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ی را دوست داشته باشی و نداند، یا اینکه کسی را که دوست دانم کدام بدتر است؛ اینکه کسنمی

هاي زیادي است که در تنهایی خود، به آن که دوستش دارم دانم. سالداري از تو بدش بیاید. نمی

توانم فراموشش کنم. براي ي زیبایش هنوز هم جلوي چشمان من قرار دارد. نمیاندیشم. چهرهمی

  هرچه در توان داشتم انجام دادم.آید؟ جام دهم؟ چه از دستم بر میتوانم انرسیدن به او چکار می

چگونه خودم را به او نزدیک کنم. اما من هیچ چیزي  که بودها همه فکر و ذکر من شده ها و شبروز

چه باید می  .نداشتم. براي اینکه بتوانم او را تحت تأثیر خودم قرار دهم، هیچ چیزي در دست نداشتم

  ر توانم بود انجام دادم ولی سرنوشت مانند همیشه به من پشت کرد.کردم؟ هرچه د

اي بر لب، زدم. پسر و دختري را دیدم که دست در دست هم، با خندهها قدم میدر خیابانامروز 

خواستم ببینم چه چیزي باعث شده ها نگاه کردم. میسوار ماشینی گران قیمت شدند. کمی به به آن

ها را به هم رسانده است؟ کمی حسادت کردم. اینقدر شاد باشند؟ چه چیزي آنتا آن دو در کنار هم 

خواست آن ماشین مال من بود تا بتوانم کسی را که دوستش دارم، تحت تأثیر خودم قرار دهم. دلم می

  اما آیا به راستی دلیل شادي آن دختر، این ماشین بود؟ 

توانست با چنین دختري بیرون داشت، آیا میکمی به فکر فرو رفتم. اگر آن پسر چنین ماشینی ن

  کند. دانم ولی به نظرم رسید که ماشین نقش مهمی در این رابطه بازي میبرود؟ نمی

دیدم که دختر کردند. من از دور میهنوز حرکت نکرده بودند. داخل ماشین با هم عشق بازي می

که چه چیزي این دو را به هم نزدیک  فهمیدمبوسد. حسادت من بیشتر شد. باید میلبان پسر را می

ماشین و لباس و ساعت گران قیمتی دارم. آري. همین حاال کرده است. خودم را جاي پسر گذاشتم. 

ي مهمی رسیده بودم. چیزي از آن پسر کم ندارم. تفاوت ما در چه بود؟ در پول؟ آري است. به نکته

وست نداشتم آن دو نفر خوشحال باشند. همین بود. ناگهان چیزي در درونم به صدا در آمد. د

اي از خیابان آن دو نفر را دید بزنم خواستم شکستشان را ببینم. چرا من باید به تنهایی در گوشهمی
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اي رخ خواست حادثهگذرانند؟ نه، نه. نباید خوشحال باشند. دلم میدر حالی که این دو با هم خوش می

ها بیفتد و هر دو خواست شیئی از آسمان روي ماشین آنمیخواست تصادف کنند. دلم بدهد. دلم می

در یک آن جان بدهند. آري باید همینگونه باشد. نباید خوشحال باشند. ناگهان فکر دیگري به ذهنم 

ها پایان ندهم؟ مال و ثروت این پسر قطعاً از خودش نیست. دزدي خطور کرد. چرا خودم به شادي آن

امثال من سوار چنین ماشینی شده. باید جلوي او را بگیرم. این حق من کرده است. مطمئناً از پول 

خواستم به سمت ماشین است. او حق مرا خورده. باید جلویش را بگیرم. قدمی به جلو برداشتم. می

اي مکث کردم. چگونه باید با پسر مقابله کنم؟ چیزي در دست نداشتم. باید ها بروم. اما براي لحظهآن

کردم. اما از کجا؟ کمی اطرافم را نگاه کردم. کنار سطل یک شیشه نوشابه دیدم. اي پیدا میهچاقو یا میل

اش گلوي پسر را پاره کنم. عجب فکر بکري! توانستم شیشه را بشکنم و با تیزيآري خودش بود. می

  ها رفتند. خواستم به سمت شیشه بروم که دیدم ماشین به حرکت در آمد. آن

ه بودم. به یاد دختري که دوستش داشتم افتادم. گویی قرار نبود ما به هم برسیم. سر جایم ایستاد

توانم براي همیشه با او بمانم.آري کار من تمام نشده است. میبه ذهنم رسید.  جدیديآنجا بود که فکر 

  توانم همیشه با او بمانم.همین است.می
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ام به یاد گیري بودم. هیچ چیز خاصی از دوران کودکیي ساکت و گوشهاز وقتی به یاد دارم، بچه

فهمیدم. برخی اي از اتاق براي خودم نشسته بودم. چیزي نمیآورم. همیشه در تنهایی، در گوشهنمی

شود. راست گفتند هرچه بزرگتر شود، بهتر میگفتند چه پسر خوبی. برخی هم میاز اقوام نزدیک می

ام. دیگر گوشه نشین نیستم و هرچه را ال سن دارم خیلی بهتر شدهس 40گفتند. اکنون که حدود می

  مانم کسی منظورم را بفهمد. آورم. دیگر منتظر نمیبخواهم سریعاً بدست می

کردم تا کسی متوجه رفتار بدنی من بشود. اي که داشتم، باید صبر میدر کودکی هر خواسته

شد یا اگر هم هایم یا برآورده نمیمین خواستهکشیدم. براي هتوانستم حرف بزنم. خجالت مینمی

آید یکبار در بچگی از کنار یک اسباب بازي خواستم. یادم میشد، آن چیزي نبود که من میبرآورده می

ام توانستم خواستهها چشمم را گرفت. مادرم در کنارم بود. نمیفروشی رد شدیم. یکی از اسباب بازي

کردم. اگر اشتباه نکنم مادر ها نگاه میاي همین پشت ویترین به اسباب بازيرا با او در میان بگذارم. بر

ي ویترین مغازه کردند. توجهی به من نداشتند. براي همین بیشتر به شیشهام با هم صحبت میو خاله

گفتم اي کاش متوجه من بشوند. متوجه بشوند که من دارم به اسباب بازي خیره شدم. به خودم می

دادم که االن متوجه خیره شدن من به داخل اسباب بازي فروشی کنم. به خودم امید میاه میفروشی نگ

  خواهی؟ ناگهان مادرم صدایم زد: شوند و خواهند پرسید که آیا اسباب بازي میمی

  علی-

خواهد بپرسد چرا به داخل اسباب بازي فروشی خوشحال شده بودم. به خودم گفتم که حتماً می

خواهی. اما ها را میی. مطمئن بودم بعدش هم خواهد پرسید که کدام یک از اسباب بازيکننگاه می

هیچ یک از این افکار به واقعیت تبدیل نشد! در ادامه مادرم به من گفت زودباش تا برویم! ناراحت شده 

خیره  زدبودم. در حالی که به ماشین براقی که از داخل ویترین اسباب بازي فروشی به من چشمک می

خواستم فریاد بزنم که من این خواستم گریه کنم. میخواست منفجر شود. میشده بودم، گلویم می
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خواستم خواهم. اما نتوانستم چیزي بگویم. براي همین مانند همیشه به چیزي که میماشین را می

  نرسیدم. 

هایی چیز هایی بفهمی که براي سنت زود است. همیشهآه چقدر بد است که در بچگی چیز

تر هستم. به ها بزرگآمد که چندین سال از آنفهمیدند. به نظرم میهایم نمیفهمیدم که هم سنمی

کردند. گویی از سن خودم جلوتر هاي هم سن من اصالً به آن فکر نمیکردم که بچههایی توجه میچیز

ها اهمیتی ندیشم که هیچکسی به آنهایم مرا وادار کرده بود به جزئیاتی بیدانم شاید تنهاییبودم. نمی

دانم از چه کند که شاید برخی از آن تفکرات بترسند. نمیهایی میدهد. تنهایی آدم را وادار به فکرنمی

دانم که این تفکرات، همدم من در زمانی این تفکرات عجیب و غریب به سراغ من آمدند ولی می

  هایم بود. تنهایی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



چشم کی شیدر ستا   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

13 

 

3  

  

خوردم به اطراف اي خریده بودم و در حالی که شامم را میارکی نشسته بودم. سمبوسهروي نیمکت پ

هایم رسید گرسنه است. کمی خودش را به پااي از دور نزدیکم شد. به نظر مینگاهی انداختم. گربه

سیب آمد. مطمئناً گرسنه بود. کمی از اش را بلند کرده بود. صداي کمی از دهانش بیرون میمالید. دم

  ها را خورد. ام را جلویش انداختم. کمی بو کشید و با نگاهی معصومانه، آنهاي سمبوسهزمینی

شدند. همه مدل کردم که از روبرویم رد میهایی نگاه میام ادامه دادم. به آدمبه خوردن سمبوسه

کردم. نگاه میهایشان آدمی دیدم؛ شاید انسان تنها حیوانی باشد که این همه مدل دارد! به چهره

رسید که هایشان تشخیص دهم یا نه؟ به نظر میتوانم غم و شادي را از چهرهخواستم ببینم آیا میمی

همه شاد هستند. گویی تنها کسی که در آنجا غمگین بود من بودم! سرم را پایین انداختم به خودم 

آوردم بعد دوباره سرم را باال می گفتم آیا کسان دیگري هم هستند که مانند من تنها و غمگین باشند؟ و

  ي مردم را ببینم. به نظرم کسی مانند من نیست. تا چهره

هایی که دست در دست هم از کردم. دختر و پسردیدم، حسادت میهاي مردم را میزمانی که خنده

به اطراف  گفتم چرا باید تنها باشم؟ نگاهیکردند. با خودم میشدند، مرا ناراحت میروبروي من رد می

هایی که با نسیم شبگاهی به ها و عزیزانشان روي چمندیدم که همراه با بچهها را میانداختم. خانواده

دوند. یاد بچگی خودم افتادم. دیدم که به دنبال هم میها را میکنند. بچهاند، بازي میحرکت در آمده

چرخاندم که ي نداشتم. سرم را به اطراف میهایم افتادم. یاد زمانی افتادم که هیچ هم بازیاد تنهایی

ناگهان متوجه شدم گربه به من خیره شده است. غذا را خورده بود و منتظر بود تا باز هم به او غذا 

هاي سفیدي هم روي گردنش وجود داشت. مرا بدهم. با او چشم در چشم شدم. نارنجی رنگ بود. رگه

کردم. به گربه نزدیک شدم. کمی از نی با آن بازي میانداخت که در دوران نوجوااي مییاد گربه

خواستم از دست گفتم بیا جلو. میها را در دستم گرفتم و دستم را به سمت او دراز کردم. میسمبوسه

  خواستم به من اعتماد کند. چیزي که هیچوقت به دستش نیاوردم. خودم غذا بخورد. می
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هاي یاید. عجب اینکه چند دقیقه پیش خودش را به پاترسید جلو بگربه کمی نگران شده بود. می

دهند و نه با پا! ها جنایاتشان را با دست انجام میدانند که انسانها هم میمالید. گویی گربهمن می

هایم نشسته بودم و دستم را به سمت گربه دراز کرده بودم. گربه کم حدود یک دقیقه بود که روي پا

خواستم. اعتماد را در یی به من اعتماد پیدا کرده بود. همین را میکم احساس آرامش کرد. گو

کند واقعاً دیدنی است. تنها بخشی که این دیدم. آن حس آرامشی که اعتماد ایجاد میهایش میچشم

کند انسان باشد یا حیوان! احساس کند چشم هاست و فرقی نمیاحساس آرامش و اعتماد را نمایان می

هایش دیدم. آرام آرام به من نزدیک شد. کمی غذا را بو کشید و شروع کرد را در چشمآرامش و اعتماد 

  به خوردن. 

چیست؟ آیا مثل این  هاانسانکردم که بهترین راه براي جلب اعتماد در همین حال با خودم فکر می

م که به من ند؟ یا باید مثل آن پسر ماشین گران قیمتی داشته باشنکگربه با غذا به من اعتماد می

شود که آن کند؟ چه چیزي موجب میها را جلب مید؟ به راستی چه چیزي اعتماد انسانناعتماد کن

  ها ظاهر شود؟ احساس آرامش در چشم انسان

ي غذا را خورده است. در این فکر بودم که صداي میو میوي گربه را شنیدم. متوجه شدم که همه 

طر این کارش لبخندي به لبم آمد. خیلی وقت بود که لبخند نزده لعنتی سهم مرا هم خورده بود! به خا

بودم. فکر اینکه یک گربه لبخند به لب من آورده است، باعث شد تا به خنده بیفتم. خیلی وقت بود که 

نخندیده بودم. فکر اینکه فکر لبخند به لب آوردن یک گربه موجب شده است تا بخندم، موجب شد تا 

ها از دوران کودکی تا به حال هیچوقت قهقه نزده بودم. عجیب است که حیوان بزنم. شاید از قهقه

آورند ها را به تسلط خود در میهاي بهتري هستند! شاید به همین خاطر است که حیوانها دلقکانسان

  ها را بخندانند. تا آن

عجیبی بود. این صدایم زیاد بود. به عالم دیگري رفته بودم. متوجه اطرافم نبودم. عجب احساس 

این تفکرات موجب شد تا دوباره بینم؟ ي دیگران میاست شادي؟ آیا این همان چیزي است که در چهره

متر از  20متوجه شدم که دختر و پسر جوانی روي نیمکت سمت راست من که حدود به خودم بیایم. 

تر چشم در چشم شدم و او ام قطع شد، با دخاي که خندهاند. در همان لحظهنشسته ،من فاصله داشت
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کند. گویی در مورد بالفاصله صورتش را برگرداند. یعنی اینقدر زشتم؟ متوجه شدم با پسر صحبت می

خندیدند، به من نگاهی انداختند و کردند. همزمان خندیدند و هر دو در حالی که میمن صحبت می

  سپس از آنجا بلند شدند و رفتند. 

کردند. هایشان هم قطعاً در مورد من بود. مرا مسخره میزدند. خندهمطمئناً پشت سر من حرف می

توانستم تحمل کنم. کسی حق ندارد مرا اش مرا مسخره کرده. نمیي خوکیآن دختر با آن چهره

مسخره کند. باید تاوان اینکارشان را پس بدهند. باید بفهمند که با چه کسی طرفند. خشم تمام بدنم 

ام را در آن ببینم، با یک توانستم چهرهاي در آنجا وجود داشت و میمطمئنم اگر آینهرا فرا گرفته بود. 

  شدم. هیوال مواجه می

براي همین تصمیم گرفتم که دنبالشان کنم. با قدرت تمام قدم برداشتم اما متوجه شدم که پایم به 

اي که به او غذا داده گربهیک چیز نرم برخورد کرد. سرم را پایین انداختم و دیدم گربه است. همان 

توانستم اعتماد و آرامش را در چشمانش ببینم. این منظره براي من لذت بخش است. بودم. هنوز می

براي همین کمی او را نوازش کردم و در حالی که هنوز چشمانش پر از اعتماد به من بود، با حرکتی 

م و با تمام قدرت به نیمکت کوبیدمش. سرش سریع دمش را با تمام قدرت گرفتم. از دمش او را بلند کرد

خورد. نمرده بود. بار دیگر بلندش ي نیمکت برخورد کرد. مغزش بیرون پاشید. هنوز تکان میبه دسته

ها شمشادرسید که کارش تمام شده است. جسدش را بین کردم و اینبار به زمین کوبیدمش. به نظر می

  دختر و پسر رفتم. هاي سریع به دنبال آن گذاشتم و با قدم
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4  

  

ام است. در اصفهان سالگی 7-6آورم مربوط به ام به یاد میي واضحی که از کودکیاولین خاطره

ها که کمی بزرگتر شدم، متوجه شدم اي در پایین شهر به نام گلستان. بعدسکونت داشتیم. در محله

ي ما کردند، معتاد و مجرم بودند. خانوادهي بدنامی است. خیلی از کسانی که در آن زندگی میکه محله

چهار نفره بود. پدرم نظافتچی یک بانک بود و مادرم نیز مانند اغلب مادران آن دوران خانه دار بود. 

ي سنی زیاد، در تنهایی من نقش مهمی سال از من بزرگتر بود. همین فاصله 10یک خواهر داشتم که 

  اي نداشتیم. آمدیم و اساساً با هم رابطهداشت. چرا که هیچوقت با هم کنار نمی

کردند، ما هم تقریباً ي ما خوب نبود. مانند اکثر کسانی که در آن محله زندگی میوضع مالی خانواده

ي ما در مورد مسائل مالی جنگ و دعوا بود. حاال که به گذشته فقیر بودیم. از وقتی به یاد دارم در خانه

هایش است. هنوز هم ها و جیغآورم اشکنها چیزي که از مادرم به یاد میشوم تکنم متوجه میفکر می

  کند. اي از اتاق دارد گریه میکنم که مادرم در گوشهها گمان میبرخی شب

اي نداشت چرا که در آن دوران وضعیت اقتصادي مملکت اصالً کرد ولی فایدهپدرم تالش زیادي می

توانستند به موفقیت ي خاصی از مردم میشدند و گویی طبقهر میتخوب نبود. مردم روز به روز فقیر

کرد. هر شب در خانه از حساب دست پیدا کنند. به یاد دارم که پدرم همیشه از وضعیت مملکت گله می

ي مردم به دست کرد که ثروتشان را از راه دزدي و بدبخت کردن بقیهاي صحبت میافراد کله گنده

ي ثروتمندان دزد و کثیف ت به ثروتمندان دید خوبی نداشت و به نظرش همهاند. پدرم نسبآورده

  ها من هم به همین عقیده رسیدم. هستند. البته بعد

خواند. در آن دوران ي ضعیف درس میاي بود. در یک مدرسهخواهرم دختر معمولی و ساده

ها هم طبقاتی بود. فقرا با هاي دیگر جامعه، مدرسهي بخشها چندین مدل داشت. مانند همهمدرسه

خواندند و ثروتمندان هم با ثروتمندان! براي همین دوستان خواهرم همه یکی از یکی فقرا درس می

  آورد تا با هم درس بخوانند یا صحبت کنند. ها را به خانه میفقیرتر بودند. برخی اوقات آن
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متر  20که یک حیاط حدوداً  ودي کوچک و محقر بکردیم یک خانهاي که در آن زندگی میخانه

ي کوچک دو متر در دو متر وجود داشت که فقط یک درخت مربعی داشت. داخل حیاط یک باغچه

داخل خانه دو اي داده باشد! انجیر از آن بیرون آمده بود و من هیچگاه به یاد ندارم که این درخت میوه

خوابیدیم و در دیگري پدر و مادرم یاتاق خواب وجود داشت که در یکی از آن ها من و خواهرم م

  خوابیدند.می

ي پرنده فروشی خاطرم هست که یکبار براي خرید با مادرم بیرون رفته بودیم. زمانی که از یک مغازه

هاي اردك چشم مرا گرفت. مثل همیشه براي اینکه به مادرم ي جوجهکردیم، شکل و قیافهعبور می

ها خیره شدم. اینبار یکی از معدود واهد، آنجا ایستادم و به قفس پرندهخها میبگویم که دلم یکی از این

  دفعاتی بود که مادرم متوجه درخواست من شد و برایم یک جوجه اردك خرید. 

کرد مادرش است و با سرعت زیاد به دنبال دید گمان میدانم چرا ولی هرکه را میکامالً زرد بود. نمی

توانم بگویم همیشه در کرد به جیک جیک کردن. میشد شروع میها میدوید. هر وقت هم که تناو می

کردم. آغوش من خوابیده بود. چند ماهی بزرگش کردم. با اشتیاق تمام از این جوجه اردك مراقبت می

  شده بود تنها همدم من. 

و با تمام شدم ظهر از مدرسه تعطیل می 12در آن دوره من اول دبستان بودم و به یاد دارم که ساعت 

آمدم. در مدرسه هیچ دوستی نداشتم. همیشه روي سرعت به امید دیدن این جوجه اردك به خانه می

ها چیزي شدم. با اینکه در دبستان هنوز بچهي معلم خیره مینشستم و به چهرهنیمکت آخر کالس می

ر کدام از ما چیزي نهاده دانند، ولی گویی خود طبیعت در وجود هي طبقاتی و پول و ثروت نمیاز فاصله

ها هم به هم. براي همین اگر شوند و ثروتمندان و پولدارها به هم جذب میها و بیچارهاست که بدبخت

هاي پولدار براي ي اجتماعی خودم بود. بچهکردم، مطمئنن کسی بود که از طبقههم با کسی صحبت می

  دادند. دشان را هم به آن راه نمیي خودادند و کسی جز از طبقهخودشان گروه تشکیل می

هاي خودم مشکل کمتري با اینکه گوشه نشین و کم صحبت بودم، ولی براي صحبت با هم سن

ها را به داشتم. گویی سن براي برقراري ارتباط شرط مهمی است. همانطور که گفتم طبیعت همجنس

صحبت و خجالتی بود. حاال که به کند، براي همین تنها دوستی که داشتم مانند خودم کم هم جذب می
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کردیم. نه صحبت کردن و نه بازي کار میه آورم که در مدرسه با هم چکنم، به یاد نمیگذشته نگاه می

  ایستادیم تا مدرسه تمام شود! . گویی مانند دو مجسمه کنار هم مینیستکردنمان در خاطرم 

توانستیم ها مطرح نبود و هر از گاهی میگتري بزرها به اندازهي طبقاتی بین بچهبا اینکه فاصله

ها دوست ندارند در هیچ گرفت، اما گویی بزرگترهایی شکل میببینیم که بین این دو طبقه گفت و گو

ها در همه جا حضور دارد. اي از آنسطحی تعادل این فاصله به هم بخورد و براي همین همیشه نماینده

  بودند.  ها در مدرسه معلماني آننماینده

گذاشتند. در ها به خاطر شرایط مالی و اجتماعیشان فرق میبه یاد دارم که معلمان همیشه بین بچه

ها رسد بزرگتراولین روز مدرسه اولین سؤالی که از من شد این بود که پدرت چکاره است؟ به نظر می

توان پیدا ي اول دبستانی میبراي ایجاد فاصله به دنبال مالك هستند و اولین مالکی که براي یک بچه

برم. حس تحقیر براي من کرد شغل پدرش است. هیچوقت اولین باري که تحقیر شدم را از یاد نمی

  توانم آن را تحمل کنم. ترین حس است. به هیچ عنوان نمیدردناك

ا تر از من، پسري بلند شد و بقبل از اینکه نوبت من بشود تا بگویم شغل پدرم چیست، کمی قبل

گانه اعالم کرد که پدرش رئیس بانک است. آنجا بود که براي اولین بار حسی را تجربه کردم غروري بچه

ها زود بود ولی گویی بدن انسان خود فهمم. آن زمان براي فهمیدن این چیزکه امروز معناي آن را می

دهد. هم واکنش نشان میاي ساخته شده است که حتی اگر معناي تحقیر را نفهمد، باز به خود به گونه

دانستم چرا ولی هرچه بود مربوط حس کردم قلبم خالی شد. کمی لرزه به تنم افتاد. بدنم سرد شد. نمی

ام. هرچه شد به حرف آن پسربچه. شاید در آن لحظه شرایط زندگی خودم را با او مقایسه کردهمی

ي این ترازو به نفع اوست و همین موجب ام که کفهنباشد خمیر ذهن بشر قیاس است. حتماً متوجه شده

  شده تا احساس حقارت کنم. 

زمانی که نوبت من شد، شرم داشتم تا بگویم پدرم چکاره است. در آن لحظه دوست داشتم زمین 

دانستم چه بگویم. لکنت پیدا کرده بودم و براي اولین بار نسبت به پدرم دهان باز کند و مرا ببلعد. نمی

بود. اي کاش خواست پدرم باشد. دوست داشتم آن رئیس بانک پدر من می. دلم نمیاحساس تنفر کردم

گذاشت اما اینکار را نکرد. دوباره سؤالش را تکرار کرد و اینبار تسلیم شدم. معلم مرا به حال خودم می
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 زده ام نگاهی انداختم. نیش خندي کنار دستیخاطرم هست که بعد از گفتن شغل پدرم، به پسربچه

  آمدم. بود. آنجا بود که آرزو کردم اي کاش به دنیا نمی

کردم که هنوز خاطرم هست که آن روز با چه ناامیدي به سوي خانه قدم برمی داشتم. احساس می

شد، آنگاه تا ابدیت به خواستم به آنجا برسم. اي کاش آدمی هرگز خسته نمیبه آنجا تعلق ندارم. نمی

دادم. اولین بار بود که متوجه شدم چه انسان ها ادامه میو کوچه هاانقدم زدن در گوشه کنار خیاب

کردم ناجی زمین است، ناگهان چیزي هستم. پدري که همیشه برایم قهرمان بود و گمان میپست و بی

هاي ابرقهرمانی. آنجا بود که فهمیدم حقارت به چه برایم تبدیل شده بود به شخصیت منفی داستان

  واستم آن را دوباره تجربه کنم. خمعناست. نمی

ها رسد. همسایهقبل از اینکه به در خانه برسم متوجه شدم صداي داد و فریاد مادرم به گوش می

بیرون آمده بودند. فهمیدم که دوباره دعوا شده است. تمام غم و اندوهی که تا پیش از آن تجربه کرده 

متر فاصله  50چیزي نبود. از سر کوچه تا در خانه کمتر از ها آمیز همسایههاي تحقیربودم، در برابر نگاه

هاي سنگین کیلومتر را زیر نگاه 5بود ولی قدم برداشتن به قدري برایم سخت بود که گویی قرار است 

اي که صداي خواست فریاد بزنم که من از آن خانهکردند. دلم میها طی کنم. همه به من نگاه میهمسایه

خواست ها پدر و مادر من نیستند. دلم میخواستم بگویم که آنآید نیستم. مین میداد و فریاد از آ

ها با خود بگویند این از آن خانه نیست. اما دیدم که جلوي در ي دیگري بشوم تا همسایهوارد خانه

ی ام. همه به من خیره شده بودند. گویی با یک قاتل و جانی طرف هستند. دستانم میلرزید ولایستاده

با سرعت زیاد زنگ خانه را به صدا در آوردم. بعد از یک دقیقه بدون اینکه بپرسند چه کسی پشت در 

  است، در را باز کردند. به سرعت وارد خانه شدم. 

کرد. او هم کتک ي اتاق گریه میزند. خواهرم گوشهپدرم را دیدم که دارد مادرم را با کمربند می

  ا نگاهی خشمگین به من گفت: خورده بود. پدرم تا مرا دید ب

هاي ما زیر ي بدبختیخوام بکشمش. همهخوام مادر جندت رو از اینجا بندازم بیرون. ببین. میمی-

  سر این زنیکه جندس. 
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پدرم زودتر از همیشه به خانه آمده بود. بعداً فهمیدم که از کارش اخراج شده. رئیس بانک به خاطر 

 اي عصبانیتش راخراج کرده بود. پدرم همه ا، پدرم رداستخدام کن ارهاي خودش فامیلاینکه یکی از

کرده بود. جاي  اروي سر مادرم خالی کرد. دیدم که زیر چشم چپ مادرم کبود شده. با مشت این کار ر

دانستم چه کنم. خشک شده بودم. صداي داد و فریاد کمربند روي پاي خواهرم نقش بسته بود. نمی

داد. در همین حال جوجه کرد. پدرم فحش میکرد. مادرم گریه مید. خواهرم گریه میام کرده بودیوانه

هاي شیشه داخل مغزم به ها مانند خردهي صداکند. همهاردکم را دیدم که وسط اتاق جیک جیک می

اي  کردم کهبه این فکر میدوباره کند. ام را سوراخ میحرکت در آمده بود. انگار کسی با دریل جمجمه

د یلرزشد. دستانم میخواستم به پدرم بگویم که بس کند ولی دهانم باز نمی. میمآمدکاش به دنیا نمی

  و صورتم عرق کرده بود. 

ها را شکست. در میان این همه سر و صدا من هنوز هم ي بشقاب و لیوانپدرم از عصبانیت همه

ار خیره شده بود، ناگهان به خود شنیدم. چشمانم که به دیوصداي جیک جیک جوجه اردك را می

آمدند و به دنبال صداي جیک جیک اردك گشتند. ناگهان چیزي در درونم به حرکت در آمد. به من 

اي که دوست داري، قرار است اتفاق بدي بیفتد. براي همین ناخودآگاهانه به گفت که براي جوجهمی

توانستم ببینمش. در آن لحظه به نظرم شنیدم، ولی نمیگشتم. صدایش را میدنبال جوجه اردك می

آمد که آن جوجه تنها کسی است که واقعاً از ته قلب دوست دارم. براي همین به دنبالش گشتم. می

دید به دنبالش راه دانم که چرا هرکه را میپیدایش کردم. به دنبال پدرم راه افتاده بود. هنوز هم نمی

  افتاد. ز پدر و مادر ندارد وگرنه مطمئناً به دنبال پدر من راه نمیرسید درك درستی اافتاد. به نظر میمی

هاي تند، خودم را به اردك خواستم از اتاق بیرونش کنم. با قدماراده به حرکت در آمدم. میبی

رساندم. خم شدم تا بگیرمش ولی در همان حالی که دستانم را به سوي او دراز کرده بودم، پدرم از 

و به ستوه در آمده بود و براي همین جلوي چشمان من، با لگد به جوجه اردك صداي جیک جیک ا

د. چند جیک جیک دیگر کرد و دیگر صدایی از او رضربه زد. جوجه اردك با قدرت زیادي به دیوار خو

هایش سیاه شده چکید. یکی از پادر نیامد. چند قطره خون به دیوار چسبیده بود. از نوکش خون می

کند و دوباره کشد، بدنش کمی باد میدانستم که هر وقت نفس مینش خیره شده بودم. میبود. به بد
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شود. یک ساعت منتظر بودم تا دوباره باد و خالی شدن بدنش را ببینم. اما بدنش هیچ تکانی خالی می

نخورد. فهمیدم که مرده است. اشکی از چشمانم سرازیر شد. تنها کسی که دوست داشتمش و گمان 

کنم او هم مرا دوست داشت، از بین رفته بود. در آن لحظه نیاز داشتم تا کسی مرا در آغوش بگیرد می

  ولی هیچکس مرا در آغوش نگرفت. 
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5  

  

اي کوچک که براي یک آدم مجرد . خانهامي کوچکی اجاره کردهدر پایین شهر در خیابان رباط خانه

. کنمي کم زندگی ي کوچک با اجارهم، باید در یک خانهریادي ندا. از آنجایی که درآمد زاستخوب 

پله داشت. دستم  50. حدود آمدمها باال . با سرعت زیاد از پلهندارد. آسانسور استي چهارم طبقه

دید. سریع ي خون هم روي کتی که پوشیده بودم ریخته بود. نباید کسی مرا میخونی بود؛ چند لکه

هاي لعنتی؛ وارد خانه شدم. پله فورارساندم. کلید را از داخل جیبم بیرون آوردم و  خودم را به در خانه

  آورند. همیشه نفسم را بند می

آمد که کلیدهاي خواستم وارد اتاق خواب بشوم،ولی متوجه شدم که در آن قفل است.یادم نمیمی

شدم. ها خالص میر این خونشدم. باید از ش حمامسریعا وارد  دون فوت وقت،آن کجاست براي همین ب

کتم را در آوردم. سطلی را پر از آب کردم و کتم را داخل آن شستم. در همان حال داخل سطل دست

داد شستم که متوجه چیز عجیبی شدم و معمایی که براي حدود یک ساعت آزارم میهایم را هم می

 حل شد. 

دانستم که به خاطر چیست. از یکردم. نماز یک ساعت پیش سوزش عجیبی داخل دستم حس می

رساندم، اصال به دستم نگاه نکردم. اما آنجایی که فرصت نداشتم و باید با عجله خودم را به خانه می

  شستم، متوجه شدم که این درد از چیست. وقتی که کتم را می

را پاره  دندانی در گوشت دست راستم فرو رفته بود. دقیقا بین انگشت اشاره و انگشت میانی دستم

رسید که جاي گرم و نرمی براي خودش دست و پا کرده است. کمی به فکر فرو کرده بود و به نظر می

رفتم. چرا باید دندانی گوشت دست مرا پاره کرده باشد؟ حقیقتا در آن لحظه هیچ جوابی نداشتم. کمی 

آورم. چرا این همه به خودم آمدم و متوجه شدم که دلیل خونی شدن دست و کتم را هم به یاد نمی

ي خوبی دانستم. این موضوع کمی مرا عصبی کرد. من حافظهبراي رسیدن به خانه عجله داشتم؟ نمی

دارم. از دوران بچگی اشعار و مطالب زیادي را از حفظ بودم ولی چرا باید در این زمان، یادم نیاید که 

  ام؟ چه کرده
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خواستم زم فشار زیادي را متحمل شد چرا که میها کردم و روي مبل دراز کشیدم. مغشستن را ر

ام برگردد. باید بدانم چه شده است. کجا بودم؟ چرا عجله داشتم؟ به سقف اتاقم تر حافظههرچه سریع

کردم که نکند به کسی خیره شده بودم. چیزي به خاطرم نیامد. کم کم نگران شدم. با خودم فکر می

ها مهمتر این بود که ي اینروي دست و کتم پاشیده باشد؟ از همه ام؟ چرا باید این همه خونزدهصدمه

  چرا یک دندان به دستم فرو رفته است. 

آري ناگهان به دستم نگاه کردم و دیدم که دندان هنوز آنجاست. ترك برداشته بود. باید از دستم 

هایم، موچینی س ها نیست. از داخل کشوي لباآوردمش. به هر حال دست جاي اصلی دندانبیرون می

برداشتم و سعی کردم تا این دندان را قبل از اینکه داخل دستم ریشه کند، بیرون بکشم. دستم کمی 

دانستم بیرون کشیدن دندان سوخت ولی با این حال متوجه شدم که کمی هم لذت بخش است. نمیمی

واقعا برایم خوشایند تواند لذت بخش باشد. عجیب بود. ترکیب درد و لذت از داخل گوشت دست می

  بود. 

خواستم این لذت به این زودي تمام شود براي همین در بیرون کشیدن دندان کمی تعلل به نمی

خرج دادم. با موچین سر دندان را گرفتم و آرام آرام پیچاندمش. آه چه حس عجیبی داشت. درد توام 

ي داخلی گوشت دستم، براي اعصابم هارسید تماس دندان با دیوارهبا لذت! عجب ترکیبی. به نظر می

آور آن بود. اما حیف. دندان هرز شد. لذت بخش است. در واقع بخش لذت بخش آن بیش از بخش درد

آن گیر کردگی، با تکان خوردن دندان از بین رفت. در واقع دندان به راحتی در گوشت دستم تکان می

داد، همان اي بیرون نیامدن از دستم نشان میخورد و همین از لذت آن کم کرد. مقاومتی که دندان بر

چیزي بود که برایم لذت بخش بود. اما زمانی که این مقاومت از بین رفت دیگر خبري از لذت نبود. 

  کرد! دندان به راحتی از دستم بیرون آمد. اي کاش بیشتر مقاومت می

. آري همین است. ..معناستیهاي لذت است. بدون مقاومت لذت بحقیقتا مقاومت یکی از بهترین راه

دانم که چه اتفاقی افتاد. داخل پارك روي نیمکتی نشسته بودم. به یادم آمد که چه شد. آري حاال می

کردند. آري خودش است. مرا مسخره کردند. به چه دادم. دختر و پسري مرا مسخره میاي غذا میگربه

دانم که چه دادم. حاال به خوبی میها میآنحقی؟ هیچکس حق ندارد مرا مسخره کند. باید درسی به 
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دانم. من فقط تعقیبشان کردم. باید در موقعیتی رفتند؟ نمیشد. آرام آرام تعقیبشان کردم. کجا می

شود که همینطور در خیابان راه رفت و شدند. نمیانداختم. باید ادب میمناسب جفتشان را گیر می

شناسم. از وضع لباس و کفششدند. من این افراد را خوب میمردم را مسخره کرد. آري باید ادب می

توانند هرکه را کنند چون پول دارند میها فهمیدم که بچه پولدار هستند. اینگونه افراد فکر می

توانند هرکاري که بخواهند بکنند. باید ادبشان میاند با پولشان میخواستند مسخره کنند. فکر کرده

  کردم. 

کردم در این فکر بودم که چگونه ادبشان کنم. مستقیم داخل مدتی که تعقیبشان میدر تمام طول 

رسید انداختند. به نظر میکردند و نگاهی به اطرافشان میزدند ولی هر از گاهی توقف میپارك قدم می

  . به دنبال چیزي هستند. تعجب کرده بودم. به دنبال چه چیزي بودند؟ زیاد طول نکشید که متوجه شدم

گشتند که در انتهاي پارك، قسمتی وجود داشت که پر از درخت و شمشاد بود. به دنبال مکانی می

گشتم. شب بود و بتوانند کمی با هم خلوت کنند. چقدر خوب. من هم دقیقا به دنبال چنین مکانی می

ین به دنبال کرد. کمی منتظر ماندم تا کارشان را شروع کنند. در همین حکسی از آن قسمت عبور نمی

رسید که ابزاري بودم که بتوانم ادبشان کنم. کمی اطرافم را نگاه کردم. چیزي پیدا نکردم. به نظر می

  تر شدم. باید با دست خالی وارد عمل بشوم. کمی نزدیک

ي درخت، یک پاره آجر پیدا کردم. عالی بود. از گویی آن شب بخت با من یار بود چرا که کنار تنه

خواستم کارم را شروع کنم. باز هم شد هر جفتشان را ادب کرد. میتر بود. با همین آجر میعالی هم به

هاي اي مواجه شدم که کمی در کار من تاخیر ایجاد کرد. پسر جوان سینهتر شدم. اما با صحنهنزدیک

را نوازش  هاي دختربوسیدند، پسر با دستانش سینهدختر را بیرون آورده بود. در حالی یکدیگر را می

کردم چیزي در درونم رشد دانستم چه کنم. دیدن این صحنه مرا منقلب کرد. احساس میکرد. نمیمی

ها خیره شده ها به آنچکید. چه حسی بود؟ در حالی که از پشت شمشادام عرق میکند. از پیشانیمی

کردم. اما اي خودم را تخلیه میهتوانستم از این لذت بگذرم. باید به گونبودم، آجر را کنار گذاشتم. نمی

بیند. خودم را متقاعد کردم که دست به کار شوم. در دید چه؟ نه نه کسی مرا نمیاگر کسی مرا می
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اي بود. بدنم کردم، کمی به خودم ور رفتم. عجب صحنهحالی که به عشق بازي سرپایی آن دو نگاه می

  به دنبال آن هستیم، به سراغم آمد.  ي ماشروع به لرزیدن کرد و آن حس شیرینی که همه

کار من تمام شده بود. آن دو هم تقریبا همزمان با من کارشان تمام شد. به محض اینکه کمی احساس 

آرامش کردم، ناگهان تمام وجودم را حسادت فرا گرفت. از کاري که کرده بودم پشیمان شدم. به خودم 

بودم. ولی چون پولی ندارم باید دید بزنم. نوعی حس ي حرامزاده میگفتم من باید جاي آن پسر بچه

گیرد. ها میها را از آنگذاشت درست فکر کنم. حقارت هدف انسانحقارت به سراغم آمده بود که نمی

شوند. داشتند آماده میشاید به همین خاطر است که فقرا هیچ هدفی ندارند چرا که مدام تحقیر می

خواستم آنجا را ترك کنم. از خودم دلیلی براي ماندن نداشتم و می شدند تا از آنجا بروند. من هم

ي جنده کشیدم اما ناگهان تصویر آن پوزخند دوباره جلوي چشمانم حاضر شد. این دخترهخجالت می

هایش کنم. مطمئنا این پسر از خودش پولی ندارد. مطمئنا دزدي است. توانم رمرا مسخره کرده! نمی

کند. نه نه. باید جلویشان را بگیرم. خشونت هایش استفاده میبراي عشق بازي حق من است. حق مرا

خندیدند. آجر را تمام وجودم را فرا گرفته بود. دختر و پسر پشتشان به من بود. داشتند با هم می

برداشتم. دیگر برایم هیچ چیزي مهم نبود. با سرعت به سمتشان دویدم و با تمام قدرت آجر را به سر 

ي جوان کوبیدم. پسر افتاد؛ دختر هنوز متوجه اوضاع نشده بود که بالفاصله آجر را که از ضربه پسر

به زمین افتاده بودند. بالفاصله اطرافم را نگاه دو قبلی، نصف شده بود، به صورت دختر کوبیدم. هر 

کثیف چندشآمد. کمی به صورت اش خون میي دختر نشستم. از پیشانیکردم. کسی نبود. روي سینه

اي که به دختر زدم قدرت ها و همه جا. ضربهها و گونهآورش نگاه کردم. همه جایش مصنوعی بود. لب

،کمی مقاومت خواست چیزي بگویدکمتري داشت براي همین کمی به هوش بود. مرا نگاه کرد. می

امانش ندادم. ؛کندکرد؛می خواست با دستانش جلویم را بگیرد ولی نمی دانست مقاومت مرا سرزنده می 

دست راستم را مشت کردم و مستقیم به دهانش ضربه زدم. دوباره دستم را مشت کردم و باز هم به 

خواستم دهان چندش و کثیفش را از ریخت دهانش مشت زدم. براي بار سوم هم همین کار را کردم. می

م نداشت. براي همین براي بیندازم. این جنده دیگر حق خندیدن نداشت. نه نه. حتی حق لبخند زدن ه

هایش خرد شده بود. آري آري درست است. بار چهارم و پنجم و ششم به او مشت زدم...دندان
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اي. پس هاي نجسش داخل دستم گیر کرد. آري خودش است. عجب صحنههمینجاست. یکی از دندان

  ي عملی است. یک جنده دندان از اینجا آمده بود. این دندان

انداختم. کسی نبود. پسر کنارم افتاده بود. به  یروکش کرد، دوباره به اطراف نگاهکمی که خشمم ف

داد. اما هایش را میکشد. آري مرده بود. کشتمش. حقش بود. باید تاوان دزديرسید نفس نمینظر می

هایش خرد شده بود. اش پاره شده بود. دندانهاي مصنوعیي لعنتی هنوز زنده بود. گونهاین جنده

هایش با اینکه پاره شده بود ولی شکل خنده خندید. گونهخندید. آري هنوز میام کرد. هنوز میعصبی

خواستم سرم را به دیوار خندد. دستانم به لرزه افتاد. از خشم میداشت. کثافت هرزه هنوز به من می

کند هنوز ر جرات میي خیابانی چطوشد. حق ندارد به من بخندد. نه این جندهبکوبم. نباید چنین می

ي دختر آمد. دوباره روي سینهي آجر را برداشتم. هنوز هم به کارم میهم به من بخندد؟ باقی مانده

نشستم. به صورتش تف انداختم و با تمام قدرت آجر را به صورتش کوبیدم. دماغش شکست. دوباره با 

خندید. چرا که دیگر لب نداشت. ر نمیآجر ضربه زدم. باز هم زدم، زدم، زدم...آجر خرد شد. دختر دیگ

کردم، صورتش مانند یک هندوانه بود اي که من به او نگاه میهایش به کلی کنده شده بود. از زاویهلب

هایش هم پاره اند. نه دندانی برایش مانده بود و نه لبی. گونهکه یک سوراخ بزرگ روي آن ایجاد کرده

  شده بود. دماغش هم له شد. 

دانم چطور ولی خودم را به خانه رساندم. کردم. نمیآمدم. باید به سرعت از آنجا فرار می به خودم

هاي روي دست و لباسم نشده است. ولی این عجب دندانی است! مال شب بود. حتما کسی متوجه خون

ه از وقتی ب دندان پولدارها همیشه سالم و سفید است. دندان سالمی است. ي پولدار!یک دختر جنده

فقرا از وقتی زاییده  کنند.به خاطر فقر است.یاد دارم همیشه دندان هایم به خاطر پوسیدگی درد می

ولی پولدارها همیشه در رفاه هستند.درد دندان نمی فهمند.ولی ما همیشه  شوند،باید درد بکشند.می

کمی لیسش بزنم. باید لذت بخش باشد. باید  باید از چیزي زجر بکشیم. این عجب دندان سفیدي است.

رفتم. دندان را مانند قند در دهانم گذاشتم و شروع زدم، به خودم ور میدر حالی که دندان را لیس می

کردم به مکیدن آن. عجب لذتی دارد! دندان یک دختر عجب لذتی دارد! خوش به حال دوست پسرش. 

یعنی جویدن  !ها را بجودوانست آنتهاي او را لیس بزند. و شاید حتی میتوانست دندانمرد میاگر نمی
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هاي آسیاب فک پایین و باالي خودم قفل کردم. فشار میدهد؟ دندان را بین دندانآن چه حالی می

هاي خودم حس عجیبی پیدا کرده بود. واقعا دادم. لذت بخش بود. بیشتر و بیشتر فشار دادم. دندان

هاي دندانش که بین لثه و زبانم تکان خرده شکست. ملذت داشت! باالخره شکست. دندانش داخل دهان

جویدم. چقدر لذت بخش بود. ولی خسته بودم به هاي دندانش را میخردهخورد مرا به خلسه برد. می

  در همان حالت روي مبل خوابم برد. همین خاطر 
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یی را بچشد. از آن روزي که کند. به خصوص اگر از بچگی کسی طعم تنهاتنهایی انسان را دیوانه می

دانم چرا ولی به جاي اینکه از پدرم تر شدم. نمیاردکم در مقابل چشمانم از بین رفت، گوشه نشین

نسبت به او  به بعد شدم. اردك مرا کشت ولی از آنتر میتفاوتمتنفر شوم، روز به روز نسبت به او بی

توانم بگویم برایم یک غریبه شده شدم تا اینکه مییتر محسحس تنفر نداشتم ولی روز به روز به او بی

  بود. 

ي ما بیفتد. هر روز وقتی از مدرسه بر توانست براي خانوادهاخراج پدرم بدترین اتفاقی بود که می

ماند و از آن طرف بیدار می 4و  3ها تا ساعت دیدم که در خانه خوابیده است. شبگشتم پدرم را میمی

ي ما به هم ریخت. پدرم چیزي خوابید. کم کم وضعیت خورد و خوراك خانهر میظه 2و  1تا ساعت 

خواست. به نظرم از ما بدش خرید و ما اغلب اوقات گرسنه بودیم. گویی دیگر ما را نمیبراي خانه نمی

  آمد. می

ه کردیم. تنها صدایی که هر روز بفضاي خانه به شدت مسموم و غمگین شده بود. با هم صحبت نمی

شد. هاي مادرم بیشتر میشدیم، گریههاي مادرم بود. هرچه فقیرتر میرسید، صداي گریهگوشم می

ي ثروت و خندیدن هم مستقیم است. به نظرم ي مستقیمی دارند، همانطور که رابطهفقر و گریه رابطه

روتمندان است. ي ابدي که در این جهان حاکم است همین قاعده است. شادي و خنده براي ثتنها قاعده

تر کنند و باید ها را بر خود آسانها و رنجخداوند گریه را براي فقرا آفریده است تا بتوانند تحمل درد

توانست دوام دانم اگر موهبت گریه نبود، چگونه مادرم میاو را به خاطر این هدیه شکر گفت. نمی

کرد. باالخره اش میرا پر کرده بود، خفه اشهاي اول، درد و رنجی که سینهبیاورد. مطمئناً همان روز
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اش به چه هاي درونیها و دردي رنجدانسته است که انسانی که خلق کرده، براي تخلیهخود خدا می

ي حاالت داند که انسان براي تخلیهچیزي نیاز دارد. هرچه نباشد او خالق ماست و بهتر از هرکسی می

براي همین خندیدن را هم براي ثروتمندان ساخت تا به خاطر لذت  هایی نیاز دارد.اش به چه چیزدرونی

  اي خودشان را تخلیه کنند. هاي درونی خفه نشوند و به گونهو شادي

رسید راه جدیدي براي شد. به نظر میهاي همسایه روز به روز بیشتر میرفت و آمد پدرم با مرد

توانست خرج و مخارج ما را پدرم دیگر نمیاش کشف کرده است. در هر حال ي حاالت درونیتخلیه

بدهد براي همین همان سال، خواهرم دیگر مدرسه نرفت و من هم فقط توانستم اول ابتدایی را به پایان 

  برسانم. 

هاي دیگر باشم، بلکه به این خاطر که آمد البته نه به این خاطر که با بچهاز مدرسه رفتن خوشم می

شبختانه همان یک سالی که توانستم به مدرسه بروم، به من این امکان را دانستن را دوست داشتم. خو

داد تا بتوانم خواندن و نوشتن را یاد بگیرم. البته بخش زیادي از این یادگیري را مدیون خودم هستم 

ي خوبی داشتم به طوري که بخش زیادي از خواندم. حافظهچرا که بعد از ترك تحصیل، زیاد کتاب می

توانست مرا به آرامش برساند. به دي و مولوي را حفظ شده بودم. کتاب تنها چیزي بود که میاشعار سع

سالگی مجبور شدم کار کنم. پدرم  8گشتم. آري من از سن خصوص بعد از اینکه از کار به خانه بر می

ت گفت که بیست سال اسشد کار جدیدي براي خودش پیدا کند. به ما میبه هیچ عنوان حاضر نمی

  ام. براي همین مرا مجبور کرد که در آن سن کم به دنبال کار بگردم. خرجتان را داده

ها که کارگر ساختمانی بود، مرا به عنوان پادو، با ي بزرگی داشتم، یکی از همسایهاز آنجایی که جثه

  برد. پدرم با این کار موافقت کرد. خودش می

ي طبیعت به من داده است. از همان کودکی از همهي بزرگ شاید تنها چیز مثبتی باشد که جثه

ها یک سر و گردن بلندتر بودم. قدرت بدنی زیادي داشتم و براي همین توانستم در آن شغل سخت پسر

ام انجام دادم، اآلن هاي بدنی زیادي که در طول دوران نوجوانی و جوانیفرسا دوام بیاورم. کارو طاقت

کنم اکنون قدم ها هیکلم درشت و تنومند است. گمان میبه خاطر آن آید چرا کهخیلی به کمکم می
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هاي بدنی، قدرتم متر باشد. هیکلی عضالنی ندارم ولی همانطور که گفتم به خاطر فعالیتسانتی 188

  اي ندارد. دست کمی از ورزشکاران حرفه

اندم تا همسایه بیاید و مشدم و کنار در خانه منتظر میصبح از خواب بیدار می 6,30هر روز ساعت 

ي کسانی که مرا با خودش ببرد. نامش تقی بود. مردي الغر اندام با قدي متوسط بود ولی مانند همه

اي به هاي سادهگرفت و کارکنند، قدرت بدنی زیادي داشت. اوایل زیاد به من سخت نمیکارگري می

ي و هیچ اعتراضی ندارم، مانند همهکنم کرد ولی پس از مدتی وقتی که دید سکوت میمن محول می

ام، شروع کرد به سوء استفاده کردن. مرا وادار به ها سر و کار داشتهام با آنکسانی که در طول زندگی

ساله را انجام  30سالگی کار یک مرد  8توانم بگویم در کرد و میتري میهاي سختانجام دادن کار

داد. اما در است چرا که دستمزدم را مستقیماً به پدرم میدادم. هیچگاه نفهمیدم که دستمزدم چقمی

  ها فهمیدم که چرا پدرم با این کار موافقت کرده است. بعد

خواستم به خانه برگردم این بود که شد و تنها دلیلی که میعصر کار من تمام می 6ساعت 

ي محلی ضو یک کتابخانهتوانستم در گوشه کناري شروع به خواندن یک کتاب بکنم. در آن زمان عمی

توانستم براي یک هفته کتابی را امانت بگیرم. البته من شده بودم که با گرو گذاشتن کارت ملی، می

هاي جهان دادم. در آن سال بخش زیادي از مهمترین رمانها را پس میمعموالً زودتر از یک هفته کتاب

و کافکا و پروست. شاید یکی از دالیلی که از سن را خواندم. از داستایوفسکی و بالزاك و هوگو تا کامو 

توانند ها اصالً نمیي بچهکردم به دنیاي دیگري تعلق دارم و بقیهخودم بزرگتر بودم همین بود. حس می

  مرا درك کنند. 

ي ها به خانهشد تا اینکه پاي آنها بیشتر و بیشتر میرفت و آمد پدرم با همسایه ،در طول آن سال

کرد. برخی مواقع هم با رفقایش خورد یا پاسور بازي میهاي دیگر یا عرق مید. پدرم با مردما باز ش

دانستم شد و من نمیانداخت. مصرف پدرم روز به روز بیشتر میراه می و شیشه بساط تریاك و حشیش

اشت ولی شد که پدرم در خانه بود و هیچ کاري ندآورد. یک سالی میها را از کجا در میکه پول آن

  آورد. خرج خودش را به خوبی در می
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سالم شده بود که یک روز سر ساختمان، به خاطر کار زیاد مجبور شدیم تا اضافه کاري کنیم.  9

شب کار کردیم. از آنجایی که ارزش  10شد ولی آن روز تا حدود ساعت کارمان تمام می 6معموالً ساعت 

مانجا داخل یک اتاقکی که براي کارگران ساخته بودند، سر نداشت به خانه برگردیم، قرار شد شب را ه

ها بساط عرق خوري به راه انداختند. بعد از یکی دو ساعت کنیم. بعد از اینکه شام خوردیم، کارگر

ي ما به من پیشنهاد کرد که کمی عرق بخورم. عیاشی، وقتی همه مست شده بودند، تقی همان همسایه

خواست به زور به من عرق بدهد. هرچه م خودم را قاطی بکنم. ولی میخواستمن مقاومت کردم. نمی

شود. لیوان عرق را روي دهان من گذاشته بود و تر میکردم، در کارش مصممبیشتر مقاومت می

خورد گردن مرا گرفت و به دنبال خودش خواست به زور دهان مرا باز کند. در حالی که تلو تلو میمی

  کارگران کرد و گفت: ي کشید. رو به بقیه

  خواد خودشو...خودشو مثبت نگه داره. اصغر جاکشه. می ياین بچه-

  در حالی که صورتش را به صورت من نزدیک کرد ادامه داد: 

آخه احمق جون تو که پدرت جاکش و مفنگیه فکر کردي جایی خبریه؟ تو هم کم کم مث اون -

کنی فک ده احمق. این همه کار میو حلقت.... حال میمیشی. حداقل خوش باش. بذار این لیوانو بکنم ت

هاي خودشو در کردي به تخم کسیه؟ .... بابات.... بابات تو رو فرستاده اینجا کار کنی تا خرج عیاشی

خوایم. حداقل کنی تا بابات نشئه بشه.... . حاال که پول ازت نمیبیاره. احمق تو اینجا مث سگ کار می

. حال کن. خوش باش. قراره مث سگ تا آخر عمرت براي این و اون کار کنی. پس این لیوانو برو باال

هاي بچه تونی خوش باشی خوش باش...فک نکن...فک نکن جایی خبریه. بچه و بچهحداقل وقتی می

  هات هم مث خودت و بابات قراره بدبخت باشن. پس بیخودي خودتو مثبت نشون.... نده. برو باال

و براي کمک کردن به او، دست  دي کارگران هم شروع به تشویق کردن تقی کردندر همین حال بقیه

ي تلخی مرا گرفتند و یکی هم دهانم را باز کرد. تقی یک لیوان پر عرق را در دهانم خالی کرد. مزه

 داشت. حالم را به هم زد و همین موجب شد تا باال بیاورم. اما چیزي که بیش از همه مرا به فکر فرو برده

کند ولی تا آن زمان خودم را دانستم که پدرم از من سوء استفاده میهاي تقی بود. خودم میبود، حرف
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دانم چرا ولی هیچوقت از تر شد. نمیزده بودم. از پدرم متنفر نبودم. با این حال برایم غریبهبه نفهمی

  او متنفر نبودم. 

گشتم، شدم. هر وقت از سر کار بر میتر مینشد، من هم گوشه نشیتر میهرچه پدرم براي من غریبه

شد. تر میي مطالعات من روز به روز وسیعکردم. دامنهبالفاصله خودم را به خواندن کتابی مشغول می

ساله فلسفه بخواند ولی من خواندم.  10یا  9ي تا جایی که کارم به فلسفه رسید. عجیب است که یک بچه

آوردم، مطالب برایم اي که از زندگی به دست میم ولی کم کم با تجربهفهمیدبسیاري از مطالب را نمی

  شد. شاید از همین دوران بود که افکار عجیبی به سراغم آمد. تر میروشن

حس شده بودم. حتی ام بیي افراد خانوادهدانستم چرا ولی نه تنها نسبت به پدرم، بلکه به همهنمی

حس شده بودم. دیگر برایم بت به هر انسان و در واقع هر مخلوقی بیتوانم بگویم که نسمادرم. حتی می

هاي مادرم دیگر برایم اهمیتی نداشت. شاید به آن افتد. گریهمهم نبود که چه اتفاقی براي بقیه می

شدم زد. اوایل برایشان ناراحت میعادت کرده بودم. پدرم تقریباً هر روز مادر و خواهرم را کتک می

اهمیت شده بود. هاي خواهر و مادرم برایم بیها و درداشک نتفاوت شده بودم. دیدبیولی کم کم 

هاي مادرم براي من به یک عادت ریزد. کتک خوردن و گریهها را هم میترین کارعادت، قبح قبیح

خورد، خودش را به تبدیل شده بود و دیگر تأثیري روي من نداشت. برخی مواقع از بس که کتک می

شدم و کرد تا جلوي پدرم را بگیرم. ولی من به چشمان او خیره میانداخت و التماس میمن می پاي

ي به خصوص بعد از واقعه ،تفاوتی تمام وجودم را فرا گرفته بودایستادم. بیحرکت در جاي خودم میبی

احساس یز بیمهمی که شرح آن را در ادامه خواهم گفت. شاید به همین دلیل بود که نسبت به همه چ

  شده بودم. 

زده بود. مثل یک روز بعد از اینکه از سر کار برگشتم، متوجه شدم که پدرم به شدت مادرم را کتک

خورد. من هم در هایش را میاي از اتاق نشسته و از ترس ناخنهمیشه خواهرم را دیدم که در گوشه

. خون چشمان پدرم را گرفته بود. کردمهاي پدرم نگاه میاي ایستاده بودم و به کتک زدنگوشه

  زد: هیچوقت او را اینقدر عصبانی ندیده بودم. مدام فریاد می



چشم کی شیدر ستا   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

33 

 

هاي این ي مرداي.... یه جنده که با همهکنی که جلوي منو بگیري...تو فقط یه جندهتو غلط می-

که تو چی کنی که بخواي دخالت کنی...بدبخت فکر کردي براي کسی مهمه شهر خوابیده...تو غلط می

  زنمت که خون باال بیاري جنده! بچت هم مث خودت جنده س...باید بره جندگی. کنی؟ اینقدر میفکر می

رسید دعوا سر اوست. آثار کبودي را روي کرد. به نظر میبه صورت خواهرم نگاهی انداختم. گریه می

ین حال پدرم با عصبانیت اند. در همبدنش مشاهده کردم و مطمئن شدم که اینبار سر او دعوا کرده

  مادرم را بلند کرد و او را جلوي من انداخت. 

تو با همه خوابیدي جنده. فقط پسرت که جلوت وایستاده تو رو نگاییده.... همه با تو خوابیدن. . -

تو رو ندیده باشه؟  بدنخواي براي من خودتو معصوم نشون بدي؟ ...جنده دیگه کی مونده که حاال می

  بینه. فقط پسرت مونده...اونم حاال میهان احمق؟ 

ها چیست. پدرم با فهمیدم که علت این کاردانستم چه کنم. صورتم سرخ شده بود و نمینمی

حرکت خشونت تمام مادرم را بلند کرد. مشتی به دهانش کوبید و با سرعت پیراهن او را پاره کرد. بی

هاي هاي مادرم، پردهستم باید چکار کنم. فریاددانزده بود. نمیسر جایم ایستادم. در واقع خشکم

گوشم را به لرزه در آورده بود، همانطور که بدنم کم کم شروع به لرزیدن کرد. مشتی دیگر بر دهانش 

هاي او کم شد و پدرم بالفاصله از این فرصت استفاده کرد و شلوار مادرم را از کوبید. کمی از فریاد

هایش ناگهان در مقابل من عظمت و بزرگی خود را از دست مامی زیباییپایش در آورد. گویی جهان و ت

کردم. حس کردم چیزي از قلبم کنده داد. مادرم برهنه جلوي من ایستاده بود و من فقط نگاهش می

  اش را بازیابد. کنم از آن زمان هیچگاه قلبم نتوانست گم شدهشد و گمان می

دونی تا حاال چند نفر این جنده رو لخت خوب نگاه کن. میي احمق...ببین. مامان جندت رو پسره-

  خواي باهاش بخوابی؟ دونی...این مامان جندت با همه خوابیده...تو هم میدیدن؟ ...نه نمی

کرد تا خودش را از من پنهان کند، روي زمین نشست و با دستانش مادرم که تمام تالشش را می

هاي مرا گرفت. مرا درم لگدي بر کمرش وارد کرد و بالفاصله موهایش را از من پنهان کرد. ولی پسینه

  هاي او فشار داد. به سمت مادرم کشید و سرم را به سینه
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  هاي مامانتو خوردن، تو هم یکی دیگه. بیا...تو هم بخور...این همه آدم سینه-

. دستانش را با خواست مرا عقب براند ولی پدرم مشتی دیگر بر دهانش کوبیدمادرم با دستانش می

هاي مرا توانست از خودش دفاع کند. بار دیگر موکمربند به پشتش بست و اینگونه بود که دیگر نمی

هاي قطره توانستمی صورتم هاي مادرم فشار داد. مادرم اشک میریخت وگرفت و سرم را به سینه

ها گویی اشکریختند. هایش را حس کند چرا که مستقیم از چشمانش به صورت من میاشک

ها هیچ قدرتی ندارند. هاي او قطع کنند ولی افسوس که اشکخواستند تماس صورت مرا با سینهمی

توانستند صورت مرا به عقب برانند ولی افسوس که خداوند چنین قدرتی ها قدرت داشتند، میاگر اشک

شد چرا که ن انجام نمیها قدرت داشتند، بخش عظیمی از جنایات جهاها نداده است. اگر اشکبه آن

  توانستند به تنهایی از صاحب اشک محافظت کنند. ها میاشک

ها کرد. با سرعت خودم را عقب کشیدم. بیچاره مادرم. برهنه جلوي من افتاده بود. تمام پدرم مرا ر

 هایش او را گرفتبدنش از خجالت سرخ شده بود. دلم برایش سوخت. پدرم به سمت خواهرم رفت. از مو

و به سمت من کشیدش. پیراهنش را پاره کرد. شلوارش را هم در آورد. لگدي به شکمش زد. دوباره به 

سراغ من آمد و مرا بلند کرد. اینبار مقصدش خواهرم بود. مرا روي او انداخت. در حالی که سر مرا به 

  داد، فریاد زد: هایش فشار میسینه

ترسی؟ برادرت هم تو را لخت دیده. . پس دیگه نگران یخب خب. بیا این هم از تو...دیگه از چی م-

  نباش. احمق جنده از فردا باید بري سر کار.... 

ها کرد و از خانه بیرون رفت. مادر و خواهرم غرق در اشک شده بودند. با گفتن این کلمات، ما را ر

م خودش را به سمت کردم. متوجه شدم خواهرم آرام آرامن همچنان گیج و مبهوت به دیوار نگاه می

هاي خودش را با کشاند. دستان او را باز کرد و با یک ملحفه او را پوشاند. بعد از این لباسمادرم می

دانستم چه شده است، ولی بعداً متوجه شدم که پدرم از اینکه پاره شده بودند، دوباره پوشید. نمی

خواسته از خواهرم هم استفاده . حاال میروزي که اخراج شده، مادرم را مجبور به تن فروشی کرده است

کند. مادرم با این کار مخالفت کرده و دعواي آن روز به همین خاطر بوده است. مادرم براي جلوگیري 

اي نداشت. از روز بعد خواهرم هم تن خودش را براي از این کار تمام تالشش را کرد ولی فایده
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ها براي عیاشی با مادر و شده بود فاحشه خانه و مردي ما هاي پدرم فروخت. چندي بعد خانهعیاشی

  آمدند و من هر روز شاهد آن بودم. ي ما میخواهرم به خانه

  

  

  

  

7  

  

کنم و در تاریکی ي کسی است. چشمانم را باز میرسد. صداي گریهاز کنار اتاق صدایی به گوشم می

کند. از جایم برخاستم تش گذاشته و ناله میبینم که کز کرده و دستانش را روي صوراي را میاتاق، سایه

و به سوي او قدم برداشتم. دستم را به سمتش دراز کردم. دستش را از روي صورتش برداشتم. با صورتی 

شود. شکل که هیچ اندامی ندارد، نه ابرو و نه دماغ و نه دهان، با دو چشمی گریان به من خیره میبی

ها از آن کیست. به من خیره شده است و گریه دانم که این چشممی تنها دو چشم دارد ولی با این حال

تر شدم و کند؟ به او نزدیکآید؟ دهانی ندارد. پس چگونه ناله میکند. صداي ناله از کجایش میمی

زده است و تپیدن ي سینه بیروني چپش شکافی بزرگ ایجاد شده. قلبش از قفسهدیدم که روي سینه

هایی بینم که خودش را باز کرده و نالهله از قلبش است. روي قلبش دهانی کوچک میبینم. ناآن را می

شناسم و هم دهانی که روي قلب است. صداي ناله را هم ها را میآید. هم چشمدردناك از آن بیرون می

خواست چیزي به من بگوید. تر شد. دهان به حرکت در آمد. میشناسم. دیدم که قلبش کمی بزرگمی

  گفت.... گوید. میتر کردم تا بفهمم چه میوشم را نزدیکگ

صداي زنگ به صدا در آمد. از خواب بیدار شدم. دیدم که روي مبل خوابم برده است. نگاهی به 

داد. هنوز کمی فرصت داشتم. را نشان می 1420سال  بهمن  هفتمصبح بود. یکشنبه  7ساعت انداختم. 

دانستم لت خرده چوب داشت. کمی با زبانم حسشان کردم. نمیحس کردم چیزي در دهانم است. حا
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ي بزاق دهانم را به بیرون تف کردم. کمی نگاه کردم و چیست. خودم را به دستشویی رساندم. همه

هایم را بررسی کردم ي دندانمتوجه شدم که خرده دندان است. یعنی دندانم شکسته؟ با زبانم همه

  هاي دندان چیست؟ این خردهشان سالم بودند. پس ولی همه

هاي ي خودم را با موي افسرده و چروکیدهصورتم را شستم و در آینه نگاهی به خودم انداختم. چهره

کنم که خودم نیستم. چقدر کنم. برخی اوقات گمان میمشکی و چشمانی عسلی هر روز فراموش می

کردند. خوب هاي خود را فراموش میهها چهرخوب است که بشریت آینه را اختراع کرد. وگرنه انسان

ي واقعی خود بیندازیم و به یاد است که برخی مواقع در پس این همه دروغ و ریا کاري، نگاهی به چهره

  بیاوریم که واقعاً کیستیم. 

کردم که متوجه سوزش دردآوري در دست راست خودم شدم. ي پریشان خودم نگاه میبه چهره

دانم چرا ولی بخش زیادي از دست راستم متوجه شدم که زخمی است. نمی نگاهی به دستم انداختم و

داد. چرك کرده بود. فوراً یک قرص چرك خشک کن خوردم و سیاه شده بود و بوي گندیدگی می

مقداري از پودر داخل کپسول قرص را روي محل زخم ریختم. برایم عجیب بود که این زخم چرا ایجاد 

و از آنجایی که زمستان هایم را عوض کردم لباسزخم را پوشاندم.  شده است. با چسب زخم روي

 8و با سرعت از خانه بیرون رفتم چرا که دیر شده بود. باید ساعت بود،کاله و دستکشم را نیز برداشتم 

  با اینکه ماشین دارم، ولی معموال از اتوبوس استفاده می کنم.رساندم. خودم را به محل کارم می

کنم. یک کارگاه خصوصی تولید کفش است. من به عنوان ل است که در اینجا کار میسا 1من حدود 

ناظر محصوالت در آنجا مشغولم. کارم این است که روي کیفیت محصوالت و همچنین کار کارمندان 

ها هم بیشتر نفرشان زن هستند. مرد 20اند.  نفر در آنجا مشغول به کار 30نظارت داشته باشم. حدود 

دهند. همانطور که گفتم کار من نظارت است. باید ببینم که آیا درست کارشان ي بدنی را انجام میهاکار

دهد بالفاصله به مدیر کارگاه اعالم دهند یا خیر؟ اگر ببینم کسی درست کارش را انجام نمیرا انجام می

د کار کنند. مثل من. مثل کنم. هیچکس حق ندارد از زیر کار در برود. همه باید تا جایی که جان دارنمی

من که همیشه مثل سگ براي مردم کار کردم. باید کار کنند...تا بمیرند. آري حق مردم این است تا از 

  کار بمیرند. 
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ها به در و بینم که مانند بزشوم و مردم را میهر روز موقع رفتن به سمت کارگاه، سوار اتوبوس می

کنند. گویی همگی یک ساعت شنی جلوي چشمانشان قرار می ي یکدیگر نگاههاي مردهدیوار و صورت

شوید پس بیشتر جان بکنید. مثل سگ جان گوید دارید به مرگتان نزدیک میها میدارد که به آن

اند. انسان سگی است که براي یک بکنید. لیاقت انسان همین است. انسان را براي جان کندن آفریده

ها کارشان را یدن، حاضر است هرکاري بکند. بنابراین بگذارید سگلقمه نان و یک متر جا براي خواب

  بکنند. 

  آید. نویسم. گویی قلم خودش به حرکت در میدانم چه میگفتم. آه! برخی مواقع نمیچه می

اي خیره شده بودم، به این فکر در حالی که در اتوبوس نشسته بودم و مانند سایر مردم به نقطه

همین حس را دارم. حس  چند روزي استآمد. اتفاقی افتاده است. اما یادم نمی کردم که دیشب چهمی

آورم. ذهنم از فکر کردن به گذشته خسته شده است. کنم اتفاقی افتاده است و من به یاد نمیمی

آورم. شاید باید به دکتري مراجعه کنم. در کنم و هیچ وقت چیزي به یاد نمیهمیشه به گذشته فکر می

هایی خرمایی داشت. پوست ال چشمانم به زنی افتاد که واقعاً زیبا بود. چشمانی سبز با موهمین ح

نداخت که واقعاً تنها کسی بود که در این جهان ها مرا به یاد دختري اي ایندرخشید و همهسفیدش می

ست دوستش داشتم. آري دختري که دوستش داشتم. سالهاست که تمامی فکر و ذکر من رسیدن به او

ولی با این حال هیچوقت تسلیم  استرسیدن به او غیر ممکن اکنون دانم که باید چه کنم. ولی نمی

بینم که با او ها شده است که در خیالم، خودم را میام. همیشه براي رسیدن به او امید دارم. بارنشده

ت شیرین است اما حیف که شوم. چقدر این خیاالآل، با او پیر میام و در یک زندگی ایدهازدواج کرده

توانست دانم چگونه بشر، این موجود موذي میي خیال در ما وجود نداشت، نمیفقط خیال است. اگر قوه

رسد. خواهد میسازد. به هرچه میخواهد را میدر طبیعت دوام بیاورد. بشر با قدرت خیالش هرچه می

اما سوالی که ید براي من هم همینطور باشد. ماند. شااما در برخی این خیال فقط یک خیال باقی می

  او مرا می بخشد؟ذهن مرا درگیر کرده بود،این است که آیا 

ها اینقدر دانم چرا انساناي خیره شده بودند و من نمیدر حالی که همه مانند یک مجسمه به نقطه

هایشان است) دروغ ها، انعکاسترسند (شاید به این خاطر است که صورتي یکدیگر میاز دیدن چهره
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نشده  8به محل کارم رسیدم. پیاده شدم و با عبور از خیابان، به ورودي کارگاه رسیدم. ساعت هنوز 

شدند. همه حاضر بود. پس به موقع رسیدم. وارد کارگاه شدم. همه داشتند براي شروع کار آماده می

  ی عصبانی شده بودم. گذشت ولی باز هم نیامد. کم 8شده بودند به جز یک نفر. ساعت از 

 8شود. خودش بود. همان زنی که باید ساعت بود که دیدم کسی وارد کارگاه می 8,30حدود ساعت 

شد ولی نیم ساعت تأخیر داشت. نامش فاطمه اسدي بود. یکی از طراحان بود. سریعاً جلوي حاضر می

نداد. دوباره از او پرسیدم ولی او را گرفتم و خواستم علت تأخیرش را توضیح بدهد. اما به من جوابی 

خواستم سرش بدون اینکه پاسخی بدهد از کنار من عبور کرد. تمام وجودم را خشم فرا گرفته بود. می

  خواهد وارد دفتر مدیر بشود. داد بزنم که متوجه شدم می

اي یشهتوانستیم ببینیم چرا که دیوار آن شدفتر مدیر انتهاي کارگاه قرار داشت و داخل آن را می

اي از جاي خودش چرا باید مدیر با دیدن چنین هرزهبود. مدیر را دیدم که با دیدن او از جایش برخاست. 

خوابد؟ خوابد. یعنی مدیر با او میهاي پلیدي به ذهنم رسید. حتماً با مدیر میدانم. فکربلند شود؟ نمی

دانم چرا کار منفی را از خودم دور کنم. نمیچرا باید اینهمه به او احترام بگذارد. نه نه. باید ازین اف

کنم، چند وقتی است که رفتار مدیر رسید. اما حاال که فکرش را میچنین افکار پلید و بدي به ذهنم می

ي میان یک کارمند و کارفرما را تغییر دهد؟ فقط سکس تواند رابطهبا این زن عوض شده. چه چیزي می

تر کند، سکس است. ي بین یک کارمند زن و رئیسش را محکمد رابطهتواناست. آري تنها چیزي که می

ها فقط تواند باشد؟ مخصوصا که این زنی خوش چهره با هیکلی جذاب است. آري زنغیر از این چه می

  خوابد. توانند به جایی برسند. حتماً با مدیر میبا بدنشان می

هایش با مدیر، نیم م این زن در میان صحبتافکار منفی تمام ذهنم را پر کرده بود که متوجه شد

نگاهی به من دارد ولی آنچه بیش از همه مرا عذاب داد، آن نیشخندي بود که بر لب داشت. چرا باید 

در حین صحبت با مدیر به من نگاه کند و بدتر از آن نیشخند بزند؟ تنها یک احتمال داشت و این بود 

گفته زده. حتماً با خودش میداشته پشت سر من حرف میزند. آري حتماً که پشت سر من حرف می

آمیز بوده، به من نگاهی همراه اش موفقیتي شیطانیکار این مرد تمام است و در همین حین چون نقشه

ي دهندهاندازد. آري او براي بیرون انداختن من نقشه کشیده است. نیشخندش نشانبا نیشخند می
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خواهد خوابد و اینگونه توانسته او را مجاب کند تا مرا اخراج کنند. میموفقیت اوست. آري با مدیر می

ي کارفرماها به گیرد. همهآن مدیر احمق حتما طرف او را میجاي مرا بگیرد. باید جلویش را بگیرم. 

ها به دنبال سکس و خوش گذرانی و سوء استفاده هستند. ي آنهاي خودشان هستند.همهدنبال لذت

دهند. مردم خواهند انجام میها هرچه میفاسد، این کثافت تماماي حرامزاده. در این کشور هاکارفرما

دهند. در این کشور ها انجام میکنند و هر غلطی که دوست دارند با آنرا با کمترین حقوق استخدام می

اند. ي همیشه خریدهاند که شما را براها اگر هزار تومان به شما حقوق بدهند، گمان کردهکثیف، کارفرما

ها را از دم کشت. باید زن ي آنکنند. باید همهها در این کشور برده داري میي مدیران و کارفرماهمه

هایشان ها نفر جلوي چشمشان به زن و بچهها سر برید. نه. باید اول صدهایشان را جلوي آنو بچه

است. به خاطر یک حقوق بسیار ناچیز، آنقدر از تجاوز کنند و بعد گردنشان را برید. آري اینگونه بهتر 

ها را براي خودشان ي سودهاي هرزه. همهکشند تا زیر دستشان تلف بشوند. کثافتکارمندان کار می

کنند. ولی وقتی اجناس شود، براي سود کردن همه کاري میخواهند. زمانی که اجناس گران میمی

هایشان را نگه کنند یا جنسد و سریعاً تعدیل نیرو میشود، حاضر نیستند کمی ضرر کننارزان می

زدم تا بمیرند. ها را کتک میشدم، آنقدر آنفروشند. اگر من در این کشور مسئول میدارند و نمیمی

ها در ناز و نعمت زندگی کنند. هیچوقت حاضر نیستند هاي آنها کار کنیم که زن و بچهما باید ساعت

کنند باید به ضرر کارمند و کارگران باشد. تمام کشور نند. هر کاري که میبه ضرر خودشان کاري ک

ها را از بین برد. بیش همین است. تنها راه مقابله با این مشکل، شکنجه و کشتن کارفرماهاست. باید آن

 هاي حرامزاده. بعد هماند. کثافتي زندگی به دستور دادن عادت کردهاز حد زندگی راحتی دارند. همه

ها بدون له کردن کارمندان و کارگران زیر ام. شما کثافتمه جا رسیدههگویند با تالش خودم به می

اند که اگر دست و پاي مغرورها یک مشت احمق بیي آنتوانید برسید. همههایتان، به هیچ جایی نمیپا

اند که اگر در خیابان خنگتوانند بردارند. آنقدر احمق و از کسی سوء استفاده نکنند، یک قدم هم نمی

گیرند. گویی میرند. ولی حاال ژست نوابغ را به خود میهایشان کنی، بعد از چند ساعت از گرسنگی میر

دهند. هیچ کاري بلد نیستند. تنها یک کار بلد هستند و آن هم برده ها را خودشان انجام میي کارهمه

. کارگران را با حقوق ناچیز و بدون بیمه استخدام ي این موجودات را حذف کردداري است. باید همه

کنند. هیچ تري پیدا کردند، بالفاصله او را اخراج میکنند و هر وقت که خواستند، یا کارگر ارزانمی
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ها همیشه ها هستند. دولتهاي فاسد این کشور هم طرفدار آنکسی هم حق اعتراض ندارد. تمام نهاد

ها ها یعنی پولدارکنند ولی دروغ است. عدالت براي آنعدالت صحبت می ها هستند. ازطرفدار پولدار

ها. در تمامی این کشور، اگر با ماشین از روي تر بشوند. این است عدالت آنها بدبخترپولدارتر، وبدبخت

، "شما"کند. ولی کافی است به یک پولدار به جاي یک بدبخت کارگر رد بشوید، هیچکس اعتراضی نمی

کنند که به غلط کردن بیفتید. تنها راه ها دست در دست هم، کاري میها تمام نهادبگویید. آن "تو"

ها ها را گرفت، سالي آني همهحل این مشکل، قتل عام ثروتمندان و مسئولین است. باید زن و بچه

را باید در دیگ ها ها تجاوز کرد و بعد سرشان را برید. بعد از این خود پولدارجلوي چشمانشان به آن

اند. زمانی که حق و حقوق زیردستان ها دزدي آنبزرگی از روغن داغ سوزاند. حقشان این است. همه

اند. ها دزدي آنها چیست؟ عادل؟ کارفرماي نمونه؟ خیر همهدهند، پس نام آنخود را به درستی نمی

ها دزد و ي آنطور نیست. همهکنند که آدم خوبی هستند ولی خیر ابداً اینشاید خودشان فکر می

اند. اگر حق من ده میلیون باشد ولی شما به من پنج میلیون بدهید، حتی اگر من به پنج میلیون فاسد

رود. پس در کشتن هم راضی باشم، کار شما دزدي است. چون پنج میلیون مابه التفاوت به جیب شما می

اي براي آن ها کار می کنی و در نهایت عین سال هو شکنجه کردن چنین اشخاصی نباید درنگ کرد. 

  آقاي مدیر روزي باید تو را ادب کنم. یک سگ بیرونت می اندازند.

خواستم جلویش را بگیرم آید. میدر این افکار بودم که متوجه شدم دارد از اتاق مدیر بیرون می

ي همین سکوت کردم و ولی با خودم گفت که اگر اآلن از او سؤال کنم، قطعاً شک خواهند کرد. برا

شناسم. کافی است ها را خوب میمنتظر فرصتی مناسب ماندم. نباید دست از پا خطا کنم. من این هرزه

ها کشند. آري از این زنها بیندازید، آنگاه به جرم تجاوز شما را به دادگاه میکه نگاهی چپ به آن

  تر عمل کنم. محتاطانهمتنفرم. براي همین باید 

است،  يمحمد نامش حسین همکارم که ن،یح نیدر اندم تا ساعت کاري به اتمام برسد. منتظر ما

 یسخت يام، با من خوب بوده است. مثل خودم گذشتهآمده نجایکه به ا یبا من صحبت کرد. از وقت یکم

 .شوندیجذب مهم  بود. فقرا به ریچرا که او هم فق میبا هم خوب باش میجهت توانست نیداشته. به هم

بود که مدیر  6حوالی ساعت  نکهیتا ا کردمصحبت  يبا محمد یکار کردم، کم یقانون است. کم نیا
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توانید به خانه بروید. فرصت را مناسب دیدم. از در کارگاه بیرون رفتم و منتظر شدم تا او اعالم کرد می

زند و با عشوه از لبخند می هم از کارگاه بیرون بیاید. اما قبل از اینکه بیرون بروم متوجه شدم به مدیر

کند. مطمئن شدم که با مدیر رابطه دارد. جلوي در کارگاه منتظر ماند. چند دقیقه بعد او خداحافظی می

  از کارگاه بیرون آمد. 

  توانم چند دقیقه با شما صحبت کنم؟ خانم اسدي. می-

ي من، مانند اینکه احساس زمانی که از او این درخواست را کردم، پشتش به من بود. با شنیدن صدا

آمیز کند با سرعت سرش را برگرداند. نگاهی به من انداخت که بیش از همه چیز براي من توهینخطر می

آورم. چشمانش حسی داشت که براي من بیش از هرچیزي است. چشمانش را با وضوح به خاطر می

اعتمادي در عی ترس و بیآور است. چشمانش به من اعتماد نداشت. آري متوجه شدم که نودرد

ها تجاوز کنم؟ نوع نگاهش به خواهم به آنکنند که میها گمان میچشمانش وجود دارد. چرا این آدم

تواند کند. چشم تنها عضوي از بدن انسان است که نمیاي بود که دارد به یک متجاوز نگاه میمن به گونه

  دانم. دروغ بگوید و من این را بهتر از هرکس می

  کمی به من نزدیک شد و گفت: 

  بله؟ -

  خواستم بدونم که چرا امروز یکم تأخیر داشتید؟ خوام زیاد وقت شما رو بگیرم، فقط مینمی-

  باید به شما توضیح بدم؟ -

دونید. کنم خودتون به خوبی میها هستم. فکر میراستش من مسئول نظارت بر کار و رفتار کارمند-

  این مورد سؤال کنم و مدیر رو در جریان امور قرار بدم.  وظیفه دارم که از شما در

نیازي نیست شما خودتون رو به زحمت بندازید. مدیر خودش در جریان هست. امروز صبح داخل -

  اتاقشون، باهاشون در این مورد صحبت کردم. فکر نکنم نیازي باشه دوباره براي شما توضیح بدم. 
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دهد. به د که نه تنها چشمانش، بلکه تمامی وجودش او را لو میگویگوید. آنقدر دروغ می(دروغ می

  .)همدیر گفته؟ من از کجا بدانم که به مدیر چه گفته است؟ نه قطعاً در این مورد با مدیر صحبتی نداشت

  دونم شما در چه موردي صحبت کردید و شاید در مورد یک چیز دیگه...راستش من نمی-

   گم؟گید من دروغ مییعنی می-

  نه منظورم این نبو...-

اصالً به شما چه ربطی داره؟ فردا از خود مدیر بپرسید که من در مورد چه چیزي باهاشون صحبت -

کنم که بخوام به شما کردم. به نظرم بهتره حد و حدود خودتون رو بدونید. من اینجا براي شما کار نمی

  دانگهدار. جواب پس بدم. اآلن هم عجله دارم و باید سریعاً برم. خ

  پشتش را به من کرد و با سرعت از آنجا رفت. 

زده دانم که با مدیر چه حرفی میچرا باید به او شک داشته باشم؟ ممکن است راست بگوید. مگر می

  شود. است؟ فردا از مدیر خواهم پرسید. اگر دروغ گفته باشد معلوم می

شود یشخند و چشمانش افتادم. مگر میخواستم بروم ولی ناگهان به یاد نمن هم برگشتم و می

دلیل به من نیشخند بزند؟ چرا باید با چشمانی ترسان به من نگاه کند؟ نه، نه، اینجا خبري است. بی

زد. رفتار مدیر با او فرق کرده است. گوید. آري خودم به یاد دارم که به من نیشخند میقطعاً دروغ می

خواهد جاي مرا بگیرد. گوید. میگوید. مطمئنم که دروغ میغ میوها به این معناست که او دري اینهمه

دهم. فکر کردي به خاطر یک تکه خواهی جاي مرا بگیري؟ نه این اجازه را به تو نمیي جنده! میزنیکه

دهم. باید جلوي تونی هرکاري دوست داري بکنی؟ این اجازه را به تو نمیهایت میگوشت بین پا

  گرفت.  ارهایی مثل تو هرزه

. نگاهی به اطراف انداختم. هیچکس آنجا نبود. این هرزه مخشم تمام وجودم را فرا گرفته بود. برگشت

  با عصبانیت شروع کردم به تعقیب کردنش.  کالهم را سر کردم و حدود صد قدم از من فاصله گرفته بود.
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گرفتند. بعد از ظهر وقت می 4تا  صبح 10هاي مادرم بین ساعت کردم. مشتريکار می 6تا ساعت 

گفتم -انگیز کند. بعد از آن روز غمبراي همین بود که متوجه نشده بودم که مادرم تن فروشی می

تر شدم. کم کم متوجه شدم که از دیدن حسام بینسبت به خانواده -انگیز؟ شاید نشاط آورغم

دانم چرا تا آن زمان متوجه بردم. نمیمیآید. راستش برخی مواقع لذت ها بدم نمیهاي آنبدبختی

زدم) ولی برخی مواقع از کتک خوردن مادر و خواهرم لذت نشده بودم (شاید هم خودم را به نفهمی می

  بردم. می

ها زد. شاید فریادپدرم هیچگاه مرا کتک نزده بود ولی مادر و خواهرم را از وقتی به یاد دارم کتک می

ي ما م. از وقتی به یاد دارم همیشه در خانهرام بیاد بیاووانم از دوران نوزاديهاي مادرم را بتو گریه

جنگ و دعوا بوده است. یکبار از خواهرم پرسیدم که قبالً هم همینطور بوده؟ جواب مثبت بود. خواهرم 

دانم تا کجا باید به عقب برگردم تا کمی طعم هم از نوزادي با جنگ و دعوا بزرگ شده است. نمی

وشبختی را در میان این خانواده پیدا کنم. احتماالً هم پدرم و هم مادرم، از نوزادي با جنگ و دعوا خ

ي دانم این سلسلهاند. نمیها هم همینطور بودههاي آنها و مادراند. به احتماالً زیاد پدربزرگ شده

سد یکبار که فقر در زمین ریشه رشود، اما به نظرم میها از کجا شروع شده و یا به کجا ختم میبدبختی

هایش تا ابد رشد خواهند کرد و این چرخه تا ابدیت ادامه خواهد داشت. در هر حال زمین کند، ریشه

  ي درد و رنج. به گدا و بدبخت هم نیاز دارد و ما بودیم بازیگران این صحنه
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ن خاطر بود که فقط بردم. شاید به همیآري برخی مواقع از کتک خوردن مادر و خواهرم لذت می

ها تمام شود. شاید خود طبیعت چنین چیزي بردم. دوست نداشتم رنج آنچرا که لذت می ،ایستادممی

ي بدبختی به پایان برسد. خاطرم نیست که اولین بار در وجود من گذاشته بود تا نکند که این چرخه

ي مادرم را دیدم، روز نکه تن برهنهکی از کتک خوردن مادر و خواهرم لذت بردم ولی مطمئنم بعد از ای

کردم با این وجود همچنان نسبت به پدرم هاي او احساس رضایت بیشتري میبه روز نسبت به بدبختی

  تفاوت بودم. بی

فرداي آن روز قرار شده بود که خواهرم با یکی از مردان محله بخوابد ولی همچنان خواهرم مقاومت 

ترین مردان محله بخوابد. مردي که بوي بد دهان و بدنش، ی از کثیفکرد. بدبخت مجبور بود با یکمی

  کند. همچنان حال مرا بد می

ي دیگري رخ بدهد. از آنجایی که همانطور که گفتم خواهرم مقاومت کرد و همین باعث شد فاجعه

شب مشتري  10عصر تا  6کرد، قرار بر این شده بود که خواهرم از مادر از صبح تا بعد از ظهر کار می

اي که قرار است براي شما قبول کند. به همین خاطر آن روز در خانه حضور داشتم و از نزدیک فاجعه

ي این مرد کثیف برود ولی به هیچ عنوان زیر شب به خانه 7بازگو کنم را دیدم. قرار بود خواهرم ساعت 

  بار نرفت. 

دانید که خورد. خودتان میدرم کتک میمن به خانه رسیده بودم و خواهرم را دیدم که دارد از پ

  براي چه بود. متوجه شدم که پدرم به شدت مست است. 

  کشمت. اي...زود باش برو وگرنه میاي هرزه...مثل مادرت جنده-

ها رو ي پولدم که ولم کن...میرم سر یه کاري...همهپدر تو رو خدا...تو رو خدا...به خدا قسمت می-

  خدا ولم کن. دم به تو...تو رو می

  پدرم با مشت به صورت خواهرم کوبید و فریاد زد: 

خوان با یه حقوق کم ازت سوء استفاده کنن. احمق با دادن ي کثیف. احمق هرجا بري میاي جنده-

  دونه. تونی پولدار بشی. به مادر بدبختت نگاه نکن. اون زنیکه هیچی نمیمی
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دانم چرا کند. نمیي اتاق کز کرده و دارد گریه میگوشه با اشاره به مادرم متوجه شدم که او هم در

کرد که به خواهرم کمک اي به من نگاه کرد. چشمانش به من التماس میمتوجه او نشدم ولی براي لحظه

دید. کنم. چشمانش را دیدم که با تمام وجود به من اعتماد کرده است. گویی مرا قهرمان و ناجی خود می

شناسم. با چشمانش به من اعتماد کرده بود. چشمانش به من اعتماد به خوبی میها را آري من چشم

گفتند که به خواهرت کمک کن. چشمان او کمی مرا به خودم آورد. اولین باري بود که داشت. به من می

ها را ندیده بودم. اولین بار بود که چشمان کسی کرد. آري هیچوقت این چشمکسی به من اعتماد می

دید. گویی جانش در کف دیدم که با حالتی التماس گونه، تمام هستی خود را در دستان من میرا می

گوید. ي موجودات، تنها چشم است که راست میگویند. در همهها دروغ نمیدستان من است. چشم

خواستم چشمان مادرم به من اعتماد کرده بود و به همین خاطر قدمی به سمت پدرم برداشتم. می

  داد. بازوي او را گرفتم و با قدرت کمی به عقب هلش دادم. وي او را بگیرم. همچنان فحش میجل

ي مرا پدرم با نگاهی خشمناك و در عین حال متعجب نگاهی به من انداخت. چشمان او تمام اراده

گر خواستم که اخواستم جلوي او را بگیرم و حتی میسست کرد. خودم را باختم. چند ثانیه قبل می

ي مرا از بین برد. خشک شدم. سر مقاومت کند، با او دست به گریبان بشوم ولی چشمانش تمامی اراده

  جایم ایستادم و بعد از چند ثانیه سرم را به پایین انداختم تا با او چشم در چشم نباشم. 

  زد.  مپدرم قدمی به جلو برداشت و یک سیلی محکم به صورت

  خواي این جنده رو نجات بدي؟ این جنده رو؟ یخواي جلوي منو بگیري؟ ممی-

  خوردم. کتک می او کمربندش را بیرون کشید. چندبار به کمرم ضربه زد. اولین بار بود که از

تونی خواي جلوي منو بگیري بچه کونی؟ فک کردي چون یکم قد کشیدي هر غلطی بخواي میمی-

  بکنی؟ 

  رم سیاه شد. و آنقدر با کمربند مرا کتک زد که تمامی کم

  دم. دونی جنده چیه. حاال نشونت میمادر و خواهرت جندن. مثل اینکه نمی ،احمق-
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با عصبانیت به سمت خواهرم رفت. پیراهنش را پاره کرد. شلوارش را نیز از پایش بیرون کشید. فقط 

  یک شرت به تن داشت. 

تر و گاییدتش. هنوز باکره س. بیا...بیا...دوست داري خواهر جندتو بکنی؟ نترس تا حاال کسی ن-

  کنی؟ بیا. خواي تو اولین نفري باشی که پارش میتمیز. می

مرا به سمت خواهرم کشید. شلوارم را در آورد و در حالی که تنها یک شرت به پایم داشتم، مادرم 

  خودش را روي خواهرم انداخت. 

تا بره پیش مشتري...تو رو فرستمش دم که ولش کن. خودم میبه هرکی قبول داري قسمت می-

  خدا ولش کن. 

  ي کثیف کی با تو بود. برو گمشو. جنده-

و با مشت و لگد مادرم را از روي خواهرم برداشت. شلوارش را پایین کشید و با تمام قدرت به واژنش 

فهمد، خودش را برهنه کرد. هم مست لگدي کوبید. پدرم که معلوم بود به خاطر مستی هیچ چیز نمی

ق شده بود و هم مست شهوت. خودش را روي مادرم انداخت. مادرم هیچ مقاومتی نکرد چرا که عر

دانست باید هرطور که شده شهوت این مرد را بخواباند. پدرم بدون هیچ شرمی جلوي من و خواهرم می

  با مادرم رابطه برقرار کرد ولی این پایان کار نبود. 

ري. بذار ببینم دختر باکرت چی داره. خودم باید اول از همه نه تو جنده دیگه پیر شدي. فایده ندا-

  طعم این میوه رو بچشم. 

ها کرد و به سمت خواهرم رفت. مادرم براي اینکه جلوي او را بگیرد، و بدون هیچ شرمی، مادرم را ر

درم خودش را به پاي پدرم انداخت و او را گرفت. با اینکه مادرم پاي چپ پدرم را گرفته بود ولی پ

کرد. پدرم ها نمیشد. مشتی بر سرش کوبید ولی ررفت و مادرم به دنبال او کشیده میهمچنان جلو می

ها کند. انگشتش را داخل بینی مادرم کرد و با تمام قدرت او را کشید. همین باعث شد که مادرم او را ر

بکند. در همین حال خواهرم  توانست کارياي به چشم چپ مادرم کوبید. مادرم دیگر نمیبا زانو ضربه
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هایش دوباره به خواست لخت و برهنه از خانه بیرون برود ولی پدرم سریعاً او را گرفت و او را از مومی

  داخل اتاق کشید. 

خواي کشم؟ میاي احمق. مگه بهت نگفته بودم که اگه فکر فرار به سرت بزنه مادر جندت رو می-

  دم. فرار کنی؟ حاال بهت نشون می

مشتی به گیجگاه خواهرم زد و همین کافی بود که او کمی بیهوش شود و دیگر مقاومت زیادي نکند. 

ي معصوم روي زمین پهن شده بود. شرتش را از پایش در آورد و بدن سفید خواهرم مانند یک فرشته

کت شده بود. پدرم بدون هیچ شرمی با خواهرم رابطه بر قرار کرد و بعد از چند دقیقه همه جاي اتاق سا

هایش مادرم روي زمین افتاده بود و پدرم نیز از مستی زیاد روي مبل دراز کشید. در حالی که از بین پا

بارد. من نیز نشسته بودم. خون بیرون میریخت، چشمان خواهرم را دیدم که از آن مانند باران اشک می

  ها خیره شدم. مانند همیشه فقط به آن
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ها فقط کنه. این هرزهي فقیري زندگی میي کثافت با این همه غرور و تکبر توي همچین محلهدهجن

ها رو خر کنند. هیچی ندارن. بلدن صورتشون رو آرایش کنند و بعد با تکون دادن باسنشون، مرد

ا همه تونه بکنه. اینطوري میي پول و درآمدش رو خرج صورت عملی و وسایل آرایش میمطمئناً همه

  بخوابه. آره همینطوري مدیر رو خر کرده. 

ي زیادي با کارگاه نداشت و به همین خاطر با پاي اش فاصلهآهسته آهسته او را تعقیب کردم. خانه

متر از او فاصله داشتم و تا پایان مسیر این فاصله را حفظ کردم. در  150اش رفت. حدود پیاده به خانه

اي بسیار کوچک است. به رسد. مشخص بود که خانهگلی میقدیمی کاه ينهایت دیدم که به یک خانه

کند. نگاهی به اطراف انداختم و متوجه شدم که اي زندگی مینظرم باید مجرد باشد که در چنین خانه

هاي فقیر نشین این است که همیشه خلوت است. خود فقرا هم شرم هیچکس آنجا نیست. خوبی محله

روند. میبراي همین همیشه به باالي شهر  ،قدم بگذارند خودشانهاي و خیابانکنند تا در کوچه می

کردم؟ فرصت کمی داشتم. در طول راه با خودم فکر کردم که چطور جلوي او را بگیرم؟ چه کار باید می

به مانم تا در خانه را باز کند. اما چگونه؟ منتظر می .اش شومبه این نتیجه رسیدم که باید وارد خانه
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گیرم محض اینکه وارد شد و خواست تا در را پشت سر خودش ببندد، بالفاصله با پایم جلوي در را می

  ي خوبی است. کوبم تا فرصت داد زدن نداشته باشد. آري عجب نقشهي او میو با مشتی به شقیقه

ي پدر و نهي خودش نباشد چه؟ شاید آمده است خااما اگر کس دیگري در خانه باشد چه؟ اگر خانه

اي که کلیدش را مادرش. چه کنم؟ این افکار در آخرین لحظات به ذهنم رسید. درست در همان لحظه

در آورد. شک داشتم که چه کنم. ترسیدم. آري ترس وجودم را فرا گرفت. اگر کسی مرا ببیند چه؟ 

یگري را که در خانه ممکن است کسی در خانه باشد. اگر حتی بتوانم او را بیهوش کنم، چگونه افراد د

توانم ریسک بکنم. کلیدش را وارد قفل در کرد. هستند، از بین ببرم؟ نه، نه، باید راه دیگري باشد. نمی

خواستم برگردم؛ دیدم در را باز متر رسید. همچنان مردد بودم. می 10ي من با او تنها به حدود فاصله

اراده به سمت او قدم برمی داشتم؛ نه نه بی کرد؛ دیگر فرصتی نداشتم. یا اآلن یا هیچوقت. هنوز

کردم؟ باید توانم ریسک کنم؛ باید راه دیگري پیدا کنم؛ تمام فکر و ذهنم مشغول بود؛ باید چه مینمی

خواستم برگردم که متوجه شدم صورتش را به سمت من کرده است. دیگر برگردم، آري باید برگردم. می

  صله داشتم که مرا دید؛ متر فا 5دیر شده. مرا دید. حدود 

  آقاي صاد...-

اش کوبیدم. کمی منگ شد ولی به زمین با سرعت به سمت او دویدم و بالفاصله مشتی به شقیقه

نیفتاد. بالفاصله بدنش را گرفتم، در خانه را باز کردم و او را به داخل پرتاب کردم. خودم هم وارد شدم 

ي دیگري به صورتش زدم. واست بلند شود که با لگد ضربهخو با سرعت در را بستم. روي زمین بود. می

  افتاد. 

دیدم که داخل یک راهروي باریک کوتاه قرار دارم. ترس تمام وجودم را گرفته بود. صداي قلبم را 

کردم؟ باید بالفاصله کردم؟ یعنی کس دیگري هم داخل خانه است؟ چه باید میشنیدم. باید چه میمی

  بردم. در این فکر بودم که صدایی شنیدم. کردم. باید بقیه را از بین میخانه را جست و جو می

  مامان...مامان. -



نایطباخ یعل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

50 

 

ي خودش است؟ چه کنم؟ حتماً صداي در را صداي دختر بچه بود. بدنم به لرزه افتاد. بچه دارد؟ بچه

دیدم بیند. اگر کس دیگري هم در خانه باشد چه؟ خواستم قدمی بردارم که شنیده. حاال مرا می

دختربچه در انتهاي راهرو با عروسکی در دست ایستاده است. به من خیره شده بود. من هم به او خیره 

شد. نباید به او فرصت بدن بیهوش مادرش انداخت. کم کم داشت متوجه اوضاع میبه شدم. نگاهش را 

یرم. اگر فریاد بزند و کس دادم. هنوز صدایش در نیامده بود. باید قبل از اینکه فریاد بزند او را بگمی

کارم تمام است. چشمانش از بدن مادرش دوباره به سمت من خیره شد.  ،دیگري هم در خانه باشد

داد که متوجه اوضاع شده است. عروسک از دستش افتاد و من از فهمیده بود. آري چشمانش نشان می

ده بود ولی قبل از اینکه به او این فرصت استفاده کردم و به سرعت به دنبال او دویدم. کمی شوك ش

برسم جیغ زد و از آنجا فرار کرد. تمام بدنم به لرزه افتاد. آري کارم تمام است. صداي جیغش بقیه را 

دانم چرا جان شده بود ولی نمیدانستم، تمام بدنم از ترس بیام را تمام شده میکند. زندگیخبر می

توانست از من فرار کند. پشتش به من هاي کوچکش نمیدویدم. قدماراده همچنان به سمت او میبی

بود. پریدم و خودم را روي او انداختم. هر دو به زمین افتادیم. با صورت به زمین خورد ولی هنوز جیغ 

هایش را گرفتم و به عقب کشیدم. زد. فرصت نداشتم فکر کنم براي همین بالفاصله از پشت مومی

هایش به ناله تبدیل شد. ولی تمام قدرت سرش را به زمین کوبیدم. جیغ زد. باسرش باال آمد. جیغ می

داد. بار دیگر سرش را بلند کردم و اینبار با قدرت بیشتري صورتش را به زمین کوبیدم. دیگر صدا نمی

مونی یآمد صداي عروسک بود. به خاطر اینکه از دستش افتاد، به صدا در آمده بود. متنها صدایی که می

  کوبید. سِنج را به هم می وه دبود ک

رسید که هیچکس دیگري در خانه نیست رسید. به نظر میمون به گوش مییفقط صداي موسیقی م

ي خانه دور رفت. همهم. سرم گیج میتولی بالفاصله بلند شدم و در خانه به دنبال افراد دیگر گش

ولی هیچکسی نبود. هیچکس به  چرخید. خوشبختانه خانه کوچک بود. همه جا را گشتمچشمانم می

ها پیرزنی را دیدم که روي ویلچر نشسته بود. شاید مادر اون جز یک نفر دیگر. داخل یکی از اتاق

توانست خودش را کرد ولی نمیي هرزه بود. اما مهم نیست که چه کسی است. به من نگاه میزنیکه

کند. کمی عصبی شدم. از به من نگاه میتکان بدهد. زبانش، چشمانش بود. دیدم که با دلهره و ترس 

خواستم او را کنار دختر بچه بگذارم که متوجه روي ویلچر بلندش کردم و به دنبال خودم کشیدمش. می
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ي جنده نیست. نبود. به هوش آمده بود. پیرزن را انداختم. بدنش صداي شکستگی داد. شدم زنیکه

ي کردم به جست و جو تا اینکه دیدم این زنیکههایش شکست. دوباره شروع شاید یکی از استخوان

کند تا خودش را به تلفن برساند. اما خوشبختانه براي اینکار جنده داخل اتاق روي زمین دارد تالش می

دانست که هیچوقت قرار نیست قدرت الزم را نداشت. دستش را به سمت تلفن دراز کرده بود ولی نمی

به دنبال خودم کشیدمش. او را کنار دختر و پیرزن گذاشتم. بالفاصله  به آن برسد. از پا او را گرفتم و

هایم دست و پایش را کفشم را در آوردم و جورابم را به دهانش فرو کردم تا جیغ نزند. با بند کفش

توانست تکان بخورد. دختربچه را برگرداندم و متوجه شدم که خورد. یعنی نمیبستم. پیرزن تکان نمی

  آید. ولی هنوز زنده بود. و از سرش خون می دماغش شکسته

هایی که داخل اتاق پیدا کردم، دست و پاي دختربچه توانستم ریسک کنم براي همین با پارچهنمی

توانستم در کمال آرامش کارم را آمد. میو پیرزن را بستم. آري خودش است. دیگر هیچ صدایی نمی

دانستم که ، دوباره به من اعتماد به نفس داد. دوباره میسکوتی که در خانه حکم فرما شده بودبکنم. 

ي جنده را ادب کنم. باید بفهمد که تحقیر ترسیدم. حاال باید این زنیکهباید چکار کنم. دیگر نمی

  دیگران به چه معناست. 

داخل آشپزخانه یک میز غذا خوري قرار داشت. میز را خالی کردم و این زنیکه را روي آن گذاشتم. 

هایی که پیدا کردم، دور تا دور بدن اي که به او وارد کرده بودم، گیج بود. با ملحفهنوز به خاطر ضربهه

توانست تکان بخورد. براي اینکه حواسش به من باشد کمی آب به صورتش او را به میز بستم. دیگر نمی

انه یک چاقوي بزرگ پاشیدم. انگار کمی به خودش آمد. شروع کرد به تکان خوردن. از داخل آشپزخ

  پیدا کردم و بالفاصله فکش را گرفتم و در حالی که چاقو را روي گردنش گذاشته بودم، گفتم: 

ها را از دهانت بیرون بیاورم. اگر جیغ بزنی بالفاصله گردنت را خواهم جورابعوضی. می تاي کثاف-

آیم. آري پس حواست را غ تو میکشم و بعد به سرابرم. نه، نه. اول این بچه را جلوي چشمانت میمی

  جمع کن. فهمیدي؟ 

  ي تأیید تکان داد. آرام آرام جوراب را از دهانش بیرون آوردم. سرش را به نشانه

  هرزه این دختربچه کیه؟ -
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  تو رو خدا رحم کن...-

  خفه شو به سؤالم جواب بده. -

  در حالی که به گریه افتاده بود گفت: 

  ا ولش کن. دخترمه. ولش کن. تو رو خد-

  با او کاري ندارم. شوهرت کجاس؟ -

  ط. . طالق گرفتم. دو سال پیش. -

  اي هم بیاد؟ اي هم توي این خونه هست؟ یعنی ممکنه کس دیگهکس دیگه-

شناسم. اگه اي رو نمیکنیم. به خدا هیچکس دیگهنه...به خدا نه. فقط ما سه تا اینجا زندگی می-

  هیچی...ولم کنی مطمئن باش به هیچکس 

نازي خوره. چندش کثیف. توي کارگاه این همه به شکل و قیافت میخفه شو. حالم ازت بهم می-

  اي داري؟ کنی. یاال بگو با مدیر چه رابطهولی داري توي این سگ دونی زندگی می

  به خدا هیچی...-

  یک سیلی محکم به صورتش زدم. 

فهمم. راستشو بگو. با مدیر م. از چشمات میدونببین هرزه به من دروغ نگو. من همه چیزو می-

  خواستی زیرآب منو بزنی؟ خوابی؟ میمی

  نه. . نه...نه همچین چیزي نیس...-

  یک سیلی دیگر زدم. 

کنی؟ زنی؟ منو مسخره میگی؟ هرزه به من نیشخند میفکر کردي کسی براش مهمه که تو چی می-

  ها؟ بینی؟ اوز میکنه. چرا منو مثل یک متجچشمات منو تحقیر می
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  به خدا... ممن همچین ...فکري نکرد-

خفه شو پدرسگ. باید به من اعتماد کنی. فهمیدي. باید اعتماد رو توي چشمات ببینم. ببین من -

کنن. از چشماشون آدم بدي نیستم. منم دوست دارم با بقیه خوب باشم. ولی بقیه به من اعتماد نمی

  د کنی؟ تونی به من اعتمافهمم. میمی

  آ...آر...آره حتماً -

دم که اعتماد منو جلب کنی. فهمم. اما بهت این فرصت رو میگی کثافت. از چشمات میدروغ می-

  ها؟ کجا چسب داري؟ 

  توي...توي اون کابینت شاید داخل جعبه ابزار باشه. -

هایی که دوست زي چیي ابزار متوسط داخل آن قرار داشت. همهدر کابینت را باز کردم. یک جعبه

ها را داخل دهانش رفت. دوباره جورابشد داخل آن پیدا کرد. همه چیز خوب پیش میداشتم را می

سانتی دور تا دور دهانش را بستم. حاال زمان شروع کار بود. باید اعتماد را در  5گذاشتم و با چسب 

ن چشم راستش را باز کردم و با دیدم. آري باید به من اعتماد کند. پلک باال و پلک پاییچشمانش می

توانست چشمش را ببندد. چشم راستش کامالً باز بود. پلک ها را چسباندم. اینگونه نمیچسب، آن

توانستم بفهمم که دروغ توانستم تغییرات چشم را به خوبی مشاهده کنم. میزد. اینگونه مینمی

ی سترسید. نباید از من بترشد. هنوز از من میگوید یا خیر. تخم چشم زیبایش، مدام اینور و آنور میمی

ها اش، به من خیره شد. گویی آنشناسم. چشمان عسلیاي چشم زیبا. من بهتر از هرکسی تو را می

ها چه موجودات زیبایی هستند. هم حس کرده بودند که من دوستشان دارم. باید رامشان کنم. چشم

کردم تا بفهمم که چقدر مرا دوست شمش را لمس میآري لذت بخش هستند. باید لمسش کنم. باید چ

دارد. سرم را به او نزدیک کردم. دوباره تخم چشمش به حرکت در آمد. نه، نه، نباید از من بترسی. با 

توانست دو انگشت دست راستم، پلک باال و پایین چشم راستم را باز کردم. اینگونه چشم من نیز، نمی

تر کردم. کمی گردنش را عقب کشید از دست بدهد. صورتم را به او نزدیک ي زیبا رالحظه از این منظره

توانست توانست زیاد از من فرار کند. با دست چپم فکش را گرفتم. دیگر نمیولی فایده نداشت. نمی

تکان بخورد و در همین حال تخم چشم راستم را روي تخم چشم راست او گذاشتم. چشمانمان با هم 
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شد که باز بود و براي همین اي میرد. خشکی تخم چشمش را حس کردم. یکی دو دقیقهارتباط برقرار ک

دارد، از چشم من به هوا آن را خشک کرده بود براي همین آن مایعی که چشمان ما را خیس نگه می

چشم او منتقل شد. عجب حس خوبی بود. کمی تخم چشمم را فشار دادم. عجب لذتی داشت. آرام 

  کان دادم. لرزش سرم موجب شد که تخم چشم من بتواند تخم چشم او را مالش دهد. آرام سرم را ت

لذت بخش بود. سرم را بلند کردم. نباید بگذارم چشمش خشک شود براي همین کمی آب داخل آن 

هایش با تمام قدرت از ها را باز کردم تا بتواند پلک بزند. اما پلک نزد. عضالت پلکریختم. چسب

کردند. چشم را بسته بود. نباید اینطور باشد. مگر به من اعتماد نداري؟ باید می چشمش محافظت

  گویی یا نه؟ بگذاري ببینمت. وگرنه چطور بفهمم به من دروغ می

ي دست راستم را گذاشتم روي چشم راستش. کمی فشار دادم. سرش را برگرداند. انگشت اشاره

ي دست تا تکان نخورد. در همین حال انگشت اشاره مجبورم کرد تا دوباره فک او را محکم بگیرم

دانید که چقدر مالیدن مالیدم. میراستم را بار دیگر روي چشمش گذاشتم. آرام آرام چشمش را می

اید؟ دهد را تجربه کردهچشم خوب است. مطمئناً آن حس خوبی که موقع خارش چشم به شما دست می

کنید به مالیدن. هیچوقت به گذارید و شروع میمتان میاینطور نیست؟ انگشت خود را روي تخم چش

اید که ممکن است تخم چشمم بیرون بیاید؟ اید؟ با خودتان نگفتهدر آمدن تخم چشمتان فکر نکرده

کنم چنین فکري کرده باشید. چرا که مالیدن چشم لذت بخش است. یا وقتی از خواب نه گمان نمی

کنید که ممکن مالید. لذت بخش است. به این فکر نمینتان را میشوید. با تمام قدرت چشمابیدار می

است تخم چشمتان از حدقه بیرون بیاید. آري چون لذت بخش است. چشم چنین قدرتی دارد. با 

برد؟ چرا؟ مگر مالیدن چشم مالیدم. آرام آرام. ولی گویی لذت نمیانگشت دست راستم چشمش را می

  کند؟ شاید فشارش کم است. قاومت میلذت بخش نیست؟ چرا این هرزه م

ام، مدام روي برآمدگی چشمش تکان مالیدم. انگشت اشارهبا قدرت بیشتري چشمش را می

دادم. سرعتش را افزایش دادم. خورد. مدام انگشتم را از چب به راست و از راست به چپ حرکت میمی

چگونه با سرعت زیاد انگشت خود را روي  اید کهاید؟ دیدهآیا تا به حال خودارضایی دختران را دیده

دهند؟ لذت بخش است. من هم درست به همان صورت انگشتم را روي تخم کلیتوریسشان حرکت می
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برد؟ این برد. اما نه. چرا لذت نمیبرد. حتماً لذت میدادم. اینگونه لذت بیشتري میچشمش حرکت می

کنند. اي هرزه. خواهند. به من اعتماد نمیرا نمیکند. مبرد. چشمانش از من دوري میهرزه لذت نمی

  اعتمادي و تمسخرت را بدهی. باید تاوان این بی

هاي قرمز هاي چشمش کمی قرمز شده. رگهایش را با چسب بستم. دیدم که سفیديدوباره پلک

سید. تراند. بدتر از همه این بود که چشمش از من میرنگ را دیدم که روي سفیدي چشمش نقش بسته

کرد. به من توانستم از روي آن بفهمم. التماس میاعتمادي و ترس را از چند کیلومتري هم میآري بی

ترسید؟ من چه دانم. چرا اینقدر از من میها را به خوبی میهایش کنم. زبان چشمکرد که رالتماس می

  کردم؟ هرزه من با تو چه کردم؟ کثافت من با تو چه کردم؟ 

توانست به من توهین کرد. مستحق مجازات انستم تحمل کنم. این زن تا جایی که میتودیگر نمی

اندیشیدم. اي میبود. همانطور که چشمش باز بود به او خیره شدم. باید براي مجازات این چشم، چاره

ن توارود. اینگونه دیگر لذت بخش نیست. چه باید بکنم؟ چگونه میاما چشم است. به راحتی از بین می

ها، باید تاوان احترامی و توهینها از بین برود. به خاطر بییک چشم را شکنجه کرد؟ نباید به این راحتی

توانم رود. نمیها از بین میسنگینی بدهد ولی حیف که عضو بسیار حساسی است. با کوچکترین چیز

اطرافم را نگاهی انداختم و ها باید زجر بکشد. آري. ش است. بیش از اینایک چاقو به آن فرو کنم. کم

خوشبختانه جایی که در آن قرار داشتم، بهترین شکنجه گاه براي یک چشم بود. دو چیز بیش از 

ها هرچیزي مرا به خود جلب کردند. یک نمک پاش و یک فلفل پاش. آري. چشم بیش از هرچیزي از این

ار است مجازاتش کنم. با دست آید. چشم راستش هنوز به من خیره شده بود. فهمید که قربدش می

ي راست در فلفل پاش را باز کردم و با دست چپم فکش را گرفتم تا حرکت نکند و بالفاصله به اندازه

دانم. دست و پاي این هرزه شروع به داخل چشمش ریختم. درد داشت. می یک نوك انگشت، فلفل

کشید ولی صدایش ا تمام وجود جیغ میداد. بتکان خوردن کرد. سرش را مدام به چپ و راست تکان می

  زده بود. آري درد داشت. هاي گردنش بیرونرسید. رگبه جایی نمی

ها به کمک چشمش ها را باز کردم تا پلکدوباره کمی آب به چشمش ریختم. کمی آرام شد. چسب

ما این تازه اول بیایند. مدتی منتظر ماندم تا چشم، نیروي خودش را باز یابد. بیچاره سرخ شده بود، ا
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هایش را با چسب بستم. اینبار در نمک پاش را باز کردم و به همان روش قبل، کار بود. دوباره پلک

ایم. برخی ي ما کمی از چنین سوزشی را حس کردهسوزد. همهها را داخل چشمش ریختم. مینمک

سوزد. چرا؟ چون انگشت میشوید که چشم مالید، متوجه میمواقع زمانی که چشم خود را با انگشت می

کند. فکر کنم سوزشی که نمک کثیف بوده است. آري کثیف بودن نوعی سوزش در چشم ایجاد می

کند، به نوعی شبیه همان سوزش چرکی است. اما به مراتب بیشتر. گمان براي تخم چشم ایجاد می

ك کردید. مشخص بود که کند را درکنم کمی از دردي را که این چشم با آن دست و پنجه نرم میمی

پیچید. اما این پایان کار نبود. دوباره چشمش را شست و شو دادم خیلی درد داشت. زن به خودش می

هایش را بسته بود. براي همین ندید و گذاشتم براي چند دقیقه آرام باشد. در تمام طول این مدت پلک

  ي بعدي قرار است چه باشد. که شکنجه

خواستم. اما بهترین چیزي که یرجوش پیدا کردم. همان چیزي بود که میاز داخل کابینت یک ش

روغن سرخ کردنی بود. شیرجوش را گذاشتم روي  شیشهداخل آن شکنجه گاه توانستم پیدا کنم، یک 

گر چشم آماده شده بود. روغن داغ. دوباره گاز. با روغن آن را پر کردم. پس از چند دقیقه بهترین شنجه

توانستم بفهمم در چه حالتی است. هاي چشم راستش را بستم. سرخ شده بود. دیگر نمیبا چسب، پلک

توانست ابراز احساسات کند. البته این چشم حواس و ادراکات خودش را از دست داده بود. دیگر نمی

دیگر مهم نبود که چه حسی دارد. شیرجوش را از روي گاز برداشتم. چشم دید. کار چشم دیدن است. 

تواند نبیند. پلکی هم وجود نداشت که حجابش شود. خودش فهمید که چه خبر است. چشم تمامی نمی

اطالعات را به مغز این هرزه ارسال کرد و مغز به این هرزه دستور داد که با تمام قدرت خودت را از آنجا 

رت اراده نبود. شد. این دیگر قدهاي بدنش آنقدر شدید بود که میز باال و پایین مینجات بده. تکان

  اش وارد عمل شده بود. دوباره شیرجوش را روي گاز گذاشتم. نباید دماي خود را از دست بدهد. غریزه

ها یک طناب ها را پاره کردم و با آنها چند لباس پیدا کردم. برایم کافی بود. لباساز داخل اتاق

ود یک متر عرض داشت. سرش را روي بسیار بلند ساختم. میزي که این هرزه روي آن خوابیده بود، حد

میز فشار دادم. طناب را روي دهانش گذاشتم و با قدرت تمام، طناب را به دور میز پیچیدم، درست 

توانست سرش را تکان بدهد. ثابت ماند. بندند. اینگونه دیگر نمیهمانطور که یکی را به یک درخت می
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سمت گاز رفتم. شیرجوش را برداشتم. خانه بوي روغن توانستم به خوبی کارم را تمام کنم. به حاال می

سوخته گرفته بود، اما اهمیتی نداشت. آرام آرام به سمت میز قدم برداشتم. چشم راستش با تمام وجود 

دستم،  شاي نداشت. شیرجوش را باالي چشم راستش گرفتم و با چرخکرد ولی فایدهالتماس می

داد. زد. بدنش را تکان میشدند. هرزه با تمام وجود جیغ می هاي داغ مستقیماً وارد تخم چشمشروغن

ي یک شلنگ شده بودند. چقدر لذت بخش بود. دوباره هاي گردنش از فشار زیاد، به اندازهرگ

هاي داغ را روي تخم چشمش ریختم. و باز هم...و شیرجوش را به باالي چشمش گرفتم و باز هم روغن

در شیر جوش باقی نمانده بود. طرف راست صورتش تا پایین گردنش به  باز هم...و باز هم. دیگر چیزي

هایی است که هنگام سوختگی روي کلی سرخ شده بود. روي پوستش حباب تشکیل شد. از آن حباب

ها را ترکاند و یک مایع سفید از توان آنهایی سفید رنگ که میاید؟ حبابشود. دیدهپوست ایجا می

ها به خاطر روغن ها را دیده باشید. ولی اینشاید موقع سوختگی با آب داغ آنآید. ها بیرون میآن

  ها را ترکاند. شد آنداغ، حالتی سفت داشتند. نمی

هرزه دیگر ناي جیغ زدن نداشت. کار چشم تمام شده بود. کمی به آن نگاه کردم و دیدم که مانند 

هاي د. حاال نوبت چشم چپش است. سریعاً پلکتخم مرغ سرخ کرده شده است. اما این تازه اول کار بو

  باز نگه داشتم.  ،چشم چپ او را با چسب

ي جدید است. از داخل آشپزخانه یک لیوان کریستالی برداشتم و آن را بین یک حاال نوبت شکنجه

پارچه پیچیدم. از داخل جعبه ابزار یک چکش برداشتم و شروع کردم به شکستن لیوان. آنقدر با چکش 

هاي شیشه، به کوچکترین حد خود رسیدند. پارچه را باز کردم. همان چیزي شده ه زدم که خردهضرب

ي کوچکی که مانند نمک شده بودند را جمع کردم. از نمک پاش هاشیشه خواستم. خردهبود که می

ت هاي شیشه را وارد آن کردم. حاال نوبت بهترین قسمت کار است. دوباره به سمکمک گرفتم و خرده

توانستم بفهمم. اما این هرزه قدم برداشتم. تخم چشم چپش به من خیره شده بود. نا نداشت. می

دانست که قرار است چه اتفاقی بیفتد. نمک پاش را باالي چشمش بردم. آن را دید. شاید پیش نمی

الً هاي عصبی احتماخواهم باز هم نمک به چشمش بریزم ولی خیر. سیگنالخودش فکر کرده که می

کند، اگر بفهمد که قرار اند. مغز، زمانی که یک درد را تجربه میمغز او را براي دردي مشابه آماده کرده
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کند تا شدت درد کمتر شود. و این بد است. چرا است بار دیگر آن را تجربه کند، خودش را آماده می

گول بزند، آنگاه درد چند را شود. ولی اگر کسی باهوش باشد و بتواند مغز که از شدت رنج کاسته می

شود و خودش را براي آن آماده نکرده. براي برابر خواهد شد. چرا که مغز با چیزي غیر منتظره روبرو می

شود. آري این شوك بهترین نوع شکنجه است. و من عاشق آنم. به همین درد چند برابر بیشتر می

ها روبرو شود. آه که ناگهانی با بدترین درد ترین حالت خود باشد و به صورتخصوص اگر مغز در آرام

خواهم دوباره داخل چشم او نمک بریزم. اما چه لذتی دارد. اینجا هم این هرزه گمان کرده است که می

هاي شیشه را روي تخم چشمش دان خرده شیشه است. بدون هیچ درنگی، خردهخیر. داخل نمک

زده بودم را باز کردم تا هایشهایی که به پلکبریختم. آه که چقدر لذت بخش بود. بالفاصله چس

هاي شیشه داخل چشمش به حرکت اینگونه با یک واکنش غیر ارادي، چشمش را ببندد. اینگونه خرده

هاي شیشه داخل چشمش بود. هایش را بست. خردهشود. سریعاً پلکآیند و عذاب او بیشتر میدر می

ي دست راستم را روي چشمش گذاشتم و شروع گر انگشت اشارهبراي اینکه بر درد او بیفزایم، بار دی

ي شما رفتن یک خرده سنگ یا خاك و یا یک چیز کردم به مالیدن آن. آري چه لذتی دارد. حتماً همه

دانید که چه عذابی دارد. دقایق طوالنی باید اید. خودتان مینوك تیز کوچک به چشمتان را حس کرده

به چشمتان رفته است را بیرون بیاورید. حال به این فکر کنید که چشمتان صرف کنید تا آن چیزي که 

  هاي شیشه. پر شده است از خرده

تابید. حتماً آرزوي مرگ داشت. به هیچ وجه توانید تصور کنید که این هرزه چگونه به خودش میمی

توانست که نمیتوانست چشمش را پاك کند. به نظر خودم بدترین قسمت عذاب همینجاست. ایننمی

  دستش را بلند کند و چشمش را بمالد. 

. آري دیگر چشمانش چنین قدرتی را ندارند. نگاه کندتواند به کسی با تحقیر اما مطمئناً دیگر نمی

براي اطمینان (از آنجایی که من بسیار محافظه کار هستم) با یک قاشق، تخم هر دو چشمش را بیرون 

ها را بیرون کشیدم. اما مگر قرار انش را درمان کنند. براي همین آنکشیدم. ممکن است بتوانند چشم

کشتمش. چاقو را روي کشتمش. آري باید میدهد. پس باید میاست زنده بماند؟ مطمئناً مرا لو می

قلبش گذاشتم و با یک فشار آن را به داخل هل دادم. چاقو قلبش را پاره کرد. پس از چند دقیقه دیگر 
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ردم تا جورابم را کشید. پس مرده است. سریعاً دهانش را باز کخورد. چون نفس نمییشکمش تکان نم

بیرون بکشم. نباید هیچ ردي از خودم به جا بگذارم. خوشبختانه زمستان بود و در تمام این مدت 

  توانست اثر انگشتی از من پیدا کند. دستکش به دست داشتم. براي همین کسی نمی

اند. دختربچه و یرون بروم ولی متوجه شدم که دو نفر دیگر هم مرا دیدهخواستم که از خانه ب

اي برایم نماند. بدهند. براي همین چاره لوهایشان کنم. ممکن است مرا توانستم رمادربزرگش. نمی

خورد. از کشتن او خوشحال بودم دوباره برگشتم. چکش را برداشتم و به سراغ پیرزن رفتم. تکان نمی

مئناً خودش هم راضی بود که او را بکشم. آخر یک آدم فلج چرا باید بخواهد که زندگی کند؟ چرا که مط

ها کنم. براي همین بدون فوت وقت، با کرده تا او را از این زندگی نکبت بار رمطمئناً به من التماس می

م. سه، چهار، اش ضربه زدم. کمی خون آمد. کافی نبود. براي همین بار دیگر ضربه زدچکش به شقیقه

ي دهم وارد مغزش اش ضربه زدم. ضربهپنج...چه خوب است...ده بار پشت سر هم با چکش به شقیقه

توانستم داخل اش کامالً خرد شده بود و چکش توانست راهش را به مغز او پیدا کند. میشد. جمجمه

ش را در آوردم و انگشتم اي دستکمغزش را ببینم. وسوسه شدم تا ببینم مغز چه حسی دارد. براي لحظه

نبه بود. را به آن سوراخ بزرگ وارد کردم. کمی انگشتم را پیچاندم تا ببینم چه حسی دارد. مانند یک دُ

  نرم و دوست داشتنی. 

آه چه کار کردم؟ ممکن است اثر انگشتم را پیدا کنند. ممکن است از داخل مغزش اثر انگشتم را 

ش را به دست کردم و یک لیوان آب برداشتم و ریختم داخل مغزش. پیدا کنند. براي همین دوباره دستک

  ماند. سپس با انگشتم تمامی آن سوراخ را هم زدم. اینگونه دیگر اثر انگشتی باقی نمی

هاي مادرش رسید تمامی شکنجهحاال نوبت دختربچه بود. متوجه شدم که به هوش است. به نظر می

توانستم زنده بگذارمش. اینگونه آن ست بکشمش. حیف که نمیرا دیده است. مهم نیست، چون قرار ا

داد. صورتش خونی بود و فقط به جسد مادرش خیره شده بود. مثل یک تصویر تا پایان عمر عذابش می

زده بود. در همان حالی که به جسد مادرش خیره شده بود، بالفاصله چکش را برداشتم مجسمه خشکش

ي چشمش برخورد کرد. براي همین تخم چشم یدم. چکش به حدقهو با تمام قدرت به صورتش کوب

راستش له شد. دوباره چکش را باال بردم و بار دیگر ضربه زدم. برایم مهم نبود که چکش به کجا فرود 
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آید. اینبار به دماغش خورد. دماغ کوچکش کامالً کنده شد. بار دیگر چکش را باال بردم و ضربه زدم. می

ي چشمش خرد شد. باز هم زدم. ي چشم راستش برخورد کرد. استخوان کاسهه حدقهاینبار باز هم ب

توانستم خودم را کنترل کنم. در آن لحظه به یاد خواهرم افتادم و براي همین مدام دانم چرا نمینمی

بار به صورتش ضربه زدم. نفهمیدم چه شد ولی وقتی به خودم آمدم  30زدم. زدم و زدم. شاید ضربه می

هایش کردم. هاي صورتش خرد شده و تقریباً مغزش پیداست. قطعاً مرده بود. ریدم که تمامی استخواند

ها را پوشیده بودم، زیر آب شستم. چند لکه خون روي لباسم بود. با آب دستم را در حالی که دستکش

انداختم. هیچکس پاك کردم و بالفاصله به سمت در رفتم. کمی الي در را باز کردم و نگاهی به کوچه 

  بیرون آمدم.  انگیزي نفرت نبود. در را به آرامی بستم و از آن محله

  

10 

 

ي بزرگتري براي ما رخ داد. حدود آن شب خواهرم به محل مشتري نرفت و به همین خاطر فاجعه

 شب بود که مشتري به پدرم زنگ زد و به خاطر اینکه خواهرم سر قرار حاضر نشده بود، گله 10ساعت 

ها کرد. اما پدرم براي رضایت این مرد، راه جدیدي پیدا کرد و آن این بود که از این به بعد، مشتريمی

  آمدند. آري اینگونه بود که هر روز شاهد تن فروشی خواهر و مادرم بودم. ي ما میبه خانه

طور کرده به ذهنش خپدرم فقط براي خواهرم نقشه نکشیده بود بلکه فکر جدیدي هم در مورد من 

برد، کمی حرفش شد، چرا اي که مرا با خودش می. قرار شد که دیگر کارگري نکنم. پدرم با همسایهبود

که درآمدش  رسد. اما شغل جدیدي براي من پیدا کردکرد پول زیادي از این کار به او نمیکه فکر می

به همین دلیل روز بعد که بسیار بیشتر بود. قرار شد که کار جدیدم را از آخر هفته شروع کنم و 

  چهارشنبه بود، در خانه ماندم و همین باعث شد که اولین تن فروشی خواهرم را با چشم ببینم. 

مردي که قرار بود شب قبل بیاید، صبح روز بعد آمد و پدرم براي جلب رضایت او، خواهرم را با نصف 

بود که دیدم زنگ خانه به  10لی ساعت برم. حواقیمت به او فروخت. این صحنه را هیچگاه از یاد نمی
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به من دستور داد تا در را باز کنم. به محض اینکه در آید. پدرم طبق معمول در خانه بود و صدا در می

ساله،  50ام، مواجه شدم. مردي بود حدوداً ترین موجوداتی که در عمرم دیدهرا باز کردم، با یکی از کریه

افتاد. داشت، به نفس نفس زدن میچاق بود که با هر قدمی که بر می العاده چاق. به قدريکچل و فوق

داد و به محض اینکه دهان باز کرد تا سالم بگوید، فهمیدم که عرق آنقدر کثیف بود که بوي جسد می

آمد. این بوي حال به هم زن را با بوي تر هم میخور قهاري است. بوي بد دهانش تا چند متر آنطرف

  کنید و آنگاه خواهید فهمید که خواهرم چه دردي را متحمل شده است. بدن او مخلوط 

حتیاط وارد خانه شد و بعد از اینکه با پدرم سالم علیک کرد، به سمت اتاقی رفت که پدرم براي ابا 

این کار مقدس آماده کرده بود. پدرم فریادي کشید و خواهرم بالفاصله در اتاق را باز کرد. دیدم که با 

کند. مرد کثیف بدون اینکه جواب او را بدهد وارد اتاق مگین، به این مرد کریه المنظر سالم میحالتی غ

  شد و قبل از اینکه در را ببندد، پدرم جلوي او را گرفت. 

  خوام اینم با خودت ببري توي اتاق. بینی؟ میاین پسربچه رو می-

ي خواهرم را دیدم که از م. فقط چهرهدانستم چه کنمات و مبهوت سر جاي خود ایستاده بودم. نمی

  خجالت سرخ شده بود. 

  خواي منو ببینه؟ می-

کنن. با خودت آره این بچه کونی یکم باید ادب بشه. باید ببینه که خواهر و مادرش چه حالی می-

  ببرش. 

مرد کریه لبخندي زد و مرا از بازو گرفت. مرا با خودش به داخل اتاق کشید و در را پشت سرش 

بست. اتاقی که در آن قرار داشتیم یک اتاق پنج در پنج بود که مادرم وسط آن یک تشک پهن کرده 

اي بود. در کنار تشک، چندتا بسته دستمال کاغذي و وسایل بهداشتی قرار داشت. من در گوشه

  زي بگویم فقط به تشک خیره شدم. یایستادم و بدون اینکه چ

  کنی. یاال لخت شو. یاال دیگه جنده. پس چرا معطل می-
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کشید. مرد کثیف براي خواهرم با شنیدن این جمالت، آرام آرام برهنه شد. از بودن من خجالت می

ها داد که به راحتی خودش را از شر لباسهایش مشکل داشت. چاقی زیاد، اجازه نمیدر آوردن لباس

آورش به قدري شل و چندشخالص کند. اما هرچه بود، توانست خودش را برهنه کند. شکم بزرگ و 

ول بود که براي بیرون آوردن آلتش مجبور بود شکمش را باال نگه دارد. خواهرم روي تشک دراز کشید 

ي این دو به قدري زیاد بود که خواهرم زیر بدن و این مرد نجس خودش را روي او انداخت. تفاوت جثه

زد هاي او را لیس میت. این مرد فاسد اشکاو اصالً پیدا نبود. خواهرم در تمام مدت فقط اشک میریخ

داد. آنقدر شود، به خواهرم حالت استفراق دست میو هرگاه که با دهانش به دهان خواهرم نزدیک می

ها فاصله کرد، من که یکی دو متر با آنبوي دهانش بد بود، که هرگاه دهانش را براي بوسیدن باز می

  واهرم. شد، چه برسد به خداشتم، حالم بد می

هایش. برعکس دقیقه هم طول نکشید. مرد نجس آهی کشید و این بود پایان لذت 5ها تمامی این کار

اش دوام هاي شهوانیشد آن را استشمام کرد، لذتي ما میبوي بد بدنش، که تا چند روز در خانه

عجله از خانه بیرون  هایش را پوشید و بادقیقه بیشتر طول نکشید. بلند شد و لباس 5چندانی نداشت. 

  رفت. 

شدند، تنها یک وجه مشترك پیدا ي ما میهایشان وارد خانهبین تمامی مردانی که براي ارضا هوس

رفتند. قبل از اینکه شدند و با عجله از خانه بیرون میها با احتیاط وارد خانه میي آنکردم. همه

به محض اینکه شهوتشان ارضا شود، دیگر  کنند ولیشهواتشان ارضا شود، بسیار محتاطانه عمل می

روند. هیچگاه میگذارند و بدون توجه به هیچ چیز، از خانه بیرون احتیاط و محافظه کاري را کنار می

. شاید ویران کردن فرد دیگر است که به از بین ببردتواند ترس را نفهمیدم که چگونه ارضا شهوت می

اند شهوت شوند، از آنجایی که نتوانستهي ما میها وارد خانهرددهد. زمانی که این مها شهامت میآن

ها از اینکه ند. آنرگذاي ما میآمیز نسبت به خودشان، قدم در خانهخود را ارضا کنند، با نگاهی تحقیر

پندارند و اند در زندگی معمولی خود موفقیتی کسب کنند، خودشان را بدبخت و بیچاره مینتوانسته

کنند. چرا که دوست ندارند کسی حقارت و بدبختی قبل از ورود به خانه، محتاطانه عمل می براي همین

اند و ها را ببیند. دوست ندارند کسی ببیند که با چه حقارتی، پشت در یک فاحشه خانه کز کردهآن
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ترسند و به همین جهت محتاطانه عمل منتظر باز شدن در هستند. از دیده شدن حقارتشان می

بینند که به خاطر کمی پول، حاضر است شوند و زنی را میکنند. اما به محض اینکه وارد خانه میمی

کنند. آنجاست که به خودشان ها بفروشد، آنگاه نسبت به خودشان حس خوبی پیدا میخودش را به آن

ها، هتوانم بخرم. در فاحشه خانتر از من هم هست. کسانی هستند که من هم میگویند بدبختمی

شود. زمانی که کنند بلکه این شهوت قدرت است که ارضا میها شهوت جنسی خود را ارضا نمیانسان

آورند و تمام شخصیت او را کنند، بدنش را به تسلط خود در میآمیز نگاه مییک زن را با نگاهی تحقیر

ز خانه بیرون بروند تا فریاد تر اکنند تا هرچه سریعشوند و عجله میکنند، به خودشان مغرور میله می

توانیم از بقیه استفاده کنیم و به توانیم بقیه را از آن خود کنیم، ما هم میبزنند که ببینید، ما هم می

گذارند و بعد از این، داستان رفتنشان به فاحشه خانه را با ها قدم میهمین جهت با سربلندي در کوچه

گویی که در جنگی عظیم به یک پیروزي بزرگ دست پیدا کنند. غرور براي دوستانشان تعریف می

تر از دهد. زمانی که انسان بدبختها شهامت میآمیز است که به آناند. آري همین نگاه تحقیرکرده

ي طول زندگی به او آمیزي که در همههاي تحقیرشود. نگاهبیند، به خودش امیدوار میخودش را می

کند. من از اندازد جبران میتر از خودش میآمیزي که به بدبختتحقیر هايشده است را، با نگاهمی

  چنین نگاهی متنفرم. 

بعد از اینکه از خانه رفت، بدون اینکه به خواهرم نگاهی بیندازم از اتاق بیرون آمدم. پدرم را دیدم 

رد. فرصتی پیدا شماهایی را که از آن موجود نجس گرفته است میکه روي مبل دراز کشیده و دارد پول

  اي خزیدم تا کمی مطالعه کنم. کرده بودم و براي همین به گوشه

دوباره زنگ خانه به صدا در آمد و اینبار مشتري جدیدي وارد شد. مانند بقیه با  11حوالی ساعت 

احتیاط در خانه قدم گذاشت و پس از کمی صحبت با پدرم، وارد اتاق شد. باز هم مشتري خواهرم بود 

  ها بودم. ي آننفر دیگر با خواهرم خوابیدند و من شاهد همه 6هم من تماشاگر آن بودم. تا شب  و باز

شب بود که دوستان پدرم وارد خانه شدند و براي چند ساعت عیاشی کردند. پدرم  10حدود ساعت 

ن مواد ي ما مشروب بخورند. اغلب اوقات کار به کشیدکرد تا در خانهمعموالً از دوستانش دعوت می

ي هاي بدتري هم کشیده شد. بعد از اینکه پدرم و همهرسید. اما آن شب کار به جامخدر هم می
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شدند)، نوبت به مادرم رسید. پدرم تلوتلو خوران وارد اتاق دوستانش مست شدند (با پدرم پنج نفر می

هاي د و دیدم که دستشد و مادرم را بیرون کشید و با خشونت او را وسط سالن انداخت. همه مست بودن

کند. همه مانند پلنگی گرسنه که گوسفندي بینوا را پیدا عفتشان، روي بدن مادرم حرکت میبی

ها ملحق شد و به من دستور کردند. پدرم نیز به آنزده بودند و او را لمس میاند، دور مادرم حلقهکرده

ساعت طول کشید و هرکاري  2داد تا به این مراسم هتک حرمت نگاه کنم. این مراسم حدود 

ي مادرم دیدم. خواستند با مادرم انجام دادند. آن روز آخرین باري بود که پرتوي عفت را در چهرهمی

گفت از آن روز به بعد دیگر هیچ چیز برایش اهمیت نداشت و مانند یک جسد مرده، به هرچه پدرم می

  براي من و هم براي خودش.  کنم که همان روز مادرم مرد. همداد. گمان میگوش می

شدم و آن دست فروشی و گدایی بود. پدرم مرا به یک باند صبح روز بعد باید وارد کار جدیدم می

ها بود. به ها و خیابانها براي دستفروشی و گدایی سر چهار راهآوري بچهسپرده بود. کار این باند جمع

هاي پدرم روز به روز بیشتر که از این به بعد، عیاشیرسید که در آمد خوبی براي پدرم دارد چرا نظر می

  شد. می

11  

  

ي آن هرزه بیرون آمدم، فوراً خودم . بعد از اینکه از خانهگشتمبرمی. باید به خانه بودشب  10ساعت 

ام رفتم. چقدر خوب ادب شد. دیگر جرات را به خیابان رساندم و با گرفتن یک تاکسی به سمت خانه

. باید با چنین اشخاصی با خشونت رفتار کرد. چقدر خوب نگاه کندتحقیر  باا کسی را به نخواهد کرد ت

  است که توانستم یکی دیگر از این حشرات مضر را از روي زمین حذف کنم. 

ي ام بوي بدي می داد. شاید به خاطر فاضالب است. خانهخانه ام رسیدم.به خانه 11حدود ساعت 

هایم را در آوردم و از آنجایی که به شدت گرسنه بودم، فوراً لباس دارد. ها همیشه یک مشکلیبدبخت

کنم براي همین همیشه چندین بسته الویه یا سویس و شام خوردم. معموالً از غذاي آماده استفاده می

ام سر رفته بود حوصلهتوانم براي خودم غذا درست کنم. کالباس داخل یخچالم قرار دارد و سریعاً می

ها را عوض کردم. طبق معمول چیزي نداشت. فقط در را روشن کردم. کمی کانال ونیزیتلوهمین  براي
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کرد. کمی به صورت او خیره هاي مشهور نشسته بود و صحبت میها، یک نفر از این آدمیکی از شبکه

ستم توانکرد. کثافت دروغگو! از چشمانش میآن صحبت می يهاشدم. در مورد دوران کودکی و سختی

کنند، دروغگو هستند. حضور پیدا می ونیزیتلوهاي گوید. تمام کسانی که در شبکهبفهمم که دروغ می

کنند ولی اند، صحبت میهایی که در طول زندگی با آن مواجه شدهها و سختیمدام در مورد بدبختی

راي خر کردن مردم دانند، بهاي کثیف، که هیچ چیزي از فقر نمیها دروغ است. این هرزهي آنهمه

فهمیم. ولی گویند. فقط براي این است که بگویند ما درد مردم را میمدام از درد و بدبختی سخن می

ها گران هاي مجلل و ماشیندرد و مرفه هستند که در خانهها یک مشت پولدار بیي آنفهمند. همهنمی

ز اینکه مردم را کنار خودشان ببینند، ها از مردم نفرت دارند. اخندند. آنقیمت، به ریش مردم می

سوزانند ها دست بزند، مطمئناً لباس را در آتش میگران قیمت آن يهاند. اگر فقیري به لباسمتنفر

گویند ها براي مردم نیست. ولی مدام میها، دست مردم نجس است. هیچ چیز آنچرا که در ذهن آن

کنید تا با بهترین زنان سکس کنید. شما کار میپول کار می کنیم. خیر شما برايکه ما براي مردم کار می

ها تومان دستمزد ارزش میلیاردانگیز هستند. براي یک مشت فیلم وسریال پوچ و بیکنید. چقدر نفرت

کنند ولی زمان هایشان را خرج عیاشی و سکس میي پولکنند ولی باز هم طلبکارند. همهدریافت می

ها را باید یکی یکی شکنجه د که چرا ما یک خانه از خودمان نداریم! شما کثافتپیري از مردم طلبکارن

سواد احمق در جامعه حضور نداشتند، چه هاي پولدار بیکرد. باید به بدترین شکل بمیرید. اگر این آدم

ها سال بدون فیلم و سینما سر نکرده است؟ پس چه ارزشی دارند؟ هیچ. شد؟ مگر انسان میلیونمی

ي کثیفشان که براي یک دقیقه حضور در یک فیلم یا سریال، هاي جندهید بمیرند. مخصوصا آن زنبا

کند. خندد. مردم را به خنده دعوت میهاي دروغین. یک ساعت است که میخوابند. خندهبا صد نفر می

ودش و ي مردم را بکشد. حاضر است براي رفاه خولی در باطن دوست دارد تا با دستان خودش همه

مزه و حال به هاي بیي مردم رد شود. ولی حاال نشسته و به خاطر این جوكفرزندانش، از روي جنازه

دانند. به خاطر چند هاي کثیف. خودشان را باالتر از همه میخندد. هرزههم زن، مانند یک خوك می

  ا مردن است. سواد جاهل. حق شمدانند. یک مشت بیدقیقه دلقک بازي خودشان را هنرمند می
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که در  چند شب است آمد.به سراغم  دیشبکابوس  دوباره همان در این افکار بودم که خوابم برد.

کند ولی روم با من صحبت میشنوم. هر وقت به سراغش میي کسی را میي اتاقم صداي نالهگوشه

  گوید. فهمم چه میشناسمش ولی نمیگوید. میفهمم که چه میهیچگاه نمی

از خواب بیدار شدم و مانند همیشه دچار یک گیجی عجیب شده بودم. طبق معمول براي رفتن صبح 

به سر کار آماده شدم و مثل همیشه با اتوبوس که در واقع ماشین کفن و دفن است به محل کارم رسیدم. 

  اند. ها نشستهآه، همیشه یک مشت جسد داخل اتوبوس

ام. براي همین خوش ندارم کسی سیدم. تا به حال دیر نکردهبه کارگاه ر 8طبق معمول کمی زودتر از 

گذشت ولی باز هم یکی از کارمندان حاضر نشد. همان کسی که دیروز هم  8هم دیر کند. از ساعت 

کنم در مورد او صحبت کردم. دیروز با تأخیر نیم تأخیر داشت. نامش فاطمه اسدي است. گمان می

کرد. ولی امروز نیامد. براي همین به اتاق مدیر رفتم تا غیبت او را  ساعته آمد و بعد هم با مدیر صحبت

  اعالم کنم. 

کنم مرد ساله به نام احمد میثاقی با قدي متوسط و اندامی ریز. گمان می 60مدیر ما مردي است 

، ما با حقوقی ناچیززد. خوب و خانواده داري باشد. البته که نه، همین دیروز با اون زنیکه هرزه الس می

در هر حال این مردي است که سال گذشته به من اعتماد کرد و اجازه   ..را به بردگی خودش در آورده.

داد ولی بهتر از هیچ بود. در این وضعیت اقتصادي اغلب داد تا در کارگاه او کار کنم. حقوق زیادي نمی

ماه به من ترفیع داد و از  6از . بعد ولی کارگاه ما وضعیت خوبی داشتاند هاي کشور تعطیل شدهکارگاه

ي بزرگ او سالهاست که در خارج از کشور (به دوتا بچه دارد. بچهام ناظر کارگاه. آن زمان تا کنون شده

با اجازه وارد  در هر حال ي دیگر او دو یا سه ساله باشد.کنم بچهفکر می .کندگمانم کانادا) زندگی می

  اتاق او شدم. 

دي هنوز نیامده. در مورد غیبتشون هم با کسی هماهنگی نکردند. فکر کنم اس مجناب مدیر، خان-

  بهتره که بهشون زنگ بزنیم. 

  زنم. متوجه شدم. ممنون که گفتی. باشه خودم بهش زنگ می-
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  کنید، اجازه بدید تا خودم زنگ بزنم. قربان اگر مشکلی دارید یا وقت نمی-

  تونید برید. . شما میگیرمنه نیازي نیست. خودم باهاش تماس می-

  چشم. -

خوابه. چرا دوست داره خودش زنگ بزنه؟ معلومه که دانستم که این مرتیکه پیر با اون هرزه میمی

بعد  2کردم از اتاق بیرون آمدم و به کار مشغول شدم. تا ساعت با هم رابطه دارن. در حالی که فکر می

  از ظهر هم نیامد. 

ي ن نسبتاً بزرگی وجود دارد که همیشه روشن است. اگر مسابقهداخل سالن کارگاه یک تلوزیو

صداست. متوجه کنند در غیر اینصورت در طول روز بیفوتبال یا اخبار پخش شود، صداي آن را زیاد می

کند که دو روز قبل داخل پارك بوستان اصفهان، دو جوان به طرز شدم که اخبار ساعت دو اعالم می

ساله بوده است  23ند و هنوز هیچکسی مضنون نیست. مقتول مذکر یک پسر افجیعی به قتل رسیده

که به خاطر ضربه مغزي شدن جان باخته و مقتول مؤنث هم به خاطر ضربات شدید به صورت، جان 

دانم چرا ولی هنگامی که این خبر را شنیدم سرم گیج رفت. حال تهوع خودش را از دست داده. نمی

توانستم به همکارم محمدي چندبار نام مرا صدا کرد ولی نمیم را ادامه دهم. توانستم کارداشتم. نمی

دانم چرا براي همین فوراً از مدیر اجازه گرفتم و از کارگاه بیرون رفتم. بدنم میلرزید. نمیاو پاسخ دهم، 

ار ام. انگآمد. گویی که من آنجا حاضر بودهاین خبر مرا نگران کرد. تصاویر عجیبی به ذهنم می

زدم و بدون اینکه بفهمم، دیدم که نزدیک پارك دانستم که چه شده است. داخل پیاده رو قدم میمی

ي بازي کوچکی هستم که براي افراد آن محله ساخته بودند. یک فضاي سبز کوچک بود با چند وسیله

  ها نشستم. و چند نیمکت. فوراً روي یکی از نیمکت

ها را خواستم استفراغ کنم. کمی به روبرویم خیره شدم. بچهبود. میبه فکر فرو رفته بودم. حالم بد 

توانستم تحمل کنم. رفت. همه جا برایم تار شده بود؛ نمیکنند ولی سرم گیج میدیدم که بازي میمی

. کمی خودم را جمع و "آقا"گفت زند. کسی میخواستم بلند شوم که به نظرم آمد کسی مرا صدا می

  زند. دم پسري سمت راست من ایستاده و مرا صدا میجور کردم که دی
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  آقا؟ آقا؟ حالتون خوبه؟ -

  تري داشت. ساله بود. ولی نسبت به سنش قد کوتاه 13-12پسري حدوداً 

  کنی؟ آره عزیزم. خوبم. مرسی که ازم پرسیدي. اینجا چکار می-

خواید؟ براتون د. آب میخوریکردم که دیدم شما هی تکون میکردم. اونطرف بازي میبازي می-

  ارم. این نزدیکی یک شیر آب هست. یم

  کنی؟ خودت تنهایی؟ نه، نه، نیازي نیست. ممنونم. با کی بازي می-

  ایم اومدیم بازي. هاي هم محلهنه آقا. با دوست-

  ها. پس پدر و مادرت اینجا نیستند؟ نه؟ آ-

  کنیم. ایم اینجا بازي میینه. ما دیگه خودمون بزرگ شدیم م-

  کنی؟ خب چی بازي می-

  ها فوتبال. همه چی. بیشتر وقت-

  شینی؟ بیا اینجا روي نیمکت بشین. کنی. چرا نمیآفرین خوبه که ورزش می-

  .ها نباید صحبت کنینه باید برگردم. دوست هام منتظرن. البته مامان و بابام هم گفتن با غریبه-

  کنی؟ پس چرا داري با من صحبت می-

  دیدم حالتون بده. مامان و بابام گفتن باید به هرکسی که حالش بده کمک کنی.  چون-

دونن کار و تالش چیه. هایی که نمیکه توي پر قو بزرگ شدن. بچه ستیهای(نگاه این بچه، نگاه بچه

  خوره)ها بهم میاز بچگی همه چیز براشون مهیاست. حالم از این بچه

فهمی منم یه نصیحت بهت بکنم. ممکنه بعضیا فیلم بازي کنن. می چه پدر و مادر خوبی. اما بذار-

  گم؟ ممکنه الکی خودشون رو به بد حالی بزنن. پس باید مراقب باشی. چی می
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  کنید. باید اینو یادم باشه. گید آقا. ممنون که به من کمک میآره درست می-

گم فکر کنم می-کمی سرفه کردم-...ها خود شیطانندآفرین. به همه نباید اعتماد کرد. بعضی آدم-

  تونی زحمت بکشی برام یکم آب بیاري؟ اگه یکم برام آب بیاري بد نباشه. می

  آ. . آره حتماً. اآلن براتون میارم. -

کنند همه چیز خوبه، بدم هایی که پولدار هستند و فکر میبه سرعت از آنجا دور شد. من از این بچه

یزي انگدهند هر بدبختی رو دیدي باید بهش کمک کنی. اون نگاه نفرتد میهایی که بهشون یامیاد. بچه

دونه ي احمق چه میکنند. این بچهکه خودشون نسبت به فقرا دارند رو به بچه هاشون هم منتقل می

که بدبختی یعنی چی. همیشه هرچی خواسته سریعاً براش خریدن. از لباس هاش معلومه که بچه 

تونه هر دختري رو که خواست، باهاش رابطه برقرار که وقتی بزرگ بشه، به راحتی میپولداره. از اوناس 

کنه. کثافت. شکل میمون بود. چرا این میمون باید بتونه هرچیزي رو که بخواد بهش برسه؟ باید بهش 

  راه درست زندگی رو یاد بدم. 

  وشیدم. پسربچه بعد از چند دقیقه برگشت. لیوان را از او گرفتم و کمی آب ن

  آخیش. ممنون. گفتی اسمت چیه؟ -

  محمد آقا. -

  خرن، نه؟ بگو ببینم مامان بابات هرچی بخواي برات می-

گن باید بزرگتر بشی. آخه یه خوام ولی میي نو میگم که یه دوچرخهنه اآلن یک ماهه بهشون می-

  برم بیرون. ي کوچیک دارم که دوتا تایر کمکی داره ولی دیگه زشته با اونا دوچرخه

  خواي؟ ها. خب فقط همین رو میآ-

نه خب چیزاي زیادي هست. ماشین، پلی استیشن، تفنگ. البته پلی استیشن دارم ولی االن مدل -

  جدیدش اومده. 

  خرن، نه؟ پس هرچی بخواي برات می-
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  خرن. نه خب. ولی بعد از یه مدت برام می-

  کنی؟ اگه نخرن گریه می-

  کنم. یه نمینه. من هیچوقت گر-

کنه. حتی اگه کسی رو جلوش بکشن. خوبه. پس پسر بزرگی شدي. یه پسر هیچوقت گریه نمی-

  گم؟ پس تا حاال گریه نکردي، نه؟ حتی از مردن کسی هم گریت نگرفته؟ دونی که چی میمی

  ن...نه آقا. -

  تا حاال دیدي حیوونی بمیره؟ -

  آ. . آره. -

  گریه نکردي؟ حالت بد نشده؟ -

  نه. . به هیچ وجه. -

  خواي بگی من خیلی نترسم. گی. میدروغ می-

نه به خدا. من تا حاال گریه نکردم. هیچوقت هم نخواهم سرش را صاف کرد و با صدایی بلندتر گفت:-

  ترسه. مرد که نباید گریه کنه. کرد. مرد که از چیزي نمی

  دم. ي خوب بهت میه راست بگی یه جایزهخوام آزمایشت کنم. اگها. خب بیا یه کاري بکنیم. میآ-

  کنم. ترسم. گریه هم نمیگم. من از هیچی نمیبه خدا راست می-

  آوردم ادامه دادم: در حالی که موبایلم را بیرون می

خوام ببینم راست خوام یه فیلم نشونت بدم. چیز خاصی نیست. ولی میگم. میخب ببین چی می-

گن. حاال بذار این فیلم رو نشونت ترسیم، دروغ میبراي اینکه بگن ما نمی ها همیشهگی یا نه. بچهمی

  دم. ي خوب بهت میي یه جایزهدبدم. اگه گریه نکر
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ترسم. نیازي دونن که من از هیچ چیزي نمیي دوست هام میگم. همهنه مطمئن باشید دروغ نمی-

  نیست آزمایشم کنید. 

  گن. دوستات کجان؟ ناً دوست هات راست میخواي از دوستات بپرسم. مطمئپس می-

  خواد. براي چی از اونا بپرسید؟ خودم که اینجام. نه نمی-

  گی. آفرین. چه پسر شجاعی. خب پس بذار ببینم چقدر راست می-

هاي موبایلم، فایلی را پیدا کردم که روي آن نوشته شده موبایلم را باز کردم و داخل یکی از پوشه

ام که آید. چرا که بر این عقیدهي موجودات خوشم میي همهوانات. من از شکنجهي حیبود شکنجه

ها را پخش کردم و به این پسربچه نشان دادم. اند. یکی از فیلمموجودات براي شکنجه شدن خلق شده

کندند. چه جالب بود. بعد از اینکه پوستش را که زنده زنده پوستش را می ،فیلمی بود از یک سگ

کردند. بعد داد. با چاقو یک شکاف روي پوستش ایجاد میدند، هنوز زنده بود. سرش را تکان میکنمی

کردند. نگاهی گرفتند و با زور، پوستش را از تنش جدا میبا دست آن قسمتی را که پاره کرده بودند، می

خواست خودي نشان یکرد. بیچاره مي فیلم را بدون اینکه پلک بزند تماشا میبه پسربچه انداختم. همه

بدهد. مطمئنم که بدنش از ترس میلرزید. صورتش سرخ شده بود ولی گریه نکرد. سر جایش خشک 

دید. توانست تکان بخورد. اولین بارش بود که شکنجه و مردن یک موجود زنده را میشده بود و نمی

هاي هایش، چشمشم هایش نگاه کردم متوجه این موضوع شدم. چمطمئنم. از همان اول که به چشم

  ها یک شکل است. ي پولداراند. چشم همههاي معصومی را داشت که تا به حال هیچ دردي نکشیدهبچه

  بینم که گریه نکردي. آفرین. نترسیدي؟ خب خب. می-

  تونم تحمل کنم. ها رو مین...ن...نه به خدا. اصالً...ترس نداشت. من بدتر...بدتر از این-

بینم که تو هم شجاعی. تا به آید. میهاي شجاع خوشم میر خوب. من از بچهجدي؟ آفرین پس-

  اي؟ حال حیوانی را کشته

داد. دهانش مدام آب دهانش را قورت می-گه نباید به حیوانات ظلم...خودم؟ .... نه. . مامانم می-

  ظلم کرد. گناه دارن.  -دانمخشک شده. می
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  دونی براي چی؟ . میگناه دارن؟ نه مامانت اشتباه کرده-

  چرا؟ -

ببین، حیوانات فقط یک ماشینن. تو از اینکه به یک دوچرخه یا یک موتور ضربه بزنی ناراحت -

  میشی؟ 

  نه...ولی حیوانات که ماشین نیستند. -

  دونستی؟ دونی که فقط انسان روح داره. اینو میچرا. اونا روح ندارن. می-

  آره...شنیده بودم. -

تونه درد بکشه؟ چیزي که روح نداره مثل یک ماشینه. یزي که روح نداره چطوري میآفرین. خب چ-

تونی هرکاري که بخواي باهاش انجام بدي. این سگه رو دیدي؟ زنده زنده پوستش رو کندن تا از می

دم دردش آپوستش لباس درست کنند. ولی دیدي از انسان لباس درست کنند؟ نه، چون روح داره. 

بینی؟ اون مثل گ که دردش نمیاد. چون روح نداره. مثالً اون کبوتر رو باالي اون درخت میمیاد. ولی س

  خواي امتحان کنی؟ یک ماشینه. روح نداره. میشه کشتش. می

  ن...نه. -

  عه، پس چرا ترسیدي؟ تو که شجاع بودي. -

  نه نترسیدم. فقط گناه داره. -

  تونه درد بکشه؟ که روح نداره، می دادي؟ چطوري چیزينه. پس مگه به من گوش نمی-

  خب پس چرا مامانم یکبار که جوجه اردکم مرد به من گفت میره بهشت؟ -

دونم. روح نداره. کمی عصبی شدم و گفتم: جوجه اردك. نه، نه. جوجه اردك روح نداره. خودم می-

  ها؟ کی گفته؟ بگو؟ خودم دیدم. مامانت دروغ گفته. کی گفته اردك روح داره؟ 
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ام شکست کردم. وگرنه نقشهپسر بچه کمی ترسید. رفتارم او را ترسانده بود. باید خودم را کنترل می

  خورد. می

  نه...من باید برگرد...-

کردم. وقتی مامانت گفت اردك رفته به بهشت، نه، نه. وایسا. ببخشید. نباید باهات بلند صحبت می-

  چند سالت بود؟ 

  هش...هشت سال. -

گفت دونی چرا مامانت همچین چیزي گفته؟ چون بچه بودي. اگه بهت میین. معلوم شد. میها. ببآ-

کردي. براي اینکه ناراحت نشی بهت گفته میره بهشت. وایسا که این اردك براي همیشه مرده، گریه می

  ببینم، تو که گفتی هیچوقت ناراحت نشدي. 

  نه...نشدم. -

پرسیدي که این اردك کجا میره، یعنی ناراحت بودي. چون پس چرا اینو گفتی؟ وقتی از مامانت -

خواستی مطمئن باشی که به یه جاي امن میره؟ اینطور نیست؟ راستش رو بگو؟ گریه ناراحت بودي، می

  هم کردي؟ 

  کنم. ك...نمینه به خدا...من گریه نمی-

  چرا. اآلن دوست داري گریه کنی؟ -

  نه...نه. -

  گی. باید از دوستات بپرسم. کنم دروغ میولی فکر می-

  گم. گم. باور کن. به خدا راست میراست می-

زنمش. مطمئن باش خب پس بذار یه آزمایش دیگه بکنیم. اون کبوتر رو دیدي؟ من با یه سنگ می-

  خواي جلوي منو بگیري و گریه کنی؟ ترسی که؟ میخوام بیفته. نمیمیره. فقط میکه نمی
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  ره. نه...بزنش اشکالی ندا-

ها، کردم، براي پرتاب آجریک سنگ کوچک برداشتم. خوشبختانه زمانی که در بچگی کارگري می

  ام پیشرفت کرده بود. براي همین با یک ضربه کبوتر به زمین افتاد. گیريقدرت نشانه

  افتاد. . دیدي؟ بیا بریم ببینیم چی شد. -

  من...آقا باید برم. دیر شده. -

خواد به دوستات بگم که از یک کبوتر خواي فرار کنی؟ دلت میقعاً میترسی؟ وانگو که می-

  کردم اینقدر ترسو باشی. ترسی؟ واقعاً فکر نمیمی

  نه. . آخه...-

آید. دیگر موم دستم شده بود. بدون اینکه ادامه دهد به سمت کبوتر رفتم و دیدم که به دنبالم می

کمی هم خون از بدنش آمده بود. پسربچه با دیدن کبوتر، زمانی که به کبوتر رسیدم، هنوز زنده بود. 

خشک شد. صورتش را دیدم که کامالً قرمز شده است و مطمئناً عین سگ ترسیده بود. اما غرور 

  داد تا خودش را تخلیه کند. اش اجازه نمیگانهبچه

  خوره. ببین هنوز زندس. ولی باید بمیره. چون دیگه بدرد نمی-

  -اره...نباید بکاما آقا گناه د-

نه ببین چندبار بهت بگم. حیوانات روح ندارن. پس اصالً مهم نیست که بکشیمشون. ببینم تا حاال -

  مرغ یا گوشت نخوردي؟ 

  ..چرا.-

  خب مگه اونا گوشت حیوانات زنده نیستند؟ باید کشته بشن تا تو بتونی بخوریشون. -

  اما اون فرق داره. -
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ببین این کشتارگاه -دوباره موبایلم را در آوردم-بذار بهت نشون بدم. ها راستی چه فرقی داره؟ آ-

ه یها. ببین این همین گوشتبرن تا بعد گوشتش رو بیارن توي قصابیگوسفنده. ببین گردنشون رو می

ببین. صدتا صدتا پشت سر هم کشته میشن.  -موبایل را جلوي صورتش گرفتم-بینی؟ خوري. میکه می

کشن. چون روح ندارن. ها رو میینی؟ اصالً مهم نیست که دارن صدتا صدتا گوسفندباون آدمارو می

کنن. باید بمیرن تا ما بتونیم ازشون یه غذاي خوشمزه درست کنیم. خب حاال بذار دردي حس نمی

  ببینم با این کبوتر چیکار میشه کرد. 

  پیدا کردم. کمی اطراف را جست و جو کردم تا اینکه یک پاره آجر نسبتاً بزرگ 

  خوام با این آجر بکشمش. ببین می-

  نه. . نه گناه داره. من میرم. -

  خواست برود که بازویش را گرفتم. می

  میره. بیا. کشمش. ولی بیا حداقل ببینش که داره مینه نترس. باشه نمی-

  برگشت و دوباره به کبوتر خیره شد. 

  تر شو. نزدیک-

دادم. آجر به صورت عمودي در دستم ، آجر را در دستم فشار میشددر حالی که نزدیک کبوتر می

دیدم. نور اعتماد در چشمانش شروع به درخشیدن هایش میبود. کم کم آن حس اعتماد را در چشم

  کرد. 

  ببین. یک راه براي نجاتش هست. اگه بهش دست بزنی ممکنه زنده بمونه. -

ئنم از اینکه چنین امیدي پیدا کرده، خوشحالی چشمانش را به من انداخت. مبهوت شده بود. مطم

تمام وجودش را فرا گرفته است. آري چشمانش به من اعتماد داشت. آن حالت آرامش را در چشمانش 

خواست با خواهد تمام وجودش را در اختیار من بگذارد. میدیدم. آرامشی توام با اعتماد، که گویی می

  تمام وجود به من گوش کند. 
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  ه بهش دست بزنی ممکنه زنده بمونه. باید یکم نوازشش کنی. ببین اگ-

چشمانش غرق در خوشحالی بود. دوباره به سمت کبوتر خیره شد. آرام آرام دستش را به سمت 

کبوتر دراز کرد. میلرزید ولی براي چند ثانیه او را نوازش کرد. سپس در حالی که همچنان به کبوتر 

د و من در همین حال با تمام قدرت آجر را جلوي چشمان پسربچه، خیره شده بود، دستش را عقب کشی

زده خورد. پسربچه کامالً خشکشبه سر کبوتر کوبیدم. سرش له شد ولی با این حال بدنش تکان می

اي هنوز کوچک کرد. مطمئنم که مغزش براي هضم چنین صحنهبود و هنوز به جان کندن کبوتر نگاه می

برایش ناممکن است ولی تحلیل آن تا ابد در ذهنش باقی خواهد ماند. آري  اياست. درك چنین منظره

  مطمئنم که تا آخر عمر، این صحنه را تجزیه و تحلیل خواهد کرد. 

  خوام یه چیز بهتر نشونت بدم. فهمه. حاال میمیره. نگران نباش. چیزي نمیببین داره می-

کردم. فیلم جذابی بود از بریدن سر یک انسان. آري موبایلم را در آوردم. اینبار یک فیلم بهتر پخش 

  یک انسان. 

  ببین. -

ي زده بود، سرش را به سمت موبایل چرخاند. براي دو دقیقه به صفحهپسربچه با اینکه خشکش

توان پیدا کرد، جلوي هایی که از شکنجه و کشتار انسان میترین صحنهگوشی خیره شده بود و خشن

. کامالً مبهوت بود. موبایل را داخل جیبم گذاشتم و از آنجا رفتم. بعد از حدود رفتندچشمانش رژه می

حرکت ایستاده است و شلوارش را خیس صد قدم، نگاهی به عقب انداختم و دیدم که بچه هنوز بی

کرده. آري هضم چنین چیزي برایش ناممکن است. شاید هیچگاه نتواند آن را هضم کند. جهان بهشت 

بارانی را که در ذهنش پرورانده بودند، طی حدود نیم ساعت به جهنم تبدیل کردم. چه و خوب و گل 

داند که واقعیت این جهان چیست و تا ابد، پلیدي این جهان مانند یک نوار ویدئویی لذتی دارد. حاال می

مطمئنا روحش همانجا مرد. جسدي به جسدهاي دیگر اضافه خواهند کرد.  عبوراز جلوي چشمانش 

  .حاال می توان جسدهاي بیشتري را در اتوبوس ها مشاهده کرد.شد
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ام مربوط به همان زمانی است که ترین دوران زندگیکنم، به نظرم سختحاال که به گذشته فکر می

د ساله بود و تا جایی که به یا 60کردم، حدوداً کردم. مردي که با او کار میها دستفروشی میدر خیابان

آورم، همیشه لباس کهنه و ژنده به تن داشت. با اینکه ثروتمند بود ولی تا پایان عمرش یک ریال از می

  کرد. هایش را جمع میدانم براي چه پولها را خرج خودش نکرد. نمیاین پول
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روز اول، زمانی که این مرد که به حاج رضا معروف بود، مرا دید کمی عصبانی شد. چرا که قد من 

ي من، آن معصومیت کافی را نداشت. حاج رضا ها بلندتر بود. همچنین چهرهي بچهبت به بقیهنس

گفت. کار ما این بود که در کنم درست میتوانم ترحم کسی را برانگیزم و فکر میگفت که من نمیمی

ي شهها آدامس و کیک و لواشک بفروشیم. برخی مواقع، پشت چراغ قرمز، شیخیابان و سر چهارراه

  کردیم. ها را پاك میماشین

ها لباس کهنه به تن دارند. من هم از این ي آناید. همههاي خیابانی را دیدهي شما بچهمطمئناً همه

هایی که آنجا توانستم چیز جدیدي به تن کنم. بچهخواستم، نمیقاعده مستثنی نبودم. البته اگر هم می

ها کرده بودند و سرپناه بودند. برخی را را داشتند. برخی بیي خود رکردند، هر کدام گذشتهکار می

ها را به یاد شان مجبور به انجام این کار شده بودند. هیچکدام از آنبرخی هم مثل من، توسط خانواده

گفت ي گوسفند، هرچه را که حاج رضا میکردیم. مانند گلهآورم چرا که هیچگاه با هم صحبت نمینمی

هایی که پدر و سرپناه بودند. آنم. حق نداشتیم اعتراض کنیم. به خصوص کسانی که بیدادیانجام می

کردند ولی کسانی مثل من که خانه و زندگی داشتند، بعد مادر نداشتند، همیشه با حاج رضا زندگی می

  توانستند به خانه برگردند. از اتمام کار می

گفت که در کدام منطقه کار کنید. ج رضا به ما میشدیم و حاصبح بود. باید جمع می 7شروع کار از 

داد تا زودتر به خانه بروم. کردم ولی برخی مواقع اجازه میشب یکسره کار می 8-7معموالً تا ساعت 

توانستم در خانه براي دقایقی از جهان البته من براي رفتن به خانه اشتیاق نداشتم ولی از آنجایی که می

  کتابی بخوانم، برایم مهم بود که حتماً به خانه بروم. و مشکالتش دور بشوم و 

شب هم مشتري داشتیم و به  10پدرم ساعت کاري خواهر و مادرم را زیادتر کرده بود و معموالً تا 

ها قبول ي کثیف نگاه کنم. برخی مشتريشدم تا به آن منظرههمین جهت اغلب اوقات مجبور می

کردند. ولی از ها هم قبول نمیها نگاه کنم ولی برخی از آني آنکردند که من در اتاق به رابطهمی

گذاشتند من در اتاق حاضر بشوم، آنجایی که پدرم قصد ویران کردن مرا داشت، به کسانی که می

داد. البته بعد از مدتی دیگر برایم اهمیتی نداشت چرا که خواهر و مادرم براي من مرده تخفیف می

رسید که حقشان است. در ها نداشتم و به نظرم مید که هیچ حسی نسبت به آنبودند. از آن زمان بو
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بردم. صدایی در درونم پدید آمده بود که کشند، لذت میدیدم زجر میواقع برخی مواقع از اینکه می

  تفاوت بودم. کرد. اما همچنان نسبت به پدرم بیها تشویق میمرا به لذت بردن از این صحنه

آمد. فهمیدم و به نظرم پوچ و بیهوده میمعنا شده بود. هیچ چیز از جهان نمیراي من بیجهان دیگر ب

ها، دیدم که با بهترین لباسها مشغول دستفروشی بودم، پسران و دخترانی را میزمانی که در خیابان

هضم  در حال خوشگذرانی هستند در حالی که من باید این همه زجر بکشم. چنین چیزي براي من قابل

ها اینقدر خوشبخت و موفق باشند ولی زندگی من روز به روز ي آدمها و بقیههي بچنبود. چرا باید بقیه

ها دست در دست هم، به قدم زدن ها در پاركدیدم دختر و پسرتر بشود؟ زمانی که میسیاه و تاریک

گفت که در کارشان اختالل یکردم. برخی مواقع چیزي به من مها حسادت میاند، واقعاً به آنمشغول

کرد. چرا ها را از هم جدا میخواست چیزي آنایجاد کن. دوست نداشتم با هم دوست باشند. دلم می

  فهمیدم. ها همیشه با هم خوش بگذرانند؟ نمیمن همیشه باید تنها باشم و این

مام بدنم میلرزید و زنند، تدیدم که در کنار هم قدم میزمانی که یک دختر و پسر خوشحال را می

ها را به غم و اندوه تبدیل کند. زمانی که براي اي کاش چیزي خوشی آن کردم کهبا تمام وجود آرزو می

کردند. با خودشان آور به من نگاه میچندش دیديگرفتم، با فروختن چیزي جلوي راهشان را می

کند. آن نگاه ن قیمتم را خراب میهاي گراخواهد؟ حاال لباسگفتند که این موجود کثیف چه میمی

ها تمام صورت و نگاهشان را با کرد. شبانداختند مرا دیوانه میتحقیرآمیزي که این افراد به من می

کنند. ذهنشان را در تخیالتم گفتم که در مورد من چه فکري میکردم. با خودم میخودم تحلیل می

. برخی مواقع کردندپیش خودشان چه فکري می فهمیدم کهکردم و به همین خاطر میبازسازي می

گفتند برو گمشو کثافت. به من دست کردند. مینیازي به تخیل نبود. با زبان خودشان مرا تحقیر می

  نزن. 

اي مرا نگاه شدم، صاحب آن به گونهها زمانی که به یک ماشین گران قیمت نزدیک میسر چهارراه

کنند که اگر من به گی طرف است. مطمئنن پیش خودشان فکر میکرد که گویی با یک جنایتکار جنمی

هایی که از پشت کند. نیشخندها دست بزنم، قیمت آن کاهش پیدا میماشین گران قیمت آن

ها زمانی که ماشین را داد. برخی از آنزدند، مرا عذاب میهایشان میهاي همیشه باالي ماشینشیشه
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من، زندگی  بدني ماشین را کامل پایین بدهند. شاید بوي بد جرهشدند پنکردم، حاضر نمیپاك می

دادند و پول را از متر شیشه را پایین میي چند سانتیکرد. به اندازهها را مسموم میسراسر شاداب آن

  کردند که من جذام دارم. کردند. شاید فکر میآن شکاف کوچک به سمت من پرت می

شدم که سرباز براي فروختن آدامس و لواشک، با افرادي روبرو میهاي برخی مواقع در میان کافه

 لسوفیفهاي روشنفکرانه و زنند. پسران و دخترانی که با ژستبیش از هرچیزي حالم را به هم می

هایشان تا کردند. دخترانی که شلواردور هم نشسته بودند و براي مشکالت جامعه با هم بحث می مآبانه

اند و در حال تفکر هایشان گذاشتهد و روبروي پسرانی که سرشان را روي دستزانو باال آمده بو

ها ها در تن افراد متفاوت مشاهده کردم. این ژستها و باراي بود که بارفیلسوفانه هستند، صحنه

کردند. سیگاري کرد، آن را به تن میبرایشان شده بود لباسی گران قیمت که هرگاه موقعیت اقتضا می

زدند. اما شان هم یک حرف میشان یک مدل بودند و همهدو انگشت اول و پا روي پا انداختن. همهبین 

کردند گویی دوست نداشتند بوي من، فضاي فلسفی شدم، خودشان را جمع میزمانی که نزدیکشان می

ها در بچه اي قبل در مورد وضعیت بدها شکل گرفته است را مسموم کند. ثانیهو الهی که در اطراف آن

ها و نظریات و اعتقاداتشان کردند ولی با دیدن من تمام تئوريهاي اروپایی و آمریکایی بحث میکشور

ایستادم تا بلکه چیزي از من بخرند ولی نگاهی ها میرفت. براي چند ثانیه کنار میز آناز بین می

به شکلی که گویی اصالً وجود  توجهی کاملکننده و در غالب اوقات بیآمیز، نیشخندي منزجرتحقیر

شدم و کشیدن سیگارشان را از سر کردم. از میز دور میندارم، تنها پاسخی بود که دریافت می

دانند، آنقدر در هاي بدن و کشیدن سیگار میي خود را در ژستگرفتند. این افراد که تمامی فلسفهمی

رند و اینبار در دریایی از خون جان خواهند آونظریاتشان غرق خواهند شد که در نهایت خون باال می

اي کیک، در حالی که آیند تا در کنار فنجان قهوه و تکهها میها افرادي هستند که به کافهکند. این

اند و در حال خواندن کتاب یا نگاه به افق هستند، عکسی ناگهانی کشند و پا روي پا انداختهسیگار می

خاطبان اینستاگرامی خود را که قرار است تا ابد در فضایی مسموم به ها گرفته شود تا قوت ماز آن

ها کسانی هستند که قرار است ناجی بشریت باشند و واي به خودارضایی بپردازند، فراهم کنند. این

  هایی دارد. حال بشري که چنین منجی
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. همه مرا به عنوان یک کردهایم سنگینی میهاي تحقیرآمیز بر شانهداشتم، نگاههرجا که قدم بر می

ها تجاوز کند. غالب اوقت زمانی که چیزي دیدند که قرار است ناگهان به آنموجود عجیب و غریبی می

ها تجاوز ها را بدزدم و یا به آنکردند که انگار قرار است پول آناي به من نگاه میفروختم، به گونهمی

گوید من بارد. نگاهی سنگین که میتمادي از آن میاعکنم. من از چنین نگاهی متنفرم. نگاهی که بی

بینم که قرار است جامعه را به هم بزند، من تو را به هیچ چیز تو اعتماد ندارم، من تو را شیطانی می

  کند. تواند شهواتش را کنترل کند و این نگاه مرا دیوانه میبینم که نمیحیوانی می

هاي گران هایم بود؟ اگر لباسانداخت؟ به خاطر لباسچرا هیچکس از سر رحمت به من نگاهی نمی

ام که هایی را دیدهشد؟ قطعاً همینطور است. انسانکردم، نگاه مردم به من عوض میقمیت به تن می

ند که مخاطب با تمام وجود رگذاتنها به خاطر لباسی که بر تن دارند، چنان تأثیري روي مخاطب خود می

بینند، با تمام ام. زمانی که فردي ثروتمند را میها چشمان این افراد را دیده. بارکندها اعتماد میبه آن

کند و چنان آرامشی در آن پدید کنند. چشمانشان ناگهان حالت خود را عوض میوجود به او اعتماد می

آرامش از ام که این ها دیدهآید که گویی قرار است به آغوش مادرشان بروند. اما با دیدن من، بارمی

  زند. هم می ربندد. گویی حضور من آرامش بقیه را بها رخت بر میچشم

دیدم، تمام وجودم از نفرت پر ها متنفرم. هرکسی را میي انسانکم کم متوجه شدم که از همه

کنم، از ته ها حرکت میشد. دوست نداشتم موفقیت و ثروت کسی را ببینم. زمانی که در خیابانمی

بینم دوست دارم در همان ها بیاید. دختران و پسران را که میکنم تا بالي بدي به سر آنمیقلب آرزو 

اند، یعنی دم گلویشان را ببرم. دوست دارم زمانی که پسر و دختري در آغوش هم چشمانشان را بسته

در اوج  ها فرو کنم تا طعم رنج را بچشند. آري طعم رنج را بایددر اوج آرامش، چاقویی به قلب آن

آرامش چشید تا شدت آن چند برابر شود. فرض کنید پسري عاشق، بعد از چند سال در نهایت به 

خواهد به آغوش معشوق بیفتد، کسی با یک آجر مغز او را بیرون معشوقش برسد. درست زمانی که می

مجنون شد که لیلی را جلوي بپاشد. درست جلوي چشمان معشوق. آه چه لذتی دارد. چقدر خوب می

کردند. نه، نه. مجنون نباید بداند. نه. باید لیلی را جلوي او بگذارند و درست زمانی که فکر سالخی می

ي کند به معشوقش رسیده است، کسی گردن او را قطع کند. اینگونه بهتر است. باید چشم همهمی
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مسخره کند. من...باید  کنند، از حدقه بیرون کشید. کسی حق ندارد مراکسانی را که ما را تمسخر می

  ها را یکی.... آن

  توانم بنویسم.....باید استراحت کنم. نویسم.... آه دیگر نمی.... حقشان است.... چه می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12  

  

آورم. گمان گفتم؟ درست به یاد نمیام. چه میام. گویی سالهاست که نخوابیدهآه چقدر خسته

توانم به یاد بیاورم. گفتم؟ نمیکردم. اما چه میک بچه صحبت میکنم در پارك بودم. آري آري با یمی

کنم قلم خودش نویسم. برخی مواقع حس میدانم چه میآورم. نمیاین آخرین چیزي است که به یاد می



چشم کی شیدر ستا   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

83 

 

ام، دوباره توانم آنچه را قبالً نوشتهنویسد. هیچگاه نمیخواهد میآید و هرچه میبه حرکت در می

خوانید کند. به همین خاطر باید بنویسم و ادامه دهم. آنچه میه همیشه حال مرا بد میبخوانم، چرا ک

ام و قرار روز است که شروع به نوشتن کرده سه خاطرات من است. خاطرات فردي به نام علی صادقی. 

دانم تا آورم براي شما بازگو کنم. فرصت زیادي ندارم. نمیاست آنچه را که از بچگی تا اآلن به یاد می

ها کم کم متوجه خواهند شد. باید عجله کنم. من توانم خودم را مخفی نگه دارم ولی همسایهکی می

ي من ام که باید در این نوشته به آن اعتراف کنم ولی باید بدانید که گذشتهجنایتی عظیم مرتکب شده

  ...ت.گویم و مطمئن باشید که به هیچ عنوان دروغ نخواهم گفچیست. به شما می

  چه می گفتم.براي لحظه اي حواسم پرت شد.حاال ادامه می دهم.

گشتم. حالم بد شده بود ولی اآلن حس بهتري دارم. یعنی آن موقع. حالم بهتر شده از پارك بر می

یب، ابود. متوجه شدم که هنوز آن کارمند غ 3,30بود و به همین خاطر به کارگاه برگشتم. حوالی ساعت 

از مدیر پرسیدم که خبري از او به دست آمده یا نه. مدیر پاسخ داد که خیر و تلفنش  حاضر نشده است.

دهد. کمی نگران شدم. اما ناگهان بعد از این همه وقت متوجه سوزش عجیبی در دست را جواب نمی

راست خود شدم. عجیب است که به دستم هیچ توجهی نکرده بودم. چسب روي دستم را برداشتم و 

آورم ولی چرکی دستم که دستم به شدت چرك کرده است. هنوز هم علت آن را به یاد نمیمتوجه شدم 

به قدري بود که با برداشتن چسب، بوي بد آن حالم را بد کرد. به همین جهت فوراً دستم را به مدیر 

دادم. خواستم اجازه دهد تا امروز زودتر بروم. باید دستم را به یک دکتر نشان میاو نشان دادم و از 

ممکن است وضعم بدتر شود. مدیر موافقت کرد و من با سرعت و کاله و دستکشم را برداشتم و از 

  کارگاه بیرون رفتم. 

بود که وارد بیمارستان شدم. دولتی بود. براي همین مجبور بودم تا براي رسیدن  5حدود ساعت 

باز هم یک مشت جسد دیدم که همه  نوبتم، منتظر بمانم. در طول این مدت به اطرافم نگاهی انداختم و

شود. هر روز که هاي این کشور بیشتر میدانم چرا روز به روز تعداد جسداند. نمیاي خیره شدهبه نقطه

  کند. اند و فقط بدنشان حرکت میبینم که مردههاي بیشتري را میکنم، آدمبه اطرافم نگاه می

  دکتر شدم.  بعد از حدود دو ساعت نوبت من شد. وارد اتاق
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  سالم. -

  دکتر بدون اینکه جواب مرا بدهد، و در واقع بدون اینکه سرش را باال بیاورد گفت: 

  چته؟ -

  دستم چرك کرده جناب دکتر. -

  زودباش نشون بده. -

دستم را به سمت او دراز کردم. کمی دستم را معاینه کرد و بدون هیچ حرفی شروع به نوشتن نسخه 

  کرد. 

  دیه؟ قربان مشکل ج-

  جوابی نداد. 

  پرسم ولی میشه بگید چرا اینطوري شده؟ ببخشید می-

  جوابی نداد. 

  ببخشید. آقاي دکتر...-

  بیا. اینو ببر داروخانه. -

  همچنان سرش پایین بود. 

  ببخشید ولی میشه یکم توضیح بدید...-

  ناگهان سرش را باال کرد و با نگاهی خشمناك گفت: 

ا که هسواددونم شما بیها رو بگیر و بخور. من نمیو ببر داروخانه و داروخواي بدونی. اینچیو می-

بینی که پرسید. برو بابا. مگه نمیفهمید ولی همیشه سؤال میدونید، هیچی هم که نمیهیچی نمی

  چقدر شلوغه. زودباش برو. 



چشم کی شیدر ستا   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

85 

 

کند نگاه می آه متوجه شدم. چشمان مغرورش را دیدم. این چشمان مغرور که با تحقیر دیگران را

اند. ي کشور را خریدهاند که همهها فکر کردهآید. اینها بدم میرساند. همیشه از دکترمرا به جنون می

دانم. ها یک مشت حیوان نفهم هستند که ارزش زنده ماندن را ندارند. آري میکنند که مریضفکر می

گوید که این حیوان ند. مطمئناً با خودش میکشناسم. نگاهی که مرا خرد میمن این نگاه را به خوبی می

داد تا هرچه چه ارزشی دارد که باید زنده بماند؟ اگر قانونی وجود نداشت مطمئناً به من دارویی می

کنند که حق دارند هرکاري که دوست تر بمیرم. به خاطر چند سال بیشتر درس خواندن، گمان میسریع

حاصل تالش خودم است. تالش؟ کثافت نجس گفتی تالش؟ کدام  گوینددارند انجام بدهند. بعد هم می

ها؟ کثافت نجس یعنی تو تالش؟ چون چند ساعت در روز درس خواندي یعنی خیلی تالش کردي؟ 

کنه تالش کردي؟ به خاطر چند ساعت درس خواندن ساعت حمالی می 18بیشتر از یک بچه که روزي 

کردم. کسی حق ندارد مرا افت نجس. باید ادبش میفکر کردي حق داري هرکاري بخواي بکنی؟ کث

تحقیر کند. این حشرات کثیف باید حذف بشوند. براي همین منتظر ماندم. براي فرصتی مناسب صبر 

ها رو دارن. یعنی بچه ها همیشه خوشگلترین زنکردم. حتماً زن خوش هیکلی داره. آره این بچه پولدار

وي عمرش هیچ درد و رنجی نکشیده. چون چند ساعت درس خوندي اي که تهم داره؟ حتماً داره. بچه

ن حقی ندارید. حاال یفکر کردي زن و بچت و خودت حق دارین این همه خوشبخت باشید؟ نه شما همچ

  دم. نشونت می

ام تکمیل شد. فوراً از اتاق او بیرون رفتم و از پذیرش در حالی که به او خیره شده بودم، نقشه

شب. فقط یک ساعت  8پذیرد؟ به من گفت تا ساعت دکتر تا چه ساعتی بیمار می پرسیدم که این

 10دیگر. پس فرصت داشتم. سریعاً از بیمارستان بیرون رفتم تا وسایل مورد نیازم را بگیرم. حدود 

  بود که با یک کیف به بیمارستان برگشتم و متوجه شدم که دکتر هنوز نرفته.  8دقیقه به 

آید. کالهی به سرم گذاشتم و یک ماسک س از دقایقی دیدم که از در بیرون میمنتظر ماندم و پ

هم بر دهانم گذاشتم و بدون اینکه متوجه شود، دنبالش کردم. مسیر حرکتش به سمت یک تنفسی 

پارکینگ خصوصی بود که براي کارکنان بیمارستان ساخته بودند. به خاطر چند ساعت درس خواندن 
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. منتظر ماندم تا به ماشینش برسد. خوشبختانه پارکینگ خلوت بود. به محض پارکینگ خصوصی دارد

  اینکه داخل ماشینش نشست، در ماشین را باز کردم و یک چاقوي بزرگ روي دهانش گذاشتم. 

کشمت. کثافت نجس فکر کردي کی هستی؟ چون یکم درس خوندي فکر اگه داد بزنی همینجا می-

  گم باید انجام بدي. کنی؟ هرچی میتونی بکردي هر غلطی بخواي می

ي بزرگ به دهانش فرو کردم و ي تأیید تکان داد. فوراً یک پارچهترسیده بود. سرش را به نشانه

اش را عوض کرد. خودم روي گفتم به صندلی کناري برود. در همان حالت، از داخل ماشین صندلی

یش گرفته بودم. طنابی که خریده بودم را از صندلی راننده نشستم. در تمام این مدت چاقو را روي گلو

توانست تکان داخل کیف بیرون آوردم و در همان حالی که نشسته بود او را به صندلی بستم. دیگر نمی

دقیقه ماشین را به بیرون از شهر رساندم. پارچه را از  20بخورد. ماشین را روشن کردم و بعد از حدود 

  باره زیر گلویش گذاشتم. دهانش بیرون آوردم و چاقو را دو

  کثافت نجس. چند سالته؟ -

  دم. من...هرچی بخواي بهت می-

  هایش شکست. اي به دهانش زدم. یکی از دندانبا پشت چاقو ضربه

  جواب منو بده. -

-55  

  زن و بچه داري؟ -

  آ...آره. -

  چندتا بچه داري؟ -

  یک پسر. -

  چند سالشه؟ -
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-23  

  خونه؟ چی می-

  پزشکی. -

تونی داشته اره. فکر کردي هرچی بخواي مییکی؟ کثافت نجس. پزشک پزشک به دنیا مپزش-

  باشی، نه؟ کجاس؟ 

  باید خونه باشه. -

  اسمش چیه؟ -

  داد. حال جواب میزده بودم کمی بیاي کهبه خاطر ضربه

  پارسا-

  هایی که از دهانش بیرون ریخته بود را با دستمال پاك کردم. خون

  ها؟ خونت کجاست؟ -

  پرسی؟ برا. . براي چی می-

از داخل جیب کتش، موبایلش را بیرون آوردم. رمز نداشت. داخل مخاطبین به دنبال همسرش 

هایی ي پیامکذخیره کرده بود. نگاهی به تاریخچه "همسرم"گشتم. خوشبختانه همسرش را به عنوان 

شدم و بالفاصله پیامک زیر را براي  که با هم رد و بدل کرده بودند انداختم. متوجه سبک نوشتار او

  همسرش فرستادم. 

خوام یک چیزي سفارش بدم تونی آدرس خونه به همراه کد پستی رو برام بفرستی؟ میعزیزم. می-

  تا مستقیم بیاد در خونه. راستی پارسا اآلن توي خونه س؟ 

  شد. د. از این بهتر نمیبعد از چند دقیقه همسرش پاسخ داد. آدرس را فرستاد. پسرش هم در خانه بو
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ببین کثافت. آدرس خونت رو پیدا کردم. حاال میریم اونجا. باید با هم بریم توي خونه. اگه حرکت -

  کشم و بعد هم میرم سراغ زن و بچت. فهمیدي؟ اي انجام بدي، اول خودتو میاحمقانه

  دم. گی؟ ...تو رو خدا ولم کن...هرچی بخواي بهت مین...چی می-

  خل جیب شلوارش یک دسته کلید پیدا کردم. از دا

ها رو تونم این کلیدببین. سه تا کلید بیشتر نداري. وقتی تو رو بکشم. توي کمتر از یک دقیقه می-

  امتحان کنم و زن و بچت رو بکشم. 

  ها، کلید در خانه است. این را که گفتم شروع به گریه کردن کرد و مطمئن شدم که یکی از این کلید

  . فهمیدي؟ مبین اگه باهام همکاري کنی کاري به زن و بچت ندارب-

  باشه. تو رو خدا کاري بهشون نداشته باش. -

  نه ندارم. -

هاي مدل باال بود اش به راه افتادیم. ماشین او از آن ماشینماشین را روشن کردم و به سمت خانه

ها به خاطر دي کرده بود. اي احمق. سالهایش را دوشد به داخل آن نگاه کرد. شیشهکه از بیرون نمی

  کردي ولی حاال باعث بدبختی تو شدند. هاي دودي مردم را تحقیر میاین شیشه

ي اي در باالشهر. آپارتمان نبود بلکه یک خانهي دکتر رسیدم. خانهبعد از حدود یک ساعت به خانه

یدش یک ریموت قرار داشت که ي کلحیاطی بسیار بزرگ بود و این مرا خوشحال کرد. داخل دسته

رفت. در را باز کردم و با ماشین به داخل خانه رفتیم. حیاط مطمئناً براي باز کردن در خانه به کار می

شد در آنجا دید. یک استخر نسبتاً بزرگ متر بود و انواع و اقسام درخت و گل را می 100اش حدود خانه

کردم، اش توجه بیشتري میبود. هرچه به جزئیات خانهي حیاط قرار داشت که پر از آب هم در گوشه

توانستم جلوي خودم را بگیرم، براي همین دوباره پارچه را به دهان شدم. دیگر نمیبیشتر عصبانی می

دکتر فرو کردم و بعد از خاموش کردن ماشین، از داخل کیفم یک شوکر برداشتم و با آن دکتر را بیهوش 

تر این یاده شدم. خون جلوي چشمانم را گرفته بود. باید با سرعت هرچه تمامکردم و فوراً از ماشین پ
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کردم. وارد خانه شدم، به اطرافم نگاهی انداختم، کسی نبود. از دور صداي زنی را دو نفر را پیدا می

گفت سالم عزیزم. همین براي من کافی بود تا از روي صدایش بفهمم که کجاست. با شنیدم که می

اي بزرگ بود بلند به سمت صدا حرکت کردم. متوجه شدم که به آشپزخانه رسیدم. آشپزخانههاي قدم

ماده کردن شام بود. بدون اینکه فرصت را از دست بدهم خودم را به آو همسرش پشت به من، در حال 

د. پشت او رساندم و شوکر را روي کمرش گذاشتم. فقط چند ثانیه طول کشید و بالفاصله روي زمین افتا

ها باال رفتم کافی بود. حاال فرصت کافی داشتم تا به دنبال پسر بگردم. در انتهاي سالن، پله دیدم. از پله

آرامی باز کردم ولی کسی نبود. دومی را باز کردم  هو دیدم که در آنجا چهار اتاق وجود دارد. در اولی را ب

ک تخت، به روي شکمش دراز کشیده و باز هم کسی نبود. سومی را که باز کردم دیدم پسري روي ی

است. فوراً خودم را به او رساندم و شوکر را روي کمرش گذاشتم و در عرض چند ثانیه او هم خشک 

توانستم حملش کنم. سریعاً خودم را به شد. بالفاصله بلندش کردم. الغر بود براي همین به راحتی می

  آشپزخانه رساندم و همسرش هنوز آنجا بود. 

توانستم انجام دهم. بعد از اینکه دست خواستم میي بزرگ، هرکاري که میانه در آن خانهخوشبخت 

  و چشمان زن و پسر را بستم، دکتر را هم به داخل خانه آوردم. دیگر زمان شروع جشن بود. 

توانستم بفهمم که ها به هوش آمدند. از چشمان متعجبشان میي آنبعد از حدود نیم ساعت همه

دقیقه، پسر را به میز آشپزخانه بسته بودم، زن را به میزي که داخل  30اند. در طول این سیدهچقدر تر

هاي از آن میز اي که وسط سالن گذاشته بودند.من قرار داشت و دکتر را هم به یک میز شیشهیاتاق نش

 گذارند.آن می ها خود را رويها براي تماشاي تلوزیون، خوراکیاي گران قیمتی بود که پولدارشیشه

توانستند مرا ببیند و به غیر از پسر، دکتر و همسرش می  البته همه را نزدیک به هم جمع کرده بودم.

ي خاصی براي او در نظر داشتم. البته کاله و ماسک همچنان بر چشمان پسر را بسته بودم چون برنامه

  توانستند مرا تشخیص دهند. صورتم بود و نمی

روي صندلی که وسط سالن قرار داشت نشستم و نگاهی به اطراف خانه انداختم. براي چند دقیقه 

هایی براي خودشان درست اند چنین خانهي بزرگ و زیبایی بود. با پول امثال من توانستهعجب خانه

ي دکتر نشستم و به چشمان کثیفش خیره شدم. ترسیده بود ولی دیگر مرا کنند. به آرامی روي سینه
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کرد. ترس جاي آن نگاه تحقیرآمیز را گرفته بود ولی دیگر فایده نداشت، چرا که نگاه نمیتحقیر  اب

کند. اما این ها را زیر خود پنهان میي حقیقی انسانکند و چهرهترس همیشه به عنوان نقاب عمل می

د. این تواند بقیه را مسخره کنکند میدکتر عوضی، به خاطر اینکه چند سال درس خوانده، گمان می

ي پلید او را پنهان تواند چهرهحقیقت ذات اوست. قبالً خودش را به من نشان داده. ترس دیگر نمی

  کننده را به یاد بیاورم. توانم آن چشمان تحقیرکند. هنوز هم می

توانم تحمل کنم که کسی به خاطر چند ساعت درس خواندن در روز، آن هم به من هیچوقت نمی

کنم، حمالی کنم، کار میدش را از بقیه باالتر ببیند. من سال هاست که تالش میخاطر چند سال، خو

شود که چند ساعت درس خواندن ام. چه چیزي باعث میکنم ولی هیچوقت روي خوشی را ندیدهمی

رسم. او هم ام، اما به هیچ جا نمیها کارگري من داشته باشد؟ تالش کردهاو، ارزش بیشتري از سال

ها زجر ها فرق است؟ چرا بعد از سالخواسته است رسیده. پس بین تالشه ولی به هرچه میتالش کرد

اي، اي، خودت ناتوان بودهشود این است که خودت احمق بودهکشیدن، پاسخی که به من داده می

خودت درست تالش نکردي؟ ولی این کثافت نجس به خاطر چند ساعت درس خواندن هرچه انجام 

توانم چنین دانند. نمید درست است. چون دکتر است، حرف غلط او را هم درست میگویندهد می

  تبعیضی را تحمل کنم. در حالی که به دکتر خیره شده بودم با حالتی عصبی گفتم: 

ام که چرا ها از زمان کودکی، تحقیر شدهها و باراند. بارزده سالهاست که به خاطر علم توي سر ما-

اش تبعیض است. کجاي علم دانند. اما همه. مردم چند ساعت درس خواندن را علم میامدرس نخوانده

به نفع مردم فرودست عمل کرده است؟ علم در خدمت اشراف است. علم مال پولدارهاست. علم و 

تکنولوژي برآمده از آن همیشه مال ثروتمندان است. هیچگاه براي فقرا کاري نکرده است، بلکه موجب 

شود یا دانشمندان شدن افراد ضعیف شده. آري همین است. زمانی که علم جدیدي تولید میتر بدبخت

هاي آن ثروتمندان هستند. این زمان است که کنندهکنند، اولین استفادهتکنولوژي جدیدي اختراع می

د خسته ها بگذرد تا ثروتمندان از آنچه در دست دارنرساند. باید سالتکنولوژي و علم را به فقرا می

ي مرفه جامعه شوند تا آنگاه تکنولوژي و علم کهنه شده به دست فقرا برسد. تمام علم در خدمت طبقه

است. اگر یک انسان فقیر و یک انسان ثروتمند به سرطان مبتال شوند، آنگاه فرق این مسأله را بهتر 
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ت، اما فرد فقیر باید منتظر توان متوجه شد. تمام تکنولوژي و علم روز در خدمت آن فرد ثروتمند اسمی

ي جامعه مرگ خودش بماند و شما پزشکان کثیف، که همیشه خودتان را به عنوان باالترین طبقه

کنید که پولدارتر است. براي شما مهم نیست که انسان دانید، تمام انرژي خودتان را صرف کسی میمی

براي شما اهمیتی ندارد. مطمئناً اگر  اش را جور کند یا نه. مردن اوفقیر بتواند پول عمل جراحی

ام. چشمان شما کردید تا زودتر بمیرند. من به چشمان شما توجه زیادي کردهتوانستید، کاري میمی

شود. زمانی ها ضعیف، به خودش مغرور میهاي ثروتمند، تواضع دارد ولی در برابر انساندر برابر انسان

شوید تا سرتان را باال کنید و اگر هم باال بینید، حتی حاضر نمییهایتان، یک بیمار فقیر مکه در اتاق 

شوید که گویی با یک موش مردنی طرف هستید. این کنید، با چنان تحقیر و تمسخري به او خیره می

ذات علم است. علم تبعیض است. خوب به یاد دارم که در ایام کودکی، بیماري کرونا تمام جهان را فرا 

نی که واکسن آن ساخته شد، طبق معمول افراد ثروتمند اولین کسانی بودند که موفق گرفته بود. زما

دانی چرا در زمان کوتاهی دانی چرا گذاشتند به فقرا هم واکسن برسد؟ میبه دریافت آن شدند. اما می

د، زدنواکسن به فقرا هم رسید؟ چون جان شما ثروتمندان هم به خطر افتاده بود. اگر همه واکسن نمی

ها بیایید و پز ماشین و زن خوش هیکلتان را بدهید. شما همیشه توانستید به راحتی به خیابانشما نمی

ها خیره شود و تا ابد خواهید. ثروتمندان همیشه به دنبال چشم هستند. چشمانی که به آنچشم می

یازي دارید.  اگر کارگران مدام هایتان به کارگر نها را بخورد. البته که شما براي جلو رفتن کاري آنغبطه

ها هم واکسن برسد. شود و به همین خاطر گذاشتید که به آنمریض شوند، کار شما با مشکل روبرو می

توانی به من نشان دهی که در خدمت اشراف همیشه همین وضع است. کدام یک از وجوه علم را می

خواهی داري. ات نگاه کن. هرچه میبه خانهشما پولدارهاست.  ل؟ تمام علم و تکنولوژي مانهانیست؟ 

آن هم به خاطر چند سال درس خواندن. چه کسی به تو این حق را داده تا به خاطر چند سال درس 

خواندن، به چنین رفاهی برسی؟ درس خواندنی که باز هم در خدمت پولدارهاست. تمام آنچه انجام 

ها را نجات بدهی. فقرا که خواهند مرد. لداراي تا پودهی به نفع پولدارهاست. درس خواندهمی

وس کرده بها محدانشمندان چشمانشان را به روي حقایق جهان بسته اند و خودشان را در آزمایشگاه

اند.چشمان آنها تنها چیزي که می بیند خطوط نقش بسته بر روي کتاب ها و مقاالت است.اساسا اگر 

تنها چیزي که براي آنها مهم است، آمار  وجهی نمی کنند.آنها ت رسنگی بمیرد،گکسی جلوي آن ها از 
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من نخواهم گذاشت و ارقام دروغ و من در آوردي مقاالت است که هیچ کمکی به هیچکس نمی کند. 

خواهید انجام دهید. تاوان تحقیر کردن دیگران را خواهید داد. من جهان را از شما که شما هرچه می

  کرد. غم پاك خواهم حشرات پولدار بی

توانست گردنش را تکان ي او بلند شدم و به سمت همسرش رفتم. دکتر میبا عصبانیت از روي سینه

کنم، شروع به تکان خوردن کرد. دهد براي همین به محض اینکه دید من چشمان همسرش را باز می

ده بود. ولی فایده نداشت چون محکم به میز بسته بودمش. همسرش با چشمانی ترسان به من خیره ش

هایش کنم. رگ گردنش به خاطر فشاري که به گلویش گفته تا ردهانش بسته بود ولی احتماالً می

هایش را باال نگه داشتم تا تخم چشمش را به صورت کامل زده بود. با انگشت دستم پلکآورد بیرونمی

خوب بود. اما دیگر ببینم. سرم را به او نزدیک کردم و با زبانم تخم چشم او را لیس زدم. چقدر 

ي آهنی کوچک یک میلههاي چشم راست او را با چسب بستم. پلکتوانستم خودم را نگه دارم. نمی

پهن در دست راستم گرفته بودم. در دست چپم هم یک فندك بود. براي یک دقیقه با آتش فندك، 

ي گداخته شده را گذاشتم میله را گرم کردم. میله به خاطر حرارت سرخ شده بود. بدون فوت وقت، میله

داد براي همین با دستم صورت او را گرفتم روي تخم چشم راست همسر جناب دکتر. سرش را تکان می

تا حرکت نکند و در همین حال کمی میله را بیشتر فشار دادم. صورتش سرخ شده بود. خواستم تا میله 

کمی زور بیشتري آوردم و میله از  را بردارم ولی متوجه شدم که کمی به تخم چشم او چسبیده است.

  چشم او جدا شد. بخشی از چشم او به میله چسبیده بود. 

ي خواستم با سرعت همههاي چشم چپش را بستم. آنقدر هیجان داشتم که میبالفاصله پلک

ها به قدري اي قوي بیرون آوردم. این چسبهایم را عملی کنم. از داخل کیف یک چسب قطرهنقشه

شود. بدون اتالف وقت، با دست تواند دو فلز را به هم بچسباند. سریع هم خشک میکه میقوي است 

ي مایع چسب دادم تا همهچپ صورت او را گرفتم تا تکان نخورد و با دست راستم، چسب را فشار می

شد دید چرا که زیر مایع چسب، غرق به داخل چشمش بریزد. چسب تمام شد و دیگر چشمش را نمی

اي شد. حالت یخ به خود گرفته ود. کمی چشم او را فوت کردم تا زودتر خشک شود. عجب منظرهشده ب

زد. راستش بخار چسب که به چشمانم خورد، موجب شد تا چشمم به بود و زن همچنان دست و پا می
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تواند داشته باشد؟ اما حقش است. این زنان شدت بسوزد. دیگر ریخته شدن آن در چشم چه دردي می

ها را بگیرد. بعد از این هم مانند انگل به او کنند تا یک آدم پولدار آنرزه خودشان را عمل میه

کنند با تالش خودشان و فکر می دانندچسبند و همه را یک مشت احمق و عقب مانده و بدبخت میمی

ملی بود. به ي هرزه ، همه جاي صورتش عها را گرفت. این زنیکه. باید جلوي آناندبه جایی رسیده

  هایش! خصوص لب

  برد. هایش معلوم بود که از این صحنه لذت مینگاهی به دکتر انداختم. از اشک

اي که در دهانش بود را بیشتر به داخل فشار دادم. اینگونه چسب دهان همسرش را باز کردم و پارچه

اي تر فرو بدهم، براي لحظهخواستم پارچه را بیشفضاي بیشتري در اختیار داشتم. البته زمانی که می

کردم، داد. اگر عجله نمیدانم. با تمام قدرت فشار میاش بود. میانگشت مرا گاز گرفت. این غریزه

ي چشم راستش فرو کردم شد. ولی بالفاصله انگشت دست دیگرم را به حدقهانگشتان دستم قطع می

خوشبختانه دستکشی که در دست داشتم، ها کرد. و تخم چشمش را بیرون کشیدم. اینگونه دستم را ر

ي آهنی درشت به دهانش فرو ي زیادي ببینم. براي اینکه دوباره گاز نگیرد، یک میلهنگذاشت صدمه

کرد و اش گیر میهاي عقبیتوانست فکش را ببندد. چون میله به دندانکردم. اینگونه دیگر نمی

و کردم و حاال آماده بود. اول از همه، چاقوي تیزي گذاشت تا دهانش بسته شود. پارچه را بیشتر فرنمی

هاي فک باالیی او پیدا شده بود. لب پایینی او را هم برداشتم و با سرعت لب باالیی او را بریدم. دندان

هایش را هم با چاقو کندم. حاال یک دهان نیمه باز، جلویم ظاهر شده بود. شاید بریدم. بعد از این گونه

اي را دیده باشید که دهانش نیمه باز است و چون لب و گونه ندارد، ها، جمجمهپزشکی ها در دندانبار

تر ي فلزي هم راحتتوان دید. این هرزه هم به همان شکل در آمده بود. میلههاي او را به خوبی میدندان

ي هاي میلهاضافهها جاي او را تنگ کرده بود ولی بعد از این، شده بود. چون تا قبل از این، گوشت گونه

گیرد. هاي عقبی او بیرون آمد. متوجه شدم از درد، دارد میله را گاز میآهنی به راحتی از کنار دندان

  اش ترك برداشت. اما تازه شروع کار بود. هاي عقبیآنقدر فشار آورده بود که دندان

است و براي ساییدن هایی که مانند پیچ گوشتی از داخل کیف، یک سوهان آهنی برداشتم. از آن

اید. با سرعت به سمت این هرزه شتافتم و سوهان را روي شود. حتماً دیدهفلز از آن استفاده می
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هاي او مانند خاك هاي دندانهاي جلوي فک پایینی او گذاشتم و شروع کردم به ساییدن. خردهدندان

هاي او رسید. دیگر ه لثهریخت. چقدر لذت داشت. پس از حدود یک دقیقه سوهان بروي زمین می

هایش هم ساییده شد و باز هم ادامه دادم تا سوهان به دندان جلو نداشت. ولی ادامه دادم. گوشت لثه

اش رسید. با تمام قدرت ادامه دادم و صداي ساییده شدن استخوان فکش استخوان فک پایینی

بود. در آن لحظه متوجه شدم که این  داد، مرا به آسمان بردهاش، که صداي اره شدن چوب را میپایینی

  هرزه خودش را خیس کرده است. حتماً خیلی درد داشته. 

کنند. آنقدر بیکار هستند که هایشان میهاي پولدار زمان زیادي صرف رسیدگی به ناخناین هرزه

لی نه آرایی کنم وخواستم خودم ناخننشینند. حاال میآرایی، روي یک صندلی میها براي ناخنساعت

خواستم گیر بزرگ برداشتم و دوباره باالي سر این جنده حاضر شدم. میهایش! یک ناخنبا ناخن

هاي او را درست کنم. دو دندان جلویی فک باال، براي کار من بسیار مناسب بودند. با ناخن گیر دندان

ي ناخن گیر. باید فشار هاي جلوي فک باالي او را گرفتم. شروع کردم به فشار دادن دستهیکی از دندان

اید؟ برخی مواقع ناخن آنقدر کلفت است که کردم. تا به حال ناخن پاي خود را گرفتهزیادي وارد می

باید به ناخن گیر فشار زیادي وارد کنید. دندان هم کلفت است. براي همین باید زور زیادي به ناخن گیر 

دم تا اینکه صداي خرد شدن دندانش به گوشم رسید. داکردم. با دو دستم ناخن گیر را فشار میوارد می

تر بردم. دوباره زور زدم. بخش دیگري از دندان او خرد نوك دندانش کنده شد. ناخن گیر را کمی عقب

اي ي دندان او نصف شده بود. دوباره فشار آوردم و تکهتر بردم. حاال اندازهشد. باز هم ناخن گیر را عقب

ه شد. حاال نوبت دندان کناري بود. با ناخن گیر آن را گرفتم. این هرزه به خاطر دیگر از دندان او کند

داد تا کارم را به درستی انجام دهم ولی مهم نبود چرا که من توانستم دندان او را تکان زیاد اجازه نمی

  ي کافی کوتاه شده بودند. با ناخن گیر خرد کنم. حاال دو دندان جلویی او به اندازه

مان لحظه فکر جدیدي به ذهنم رسید. خارج از برنامه بود ولی آنقدر عالی بود که بالفاصله اما ه

ها یک چاقوي میوه خوري پیدا کردم. این چاقو ي آنخواستم آن را انجام بدهم. از داخل آشپزخانهمی

چسب  ي هرزه رفتم و در همین حال متوجه شدم کهکمی شیار دار بود. بالفاصله به سمت آن زنیکه

  خواهد فریاد بزند. دهان جناب دکتر باز شده و می
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زده بود که دستم را  را فریاد "ك"ي چاقو را به زمین انداختم و با سرعت به سمت او دویدم. کلمه

روي دهانش گذاشتم. دوباره دهانش را چسباندم. اما عجب اشتباهی کرده بودم چون یادم رفته بود 

هایی از من سر بزند (البته آن خانه آنقدر بزرگ بود کنم. نباید چنین خطاداخل دهان او یک پارچه فرو 

اي دیگر رسید) براي همین فوراً از داخل کیف، یک چسب قطرهکنم صدایش به کسی میکه گمان نمی

هایش به هم چسبید و توانست داد بزند چون لبهاي او ریختم. اینگونه دیگر نمیبرداشتم و روي لب

اش کنده آورد که لب باالیی یا لب پایینیها را از هم باز کند، باید آنقدر فشار میست آنخوااگر می

  شود. 

ي نفس چاقوي میوه خوري را دوباره برداشتم و به سمت آن جنده رفتم. با سرعت، بدون اینکه اجازه

وع کردم به بریدن. االي او گذاشتم و با تمام قدرت شربهاي فک کشیدن به او بدهم، چاقو را روي دندان

برد اینطور نیست؟ تا به اید؟ آسان میها، از چاقو براي بریدن خیار استفاده کردهتا به حال در مهمانی

ها هم به سختی با چاقو بریده اید با چاقو یک تکه چوب را ببرید؟ سخت است نه؟ دندانحال سعی کرده

شد و هاي چاقو، روي دندان او کشیده میررفت و شیاشوند. ولی هربار که دستم جلو و عقب میمی

شد. صداي خش خش بریده شدن برد، تمام وجودم با لذت پر میبخشی از دندان او را با خودش می

توانستم با ام. متأسفانه چون وقت زیادي نداشتم، نمیدندان او، بهترین صدایی بود که در عمرم شنیده

  ها کردم. اي همین این کار لذت بخش را ناتمام رهاي او را خرد کنم. بري دندانچاقو همه

اي را که کل چشم چپ او را فرا گرفته بود گرفتم. با فشار زیاد هاي خشک شدهبا یک انبر، چسب

ها به گوشت او تبدیل شده بودند. ها را از چشمش بیرون بکشم. ولی گویی چسبخواستم چسبمی

ي چشم او که به چسب چسبیده بودند، بیرون آمد. دقههاي حولی در نهایت چشم او، و تمامی گوشت

  بعد از این با چاقو دماغش را هم بریم. 

ي توانست با آن چهرهنگاهی به او انداختم، صورتش دیگر هیچ چیزي نداشت. دیگر نمی

اما هنوز زنده بود. توانست با چشمانش،کسی را تحقیر کند. دیگر نمیاش، مردي را خر کند. مصنوعی

هایش کم شده بود. شاید به خاطر درد زیاد، مغزش دستور بیهوشی موقت صادر کرده است. کمی نتکا
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آب به صورتش پاشیدم و دوباره تکان خورد. فکر کنم به هوش آمد. با حوله، صورتش را خشک کردم 

  ام، با آب سازگاري زیادي نداشت. ي بعديچرا که نقشه

ي ها به خوبی داغ شد، دستهغن کردم. بعد از اینکه روغنداخل آشپزخانه یک شیرجوش را پر از رو

هاي داغ را روي صورتش ریختم. ي جنده رفتم. تمامی روغنشیرجوش را گرفتم و سراغ آن زنیکه

هاي دماغش شد. هاي چشمش شد. بخش زیادي هم وارد سوراخها وارد حدقهبخش زیادي از روغن

ام را سر برد. براي همین با چاقو هنوز زنده بود. حوصله ها وارد دهانش شد. جندهولی بیشتر روغن

هاي داغ هم جلوي تنفس او را گرفته بود توانست نفس بکشد. البته روغنگلویش را بریدم. دیگر نمی

  مرد ولی ترجیح دادم با چاقو کارش را تمام کنم. کردم بعد از چند دقیقه میهایش میو اگر ر

  وبت شماست. خب خب، جناب دکتر. حاال ن-

ي پایش را بریدم. دستم را به داخل آن زخم بزرگ فرو کردم شلوار او را در آوردم. با چاقو، ماهیچه

ي او را بکنم. تا ي او را گرفتم. با تمام قدرت تالش کردم تا گوشت ماهیچهو مانند انبر، گوشت ماهیچه

کنند؟ قصاب سر گوشت را جدا میاید که گوشت را چگونه از استخوان ها دیدهبه حال در قصابی

کند. درست به همان صورت که پالستیک لواشک را از روي گیرد و با زور آن را از استخوان جدا میمی

ي پاي او خواستم با پایش چنین کنم. با افزایش زور، قسمتی از گوشت ماهیچهکنید. میآن جدا می

ست، از گوشت او کنده شد. استخوان پایش را ي یک مشت دکنده شد. شاید بتوانم بگویم به اندازه

توانستم ببینم. همین برایم کافی بود. دوباره چاقوي میوه خوري را برداشتم و اینبار شروع کردم به می

کردم و صداي خش خش بریده شدن استخوان پایش. دستم را با قدرت زیاد عقب و جلو می نبرید

ه چوب بود. بعد از این نوك چاقو را روي استخوان او استخوانش، درست مانند صداي اره شدن یک تک

اید که با نوك چاقو دیوار را خط گذاشتم و شروع کردم به خط خطی کردم. آیا تا به حال تالش کرده

اید هاي آن مانند خاك به زمین میریزد. یا تالش کردهشود و خردهخطی کنید؟ دیوار کم کم سوراخ می

و یک لک را از بین ببرید؟ حال تصور کنید که خط خطی کردن استخوان پا که با نوك کلید یا نوك چاق

هاي استخوانش مانند آرد به زمین میریخت. بیچاره از شدت درد با نوك چاقو چه حسی دارد. خرده

خودش را کثیف کرد. شورتش پر از گُه شده بود. این یکی براي فریاد زدن کار سختی داشت. چون هم 
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کمتر فریاد هایش را چسباندم و هم دور دهانش را بسته بودم. هرچه رو کردم، هم لببه دهانش پارچه ف

بکشد مطمئناً دردش بیشتر خواهد بود. فریاد کشیدن از شدت درد میکاهد. به همین خاطر است که 

  بدبختان همیشه در حال گریه و ضجه زدن هستند. 

نجه کنم. از زمانی که در بیمارستان شورتش را در آوردم. حاال نوبت این بود که کیرش را شک

تواند بخوابد. مطمئناً با بیشتر پرستاران دیدمش، مطمئن بودم که با هر دختري که بخواهد می

ها همیشه پرستاران را عروسک جنسی خودشان بیمارستان خوابیده بود. کارشان همین است. دکتر

  ! اما این پایان کارش بود. بینند. چقدر با این یک تکه گوشت خوشگذرانی کرده استمی

متر طولش بود ولی من فقط به سانتی 10ي نازك را با فندك داغ کردم. این میله حدود یک میله

متر میله سرخ شده سانتی 5ي مترش نیاز داشتم. با فندك میله را داغ کردم. به اندازهسانتی 5حدود 

خ کیرش کردم. بدنش مانند کسانی که تشنج بود. کیر دکتر را در مشتم گرفتم و میله را وارد سورا

کنند، شروع به تکان خوردن کرد. میله را بیشتر فرو کردم و گذاشتم همانجا بماند. با فندك، چاقو می

هایش را ي او را بریدم. تخمشي بیضهرا داغ کردم تا سرخ شود. سپس با این چاقوي گداخته، کیسه

ي توپ تنیس بود م. سپس با انبر یک گوي فلزي، که اندازهبیرون کشیدم و بین انگشتانم لهشان کرد

را از روي گاز برداشتم. از چند دقیقه قبل این گوي فلزي را روي آتش گذاشته بودم تا به خوبی گداخته 

ه به هم دوختم تا ناش را با منگي بیضهاش فرو کردم. کیسهشود. سپس گوي فلزي را به داخل بیضه

  آنجا بماند. گوي فلزي براي همیشه 

یک پیراهن سفید راه راه به تن کرده بود. سریعاً آن را پاره کردم. حاال شکمش درست مقابل من 

اش گذاشتم و با حرکتی نرم، تا زیر شکمش را برش دادم. سینه جـِناغقرار داشت. چاقو را روي انتهاي 

دستم دو طرف شکاف را گرفتم و اش از بین این شکاف بیرون زد. با با حرکت چاقو، کمی از دل و روده

اش را پوشانده بود. آن را هم کنار زدم و اي از گوشت روي دل و رودهپوست شکم او را کنار زدم. الیه

ي بزرگ که هاي او را دید. هنوز زنده بود و من فرصت کمی داشتم. اینبار یک قابلمهشد رودهحاال می

هاي داغ را ریختم روي ي روغنقابلمه را برداشتم و همهاز روغن پر شده بود، روي گاز گذاشته بودم. 

کرد. حقش بود. اش. بوي سوختگی اعضاي داخلی بدنش به مشامم رسید و این مرا مست میدل و روده
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کند. دیگر وقت آن بود که خالصش کنم. از هایش را داد. ولی هنوز هم زنده بود و جان میتاوان کار

  به سراغ گلویش رفتم. داخل کیف یک چکش برداشتم و 

کند. یکی هاي دوست داشتنی بدن است. هم غذا و هم هوا از آن عبور میي ناي یکی از قسمتلوله

هاي کشتن این است که این لوله را ببریم. اما قبالً گلوي همسرش را با چاقو بریدم. براي همین از راه

ي چکش گشتم. براي همین بود که ایدهمیدیگر این کار لذت نداشت. براي همین به دنبال راه جدیدي 

اي به ذهنم رسید. باالي سر او نشستم؛ دست راستم که با آن چکش را نگه داشته بودم باال بردم و ضربه

ي گلویش شکست. پوست به گلویش وارد کردم. یک بار دیگر این کار را تکرار کردم و دیدم که لوله

ي گلویش شکسته است. بار دیگر با چکش علوم بود که لولهگلویش پاره نشده بود ولی از زیر پوست م

  به این ناحیه ضربه زدم و اینبار گلویش پاره شد و صداي خرخر جان کندن به گوشم رسید. 

در همین حال صداي پارس یک سگ به گوشم رسید. سگ داشتند؟ کمی به دنبال صدا راه افتادم 

یک سگ کوچک سفید داخل یک گهواره خوابیده است. هاي طبقه باال، و دیدم که داخل یکی از اتاق

نسان ها اها از زندگی میلیارداند. زندگی سگ پولدارهاي حرامزاده. براي سگشان گهواره خریدهکثافت

ها، یک گالده به دور ام که در خیابان و پاركها دیدهبهتر است. از کسانی که سگ دارند متنفرم. بار

تر ها با ارزشي آدمها از همهزنند که گویی سگ آناند و با چنان غروري قدم میگردن سگشان انداخته

گهداري یک سگ، چندین برابر ي نها سگ ارزش بیشتري از یک انسان دارد. هزینهاست. براي پولدار

اش لذت ببرد؟ ي من و امثال من است. چرا باید یک سگ کثیف این همه در زندگیحقوق ماهیانه

شوند تا جان تو را ها باید از بین بروند. اگر به سگشان توهین کنی، حاضر میها. این پولدارکثافت

د. براي چنین افرادي ارزش زندگی یک سگ، بگیرند. براي سگشان حاضرند هزاران انسان را از بین ببرن

کنند. به خصوص ها آدم. ولی خودشان را پشت سخنان انسان دوستانه پنهان میبرابر است با میلیون

اند. چنان در مورد اند ملکههاي هرزه. یک مشت حیوان احمق که با داشتن یک سگ، گمان کردهدختر

اند. از آسمان براي چنین کاري به پیغمبري مبعوث شدهکنند که گویی حقوق بشر و حیوانات صحبت می

ولی وقتش که برسد براي نجات سگ خودشان حاضرند هزاران کودك را سر ببرند. چند ثانیه پیش 

هاي نژادپرست، حتی میان حیوانات گفتم حقوق سگان. این کثافتگفتم حقوق حیوانات؟ خیر باید می
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ها را یک مشت حیوان و برده ي انسانزنند و بقیهیابان قدم میگذارند. همانطور که در خهم تفاوت می

دانند. براي همین اگر هزاران اسب و پرنده بینند، هر حیوانی به جز سگ را هم یک شئ بیهوده میمی

ها بکشی، ابداً ناراحت نخواهند شد. اما کافی است در دور و گوسفند و حیوانات دیگر را جلوي آن

شوند ها تبدیل میي این حرامزادهجهان، انگشت پاي یک سگ بشکند، آنگاه همه ترین مناطقافتاده

  ها متنفرم. باید از بین بروند. باید پوستشان را زنده زنده کند. به حامی حقوق حیوانات. از این

کمی به سگ نزدیک شدم. با دیدن من سر جایش خشک شد. بدبخت بیچاره. اگر یک سگ خیابانی 

کند. مثل به حال مرا تکه تکه کرده بود. ولی پول حیوانات را هم تنبل و احمق میبدبخت بود تا 

صاحبانش در طول زندگی، هیچ غم و رنجی ندیده است. از چشمانش معلوم بود که چقدر زندگی مرفهی 

تر شدم. چند بار پارس کرد. ولی با یک حرکت سرعتی، با دو دستم گردنش داشته است. به او نزدیک

اش حسادت کرده بودم که با تمام قدرت گلویش را فشار دادم تا تم. آنقدر به این سگ و زندگیرا گرف

ها باید زجر بکشند. براي همین با ي پولدارخفه شود. ولی به خودم آمدم. خفگی برایش کم است. همه

نخورد.  ي پایین بردمش. گذاشتمش روي زمین. زانویم را گذاشتم روي گردنش تا تکانخودم به طبقه

ي دست راستش را به زمین فشار دادم. چکش را با دست راستم باال بردم و با تمام قدرت به پنجه

ي دست چپش را گرفتم. داد. پنجهها شدن تکان میکرد. بدنش را براي راش کوبیدم. پارس میپنجه

و را که قطعاً خیلی به دوباره با چکش به آن ضربه زدم. چقدر خوب بود. انبر را برداشتم. دندان نیش ا

هایش را با انبر بیرون کشیدم. خنده دار شده بود. نازید، بیرون کشیدم. در واقع تک تک دندانآن می

. پایش چپش را گذاشتم بین قیچی و متوان به او یک حیوان خانگی گفت. قیچی را برداشتحاال می

هایش کردم. هم با قیچی بریدم. رآنقدر فشار آوردم که در نهایت پایش قطع شد. پاي راستش را 

کشید. چنگال غذا خوري را برداشتم و به خزید و زوزه میتوانست راه برود. فقط روي زمین مینمی

ي چشمش چرخاندم تا تخم چشمش له شود. هنوز چشم چپش فرو کردم. کمی چنگال را داخل حدقه

کرد. و بریدم. هنوز زنده بود و ناله میرده بود. پس جان سگ داشتن واقعیت دارد. دماغش را با چاقمن

ام با انبر گوشش را گرفتم و آنقدر کشیدم که در نهایت کنده شد. گوش دیگرش را با چاقو بریدم. خنده

اش را گرفتم. آنقدر در جهت هایم فک باالیی و پایینیمرد. عجب سگ جانی! با دستگرفته بود. نمی

توانست دهانش را ببندد و زبانش ول شده بود. نفس نمیمخالف فشار آوردم که فکش شکست. دیگر 
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ي سرش گذاشتم و با چکش آن زد ولی هنوز نمرده بود. در نهایت یک میخ بزرگ روي کاسهنفس می

را به مغزش فرو کردم. میخ با چند ضربه فرو رفت و سگ بعد از چند دقیقه زندگی سراسر شادش را 

  ترك گفت. 

د. او را از زیر بغلش گرفتم و به سمت پدرش کشیدم. این یکی نباید حاال نوبت پسر خانواده بو

اش تضمین شده بود ولی ي دکتر است، آیندهمرد. دوست داشتم تا ابد رنج بکشد. چون بچهمی

خواستم کاري کنم که تا ابد و تا روزي که زنده است، رنج بکشد. خوشبختانه زمانی که پسر را می

توانست مرا ببیند. بعد از این هم که چشمانش را از کشیده بود و نمیبیهوش کردم، روي شکمش در

 5بسته بودم. براي همین چسب دهانش را باز کردم، با انبر زبانش را گرفتم و بیرون کشیدم. حدود 

توانست براي متر از زبانش بیرون آمده بود که با چاقو آن را بریدم. دیگر زبان نداشت و نمیسانتی

کرد. چکش را برداشتم خون در دهانش جمع شده بود و براي همین خر خر میحرف بزند.  ي عمرشبقیه

هایش شکست. به اش ضربه زدم. چندتا از دندانهاي جلویی فک باالییو با آن چندین بار به دندان

 هاي فک پایینی او نیز ضربه زدم. دیگر دندان جلو نداشت. پسر جناب دکتر زشت شده بود. دیگردندان

 توانست براي خودش دوست دختر پیدا کند. نمی

ي هر دو چشم بند او را به آرامی برداشتم ولی بالفاصله انگشت شست هر دو دستم را به حدقه

اند. متأسفانه فرصتی هایش له شدهچشمش فرو کردم. آنقدر فشار دادم تا مطمئن شدم تخم چشم

هایش را باز کردم و تخم هر دو چشمش را بیرون این پلکبرایم پیش نیامد تا چشمان او را ببینم. بعد از 

توانست توانست پزشک شود. دیگر نمیکشید. دیگر نمیي عمرش زجر میکشیدم. حاال براي بقیه

  موفق شود. 

ام. براي همین تمام وسایلی که آورده ي کافی این خانواده را شکنجه کردهکردم به اندازهگمان می

ي کافی زجر خواستم از آنجا بروم ولی با خودم گفتم که این پسر به اندازهمیبودم را جمع کردم و 

تواند باز هم از زندگی لذت ببرد. براي همین دوباره از کیفم چکش را بیرون آوردم نکشیده است و می

و به سراغ آن پسر رفتم. گردنش را گرفتم و کمی پیراهنش را پایین دادم. ستون فقراتش نمایان شد. 

شد، لمس کردم. سپس سرش را زیر بغل دست چپم دستم ستون فقرات او را که از گردنش شروع می با
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گذاشتم و با چکش به ستون فقراتش ضربه زدم. با زیر بغلم کمی به سرش فشار آوردم و گردنش را خم 

سوم  تر شد. دوباره با چکش ضربه زدم. براي بارکردم، به همین خاطر استخوان گردنش کمی برجسته

و چهارم هم ضربه زدم. صداي خرد شدن استخوان ستون فقرات گردنش مثل همیشه لذت بخش بود. 

آمیز دیدم که پسر خودش را کثیف کرد. هم ادرار کرده بود و هم مدفوع. متوجه شدم که کارم موفقیت

ع کردم. حاال ي تمام بدن با مغز او را قطبوده است. آري فلج شد. با خرد کردن ستون فقراتش، رابطه

بهتر شد. اینگونه مجبور است تا آخر عمر، کور و الل و فلج یک گوشه بنشیند. ناگهان به ذهنم رسید 

که باید کر هم باشد. پس با چاقو هر دو گوش او را بریدم. سپس یک میله به سوراخ هر دو گوش او فرو 

ت تا پایان عمرش مثل یک تکه هاي گوشش پاره شود. این پسر زنده بود ولی قرار اسکردم تا پرده

  گوشت، به یک گوشه بیفتد. 

وسایلم را جمع کردم. براي احتیاط خانه را جست و جو کردم تا مبادا چیزي جا گذاشته باشم. از 

حیاط خانه عبور کردم و خودم را به در رساندم. با احتیاط از الي در به بیرون نگاهی انداختم و از آنجایی 

  صف شب بود، هیچکس در خیابان نبود. براي همین با آرامش از خانه بیرون رفتم. ن 2که ساعت حدوداً 

  

  

  

13  

  

همانطور که قبالً گفتم، در دوران کودکی با سختی زیادي روبرو شدم. حدود یک سال به عنوان 

ام دیگر براي این کار مناسب نبود، براي همین مجبور کردم و از آنجایی که چهرهدستفروش کار می

ي ما هم به همان منوال به عنوان کارتن جمع کن و زباله گرد به کارم ادامه دهم. وضعیت خانه شدم

  گذشت و اتفاق خاصی رخ نداد. تا اینکه خواهرم خودکشی کرد. 
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سال بیشتر در این جهان رنج  22جسد خواهرم را داخل خانه پیدا کردم.  1392آبان  23پنجشنبه، 

اش برنده شده، همین بود. روز قبل یعنی توان گفت در زندگیینکشید و شاید تنها جایی که م

کرد. به شرکت می هاهیئتچهارشنبه، تاسوعا بود و به همین جهت مشتري نداشتند. پدرم همیشه در 

همین جهت فرصت خوبی پیدا کرده بود تا خودش را بکشد. صبح روز بعد یعنی روز عاشورا، زمانی که 

تن از خانه آماده شوم، متوجه شدم که خواهرم روي مبل دراز کشیده است. خواستم براي بیرون رفمی

کردم که خوابیده است تا به حال ندیده بودم که روي مبل بخوابد. کمی به او نگاه کردم. اول فکر می

ولی متوجه شدم که دور دهانش کف جمع شده و براي همین تکانش دادم. جوابی نداد. باز هم تکانش 

  نداد. صدایش زدم. جوابی نداد. مرده بود.  دادم. جوابی

کرد تا خاطراتی که با او داشتم را مرور کند. تصاویر مبهمی کمی جلوي او ایستادم. ذهنم تالش می

از او در ذهنم پدیدار گشت ولی از آنجایی که تمام زندگی ما تیره و تار بود، بالفاصله ذهن من نیز 

ها تم و همانجا صورتش از یادم رفت. فراموشش کردم. ما انساناي از او نداشتاریک شد. هیچ خاطره

بریم. شاید انگیز را از یاد میهاي غماند. چیزآوریم که براي ما خوشایند بودههایی را به یاد میفقط چیز

هاي آن به یادمان خوریم چرا که فقط شاديي خود غبطه میبه همین خاطر است که همیشه به گذشته

روند. من میاند، سریعاً از یاد ها و تمامی افرادي که با ما در آن شریک بودهها و غصهولی غمماند. می

  هم خواهرم را فراموش کردم. همان لحظه که باالي سرش ایستاده بودم. 

کمی به اطرافم نگاه کردم. اگر بخواهم با شما صادق باشم، باید بگویم که از مردن او خوشحال شدم. 

نظرم درد و رنجش پایان یافت. پدرم در خانه نبود. معموالً بعد از هیئت با رفقایش به عیاشی چرا که به 

پرداخت و براي همین از دیشب هنوز به خانه نیامده بود. به سمت اتاق مادرم رفتم. بیدارش کردم می

  و گفتم: 

  زهرا مرده است. -

آوردم. حاال که این متن را ه زبان میشاید براي اولین بار در چند سال گذشته بود که نامش را ب

آورم. اآلن که فکرش سال اخیر است که دوباره نام او را به یاد می 28نویسم، براي اولین بار در می

  ي عمرم، پنج بار هم نام او به زبانم نیامده باشد. کنم شاید در همهمی
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د شده بودم. بعد از دیدن ها استاچشمان مادرم به من خیره شد. دیگر در فهمیدن منظور چشم

روح بود. شوید. چشمان مادرم بیها استاد میهزاران جفت چشم در طول روز، در فهمیدن منظور آن

ها قبل مرده بود. از جایش برخاست. به سمت خواهرم رفت و کمی به او خیره شد. دست او را سال

ي جانش نیز ادي بکشد. ته ماندهگرفت و ته دل فریاد زد. هیچوقت ندیده بودم که مادرم چنین فری

ها شد. بعد از نیم ساعت که سر جایش خشک شده بود، تلفن را برداشت و با اورژانس خرج آن فریاد

جا برد. تفاوت زیادي آني ما آمد، جسد را برداشت و از تماس گرفت. ساعتی بعد آمبوالنسی به خانه

گویند مرگ، ح بودند. سال هاست که به ما میبین مرگ خواهر و اردکم وجود نداشت. هر دو در یک سط

شناسد. ولی من آن روز دیدم که عزرائیل نیز براي گرفتن روح خواهرم حاضر به خم گدا و ثروتمند نمی

آور است و هیچکس حاضر نیست خودش را براي فقرا به زحمت بیندازد، حتی شدن نشد. فقر چندش

  خود حضرت مرگ. 

  نونی، خواهرم با قرص برنج خودش را کشته بود. ي پزشکی قابعداً طبق گفته

شب آن روز، زمانی که به خانه برگشتم، پدرم هنوز نیامده بود. ولی مادرم روي زمین نشسته و به 

شب به خانه برگشت. مانند همیشه مست بود و  10کرد. در نهایت، پدرم حوالی ساعت دیوار نگاه می

  را خطاب کرد: خورد. مادرم را که دید، او تلوتلو می

  جنده چرا اینجا نشستی... ياو-

مادرم نگاهی خشمناك به او انداخت. از جایش بلند شد و به سمت پدرم حمله کرد. اولین بار بود 

دیدم پدرم در مقابل چنین ایستد. همچنین اولین بارم بود که میدیدم مادرم جلوي پدرم میکه می

خواهد جلوي مادرم را بگیرد. متوجه شدم بود که پدرم نمیحرکتی، ساکت مانده است. اما قضیه این ن

که مادرم دارد میلرزد. کمی عقب رفت و دیدم که چاقویی وارد شکم پدرم شده است. حاال فهمیدم که 

چرا به دیوار خیره شده بود. مطمئناً براي انجام اینکار مردد بوده است ولی متأسفانه از یک چاقوي میوه 

که تأثیر زیادي روي پدرم نداشت. آن شب پدرم به بیمارستان رفت. روز بعد هم خوري استفاده کرد 

مرخص شد. شب که به خانه برگشتم، مادرم را دیدم که همه جاي بدنش کبود شده و از سرش خون 
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کرد. هیچوقت نفهمیدم که چرا مادرم آید. از آن به بعد، پدرم با خشونت بیشتري با مادرم رفتار میمی

  دانم. نمی .تواند این زندگی را تحمل کندکشد و چگونه مینمیخودش را 

خودکشی خواهرم، هیچ تأثیري روي پدرم نداشت و گویی یک پشه مرده است. حتی یکبار گفت 

  البته نون خور واقعی پدرم بود.  "یک نون خور کم شد. "

گترین گورستان رفهان، بزروز بعد براي مراسم خاکسپاري خواهرم، به باغ رضوان رفته بودیم. در اص

شد در آن پیدا کرد و بیشتر به یک کویر اي از باغ نمیشهر نامش باغ رضوان است که هیچ نشانه

ش اکردم که زمین، تنها جایی است که از فقرا چندششباهت داشت. در طول راه به این فکر می

به محض اینکه به گورستان کردم. پذیرد. اما اشتباه میها را در آغوش خودش میشود و آننمی

، ي دور افتاده از گورستانرسیدیم، دیدم که باز هم میان فقرا و ثروتمندان فرق است. فقرا در یک گوشه

اي که قرار است که رسیدن به آن تقریباً مانند هفت خان رستم سخت است، خواهند آرامید و ملحفه

سنگ است. اما ثروتمندان در بهترین قسمت ها را گرم کند، یک پاره ي آنتا ابد، تن کرم خورده

هایشان باشکوه بود. البته زمین حق داشت که شدند و سنگ قبرشان، مانند خانهگورستان خاك می

ها زیارت ها باشد و از آنچنین تبعیضی قائل شود چرا که فقرا هیچکس را نخواهند داشت تا به یاد آن

ها دفن شوند. ولی ثروتمندان براي همیشه، یا بهتر ین قسمتترکند و به همین جهت باید در دور افتاده

ها باید در هاي آنها خواهند ماند و براي سهولت زائران، قبري ثروتشان، در یاداست بگویم به اندازه

ها، خودشان نیز ثروتمند هستند، رسم مهمان بهترین مکان گورستان باشد و از آنجایی که زائران آن

  هایشان، با شکوه باشد. هایشان نیز مانند خانه ه سنگ قبرنوازي این است ک

هاي زیادي دارند. اما عجیب این است فامیلهاي کمی دارند. برعکس ثروتمندان کهفامیل هابدبخت

آورد. گوید که فقر، تنهایی میثروتمندان است و این به ما می بیشتر از که تعداد فقرا هزاران برابر

شوند و یکی از مهمترین دالیل پیشرفتشان نیز همین است. اما براي مراسم ی میثروتمندان اجتماع

هاي ما نیز حضور داشتند. اینجا فامیلترین عمل شرع را انجام داده بود، چند تن ازخواهرم، که واجب

ي عطفی است در زندگی سراسر تاریک من. در میان این مراسم، دختري را دیدم که همان دم به نقطه

  دل باختم. آري این همان دختري است که قرار بود خودم را به او برسانم.  او
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ي مادرم، دختري بود که سه سال با من تفاوت سنی داشت و آن روز در مراسم حاضر ي خالهنوه

هایی مشکی و چشمانی عسلی. برقی که در چشمانش وجود داشت، آن شده بود. دختري ساده، با مو

ي خودش کرد. تا به حال چشمانی به این زیبایی ندیده بودم. از همه مرا شیفته صداقت و آن مهربانی،

دید. نه به من ترحم داشت و کرد. مرا هم سطح خودش میتر این بود که چشمانش مرا تحقیر نمیممه

 بینم. اولینام حس کردم که دارم انسان میدید. براي اولین بار در زندگینه خودش را از من باالتر می

ي ام، ناگهان رنگ باخت و همههاي زندگیبار بود که صداي قلبم را شنیدم. در آن لحظات، تمام سیاهی

کنم در کودکی، یکبار او را دیده بودم ولی آنجا بود که عاشقش وجودم پر از روشنایی شد. فکر می

  شدم. عشق در یک نگاه. این چیزي بود که من تجربه کردم. 

ي ما بقدري زیاد بود که گویی از دو مالی، در سطح خوبی قرار داشتند. فاصلهي او از نظر خانواده

فامیل شده بودیم. در طول مراسم، من چند بار دزدکی به او نگاه کردم. اولین  کهکشان مختلف با هم

مدتی خودش به من نزدیک شد. اگر کسی در آن از کرد. پس کسی بود که چشمانش مرا شرمنده می

توانستم شنیدم. نمیترسید. صداي قلبم را میدید، مطمئناً از رنگ سرخ صورتم میمینزدیکی مرا 

  تر شد و گفت: درست نفس بکشم. به من نزدیک

  سالم. -

  توانستم جوابش را بدهم. با کلی زحمت توانستم با لکنت بگویم: زبانم بند آمده بود. نمی

  س...سال...سالم. -

  اش گفت: با لحن کودکانه

دوارم غم آخرت باشه. قبالً با خواهرت بازي کرده بودم. حیف شد که اینقدر زود رفت. ولی امی-

  گه رفته به بهشت. دونی؟ مامانم میمی

  ب. . بهشت؟ -

کنن. همه چیز خوبه. ها همیشه با هم بازي میهاي خوب جمع میشن. بچهدمآي آره. اونجا همه-

  ده. ا به همه کادو میتونه بدست بیاره. خدهرکی هرچی بخواد می
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ها تا قبل از این، در تلویزیون و ها و بارشنیدم. باري بهشت را میگویی اولین بار بود که کلمه

ي بهشت را شنیده بودم ولی هیچگاه به آن باور نداشتم. مخصوصا بعد از ها کلمهها و مراسمخیابان

بخش بود که گویی واقعاً از بهشت براي من  مطالعاتی که انجام داده بودم. ولی صداي او چنان آرامش

گانه است، ولی بر دل من نشست و برایم معنادار شد. دانستم بچهخبر آورده. تمام کلماتش با اینکه می

  ام. گویی تازه با بهشت آشنا شده

  ي ما میریم بهشت. دونی بهشت چیه؟ همهمی-

  واقعاً؟ -

  ره به بهشت. خواهرت هم اآلن بهشته. بآره. خدا همه رو دوست داره. همه رو می-

  پس راحت شد؟ -

  از چی؟ -

  از این زندگی. -

هایی رنج زیادي براي فهم چنین چیز ،هایی بچه بود. نهمتوجه حرفم نشد. براي درك چنین چیز

  نکشیده بود. 

  اسمت چیه؟ -

  علی. -

  میاي با هم دوست بشیم؟ -

  ضربان قلبم تندتر شد. 

  دو...دوست؟ با من؟ -

  آره. من و تو. -

  من؟ فکر نکنم دوست...دوست خوبی باشم. -
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  اآلن با هم بازي کنیم. من قایم میشم و تو منو پیدا کن. تا کنیم. بیا چرا؟ با هم بازي می-

دستم را گرفت و به دنبال خودش کشاند. دقایقی با او بازي کردم و براي اولین بار متوجه شدم که 

ي یک آدم صد ساله عمر کردم. فراموش کرده سال به اندازه 12بود ولی این  سالم 12ام. آري من هم بچه

هاي زندگی از یادم رفت و براي اولین بار به ذهنم ها و رنجام. تمامی دردبودم که من هم یک کودك

توانم خوشبخت باشم. من هم خوشبختی را دوست دارم. در آن لحظات از کسی رسید که من هم می

بلکه دوست داشتم. آري براي اولین بار انسانی را دوست داشتم. ولی حیف که این لحظات متنفر نبودم 

  زیاد طول نکشید. مراسم تمام شد و پدر و مادرش او را صدا زدند. خداحافظی کرد و از من جدا شد. 

. نویسم، حاضرم به عقب برگردم و تا ابد در آن چند دقیقه زندگی کنمامروز که این خاطرات را می

ام هاي زندگیگردد. وقتی که از من جدا شد، تمامی سیاهیاما چقدر بد است که زمان به عقب بازنمی

توانم بگویم بعد از آن جدایی نفرت من بیشتر شد. به دوباره بازگشت. دوباره از همه متنفر شدم و می

چیزم نمایان و بیخودم آمدم و متوجه شدم که رسیدن من به او یک توهم است. دوباره خود بدبخت 

توانم خودم را به او برسانم. همه چیز جلوي چشمانم سیاه شد. از اینکه فهمیده شد و فهمیدم که نمی

کشیدم. و این بدترین عذابی بود که در بودم هیچگاه نخواهم توانست خودم را به او برسانم، عذاب می

چشیدم. تا قبل از این، از آنجایی که هیچ ي عمرم تجربه کردم. آنجا بود که طعم واقعی بدبختی را همه

توانستم بفهمم که بدبختی و فقر چقدر بد است. ولی به محض اینکه در دلم آرزویی آرزویی نداشتم، نمی

کرد. اینکه توانم به آن برسم و این بود که عذابم را بیشتر میپدید آمد، متوجه شدم که هیچگاه نمی

به فکر آن نیفتی، مشکل نیست، مشکل آن است که آرزویی آرزویی نداشته باشی و هیچوقت هم 

  رسی. داشته باشی و بدانی که به آن نمی

نفرتم بیشتر شد ولی در عین حال، براي رسیدن به او تالشم را بیشتر کردم. ولی اتفاقی غیر منتظره 

  رخ داد. چند ماه پس از فوت خواهرم......

  خوابم. ام. باید بتوانم بنویسم. خستهدیگر نمی
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ام...دوباره صبح شده است.... باز هم روي مبل خوابم برده...باز هم همان کردم؟ ...خستهچه می

دانم. دیشب چه آید. باید فکري به حال این بو کنم. از چیست؟ نمیکابوس را دیدم. چه بوي بدي می

ام نوشتم. آمدم و کمی در مورد خاطرات کودکینوشتم. از بیمارستان آو...آهان. میکردم؟ به یاد نمیمی

تر این کار را به اتمام برسانم. وقت زیادي ندارم. چه کردم؟ نه کاري نکردم. آري همین است. باید سریع

  هایی درگیر کنم. تقصیر من نبود. نباید ذهنم را با چنین چیز

باید به محل کارم بروم. شب برمی دهم. بهتر است نوشتن را کنار بگذارم. شب برمی گردم و ادامه می

  گردم.... 
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.... عجب روز عجیبی بود. اتفاق ناگواري رخ داد. بهتر است آن را بنویسم. خوب است که در کنار 

خاطراتم، این مسأله را هم به عنوان یک یادداشت اینجا نقل کنم. دنیاي عجیبی شده. هیچوقت انتظار 

  چنین چیزي را نداشتم. 

ز خانه به سمت کارگاه رفتم، متوجه شدم که بیرون از کارگاه، چندین ماشین پلیس بعد از اینکه ا

اند و به سؤاالت ایستاده است. با کمی درنگ وارد کارگاه شدم و دیدم که همه کارشان را متوقف کرده

  ها سالم و علیک کردم و خودم را به مدیر رساندم. دهند. با پلیسها پاسخ میپلیس

  اند؟ خبر شده است؟ چرا این همه پلیس اینجا جمع شده جناب مدیر چه-

  خانم اسدي کشته شده. -

متوجه شدم که صورت مدیر سرخ شد. چرا باید صورت او سرخ شود؟ چرا باید از مردن چنین 

خوابیده است.... آه افکار لعنتی. این چه افکار کثیفی است که به اي ناراحت شود؟ مطمئناً با او میهرزه

آید. ابداً اینطور نیست. با فهمیدن اینکه خانم اسدي کشته شده، به شدت شوکه شدم. قلمم میذهن و 

  به مدیر گفتم: 

  گویید؟ کی؟ ...کجا؟ ...چرا؟ چه می-

مشخص نیست. پلیس هم به همین خاطر اینجاست. باید به همه ي سؤاالتشان با دقت جواب بدهی. -

  ها تعریف کنی. ت رفتار چند روز گذشته ي او را براي پلیسمخصوصا تو که ناظر اینجایی. باید با دق

  فهمم...آخه چرا؟ ...نمی-

  داند. ما هم منتظ.... هیچکس نمی-

  در همین حین جناب سرگرد صحبت ما را قطع کرد. 

  شما باید آقاي علی صادقی باشید، درسته؟ -

  بله قربان. -
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  ؤال از شما بپرسم. بسیار خب. لطفاً منو همراهی کنید. باید چندتا س-

نگاهی به مدیر انداختم. سرش را تکان داد تا او را همراهی کنم. همراه سرگرد وارد اتاق مدیر شدیم. 

در را بست. روي صندلی مدیر نشست. یک صندلی هم آنطرف میز، روبروي خودش گذاشته بودند. 

  شبیه به اتاق بازجویی شده بود. نشستم. 

  کنید، درسته؟ ت میبسیار خب. شما اینجا نظار-

  بله قربان. -

  خب کار شما چیه؟ -

  من رفت و آمد و رفتار کارکنان رو زیر نظر دارم. -

ي خب. ببینید شاید خودتون متوجه شده باشید که خانم فاطمه اسدي، به طرز فجیعی داخل خانه-

ما نشون  هايخودش به قتل رسیده. مادر و دخترش نیز به صورت وحشتناکی کشته شدند. بررسی

شناخته. حاال من ده که مقتول، قاتل را مییمیده که قاتل بدون هیچ زوري وارد خانه شده. این نشون م

  پرسم. لطفاً صادقانه جواب بدید. بخوام چندتا سؤال از شما می

  ب. . بله حتماً قربان. -

  بسیار خب. چند روز اخیر، متوجه رفتار عجیبی نشدید؟ -

  از خانم اسدي؟ -

  . بله-

دونید که ایشون طراح اینجا بودند. خیر. ایشون مثل همیشه به کار خودشون مشغول بودند...می-

گیري دونم. چون خانم ساکت و گوشهکردند. من هم چیز زیادي از ایشون نمیزیاد با کسی صحبت نمی

  بودند. تا به حال هم با ایشون مشکلی نداشتم. به نظرم...فقط...

  فقط چی؟ -
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  و روز پیش، یعنی دیروز که غایب بودند، ولی روز قبلش حدود نیم ساعت تأخیر داشتند. راستش د-

  تأخیر داشت؟ -

کنم. قبلش بله. تا به حال نشده بود که دیر بیان. حداقل توي این یک سالی که من اینجا کار می-

  دونم چون چندماهی زودتر از من استخدام اینجا شده بودند. رو نمی

  اي سکوت گفت: زند و بعد از لحظهرا براي چندبار به برگه مینوك خودکارش 

  فقط همین؟ -

  بله. فکر کردم شاید این نکته بدردتون بخوره. -

آهان. خب دیگه چیز خاصی ندیدید؟ ایشون با کسی از همکارانش رابطه ي خاصی نداشت؟ متوجه -

  رفتار خاصی نشده بودید؟ 

ن انداخته بود. مشخص بود که چشمانش با تمام وجود، به من خیره شد. نگاهی از سر ظن به م

دانم چرا ولی داشتم کنترل خودم را از حرکات مرا زیر نظر دارد. نگاه او کمی مرا عصبانی کرد. نمی

دادم. براي چند ثانیه به چشمانش خیره شدم. افکار بدي به ذهنم آمد و ذهنم به صورت دست می

  اهی براي فرار پیدا کند. ناخودآگاه به دنبال این بود که ر

  ها...ن...نه. آ-

  چیه؟ -

خواستم هرطور شده خودم را خالی دانم چرا ولی در آن لحظه خشم بدنم را فرا گرفته بود و مینمی

دانم چرا کلماتی از دهانم بیرون رفت که توانستم با سرگرد کاري انجام دهم. ولی نمیکنم. ولی نمی

کند. حس کردم گرفتند. گویی کس دیگري به جاي من صحبت مینمی ي خودم نشاتاصالً از اراده

  اش را خالی کند. خواهد هرطور که شده خشم و کینهچیزي در درونم بیدار شده و می

راستش بعد از اینکه دیر اومد، بدون اینکه با من صحبت کنه، مستقیم وارد دفتر مدیر شد. راستش -

اعتنایی از کنار من عبور کرد و داد. ولی با بیه من توضیح میمن مسئول اینکار هستم و باید اول ب
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گویم؟ کمی حس کردم عجیب است. نگاهش نیز دانید چه میخودش را به اتاق مدیر رساند. می

دانید تحقیرآمیز بود. بدون اینکه در اتاق مدیر را بزند وارد اتاق شد. مدیر هم جلوي او بلند شد. می

براي کارکنانش از جایش بلند شود. براي چند دقیقه با هم صحبت کردند و کمی عجیب است که مدیر 

اي داشته باشد. در هر حال اگر در محیط دانم ولی شاید با مدیر رابطههر دو لبخند به لب داشتند. نمی

شوید. همان روز این رفتار براي من هاي جزئی میکاري حضور داشته باشید، خودتان متوجه این رفتار

  دانم. بعد از این دیگر ایشان را ندیدم. آور بود. این تمام چیزي است که میتعجب

ام. تمام خشم و نفرتم فروکش کرد. چیزي در درونم از اینکه مدیر را لو کردم تخلیه شدهحس می

دانم چرا از دهان چنین هایی بزنم. نمیخواستم چنین حرفدادم، خوشحال شده بود. ولی من نمیمی

  بیرون آمد. کلماتی 

بسیار خب. کمک مهمی بود. البته ایشون مدیر هستند و طبیعیه که با کارکنان صحبت کنند ولی -

  به نظرم شما کمی زیاد از حد به جزئیات توجه کردید، اینطور نیست؟ 

هاي من او اعتمادش متوجه شدم که حرفکنم به من مظنون شد. از چشمان بیبدنم یخ زد. فکر می

  رده است. را مشکوك ک

عه...نه...راستش همانطور که گفتم، توي محیط کاري این عادیه. به هر حال همه به دنبال این -

  کنند. هستند که موقعیتشون رو حفظ کنند. براي همین به جزئیات توجه بیشتري می

یم، زحمت تلفن و آدرستون رو اینجا بنویسید تا اگه دوباره به شما نیاز داشتکه اینطور...خب بی-

  باهاتون تماس بگیریم. 

  بله حتماً. -

روي یک برگه اسم و آدرس و تلفنم را نوشتم. بقیه هم نوشته بودند. این کمی مرا راحت کرد چرا 

خواهد. بعد از اینکه از اتاق بیرون کردم به خاطر مشکوك شدن، فقط تلفن و آدرس مرا میکه فکر می

ئل، امروز کارگاه را تعطیل کردند و مدیر اجازه داد که آمدم، نفر بعدي وارد شد. به خاطر این مسا

من هم فوراً صبح نشده بود که  10هنوز ساعت اند، مرخص شوند. هایی که با سرگرد گفت و گو کردهآن
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کردم. سؤاالت پلیس و مرگ خانم اسدي به از کارگاه خارج شدم چرا که به شدت احساس خفگی می

دانم. همین کردم که دلیل کشته شدن او را مینم چرا ولی حس میداشدت مرا عصبی کرده بود. نمی

اش مدام جلوي صورتم است. این کنم که هنگام کشته شدن، آنجا حضور داشتم. چهرهاآلن هم فکر می

مرا دیوانه کرده. براي همین خواستم تا در این مورد بنویسم تا بلکه کمی از استرس و عصبانیتم کم 

این بوي بد مرا دیوانه ام. خستهنان حالم خوب نیست. این اواخر حالم خوب نیست. شود. ولی...ولی همچ

  هم نشده ولی باید بخوابم....  10کرده. چرا ذهنم پریشان است؟ باید بخوابم...ساعت هنوز 

  

  

  

  

15  

  

بسیار خب امروز جمعه است. فرصت بیشتري براي نوشتن دارم. خوشبختانه بعد از سردرد دیروز، 

  هتر شده. حالم ب

بعد از اینکه مادرم با چاقو به پدرم ضربه زد، خانه ي ما شکل دیگري به خودش گرفت. به خاطر 

ي هاي بیشتري بخوابد. از طرفی پدرم به خاطر کینهمرگ خواهرم، مادرم مجبور شد تا با مشتري

مگی با هم با او آورد و هشدیدي که نسبت به مادرم پیدا کرده بود، هر شب دوستانش را به خانه می

  کرد تا او را تماشا کنم. کردند. مرا هم مجبور میرابطه برقرار می

هاي پدرم به شدت زیاد شده بود به صورتی که هر شب چند نفر از دوستانش را به خانه عیاشی

کردند. زمانی که مست کرد تا با هم عرق بخورند. بیشتر اوقات از مواد هم استفاده میدعوت می

  شدند. تر میترین حیوانات هم پستد، از پستشدنمی
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ها، پدرم طبق معمول چندتایی از رفقایش را به خانه آورده بود. با هم شراب خوردند. یکی از شب

شنیدم. کردند. من از داخل اتاق صدایشان را میگفتند و مادرم را مسخره میدادند، جوك میفحش می

اي از حیوانیت ها به چنین درجهکردم که چرا بعضی از انسانر میبه دیوار خیره شده بودم و به این فک

ها وجود روح بود که گویی با جسد طرفم. هیچ انسانیتی در آنهایشان آنقدر پست و بیرسند؟ چشممی

روند؟ آیا خداوند، چنین حیوانات پلیدي را هم ها هم به بهشت میگفتم که آیا ایننداشت. با خودم می

  بخشد؟ می

هاي دختري که دوستش داشتم افتادم. در گورستان به من گفت که خداوند همه را به یاد صحبت

بخشد. به محض اینکه صدا و صورتش را به یاد آوردم، قلبم شروع به تپیدن کرد. نوعی مهر و محبت می

ه خداوند تمام وجودم را فرا گرفت. گویی معصومیت کودکانه دوباره در من بیدار شد. به خودم گفتم ک

ها را کند. شاید از رفتارشان پشیمان شوند و آنجاست که خدا آنها نمیهیچ یک از مخلوقاتش را ر

ها را بخشد. حتی اگر از رفتارشان پشیمان نشوند، روز قیامت خدا آنقدر مهربان است که آنمی

  برد. بخشد و به بهشت میمی

آوردم، چهره ي جهان براي هرگاه به یادش می هاي آن دختر آنقدر روي من تأثیر داشت، کهصحبت

بست و جاي آن را مهر و محبت و شد. آن سیاهی و تاریکی و نفرت و چرکی رخت بر میمن عوض می

ها ترین انسانکرد و دیگر از کسی متنفر نبودم. حتی کثیفگرفت. جهان برایم معنا پیدا میشادي می

توانم توان بخشید. اگر من میها را میي انسانرسید که همهمینیز در نظرم قابل بخشش بودند. به نظرم 

  بخشد؟ ببخشم، یعنی خدا نمی

در این افکار بودم که پدرم صدایم زد. فهمیدم که زمان رابطه فرا رسیده است. از آن جهان آرمانی 

یا کتاب نشستم و معنا شدم. همیشه در اتاق میبیرون آمدم و دوباره وارد این جهان کثیف و بی

تر ماندم تا پدرم صدایم کند و هرچه سریعکردم. منتظر میخواندم یا به همین جور مسائل فکر میمی

  آور تمام شود. آن صحنه ي چندش

دست همزمان بدن  8ها ایستاده بود و نفر بودند. مادرم بین آن 4از جایم برخاستم و به سالن رفتم. 

انش را از من پنهان کرد. هنوز شرم داشت. بعد از این همه مدت کردند. تا مرا دید چشماو را لمس می
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کرد. زمانی که کارشان تمام شد، دوباره شروع به عیاشی کردند. اما اینبار پدرم همچنان از من شرم می

  دست مرا گرفت. 

  خوام مردت کنم. باید مرد بشی. بیا...بیا امشب می-

  ه زور به خورد من داد. مرا با خودش برد. یک لیوان عرق پر کرد و ب

  بخورش...زودباش. باید مرد بشی. -

شود. مجبور شدم لیوان هیچگاه نفهمیدم که چگونه کسی با خوردن عرق و سیگار کشیدن مرد می

  را سر بکشم. تلخ و بد مزه بود. 

  آفرین پسر خوب. حاال باید شروع کنیم. -

  مد. آناگهان مادرم را صدا زد. دوباره به سالن 

  باش جنده لخت شو... زود-

آن شب بیش از همیشه مست بود و به محض اینکه به مادرم گفت تا برهنه شود، فهمیدم که چه 

  اي دارد. نقشه

شی.... ببین پسر این جنده دیگه مامان تو نیست...باید...باید باهاش بخوابی...اینطوري مرد می-

  ا همه خوابیده...گیرم...مفتی...نترس...این جندس ببیا...پولی ازت نمی

شروع به لرزیدن کرد. از آن روزي که مادرم با چاقو به پدرم  ماولین بار بود که از سخنان پدرم، تن

حمله کرد، تمام سعی و تالش پدرم این بود که مادرم را بیشتر شکنجه کند. خودش به خوبی فهمیده 

  الترین شکنجه بود. بود که اینکار، براي مادرم حکم مرگ را دارد. قطعاً براي او با

  زده...زودباش لباست رو در بیار... چرا خشکت-

کرد. به چشمانش خیره شدم. تا به حال اینقدر شرمگین سر جایم ایستاده بودم. مادرم گریه می

آمد را دیده است. بدون توجه به ندیده بودمش. مطمئناً او هم کلماتی که از چشمان من بیرون می
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خواست اتاق شد و در را بست. پدرم عصبی شد. سریعاً به سمت اتاق رفت. میهاي پدرم، وارد صحبت

کرد. ولی او فقط یک زن در را باز کند ولی مادرم پشت در ایستاده بود و از داخل شدن او جلوگیري می

رد، بود. زور پدرم زیادتر بود و به همین خاطر در را باز کرد و به خاطر فشار زیادي که پدرم به در وارد ک

هاي او را اش زد. از شدت ضربه به سرفه کردن افتاد. مومادرم به زمین افتاد. بالفاصله لگدي به سینه

گرفت و تا وسط سالن او را به دنبال خودش کشید. این بار با مشت به فرق سرش کوبید. سپس دست 

و مشتی به پهلوي او  خواست مرا مجبور کند تا شلوارم را در آورم. ولی مقاومت کردممرا گرفت و می

کوبیدم. چنین واکنشی کامالً غیر ارادي بود. بدنم متوجه شده بود که من راغب به انجام اینکار نیستم 

  به همین جهت از خودش دفاع کرد. 

توانید تصور کنید که پدرم چه حالی پیدا کرده بود. به خصوص که دوستانش شروع به خندیدن می

  کردند. 

  خوري...اصغر...از یه بچه کتک میههه...خاك بر سرت -

  دیگري گفت: 

  تونی جلوي پسرت رو بگیري...شیر شده...پسرا همینطورن.... بدبخت نمی-

  سومی گفت: 

  شن...ولی خاك تو سرت.... شن جلوي پدرشون شیر میآره...بزرگ که می

مورد  رکمی قبل دنگاهی به چشمان پدرم انداختم. این سخنان بیش از آن مشت او را عصبانی کرد. 

تواند چنین کردم که کدام خدایی میکردم. در آن دقایق به این فکر میها فکر میبخشیده شده انسان

  موجوداتی را ببخشد؟ چنین خدایی بدون شک ظالم است. 

  خفه شید...من بلدم چطوري باید بچه رو تربیت کرد...-

توانستم نفس بکشم. شلوار مرا در ن افتادم. نمیاي زد. نفسم بند آمد و به زمیبا زانو به شکمم ضربه

توانستم جلوي او را بگیرم. مرا چرخاند. روي شکمم دراز کشیده بودم و ناگهان آورد. از شدت ضربه نمی
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درد شدیدي در مقعدم حس کردم. آري به من تجاوز کرد. نه فقط خودش، بلکه سه رفیقش را نیز مجبور 

کردم. براي اولین بار بود. خیس است. گریه می مجه شدم که چشمانکرد تا به من تجاوز کنند. متو

ریختیم و این آخرین باري بود که ریخت. هردو اشک میروبروي من مادرم نشسته بود. او هم اشک می

من گریه کردم. تا...تا...تا زمانی که...آن کار...آن کار بد را انجام دادم.... آنجا دوباره اشک ریختم.... ولی 

  تقصیري ندارم...باور کنید... من

...  

جان فهمیدم. موقع کار کردن، مانند یک موجود بیبگذریم...فرداي آن روز، دیگر هیچ چیزي نمی

خواستم دیدم. از همه متنفر شدم. دوست داشتم همه را بکشم. میرفتم. همه چیز را سیاه میراه می

ینم. فکرم سیاه شده بود و کم کم کسی در ذهنم پچ توانستم لبخند کسی را ببهمه را از بین ببرم. نمی

هاي کرد. چیزکرد. گویی در پس ذهنم، شیطانی خانه کرده بود و هر از گاهی با من صحبت میپچ می

خواستم به او گوش کنم. شیطان بود. شیطان مرا تسخیر کرده بود. با وجود گفت. نمیبدي به من می

هایی تم تسلیم شیطان بشوم. اما برخی مواقع مرا وادار به کارآن همه بدبختی، هنوز هم دوست نداش

  کرد که اآلن از انجام آن پشیمانم. می

هاي اصلی عیاشی مردم است. دان یکی از محلییک روز در میدان امام اصفهان نشسته بودم. این م

خود به آنجا  يهافهمند، براي گذراندن پوچیدانند و هیچ چیزي هم نمیمردمی که هیچ چیزي نمی

دان همیشه یکنند. از آنجایی که آن مگذرانند. گویی در جهان دیگري زندگی میآیند و خوش میمی

ها به آنجا توان کارتن و آشغال زیادي از آنجا بدست آورد. براي همین خیلی از روزشلوغ است، می

  رفتم. می

ها براي همین روي یکی از نیمکتخواستم کمی استراحت کنم. بعد از ظهر بود و بعد از کار، می

ام انداختند. از اینکه نیمکت را اشغال کردههاي تحقیرآمیزي به من مینشستم. مردم مثل همیشه نگاه

ها توجه مرا به خودشان جلب کند ناراحت بودند. ناگهان کبوترها را کثیف میو بدن کثیفم جاي آن

ریختند. خیلی دوست داشتم یکی از برایشان غذا می کردند. شاید نزدیک صدتا کبوتر آنجا بود. مردم

کردند. ناگهان به ذهنم آمد که باید اعتماد ها را در دست بگیرم. کمی نزدیک شدم ولی از من فرار میآن
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گفت هیچکس تو را دوست ندارد. هیچکس به تو اعتماد ها را جلب کنم. اما چیزي در ذهنم به من میآن

کنند. این افکار ها هم از تو فرار میست با تو دوست شود. حتی این کبوترکند. هیچکس حاضر نینمی

ها را بشنوم. چرا هیچکس نباید به من اعتماد کند؟ چرا همه مرا پریشان کرد. دوست نداشتم این حرف

کنند که گویی با یک دزد یا یک متجاوز طرف هستند؟ نباید چنین باشد. آنجا اي به من نگاه میبه گونه

نان خرد کردم و با خودم به آنجا  يد که تصمیم گرفتم دوباره تالش کنم. براي همین روز بعد، مقداربو

ها را کف دستم گذاشتم و دستم را به ها را از نزدیک لمس کنم. کمی از نانخواستم کبوتربردم. می

بودند. چشمانشان  ها به سمت من آمدند. آري به من اعتماد کردهها دراز کردم. چندتا از آنطرف آن

ها را بگیرم. براي همین با احتیاط منتظر خواستم یکی از آنترسیدند. میآرامش داشت. از من نمی

  ها حواسش پرت شود. ماندم تا یکی از آن

گشت. حواسش به من نبود. براي کبوتري سیاه، کنار دستم ایستاد. روي زمین به دنبال غذا می

ها از کنارم پریدند. موفق شده بودم. گرفتمش. بدن رفتم. بقیه ي کبوترهمین با حرکتی سریع، او را گ

نرمی داشت. خیلی نرم بود. مثل بدن اردکی که قبالً داشتم نرم بود. کمی بدنش را به صورتم مالیدم تا 

اي زد. نگاهش کردم. به چشمانش نگاه بیشتر نرمی بدنش را حس کنم. ولی با نوك به صورتم ضربه

خواست از دستم فرار کند. بدنش را داد. میان بود. ترسیده بود. مدام سرش را تکان میکردم. پریش

گفت: دیدي دانم چرا ولی چیزي در ذهنم به صدا در آمد. میآورد تا از دستم بیرون بیاید. نمیکش می

د از تو فرار خواهکسی به تو اعتماد ندارد؟ حتی این پرنده هم تو را دوست ندارد. از تو متنفر است. می

شوند. کنی، همه از تو دور میها عبور میکند. مثل همه. بقیه ي مردم را ببین. زمانی که از داخل پیاده رو

گیرند. هیچکس دوست ندارد با تو باشد. حتی از چند متري حال مردم را به هم همه از تو فاصله می

مه بعد از دیدن تو، با هم به مسخره ي مردمی. مطمئن باش هي خندهآوري. مایهزنی. تو چندشمی

گویند ها. میگویند آن پسر را دیدي؟ چقدر کثیف و چندش بود. مخصوصا دخترپردازند. میکردنت می

شود به صورت او تف بیندازد چه برسد به اینکه بخواهد چه پسر کثیف و احمقی. هیچکس حاضر نمی

کند. مطمئن باش ات میان دیدي، او هم مسخرهبا او دوست شود. حتی...حتی آن دختري که در گورست

  ي جهان از تو متنفر هستند. بعداً به مادرش گفته این پسر کثیف و چندش که بود؟ دیدي؟ همه
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ها برترم. این چیزي بود که در نه...نه...نه...هیچکس حق ندارد مرا تحقیر کند. من...من از همه ي آن

  .چرادانم گفتم و نمیآن لحظه با خودم می

گفت شد. ولی چیزي در درونم میکبوتر را بیشتر فشار دادم. گردنش را دراز کرد. داشت خفه می

که چنین چیزي برایش کم است. باید بیشتر زجر بکشد. براي همین با کبوتر از آنجا دور شدم. نباید 

چرا؟ اگر تکان خواست از دستم فرا کند. دید. به یک کوچه خلوت رفتم. کبوتر هنوز میکسی مرا می

اش را منعکس کرده بود و ترسید. چشمانش تمام حس درونیکردم. اما از من میهایش میخورد رنمی

آن چیزي نبود جز ترس. کبوتر در دست راستم بود. بدون اختیار، مانند اینکه کس دیگري مرا کنترل 

سر کبوتر را نگه داشتم و سنجاق  کند، سنجاقی که با آن پارگی شلوارم را گرفته بودم، بیرون آوردم.می

اش دارم. هایش بیشتر شد براي همین مجبور شدم  با فشار بیشتري نگهرا به چشمش فرو کردم. تکان

هایش کردم. به زمین افتاد. سنجاق را بیشتر فرو کردم تا اینکه سر آن از چشم دیگرش بیرون آمد. ر

افتاد. مدام پایین و پرید و دوباره میمتري باال می توانست. نیمخواست بپرد ولی نمیکند. میجان می

کشید. مرده بود. حرکت شد و مرد. به بدنش نگاه کردم. نفس نمیشد تا اینکه در نهایت بیباال می

کردم ي بدنم را فرا گرفته بود ولی در عین حال کمی هم برایم لذت بخش بود. حس میکشتمش. لرز همه

گفت دیدي که چقدر لذت بخش است؟ لذت بخش بود. آري درست ه من میام. چیزي بکمی تخلیه شده

  است. آن موقع برایم لذت بخش بود. هنوز هم لذت بخش است.... 

...  

خواهم به چنین آه...به چند دقیقه استراحت نیاز داشتم براي همین در نوشتنم کمی تأخیر شد. نمی

دانی ام اعتراف کنم. خودت میناهانی که انجام دادههایی اعتراف کنم ولی باید بنویسم. باید به گچیز

نویسی.... بگذریم. این کار کمی برایم که به یاد آوردن این خاطرات لذت بخش است. براي همین می

لذت داشت. آري درست است. روز بعد دوباره یک کبوتر جدید گرفتم. اینبار سرش را با پایم له کردم. 

را با دو دستم گرفتم. آنقدر فشار آوردم که هر دو بالش کنده شد.  هاي کبوتريچند روز بعد، بال

توانست پرواز کند و مرگش قطعی بود. براي همین با تمام قدرت، با کف پایم به او ضربه زدم. مانند نمی

هاي یک کبوتر را بریدم. خواهند یک سوسک یا یک مارمولک را بکشند. یکبار با قیچی پازمانی که می
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ست راه برود. براي همین با قیچی سرش را کندم. سر کبوتري را با دستم کندم. تقریباً بدون تواننمی

ها به شدت نرم است. یکبار سر یک کبوتر را بین یک انبردستی هیچ زوري کنده شد. گردن کبوتر

حتی ها به شدت کوچک است براي همین به راگذاشتم و انقدر انبر را فشار دادم تا سرش له شد. سر آن

بین انگشتانم له کردم. مانند این بود که با دست، یک گردو را بشکنید.  راشد. یکبار سر یک کبوتر له می

شود. لذت کردم تمام نفرتم تخلیه میشد. حس میها بیشتر میروز به روز اشتیاقم براي کشتن کبوتر

کشتم. هربار گرفتم و میها را میربردم. به این کار معتاد شده بودم. هر چند روز یکبار یکی از کبوتمی

شد. یکبار نوك یک کبوتر را باز کردم تر میهایم مدام افراطیکردم. نقشهیک روش جدید اختراع می

ام را به حلقش فرو بردم و در همان حال، دستم را مشت کردم. اینگونه انگشتم که و انگشت اشاره

آورد. آنقدر فشار دادم تا اینکه انگشتم گردنش را یدرون حلق او بود، به اعضاي درونی بدنش فشار م

هایش کنده شد. هاي کبوتري را گرفتم و در دو جهت مخالف کشیدم. پااز داخل پاره کرد. یکبار دیگر پا

  بعد از این با چکش سرش را له کردم. 

دم. دیگر ها امتحان کنم. ولی دیگر خسته شبردم تا روي کبوترهر روز با خودم وسایل جدیدي می

لذت نداشت. براي همین از اینکار دست کشیدم. براي همین براي حدود دو هفته چیزي ذهنم را درگیر 

  کرد. اما اتفاق جدیدي رخ داد که دوباره این افکار پریشان را به ذهن من برگرداند. نمی

خورد. تکان می تنهاکردم، متوجه شدم که چیزي بین کاري خودمان عبور مییکبار که از حیاط خانه

ها شده بود. نزدیک شدم و دیدم که حیاط خانه ي ما به شدت به هم ریخته بود و چندین کارتن آنجا ر

اي در این کارتن زاییده بود. دوباره چیزي ذهنم را اند. گربهبچه گربه خوابیده 6، تنهاداخل یکی از کار

خواستم چنین کنم. دوباره چیزي در ولی نمیها نقشه بکشم. داد تا براي از بین بردن این گربه غلغلک

کنند. نه، دوست نداشتم به چنین چیزي باور داشته باشم. براي ها از تو فرار میگفت که آنذهنم می

همین از آنجا دور شدم و منتظر ماندم. کمی بعد مادرش آمد. نگاهی به من انداخت. قدمی به سمت او 

ترسید. چرا؟ چرا به من اعتماد ام کرد. از من میلت داد. عصبیبرداشتم ولی ناگهان چشمانش تغییر حا

ندارند؟ دوباره چیزي به من گفت: باید مرا باور داشته باشی. هیچکدام از این موجودات اهمیتی ندارند. 

  کنی؟ اند. باید از بین بروند. چرا مقاومت میارزشها بیهمه ي آن
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کنند، به من اعتماد ندارد و با تحقیر به که مرا مسخره میگفت. باید از بین بروند. کسانی راست می

ها نشان خواهم داد. نقشه ي گیرند. به آنکنند، باید از بین بروند. همیشه مرا دست کم میمن نگاه می

گویم. نه ابداً چنین نیست. بسیار خوبی طراحی کردم. لذت بخش بود. نقشه بسیار عالی بود...چه می

  کنم تا کمی از بار گناهانم کم شود. ها درست نیست. فقط براي شما نقل میارهیچ کدام از اینک

هایش کمی بزرگتر شوند. براي همین حدود دو اي که کشیده بودم نیاز به آن داشت که بچهاما نقشه

اده ها بعد از زایمان، مها، نرهایش بزرگتر شده بودند. این گربه ماده بود. در گربههفته صبر کردم. بچه

هایشان کرد تا کنند. کار درست همین است. باید زنان را حامله کرد و بالفاصله بعد از آن رها میرا ر

شد تا زنان خفه شوند و اینهمه براي حقوق ها را بزرگ کنند. اي کاش جهان چنین میخودشان بچه

اند. فقط دبخت و بیچارهها بتوهمی خودشان جار و جنجال به پا نکنند. به طبیعت نگاه کنید. همه زن

اند و از حقوق و عدالت ي انسان و آن هم طی چند سال اخیر است که این زنان زبان باز کردهدر گونه

آیند؟ سکس؟ آري براي سکس هم خوب گویند. واقعاً زنان جز زاییدن به چه کار دیگري میسخن می

ده شوند. آن سوراخی که بین پایشان قرار اند تا گاییاند، تکامل پیدا کردههستند. اصالً ساخته شده

ها داده تا خرج خودشان را در آورند. هیچ راه دیگري بلد نیستند. دارد، چیزي است که طبیعت به آن

ها به برکت سوراخ بین پایشان بوده است. هیچکار ناند تدر تمام طول تاریخ، زنان هرکاري انجام داده

اند. ولی حاال زبانشان دراز شده و از حقوق همیشه ضرر رسانده اند.مهمی در طول تاریخ انجام نداده

کنند. حق زنان این است که با شالق به دنبالشان بیفتید و آنقدر بزنیدشان که در خودشان صحبت می

زنند. به دختران امروزي نگاه کنید. یک مشت ابله حیوان ادرار کنند. حقشان این است. فقط حرف می

ستند تا در یک پارتی و مهمانی شرکت کنند و در پایان مهمانی مانند یک زالو به که به دنبال این ه

یک پسر بچسبند تا براي چند روزي خرجشان در آید. چقدر از مردانی که خودشان را براي چنین 

کنند، بدتر از زنان حیله گرند. باید این آید. مردانی که گدایی واژن میکنند بدم میحیواناتی پست می

ها، زنان را به اند، از بین برد. مرد واقعی مانند گربهنه از مردان را که ارزش مردانگی را پایین آوردهگو

ها را کند و وقتی حامله شدند، مانند یک دستمال کاغذي آنها سکس میکند، با آنخود وابسته می

اند. هیچ اختراع اي نداشتهاندازد. عدالت واقعی این است. این زنان در تاریخ جهان هیچ فایدهدور می
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دانند غر زدن اند و تنها چیزي که میمهمی، هیچ کشف مهمی و هیچ تأثیر مهم مثبتی در جهان نداشته

  اند.... خداي من.... و دادن است.... چقدر له کردن زنان لذت دارد...زنان یک وسیله

از  6بودم. صبح زود، ساعت  ام، روز جمعه را انتخاب کردم چون در خانهبراي عملی کردن نقشه

خواب بیدار شدم تا کسی مرا نبیند. وسایل را آماده کردم. یک قفس پرنده خریده بودم تا گربه ي مادر 

هایش خوابیده بود. هنور به درستی متوجه را در آن زندانی کنم. به کارتن نزدیک شدم. گربه روي بچه

هاي کنم، به دست داشتم. دستکشها را خالی میالههایی را که با آن زبمن نشده بود. یکی از دستکش

  کلفتی است. بدون فوت وقت از گردن او را گرفتم و به قفس انداختمش. حاال همه چیز آماده بود. 

گفت که لذت دانم چرا ولی چیزي به من میشد. نمیي مادر انجام میاین مراسم باید جلوي گربه

ي پر از آب روي آن گذاشتم ی برداشتم و یک قابملهکینکیپ اینکار بیشتر است. براي همین یک گاز

ها را برداشتم. مادرش صدا آید، لذت بخش بود. یکی از بچه گربهتا آب جوش بیاید. حاال که یادم می

هایش در خطر هستند. در قابلمه را فهمید که بچهفهمید. میداد. پس میکرد. صداي عجیبی میمی

هاي ه گربه را به داخل آن انداختم. به سرعت در قابلمه را گذاشتم. جان کندنبرداشتم و بالفاصله بچ

افتاد. چند ثانیه بچه گربه آنقدر شدید بود که مجبور شدم قابلمه را با پارچه نگه دارم وگرنه قابلمه می

  خته شد. پبعد دیگر تکان نخورد. زنده زنده داخل آب داغ 

را روي آتش گذاشتم. چند ثانیه بعد، دستم را به قابلمه زدم تا  ها را خالی کردم. قابلمه ي خالیآب

ها را ببینم چقدر داغ شده. آنقدر داغ بود که دستم بدون اختیار به عقب برگشت. یکی دیگر از بچه

برداشتم و به داخل قابلمه انداختم. در آن قابلمه را بستم و دوباره با پارچه از تکان خوردن آن جلوگیري 

کند. بدنش با داغی فلز قابلمه برخورد دقیقه جان می 5ن یکی بیشتر زجر کشید. شاید براي کردم. ای

پرید. ولی فایده نداشت چون همه جا به همان اندازه داغ کرد و براي اینکه نسوزد، باال و پایین میمی

  دیدم. اي بود، براي همین جان کندنش را به صورت کامل میبود. در قابلمه شیشه

اش را بیرون آوردم و جلوي مادرش انداختم. خورد. بدن سوختهاز چند دقیقه دیگر تکان نمیبعد 

فهمیدم. صدایی ناله کشم. از چشمانش میهایش را میفهمید که بچهچشمانش غمگین شده بود. می

  آمد. واقعاً لذت داشت. مانند، از دهانش بیرون می
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توانست به درستی راه بود. گذاشتمش روي زمین. نمی ها را بیرون آوردم. سفیدیکی دیگر از بچه

اش راه را کرد. غریزهکرد. ولی آرام آرام به سمت مادرش حرکت میبرود. چشمانش را به سختی باز می

کرد ریختم. شاید فکر میرفت، روي بدنش الکل میداد. در حالی که به سمت مادرش میبه او نشان می

کرد. کبریتی ي ایستاد و شروع کرد به لیس زدن بدنش. خودش را پاك میاکه آب است چون براي لحظه

تش گرفت. به قدري سریع آتش گرفت که یک لحظه فکر آروشن کردم و بدنش را آتش زدم. سریعاً 

اش وارد عمل شد و تمام نیرویش را به کار انداخت سوزد. تمامی غریزهکردم حاال دست خودم هم می

دوید. چقدر این غریزه عجیب است. براي همین با تمام قدرت داخل حیاط می تا جانش را نجات دهد.

پرید. دوید ولی حاال که جانش در خطر بود، با تمام سرعت باال و پایین میچند ثانیه پیش به سختی می

کرد. سوخت. عجیب بود. مادرش به او نگاه میهایش قدرت داده بود. بچه گربه در آتش میچیزي به پا

ها نبود، بلکه این بود ترین بخش این نقشه، شکنجهفهمید. چقدر لذت داشت. در واقع لذت بخشمی

فهمد. آري کرد. از چشمانش متوجه شدم که کشته شدن فرزندانش را میها نگاه میکه مادرش به آن

  فهمید، واقعاً لذت نداشت. فهمند و این چقدر خوب است. اگر نمیفهمد. حیوانات هم میمی

چهارمی را برداشتم. داخل قابلمه مقدار زیادي روغن ریختم. البته کمتر از نصف آن را پر کردم. چون 

ها کامالً داغ شد، بچه ها از خفگی بمیرد. وقتی که روغندوست نداشتم بچه گربه سریعاً داخل روغن

ها این بود که با ني مشترك در همه ي آپرید. نکتهگربه را داخل قابلمه گذاشتم. باال و پایین می

گرفتند. مثل این بود که فهمیدن اینکه جانشان در خطر است، تمام قدرتشان را براي فرار به کار می

  دهد. ها نیروي اضافه میچیزي به آن

خواستم بزرگشان کنم. ها کاري نداشتم. چرا که میدوتا بچه گربه ي دیگر باقی مانده بود. ولی با آن

کرد و صدایی عجیب در زدم. دهانش را باز میتم. با یک سیخ بلند، به او ضربه میبه سراغ مادرشان رف

کوبید. کمی آورد. کمی از باالي قفس روغن داغ روي او ریختم. از درد زیاد خودش را به قفس میمی

 کوبید. آتش زیاد نبود برايالکل به بدنش پاشیدم و با کبریت آتشش زدم. باز هم خودش را به قفس می

هاي قفس بیرون آمده بود، با یک حرکت سریع دم او را لهیهمین سریع خاموش شد. دمش از بین م

هاي قفس فشار آورد و موجب شد گرفتم و با تمام قدرت کشیدم. آنقدر کشیدم که بدنش به میله
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ولی ها خم بشوند. در همین حال با یک قیچی دم او را بریدم. جیغ کشید. آري شاید عجیب باشد میله

اي نداشم. هایش تبدیل به ناله شد. دیگر نقشهجیغ کشید. تقریباً مثل جیغ انسان بود. کمی بعد جیغ

براي همین دوباره دستکشم را پوشیدم و او را گرفتم. با دستم سرش را گرفته بودم. سپس با تمام 

دو دور سرش را قدرت سرش را پیچاندم. صداي خرد شدن استخوان گردنش را هنوز هم به یاد دارم. 

  ها کند ولی با سومین چرخش، جان داد. کرد خودش را رمرد. سعی میپیچاندم. نمی

کند. چیزي نگفت و بعد زمانی که این گربه جان داد، پدرم را دیدم که از پشت پنجره به من نگاه می

برد ولی نکار لذت میگرفت. چیزي در درونم از ایاز چند ثانیه از آنجا رفت. امیدوار بودم جلوي مرا می

  ها پشیمان است. بخش دیگر وجودم هنوز به خاطر اینکار

توانستم جلوي ي دیگر مراقبت کردم. کامالً بزرگ شده بودند. دیگر نمیبراي دو ماه از آن دو بچه

خواستم شدم که آن دو بچه را آب و غذا بدهم. میخودم را بگیرم. هر روز به این امید وارد خانه می

شدند. باالخره بعد از مدتی، آنقدر اهلی شده بودند که از ی بشوند. اوج نقشه این بود. باید اهلی میاهل

کردند. ولی مالیدند. در حیاط خانه با من بازي می. بدن خودشان را به من میندخورددستم غذا می

. چشمانشان شدمها خیره میدانستند که چه چیزي در انتظارشان است. مدام به چشمان آننمی

دانستم که این اعتماد تقلبی است. واقعی آرامش داشت. با تمام وجود به من اعتماد کرده بودند ولی می

ها به من اعتماد دهد که بدون سود و منفعت باشد. آننبود. چنین آرامش و اعتمادي فقط زمانی معنا می

کنند که سود و منفعتی انی اعتماد میها به کسها. انساندادم. مثل انسانداشتند، چون غذایشان می

داشته باشد. چنین اعتمادي از سر ریاکاري است. آرامشی که در چشمان ریاکاران وجود دارد، مرا 

کردم واقعاً مرا دوست دارند ولی ها هم مرا عصبانی کرده بودند. ابتدا گمان میکند. گربهعصبانی می

  فع خودشان است. متوجه شدم که دروغی بیش نیست. به خاطر منا

ها به کوچه و ها که نارنجی رنگ بود، وارد خانه شد. آنایی فرا رسید. یکی از گربههباالخره روز ن

هاي شکم پرست. آمدند. کثافتي ما میخواستند دوباره به خانهرفتند و هر وقت غذا میخیابان می

م و با مقداري برنج به سمت او آمدند. چاقوي بزرگی در دست راستم گرفته بودبراي غذا عشوه می

دید براي همین آن را پشت سرم پنهان کردم. روي زانو نشستم و دست چپم را رفتم. نباید چاقو را می
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هایش خیره شدم. با تمام وجودش به من به سمت او دراز کردم و گربه آرام آرام نزدیک شد. به چشم

بتدا کمی بدنش را به من مالید و بعد از اینه کمی شد. ااعتماد کرده بود. نوعی آرامش در آن دیده می

کرده است که ها را بو کشید، شروع به خوردن کرد. در اوج آرامش بود. مطمئناً با خودش فکر میبرنج

خورد و حواسش نبود، کند. آرامش مطلق. همانطور که غذا میدر این لحظه هیچ چیزي تهدیدش نمی

م قدرت چاقو را به کمرش زدم. ضربه به قدري قوي بود که در یک دست راستم را باال بردم و با تما

خورد. سریعاً به چشمانش خیره شدم. لحظه به دو نیم تقسیم شد. هر دو قسمت بدنش تکان می

اش متوجه نشده نترسیده بود. شوکه شده بود. آري چشمانش در شوك محض قرار داشت. هنوز غریزه

برایش غیر قابل درك بود. چگونه کسی که بیشترین اعتماد را به او میرد. این رفتار بود که دارد می

ترین لحظه ي عمرش را به دردآورترین لحظه تبدیل کرد؟ مطمئنم به همین کرده بود، در یک لحظه آرام

زده شده بود. گوید. حیرتها ذهن داشته باشند. ولی چشمانشان دروغ نمیکرد، البته اگر گربهفکر می

کرد همه چیز در کمال این حیرت بیش از هرچیزي لذت بخش بود. جایی که فکر میترس نداشت. 

کنم یک نفر دیگر هم از این ریزد. لذت بردم. فکر میآرامش قرار دارد ولی ناگهان همه چیز به هم می

اهم ترین و بهترین لحظات عمر، چنان درد و رنجی براي شما فراید؟ در آرامبرد. خالق. دیدهکار لذت می

  برد. کند که گویی با شما دشمنی دارد. شاید هم مانند من از این کار لذت میمی

تر کنم. ولی روز بعد منتظر آخرین گربه ماندم. باز هم با کمی برنج سعی داشتم خودم را به او نزدیک

و اینبار در دست راستم یک چکش گرفته بودم. به من نزدیک شد. مثل قبلی چشمانش پر از اعتماد 

اي به سر او وارد آرامش بود. زمانی که غرق در غذا خوردن بود، دستم را باال بردم و با چکش ضربه

خواستم سریعاً بمیرد، براي همین براي چند ثانیه در کردم. البته ضربه خیلی محکم نبود چون نمی

توانست روي میحیاط دوید. گیج شده بود. در نهایت وسط حیاط ایستاد و بعد از چند ثانیه دیگر ن

خورد. به او نزدیک هایش در هوا تکان میهایش بایستد. روي کمرش دراز کشیده بود و دست و پاپا

کرد که چرا پاسخ گفت که چرا چنین کردي؟ از من شکایت میشدم. چشمان گیج و مبهوتش به من می

د، حاال گیج و مبهوت، کف اي که با تمام وجودش به من اعتماد کرده بواعتمادم را چنین دادي؟ گربه

گوید چرا چنین شد؟ ن دراز کشیده و منتظر مرگش است و در واپسین لحظات عمرش با خودش مییزم

گوید گیرد و با تمام وجود به خدا میاي که انسانی سرش را باال میدوست دارم بدانم که در آن لحظه
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کند؟ دي، خداوند با خودش چه فکري میها کریدگار، چرا مرا بین این همه درد و رنج رراي آف که

گذارد؟ انسانی که تمام عمرش به او اعتماد کرده است، چشمان گریان این انسان، چه تأثیري روي او می

انسانی که با تمام وجود براي آفریدگارش زندگی کرده است، حاال در واپسین لحظات زندگی خود، با 

پرسد چرا؟ این چرایی است که من در چشمان تمام می شود که از خودشچنان درد و رنجی مواجه می

تواند چنین سؤالی را نپرسد؟ اي خداوند چرا به من، که این حیوانات مشاهده کردم. چگونه انسان می

با تمام وجود به تو و قوانینت اعتماد کرده بودم، پشت کردي؟ گربه هم در همین حالت بود، براي همین 

  ام قدرت به صورتش زدم. باز هم زدم. بار دیگر...و صورتش له شده بود. چکش را باال بردم و با تم

دانند. با کنند؟ چون ما را خالق خودشان میاید، چرا حیوانات به ما اعتماد میتا به حال فکر کرده

ها جواب دانند که قرار است ما انسانکنند ولی نمیتمام وجود، براي شکمشان به ما اعتماد می

کنیم؟ براي شکم است. آري فقط همین. را با سالخی کردن بدهیم. چرا ما به خدا اعتماد میاعتمادشان 

شود چرا که باالخره، شکم انسان هم باید هرچه فقر بیشتر باشد، اعتماد انسان به خدا هم بیشتر می

ر بشود، تسیر شود و خداوند و اندیشه ي او، براي شکم انسان غذاي مفیدي است. اما هرچه انسان سیر

اندیشه ي خدا از ذهن او دورتر خواهد رفت چرا که دیگر براي پر کردن شکمش نیازي به چنین مفهومی 

  نخواهد داشت. 

کردم. چرا کسی به کمکش نیامد؟ همانطور که هیچوقت بعد از اینکه گربه را کشتم، به همین فکر می

ي ما کبار هم ندیدم که خدا در خانهکسی به کمک من نیامد. تمام کودکی من به درد و رنج گذشت. ی

ترین را بزند و به کمک ما بیاید. اما آیا باید چنین انتظاري از خداوند داشت؟ آیا خداوند باید در سخت

  لحظات زندگی، دست ما را بگیرد و از اعماق لجن بیرون بکشد؟ این است وظیفه ي خدا؟ 

ها نانتها به نگارش در آوردند، آنگاه تکاغذي بی اگر تمام تاریخ بشریت را، از آغاز تا کنون بر روي

توان در آن یافت، ظلم است. تمام تاریخ بشریت، گفتم بشریت؟ تمام تاریخ هستی پر چیزي که می

ها، ترین آناست از ظلم. دم به دم این عالم، ظلم و تاریکی است. از کوچکترین ذرات عالم تا عظیم

اش توانسته براي رید. کدام یک از موجودات، در تمام طول زندگیغرق در ظلم است. به اطراف خود بنگ

گویم چرا. دهند که هیچکس. ولی من مییک دقیقه خوشی مطلق را تجربه کند؟ بزرگان پاسخ می
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چشند. هایی هستند که در تمام طول زندگیشان، براي یک دقیقه هم طعم درد و رنج را نمیانسان

اند، عمق چشمانشان، هیچ غم و غصه و دردي وجود ندارد. هرچه خواسته ام، که درهایی را دیدهانسان

ي اند. این منشأ اصلی ظلم است. اگر همهاند. دیگر آرزویی ندارند. خوشی مطلق را چشیدهبه آن رسیده

شود که موجودات عالم درد و رنج داشتند، آنگاه تمام هستی عادالنه بود. مشکل از جایی شروع می

چشند. و همین است که تمام هستی را ناعادالنه کرده ند که هیچگاه طعم درد و رنج را نمیافرادي هست

شوند؟ اند، توسط دستی غیبی هدایت میاست. منشأ ظلم همین جاست. آیا کسانی که همیشه موفق

یی هادانم این است که از چنین انساندانم. تنها چیزي که میکند؟ نمیها کمک میآیا خداوند به آن

فرادي که با اکنند. از هایی که چشمانشان هیچ دردي ندارد و بقیه را با تحقیر نگاه میمتنفرم. انسان

  گویند متنفرم. شکم سیر براي فقرا سخن می

براي بسیاري از متفکران سؤال اصلی این است که چرا در جهان شر وجود دارد. ولی سؤال اصلی 

اند که زمانی که کمی ها یک مشت شکم سیر پولدار بودهرد؟ آنبراي من این است که چرا خیر وجود دا

شد که بیشتر از دنیا لذت ببرند، آنگاه شد، یا چیزي مانع از این میهایشان کم میها و عیاشیاز شادي

ها سراسر شادي و پرسند که چرا شر وجود دارد؟ جهان براي آنبا ژستی متفکرانه از خود می

توانند اندك شري که زندگی بارتی دیگر سراسر خیر است براي همین نمیخوشبختی است، یا به ع

آور بینم. براي من تعجبکند، تحمل کنند. ولی من تمام عالم را شر و ظلم میها را مختل میشاد آن

برند، است که چرا در چنین عالمی خیر هم وجود دارد؟ چرا در جهانی که همه در درد و رنج به سر می

ود دارند که تمام زندگیشان، پر است از عیش و نوش و شادي و لذت؟ وجود چنین خیري افرادي وج

گفت باید عدالت را به جهان برگرداند. براي من قابل هضم نیست. چیزي در درونم شعله ور شده بود. می

عدالت، بازگرداندن خیر نیست، بلکه عدالت در بازگرداندن شر است. اشکال هستی، آن اندك شر 

نقص اند که این عالم مانند یک ماشین بیت، اشکال هستی آن اندك خیر است. برخی گمان کردهنیس

ي شر است. در میان این همه خیر، چرا باید شر وجود داشته کند و تنها نقص کوچک آن، مسألهعمل می

بخشی از اینطور نیست. این عالم یک ماشین سراسر ناقص است و ما باید بپرسیم که چرا  ابداباشد؟ 

کند؟ چرا در این عالم سراسر شر، اندکی خیر وجود دارد؟ پس براي عادالنه آن دارد به درستی عمل می



نایطباخ یعل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

128 

 

کردن جهان، نباید براي تحقق خیر تالش کنیم، بلکه باید تالش کنیم تا آن اندك خیر از بین برود. 

  مه چیز، عین عدالت است. شود. آنگاه همه چیز شر خواهد شد و شر بودن هاینگونه جهان عادالنه می

کردم از آن روز، چیزي در درون من رشد کرد. نگاه من به جهان به طور کلی عوض شد. باید تالش می

هایی را که تمام زندگیشان پر است از خوشی و شادي، از تا آن اندك خیر نیز از بین برود. باید انسان

ها، عالم به ذات از بین رفتن آن شکم سیرشود. آري، با بین برد. اینگونه اشکال آفرینش حل می

  اش برمی گردد. اصلی

ها را مطرح نکرده بودم. گویی چیزي در درونم، کردم. خودم آنتمام طول روز به این مسائل فکر می

ها ها گوش کنم. از انسانگفت. ولی من دوست نداشتم تا به آنمانند یک استاد این مسائل را به من می

ها بروم. از گذاشت زیر بار این اندیشهولی با چشمان خودم کسی را دیده بودم که نمیمتنفرم، آري، 

هاي پلیدي انجام گفتم چرا چنین کارآن روز، تمام وجودم پر شده بود از عذاب وجدان. به خودم می

ذاب ام. از طرفی عگفتم، چرا چنین جنایاتی انجام دادهنشستم و به خودم میدادم؟ گوشه ي اتاق می

شد. لذت ها بخش زیادي از نفرتم خالی میوجدان مرا فرا گرفته بود ولی از طرف دیگر، با انجام این کار

هایی بزنم. ولی عذاب وجدان مرا دیوانه بردم. براي همین باز هم دوست داشتم تا دست به چنین کارمی

سپري کنم. برخی مواقع، ام را ترین دوران زندگیکرده بود. این دوراهی سخت موجب شد تا سخت

ها ها را رشدم و بالفاصله آنگرفتم، ولی اندکی بعد پشیمان میها را براي شکنجه دادن میکبوتر

  دانستم چه کنم تا اینکه اتفاق مهمی رخ داد. کردم. نمیمی

در در مرد. آنقاُوِردوز ، تنها چند ماه بعد از خودکشی خواهرم بود که پدرم به خاطر 1392در دي ماه 

کند در آنجا حضور خوردن مشروبات و کشیدن مواد افراط کرد که در نهایت مرد. زمانی که جان می

داشتم. شب بود. مادرم داخل اتاق خوابیده بود و من در سالن، کنار بساط او نشسته بودم. آنقدر در 

ش کف بیرون آمد و به لرزد. تشنج کرده بود. از دهانکشیدن مواد افراط کرد که ناگهان دیدم بدنش می

توانست فریاد بکشد. با دست زمین افتاد. برعکس تمام عمرش، در هنگام مردن کامالً ساکت بود. نمی

کرد. به چشمانش خیره شدم. مردمک چشمش گشاد اش را گرفته بود و به من نگاه میقفسه ي سینه

دیدم. د که چشمانش را فروتن میخواست. براي اولین بار بوشده بود و با تمام وجودش از من کمک می
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تفاوت. کنند. اما من همانجا ایستاده بودم، کامالً بیرا فروتن می ها براي تأمین منافع، چشمانشانانسان

کند. به او خیره شدم. کمی نزدیکش شدم و دستم را روي چشمانش گویی یک حیوان دارد جان می

کشید. مرده بود. روي خورد. نفس نمییگر تکان نمیگذاشتم تا در تاریکی بمیرد. پس از چند دقیقه د

  مبل دراز کشیدم و با آرامش به خواب رفتم. 

دانم چرا، ولی زمانی که مرد، حس کردم قلبم سبک شده است. با اینکه از او متنفرم نبودم، و نمی

م جسد او را دید، بعد از مردن او، بخشی از افکار پریشان و کثیفم از بین رفت. روز بعد، زمانی که مادر

دانم چرا چشمانش ناراحت بود. بعد از این همه ظلم و تحقیر، باز هم از مردن او گریه نکرد ولی نمی

دانم که این ناراحتی به خاطر عشق نبود. به خاطر عادت بود. مادرم به تحقیر شدن، ناراحت بود. اما می

شت تا او را کتک بزند و همین ناراحتش عادت کرده بود. دیگر اربابی ندا نکتک خوردن و برده بود

ها، از عادت کرده بود. انسان موجودي است که به عادت کردن، عادت کرده است. تمام زندگی انسان

تواند براي انسان گیرد. حتی مظلوم بودن، یعنی مدام تحقیر شدن و مدام کتک خوردن هم مینشات می

کننده است. چشمان مادرم چنین چیزي همه ناراحتها براي به یک عادت تبدیل شود و شکستن عادت

گفت. از شکسته شدن زنجیره ي عاداتش، ناراحت شده بود. او به بدبخت بودن عادت کرده به من می

اند. براي اولی خیر مسأله است و براي دومی شر. بود، مانند کسانی که به خوشبخت بودن عادت کرده

تواند آن را تحمل کند ی شر را. براي اولی خیر شر است. نمیتواند خیر را هضم کند و دوماولی نمی

ها ها را باز کنید و به آنهاي آنمانند. اگر دستبندها همیشه برده میچون به آن عادت ندارد. برده

  اند. چون به آزادي عادت ندارند.  بگویید که آزاد هستند، در ذهنشان هنوز هم در بند

میدوار بودم که آن دختر باز هم بیاید ولی هیچکس پدرم را دوست براي مراسم تشییع جنازه، ا

آورم که در نداشت به همین جهت فقط من و مادرم در مراسم حضور داشتیم. امروزه، حتی به یاد نمی

  کدام قطعه خاك شده است. احتماالً همین بدترین مجازاتش است. 

، اما چنین نیست. صاحب خانه با پدرم دوست ها ما تمام شدشاید فکر کنید که با مردن پدرم بدبختی

ي بسیار بود و بعد از اینکه پدرم مرد، ما را از خانه بیرون انداخت. براي همین مجبور شدیم یک خانه

کوچک در دورترین مناطق اصفهان اجاره کنیم. همانطور که گفتم مادرم به بدبختی عادت کرده بود. به 
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آمد. هاي زندگی در میفروشی ادامه داد و اینگونه بخشی از هزینهفاحشگی هم عادت کرده بود. به تن 

من هم به کار سابقم یعنی کارگري برگشتم و از آنجایی که دیگر پدرم مرده بود، توانستم کمی براي 

دادم. حدود یک سال به این صورت ي پولم را به مادرم میخودم در آمد داشته باشم. هرچند که همه

  خاطر گرانی زیاد، مجبور شدیم از آنجا هم برویم.  گذشت تا اینکه به

آنقدر در مملکت گرانی شده بود که مجبور شدیم یک کانکس اجاره کنیم. یک کانکس ده متري. 

بخش زیادي از وسایل خانه را فروختیم و به این کانکس نقل مکان کردیم. حدود یک سال هم در اینجا 

کرد. بعد از مدتی او هم معتاد شده بود. اعتیاد یکی از میزندگی کردیم. مادرم هنوز هم تن فروشی 

کنند. مادرم نیز براي تسکین هاي خودشان انتخاب میهاي مهمی است که فقرا براي تسکین دردراه

  کرد. هایش معتاد شده بود. برخی مواقع جلوي من تزریق میدرد

کس شد. چیزي نگفتم. سکوت بود که یک شب مادرم با صورتی خونی وارد کان 1394بهمن سال 

ها بود که با هم حرف نزده بودیم. حتی طی دو سالی که با هم تنها کامل حکم فرما بود. من و مادرم سال

کردیم، باز هم بین ما سکوت برقرار بود. نه من دوست داشتم با او صحبت کنم و نه او دوست زندگی می

رفت و شب دوباره پخت و از کانس بیرون میمیداشت تا با من در مورد چیزي صحبت کند. فقط غذا 

  گشت. اما آن شب بعد از چند دقیقه اسم مرا صدا زد. بر می

  علی...-

  گفت. با لکنت سخن می

  اد؟ یاز من...از بدت م-

  دانستم چه بگویم براي همین سکوت کردم. نمی

  اد؟ یاز من بدت م-

  باز هم سکوت کردم. 

  دم. .بهت حق میاگه از من و پدرت بدت میاد..-
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  بعد از یک دقیقه سکوت ادامه داد: 

  من هیچکاري براي تو انجام ندادم. -

کردم. صداي باران آمد. برخورد قطرات باران به سقف کانکس، موجب شد تا کمی به او نگاه نمی

، سکوت کند. هوا سرد شده بود و براي همین پیکنیک را روشن کردم. بخاري نداشتیم و براي گرم کردن

  مجبور بودیم تا از گاز پیکنیکی استفاده کنیم. بعد از چند دقیقه ادامه داد: 

  تونستم انجام بدم. خودت...ولی...ولی لطفاً منو ببخش. من کاري نمی-

  به او نگاه کردم. حرفش را قطع کرد. با او چشم در چشم شدم. اشک در چشمان فروتنش جمع شد. 

  نستم انجام بدم. تودونی که من کاري نمیخودت می-

  کردم. به من اعتماد داشت. مرا دوست داشت. باورش کردم. به چشمانش نگاه می

  کنی؟ چرا با من صحبت نمی-

  چرا صورتت خونیه؟ -

  آنقدر ناگهانی این سؤال را پرسیدم که شوکه شد. بعد از چند ثانیه مکث پاسخ داد: 

  خب...چیز خاصی نیست...توي...مهم نیست...-

  چیه؟ -

  هیچی. -

  چیه؟ -

  مهم نیس. .-

  چیه؟ -

  دونی...منو زد...ها...خب...میخب، یکی از مشتري-
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ها تن فروشی او را دیده بودم. من هم به آن عادت کرده بودم. براي توانستم بگویم؟ سالچه می

  حس شده بودم. همین نسبت به این کار مادرم بی

  کشی؟ چرا خودتو نمی-

رد. انتظار نداشت که چنین سؤالی بپرسم. ولی همیشه براي من سؤال بود این سؤال او را شوکه ک

  کند. ها نمیکه چرا مانند خواهرم خودش را از این زندگی نکبت بار ر

  منظورت چ...-

  کشی؟ چرا خودتو نمی-

  ...فهمم چی مینمی-

  کشی؟ چرا خودتو نمی-

را مضطرب کرد. شرمنده شده بود. از پرسیدم) او تکرار این سؤال (که من در نهایت آرامش می

  چشمانش فهمیدم. 

  اد؟ ییعنی اینقدر از من بدت م-

  نه...-

کند. تفاوت شده بودم که برایم مهم نبود که چه کار میفهمید؟ آنقدر نسبت به او بیچرا مرا نمی

  کند. خواستم ببینم چرا در برابر این همه رنج مقاومت میمی

  همه بدبختی راحت بشی؟ مگه دوست نداري از این -

  خب...چرا. -

  کشی؟ پس چرا خودتو نمی-

  شه...نمی-
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  چرا؟ -

  شه که...خب نمی-

  چرا؟ -

  گناهه...-

  گناه؟ -

  آره خدا خودکشی رو دوست نداره...-

  دوست نداره؟ -

  آره خب گناهه...-

  کشی؟ یعنی اگر تا آخر عمر زجر بکشی باز هم خودت رو نمی-

  معلومه که نه...-

  عنی حاضري این همه رنج رو تحمل کنی؟ ی-

  آره-

  چرا؟ -

  چون خدا خواسته. -

  خدا خواسته رنج بکشی؟ -

  حتماً. -

  چرا خدا باید بخواد که مخلوقاتش زجر بکشن؟ پس مگه رحمان نیست؟ -

  شه کرد. اي نمیخدا مهربانه. ولی این جهان اینطوریه. کار دیگه-

  چرا جهان رو خوب نساخته؟ -
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  شد. معنا میی بیچون خوب-

  یعنی چی؟ -

تونستی معناي بدي رو بفهمی؟ به نظرت چنین زندگی اگر همه چیز خوب بود، دیگه چطوري می-

  ده؟ معنا می

  کمی عصبی شده بودم براي همین صدایم را باالتر بردم. 

ن توي کنه؟ چرا هیچوقت به ما کمک نکرد. این همه آدم دارتونه بکنه. چرا کمک نمیکمک که می-

شیم. چرا به ما تر میخوان میرسن ولی ما روز به روز بدبختکنن و به هرچی میخوشبختی زندگی می

  کنه؟ کمک نمی

  اي سکوت پاسخ داد: کمی سوکت کرد. معلوم بود براي خودش هم مشکل است. ولی بعد از دقیقه

فهمی. رو نمی خیلی چیزهااي. ي مشکالت مارو بده. تو هنوز بچهنه. قرار نیست خدا پاسخ همه-

اي هست. مثل جامعه و فساد. خدا کاري نکرده. ولی بخش زیادي از بدبختی ما به خاطر مسائل دیگه

خدا این وضع رو به وجود نیاورده. خود ما چنین وضعی به وجود آوردیم و اگه بخوایم اونو درست کنیم، 

کنه. اینو همیشه نیم. خدا براي کسی کاري نمینباید از خدا انتظار داشته باشیم. باید خودمون درست ک

کنه. این کار اصلی خداست. که هیچ چیزي رو فراموش یادت باشه، خدا هیچکس رو فراموش نمی

چیزي رو  کنه و به وقتش پاسخ همه ي سؤاالت و مشکالتمون رو میده. مطمئن باش که خدا هیچنمی

هایی رو هم که منجر به انجام یک کار ب. تمامی چیزهاي خوهاي بد و نه کارکنه. نه کارفراموش نمی

  خوب و یا یک کار بد شده رو به یاد داره. نگران نباش. 

کند، ناراحت شده هیچ چیزي را فراموش نمی شنیدم خداوندکمی با خودم فکر کردم. از اینکه می

قعاً دوست دارم خدا فراموش کند؟ واها را هم فراموش نمیام. یعنی آنهاي بد زیادي کردهبودم. من کار

  کار باشد. دوست ندارم همه چیز را به یاد داشته باشد. از او پرسیدم: 

آمیزي که این همه هاي تحقیربره؟ یعنی نگاهپس...پس این همه رنجی که ما کشیدیم رو از یاد نمی-

  شه؟ کنند، یه روزي محو میآدم به ما می
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  ن کارهاشون رو پس بدن. آره پسرم. مطمئن باش همه باید تاوا-

شه. من دوست ندارم خدا خودش عمل کردم گفتم: اینطوري نمیدر حالی که به سقف نگاه می-

کنه...من...من دوست دارم...خودم جواب کسایی رو که به من بد کردن، بدم. آره. خودم.... دوست دارم 

هاي خودم خفه بشن.... دست خودم بکشمشون.... اگه خدا...نه خودم باید شکنجشون کنم. باید با

  خدا...اونطوري لذت نداره...دوست ندارم...

هاي گویم ولی ناگهان چشمم به مادرم افتاد. ترسیده بود. از صحبتدانستم چه میخودم هم نمی

من ترسیده بود. متوجه ترس او شدم و به همین جهت سکوت کردم. بعد از چند دقیقه دوباره به او نگاه 

  خواستم از او این سؤال را بپرسم: پایین انداخته بود ولی می کردم. سرش را

  دوست نداري بمیري؟ -

  سرش را باال آورد. تعجب کرده بود ولی بعد از چند ثانیه مکث، به من پاسخ داد: 

  خب...خب چرا...دوست دارم. -

  شی، نه؟ دونی که راحت میخودت می-

  آره. -

  شی؟ اگه خود خدا تو رو بکشه ناراحت نمی-

  معلومه که نه. -

  ري بهشت؟ کنی میفکر می-

  امیدوارم.... -

  پس چرا شک داري؟ -

  بخشه...نه شک ندارم. خدا مهربانه. همه رو می-
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کردم ولی صحبت مادرم را قطع کردم هاي آن دختر افتادم، کمی احساس آرامش میبه یاد صحبت

  و پرسیدم: 

  بخشه؟ حتی بابا رو هم می-

دانستم. اما دانست چه جواب دهد. من هم نمی، دوباره سرش را به پایین انداخت. نمیبا این سؤال

  بعد از حدود یک دقیقه سکوت گفت: 

  

گوش کن...باید...باید یک چیزي رو بهت بگم...باید بدونی چرا...چرا اینطوري شدیم. قبل از اینکه -

د. ما همیشه با هم دعوا داشتیم ولی بعد کرتو به مدرسه بري، اگه یادت باشه پدرت توي بانک کار می

هاي زیادي که پدرت داشت، ي خیلی تلخ، وضع ما روز به روز بدتر شد. به خاطر بدهیاز یک واقعه

دادن، هاي نقدي که مردم براي پر کردن حساب هاشون میمجبور شده بود تا از بانک دزدي کنه. از پول

خواست اونو به پلیس تحویل بده. پدرت هم وع شد و میدزدي کرده بود. مدیر بانک متوجه این موض

کلی التماس کرد که اینکار رو نکنه. وقتی که من این موضوع رو فهمیدم، با پدرت به بانک رفتم. خودم 

شد، کردم. اگه پدرت اخراج میانداختم به پاي مدیر بانک. پدرت کلی گریه کرد. من هم گریه میرو 

دیم ولی تو رو خدا به پلیس مدیر بانک گفتیم که هرکاري بگی انجام می شدیم. بهواقعاً بدبخت می

کرد ولی روز بعد با پدرت صحبت کرده بود. به پدرت گفته بود چیزي نگو. مدیر بانک اولش قبول نمی

خواي به پلیس خبر بدم، باید زنت رو بذاري با من بخوابه. کثافت نجس، فقط یکبار منو دیده که اگه نمی

زدم ولی نسبت به من نظر پیدا کرده بود. پدرت خیلی اونم توي وضعیتی که داشتم ضجه میبود. 

کشمت. ولی مدیر تهدیدش کرده که اگه به پلیس بگم عصبانی شد و به مدیر بانک گفته بود که می

نم کسال زندان داري. پدرت رو تهدید کرده بود که اگه موافقت نکنه، کاري می 20دزدي کردي، مطمئناً 

دم. که خانوادت از فقر بمیرن. ولی بهش قول داده بود که اگر موافقت کنی، همه ي بدهی هات رو هم می

کرد، خشک شده بودم. براي پدرت این موضوع رو با من در میان گذاشت. وقتی که داشت صحبت می

م رو به من دونستم چی بگم. ولی پدرت این تصمیي جهان برام سیاه شد. واقعاً نمییک لحظه همه

هاي محول کرد. بعد از کلی فکر کردن قبول کردم. پدرت به کارش برگشت و مدیر هم بعضی از بدهی



چشم کی شیدر ستا   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

137 

 

دونی چقدر سخته که زن خودت رو ببري پیش رئیست تا باهاش بخوابه؟ چند اون رو پرداخت کرد. می

شن و به دنبال ماهی ادامه داشت. ولی مثل همه ي ثروتمندان که از وسایلشون به سرعت خسته می

گردند، مدیر هم از من خسته شد. دیگه دوست نداشت با من بخوابه چون یک جایگزین براي اون می

هاي جدیدش یک زن جوان خوشگل بود. رفته بود سراغ اون. بعد از یک ماه، پدرت رو یکی از کارمند

خواسته براي برادرش توي یاخراج کرد. چون اون کارمند جدید، برادرش رو به مدیر معرفی کرده بود. م

بانک یک کاري دست و پا کنه ولی مدیر گفته باید اول از یک کار ساده شروع کنه. اون پسره چندماه 

گرفت. پدرت هم از کار بعد، اونطور که من فهمیدم شده بود مدیر بخش مالی بانک و حقوق زیادي می

ها، اونو دیوانه کرد. به من زندگی و بدهیاخراج شد. اینکه زنش رو فروخته بود و از طرفی هم فشار 

تونست منو نگاه کنه. مواد و شراب مغزش رو از بین برده بود و براي اي. دیگه نمیگفت تو فاحشهمی

تونست خرج عیاشی هاش رو در بیاره. این همین منو مجبور کرد که تن فروشی کنم. چون اینطوري می

پدرت کاري نداشت، یا این همه بدهی نداشتیم، شاید هیچ داستان بدبختی ماست. اگه اون مدیر با 

  داد.... کدام از این اتفاقات رخ نمی

کردم که آن مدیر بانک حتماً چندین برابر بعد از گفتن این سخنان سکوت کرد. با خودم فکر می

شدم خدا  اند. آنجا بود که مطمئنثروتمندتر شده. آن زن و آن پسر هم قطعاً به موفقیت زیادي رسیده

دهد و ما را به حال خودمان واگذار کرده تا یکدیگر را از بین ببریم. براي هیچکس هیچ کاري انجام نمی

وگرنه چرا باید به خاطر یک بدهی کوچک و یا یک اشتباه، چندین نسل زجر بکشند؟ براي آخرین بار 

زي نگفت. تنها چیزي که دلم به حال مادرم سوخت. سرش را دوباره به زیر انداخت و دیگر هیچ چی

هایی از این زندگی ترسد. ترس او از خودکشی بود. وگرنه رمتوجه شدم این بود که مادرم از مردن نمی

خواست. مشکل این بود که براي پایان دادن به این همه رنج، چیزي بود که او می تنهانکبت بار، مطمئناً 

ورت طبیعی زندگی او را بگیرد. ولی خدا در ترسید. دوست داشت که خود خدا به صاز خودکشی می

  کند. براي همین تصمیم گرفتم که خودم دست خدا باشم. این عالم به هیچ کسی کمک نمی

 5چند روز بعد به خاطر کار ساختمانی، مجبور بودم تا سحر از خواب بیدار بشوم. باید سر ساعت 

  د. رفتم. چنین زمانی به نظرم مناسب بوصبح به ساختمان می
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از خواب بیدار بشوم و بعد از این  4شب، قبل از اینکه بخوابیم، به او گفتم که فردا باید ساعت 

آمد. تو هرچه پیشانی مادرم را بوسیدم. از این کار تعجب کرد. به او گفتم که من هیچوقت از تو بدم نمی

راي اولین بار دیدم که از توانستی براي من انجام دادي. چشمانش پر از اشک شد، مرا بغل کرد و بمی

خندید. چشمانش را بست و به خواب ابدي خندد. سرش را روي بالشت گذاشت. همچنان میته قلب می

  فرو رفت. 

اش نگاه کردم. از خواب بیدار شدم، کمی به چهره 4آخرین باري بود که دیدمش. زمانی که ساعت 

پیکنیک را تا ته زیاد کردم و از کانکس بیرون آمدم.  ها را بستم و گازهیچگاه اینقدر نورانی نبود. پنجره

  کشید. رفت. مرگ راحتی داشت ولی مطمئناً از دست من عصبانی نیست چرا که دیگر رنج نمی

روز بعد، از سر کار برگشتم. جسد او هنوز هم نورانی بود. به اورژانس زنگ زدم و بعد از حدود یک 

کسی مشکوك نشد چرا که گازگرفتگی به خاطر پیکنیک،  چساعت آمدند و جنازه ي او را برند. هی

  هاي شایع میان بدبخت هاست. یکی از مرگ

زمانی به مراسم تشییع جنازه رفتم، براي بار دوم آن دختر را دیدم. بزرگتر شده بود ولی هنوز 

  چشمانش پر از مهر و محبت بود. اما اینبار نه او با من صحبت کرد و نه من با او. 

سال بعد از مرگ مادرم،  5ت مقدر کرده بود که ما باید فقط یکدیگر را در گورستان ببینیم. سرنوش

مادر آن دختر به خاطر ویروس کرونا از دنیا رفت. در طول این پنج سال من به کارگري  1399در سال 

یب و پریشان تر شده بود. دیگر افکار عجیب و غرادامه دادم ولی با مرگ پدر و مادرم، قلبم بسیار سبک

تواند بهتر شود. زمانی که خبر مرگ مادر او را شنیدم، آمد. حس کردم که زندگی میمینبه سراغم 

  دیدم. رساندم. هیچ چیز برایم مهم نبود. باید او را میبراي دیدن او باید خودم را به مراسم می

کرد. خودم را بود و گریه میخوشبختانه توانستم خودم را به مراسم برسانم. سرش را پایین انداخته 

به او رساندم و تسلیت گفتم. ابتدا به من پاسخی نداد ولی چند ثانیه بعد، سرش را باال آورد و با چشمان 

اشک آلودش، به من خیره شد. هنوز هم آن صحنه را به خوبی به یاد دارم. زمانی که با من چشم در 

لرزید. چشمانش هنوز هایم میحس شده است. پاچشم شد، قلبم تیر کشید. حس کردم تمام بدنم بی

پر از مهر و محبت بود. هیچ غروري نداشت. او تنها انسانی بود که چشمانش همیشه فروتن بود. 
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توانستم توانستم آب دهانم را قورت دهم. بعد از چند ثانیه به من گفت که ممنونم. ناراحت بود. نمینمی

  از ناراحتی او را کم کنم. براي همین به لکنت به او گفتم:  با او صحبت کنم ولی دوست داشتم کمی

دانی...شاید به درستی...به خاطر نداشته باشی ولی زمانی که خواهرم مرده بود، شما به من می-

  دلداري دادید...چند سال پیش بود...

من سنگین بود  توانستم به چشمان او نگاه کنم. برايسرش را باال کرد و دوباره به من خیره شد. نمی

  کرد گفت: هایش را پاك میکردم به چشمان او نگاه نکنم. در حالی که اشکبراي همین سعی می

  شما...شما.... همون پسربچه؟ -

  آره من بودم...-

  چقدر بزرگ شدي. -

  این را که گفت قلبم با سرعت بیشتري به تپش افتاد. 

  پس مرا به خاطر دارید، نه؟ -

  آ...آره. -

  بازي کردیم. یادت هست؟ با هم -

  کنی؟ آره. اآلن چکار می-

  هیچی...من کارگر ساختمان هستم. -

  چند سال پیش مادرت رو از دست دادي، واقعاً متأسفم. اونجا یکبار دیگه با هم مالقات داشتیم. -

  بله همینطوره. -

  پدرت هم فوت شد، درسته؟ -

  بله. -
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  دست دادي.  چقدر بد. متأسفم که همه ي خانوادت رو از-

  ممنون. منم متأسفم. براي مادرتون...-

  تونم باور کنم. مادرم همه چیزم بود. ممنون. واقعاً هنوز نمی-

  بله همینطوره. -

  در همین حال پدر او نزدیک شد و با من دست داد. 

  سالم. ممنون که براي مراسم اومدید. -

  کنم وظیفه هست. خواهش می-

  اسمت علی بود، نه؟ -

  قربان.  بله-

  چرا قربان؟ راحت باش. -

  بله. -

  کنی؟ چکار می-

  من کارگر هستم. کارگر ساختمان. -

  آهان. پس خیلی کارت سخته. -

  بله. -

  نگاهی به دخترش انداخت و بعد از چند ثانیه به من گفت: 

  . شمارت رو به من بده تا بتونم باهات تماس بگیرم. شاید بتونم یک کار بهتر برات پیدا کنم-
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داد؟ آن هم وسط مراسم تشییع جنازه از این پیشنهاد شوکه شدم. چرا باید به من پیشنهاد کار می

ي همسرش؟ تعجب کرده بودم ولی شماره ي موبایلم را به او دادم. بعد از اینکه شماره را گرفت، دست 

  دخترش را گرفت و از آنجا دور شد. 

گفتم که حتماً با من نوشتم عوض بشود. با خودم میکردم که قرار است سرتمام شب به این فکر می

توانم زندگی بهتري داشته گیرد و یک کار مناسب به من پیشنهاد خواهد کرد و اینگونه میتماس می

تر شوم. حدود یک توانستم اینگونه به آن دختر نزدیکباشم. اما مهمتر از همه این بود که به نظرم می

خواست. چه انتظاري او مدیر یک شرکت تولیدي بود و مرا براي کارگري میماه بعد، با من تماس گرفت. 

  ام. توانستم داشته باشم؟ خودم فهمیده بودم که براي کارگري آفریده شدهجز این می

من پیشنهاد او را قبول کردم. در هر حال، کار کردن داخل یک شرکت بسیار بهتر از کار ساختمانی 

ود پول بیشتري به من بدهد. از آنجایی که پدرم مرده بود، از خدمت نامقدس بود چرا که حداقل مجبور ب

سربازي معاف شده بودم و به همین خاطر مجبور شد مرا بیمه کند. براي اولین بار استخدام رسمی 

توانم بگویم از آن کار رضایت داشتم ولی حداقل بخش زیادي از مشکالت قبلی من کمتر شدم. نمی

کردم این کار باعث شد که تقریباً افکار پریشان و عجیب و غریب به سراغم نیاید. حس میشد. به عالوه، 

سال در آنجا کار کردم، تا اینکه ورشکست شد. براي  5ام تغییر کند. براي حدود که قرار است زندگی

ها تهایش را اخراج کند. آنقدر وضع اقتصادي کشور بد شده بود که شرکهمین مجبور شد همه ي نیرو

ها باید تاوان آن همه خونخواري خود شدند. حقشان بود. این پولدارها یکی یکی ورشکست میو کارگاه

  افتادند. رسید. آرام آرام به بدبختی میها هم فرا میرا بدهند. کم کم نوبت آن

 24من  1404شود به سال آخر. سال مهمترین چیزي که در آن پنج سال رخ داد، در واقع مربوط می

سال داشتم. تابستان آن سال، دختري که دوستش داشتم براي کارآموزي به آنجا آمد. رشته ي 

آمد تا هم کنار حسابدار، حسابداري خواند. براي همین حدود سه ماه به شرکت میحسابداري می

. غیر اش را بگذراند. در طول این مدت، چند باري با هم برخورد داشتیمبیاموزد و هم واحد کارآموزي

گفتیم تا اینکه یکبار به بخش انبار آمد. مرا صدا زد. اینکه هنوز نام از سالم و علیک چیز دیگري نمی

  کننده بود. به من نزدیک شد و گفت: دانست، واقعاً خوشحالمرا می
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  خسته نباشی. -

  ممنون. -

  تونم ازت یک خواهشی بکنم؟ می-

  ام. است. براي همین فکر کردم اشتباه شنیدهشد که این کلمه را گفته خواهش؟ باورم نمی

  ببخشید متوجه نشدم. چی؟ -

  خواستم ازتون یه خواهش داشته باشم. می-

  ب. . بله حتماً. -

شه شما که با همه ي خواستم اگه میمن براي پروژه ي دانشگاهی باید یک انبار درست کنم. می-

کنید، فهرستی از اجناس با تعدادشون به من هم میاجناس و انبار آشنا هستید، و البته انبارگردانی 

بدید تا بتونم یک انبار توي سیستم حسابداري ایجاد کنم. باید به عنوان پروژه تحویل استادم بدم. 

  خوام. ها و تعدادشون رو میتونید به من کمک کنید؟ لیست کاالمی

به او پاسخ مثبت دادم و او هم  توانست رخ بدهد؟ سریعاًخواستم؟ چه چیز بهتري میدیگر چه می

ها را در تلگرام براي او ارسال کنم. اینجا بود که توانستم شماره ي تلفنش را به من داد تا لیست کاال

پرستم. به عکس ها، هنوز هم مانند بت شماره ي تلفن او را میشماره ي او را بدست آورم. بعد از سال

ها چیزي که موجب شد من این همه سال دوام بیاورم، نکنم. تپروفایل اینستاگرام و تلگرامش نگاه می

  همین شماره تلفن بود. 

ها را براي او فرستادم. بسیار خوشحال شده بود. داخل در عرض یک هفته، نام و تعداد تمامی کاال

تلگرام کلی از من تشکر کرد. ولی دیگر او را ندیدم. چرا که شرکت اعالم ورشکستگی کرد و همه ي ما 

 اخراج شدیم. 

دانم به چه امیدي عاشق او شده بودم. رسیدن من به او تقریباً غیرممکن بود. با اینکه ورشکست نمی

کردم، ها سال دیگر هم کار میآمدند. من اگر صدها به حساب میپولدار وشدند ولی همچنان جز
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ا بهترین و ثروتمندترین مردان توانست بتوانستم خودم را به او برسانم. او در هر لحظه میهیچگاه نمی

توانستم داشته باشم؟ شهر ازدواج کند. هم پولدار بود و هم چهره ي زیبایی داشت. من چه شانسی می

دانستم کردم که شانسی دارم. عاشق شده بودم. میشانس من خیاالت بود. در تخیل خودم، گمان می

تواند وجود داشته باشد؟ کسی را چه چیزي میولی رسیدن به او برایم غیر ممکن بود. از این بدتر ، 

دوست داشته باشی و بدانی که به او نخواهی رسید؟ کم کم متوجه این موضوع شدم. تا آن زمان خودم 

ساز و کار جهان  ،رساند. ولی خیرگفتم که چیزي ما را به هم میزدم. همیشه به خودم میرا گول می

دهد. تمام آفرینش در ها پیوند میها را با بدبختها و بدبختدارها را با پولچنین نیست. جهان پولدار

کار است تا چیزي جز این رخ ندهد. ناامیدي و غم تمام وجود مرا فرا گرفته بود. بعد از ورشکستگی 

  توانستم او را ببینم. شرکت، همان چندبار هم نمی

گذاشت داد. نمیمن امید می ولی نیروي عجیبی در من شروع به شکل گرفتن کرده بود. چیزي به

  گفت که در نهایت به هم خواهید رسید. تسلیم شوم. چیزي به من می

کردم که روزي دست در دست هم، کردم. با خودم فکر میهر شب، قبل از خواب عکس او را نگاه می

سیار خوب کردم. در تخیالتم یک زندگی بها قدم خواهیم زد. مراسم ازدواجمان را تخیل میدر خیابان

رزو مشکلی داشته باشد. آکنم خداوند با تخیل و رام با هم داشتیم. آرزو بود. خیال بود. گمان نمیآو 

توانم خدا درست است که تمام زندگی من پر از درد و رنج بوده است ولی براي داشتن نعمت تخیل، می

ام ولی ي انجام هیچکاري را نداشتهام اجازه را شکر بگویم. به خاطر فقر و بدبختی، در تمام طول زندگی

توانستم بدون اجازه و تحقیر، تا ابد در آن عالم سیر و سلوك کنم. پس ا چیزي بود که میهتخیل تن

  کردند. دانم فقرا چه میداد، نمیگویم به خاطر موهبت تخیل، که اگر نمیخدا را شکر می

هایش را زیر نظر اتمام رسانده. از دور کار دانستم که دانشگاهش را بهکمی از او دور شدم. ولی می

  گرفتم. البته تا جایی که برایم میسر بود. می

ها زمانی حدود دو سال به همین منوال گذشت. من نیز به کار ساختمان برگشته بودم. یکی از شب

خواستم عکس پروفایل اینستاگرام او را چک کنم، متوجه شدم که زیر عکسش نوشته است که می

اي از قلبم کنده شد. حس کردم تمام . با دیدن این کلمه، چشمانم سیاهی رفت. گویی تکه"تاهلم"
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معنا شد. ولی چه انتظاري هایی که داشتم، در یک آن از بین رفت. آینده برایم بیتخیالت و آرزو

در سن  اي زیبا،توانستم داشته باشم؟ مگر چیزیی غیرطبیعی رخ داده بود؟ دختري جوان با چهرهمی

کردم. چرا باید با کسی مثل من ازدواج سالگی ازدواج کرده بود. این من بودم که غیرطبیعی فکر می 23

  کند؟ 

افراد زیادي مثل من وجود دارند. به اطرافم نگاهی انداختم و به خودم گفتم تنها نیستی. پسران 

توانند یک ند. هیچگاه نمیتوانند به معشوق خود برسزیادي هستند که به خاطر پول، هیچگاه نمی

زندگی ساده تشکیل بدهند. فقط به خاطر پول. پس من آدم خاصی نبودم. عشق من نیز، مانند سایر 

در ذهنم، که هیچ چیز مادي در آن وجود  تنهاها یک عشق عبث و بیهوده بود. عشقی ذهنی. من عشق

اگر ذهن ما منشأ مادي داشت، مطمئناً کنم که نداشت، توانستم با او ازدواج کنم. برخی اوقات فکر می

  داشتیم. شد. آنگاه براي رسیدن به معشوق در ذهنمان نیز باید پول میخیاالتمان نیز مادي می

هایم دست بکشم؟ چرا باید در کردم که چرا باید به خاطر پول، یکی یکی از آرزوبا خودم فکر می

ام ینقدر بدبختی و رنج به سراغ من بیاید؟ مگر چه کردهچنین خانواده ي فقیري به دنیا بیایم؟ چرا باید ا

ام؟ چرا باید در چنین کشوري به دنیا بیایم؟ هیچگاه نتوانستم به که مستحق این همه درد و رنج شده

ها جواب بدهد.... کنم کسی در تاریخ بشریت توانسته باشد به آنها پاسخ بدهم و گمان نمیاین پرسش

ها، هیچگاه در طول تاریخ بشریت از هرزه هم در این مشکالت نقش دارند. آن هرزهالبته قطعاً آن زنان 

هاي احمق، اند. زمانی که تمامی وضعیت مملکت چنین بهم ریخته است، این هرزهخودگذشتگی نداشته

 هابرند. همه ي آنبه جاي اینکه کمی از خودگذشتگی داشته باشند، روز به روز توقعاتشان را باالتر می

اند. یک مشت عنتر عملی که براي چسبیدن به یک مرد، حاضرند پدر و مادرشان اند که ملکهفکر کرده

با آن سوراخشان جهان اند. ها هستند. کشور را به فساد کشیدهرا نیز بفروشند. زنان منشأ تمام بدبختی

انتهاي کشنده رقابت بیهاي بدبخت را به یک هایشان، مردبه خاطر ارضا هوس اند. را به گند کشیده

هاي هایی، تمام عمرشان کار کنند. این هرزهها باید به خاطر رسیدن به چنین هرزهاند. مردانداخته

احمق که هیچ کاري بلد نیستند، از بچگی همه چیز به وفق مرادشان است. تا بیست سالگی همه ي 

چسبند تا خرجشان را بدهند. بعد میها دهد. بعد از بیست سالگی به پسرها را پدرشان میخرج آن
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ها ها را بدهد. در این چرخه، آنکنند تا یک مرد بدبخت دیگر تا آخر عمر خرج آنهم ازدواج می

کنند. زنند. از حقوق صحبت میکنند. یک آشپزي ساده هم بلد نیستند ولی مدام غر میهیچکاري نمی

هایشان نبود، در انقالب کشاورزي از راخی بین پاهاي لجن، شما را باید به گاري بست. اگر سوکثافت

کردند. این سوراخ...این سوراخ همه چیز آن هاست. هرچه ها براي شخم زدن زمین استفاده میآن

اند...ولی کنند به خاطر آن سوراخ است...از خودشان هیچ چیزي ندارند...عقل ندارند...احمقمی

ها دروغگوست. در طول تاریخ، اش دروغ است. ذات آنهمه اند.ها جلوي ما را گرفتهگویند مردمی

ها بوده است. تمام تالش مردان ایجاد رفاه براي این اند، فقط به خاطر این هرزههرچه مردان انجام داده

ها از ي سالکنند، نتیجههاي کثیف بوده است. تمام حق و حقوقی که از آن صحبت میلجن

ام...این دانند...آري خودم خواندهها هیچ چیزي نمیست. این هرزهخودگذشتگی مردان بزرگ بوده ا

زنان کثیف از آنجایی که همیشه در خانه خوابیده بودند، به همین جهت مغزشان بسیار کمتر از مردان 

اند، مغزشان براي حل رفتهام. مردان به خاطر اینکه به شکار میپیشرفت داشته است...خودم خوانده

اند، خوابیدهها به خاطر اینکه همیشه در خانه میفت بیشتري کرده است. ولی این هرزهمشکالت، پیشر

کرده است. به همین ها کار میي براي آنرمغزشان نیازي به پیشرفت نداشته. چون همیشه کس دیگ

دست و پایی خودشان را گردن مردان اند. احمقی و بیجهت مغزشان ناقص است. براي همین احمق

دهند ازند. این شگرد و روش آنهاست. هر جنایتی که مرتکب شوند، خودشان را مظلوم نشان میاندمی

ها تجاوز کرد تا ها را باید از دم کشت. باید آنقدر به آناندازند. این هرزهها میو تقصیر را به گردن مرد

نویسم. ظهر شده. باید یام...باید کمی استراحت کنم. چند ساعتی است که دارم مبمیرند.... آه...خسته

  کمی بخوابم. 
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دیر وقت است، باید سریع تر بنویسم. از جزئیات چشم پوشی گیرم. بسیار خب نوشتن را از سر می

دیروز بعد از اینکه کارگاه تعطیل شد، به سمت خانه به راه پردازم. کنم و سریعا به اصل مطلب میمی

و خانه ي من یک فاصله ي نسبتاً زیادي وجود دارد براي همین بقیه ي راه  افتادم. بین ایستگاه اتوبوس

خواهند، چند برابر بیشتر ها باید براي رسیده به جایی که میرا باید پیاده بروم. مثل همیشه بدبخت

  تالش کنند. 

بق دانم چه مراسمی بود ولی طاند. نمیدر میان راه متوجه شدم که داخل یک مسجد مراسم گرفته

کرد. سخنان او توجه مرا جلب کرد، معمول یک آخوند باالي منبر نشسته بود و براي مردم صحبت می

به همین خاطر وارد مسجد شدم. به سخنان او گوش دادم. براي حدود نیم ساعت به او خیره شده بودم. 

زد. این لبی میهاي جادهانم نیمه باز بود و به همین جهت کمی از بزاق دهانم روي کتم ریخت. حرف

ها محله فقیرنشین است. یک مشت بدبخت فقیر جلوي او نشسته بودند و این پیرمرد، از تحمل سختی

ها عبادت است. خداوند براي ها را تحمل کنید. اینگفت که شما باید فقر و سختیگفت. میسخن می

هاي الهی است. خدا امتحاني این مشکالت به خاطر شما سختی قرارداده تا شما را امتحان کند. همه

گفت ما وارد دوران آخرالزمان دهد. میي شما را دوست دارد و به همین خاطر شما را رنج میهمه
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ها را تحمل کنید ایم. براي همین این همه سختی و بدبختی زیادتر شده است. شما باید این سختیشده

کند. کسانی همه ي بدکاران را مجازات میتا خداوند در بهشت پاداش شما را بدهد. در بهشت خداوند 

  اند در بهشت به هرچه آرزو دارند، خواهند رسید. که فقر و بدبختی را تحمل کرده

عجب خدایی است. پس این همه بدبختی به خاطر این است که ما را امتحان کند. چگونه یک بچه 

مکن بر سرش آمده، چه چیزي را هاي ماي که تمام بدبختیساله امتحانش را پس بدهد؟ بچه 12-10ي 

کنند، هیچگاه طعم واقعی ها سخن پولدارهاست. این کسانی که از فقر صحبت میباید جواب بدهد؟ این

خواهند مردم را به فقر و بدبختی عادت دهند تا ثروتمندان پول بیشتر بدزدند. اند. میفقر را نچشیده

هاي خودشان را پنهان کنند. و نگاه کن به و فساد ها این است که با این سخنان دزديتمام تالش آن

کردم. یک مشت حیوان ها را سالخی میتوانستم با یک شمشیر، همه ي آناین مردم احمق. اگر می

کنند، حاصل حماقت احمق. مردم حیوانند. همه ي مردم را باید از بین برد. هرچه که مردم انتخاب می

آورد، شکنجه ها را سر عقل میچیزي که آن تنهام حیوان. است. نگاهشان کن. یک مشت زبان نفه

اند به خاطر فضاي مجازي، ها را شکنجه بدهی تا یک موضوع را بفهمند. گمان کردهاست. باید آنقدر آن

گذارند، بسیار اند به خاطر چندتا کامنتی که زیر پست این و آن میهاي مهمی هستد. گمان کردهآدم

ها براي هیچکسی مهم نیست و قرار است عین سگ جان دانند که نظر آننمی نظرشان مهم است. اما

  ها را باید یکی یکی از بین برد. بکنند. این احمق

ها ارزش دارد؟ واقعاً زندگی این حیوانات ارزش دارد؟ باید چه کسی گفته است که زندگی انسان

ها را کشت. ها ارزش زندگی ندارند. باید آنبسیاري از مردم را از روي زمین حذف کرد. بسیاري از انسان

اند و باید حذف شوند. مثالً در همین کشور ما ها اضافیواقعیت امر این است که بیش از نیمی از انسان

هایی اند. باید کشتشان. اینگونه آنها اضافهلیون نفر از آنیم 50کنند. لیون نفر زندگی مییم 100حدود 

وانند به بهترین نحو به زندگی خود ادامه دهند. شاید شما که این متن را تمانند، میکه باقی می

خوانید بگویید پس اخالق چه؟ انسانیت چه؟ راستش نظر شما مهم نیست. حاال که این متن را می

نویسم و شما در آینده آن را خواهید خواند، بهتر است بدانید که براي هیچکسی مهم نیستید. شما می

اید، دانید. صبح از خواب بلند شدهوانید که اصالً درباره ي زندگی هیچ چیزي نمیهم یک مشت حی
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اید. چند سال است که اید و بعد از آن براي رفتن به مدرسه و یا محل کار آماده شدهصبحانه خورده

 اید که از حیوانات خیلی برترید؟ مگرکارتان همین است؟ همین اآلن خودت حساب کن. حاال فکر کرده

اي شود، در گوشهاید؟ صبح بلند میکنند؟ تا به حال زندگی یک پرنده را دیدهحیوانات چکار می

آید. تا آخر عمرش همین کار را تکرار ریند و براي پیدا کردن غذا در آن منطقه به پرواز در میمی

شوند. عمل می ها حیوانات براي پیدا کردن غذا مستقیماً واردتکند. شما هم همینطور هستید. منمی

تر هستید. چون به طور غذا بخرید. پس شما از حیوانات یک درجه پایین شما باید کار کنید، تا با پول

مستقیم توانایی پیدا کردن غذا را ندارید. ممکن است بگویید پس خانه و رفاه چه؟ باید بگویم که پس 

روند؟ چرا. مگر ه دنبال خانه نمیها بکنند؟ آنبیشتر روي حیوانات تمرکز کنید. حیوانات چه می

ها زمین را اید که مورچهروند؟ ندیدهاید که پرندگان براي ساختن النه، به دنبال چوب میندیده

اید، او هم به دنبال خانه کنند؟ پس فرق شما با حیوانات چیست؟ همانطور که شما به دنبال خانهمی

  است. 

رسد، گیري که فرا میاید؟ فصل جفتانات را ندیدهپرسید؟ آیا جفتگیري حیوعشق؟ از عشق می

هاي شما کنید؟ نرروند. هرکدام سبک خاص خود را دارند. حاال شما چه میحیوانات به دنبال جفت می

گیري که فرا رسید، یک ماده را به خود جذب کنند. ماده هم کنند تا فصل جفتتمام زندگیشان کار می

دانید نیاکان ما براي جذب جنس ماده باید خیلی تالش می شود که قوي باشد.جذب کسی می

ترین نر که در واقع هم از نظر بدنی و هم از نظر قدرت رفتند. موفقاند. باید به شکار میکردهمی

ها را براي خودش توانست بهترین زنها را شکست دهد، همان کسی بود که میتوانست سایر نرمی

ها را انتخاب د؟ قدرت شما پول است. ثروتمندترین مرد، بهترین زنکنیانتخاب کند. شما چه می

توان بویی از عشق استشمام کرد؟ خودتان را گول نزنید. به کند. غیر از این است؟ کجاي این میمی

تان به دنبال پول و رفاهید. براي اینکار حاضرید پدر و مادر خودتان را هم ها. همهخصوص شما زن

دانید که ثروتمندان به دنبال کنید؟ چون مینطور نیست، پس چرا این همه عمل میبفروشید. اگر ای

ها را به خودتان جذب کنید تا بتوانید آندختران خوش هیکل و زیبا هستند. پس خودتان را عمل می

  اش دروغ است. کنید. عشق کجاست؟ عشقی وجود ندارد. همه
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ها مانند کشتن یک پشه اند و از بین بردن آنحیوانها دانید که انسانخودتان در پس ذهنتان می

است. هیچ انسانی ارزش آن را ندارد که بخواهیم خودمان را براي او به خطر بیندازیم. از اخالقیات 

پرسیدید؟ اخالق دروغی بیش نیست. اخالق ابزاري است که انسان با آن همنوعان خودش را گول 

ها را بسازند و به خاطر ها و شهرماد ایجاد کنند، براي اینکه روستاها براي اینکه حس اعتزند. انسانمی

اینکه خودشان را از حمله ي سایر همنوعانشان در امان نگه دارند، چیزي به نام اخالق اختراع کردند. 

اخالق هیچ منفعتی براي انسان ندارد. و بگذارید اینگونه به شما بگویم. هرچقدر بیشتر پایبند اخالقیات 

تر است. این جهان محل تنازع بقاست. به حیوانات بنگرید. تمام تالششان شید، شکست شما قطعیبا

این است که حذف نشوند. انسان نیز همینگونه است. اگر بخواهید پایبند اخالقیات باشید، هیچ چیزي 

پشت کنید،  کسب نخواهید کرد. اما اگر حدود اخالق را بشکنید، از آن عبور کنید و به تمام اخالقیات

ها را حذف کنید. همسایه آنگاه موفقیت از آن شماست. شما براي رسیدن به موفقیت باید سایر انسان

کند. نباید به کسی رحم کنید چرا ي شما یک دشمن است. باید حذفش کنید وگرنه او شما را حذف می

ت که ضامن بقا شماست، خواهید و این پول اسکه ممکن است در آینده شما را حذف کند. اگر پول می

گذارید. بدون هیچ ها میها را از بین ببرید. درست به همانگونه که پا روي مورچهباید سایر انسان

دانید که شما فقط یک تکه گوشت متحرکید. هرچه ترحمی. ترحم و رحمت، توهم است. خودتان می

شیمیایی است. چگونه از فعل و دهید، ساخته ي مغز شماست. مغز شما هم فعل و انفعاالت انجام می

آید؟ خیر امکان ندارد. ما چیزي جز یک تکه انفعاالت شیمیایی، اخالقیات و محبت و ترحم به وجود می

تواند براي ما مهم باشد؟ مردن یک انسان فقط تبدیل گوشت نیستیم. چگونه کشته شدن یک انسان می

  ید. آاي از یک شکل، به شکل دیگري در میشکل است. ماده

ها حذف شود. لولند. باید بخش زیادي از آنها، در جهان کنونی، مانند کرم در هم میهمه ي انسان

باید زیر پا له شوند. همانطور که گفتم، باید رقیبان خود را حذف کنید. قانون این جهان قانون جنگل 

مانند. این قانون است. میها تراند که بقیه را حذف کنند. قويمانند و کسانی موفقاست. کسانی می

پس قوي باشید و بقیه را حذف کنید. اگر حذفشان نکنید، آنگاه فرصت خواهند کرد و به شما با نگاهی 

اي برسید، حذفشان کنید. این بهترین راه است. کنند. قبل از اینکه به چنین مرحلهآمیز نگاه میتحقیر
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ی، چیزي به نام قانون ساخته است، بهتر است که در البته از آنجایی که بشر براي حفظ فاصله ي طبقات

  کنم. خفا دیگران را حذف کنید. همانطور که من اینکار را می

خوانید، گمان نکنید که بین شما و خواهران و برادران و پدران و اي کسانی که این متن را می

ارزش هستند شما همانقدر بیمادرانتان، رابطه ي مقدسی وجود دارد. ابداً اینطور نیست. پدر و مادر 

دانید که دانشمندان ساخته ي مغز است. می تنهاها، که یک سوسک. این روابط و مقدس پنداشتن آن

دانید. شما یک هزارم من هم کتاب ها را نمیگویند؟ بگذارید براي شما توضیح دهم. اینچه می

  گویم خوب گوش کنید. اید. پس به آنچه مینخوانده

اند که طبق نظریه ي تکامل، تمام رفتار ما براي بقا تنظیم شده و به این نتیجه رسیده دانشمندان

کنید که پدر و ام. شما فکر میهیچ ارزش واقعی ندارد. آري چندین کتاب و مقاله در این رابطه خوانده

ه همین کنید که رابطه ي میان شما، یک رابطه ي عمیق عاطفی است. بمادرتان مقدس هستند. فکر می

شوید. ولی ابداً اینطور نیست. بگذارید براي شما این مسأله خاطر براي انسانیت خودتان ارزش قائل می

ورزید، چون براي بقا مجبورید. گمان را تحلیل کنم. شما فقط به این خاطر به پدر و مادرتان عشق می

ریزي شده اش، چنان برنامهنکنید مادرتان عاشق شماست. خیر اینطور نیست. مادرتان براي حفظ نسل

گیرد. پس که به شما عشق بورزد. تمامی عشق او یک مشت دوپامین است که سراسر مغز او را فرا می

شد، آنگاه پدران و مادران، بالفاصله بعد از عشقی وجود ندارد. اگر چنین چیزي در مغز ما تولید نمی

خرج دارد. کدام ابلهی است که بخواهد براي یک  بردند چرا که بچه داريتولد فرزند، او را از بین می

ها ارزش این همه از خودگذشتگی به خرج دهد؟ به همین جهت است که طی میلیونموجود کوچک بی

سال تکامل، مغز به چنین قابلیتی دست پیدا کرده تا مادران و پدران عاشق فرزندانشان بشوند. اینگونه 

قبل شوند. وگرنه سریعاً براي سود و منفعت خودشان او را حذف هاي او را متند تا تمام هزینهحاضر

شد و دقیقاً به همین خاطر است که رابطه ي عاطفی ها منقرض میکردند. اما اینگونه نسل انسانمی

میان والدین و فرزندان شکل گرفته است. شما هم به عنوان یک بچه، از آنجایی که قدرتی ندارید، 

ها احترام بگذارید. این فقط به این خاطر است که غذا و خانه به شما بدهند. ناید تا به آساخته شده

شدند. پس باید ریاکاري مطمئناً دوست ندارید بدرفتاري کنید چرا که اینگونه فوراً از شر شما خالص می
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غم شوند تا عالرکنند که واقعاً دوستشان دارید و به همین خاط حاضر میها فکر میکنید. آنگاه آن

اش همین است. یک ریاکاري عظیم. هیچ عشقی وجود هاي زیاد، از شما محافظت کنند. همههزینه

ندارد. حال اگر این نکته را دریافتید، کشتن پدر و مادر چه ایرادي دارد؟ عشق مصنوعی او که حاصل 

تر هرچه سریعها را بکشیم و مقدار زیادي دوپامین است، چرا باید براي ما ارزشمند باشد؟ باید آن

افتیم. آري اگر مثل سایر ها جلو میاموالشان را تصاحب کنیم. اینگونه با سرعت زیادي از بقیه ي انسان

خورید. اما اگر کودکان بخواهید براي بزرگ شدن و مستقل شدن تالش کنید، آنگاه شکست می

 سالگی با کلی  30ار بود در کنید. ثروتی که قرها را تصاحب میوالدینتان را بکشید، آنگاه ثروت آن

افتید. سال از بقیه جلوتر می 15سالگی به آن برسید و اینگونه  15در  یدتوانآورید، میزحمت بدست

شود که نسبت به بقیه دست باال را داشته باشید و با سرعت و قدرت بیشتري حذفشان همین باعث می

  کنید. 

با ارزش است. اما باید بگویم که رفتار اخالقی شما اید رفتار اخالقی شما بسیار شاید گمان کرده

کنید خیلی انسان بزرگی هستید؟ اینطور اید وقتی به دیگران کمک میپشیزي ارزش ندارد. گمان کرده

به این خاطر کمک  تنهاکنید. شما گیرد؟ اینطور نیست؟ باید بگویم اشتباه مینیست؟ غرور شما را می

ها، به یکدیگر گویند انسانیگري هم به شما کمک کند. آري دانشمندان میکنید، که انتظار دارید دمی

ها نیز کنند تا اگر زمانی خودشان به خطر افتادند، دیگري پاسخ کار نیکشان را بدهد. خفاشکمک می

هاي خون آشامی هستند که براي شکار خون به سایر حیوانات کنند. خفاشبه همین روش عمل می

اند، به هایی که خون زیادي کسب کردهخورند. آناند و برخی شکست میرخی موفقکنند. بحمله می

دهند. اینگونه اگر اند خون بخورند، خون قرض میاند، یا اصالً نتوانستههایی که خون کمی خوردهآن

هاي دیگر، توانند انتظار داشته باشند تا خفاشروزي خودشان هم نتوانستند خون پیدا کنند، می

ها جلوگیري ها خون قرض بدهند و اینگونه از مرگ آنهایی که روزي کمکشان کرده بودند، به آننهما

ها بدون فکر کردن، این کار را انجام شود و خفاشهاي زیاد این رفتار یک عادت میشود. طی سالمی

ها را انجام ینکارکنید؟ خیر اینطور نیست. از سر عادت اهاي خیرتان فکر میدهند. آیا شما به کارمی

  دهید. می
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ها را شکنجه دهیم توانیم آنها هیچ اشکالی ندارد. در واقع باید تا جایی که میبنابراین کشتن انسان

و بعد بکشیم. چرا که انسان ارزش راحت مردن را ندارد. خود خدا انسان را براي رنج کشیدن آفریده 

  است. پس باید شکنجه شوند. 

ها را بکشم. آن کسی که چنین حالی به من دست داد. دوست داشتم همه ي آندیدن این حیوانات 

افزایند. علم ها میدانست که فقرا با زاد ولد زیاد، مدام بر جمعیت احمقباالي منبر نشسته بود، می

کند. اینگونه سلسله ي فقرا ادامه خواهد زایند. فقر مغز کودکان را کوچک میثابت کرده فقرا احمق می

هاي احمق و فقیر، ثروتمندان به دزدي و فسادشان ادامه خواهند اشت. با ادامه داشتن سلسله ي آدمد

  داد. 

ها پر شده است از یک مشت پولدار که براي تحت تأثیر قرار دادن به همین خاطر است تمام رسانه

اسم. از چشمانشان شنگویند. من فقرا را میاند. دروغ میگویند که در کودکی فقیر بودهبقیه، می

دهند که گویی اي جلوه میدانند. فقر را به گونهگویند. فقر را افتخار میها دروغ میفهمم. همه ي آنمی

دانند. اند. همه فقیر بودن را افتخار میتمامی بزرگان و دانشمندان و هنرمندان از دل فقر بیرون آمده

نخوار هستند. ولی براي آرام نگه داشتن یک مشت ها یک مشت پولدار دزد خودر صورتی که همه ي آن

سازند. در صورتی که همه چیز جهان هایی بگویند. از فقر قهرمان میاحمق حیوان، باید چنین دروغ

ها کودکی که هر لیونیها از آن پولدارهاست. ولی کافی است از میان ممال پولدارهاست. تمام موفقیت

روند باالي ها به موفقیت برسد. آنگاه همه ي این آقایان میاز آن میرند، یکیروز در اوج بدبختی می

توانند موفق بشوند؟ پس فقیر باشید. بیشتر تو سري بخورید ها هم میمنبر که دیدید؟ دیدید که فقیر

  ها را بیشتر بدزدیم. تا احتمال موفقیت شما باالتر برود و ما هم پول

توانستم چنین سخنانی را تحمل کنم. باید آن کسی را که یخشم تمام وجودم را فرا گرفته بود. نم

توانستم کاري کنم. این مرا بیشتر . ولی آنقدر شلوغ بود که نمیبردممیباالي منبر نشسته بود، از بین 

کشیدم. از مسجد بیرون آمدم. ناگهان در مقابلم گدایی را اي میکرد. براي همین باید نقشهعصبی می

ها کشید. نزدیک شدم تا ببینم قضیه چیست. من اینگونه گدایک پسربچه فریاد می دیدم که داشت سر

ها کسانی هستند که از خانواده ي خودشان هم براي کسب ثروت استفاده شناسم. اینرا خوب می
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ها براي بدست آوردن پول هایی که از بچهشناسم. گداها را خوب میکنند. مثل پدر کثیفم. من آنمی

ها ها گدا نیستند، ثروتمندند. مثل همه ي ثروتمندان، ثروتشان از جان بدبختکنند. اینه میاستفاد

کنند، متنفرم. باید از بین بدست آمده است. از کسانی که براي رسیدن به ثروت از بقیه استفاده می

  گرفتم. تر شدم و باید جلوي او را میبروند. خشمگین

کرد. متوجه شدم اش براي ایجاد حس ترحم در مردم استفاده میبچهپسربچه، فرزند آن گدا بود. از 

توانستم ساله بود. نمی 40هایش کج بود. خود گدا هم مردي حدوداً ها و پاکه بچه معلولیت دارد. دست

ها نزدیک کردم. براي همین به آنبرسم براي همین باید خشمم را روي این گدا خالی می آخوندبه آن 

   شدم و گفتم:

  

  

  خوردید؟ ،غذا.آقا-

نه به خدا. اآلن دو روزه نه خودم و نه بچم غذا نخوردیم. تو رو خدا کمک کنید. به حق امام زمان کمک -

  کنید. 

  دونی چیه؟ همینجا منتظر بمون تا از خونه براتون غذا بیارم. نگران نباش. می-

  خواي خدا بهت بده. خدا خیرت بده...هرچی می-

ام را عملی کنم. براي همین به توانم به درستی نقشهم که اینجا شلوغ است. نمیناگهان متوجه شد

تر قرار دارد. گفتم که من باید خودم را به خانه برسانم تا براي ي من دوتا کوچه پاییناو گفتم که خانه

هم. از آنجا ي من برسان تا به تو غذا بدشما غذا بیاورم، براي همین تو هم آرام آرام خودت را به کوچه

دور شدم. وارد خانه شدم و کمی ساندویچ درست کردم. بالفاصله ماشینم را روشن کردم تا دوباره به 

ام بسیار خاص بود و به همین خاطر وسایل مورد نیازم را نیز، داخل صندوق سمت آن گدا بروم. نقشه

  عقب گذاشتم. 



نایطباخ یعل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

154 

 

  ها گفتم: بودند. کسی نبود. به آندر طول این مدت، آن دو نفر خودشان را به کوچه رسانده 

متأسفانه چیز زیادي داخل خونه نداشتم. فقط همین دوتا ساندویچ کوچیک برام مونده بود، ولی یک -

  فکري دارم. بهتره بریم رستوران. 

  خدا خیرت بده. کاش همه مثل شما آقا بودند. خدا خیرت بده. -

ام. مانند زالو از ها زندگی کردهها با آناسم. سالشنها را میکند. من این آدمدانستم قبول میمی

  کنند. هر فرصتی استفاده می

ها را در آوردم و به آن دو دادم. با ولع خوردند. چند دقیقه بعد هر دو وارد ماشین شدند. ساندویچ

و ها مواد بیهوشی ریخته بودم. ساعتی بعد، هر دو را دست بیهوش شده بودند چرا که داخل ساندویچ

کند. تقریباً پا بسته، روي زمین گذاشته بودم. بیرون از شهر بود. محلی که هیچکس از آن عبور نمی

  وسط بیابان بودیم. خب حاال وقت انجام نقشه است. 

هایش کج ها و پاسالش بود. معلولیت داشت. دست 10یا  9کنم کارم را با پسربچه آغاز کردم. فکر می

ري، به شدت الغر بود. آنقدر الغر بود که گویی روي یک اسکلت پوست بود و به خاطر فقر و بیما

توانست دانست اوضاع از چه قرار است. دهانش بسته بود و نمیاند. کمی به او نگاه کردم. نمیکشیده

چیزي بگوید. به چشمانش خیره شدم. هنوز براي اینکه ذاتش را نشان بدهد خیلی زود بود. ولی من 

خواهد به این زجر کشیدن به نفع خودش بود. تا کی می شد.نداشتم. باید حذف میکاري به چشمانش 

خواستم او را از بین ببرم راضی بود. خود من در ایام کودکی و نوجوانی ادامه دهد؟ مطمئناً از اینکه می

  ها آرزو داشتم که بمیرم. مطمئناً او هم چنین آرزویی دارد. براي همین به او گفتم: بار

دانی آن آخوند چه شوي. میخواهم راحتت کنم. از این زندگی نکبت بار راحت میران نباش. مینگ-

کنم. دیگر قرار نیست گدایی کنی. روند. پس نگران نباش. تو را راحت میگفت؟ همه به بهشت میمی

  خواهی، خواهی رسید. در بهشت به هرچه می

رنج از دنیا برود. دست راستش را گرفتم. همانطور  ولی بشر براي رنج آفریده شده است. پس باید با

ها سه نقطه براي حرکت دارند. یکی مفصل آرنج، یکی مفصل مچ و یکی هم مفصل دانید دستکه می
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دهند که دست ما حرکت کند. با دو دستم، استخوان دستش را گرفته شانه است. این سه نقطه اجازه می

آنجایی که بچه بود و همچنین به خاطر معلولیت و فقر، آوردم. از بودم. حاال باید فشار می

خواست. زور زدم و صداي شکستن هایش ضعیف بود براي همین زور زیادي نمیاستخوان

اید یک تکه چوب را بشکنید؟ هایش به گوشم رسید. آري شکست. تا به حال تالش کردهاستخوان

ها را بشکنید. چوب دراز است و د چوبشاید در تفریحات براي درست کردن آتش مجبور شده باشی

آورید. گیرید و فشار میمجبورید به دو قسمت تقسیمش کنید. سر و ته چوب را با دو دست خود می

شکند و حاال شما دو تکه چوب در اختیار دارید. استخوان دست او هم به همین صورت چوب از وسط می

ان بازوي او را گرفتم. فشار آوردم و باز هم از کرد. حاال اسخوشکست. دستش ول شده بود. گریه می

توانست از دست راستش استفاده کند چون هم استخوان بازو و هم استخوان وسط شکست. دیگر نمی

دستش شکسته بود. حاال نوبت دست چپش است. استخوان دستش را گرفتم و باز هم فشار آوردم. 

کست صداي چوب بود. استخوان بازوي دست صداي تق داد. این صداي شکستن بود. درست مانند ش

  چپش را هم شکستم. 

میرد. دادم. این بچه بود. زود میتر کارم را انجام میهایش بود. باید سریعهاي پاحاال نوبت استخوان

براي همین سریعاً استخوان ساق پایش را با دو دست گرفتم. فشار آوردم ولی نشکست. باز هم زور زدم 

تر است براي همین پاي راستم را گذاشتم وسط ساق پایش و مکت. استخوان پا محولی فایده نداش

اید؟ براي شکستن هاي بزرگ را شکستهسپس با دو دستم فشار آوردم. شکسته شد. تا به حال چوب

گذارید و سپس با دو دست چوب را ها مجبورید از پا استفاده کنید. پاي خود را روي وسط چوب میآن

شود. ساق پاي او نیز به دو نیم کشید. اینگونه چوب به دو نیم تقسیم میپاي خود میدر جهت کف 

  تبدیل شد. 

مرد. با همین چند حرکت، توانستم این کار را با پاي دیگرش هم انجام دهم، چون از درد مینمی

داخل صندوق عقب هایم را نیز عملی کنم. از تشنج کرده بود. باید تا قبل از اینکه بمیرد، بقیه ي نقشه

ي مویی برداشتم و فوراً خودم را به باالي سر پسربچه رساندم. قرار بود راحت شود پس باید یک اره

ها زد ولی چون دستایی با دقت تمام انجام شود. بیچاره به خاطر درد شدید، دست و پا میهاین کار ن
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کشید. متوجه تش را به زمین میبراي همین فقط پاي راس ،خوردو پاي چپش شکسته بود و تکان نمی

توانست دور شود براي همین شدم که آن گدا سعی دارد سینه خیز از آنجا فرار کند ولی زیاد نمی

  توجهی نکردم. 

کنند، دستم اره را گذاشتم روي کاسه ي زانوي پاي راستش. همانطور که یک تکه چوب را اره می

شت و استخوانش واقعاً دلنواز بود. پایش را قطع شروع به عقب و جلو رفتن کرد. صداي خش خش گو

توانست توانست راه برود و نه میهایش کردم. دیگر نه میخواستم تا نصفه بریده شود. رنکردم. فقط می

دستش را براي گدایی کردن جلوي کسی دراز کند. این بهترین خدمتی است که تا به حال کسی به او 

  کرده است. 

تم. بیش از چند متر نتوانسته بود دور شود. از پایش او را گرفتم و دوباره به سمت نگاهی به گدا انداخ

ماند ماشین کشیدمش. دوباره به سمت پسربچه نگاهی انداختم. مطمئناً چند دقیقه بیشتر زنده نمی

  براي همین کارم را با گدا شروع کردم. 

ها. ماس کردن است. برعکس پولدارابتدا به چشمانش نگاه کردم. چشمان فقرا همیشه در حال الت

توان ناامیدي و التماس را در چشمانشان فقرا مشاهده کرد. من از این نگاه هم متنفرم. همیشه می

  داند. چیز مینگاهی که همیشه خودش را بدبخت و بی

، از داخل صندوق عقب، کیفی را بیرون آوردم تا کارم با این گدا را شروع کنم. ابتدا از داخل کیف

اش نشستم. با دست چپم صورتش یک بسته تیغ بیرون آوردم. طرح جدیدم واقعاً جذاب بود. روي سینه

اش را بریدم. را نگه داشتم. تیغ را گذاشتم زیر پلک پایینی چشم راستش. با حرکتی آرام، پلک پایینی

ی او را نیز بریدم. کمی خون آمد ولی توانستم پلک پایینی چشمش را بکنم. با حرکتی دیگر، پلک باالی

همین کار را با چشم چپش هم انجام دادم. اي کاش این ایده زودتر به ذهنم رسیده بود. دیگر نیازي 

  نداشتم براي باز نگه داشتن چشمش، از چسب استفاده کنم. حاال براي همیشه چشمانش باز بود. 

گونه نور خورشید خوب به چشمانش نگاه کردم. سرش را به طرف نور خورشید چرخاندم. این

توانست پلک بزند. تیغ را آرام آرام نزدیک تخم چشمش گرفتم. شد و نمیمستقیماً وارد چشمش می
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  سطح تیز تیغ را به آرامی روي سفیدي تخم چشم راستش گذاشتم. به او گفتم: 

  شه. پس به من نگاه کن. حرکت نکن. احمق کثیف. اگه چشمات رو حرکت بدي، پاره می-

کرد چشمانش را حرکت دهد. اما تیغ را برداشتم. ه من خیره شد. از ترس جرات نمیچشمانش ب

دست راستش را گرفتم. انگشت اشاره ي او را در مشتم نگه داشتم و تیغ را گذاشتم روي ناخن انگشت 

دم. او. به آرامی شروع کردم به حرکت دادن تیغ. فرصت زیاد بود. براي همین به آرامی اینکار را انجام دا

ایت، ناخن او مقاومتش را از دست داد و تیغ به گوشت انگشتش هشد. در نناخن او آرام آرام سوراخ می

رسید. ادامه دادم. تازه درد را احساس کرد. به حرکت دادن تیغ ادامه دادم تا اینکه سطح تیغ به 

به خش خش کردن دادم. استخوان انگشت او رسید. ادامه دادم. تیغ را روي استخوان او حرکت می

  توانست سطح استخوان او را سوراخ کند. توانست استخوان او را ببرد ولی قطعاً میافتاده بود. تیغ نمی

تیغ را روي دندان . دهانش را باز کردم و اما کافی بود. براي همین به سرعت تیغ را بیرون کشیدم

(آنجایی که غذاها را  جلوي او ن هايي دندا.بعد از آن با تیغ سعی کردم تا قسمت برندهکشیدمهایش 

کردم تیغ را با سرعت زیادي عقب و جلو می پاره می کند و سطح نازکی دارد) را با تیغ سوراخ کنم.

دوباره گذاشتم روي   ولی خیلی دندان او را سوراخ نکرد. براي همین از این کار دست کشیدم و تیغ را

ي قرنیه ي چشم او قرار گرفت. با یک حرکت سریع، تیغ تخم چشم راستش. اینبار سطح تیغ، دقیقاً رو

را حرکت دادم. تخم چشم او پاره شد. از داخل تخم چشم او کمی ماده ي سفید بیرون ریخت. سریعاً 

  تیغ را روي چشم چپش گذاشتم. ولی حرکت ندادم. دیگر کار با تیغ کافی بود. 

ربه خورده است؟ چشم عضو خوبی است. در دانم تا به حال به چشم شما ضقاشقی را برداشتم. نمی

گذارد درد زیادي بکشید. فقط یک حس کوبیدگی در دارد. نمیبرابر ضربات خودش را خوب نگه می

شد. براي همین با پشت قاشق به آرامی به تخم چشم او ضربه زدم. ضربه آرام بود. چشم شما ایجاد می

با  که جان سالم به در ببرد. ولی قطعاً درد دارد چرا تواند از چنین ضرباتیاي خود، میبا خاصیت ژله

ضربه، گدا شروع به تکان خوردن کرد. قاشق را بار دیگر باال بردم و اینبار با قدرت بیشتري به چشمش 

ضربه زدم. باز هم چیزي نشد. ولی قطعاً درد بیشتري داشت. دوباره با قاشق ضربه زدم. چندین بار با 

هاي چشمش بیرون ربه زدم. فقط سفیدي چشم او سرخ شده بود. همه ي رگقاشق به تخم چشم او ض
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ضربه  قزد. ولی آسیب زیادي ندید. قدرت ضربه را بیشتر کردم. دوباره زدم. باز هم زدم. دوباره با قاش

تري به تخم چشم او وارد کردم. تخم چشمش کمی تغییر شکل داده بود. حالت له شدگی به ي محکم

  من به ضربه زدن ادامه دادم. آنقدر ضربه زدم که تخم چشمش له شد. خود گرفت. ولی 

کار چشمانش تمام شد. چکش و میخ را برداشتم. میخ را روي دندان آسیاب فک پایینی او گذاشتم 

هاي جلوي فک باالیی او را به دندانش فرو رفت. با انبر، سه تا از دندان خو آنقدر ضربه زدنم تا اینکه می

  هاي او میخ فرو کردم. با قیچی هر دو گوش او را بریدم. جاي این سه دندان، به لثهکشیدم. به 

هاي او را در آوردم. یک میخ بزرگ به کف پاي راست او فرو کردم. با انبر، انگشت پاي او را کفش

خرد گرفتم و شروع کردم به پیچاندن. همین کار را با سه انگشت دیگر پاي او انجام دادم. انگشتان او 

توانستم بپیچانم تا خرد شود. براي همین با چکش آنقدر به شد ولی انگشت بزرگ پاي او را با انبر نمی

  شست پاي او ضربه زدم تا له شد. 

با انبر زبانش را بیرون آوردم و چندین سوزن وارد زبانش کردم. در همین حال، نگاهی به آن پسربچه 

ها کردم و دوباره به شه جان سگ دارند! براي همین گدا را رها همیانداختم. هنوز زنده بود. بدبخت

کردم، براي سراغ پسربچه رفتم. کمی به او نگاه کردم. براي تمام کردن کارش، باید راه جدیدي پیدا می

ي همین تصمیم گرفتم از میخ استفاده کنم. یک میخ خیلی بزرگ برداشتم و گذاشتم روي قفسه

به آن ضربه زدم و در نهایت میخ مستقیماً وارد قلبش شد. بعد از کمی اش. با چکش چندباري سینه

  رود. خرخر کردن، جان داد. راحت شد. دیگر نیازي نیست رنج بکشد. حاال به بهشت می

دانم تا به سریعاً به سمت گدا برگشتم. پیراهن او را پاره کردم. با چاقو پوست شکمش را بریدم. نمی

اید یا نه، ولی پوست شکمش را به همانگونه کندم. زنده زنده، پوست ا دیدهگوسفند ر تحال کندن پوس

شکم او را گرفتم و آنقدر کشیدم که در نهایت کنده شد. آنقدر درد داشت که خودش را خیس کرد. 

هایش به خوبی قابل دیدن بود. سریعاً به سمت ماشین رفتم تا ابزار نهایی را بردارم. یک دقیقه هم روده

کرد تا فرار کند. همین تکان خوردن موجب لی وقتی برگشتم این گداي احمق داشت تالش مینشد و

شد. سریعاً هایش روي زمین کشیده میهایش بیرون بیاید. بخشی از رودهشده بود که کمی از روده

مرد. براي همین درب چیزي که دستم بود را باز کردم. یک بطري دست به کار شدم. چون داشت می
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اش. از تکس یک و نیم لیتري بود. در آن را باز کردم و تمام وایتکس را خالی کردم روي دل و رودهوای

اش آرام آرام داخل خورد ولی با دست نگهش داشتم تا تکان نخورد. دل و رودهدرد شدید، تکان می

و را در خود حل ا امعاء و احشاءشد. ولی اسید این محلول آنقدر قوي نبود که همه ي ها حل میوایتکس

  کند ولی به نظرم کافی بود. چون بعد از مدتی همه ي دل و روده ي او به هم چسبیده شد. 

  توانست از کسی سوء استفاده کند. بعد از دقایقی مرد. حاال دیگر نمی

بعد از ظهر بود. حاال زمان آن بود  2سوار ماشین شدم و سریعاً خودم را به خانه رساندم. تازه ساعت 

به حساب رئیسم برسم. مدیر کارگاه. بیش از حد در این دنیا خوشحال بوده است. باید جلوي او را  که

خواهم سرش را ببرم. گرفتم. از چند روز پیش، از آن روزي که با آن هرزه آنگونه رفتار کرد، میمی

و کار کرد. همه ي ام. نباید براي دزدان کثیفی مثل اام؟ احمقچگونه این همه وقت براي او کار کرده

شد. کشتم. باید ادب میتر او را میند. باید هرچه سریعها دزدثروتمندان مثل هم هستند. همه ي آن

منتظر ماندم. براي اینکه خودم را به او برسانم، یک نقشه ي عالی طراحی کرده  4براي همین تا ساعت 

  به او زنگ زدم.  4بودم. ساعت 

  تم. سالم جناب مدیر. صادقی هس-

  سالم چی شده؟ چه خبر؟ -

  چیزي نیست جناب مدیر...فقط...فقط باید یک موضوع مهم در مورد خانم اسدي به شما بگم. -

  چیه؟ به پلیس گفتی؟ -

  نه...نه...پلیس فعال نباید بفهمه. اول باید به شما بگم. -

  چی؟ خب بگو. -

  شه. باید حضوري بگم...اینجوري نمی-

  طیل شدیم. فردا هم که جمعه هست. پس شنبه باید بگی...خب، حاال که دیگه تع-

  نه، نه، نه...باید همین امروز بگم...-
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  کرد. کمی مکث کرد. داشت فکر می

  ي ما یک پارك کوچیک هست. بیا تا بریم اونجا صحبت کنیم. خواي بیاي اینجا؟ کنار خانهخب...می-

  ممنون قربان...تا نیم ساعت دیگه میام. خداحافظ-

ها رفته بودم. البته هیچوقت مرا به داخل خانه بالً به خاطر مسائل کاري چندباري به خانه ي آنق

دعوت نکرد و همیشه مجبور بودم بیرون منتظر بمانم. کثافت پولدار، یک خانه ي بسیار بزرگ و مجلل 

خانه ي او حرکت  دارد. اما همین براي من کافی بود. وسایل مورد نیازم را داخل کیف گذاشتم و به سمت

به آنجا  4,30کردم. زمانی که به خانه ي او رسیدم، کل کوچه را نگاه کردم. هیچکس نبود. حدود ساعت 

کند. یک بچه دو سه ساله هم دارد. فرزند دیگر او زندگی می تنهادانستم که او با همسرش رسیدم. می

ستم، شوکر را گرفته بودم. کیفم را نیز به به کانادا رفته. براي همین نگرانی زیادي نداشتم. با دست را

ها را به صدا در ام انداخته بودم. دست راستم را کمی پشت سرم پنهان کردم و زنگ خانه ي آنشانه

  آوردم. همسرش جواب داد. 

  اقی قرار مالقات داشتم. ثمن صادقی هستم. با جناب می-

  از پشت آیفون جواب داد. 

  . رسنیآهان...بله اآلن خدمت م-

کند. بعد از حدود یک دقیقه، صداي پاي منتظر ماندم تا بیاید. معلوم است که در را براي من باز نمی

او را شنیدم. به محض اینکه در را باز کرد، در را هل دادم و شوکر را گذاشتم روي سینه ي او. بالفاصله 

تم و به سمت خانه دویدم. خانه خشک شد و به زمین افتاد. سریعاً در را بستم. کیفم را روي زمین گذاش

  گذشتم. وارد خانه شدم. فریاد زدم: ها یک حیاط بزرگ داشت که ابتدا باید از آن میي آن

  خانم میثاقی...خانم میثاقی...شوهرتون افتاد...فکر کنم سکته کرد. -

کشیدم.  فرصت نداشتم تا داخل خانه به دنبال او بگردم، به همین خاطر با این نقشه او را بیرون

خواست به سمت حیاط برود ولی من با خودش را نشان داد. با عجله بدون اینکه به من نگاه کند، می

  شوکر او را به زمین انداختم. فوراً به حیاط برگشتم و جناب مدیر را به داخل خانه کشیدم. 
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رگی داشتند. ها، یک خانه ي بسیار بزرگ بود. مثل همه ي ثروتمندان، آشپزخانه ي بزخانه ي آن

یک میز بزرگ وسط آشپزخانه قرار داشت. میز را بیرون بردم. وسط آشپزخانه را خالی کردم. آن دو را 

ها را روبروي هم قرار دادم. نقشه ي خاصی هایشان را بستم. صندلیروي صندلی گذاشتم و دست و پا

ام. به حال طراحی کرده براي آن دو نفر طراحی کرده بودم که بدون شک بهترین نقشه ایست که تا

  همه چیز سر جاي خودش بود. 

ام و تالش زمانی که آن دو نفر به هوش آمدند، مرا دیدند که یک بچه ي دو سه ساله در دستم گرفته

زده کنم تا او را بخندانم. مطمئناً از دیدن من تعجب کرده بودند ولی بیشتر از دیدن آن بچه حیرتمی

جناب رئیس به محض اینکه بچه را دید، مانند یک حیوان  !چه ي خودشان بودشدند. چرا که ناسالمتی ب

وحشی شروع به تکان خوردن کرد. به قدري تکان خورد که صندلی هم به حرکت افتاد. بچه را گذاشتم 

شپزخانه آورده بودم. به جناب مدیر نزدیک شدم و صندلی آز کوچکی که از سالن پذیرایی به یروي م

  دم. به آرامی در گوشش گفتم: او را درست کر

  برم. ات را جلوي چشمانت میاگر باز هم تکان بخوري و جاي صندلی را به هم بزنی، سر بچه-

خفه شد. او و همسرش جلوي هم نشسته بودند. حدود دو متر فاصله داشتند. همسرش خشک شده 

جمالت را براي او هم تکرار  دانست اوضاع از چه قرار است. به او نزدیک شدم و همینبود. هنوز نمی

  کردم. 

ایستادم و به جناب مدیر اي میچرخیدم. لحظهها میزدم. دور آنآرام آرام داخل آشپزخانه قدم می

تر کارشان را تمام کنم ولی خواستم هرچه سریعشدم. بسیار عصبانی بودم. مییا همسرش خیره می

  ت همسر مدیر زدم. بود. یک سیلی به صوراینگونه دیگر لذت بخش نمی

بندم که تا به حال گریه آور بوده است؟ شرط میهرزه ي کثیف. کدام بخش از زندگی تو، درد-

  اي. هرزه ي کثیف. خواستی، رسیدهنکردي. همیشه به هرچه می

  به جناب رئیس نگاه کردم. 
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تا همچین  دزد کثیف. با پول من، دختر جندت رو فرستادي خارج، نه؟ از چند نفر کار کشیدي-

خواهید، ها همیشه از برده کردن بقیه به هرچه میهاي پولدار. شما پولداراي بخري؟ کثافتخانه

خواسته بهش رسیده، نه؟ تا حاال گریه هم نکرده، نه؟ فکر کردي دنیا رسید. زن جندت هرچی میمی

ي ر بکشید. قراره همهي تمام عمرتون زجاینطوریه؟ نه، نه، اشتباه کردي. امروز قراره به اندازه

رسی؟ نه؟ هر زنی رو خواي میینجا باال بیارید. کثافت. با پول به هرچی میهایی که داشتید رو، اخوشی

هایی مثل تو هستند. مثل ها دنبال پولدارتونی باهاش بخوانی، نه؟ همه ي دخترکه بخواي، سریعاً می

   قراره تو رو هم بکشم. دونی چی شده؟ خودم کشتمش. حاالاون هرزه، اسدي. می

لرزید. فهمیده بود که کار جدي است. چشمان که گفتم چشمانش گرد شد. از ترس میرا این جمله 

شوند. ولی بینند، فروتن میها زمانی که خودشان را در تنگنا میمغرورش حاال فروتن شده بود. پولدار

ت. وگرنه در حالت عادي آنقدر به فقرا فایده ندارد. چنین تواضعی فقط به خاطر ترس و حفظ جان اس

هاي نجس، آنقدر به خودشان مغرور هستند ها هستند. این کثافتفروشند که گویی خداي آنفخر می

کند. ها را مسموم میکنند تنفس فقرا، آنها فکر میشوند با فقرا در یک محیط باشند. اینکه حاضر نمی

رسوم فقرا شریک باشند. به همین جهت است که ثروتمندان  ها حتی حاضر نیستند با رسم واین کثافت

گیرند. جشن نوروز مال فقراست. جشنی است که در آن فقرا هم به جاي نوروز، جشن کریسمس می

گیرند، ولنتاین را ها براي آنکه لباسشان نجس نشود، کریسمس را جشن میسهیم هستند. این کثافت

کنند. اینگونه با فقرا هیچ اشتراکی نخواهند داشت. ز فقرا جدا میه خودشان را انگیرند. اینگوجشن می

کنند تا هرجور شده، خودشان را از بقیه ي مردم جدا کنند. به همین جهت تمام تمام تالششان را می

  هاي لجن. به مدیر گفتم: ها متفاوت است. کثافتآیین و رسم و رسوم آن

ات را رم. باید تخم چشمش را بخوري وگرنه بچهخواهم تخم چشم چپ زن جندت رو در بیامی-

  کشم. می

  ها از دست من فرار کنند. فریاد زدم: هر دو وحشت کردند. فهمیدند که قرار نیست به این آسانی

  فهمیدي؟ ...فهمیدي؟ ...فهمیدي؟ ...-
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به نشانه  د ولی با سرعت سرش رازیلرکردم. از ترس به خودش میتر میهربار صورتم را به او نزدیک

  ي تأیید تکان داد. 

آفرین. حاال خوب گوش کن. باید دهنت رو باز کنم. اگه جیغ بزنی، چشماي بچت رو در میارم. -

  فهمیدي؟ 

اي را که دور دهانش بسته بودم، باز کردم. بالفاصله به سمت زنش سرش را تکان داد. به آرامی پارچه

هایش را محکم بسته بود. ولی کرد. پلکمقاومت میرفتم. یک قاشق کوچک را به چشم او فرو کردم. 

فایده نداشت. قاشق وارد حدقه ي چشم او شد و با یک حرکت، تخم چشم او را بیرون کشیدم. بدون 

فوت وقت، تخم چشم او را گرفتم و به سمت جناب مدیر رفتم. سریعاً تخم چشم را به دهانش فرو کردم. 

توانست قورت دهد. ولی را داخل دهانش نگه داشت. نمیکرد. جناب مدیر چشم همسرش گریه می

  داد. خشک شده بود. فریاد زدم. جوید و بعد قورت میداد. باید مینباید قورت می

  باید بجوي احمق. مثل غذا باید آن را بجوي و بعد قورتش دهی. زودباش...زودباش...زودباش...-

ي مادرش هم به گوشم رسید. فریاد من، 	زهي بچه شنیده شد. صداي زودر همین حین صداي گریه

هاي آن هرزه، یک هارمونی فوق العاده تشکیل داده بود ولی این هارمونی بهم خورد. صداي بچه و زوز

چون جناب مدیر نتوانست چشم را بخورد و به همین جهت استفراغ کرد. عصبی شدم. قیچی را 

  برداشتم و به سراغ نوزاد رفتم. مدیر فریاد زد: 

  خورم.... ولش کن...کمک.... نه...نه.... تو رو خدا نه...می-

  اش خیره شدم. گفتم: دوباره سمت مدیر برگشتم و با خشم زیاد به چهره

  خواهی سرش را ببرم، نه؟ ات را بکشم، نه؟ میخواهی بچهمی-

  ن چیکار کردم...مخوام...تو رو خدا ولش کن...مگه نه...نه نمی-

  خفه شو کثافت. -
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کرد. پسر بود. ک سیلی به او زدم و دوباره دهانش را بستم. با قیچی به سراغ نوزاد رفتم. گریه میی

هایش پاي چپش را گرفتم و با قیچی انگشت کوچک پاي چپ او را بریدم. معلوم بود که هنوز استخوان

ا گاز گرفته محکم نشده چرا که با فشار کمی، انگشتش کنده شد. جناب مدیر با تمام قدرت پارچه ر

هاي نوزاد بیشتر شد ولی سریعاً با دستمال، خواست به سمت من بیاید. گریهخورد. میبود و تکان می

  مرد. محل زخم او را پانسمان کردم. نباید می

  به سمت مدیر رفتم. گردنش را گرفتم و گفتم: 

  خوب گوش کن، حاال...حاال باید سینه ي زنت رو بخوري...فهمیدي؟ -

کرد. پیراهن او را پاره کردم و با چاقو، سرش را به عالمت تأیید تکان داد. همسرش گریه می سریعاً

ها اش را به با چاقو تکه تکه کردم و یکی از تکهسینه ي راست او را بریدم. سینه ي بزرگی داشت. سینه

ا دستمال محل پیچید. برا داخل ماهیتابه، روي گاز با روغن سرخ کردم. همسرش از درد به خود می

بریدگی را بستم تا خونریزي نکند. با چنگال آن تکه سینه را برداشتم و به سمت جناب رئیس رفتم. 

  دهانش را باز کردم. به محض اینکه دهانش را باز کردم، دوباره استفراغ کرد. 

  خواي سر بچت رو ببرم؟ احمق...احمق...احمق...می-

   خورم. . بده...ببخشید.نه...نه...می-

تکه ي سینه به خوبی سرخ شده بود. با چنگال آن تکه گوشت را داخل دهانش گذاشتم. باز هم 

ریزي داد تا فکش تکان بخورد، چرا که براي خوردن چنین چیزي برنامهخشک شد. مغز او اجازه نمی

  نشده بود. 

  زودباش...اول باید آن را بجوي و بعد قورت بدي. -

توانستم لبه کرد و شروع به جویدن کرد. اکراه را در چشمانش میپس از چند ثانیه، به خودش غ

ایت سینه را هخواست باز هم استفراغ کند. ولی جلوي خودش را گرفت. در نببینم. چندبار عُق زد. می

  شناختم. شروع کردم به خندیدن. گفتم: قورت داد. از شادي سر از پا نمی
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هایی که من ی کردي؟ این زجر تو در برابر زجرخب؟ حاال که چی؟ فکر کردي خیلی کار بزرگ-

هاي خودت، زبانت را با تمام قدرت گاز بگیري. کشیدم هیچی نیست. ولی بد نبود. حاال باید با دندان

  باید آنقدر فشار بیاري که زبانت کنده بشه. زن جندت باید اونو بخوره. 

  گی.... ول ك...نه...چی می-

به سمت نوزاد رفتم. سریعاً با قیچی انگشت کوچک پاي راست او را با مشت به صورت او کوبیدم و 

  هایش کنم. ولی فایده نداشت. زد که ربریدم. مدیر فریاد می

  خب. حاال چی؟ زودباش. باید زبونت رو گاز بگیري تا کنده بشه. زودباش. -

  تون...نمی-

  زد. نوزاد را بلند کردم. جیغ می

  دم. کن...انجام می باشه...باشه...ولش کن...ولش-

کرد تا زبانش را ببرد. ولی هایش تالش میجناب مدیر، زبانش را بیرون آورده بود. با دندان

ریزي ویرانی برنامه-توانست چنین دستوري صادر کند. مغز انسان براي خودتوانست. مغزش نمینمی

ردم. حاال کامالً لخت شده بود. آلت توانست. براي همین نوزاد را برداشتم. پوشاك او را در آونشده. نمی

شد با انگشت هم آن را کند. ولی نوزاد را به طرف پدرش گرفتم. با دست او آنقدر کوچک بود که می

کنم بیش از دو سه چپم نوزاد را نگه داشتم و با دست راستم قیچی را. آلت کوچک او را که فکر نمی

  سانت طول داشته باشد را، بین قیچی گذاشتم. 

نه بعداً بره دنبال دخترا. آره، توبرم. دیگه نمیزودباش، اگه زبونت رو نکنی، کیر بچه جونت رو می-

  تونه با پول بره دنبال دخترا...زودباش...زودباش...بچت نمی

کرد. شد. نوزاد گریه میتر کردم. با یک فشار کوچک بریده میو دو لبه ي قیچی را به آلت او نزدیک

ها با هم مخلوط شد و به جناب مدیر زدم. همه ي این صداکرد. من نیز فریاد میمیهمسرش هم گریه 

زده بود و سرانجام با فشار اش بیرونهاي پیشانیکشید، رگنیرویی تازه بخشید. فشار آورد، زوزه می
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. کردنگاه می اي از زبانش به زمین افتاد. سرش را باال کرده بود و به منهایش، زبانش را برید. تکهدندان 

ي هایش کن. دهان پر از خونش منظرهگفت که دیدي؟ دیدي که انجام دادم؟ حاال رچشمانش به من می

 آلتترین چیز این بود که در حالی که به فرزندش خیره شده بود، من با قیچی جذابی بود. ولی جذاب

رد توانسته او را نجات دهد. کاي که فکر میاو را بریدم. درست جلوي چشمان پدرش و درست در لحظه

گفت که من با این کار توانستم جان فرزندم را نجات دهم ولی در کسري از ثانیه این امید چشمانش می

اي به ناامیدي تبدیل شد. چقدر جذاب. چشمانش به من اعتماد کرده بود. بعد از بریدن زبانش، به گونه

ها کن. م. حاال تو هم به قولی که دادي عمل کن و او را رگفت: انجام دادکرد که انگار میبه من نگاه می

دانم که این این اعتماد است. با تمام وجودش به من اعتماد کرده بود ولی خب چه فایده؟ به خوبی می

  کند. اعتمادي ریاکارانه است و فقط و فقط به خاطر ترس و نجات جان فرزندش اینگونه نگاه می

وفا نکردم و آلت بچه ي کوچکش را بریدم، شروع به فریاد زدن کرد. ولی  با دیدن اینکه من به قولم

از آنجایی که زباش را بریده بود و دهانش پر از خون شده بود، صدایش حالت عجیبی به خود گرفته 

ي نهایی خورد. ولی حاال نوبت صحنهاش تکان میبود. همسرش هم شروع به تکان خوردن کرد. صندلی

خندیدم، پاي نوزاد را گرفتم و با یک حرکت سریع او را باال بردم و با تمام قدرت ه میاست. در حالی ک

او را به زمین کوبیدم. از شدت ضربه مغزش باز شد. سکوت همه جا را فرا گرفت. مادر و پدرش آنقدر 

دوباره به توانستند فریاد بزنند. بار دیگر بلندش کردم و با تمام قدرت، شوکه شده بودند، که حتی نمی

شد. تا زمین کوبیدمش. خفه شد. مرد. پدر و مادرش هنوز هم ساکت بودند. مثل اینکه باورشان نمی

  کشید. اینکه در نهایت مادرش شروع به زوزه کشیدن کرد و جناب مدیر هم عربده می

ي ارهاي تضمین شده نداشت. حتماً در گهوکمی از مغز بچه به زمین پاشیده بود. حاال دیگر آینده

کرده که عجب پدر و مادر پولداري دارم. قرار است تا آخر عمر شاد گرم و نرمش با خودش فکر می

ام تضمین باشد. ولی آینده ي روشن او، به دستان باشم. قرار است همیشه خوش باشم. قرار است آینده

اي تضمین با آیندههاي ثروتمندان، توانست خوش باشد. بچهمن به سیاهی تبدیل شد. حاال دیگر نمی

گویند که با تالش شوند، مانند پدران و مادرانشان، میآیند. زمانی که هم بزرگ میشده به دنیا می

اید. این کنند که شما به اندازه ي کافی تالش نکردهخودم به همه چیز رسیدم. آنگاه فقرا را متهم می
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گویند که با تالش خودم به همه جا با غرور میشوند و بعد هاي کثیف، در ناز و نعمت بزرگ میحرامزاده

رسد، ساعت کار کند، زمانی که به هیچ چیزي نمی 15رسیدم، اما یک بچه ي فقیر که از بچگی باید روزي 

هاي ثروتمندان دست پا بوده است. آینده ي بچهتالشی نکرده بلکه از نظر ثروتمندان احمق و بی تنهانه 

تواند بگوید ام. دیگر نمیتواند بگوید که خودم تالش کردهکرد. دیگر نمی را باید به همین صورت تباه

ام. اي فقیر به دنیا آمدهتواند بگوید که من هم در خانوادهخورم. دیگر نمیي فقرا را میکه من هم غصه

آري . تواند، چون من مغزش را بیرون پاشیدمتواند کسی را با تحقیر نگاه کند. خیر دیگر نمیدیگر نمی

باید به هر روشی که می توانید،ثروتمندان را از بین ببرید.هر روشی،حتی اگر کوچک و کم باشد.در 

دوران کودکی،روي ماشین ثروتمندان را خط می انداختم.حس خیلی خوبی داشت.اینگونه بخش زیادي 

ا بگیرید.هرکجا خالی می شد.پس اگر نمی توانید آن ها را بکشید،حداقل جلوي شادي آن ها ر ماز نفرت

که آنها را می بیند،کاري کنید کارشان سخت تر شود.اگر کار آن ها به شما گیر کرد،مطمئن شوید که 

زجر بکشند.از آن ها چند برابر بیشتر دستمزد بگیرید.کارشان را به تعویق بیندازید.هرگونه که می 

  آن ها را بکشید.توانید،باید جلوي پیشرفت آنها را بگیرید.ولی اصل بر این است که 

کرد ولی کردم. همسر مدیر از درد ناله میدهان جناب مدیر را بستم. باید کار آن دو را هم تمام می

اول به سراغ جناب مدیر رفتم. با چاقو هر دو گوش جناب مدیر را بریدم و بعد با یک میله ي کوچک 

طی برداشتم. داخل این قوطی ي گوش راست او را پاره کنم. از داخل کیفم یک قوسعی کردم پرده

ها را که نسبتاً بلند بود برداشتم. به سمت گوش چندتا کرم خاکی وجود داشت. به آرامی یکی از آن

راست او رفتم و کرم را مجبور کردم که وارد سوراخ گوش او بشود. اولش چیزي نفهمید ولی چندثانیه 

ا حرکات سریع گردن، کرم را از گوشش بیرون خواست بداد. میبعد، مانند دیوانگان سرش را تکان می

  کنم حرکتی غریزي بود. بیندازد. فکر می

یک سرنگ برداشتم. داخل آن را با وایتکس پر کردم. به سراغ همسر مدیر رفتم. در حالی که سرنگ 

را در دست راستم نگه داشته بودم، با انگشتان دست چپم، پلک چشم راست او را باز کردم. حاال تخم 

شمش کامالً در اختیارم بود. نوك سوزن سرنگ را به آرامی به تخم چشمش فرو کردم. آرام آرام چ

به تزریق. محلول وایتکس  مفشار دادم. نوك سوزن تا وسط تخم چشم او فرو رفت. کافی بود. شروع کرد
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تاول از سر سوزن وارد تخم چشم او شد. سرنگ را بیرون کشیدم. تخم چشم او آرام آرام شروع به 

  شود. زدن کرد. مثل این بود که دارد ذوب می

کنم از شدت درد دیوانه شده داد. فکر میدوباره به سمت جناب رئیس رفتم. هنوز سرش را تکان می

  بود. سرش را نگه داشتم و با چاقو دماغ او را بریدم. 

هانش را باز توانست تحمل کند. دبه سراغ همسرش برگشتم. گویی لحظات آخرش بود. دیگر نمی

هایم، فک باال و پایین او را گرفتم. فک انسان واقعاً محکم است ولی با تمام قدرت زور کردم. با دست 

هاي او هم پاره شد. فک زدم، در نهایت فکش شکست. آنقدر فشار آورده بودم که گوشت گونهمی

  کرد. پایینش آویزان شده بود. خرخر می

او را بریدم و با دستم پوست صورتش را  صورت چاقو، دور پوست دوباره رفتم به سراغ مدیر. با

هاي صورتش کامالً قابل مشاهده بود. کمی نمک به هایش کنده شد. حاال استخوانکندم. گونه غلفتی

صورتش پاشیدم و از این کار آنقدر درد کشید که از شدت تکان خوردن، با صندلی به زمین خورد. 

رش برگشتم. یک قیف داخل دهانش گذاشتم و از آن طریق مجبورش هایش کردم و به سمت همسر

خزید. مقداري روغن داغ کردم تا یک لیوان کامل روغن داغ قورت دهد. جناب مدیر روي زمین می

وارد سوراخ گوش چپش کردم. تشنج کرد. همسرش تقریباً بیهوش شده بود و وقت آن بود که کارش 

اش ضربه زدم. چندین بار ضربه رداشتم و با تمام قدرت به شقیقهرا تمام کنم. براي همین چکش را ب

خورد. میخ زدم تا اینکه مطمئن شدم مرده است. جناب مدیر هنوز زنده بود و از درد بدنش تکان می

اش اش. با چکش به آن ضربه زدم. بعد از چند ضربه جمجمهبزرگی برداشتم و گذاشتم روي شقیقه

ي طرف خ از شقیقهیش شد. ولی به ضربه زدن ادامه دادم تا اینکه سر موارد مغز خسوراخ شد و می

  دیگر سرش بیرون آمد. 

کار من تمام شده بود. درس بزرگی به این خانواده ي ثروتمند داده بودم. حیف که دختر بزرگشان 

روز منتظر شد. اما باالخره روزي به ایران برمیگردد. تا آن نقص میدر خارج بود وگرنه یک صحنه ي بی

  ها منقرض بشود. او خواهم ماند. باید نسل آن

  ها خارج شدم. تمام وسایلم را جمع کردم و به سرعت از خانه ي آن
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ها بیرون آمدم، فوراً خودم را به خانه رساندم. خستگی شدید، موجب شد ي آنبعد از اینکه از خانه

نویسم، روز جمعه است. کار زیادي ندارم براي میها را به خواب بروم. امروز که این 10که قبل از ساعت 

شد. فرصت تنگ بود و به همین همین تصمیم گرفتم که به سراغ نفر بعدي بروم. کسی که باید ادب می

بود که به سمت آن  4شدم. بعد از اینکه کمی خوابیدم، حدود ساعت خاطر باید سریعاً دست به کار می

دانستم که این افراد زیاد صحبت هنوز مراسم بر قرار باشد. می مسجد حرکت کردم. امیدوار بودم که

  کنند و امیدوار بودم که به موقع برسم. می

رفتند. منتظر خوشبختانه به موقع رسیدم. پایان مراسم بود. مردم یکی یکی از مسجد بیرون می

  کند. همان کسی که باالي منبر بود. ماندم تا ببینم او چه می

آید. کمی به اطراف نگاه کردم. شلوغ بود. به . دیدم که آرام آرام از منبر پایین میوارد مسجد شدم

سال سن داشت. وقتی پایین آمد، چند نفر دور او را گرفتند. به  70رسید. شاید حدود نظر کمی پیر می

رفت. کنند. مجبور شدم کمی منتظر بمانم. در نهایت از مسجد بیرون رسید که از او سؤال مینظر می

رفت. باالخره پیرمرد بود. منتظر شدم تا به یک جاي خلوت برسد. باالخره او را تعقیب کردم. آرام راه می

  وارد یک کوچه شد. بالفاصله به سمت او دویدم. 

  حاج آقا.... حاج آقا...-

  فریاد زدم. ایستاد تا ببیند چه خبر است. 

  خدا کمک کنید... دستم به دامنتون...تو رو خدا کمکم کنید...تو رو-

شوکه شده بود و دیدم که چشمانش هراسان است. ترسیده بود. مثل همه. بعد از اینکه خودم را به 

  نفس نفس زدن انداختم، پرسید: 

  چی شده جوان؟ ...چیه؟ -

خواد خودکشی کنه...تو رو خدا کمک کنید...بیاید باهاش حرف حاج آقا...کمک کنید...زنم می-

  بزنید...
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  ا؟ چی؟ کج-

  خواد خودش رو بندازه پایین.... تو رو خدا کمک کنید...توي خونه. می-

  کجا؟ -

  یک کوچه پایین تره...دنبال من بیاید...تو رو خدا کمک کنید...-

  ی. گباشه جوان آرام باش...آرام باش...اول نفس آروم بکش تا ببینم چی می-

  اما حاج آقا فرصت کمه...-

  حالت چشمانش تغییر کرد. 

  خب تو چرا اومدي اینجا...چرا ولش دادي؟ -

تونید خب...یک کوچه پایین تریم. براي کمک اومدم بیرون و شما رو دیدم. فکر کردم شما می-

  کمک کنید. 

  ی یهو خودش رو میندازه پایین؟ گاآلن تنهاست؟ تنها ولش کردي؟ نمی-

کنم، فرصت تفکر نخواهد داشت کردم اگر او را شوکه شد. گمان میکثافت. کم کم داشت متوجه می

  کرد. شک کرده بود. و بالفاصله به دنبالم خواهد آمد ولی مرا سؤال پیچ می

  دونستم چیکار کنم...خب حاج آقا، شما بیاید باهاش صحبت کنید...من توي اون لحظه نمی-

  آروم باش. گفتی خونت کجاست؟ -

  تر. یک کوچه پایین-

  کردي پسرم. شانی یا اورژانس. نباید اونو تنها ول میخب اول باید زنگ بزنی به آتشن-

  عقلم نرسید...حاال شما بیاید...وقت داره تلف میشه...-
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فهمیده بود. دیگر فایده نداشت. از چشمانش فهمیدم که قصد ندارد دنبال من بیاید. اعصابم به هم 

دیدم کرد. لبانش را میصحبت میریخت. بدنم به لرزه افتاد. خشم تمام وجودم را فرا گرفته بود. داشت 

دادم. هایم را به هم فشار میشنیدم. از شدت عصبانیت، دندانخورد ولی صدایش را نمیکه تکان می

توانستم کردم. نمیکردم. باید هرجور شده او را ادب میتوانستم تحمل کنم. باید او را ادب میدیگر نمی

چاقو بیرون کشیدم و چاقو را مستقیماً به چشم راستش  تحمل کنم براي همین فوراً از جیب کتکم یک

خواست به این پیرمرد لعنتی با دستانش، دست مرا گرفت. نمی چاقوي کوچکی بود ولی فرو کردم.

کرد. با اینکه سن داشت، ولی قدرت دستانش زیاد بود و البته ها بمیرد. فریاد نکشید ولی ناله میراحتی

اش بود. تمام بدنش در خدمت این بود که از مرگ جلوگیري کند. ر غریزهدانم که این کابه خوبی می

ي چشمش، دست راستم را گرفته بود ولی من با دست راستم تالش کردم تا چاقو را داخل حدقه

دانستم چه کنم براي همین با دست چپم، بچرخانم. ولی جلوي چرخاندن دست مرا گرفته بود. نمی

گلویش را گرفتم.  چپمپیري، پوست گلویش چروك شده بود. ولی با دست گلویش را گرفتم. به خاطر 

دادم، آوردم. هرچه من بیشتر فشار میبا تمام قدرت سعی کردم، استخوان ناي او را بشکنم. فشار می

داد. دست راستش را برداشت تا با آن جلوي دست چپ مرا بگیرد ولی این موجب او هم بیشتر فشار می

ا دست راستم چاقو را داخل چشمش بچرخانم. زمانی که اینکار را انجام دادم، هر دو شد تا بتوانم ب

دستش ول شد. درد زیاد مانع از این شد که از خودش دفاع کند. چاقو را از چشمش بیرون کشیدم. 

خواستم آن را وارد چشم چپش کنم ولی با سرعت زیاد، سرش را باال برد و به همین خاطر چاقو وارد می

هایش چاقو ي او پاره شد و چاقو وارد دهانش شده بود. کثافت هرزه با دنداناش شد. گوشت گونهنهگو

کردم که چاقو را بیرون بکشم، ولی هم دانم. تالش میرا نگه داشت. این هم یک واکنش غریزي بود. می

. کم کم داشت روي هایش، چاقو را گرفته بود و هم دوباره با دستانش، جلوي دست مرا گرفتبا دندان 

کشید. با دست چپم مشتی به چشم چپش زدم. کمی قدرتش کم شد. بار دیگر مشت زمین دراز می

ها کرد. با تمام قدرت چاقو را کشیدم و به همین خاطر، چندتا از هایش را رزدم و اینبار دست

، و قبل از اینکه ردمش کهایش کنده شد و بیرون افتاد. با تمام قدرت چاقو را وارد چشم دیگردندان

فرصت کند دوباره با دستانش مرا نگه دارد، چاقو رابیرون کشیدم و اینبار مستقیم چاقو را وارد گلویش 

  کرد. مردنش قطعی بود. کردم. به زمین افتاد و خرخر می
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میرد، متوجه حماقتم شدم. باید سریع از آنجا دور دانستم میاو را کشتم. وسط کوچه. حاال که می

اي که ها، که به کوچهشدم ولی در همان لحظه که تصمیم به دویدن گرفتم، از داخل یکی از کوچهیم

متر  6-5ي من با او حدود ما در آن قرار داشتیم وصل بود، یک پسربچه با دوچرخه بیرون آمد. فاصله

نی روي زمین افتاده، ام و یک پیرمرد خوبود. کمی آهسته میراند ولی تا مرا دید که با یک چاقو ایستاده

زد. مغزم خود به خود دستور دویدن داد ولی متوجه اوضاع شد و شروع کرد به پا زدن. ایستاده پا می

دوم نه براي فرار. بلکه براي گرفتن او. شروع به دویدن کردم و پسربچه تا مرا دید که به دنبال او می

متر بیشتر با او فاصله نداشتم ولی با دوچرخه بود  فریاد زد. گردنش را برگردانده بود تا مرا ببیند. چند

فهمند. ولی زد. همه میکردم کارم تمام است. فریاد میشد. فکر میو هر لحظه سرعتش بیشتر می

خوشبختانه از آنجایی که براي یک لحظه سرش را برگرداند تا مرا ببیند، تعادلش بهم خورد و به زمین 

با تمام  بیرون کشیدم و کردم. چاقو را گوششرساندم و چاقو را وارد افتاد. با سرعت خودم را به او 

ي بدون فوت وقت شروع به دویدن کردم. باید از آن کوچه قدرت، گلویش را پاره کردم. بعد از این،

  رفتم. تمام وجودم را ترس فرا گرفته بود. لعنتی بیرون می

هاي روي دستم را به پیراهن مان حال خوندویدم، چاقو را در کتم گذاشتم و در هدر حالی که می

کند یا خیر. از آن کوچه بیرون مالیدم. اطرافم را نگاه کردم تا ببینم کسی مرا تعقیب میزیر کتم می

ام دویدم. خوشبختانه گویا کسی مرا ندیده است. خودم را به خانه آمدم و با تمام سرعت به سمت خانه

هایم را بشورم. کمی روي مبل نشستم و بعد از اینکه لباس و دسترساندم و فوراً وارد حمام شدم تا 

ي گذشته خوب کمی غذا خوردم، تصمیم گرفتم خاطرات دیروز و امروزم را بنویسم. چقدر این هفته

ها ي آنخواستم رسیدم. دیگر اجازه ندادم کسی مرا تحقیر کند. سریعاً همهبوده است. به هرآنچه می

خواهم، همان لحظه عملی کنم. حاال باید بروم ید همینگونه باشد. باید هرچه را میرا ادب کردم. آري با

خواهد با من رقابت کند. باید کار سراغ بقیه. همکارم، محمدي. آري او هم کثیف است. بعضی مواقع می

را هم ادب او را بسازم. باید ادب شود. بعد از باید بروم سراغ آن سرگرد. او هم مرا تحقیر کرد. باید او 

روم به سراغ کسانی که در گذشته کنم. بعد از این میاند ادب میي کسانی که مرا تحقیر کردهکنم. همه

شود. بهتر است اکنون ها را خواهم کشت...از فردا کار اصلی شروع میي آناند. همهمرا تحقیر کرده

  دارم. نوشتن را تمام کنم و بخوابم، چرا که از فردا کار سختی در پیش 
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تر این نوشته را تمام کنم. همه چیز آه دیگر فرصتی ندارم. همه چیز خراب شده. باید هرچه سریع

  شناسم. دانم اطرافم چه خبر است. دیگر خودم را هم نمیمعناست. دیگر نمیعجیب و بی

دتی نگران شدم و به امروز زمانی که به کارگاه رفتم، متوجه شدم که رئیس نیامده است. بعد از م

دانم کجا بود. سابقه نداشت بدون اش زنگ زدم. ولی هیچکدام را جواب نداد. نمیتلفن موبایل و خانه

عصر، سر درد  4اطالع غیبت کند. در هر حال ما به کار خودمان مشغول شدیم تا اینکه حوالی ساعت 

کارگاه بیرون آمدم. زمانی که به خانه عجیبی گرفتم. کمی از دماغم خون آمد و به همین جهت زودتر از 

بود. کمی خوابیدم تا سردردم خوب شود. ولی صداي زنگ تلفن مرا از خواب  5رسیدن حوالی ساعت 

  بیدار کرد. 
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ي نمایش موبایل نگاهی انداختم و دیدم که نوشته است حسین هنوز گیج خواب بودم، به صفحه

ولی به محض اینکه نام او را دیدم کمی استرس وجودم دانم محمدي. همکارم بود. چه کار داشت؟ نمی

  گفت که این تماس، تماس خوشایندي نیست. در هر صورت جواب دادم. را فرا گرفت. چیزي به من می

  محمدي بدون سالم کردن گفت: 

  کجایی؟ -

  هنوز به خاطر خواب گیج بودم و با صدایی خواب آلود گفتم: 

  چی شده؟ -

گفتن که چند روز پیش گرفتن. میپیش پلیس اینجا بود. سراغ تو رو می ببین همین چند دقیقه-

 وگفتن که تو هم جزي خودش کشته شده. مییکی از دکتراي بیمارستان به طرز فجیعی توي خونه

خوان بیان خواستن باهات صحبت کنن. فکر کنم میگشتن. میآخرین بیماراش بودي. دنبالت می

  اي؟ دنبالت. خونه

ها فراموش کرده بودم، ناگهان نستم چه بگویم. سردردم دوباره شروع شد. گویا چیزي که سالدانمی

دوباره به ذهنم برگشت. بدون اینکه جواب او را بدهم، فوراً تلفن را قطع کردم. بیمارستان؟ آري براي 

ا که براي من تجویز هایی ردستم رفته بودم. ولی من که کاري نکردم. بعد از آن به داروخانه رفتم تا دارو

کنم چیزي از ذهنم پاك شده. ذهنم دانم چرا حس میکرده بود، بخرم. بعد از آن به خانه آمدم. ولی نمی

ي دکتر حضور گوید که در خانهدر برزخ فراموشی و یادآوري گیر کرده است. بخشی از وجودم به من می

م چه کنم. بالفاصله بعد از قطع تلفن تصمیم دانکند. نمیداشتم ولی بخش دیگر وجودم آن را کتمان می

شود. پس باید سریعاً گرفتم که این نوشته را به اتمام برسانم. اگر پلیس به اینجا بیاید همه چیز تمام می

  کارم را تمام کنم. 

بعد از اینکه متوجه شدم آن دختر ازدواج کرده است، زندگی دوباره براي من معناي خودش را از 

کردم. برخی مواقع، روي پروفایلش ها، هنوز هم به او فکر میا بگذریم. در طول این سالدست داد. ام
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توانستم او را در آور بود. نمیداد و این بیش از همه براي من عذابعکسی در کنار شوهرش قرار می

  کنار شخص دیگري ببینم. 

هاي خودم بایستم و شغل ها اتفاق خاصی رخ نداد. توانستم روي پايبگذریم. در طول این سال

کردم. بعد از چند سال کار کردن توانستم یک ماشین دست دوم بهتري پیدا کنم. دیگر کارگري نمی

آمدم ولی نسبت به ام بهتر از قبل شده بود. البته هنوز هم یک فقیر به حساب میبخرم. شرایط زندگی

گذشت تا هایم به یک منوال میم. روزشرایطی که در دوران کودکی داشتم، به این حداقلی راضی بود

هاي اینکه یک هفته پیش دوباره او را دیدم. قرار شده بود تا من چند جفت کفش براي یکی از فروشگاه

ها را تحویل مغازه دار بدهم، متوجه شدم که آن شهري ببرم. زمانی که وارد فروشگاه شدم تا کفش

شگاه بیرون بود و در آن لحظه به خاطر اینکه زمان دختر پشت یک میز، تنها نشسته است. صاحب فرو

توانستم باور کنم که خودش است. با ناهار بود، فروشگاه را بسته بودند. حسابدار آنجا بود. نمی

هایش بسیار زیباتر بود. کمی نزدیک شدم. هایش تفاوت داشت و در واقع باید بگویم که از عکسعکس

تم بدانم که هنوز مرا به یاد دارد یا نه. سرش را از پشت کامپیوتر باال خواسخواستم که مرا ببیند. میمی

آورد و با من چشم در چشم شد. چشمانش هنوز هم مانند سابق مهربان و فروتن بود. با اینکه این همه 

داد اش نشان میشد. کمی به من خیره شد. حالت چهرهزیبایی داشت، ولی ابداً در آن غروري دیده نمی

اي آشنا که سالهاست فراموش کرده، دوباره در مقابل او ایستاده نش درگیر شده است. گویا چهرهکه ذه

اي با حالتی متفکرانه به من خیره شده بود. در نهایت لبخندي زد. است و به همین خاطر چند ثانیه

چشمانش توانم بگویم که خنده را در چشمانش آن حالت گیجی چند ثانیه قبل را از دست داد و می

  خندید. مرا شناخته بود. دیدم. با چشمانش به من می

  اختیار لبخند به لبم آمد. از جایش بلند شد و با صدایی دلنشین گفت: قدمی جلوتر رفتم. بی

  کردید...اسمت چی بود...شناسم...قبالً با پدرم کار میشما...من شما رو می-

ام مرا به یاد دارد یا نه. بعد از چند ثانیه سکوت با خواستم بدانم هنوز نحرف او را قطع نکردم. می

  خنده گفت: 

  گم؟ علی...آره درست می-
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  شناختم و با لکنت پاسخ دادم: دیدم نام مرا هنوز به یاد دارد، از خوشحالی سر از پا نمیو من که می

  ب...بله...خودم هستم. -

   دونی چند سال میشه که هم دیگه رو ندیده بودیم؟واي می-

  گذشت. دانستم که چند روز از آخرین مالقات ما میمن دقیقاً می

  آ...آره. خیلی سال شده. -

  دونی من خیلی به تو مدیون هستم؟ یادت میاد براي من چکار کردي؟ کنی؟ میچطوري؟ چیکار می-

  گوید. همه چیز را به خوبی به یاد داشتم ولی خودم را به فراموشی زدم تا ببینم چه می

  ی؟ چ-

  با صداي بلند خندید و ادامه داد: 

  تونم بگم نصف کار رو تو انجام دادي. ي حسابداري؟ یادت اومد؟ میچطور یادت نمیاد؟ پروژه-

  گید...کاري نکردم...آهان...اون رو می-

نه، نه. اتفاقاً خیلی به من کمک کردي. دقت زیادي که به خرج داده بودي، موجب شد تا استاد از -

ي من به شدت راضی بشه. براي همین حاضر شد تا منو به عنوان کارآموز توي شرکت خودش پروژه

استخدام کنه. زندگی من از اون به بعد تغییر کرد. واقعاً ممنونم. راستش هیچوقت فرصت نکردم به 

   کنی؟کنه. حاال چیکار میبینمت واقعاً منو خوشحال میدرستی ازت تشکر کنم. ولی اینکه امروز می

  من؟ هیچی. توي کارگاه تولید کفش مشغول به کار هستم. -

  کنم. چه جالب. من هم اینجا حسابداري می-

هاي کفش شهر بود. بنابراین ترین و بهترین فروشگاهکرد یکی از معروففروشگاهی که در آن کار می

  توان گفت که از کارش راضی است. می
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  ن واقعاً کاري انجام ندادم...چقدر خوب. امیدوارم موفق باشید...ولی م-

  نه این چه حرفیه.... -

  کمی مکث کرد و ادامه داد: 

خب، فکر کنم بتونم با یک چایی ازت بهتر تشکر کنم. نظرت چیه که امروز مهمون من باشی؟ واقعاً -

دونی، دوست دارم ازت تشکر کنم. مخصوصا که این همه سال نتونستم درست از شما تشکر کنم...می

  تعطیل شد و منم دیگه نتونستم با شما تماس بگیرم. فکر کنم اینطوري بهتر باشه. نظرت چیه؟  شرکت

شود؟ شد که مرا دعوت کرده است. مگر میبینم. باورم نمیکردم که خواب میدر آن لحظه گمان می

باالخره موفق توانم طعم شادي را بچشم. بعد از این همه سال، اي میشد که من هم براي لحظهباورم نمی

کرد. او تنها شدم تا کمی به چشمانش خیره شوم. چشمان او تنها چشمانی بود که مرا تحقیر نمیمی

کسی بود که دوست داشتم تا ابد به من خیره شود. چشمان او براي من مقدس بود. تمام عمرم انتظار 

  کشیدم. با خوشحالی دعوت او را قبول کردم. اي را میچنین لحظه

  .حتماً چرا که نه...خیلی خوشحال میشم. حت..-

  کارم تموم میشه. ماشین داري؟  6خوبه. من ساعت -

  آره-

  مونم. پس سر چهار راه همین خیابان منتظرت می-

  باشه حتماً. -

شد که چنین چیزي رخ بدهد، از فروشگاه بیرون آمدم و خودم را براي قرار در حالی که باورم نمی

ي روز مرخصی گرفتم. آنقدر براي این قرار استرس داشتم که تا زمان براي بقیه آماده کردم. از رئیسم

خواستم جذاب به نظر برسم. خواستم خوشتیپ باشم. میهایم را عوض کردم. میقرار، چندبار لباس

ام بود که دوست داشتم خودم را دست باال بگیرم. حس غرور پیدا کرده این اولین بار در تمام زندگی

  توانم خودي نشان بدهم. کردم که باالخره میو با خودم فکر میبودم 



نایطباخ یعل   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

178 

 

با هیجان زیاد، ماشینم را روشن کردم تا خودم را به محل قرار برسانم. آنقدر خوشحال بودم که 

چشیدم. واقعاً چه حدود نیم ساعت زودتر رسیدم. خودم نبودم. براي اولین بار بود که طعم شادي را می

تمام عمرم را بدهم تا بار دیگر آن لحظات را تجربه کنم، اما افسوس که چقدر لذتی داشت. حاضرم 

  کوتاه بود! 

توانستم بهتر دقیقه تأخیر خودش را رساند. چقدر زیبا شده بود. حاال می 5منتظر ماندم تا بیاید. با 

آمدم و در را براي به او نگاه کنم. لباس زیبایی به تن داشت. به محض اینکه او را دیدم از ماشین پایین 

  او باز کردم. لبخندي به من زد و وارد ماشین شد. 

  ببخشید که یکم دیر شد. -

  کنم. نه خواهش می-

  خب. بریم. -

  کجا رو مد نظر دارید؟ -

  تونیم بریم اونجا. ي خوب هست. میهمین نزدیک یک کافه-

  باشه هرجا شما بگید. -

ین خاطر جلوي آنجا جاي پارك نبود. براي همین مجبور اي که معرفی کرد، شلوغ بود و به همکافه

متر با کافه فاصله داشت، پارك کنم. همین موجب شد که  500اي که حدود شدم ماشین را در کوچه

کردم آرام قدم بردارم تا زمان بیشتري با هم بتوانم با او قدم بزنم و این چقدر لذت بخش بود. سعی می

انستم چیزي به او بگویم و او هم ساکت بود. ولی این سکوت براي من قدم بزنیم. در طول مسیر نتو

  دلنشین و زیبا بود. 

سرانجام توانستیم یک میز دو نفره بگیریم. براي اولین بار بود که به عنوان یک گوینده وارد کافه 

  کرد. یها قدم گذاشته بودم ولی اینبار فرق مها به عنوان یک شنونده به کافهشدم. قبالً بارمی
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دانستم چه بگویم براي همین براي دقایقی کشیدم به صورتش نگاه کنم. نمینشستیم. خجالت می

سکوت کامل بین ما برقرار شده بود تا اینکه خدمتکار سکوت ما را شکست. منوي کافه را جلوي ما 

  گذاشت. 

  خب چی دوست داري؟ -

  دونم. راستش تا حاال کافه نیامده بودم. نم...نمی-

  گی؟ مگه میشه؟ جدي می-

  اي خندید. و براي لحظه

  آره خب...هرچی شما سفارش بدید. -

  خب...بذار ببینم چی داره...-

و بعد از مدتی در نهایت دو فنجان قهوه به همراه کیک سفارش داد. بعد از آن دوباره هر دو سکوت 

ایم کمی عجیب بود که مرا به کردیم. دوست داشتم از او بپرسم که ازدواج کرده است یا نه. چون بر

کافه دعوت کرده است. براي همین احتمال دادم که باید تنها باشد. وگرنه یک زن متاهل چرا باید یک 

توانستم این سؤال را مستقیماً مرد دیگر را به یک کافه دعوت کند؟ احتماالً طالق گرفته است، ولی نمی

  از او بپرسم براي همین گفتم: 

  ینکه دانشگاه تمام شد، چکار کردید؟ خب...بعد از ا-

رسید کمی خجالت کشید. ولی کمی بعد با لکنت کمی مکث کرد و سرش را پایین انداخت. به نظر می

  گفت: 

  خب...راستش...کار خاصی نکردم. بعدش توي شرکت استادم مشغول به کار شدم. -

  اراده پرسیدم: دانم چرا ولی کامالً بینمی

  ازدواج نکردي؟ -
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اي در من به وجود آمده ودم از پرسیدن این سؤال شرمنده شدم ولی با توجه به شرایط، امید تازهخ

خواستم از زبان خودش بشنوم. ولی کمی سرخ شد و دادم که طالق گرفته باشد. میبود. احتمال می

  پاسخی نداد. براي همین بالفاصله از او عذرخواهی کردم. 

  نه اشکالی نداره...-

ها را روي میز گذاشت. دوباره چیزي بگوید ولی پیشخدمت سخن او را قطع کرد. سفارش خواستمی

  سکوت حکمفرما شد ولی بعد از چند ثانیه خودش ادامه داد: 

  راستش ازدواج کردم. -

  خواستم بفهمم که هنوز هم متاهل است یا نه. دانستم ولی میخودم این نکته را می

  گم. ده که یک خانم مثل شما باهاش ازدواج کرده. واقعاً میچه خوب. چه مرد خوش شانسی بو-

  ممنون...البته سه چهار سال پیش طالق گرفتیم...-

باالخره به من نیز، نیم نگاهی  سرنوشتآمد که با شنیدن این جمله نفس راحتی کشیدم. به نظرم می

ن همه سال او را آوانم بعد از تانداخته است. دوباره با خودم خیالپردازي کردم. با خودم گفتم که می

  بدست آورم. 

  شنوم...آهان...متأسفم که می-

  نه...همچین مرد خوبی هم نبود...نیازي نیست نگران باشی...-

  پس اآلن تنهایی؟ -

ي کاري خوبی که داشتم، کنم. به خاطر سابقهآره. چند سالی هست که دارم خودم تنها زندگی می-

  ش فروشی استخدام بشم. اآلن هم زندگی خوبی دارم. تونستم توي اون فروشگاه کف

  شنوم. چقدر خوب. خوشحالم که اینو می-

  ممنون...تو چی؟ تو ازدواج نکردي؟ -
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وقتی که این سؤال را از من پرسید، قلبم با سرعت زیادي شروع به تپیدن کرد. گرماي عجیبی در 

مقداري قهوه نوشیدم و بعد از مکثی  توانستم به درستی صحبت کنم براي همینبدنم پخش شد. نمی

  طوالنی گفتم: 

  راستش نه...من هنوز ازدواج نکردم...-

  چرا؟ -

  خب دالیل زیادي داره...خب...هم مسائل مالی و هم اینکه تا حاال کسی منو دوست نداشته...-

  گیري؟ کنی...چرا خودت رو دست پایین میدوست نداشته؟ این چه حرفیه...اشتباه می-

  هر حال نشده دیگه...در -

  امیدوارم یک دختر خوب پیدا بشه تا بتونی باهاش ازدواج کنی. -

اش هنگامی که خورد، کمی به او خیره شدم. چهرهبعد از این ساکت شدیم. در حالی که قهوه می

خورد آنقدر جذاب بود که دوست داشتم بر لبانش بوسه بزنم. آنقدر این لحظات براي من قهوه می

نشستیم. بعد از اینکه قهوه و کیک د بود که دوست داشتم تا ابد در همان کافه روبروي هم میخوشاین

  تمام شد، کمی در مورد مسائل روزمره صحبت کردیم و از کافه بیرون آمدیم. 

کردم که دیگر بهتر از هوا کمی تاریک شده بود. دوباره به سمت ماشین قدم زدیم. با خودم فکر می

زدیم، زیرچشمی به او نگاه هایم رسیده بودم. هنگامی که قدم میگویی به تمام آرزوشود. این نمی

کردم. تپید و گرماي عجیبی در قلبم حس میکردم. تمامی حرکات بدنش را زیر نظر داشتم. قلبم میمی

 کنم این عشق بود. در آن لحظه، بیش از همیشه عاشق او بودم و حتی جانم را نیز فداي اوگمان می

  کردم. می

به ماشین رسیدیم. در را براي او باز کردم. داخل شد. من نیز وارد ماشین شدم. کمربندم را بستم 

هاي او، جلوي صورتش را گرفته ولی قبل از اینکه ماشین را روشن کنم، متوجه شدم که بخشی از مو

خواستم با دستم میهاي کسی را با دستانم به پشت گوشش ببرم. است. تمام عمرم دوست داشتم مو
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اراده، دستم را به سمت صورت او بردم و با انگشتانم، موي او را به صورت او را نوازش کنم. کامالً بی

هاي او را درست کنم. ولی متوجه شدم که با نگاهی خواستم موسمت گوشش هدایت کردم. فقط می

  م. دیدخشمناك به من خیره شده است. عصبی شد. ترس را در چشمانش می

  چرا به من دست زدي؟ -

  ببخشید. ببخشید منظوري نداش...-

  این یک قرار عاشقانه نیست. حق نداري به من دست بزنی. -

  نه...-

  خواست از ماشین پیاده شود. بازوي او را گرفتم. در حالی که این جمالت را گفت، می

  نه، به خدا منظوري نداشتم...-

  ولم کن.... -

  بخشید...منظوري نداشتم. صبر کن نرو به خدا ب-

  دادم. تر فشار میبازویش را محکم

  زنم...ولم کن وگرنه جیغ می-

  نه، نه، نه.... -

خواست از ماشین بیرون برود. ولی من بازوي او را به عقب کشیدم و با دست دیگرم، در را باز کرد. می

  در ماشین را بستم. شروع کرد به جیغ زدن. 

  کنی.... ولم کن.... کمک...میولم کن، کمک...چیکار -

  نه، تو رو خدا جیغ نزن، کاریت ندارم.... جیغ نزن.... تو رو خدا...-
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کردم که جیغ نزند. زد. اشک از چشمانم سرازیر شد. التماس میدستانم میلرزید. جیغ می

 هق هقه اراده با دست چپم گلوي او را گرفتم. بخواستم در این شرایط او را از دست بدهم. بینمی

  کردن افتاده بودم

  تو رو خدا جیغ...جیغ نزن...کاریت ندارم...-

زد براي همین دست راستم را هایش به داشتبورد ضربه زد. هنوز هم جیغ میخورد. با پاتکان می

  روي دهانش گذاشتم. 

  کنم...جیغ نزن...جیغ نزن...جیغ نزن...به خدا...به خدا ولت می-

زده بود. صورتش سرخ شده بود. تمام وجودم را ترس مانش از حدقه بیرونکرد. چشهمچنان تقال می

خواستم توانستم خودم را کنترل کنم براي همین بیشتر فشار آوردم. به خدا فقط میفرا گرفته بود. نمی

دهد. دیگر خواستم جیغ نزند. ولی کم کم متوجه شدم که دست و پایش را تکان نمیآرامش کنم. می

  مانش نبود. مرده بود. کشتمش. نوري در چش

توانستم تنها شمعی که زندگی سراسر تاریک مرا روشن کرده بود، به دستان خودم خاموش شد. نمی

توانستم نجاتش دهم. به ي ناي او شکسته بود. نمیآب دهانم را قورت بدهم. به خاطر فشار زیاد، لوله

بدن او را روي صندلی عقب گذاشتم تا کسی  اطرافم نگاهی انداختم. هیچکس در کوچه نبود. سریعاً

دانستم چه کنم. دستانم میلرزید. هر ام آمدم. نمیمتوجه نشود. ماشین را روشن کردم و به سمت خانه

گرداندم تا به او نگاهی بیندازم. هنوز قبول نکرده بودم که کردم، سرم را بر میصد متري که حرکت می

  شود. کردم اگر او را به خانه ببرم زنده میشود. گمان میه میکردم حاال معجزمرده است. فکر می

با تمام سرعت خودم را به خانه رساندم. هوا تاریک شده بود براي همین فوراً بدن او را کول کردم و 

ها باال بردم. وارد خانه شدم و فوراً او را به اتاق خوابم بردم و بدنش را روي تخت دراز با خودم از پله

شود. هنوز امید داشتم که خوب کردم حاال زنده میدوباره به چشمانش نگاهی انداختم. فکر می کردم.

شود. اما چشمانش هیچ نوري نداشت. تاریکی آن را فرا گرفته بود. حاال او هم از من تنفر داشت. می

  دیدم. هیچکس مرا دوست ندارد. حتی او. تنفر را در چشمانش می
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کند. دوباره کارم پریشان شد. دوباره حس کردم چیزي در درونم رشد میدید. افچشمانم تار می

اي گفت دیدي؟ دیدي که حتی آن فرشتهچیزي به من گفت که هیچکس تو را دوست ندارد. به من می

پرستیدي، در نهایت به تو پشت کرد؟ هیچکس در جهان تو را دوست ندارد. همه از تو که مانند بت می

  زاوار مرگی. متنفر هستند. تو س

گفت به چشمانش نگاه کن. ببین که چقدر از کینه و نفرت پر است. تو او را صدایی در گوشم می

تر خواهی شد. اگر قبالً بخشد. تو قاتلی. از قبل هم بدبختکشتی. دیگر هیچکس در این عالم تو را نمی

برداري، همه به تو اشاره ا قدمخوانند. هرجانگشت فقر به سمت تو دراز بود، حاال همه تو را قاتل می

توانی زیر بار ترسند. میها از تو میکنند. بچهگویند این قاتل است. همه از تو فرار میکنند و میمی

  ؟ دوام بیاوريهایی فشار چنین نگاه

ند. هیچکس مرا دوست ندارد. تمام ذهنم پر شده بود از افکار منفی گفت. همه از من متنفرراست می

ي ي عالم نفرت داشتم. دوست داشتم همهام برگشته بودم. دوباره از همهد. دوباره به دوران کودکیو پلی

ها را از بین ببرم. نفرت وجودم را فرا گرفته بود. براي همین در اتاق را قفل کردم و سریعاً از خانه انسان

  بیرون رفتم. 

دیدم، بالفاصله از بین ببرم. در رکه را میزدم. دوست داشتم هها قدم میبا نفرت تمام، در خیابان

شوند. مانند من و آنکه دوستش داشتم. این میان، پسر و دختري را دیدم که با هم وارد ماشین می

توانم؟ چرا من نتوانستم؟ ماشین گران قیمتی کردند. چرا من نمیداخل ماشین با هم عشقبازي می

به خاطر پول است. اگر من هم پولدار بودم، قطعاً از من اش داشت. یعنی به خاطر پول است؟ آري. همه

خواستم آن دختر و پسر جوان را گذاشت صورتش را لمس کنم. با تمام وجود میشد و میناراحت نمی

خواستم ي خالی شدم. میاز بین ببرم. براي همین به اطرافم نگاهی انداختم و متوجه یک شیشه نوشابه

ها تر و پسر جوان را ببرم. ولی خوشبختانه قبل از عملی شدن اینکار، آنآن را بشکنم و گردن آن دخ

  رفتند. 

خواستم کمی هوا بخورم. دیگر زندگی براي من کمی راحت شدم. براي تنفس به پارك رفتم. می

ترسیدم. معنا شده بود. تصمیم گرفته بودم که خودم را به پلیس معرفی کنم ولی پشیمان شدم. میبی
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خوردم هاي داخل پارك، یک سمبوسه خریدم و در حالی که آن را میکردم؟ از یکی از مغازهیچه باید م

کردم که باید چه کنم؟ تمام معناي زندگی من، به دست خودم نابود شد. باید خودکشی به این فکر می

اید کردم؟ آري به همین نتیجه رسیدم. ولی قبل از آن تصمیم گرفتم تا خاطراتم را بنویسم. بمی

  نوشتم تا همه بفهمند که من آدم بدي نیستم. می

دانم چرا همچین کاري کردم...دست خودم نبود.... به خدا دست خواستم او را بکشم. او. . نمینمی

  کار را انجام دادم....  خودم نبود...در آن لحظه من نبودم. من نبودم که آن

آورند. پلیس آمده است. زنگ خانه را به صدا در میتوانم بنویسم...تو رو خدا مرا ببخشید...دیگر نمی

  توانم در را باز کنم. نه. مرا ببخشید...دست خودم نبود. مرا ببخشید. نمی

 مرا ببخشید. متأسفم. واقعاً متأسفم. 

سرهنگ یادداشت ها را کنار گذاشت.کمی چشمانش را که خشک شده بود،با دست مالش داد.ناگهان 

وارد اتاق شد.  سربازي سرهنگ، اب خودش را به دفتر سرهنگ رساند. با اجازهیکی از سربازان با شت

  سرهنگ که به تازگی خواندن خاطرات را تمام کرده بود از جایش برخاست تا کمی چایی بنوشد. 

  خواهند با شما در مورد قاتل صحبت کنند. جناب سرهنگ، جناب دکتر اینجاست. می-

  بسیار خب. بگید داخل بشن. -

  عد از چند دقیقه دکتر وارد اتاق شد. ب

  ها رو بخونید؟ ي نوشتهسالم جناب سرهنگ. تونستید همه-

  اي برسید؟ بله. همین اآلن تموم کردم. خب شما تونستید به نتیجه-

اختالل چند هاي زیاد متوجه شدیم که این بیمار دچار یک بله براي همین اینجام. ما بعد از بررسی-

. یکی از اون کمیاب هاش! به نظرم باید بیشتر روي اون تحقیقات انجام بدیم ولی ی حاد استتیشخص

ها با تمام حاالت شخصیتی اون مطابقه و تا اینجاي کار، به نظرم پرونده بسته شده هست. تمام نوشته

ه ها، دقیقاً با نتایج پزشکی قانونی مطابقت داره. همانطور که مالحظرسه که جزئیات قتلبه نظر می
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گذاري کردیم. چون هر بار در قالب یکی از شخصیت هاش هاي اون رو به ترتیب شمارهکردید، ما نوشته

ها توي ي جدا. در واقع وقتی که من سر صحنه حاضر شدم، برگهنوشته. هر کدوم هم روي یک برگهمی

هاي تگی و صحبتخونه پراکنده شده بود و مشخص نبود کدوم اوله و کدوم آخر، ولی با توجه به پیوس

  ها رو به ترتیبی که مالحظه کردید در آوردیم. خودش، ما هم نوشته

  ما توي سوابق اون هیچ مشکلی پیدا نکردیم. چرا اینقدر تغییر کرده؟ -

ي چند شخصیتی شدن العاده سختی داشته. در واقع ریشهخب با توجه به خاطراتش، زندگی فوق-

 ،یي جسمسوءاستفادهبه خصوص  و مکرر دیشد یهاي روحضربهگرده به دوران کودکی. اون بر می

ی مهمترین دالیل به وجود آمدن اختالل چندشخصیتی است. با توجه به متن، عالئم و عاطف یجنس

چند شخصیتی در کودکی ظاهر شده ولی به خاطر اینکه کمی شرایط زندگیش بهتر شده، شخصیت 

ده. براي اینکه شخصیت دومش خودش رو به صورت ها خودش رو پنهان کري این سالدومش، همه

علنی نشون بده، نیاز به یک شوك عمیق بوده و اون شوك براي این مرد، همون کشتن معشوقش بود. 

با انجام اینکار، شخصیت دومش تونسته کنترل اوضاع رو بدست بگیره. اگر دیرتر گیر میفتاد، اون وقت 

. چون شخصیت دومش روز به روز خودش رو بیشتر نشون شدمیشه گفت مطمئناً از کنترل خارج می

  داده. می

  پس به خاطر قتل اون دختره، به جنون رسیده؟ -

جنون نه. میشه گفت شخصیت دومش به ظهور رسیده. ببینید اگر شرایط محیطی و آموزشی خوب -

رسید. به ظهور نمیعد از شخصیت اون تونم به شما بگم که هیچوقت این بُبود، تقریباً با اطمینان می

هاي روانی، ریشه در ژنتیک دارند. البته ما هنوز روي این فرد آزمایش انجام متأسفانه بسیاري از بیماري

ندادیم. ولی باید توجه داشته باشید که این حاالت ژنتیکی در یک بستر خوب و معقول، قابلیت ظهور 

  کنند. پیدا نمی

  شد؟ مچین قاتلی تبدیل نمیخواي بگی اگه فقیر نبود، به هپس می-



چشم کی شیدر ستا   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

187 

 

تونم بگم در یک شرایط معمولی، احتمال اینکه اگر حتی بگیم اختالل روانی او ژنتیکی باشه، می-

گم، بهتره شرایط جامعه رو به چنین چیزي تبدیل بشه خیلی کم بود. براي همین همیشه به شما می

  گیري باشید. درست کنید تا اینکه دنبال خفت

  دونید. قعاً شما چیزي از جامعه نمیجناب دکتر وا-

به نظرم این پرونده کامالً نشون میده که چقدر حق با منه. فساد و فقر از در و دیوار مملکت باال -

بزرگ رو  فاسدانمیره و شما انتظار دارید مردم با قانون و تیر و تفنگ آدم بشن؟ بهتره برید دست او 

و جنایت کم میشه. ولی با این وضعیت، این موارد روز به روز بینید که چقدر جرم قطع کنید و بعد می

کنه و همه میخوان همدیگه رو پاره کنن. پس ي خشن، به خودش هم رحم نمیبیشتر میشه. جامعه

  گرایشات سادیسمی و بیمارگونه مطمئن باش که روز به روز بیشتر خواهد شد. 

طفاً در مورد پرونده صحبت کنید. صدبار این آه جناب دکتر شما که باز هم رفتید باالي منبر. ل-

  موارد تکراري رو گفتید. 

کنید. بسیار خب. خیلی واضح هست. این فرد به خاطر قتل پشیمان و شما هم هیچوقت قبول نمی-

هایش براي بخشیده شدن، شروع به نوشتن خاطراتش کرده. ولی اون یکی شده و یکی از شخصیت

داده، به نگارش در آورده. البته همانطور که در متن ي رو که انجام میاهاي روزانهشخصیتش هم قتل

بینید که شخصیت نادم او، ناگهان کنه. یعنی میها، شخصیتش کمی تغییر میبینید، برخی جامی

ها در چنین اختالالتی امري پرخاشگر و عصبی میشه. البته این موارد عادي هست. گذر بین شخصیت

  هاي شخصیت دیگه رو به یاد نمیارن هم میشه گفت عادیه. ها، رفتار و کاریتعادیست. اینکه شخص

زنی که از اعدام نجاتش بدي؟ ولی با این سطح از جنایت گمان ها رو میبسیار خب. حاال این حرف-

  کنم بشه فرستادش تیمارستان. نمی

او، باید کل جامعه و  کنم. من براي قضاوت کردنمن به عنوان یک روانشناس به قضیه نگاه می-

کنم با چنین چیزي روبرو شرایط محیطی رو در نظر بگیرم. اگر چنین شرایطی حاکم نبود، گمان نمی

  شدیم. می
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تونیم به این سطح از احاطه برسیم. چیزي که شما دونی چیه دکتر؟ به نظر من ما هیچوقت نمیمی-

نم تا ببینم تمام شرایطی که توي تاریخ رخ داده میگید اینه که من از اول آفرینش تا حاال رو بررسی ک

. واضحه که من چنین قدرتی ندارم. هیچکس نداره. ، چی بودهاي شده و منجر به رسیدن به چنین نقطه

  پس بهتره فعال با همین قانون فعلی جلو بریم. 

  دونم. کننده هست. من دیگه چیزي نمیشما باید گزارش بدید. گزارش شما تعیین-

  خواست از اتاق بیرون برود. بلند شد و می دکتر

  هی دکتر. -

  دکتر سرش را برگرداند. 

  به نظرت میره بهشت یا میره جهنم؟ -

  این دیگه چه سؤالیه؟ -

خواد اونو قضاوتش کنه. این همه بدبختی کشیده. کردم که خدا چطوري میدونی به این فکر میمی-

  ف ما روشنه. ولی واقعاً کار اون سخته. ولی این همه جنایت هم انجام داده. تکلی

  دونم. نمی-

  ! کار سختی دارهعجب -

  موافقم. فعال! -

  فعال! -
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اش خیره شده بود، تصمیم گرفت تا براي آخرین بار به در حالی که قلم را کنار گذاشت و به در خانه

زده بود ولی در همین او را به هم ها تمام تمرکزچشمان معشوقش نگاهی بیندازد. صداي فریاد پلیس

کوبید، چنان آرامشی به او داد که عزم خودش را براي حال، صداي بارانی که خودش را به پنجره می

لغزیدند که گویی از پشت آن، آخرین دیدار جزم کرد. قطرات باران چنان روي سطح صاف شیشه می

  خواستند صورت سرخ و غمگین او را نوازش کنند. می

داشت، براي آخرین بار به پنجره نگاهی جایش برخاست و در حالی که کلید را از زیر فرش بر می از

  تواند آسمان را ببیند. انداخت، گویا متوجه شده بود که این آخرین باري است که می

هایی لرزان، در حالی که اشک از چشمانش سرازیر شده بود، خودش را به در اتاق خواب با پا

افتد. خم کند تا کلید را وارد در کند ولی به خاطر لرزش دست، کلید از دستش می. سعی میرساندمی

  شود. ها پشت صداي رعد و برق پنهان میشود تا کلید را بردارد و در همین حال صداي فریاد پلیسمی
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ومت دست توانیم مقااي دارند، آنگاه میاگر بتوانیم بگوییم که اعضاي بدن، هرکدام هوش جداگانه

ي عقل او را، که دوست نداشت کلید را وارد در کند متوجه شویم. اما آنکه در نهایت پیروز شد، اراده

اي که براي آن ساخته شده بود را به انجام کل بود. کلید وارد در شد. با چرخشی آرام، کلید تنها وظیفه

  اي ندارد. توان گفت که دیگر در این عالم وظیفهرساند و می

دستانش که گویی دیگر کامالً در اختیار او بودند، در را به آرامی باز کرد. نور راه خودش را پیدا  با

کرده بود و مستقیماً روي صورت دختري که روي تخت آرمیده بود افتاد. او به آرامی وارد اتاق شد. 

  شد. ها دیگر تبدیل شده بود به ضربات محکمی که به در وارد میفریاد پلیس

هایی لرزان و چشمانی گریان خودش را به تخت رساند. نگاهی به چشمان دختر آرام آرام، با پااو 

توان رسید که دختر سرانجام او را بخشیده است و میدید. به نظر میانداخت. دیگر نفرتی در آن نمی

  کردند. گفت در جهان، تنها چشمان او بود که مرد ما را ستایش می

ها از کنار چشمش، مانند سیلی روان به سمت د و چشمانش را بست. اشککنار دختر دراز کشی

کند. محتمل است که ي او را نوازش میدویدند که ناگهان احساس کرد دستی نرم، گونههایش میگونه

  توانست براي همیشه در کنار او باشد. ي او را نوازش کرده بود. حاال میآن دختر به راستی گونه

  

  1401اردیبهشت 

  علی طباخیان
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