رشته ی افکارش را از هم گسست.
کستری رنگش را به  از جایش برخاست، صورتش را نزدیک برد، چشمان ریز خا

گیتی دوخت و سپس به برگه های سفید روی میز اشاره کرد.
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- همکارهای من تو کالنتری، بعد از تحقیق محل، به نتایجی رسیدن، گویا وقتی 
دوستانمون می  رسن، مقتول رو زمین بوده و شما هم باالی سرش ایستاده بودین!

مکثی کرد.
- هر چی می دونی رو بنویس.

کشید و با قدم هایی بلند از اتاق بیرون رفت. حاال  با پایان جمله اش خود را عقب 
کرده بود،  دیگر او مانده بود و آن اتاق مخوف، سرمای عجیب اتاق در وجودش رخنه 
گرفت اما نه، حرم نفس هایش هم  کرده اش را حرکت داد و مقابل دهانش  دستان یخ 

حتی ذره ای از این سرمای جانکاه نمی کاست.
که خبر از باز شدن در اتاق را می داد  گوش  آزاری  گذشت ساعت ها با صدای  بعد از 
سر بلند کرد و نگاه مضطربش به در خیره ماند. چیزی نگذشت که زنی داخل اتاق شد، 

نزدیک  شد و نگاه سردش را به گیتی دوخت.
- پاشو.

وحشت زده به زنی که مقابلش ایستاده بود نگاه کرد؛ زنی نسبتا جوان با چشمانی 
کامل کرده بود. سبز رنگ و چادری مشکی که پوشش اش را 

- با توام، می گم پاشو!
که وارد اتاق شد نگاهش را به سمت  که صدای  قدم هایی  هنوز بلند نشده بود 
که در دست  کت سفیدی  گیتی خیره شد و پا کشاند. در چشمان سیاه رنگ  بازپرس 

داشت را روی میز گذاشت.
که  تو بدن  -  نتیجه ی پزشکی قانونی اومده، اثر انگشتت روی دسته ی چاقویی 

مقتول فرو شده بود، هست!  تا روز دادگاه بازدا شت موقتی.
نامه ی پزشکی قانونی تیر خالص بود، با پایان جمله ی بازپرس نفس هایش به 
شماره افتاد، یأس، غم، ترس، دلهره، همه  در یک لحظه هجوم آوردند و در سینه اش 

تلنبار شدند. باید می دانست! می دانست که این جا آخر قصه است.
را  عزایش  رخت  که  چادری  و  بود  خورده  ظریفش  دستان  به  که  دستبندی  با 
از  کنارشان قدم برمی داشت  که  تکمیل تر می کرد به همراه همان زن و مأمور مردی 
که  گذر بود؛ راهرویی با دیوارهایی به رنگ سبز و سفید  راهروی باریک دادسرا درحال 

چشمان خوی گرفته با تاریکیش را می  زد.
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کشیده شدن دستبندش توسط  بعد از بیرون آمدن از ساختمان بزرگ دادسرا با 
مأمور زن به ناچار از پله های بلندی که به خیابان ختم می شد

که  که به سمت ون سبز رنگی  گیج بود  کرد، هنوز  یکی   یکی شروع به پایین رفتن 
که خودش را داخل ون مخصوص  کشیده شد. چیزی نگذشت  مقابل ساختمان بود 
که حس سلول های  کوچکی  دید؛ ونی با پنجره هایی آهنین و حفاظ های مربع شکل 
انفرادی را القا می کرد. چشمانی که حاال به سرخی می زدند را آرام بست و برای لحظه ای 
گاه و بی گاه ون نشان از حرکت به  کرد. تکان های  خود را در صندلی ناراحت ون رها 

سمت مقصدی بود که خودش هم نمی دانست کجاست!
با پلک هایی روی هم افتاده در میان خاطرات متروکه اش شروع به پرسه زدن کرد؛ 

خاطراتی که به تلخی همین روزهایش بود.
همراه  به  را  روز  بیشتر  می دوید،  حیاط  داخل  کوچک  حوض  دور  به  خنده کنان 
خواهران بزرگترش تنها بود، پدرش محمود به همراه مادرش بتول برای آوردن لقمه 
کوچکشان از سپیده ی صبح تا تاریکی شب در باغ ها و  نانی بر سر سفره ی خانواده ی 

کار بودند. ع خان زاده هایی که خود را مالک اصلی روستا می دانستند مشغول به  مزار
کنار  حیاط،  گوشه ی  رنگ  فیروزه ای  حوض  لبه ی  خستگی  از  بود،  گرم  هوا 
که روی دومین پله   از شمعدانی و داوودی نشست و به نارنج  گلدان های سفالی پر 
کرد؛ نارنج  گیسوان خرمایی رنگش بود نگاه  از خانه نشسته و سرگرم شانه  زدن به 
که به نامزدی احمد، پسر بزرگ عمه اش آذر درآمده  شانزده ساله بود، یک سالی بود 
از حوض  کمی آن طرف تر  که  ناهید  نارنج سرخورد و به سمت  از روی  بود. نگاهش 
کشیده شد. با چهره ای اخم آلود به لباس  ها چنگ  در حال شستن رخت چرک ها بود 
کارهای خانه باز شستن رخت  که چرا از  می زد و زیر لــب به نارنج بد و بیراه می گفت 
چرک های چند روز مانده سهم او شده. ناهید یک  سال و اندی از نارنج کوجک تر بود، 
که در همسایگیشان سکونت داشت و همه خاله توران صدایش  چند ماه قبل زنی 
می زدند شیرینی او را برای تنها پسرش خورده بود اما افسوس! معلوم نبود که کی بخت 

با آن ها یار و پول مختصر جهازشان جور می شد تا بتوانند به خانه ی بختشان بروند.
با صدای ترمزی که خبر از ایستادن ون و رسیدن به مقصد می داد از افکارش دور شد.

- رسیدیم، پیاده شو.
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نیم نگاهی به زن انداخت، ابروهای پهن و گره کرده و چهره ی بیش از حد جدیش 
گرفت و از روی صندلی بلند شد. او را به یاد آن بازپرس می انداخت. نگاه از او 

زن دستش را نزدیک  گیتی برد و چادری که حاال روی شانه هایش افتاده بود را روی 
سرش مرتب کرد. با پیاده شدن از ون نگاهش به در بزرگ آهنینی که مقابل چشمانش 
کشیده شده بود خیره ماند. پاهای  که روی آن سیم های خاردار  بود و دیوار بلندی 
گرفت، طولی  کشید و مقابل در بزرگ آبی رنگ قرار  بی جانش را به سختی روی زمین 
که آن سوی دیوار بود باز  کوچک دریچه مانند در توسط سربازی  که پنجره ی  نکشید 
شد. بعد از قرائت نامش از زبان مأمور زن در باز شد و وارد حیاط بزرگ زندان شدند.
با چادری رنگی و دمپایی های گشادی که به پاهای کشیده اش زار می زدند از اتاق 

ج شد. بازرسی خار
پاهای خسته اش دیگر نای راه  رفتن نداشت، چند قدم آخر را هم برداشت و به 
همراه مأموری که تمام مدت کنارش بود و به سمت جلو هدایتش می کرد مقابل در سبز 
رنگ بزرگی ایستاد. با باز شدن در جهانی تازه مقابل چشمان گود رفته اش نمایان شد.
سالنی بزرگ با راهرویی باریک که دو طرفش را اتاق های کوچکی با نرده های آهنین 
پر کرده بودند و زنانی با سن  و سال های متفاوت که نگاه هایشان به او دوخته شده بود. 
نگاهش با یکایکشان تالقی پیدا کرد، در چشمان پر از اندوهشان تمنای آزادی موج می زد، 
تمنا برای رهایی از آن اتاق های قفس مانند، از آن درهای غول پیکر و آن دیوارهای بلند.
که باید تا رسیدن به روز  با باز شدن دستبند از دستان خسته اش به سمت اتاقی 
می کرد،  احساس  خوبی  به  را  نگاه ها  سنگینی  برداشت.  قدم  می ماند  آن  در  دادگاه 
که مقابلش ایستاده  کرد تا به آن اتاق رسید. چند نفری  گذر  یکی یکی از مقابل اتاق ها 

بودند کمی عقب تر رفته و راه را برایش باز کردند.
- ببینم! جرمت چیه؟

نگاهش داخل اتاق چرخید، موکتی قهوه ای رنگ و سه تخت دو طبقه ی آهنی  
که در طبقه ی پایینی یکی از تخت ها دراز  گرفته بودند، دختر جوانی  فضای اتاق را 
روسری  زیر  از  که موهایش  کرد؛ دختری سفید پوست  را جلب  توجهش  بود  کشیده 

گلدارش بیرون ریخته و نیمی از صورتش را پوشانده بود.
- با توام؟ زبون نداری؟
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کنارش ایستاده بود  که  گرفت و به زن تقریبا چهل ساله ای  نگاهش را از دخترک 
گونه  ی  ابروهایی باریک و بلند و زخمی بر روی  کشیده،  کرد؛ زنی با چشمانی  نگاه 

چپش که بیشتر از باقی اعضای صورتش به چشم می آمد.
- گفتم جرمت چیه؟ واس چی آوردنت این جا؟!

گرفت، دمپایی های آبی رنگ پالستیکیش را از پایش بیرون  از او  بی اعتنا نگاه 
آورد، چند قدمی برداشت و گوشه ای از اتاق، روی زمین نشست.

- پاشو، پاشو جات اون جاست.
رد نگاه زن را گرفت و به طبقه ی باالیی تخت همان دختری که خواب بود رسید. 

از روی زمین سرد اتاق بلند شد و به سمت آن تخت رفت.
- شبا زود می گیری می خوابی، با این گیس بریده هم پچ پچ نمی کنی، مفهومه؟

به سمت زن چرخید، در چشمان فرو رفته اش خیره شد و به تأیید از حرف های او 
کوتاه می آمد و  پلک هایش را آهسته روی هم فشرد. همیشه همین طور بود! همیشه 
کردن با آدم ها ترجیح می داد. به سختی از نردبان مخصوص باال  سکوت را به بحث 
که پلک هایش روی هم افتاد و  کرد، چیزی نگذشت  رفت و خود را روی تخت رها 

خوابی ناخوانده به چشمانش دعوت شد.
- پاشو بیا! نیای همینم از کفت رفته!

ج را برایش بازسازی  که صحنه ی قتل تور با صدای زمخت زن از خوابی آشفته 
می کرد، جدا شد و روی تخت نشست.

- بیا دیگه االن تموم می شه   ها!
این  بار صدای نازک زن دیگری بود.

کشیده شد، وسط اتاق دور هم نشسته و مشغول خودن  نگاهش به سمت آن ها 
غذا بودند.

- نمیای؟
ابروهایش باال پرید.

کردن تو این جا خیلی سخته، بخور جون  - هر جور خودت می دونی! اما زندگی 
بگیری، بتونی روی پاهات وایسی.

ظریفش  صدای  که  بود  اندامی  الغر  جثه ی  ریز  زن  شد،  خیره  صدا  صاحب  به 


