ﻣﻘﺘﻮل ﻧﺎﻣﺮدی ﮐﺮده ﺑﻮد
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ﺧﻮﻧﺴﺮد و آرام ﺻﺤﻨﻪ ﻗﺘﻞ را ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧﻪای از ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ در ﭼﻬﺮهاش دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﺮگ ﺣﻖ ﻣﻘﺘﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ.
اش را ﺗﺒﺎه ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺻﺤﻨﻪ ﻗﺘﻞ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﭘﯿﺶ ،ﺧﻮاﻫﺮش ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﯽ اش ﺑﻮده و ﻣﻘﺘﻮل ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﯽﺟﺎم ﺟﻢ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از
ﻣﯽآﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺻﻐﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل داری و ﺗﺤﺼﯿﻼﺗﺖ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
 26ﺳﺎل دارم ،ﻣﺠﺮدم و ﺗﺎ ﭘﻨﺠﻢ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺨﻮاﻧﺪه ام.
ﭼﺮا اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﺪادی؟
از ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﮐﺎر ﮐﺮدم ﺗﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﺮج ﺧﺎﻧﻮاده ام ﺑﺎﺷﻢ .ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﺑﺮای راﺣﺘﯽ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدم؛ ﺣﺘﯽ دور درس و
ازدواج ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰ ﮐﺸﯿﺪم.
ﭼﺮا ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻗﺘﻞ ﺷﺪی؟
ﻣﻘﺘﻮل ﻧﺎﻣﺮدی ﮐﺮد .ﺧﻮاﻫﺮم را اذﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد .اول ﺑﻪ او ﻗﻮل ازدواج داده ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ از اذﯾﺖ و آزار او ﮔﻢ و ﮔﻮر ﺷﺪ.
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪی ﺧﻮاﻫﺮت ﻣﻮرد اذﯾﺖ و آزار ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟
ﯾﮏ روز ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ آﻣﺪم و دﯾﺪم ﺧﻮاﻫﺮم ﻧﺎراﺣﺖ اﺳﺖ و ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،وﻗﺘﯽ دﻟﯿﻞ ﮔﺮﯾﻪ اش را ﭘﺮﺳﯿﺪم اول ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﮔﻔﺖ و وﻟﯽ ﺑﻌﺪ
ﮔﻔﺖ ﺑﺎ ﭘﺴﺮی دوﺳﺖ ﺷﺪم و ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﻮل ازدواج داده ﺑﻮد ،ﯾﮏ روز ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن و ﮔﺮدش ﻣﻦ را ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﺷﻬﺮ ﺑﺮد و اذﯾﺘﻢ ﮐﺮد،
از آن روز ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاﻫﺶ را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮده اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را از ﺧﻮاﻫﺮم ﺷﻨﯿﺪم ،ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎراﺣﺖ و ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪم و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ از
آن ﭘﺴﺮ اﻧﺘﻘﺎم ﺑﮕﯿﺮم.
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻘﺘﻮل را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪی؟

ﻧﺎﻣﺰدم را در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻮﺿﻮع ﮔﺬاﺷﺘﻢ و از او ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ،ﻗﺮار ﺑﻮد ﻧﺎﻣﺰدم ﺑﺎ ﻣﻘﺘﻮل ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﺎ او دوﺳﺖ ﺷﻮد ،اواﯾﻞ ﻣﻘﺘﻮل ﺷﮏ
ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺟﻮاب ﺗﻤﺎس ﻫﺎ را ﻧﻤﯽ داد وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﻧﺎﻣﺰدم ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ او ﻃﺮح دوﺳﺘﯽ ﺑﺮﯾﺰد .ﯾﮏ روز ﻧﺎﻣﺰدم ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﮔﺮدش ﻣﻘﺘﻮل را
ﺑﻪ ﺷﻬﺮک ﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮ ﮐﺸﺎﻧﺪ و ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺎ اﺳﻠﺤﻪ ای ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﺷﺎن رﻓﺘﻢ و ﭘﺴﺮ ﺟﻮان را ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﮐﺸﺘﻢ.
ﻧﺎﻣﺰدت ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﻗﺼﺪ ﻗﺘﻞ داری؟
ﻧﻪ او از ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ اﻧﺘﻘﺎم ﺑﮕﯿﺮم و ﻣﻘﺘﻮل را ﮐﻤﯽ اذﯾﺖ ﮐﻨﻢ.
ﭼﺮا ﻗﺒﻮل ﮐﺮد ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﺪ؟
ﭼﻮن ﻧﺎﻣﺰدم ﺑﻮد و ﻣﺮا دوﺳﺖ داﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎد داﺷﺖ و ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﺎ ﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻣﻦ را ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻤﺮاﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎ ﺟﻨﺎزه ﭼﻪ ﮐﺮدی؟
ﺑﺮای آن ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن او ﻧﺸﻮد ،ﺟﺴﺪش را ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﺷﻬﺮک ﺑﺮدم و در ﮔﻮدال اﻧﺪاﺧﺘﻢ و ﺳﻮزاﻧﺪم.
از ﺧﻮاﻫﺮت ﺑﮕﻮ .او در ﭼﻪ وﺿﻌﯽ اﺳﺖ؟
دو روز ﺑﻌﺪ از آن ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺑﺎ ﺧﻮردن ﻗﺮص ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
از ﮐﺎرت ﭘﺸﯿﻤﺎن ﻫﺴﺘﯽ؟
ﺧﯿﺮ ،ﻣﻘﺘﻮل ﻧﺎﻣﺮدی ﮐﺮد و ﺣﻘﺶ ﺑﻮد ﺑﻤﯿﺮد ،ﺑﺮای ﺣﻔﻆ آﺑﺮوی ﺧﺎﻧﻮاده ام ﺣﺎﺿﺮم ﻫﺮ ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﺣﺘﯽ ﻗﺼﺎص را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻢ.
ﺑﻌﺪ از ﻗﺘﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ات را دﯾﺪه ای؟
ﯾﮏ ﺑﺎر در آﮔﺎﻫﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ام و ﻧﺎﻣﺰدم را دﯾﺪم ،ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎراﺣﺖ و ﻧﮕﺮان ﺑﻮدﻧﺪ .ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﻪ ﻋﺮوﺳﯽ ام ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﻢ را ﺟﺸﻦ
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،وﻟﯽ در ﻋﻮض ﺑﺮای دﯾﺪﻧﻢ ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
***
از ﮐﺸﺘﻦ ﻣﻘﺘﻮل اﺣﺴﺎس ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ آﺑﺮوی ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﺳﺖ ،دﺳﺘﺒﻨﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺳﻮار ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد و
ﺑﻪ ﺳﻮی آﯾﻨﺪه ای ﻣﺒﻬﻢ و ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﯽ رود؛ آﯾﻨﺪه ای ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارد ﺑﻪ ﺷﺎدی و ﺧﻮﺷﯽ ﺑﺴﺎزد وﻟﯽ ﺣﺎﻻ در زﻧﺪان ﺑﻪ
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ رﻗﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد.

