ﻗﺎﺗﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮاﻫﺮش زﻧﺪﮔﯽ را ﮔﻢ ﮐﺮد
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ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ راﺑﻂ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺑﻨﺪ اﺷﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ روزﻫﺎ ﺗﻠﻔﻨﺶ را ﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن را ﻓﻘﻂ ﻧﯿﻤﻪﺷﺐ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﺳﭙﯿﺪه دم
ﺑﻪ وﻗﺖ اﯾﺮان روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺐ ﺑﯿﺪار و روزﻫﺎ ﺧﻮاﺑﻨﺪ ﺗﺎ ذﻫﻨﺸﺎن درﮔﯿﺮ ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺪوﻫﺒﺎر زﻣﺎن در آن ﭼﻬﺎردﯾﻮاری ﮐﺴﺎﻟﺖﺑﺎر
ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﻗﺮار اﺳﺖ ﭘﯿﺶ از ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎ ﺗﻠﮕﺮام ﭘﯿﺎم ﺑﻔﺮﺳﺘﻢ .آﻧﺠﺎ زﻧﺪان اﺳﺖ و ﯾﮏ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﻧﺪروﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﭼﻬﺎر ﺗﺎ ﻫﺸﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦ آﻗﺎی راﺑﻂ ﻟﻮ ﺑﺮود ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎلﻫﺎی زﯾﺎدی ﮐﺎرت ﺗﻠﻔﻦ و ﺳﯿﮕﺎر ﻧﺦ ﺑﻪ ﻧﺦ ﺑﻔﺮوﺷﺪ ﺗﺎ از ﻧﻮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﮔﻮﺷﯽ
ﺗﺎزه را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﻗﺮار اﺳﺖ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ﺑﻨﺪ ﺷﺶ ،ﺳﺎﻟﻦ ﻫﻔﺪه ﭘﯽ آﻗﺎ ﺻﺎﺑﺮ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ« ﺻﺎﺑﺮ »ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﺮم ﮐﺎردآﺟﯿﻦ ﮐﺮدن ﺧﻮاﻫﺮش در ﺑﻨﺪ
ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺷﺮار ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ اﺻﻼ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺗﻞﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺮد آراﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﯽ ﺷﺮ ﻧﻤﯽﮔﺮدد و ﺑﺮ ﺧﻼف ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻫﺎﻟﯽ آﻧﺠﺎ ﻣﺸﻐﻮل
زدوﺑﻨﺪ ،ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ،ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و ﯾﺎ ﮐﻼﻫﺒﺮداری از ﺑﻘﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
آﻗﺎ ﺻﺎﺑﺮ ﻇﻬﺮ ﯾﮏ روز ﻣﺮداد ﺳﺎل  86ﺧﻮاﻫﺮش را در ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻠﻪﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪ دﻫﺴﺘﺎن دوﺑﻠﻮک ﻓﯿﺮوزﮐﻮه ﺑﺎ ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺖ ﺿﺮﺑﻪ ﭼﺎﻗﻮ
ﺗﮑﻪﭘﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺧﻮاﻫﺮش زﻧﯽ ﻣﻬﺮﺑﺎن ،ﺻﺒﻮر و ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام ﻣﺮدم ﻣﺤﻞ ﺑﻮد .زﻧﯽ ﮐﻪ ﻟﺒﺎس اﻫﺎﻟﯽ ﻣﺤﻞ را ﻣﯽدوﺧﺖ و ﺑﻪ ﻋﻔﺖ و
ﭘﺎﮐﺪاﻣﻨﯽ ﺷﻬﺮت داﺷﺖ.
آﻗﺎ ﺻﺎﺑﺮ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺮم ﺧﯿﺎﻧﺖ ،ﺑﺎ آن ﺷﯿﻮه ﺑﯽرﺣﻤﺎﻧﻪ او را از داﯾﺮه زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﺮون اﻧﺪاﺧﺖ و ﺣﺎﻻ ده ﺳﺎل اﺳﺖ ﺧﻮدش ﻫﻢ در ﺑﻨﺪ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ
اﺷﺮار ﮐﻪ زﻧﺪاﻧﯽﻫﺎ از آن ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﻨﺪ« آدمﺧﻮاران »ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﺳﯿﺮ ﺷﺪه و ﮐﺎﺑﻮس ﺧﻮاﻫﺮ ﺟﻮاﻧﻤﺮگ ﺷﺪه ﯾﮏ دم رﻫﺎﯾﺶ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺮدی
ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮوﻧﺪه اش را اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ «:ﻗﺘﻞ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ».
راﺑﻂ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎ آﻗﺎ ﺻﺎﺑﺮ ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻢ .ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﻢ ﻣﺒﺎدا ﺳﻮال ﺑﯽرﺑﻄﯽ ﺑﭙﺮﺳﻢ ﭼﻮن او ﺑﻪ ﻧﺎم و ﯾﺎد ﺧﻮاﻫﺮش ﺧﯿﻠﯽ ﺣﺴﺎس اﺳﺖ.
ﺻﺪای آن ﺳﻮی ﺧﻂ ﺻﺪای ﯾﮏ ﻣﺮد ﻏﻤﮕﯿﻦ و ﺧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺻﺪای ﯾﮏ ﻗﺎﺗﻞ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻧﺪارد .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺒﯿﻪ ﺻﺪای ﻣﺮد ﻗﻤﺎرﺑﺎزی اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻤﺎم ﻫﺴﺘﯽ را ﺑﻪ ﯾﮏ آن ﺑﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
آﻗﺎ ﺻﺎﺑﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ« ﺑﻠﻪ .ﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را در ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻔﺮﯾﻦﺷﺪه ﻣﺮدادﻣﺎه ﺳﺎل  86ﺑﺎﺧﺘﻢ .ﻧﻪ از آن ﻣﺪل ﺑﺎﺧﺘﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺸﻮد از ﻧﻮ ﺟﺒﺮاﻧﺶ
ﮐﺮد .از آن ﺑﺎﺧﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ راﻫﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺗﻤﺎم ده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ روزی ﻧﺒﻮده ﮐﻪ آرزوی ﻣﺮدن ﻧﮑﻨﻢ .ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ
ﺑﺎر ﻣﻌﺼﯿﺘﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺸﻮد ،ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻧﮑﺮدهام».
ﭼﻪ ﺷﺪ آﻗﺎ ﺻﺎﺑﺮ؟ ﻣﯽﺷﻮد ﻗﺼﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯽ؟
ﻗﺼﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺮم .ﺣﮑﺎﯾﺖ درد اﺳﺖ .ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺑﻐﺾ .ﺧﻮاﻫﺮم ﺣﻤﯿﺮا ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ از ﻣﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﭘﺪر و ﻣﺎدرم
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻪ ﺳﺎل از ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ دﻧﯿﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﺑﺰرگ ﮐﺮدن ﻣﺮا ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ .در ﺣﻘﻢ ﻫﻢ ﻣﺎدری ﮐﺮد ،ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺮی .ﻫﻤﻪ
ﮐﺲ و ﮐﺎر ﻣﻦ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺑﻮد .ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺸﺖ و ﭘﻨﺎﻫﻢ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮش ﺑﺮو روﯾﯽ و ﺧﻮﺷﻨﺎﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺎن زﯾﺎد داﺷﺖ ازدواج ﻧﮑﺮد ﺗﺎ ﺑﺮای
ﻣﻦ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده راه ﺑﯿﻨﺪازد .ﯾﮏ ﻣﻐﺎزه ﺟﻮﺷﮑﺎری ﺑﺮاﯾﻢ ردﯾﻒ ﮐﺮد و ﺑﺮاﯾﻢ زن ﮔﺮﻓﺖ .ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺸﺘﺮیﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺮﻣﺖ
ﺧﻮاﻫﺮم ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ﻣﻐﺎزه .اوﺿﺎع ﻣﺎﻟﯽ ﻫﺮ دوﯾﻤﺎن ﺧﻮب ﻧﺒﻮد اﻣﺎ ﮐﻠﯽ ﻋﺰت و اﻋﺘﺒﺎر داﺷﺘﯿﻢ .ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ آﻣﺪ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﺣﻤﯿﺮا .او
ﺧﻮش ﻗﺪ و ﺑﺎﻻ ﺑﻮد اﻣﺎ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر درﺳﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ زن ﮔﺮﻓﺘﻢ ،ﺣﻤﯿﺮا ﺳﺎﮐﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺨﺮوﺑﻪ ﭘﺪری ﺑﻮد و اﻣﻮراﺗﺶ ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻃﯽ
ﺑﺮای اﻫﺎﻟﯽ ﻣﺤﻞ ﻣﯽﮔﺬﺷﺖ .در و ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﺧﻮﺑﯿﺖ ﻧﺪارد ﯾﮏ زن ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻪ از ﻗﻀﺎ زﯾﺒﺎﺳﺖ ،در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﯽ در و ﭘﯿﮑﺮ ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ او را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮدم ﺑﺎ آﻗﺎ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ازدواج ﮐﻨﺪ.
ﺧﻮدش ﻣﺎﯾﻞ ﻧﺒﻮد؟ ﯾﻌﻨﯽ ازدواﺟﺶ اﺟﺒﺎری ﺑﻮد؟
ﻧﻤﯽﺷﻮد اﺳﻢ اﺟﺒﺎری روﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﻦ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎرش ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺘﻢ از آن زنﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ دﻟﺶ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ .آﻧﻬﺎ
دﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ و روی ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻠﻨﮕﯽ ﻣﺮﺣﻮم ﭘﺪرم ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﺮﻣﺖ ﻫﻤﻪ آن ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻣﺎدری ﺣﻤﯿﺮا ،ﺳﻬﻢ ﺧﻮدم را ﺑﻪ او ﺑﺨﺸﯿﺪم و

ﺣﻤﯿﺮا زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺨﺘﺼﺮش را آﻧﺠﺎ ﺷﺮوع ﮐﺮد.
از ازدواﺟﺶ راﺿﯽ ﺑﻮد؟
اواﯾﻞ ﺑﻠﻪ .اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺗﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﻤﯽداد .ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻦﻟﺶ و ﺗﻨﺒﻞ ﺑﻮد .ﺣﻤﯿﺮا ﯾﮏﺗﻨﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد .ﺷﺒﺎﻧﻪروز ﺳﺮش
روی ﺑﺴﺎط ﺧﯿﺎﻃﯽ ﺧﻢ ﺑﻮد و آﻗﺎ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻫﻢ ﮐﺎرش ﺷﺪه ﺑﻮد دود ﮐﺮدن ﺳﯿﮕﺎر و ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ از دوﺳﺘﺎن ﺑﯽﮐﺎر .ﻣﻦ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدم ﺧﺮج و ﺑﺮج آن
ﻫﻤﻪ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ ﻣﺠﺮدی از ﮐﺠﺎ ﺟﻮر ﻣﯽﺷﻮد؟ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ از ﯾﮏ دوﺳﺖ ﻣﻮرد وﺛﻮق ﺷﻨﯿﺪم ﺷﻮﻫﺮ ﺣﻤﯿﺮا ﻗﻤﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻮی ﻗﻤﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی
زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮ.
ﺑﺎ ﺣﻤﯿﺮا در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺣﺮف ﻧﺰدﯾﺪ؟
اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﺑﻮد .ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺧﻮاﻫﺮم در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺣﺮف ﻣﯽزدم .در ﻃﻮل ده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺰار ﺑﺎر اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﺑﺎ ﺧﻮدم
ﺗﮑﺮار ﮐﺮدهام ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ دردش را ﻣﯽﺷﻨﯿﺪم .اﻣﺎ ﺳﮑﻮت ﮐﺮدم .ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم اﮔﺮ ﻣﺤﺘﺎج ﮐﻤﮏ ﺑﻮد ﺧﻮدش ﻻﺑﺪ ﻣﯽﮔﻔﺖ .ﻫﻤﯿﻦ اﻧﺪازه ﮐﻪ ﺳﻬﻢ
ارﺛﯿﻪام را ﺑﻪ او ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺑﻮدم ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮد؟
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﻬﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺮﺗﺎن دارﯾﺪ ﭼﻄﻮر آن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد؟
ﺑﺎورﺗﺎن ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﯾﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﺎﻻی ﺳﺮﻣﺎن ﻧﺒﻮد ﻫﯿﭻ وﻗﺖ آدمﻫﺎی ﺑﯽآﺑﺮوﯾﯽ ﻧﺒﻮدﯾﻢ .دﻋﻮا ﻧﻤﯽﮐﺮدﯾﻢ .ﺣﺮﻣﺖ ﻫﻢ را داﺷﺘﯿﻢ.
ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺎور ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ رخ داده اﺳﺖ .ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻮد ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺗﻮی ﮔﻮش ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ زﯾﺮ ﺳﺮ ﺧﻮاﻫﺮم ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪه و
رﻓﺘﺎرش ﻣﺸﮑﻮک اﺳﺖ .ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺣﻤﯿﺮا ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ و در ﻟﻔﺎﻓﻪ ﺣﺮف زدم وﻟﯽ ﺣﻤﯿﺮا ﮔﻔﺖ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ را دوﺳﺖ دارد و اﯾﻨﻬﺎ ﺗﻮﻫﻢ اﺳﺖ .از
ﻃﺮﻓﯽ ﺧﯿﺎﻟﻢ راﺣﺖ ﺑﻮد ﭼﻮن ﻣﯽدﯾﺪم ﻣﺮدم ﮐﻮﭼﻪ و ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺮم اﻋﺘﻤﺎد و ﺑﺎور ﮐﺎﻣﻞ دارﻧﺪ .ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺷﻮد زﻧﯽ ﺧﯿﺎﻧﺘﮑﺎر ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﯿﭻ
ﮐﺪام از در و ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ رازش را ﻧﻔﻬﻤﻨﺪ .دوﺳﺘﺎن ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻢ رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻣﺎﺟﺮای ﻗﻤﺎر ﺗﻤﺎم ﻫﺴﺖ و ﻧﯿﺴﺘﺶ را ﺑﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ
ﺧﺎک ﺳﯿﺎه ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺮم در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﻔﺖ.
ﻓﮑﺮ ﻗﺘﻞ ﭼﻄﻮر ﺑﻪ ذﻫﻨﺘﺎن ﺧﻄﻮر ﮐﺮد؟
اﺻﻼ اﻧﮕﯿﺰهای در ﻣﯿﺎن ﻧﺒﻮد .ﻣﻦ ﻫﯿﭻ ﻃﺮﺣﯽ از ﻗﺒﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﯾﮏ روز ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺮم ﺑﺎ او ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ را ﭘﯿﺪا
ﮐﺮده ،آدرس و ﻧﺎم ﮐﺴﯽ را داد ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﻮﭼﻪ آن ﺳﻮﺗﺮ از ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪری ﻣﻨﺰل داﺷﺖ .ﻓﺮدا ﺟﻮﺷﮑﺎری را ﺗﻌﻄﯿﻞ ﮐﺮدم و از ﺻﺒﺢ زود
ﺣﻮاﻟﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺮم ﮐﺸﯿﮏ دادم .ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺸﺖ و ﻧﯿﻢ ﺻﺒﺢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺮم رﻓﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن آدرﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ داده ﺑﻮد و در زد .ﻣﺮد ﺟﻮاﻧﯽ
ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺮوﯾﯽ در را ﺑﺎز ﮐﺮد .ﺗﻤﺎم وﺟﻮدم ﭘﺮ از ﺧﺸﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺧﻮاﻫﺮم ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ دو ﻫﻤﺎن ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪ و وﻗﺘﯽ از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻂ
ﻫﻤﺎن ﻣﺮد ﺟﻮان ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺷﺪ .ﻣﺮدک در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻨﺪﯾﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮاﻫﺮم ﭘﭻ ﭘﭻ ﻣﯽﮐﺮد ﯾﮏ ﮐﯿﺴﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺮم داد .او ﻫﻢ ﮐﯿﺴﻪ را ﮔﺮﻓﺖ
و زﯾﺮ ﭼﺎدرش ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺎﻧﻪ راه اﻓﺘﺎد .دﻧﺒﺎﻟﺶ رﻓﺘﻢ .ﻃﺒﻖ ﻗﺮار ﻗﺒﻠﯽ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺗﻮی ﺣﯿﺎط ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮﻣﺎن ﺑﻮد .از ﺣﻤﯿﺮا ﭘﺮﺳﯿﺪ
ﮐﺠﺎ ﺑﻮدی؟ ﺣﻤﯿﺮا ﮔﻔﺖ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدم ﺑﺎزار دﻧﺒﺎل ﺳﻮزن ﭼﺮﺧﻢ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﮔﻔﺖ ﭘﺲ ﮐﻮ ﺳﻮزن؟ او ﺟﻮاب داد آن ﺷﻤﺎره ﺳﻮزن
را ﮔﯿﺮ ﻧﯿﺎوردم .ﯾﮏ آن ﺣﺎﻟﻢ را ﻧﻔﻬﻤﯿﺪم .ﺑﻪ ﻧﻈﺮم رﺳﯿﺪ آن زن ﺧﯿﺎﻧﺘﮑﺎر ﺑﻪ راﺣﺘﯽ دروغ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ﭼﺎﻗﻮی آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ را از داﺧﻞ ﺳﯿﻨﯽ
ﻫﻨﺪواﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺑﺮای دوﺳﺘﺎﻧﺶ روی ﺗﺨﺖ ﺳﯿﻤﯽ ﺣﯿﺎط ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺮداﺷﺘﻢ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﻤﯿﺮا ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدم .ﺑﻌﺪ از آن واﻗﻌﺎ ﻫﯿﭻ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮم ﻧﻤﯽآﯾﺪ .اﻣﺎ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﻦ  27ﺿﺮﺑﻪ ﻋﻤﯿﻖ ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺮم وارد ﮐﺮدم.
او را ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﺮﺳﺎﻧﺪﯾﺪ؟
او ﻫﻤﺎن ﺟﺎ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺿﺮﺑﺎت اوﻟﯿﻪ درﮔﺬﺷﺖ  .در واﻗﻊ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻌﺪادی از ﺿﺮﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ وارد ﮐﺮده ﺑﻮدم ﺑﻌﺪ از
ﻣﺮگ او وارد ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻫﻤﺴﺮش ﺷﻤﺎ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﮑﺮد؟ ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﻫﺎ؟
ﻧﻪ  .ﻫﻤﺴﺮش ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ﺷﻮﮐﻪ ﺷﺪه! ﮐﻠﻮن در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد و ﺣﻤﯿﺮا ﻫﻢ ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﺷﺪ .ﻫﯿﭻ ﻓﺮﯾﺎدی ﺑﺮای درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ از او ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺸﺪ.
اﯾﻨﺠﺎی ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺻﺪای ﮔﺮﯾﻪﻫﺎی آﻗﺎ ﺻﺎﺑﺮ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮔﺮﯾﻪاش درد دارد ،درد ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ و ﺣﺴﺮت .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ای ﮐﺎش
ﺑﻪ اﻧﺪازه ارزﻧﯽ ﮐﻨﺘﺮل ذﻫﻨﺶ را در دﺳﺖ داﺷﺖ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ اﯾﻦ راه را ﻧﺮوﻧﺪ .راه ﺑﯽﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ اﺳﺖ .ﺳﺮاﺳﺮ اﺷﺘﺒﺎه و
ﺧﻄﺎﺳﺖ .ﻫﯿﭻ وﻗﺖ آدم ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ .ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺎ ﭼﺸﻢﻫﺎی ﺧﻮدﺗﺎن ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻫﻤﺴﺮ ﯾﺎ ﺧﻮاﻫﺮﺗﺎن را
دﯾﺪﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
از آﻗﺎ ﺻﺎﺑﺮ ﻣﯽﭘﺮﺳﻢ ﺣﻤﯿﺮا واﻗﻌﺎ ﺧﯿﺎﻧﺘﮑﺎر ﺑﻮد؟

ﭘﻮزﺧﻨﺪ ﻣﯽ زﻧﺪ  :ﻧﻪ  .ﺧﻮاﻫﺮم ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪری را در ﻗﻤﺎر ﺑﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺮای ﺑﺎزﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ آن ﺷﺮوع ﮐﺮده ﺑﻮد ﭘﺮﺳﺘﺎری از
ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻢ ﭘﯿﺮی ﮐﻪ در ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﺑﻮد .آن ﻣﺮد ﻫﻢ ﭘﺴﺮ ﻫﻤﺎن ﭘﯿﺮزن ﺑﻮد و ﻫﯿﭻ ارﺗﺒﺎط ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرﻓﯽ ﺑﺎ ﺣﻤﯿﺮا ﻧﺪاﺷﺖ.
ﭼﺮا ﺣﻤﯿﺮا ﺟﺮﯾﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎری و ﻣﺮاﻗﺒﺘﺶ از آن ﺧﺎﻧﻢ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮده ﺑﻮد؟
او آن ﻗﺪر ﻋﺰت ﻧﻔﺲ داﺷﺖ و ﺑﺰرﮔﻮار ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﺟﺮا را ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻏﺮور ﺷﻮﻫﺮش ﭘﻨﻬﺎن ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ ﺑﻮد .ﻫﻤﺎن روز اول ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﻠﯿﺲ،
ﺑﻪ ﺷﺐ ﻧﮑﺸﯿﺪه ﺗﻤﺎم ﺣﻘﯿﻘﺖ روﺷﻦ ﺷﺪ و ﻣﻦ از ﻫﻤﺎن روز ﺗﺎ اﻻن در ﯾﮏ ﺟﻬﻨﻢ دروﻧﯽ در ﺣﺎل ﻣﺮگ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻫﺴﺘﻢ .ﻫﺮ ﺷﺐ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﺧﻮنآﻟﻮد او ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺪﻫﺪ ﺑﺮاﯾﻢ زﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد.ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻗﺎدر ﻧﺸﺪم ﻓﺮاﻣﻮﺷﺶ ﮐﻨﻢ .ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺪار ﻣﯽ-
ﺷﻮم ﭼﻬﺮه ﺧﻮاﻫﺮم را ﺟﻠﻮی روﯾﻢ ﺣﺎﺿﺮ و ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ ﭼﺮا؟ ﮔﻨﺎه ﻣﻦ ﭼﻪ ﺑﻮد؟ اﯾﻦ ﺧﯿﺎل ﻣﺮا ﮐﺸﺘﻪ! ﺗﻮ را ﺧﺪا ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﻣﺮدم
اﺳﯿﺮ ﺧﺸﻢ آﻧﯽ ﻧﺸﻮﻧﺪ .ﮐﺎری ﻧﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﻋﻤﺮﺷﺎن در ﺟﻬﻨﻢ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ و ﺣﺴﺮت ﺑﮕﺬرد.
اﻻن وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﻤﺎ ﭼﻄﻮر اﺳﺖ؟
ﻣﻦ ﻫﻤﯿﻦ روزﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ آزاد ﺑﺸﻮم  .اﻣﺎ ذوق آزادی ﻧﺪارم .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻤﯿﺮا وارﺛﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و ﺷﻮﻫﺮش ﻫﻢ رﺿﺎﯾﺖ داده ﺑﻮد ،ﻃﺒﻖ ﻣﺎده
 612ﺑﻪ ده ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪم .راﺳﺘﺶ آزادی ﮐﺎﺑﻮﺳﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺮون ﺑﺮوم .ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﺮﺧﺼﯽ را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻢ .ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺎز ﻫﻢ آن ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ را ﺑﺒﯿﻨﻢ ،ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﻫﺎ را ،ﻫﻤﻪ آن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺮم ﭼﻘﺪر زن ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪ و
ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮد… .دﻋﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﻫﻤﯿﻦ روزﻫﺎی اﻧﺪک ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﻋﻤﺮم ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺮوم ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﺮم.
آﻗﺎ ﺻﺎﺑﺮ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺗﻠﻔﻦ را از دﺳﺘﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺗﻠﻔﻦ را ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ از آن ﭘﻨﺞ ﻫﺰار زن
ﻣﻘﺘﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ« دﻓﺎع از ﺷﺮف و ﻧﺎﻣﻮس ﺧﺎﻧﻮاده »ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺑﯽﮔﻨﺎه ﺑﻮدﻧﺪ؟

