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 روایت یکم: 

بهش وارد   یروز انقدر فشار عصب  هیکه    ییتا جا،  شدهیم  ریتحق  شهیکه تو جامعه هم  هرپس  یه  شایدمیا  دختر  یه  

 نهیبیو م  شهیپا م  یعنی  ؛شهیم  داریمتروکه ب  ابونیخ  هیتو  بعد از اون    .زنه یو رگشو م  کنهیم   یکه خودکش  شهیم

  ی ول   ،نهیبیدستشو م  «؟کجاست  نجایا  دم؟نبو   نجایمن ا»  گهیبا خودش م  . ستین  یو کس  ستهمتروک  ابونیخ  هیتو  

  نهیبیرو م  یهمه چ   .نهیبیرو نم  یدمآ  چی ه  کنهیهرجا رو نگاه م.  شهیاز جاش بلند م  .ستیروش ن  یخب زخم

 ه و... پر از خونو روی زمین  و همه مردن نهیزم یانسان رو نیخرآ  فهمهیکه م ییتا جا ؛ستین  چکسیه یول

 

 :روایت دوم  

و ناخواسته اونو به قتل   شهیم   ریو با دزد درگ  شهیم  دزد  هینفر تو خونش خواب بوده که متوجه حضور    ه یروز    هی

هرچند اونجا عذاب    ؛رهیم  گهیشهر د  هیو شبانه به    کنهیم   یشدن جسد رو مخف  ریو با ترس از دستگ  رسونهیم

 ... کشهیو خودش رو م رهیگیوجدان م

 

 :سوم روایت  

 )!( دشکشیصاحب خونه م ؛یدزد رهیم یکی

 

 : چهارمروایت 

 هی افتاده و    انسالیمرد م  هیسمتش جسد    هی کنم که    یصحنه قتل رو بررس  هیداده بودن که برم و    تی به من مامور

 . هم کنارشه ینامه خودکش  هیدختر جوان خودش رو کشته و  هیورش 

 

 : پنجمروایت 

 )این داستان واقعی ست!( 
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 . تو اون رابطه باشه  خواد ی نم  گهید  گهیروز پسر م  هی  نکهیداشتن تا ا  کیها با هم رابطه رمانتدختر و پسر سال  هی

 . کنهیم   یخودش و خودکش  یخونه  گردهیو بعد برم  رسونهیاون رو به قتل م  و  رهیدختر هم شبانه به خونه پسر م

 

 :  ششمروایت  

هایی که مطمئن بوده  یه دزد خانم جوان بوده که به دلیل مسائل مالی چند ماهی میشده که از خونه  ه داستانسوژ

خوره و یه نفر در خونه مورد نظر بوده و چون شریکش ولی دفعه آخر رودست می  ، کردهخالی هستن دزدی می

 هفته   یه  از  بعد ...کنههایت اونو زخمی میه و تنهاش میذاره، مجبور میشه با اون فرد درگیر بشه و در ن کنفرار می

 وجدان  عذاب  هفته  سه  دو  یعنی  ماجرا  باقی  دیگه   .کرده  فوت   بیمارستان  در  جراحت  اثر  در  فرد  اون  میشه  متوجه

 ... نمیذاره باقی براش خودکشی جز ایچاره افسردگی و

 

 : هفتم روایت

 یو اون دزد  خورنی هم به مشکل م  ها باکردن پول   میتقس  یتو  ی ول  ، یدوتا دزد بودن رفتن دزد

از خودش دفاع کنه چاقو بر   ادیها رو خودش برداره و زنه مپول  یخانمه رو بکشه که همه  ادیم

 نه یبی کنه و م  زیخون را تم  یبرگرده و جا  فتهیم  ادش ی  بعد  ، خونه  رهیزنه م  .کشهی و اونو م  دارهی م

 ... کنهی فرار م دهینمرده و فرار کرده و خودش چون ترس ونا

 

 روایت هشتم: 

قاتل شک   ای  سهیپل  ع بداستان راج  نیا  نی حاال ب  ؛اتفاق افتاده  یقتل  هی  نجایبه نظرم ا  ،ودومباتوجه به عکس اول  

 : اگر بخوام از نظر قاتل بگم ،خوب  یول .دارم

به سمت   بهش نرسه و  سیتا دست پل  کنهیتوجه به مدارک داره فرار م  بعد با  ،رو انجام داده  یقتل  هیقاتل    نجایا

 ی چرا سر   که  جالبه  نیاما ا؛  شهی م  یخون   وارید  و  شهیم  دهیمال   واریدستاش به د  و  کنهیم   رکتاون مکان ح  یروراه

م  ؟ده یو سف  اهیدوم عکسات س به کوچه  برداره  یارکمد  رهیم  ادشی  یول  ،رهیبعد  دوم هست  در عکس  که   . رو 

 ...نهیبیرو برداره که همزمان جنازه رو م به صحنه جرم تا مدرک ها گردهیبرم
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 روایت نُهم: 

 ن یبحث کوچک ا  هیکاش سر    .فتهیب  یاتفاق  نیهمچ  هیممکنه    دونستمیش نم اون موقع که چاقو رو کردم تو شکم

. منم دست تونه فرار کنهیکه م  یکرد از هر طرفیم  یفقط سع  ؛ستهیخودش با  یتونست رو پاینم  .کردمیکارو نم

کرد خودش رو یم   یگرفته بود و فقط سع   واری. دستش رو به دکنم  کاریچ  د یبا  دونستمیو پام شل شده بود و نم 

 دونستم ی. نمدمیرو شن  سیپل  ریآژ  یهمون موقع صدا  قای. دق ومد یکوچه م  یاز تو  غشیج   یصدا.  برسونه  ییجا  هیبه  

 ...د یرس یبه ذهنم نم یبه جز خودکش  یراه چیه  .خواستم خودمو خالص کنمیفقط م  ،کنم کاریچ د یبا

 

 روایت دهم:

کاراگاه   میکاراگاه ج و خوش  یهااز  بازنشستگزبده  آستانه  در  و  موعد    کی. درست  یفکر شهره  به  مونده  هفته 

  تفاوت یاد بخویاول مدر سطح شهره.    عیوس  یهای از دزد  یکه حاک  رهیگیقرار م  زشیم  یرو  یاپرونده  ،یبازنشستگ

: شواهد  کنهیه توجهش رو جذب متنک  هیکه    سپارهبگذره و پرونده رو به همکار جوونترش ب  هایدزد  نیاز کنار ا

دختر جوون داره که سالهاست اونو   هیگاه هم  دختر جوونه. ازونجا که خود کارا  هی  هایکه مظنون دزد   دنینشون م

  ر.یپرونده رو تا انتها دنبال کنه و سارق رو دستگ نیکه ا شهیمصمم م ده،یند 

 ی هااز صحنه  ی کیدر    نکهیسارق چند قدم جلوتر از اون بوده. تا ا  رهی. هر جا مشهیقدمهاش با شکست روبرو م  نیاول

  ده ی صحنه جرم نشون م  یجسد. بررس   ایاز مضروب    ینشان  چی از خون، بدون ه  یبا اثرات  شهی م  دایپ   ییجرم چاقو

مضنون    شهیو متوجه م  رهیخونه به طبقه باال م  یواز راهر  مهیاواخر صورت گرفته. کاراگاه سراس  نیهم  یریکه درگ

و در رفته. شدت جراحت و آثار   یکوچه پشت  یده تویپر  ن ییخونه پا  راویبوم رفته و ازونجا از داز طبقه باال به پشت

  .ده یشد  یلیخ ی زیرخون زانیکه م دهیها و آسفالت کوچه نشون مو پله واریخون رو د

  .نداشته یاسابقه چیکه سارق ه شنیپله متوجه ماثر انگشت در راه یها و بررساز خون یبردارنمونه با

  سیبه دفتر پل  یکردن سارق نداشته، تلفن  دای پ  یبرا  یدی ام  گهیکه د  ی کاراگاه، در حال  یبازنشستگ  در روز  درست

 نهیتا اونجا سارق رو بب  ادی»بهار« ب  ابونیواقع در خ  یکه به آدرس خوادیماز کاراگاه    افتهی  رییتغ  یصدا  هیو    شهیم

.  شهیدر وسط آشپزخونه مواجه م یابا جنازه  کنه،یباز م که کنه. اونجا کاراگاه در رو  م یخودش رو تسل  خوادیکه م

دانته ست، کتاب مورد عالقه کاراگاه.    یاله  ی کمدقسمت از    هیگذاشتن    ی که سارق )و حاال مقتول( باق  یانوشته

مواجه   گهینوشته د  هی. اون طرف نوشته، کاراگاه با  رسهیعود مورد عالقه کاراگاه به مشام م  یخونه هم بو  یتو

 «ی به من توجه کن یبتون د ی: »حاال شاشهیم
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قتول )و سارق( دختر  . بله، مگردونهیلرزون صورت جسد رو برم  یو با دستا  زنهیسر جسد زانو م  یباال  کاراگاه

 .خودشه

 

 

 


