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اﺑﻠﯿﺲ ﻋﺎﺷﻖ  -ﺑﺨﺶ هﺸﺘﻢ

ﺑﺎغ و ﺑﻬﺸﺖ اﯾﺮاﻧﯽ  -ﺑﺨﺶ اول

ﺧﻼﻗﯿﺖ ،ﺧﻮﺑﯽ ،زﻧﺪﻩﮔﯽ
دﺳﺖاش را ﺟﻠﻮ آورد و دﺳﺖام را ﺑﻪ ﻧﺮﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .ﻟﺐﺧﻨﺪی ﺑﺮ ﻟﺒﺎناش ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺖ.
 از ﺷﺶ اﺗﺎق رد ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .اﯾﻦ اﺗﺎقهﺎ را ﺧﯿﻠﯽهﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .اﺗﺎق هﻔﺘﻢ را ﺧﻮدت ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺸﻒ ﺳﮑﻮتزﻧﺒﻮرهﺎی وﺣﺸﯽ
ﮐﻨﻲ .وﻗﺘﯽ در هﺮ اﺗﺎق را ﺑﺎز ﮐﺮدم ،ﻓﻘﻂ ﺳﺮت را ﺧﻢ ﮐﻦ و ﻧﮕﺎهﯽ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﯿﻨﺪاز .وارد اﺗﺎقهﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﺑﺸﻮﯾﻢ .در اﺗﺎقهﺎ ﮐﻪ ﺑﺎز ﺷﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﯿﻦﻣﺎن رد و ﺑﺪل ﺷﻮد و ﺟﻤﻠﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻲ" :ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﭘﺲ ﭼﺎﻟﻮس
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽام را
هﺴﺘﻢ "،ﯾﺎدت ﻧﺮود .اﯾﻦ ﺳﻪ ﺷﺮط ﻣﺎﺳﺖ.
از راﻩروی ﺑﺎرﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻮر ﻟﺮزان ﭼﻨﺪ ﭼﺮاغ ﮐﻮﭼﻚ روﺷﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ،رد ﺷﺪﯾﻢ .ﮐﻤﯽ ﺳﺮدم ﺑﻮد و هﯿﺠﺎﻧﯽ هﻢراﻩ ﺗﺮس ﺑﺎ ﻟﯿﻠﯿﺎ ﺷﺒﯽ
ﺑﻪ ﯾﺎد م .اﻣﯿﺪ دوﺳﺖداﺷﺘﻨﯽ!
وﺟﻮدم را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .در ﯾﻚ اﺿﻄﺮاب ﻣﻌﻠﻖ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ رد ﺷﺪ ﮐﻪ ﺻﺪای او در ﮔﻮشام زﻧﮓ زد:
زﻧﺪان
 اﯾﻦهﻢ اﺗﺎق اول!ﺑﺎﻧﻮ
ﻗﻠﺐام ﺗﻨﺪﺗﻨﺪ ﻣﯽزد .در اﺗﺎق را ﺑﺎز ﮐﺮد.
ﺑﺎد ﺷﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﺑﯿﺮون از اﺗﺎق وزﯾﺪ .اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم ﮐﻪ اﮔﺮ دﺳﺖام را ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪی راﻩرو ﭘﺮت ﻣﯽﺷﺪم .ﺳﺮم را آن ﺳﻮی ﻧﺪاﻧﺴﺘﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ...
و ﺑﺎز هﻢ ﻧﻔﺲ ﻋﻤﯿﻖ
ﺧﻢ ﮐﺮدم و ﺑﻪ داﺧﻞ اﺗﺎق ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮدم .ﯾﮏ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭘﻬﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ زﯾﺎدی در دو ﻃﺮف ﭘﯿﺎدﻩرو ﺑﻪ ﻧﻈﺎرﻩ اﯾﺴﺘﺎدﻩ
ﺑﻮدﻧﺪ .ﭼﻬﺎر ﺳﺮﺑﺎز ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺮ اﺳﺐهﺎی آراﺳﺘﻪ ﯾﻮرﺗﻤﻪ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ و از ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺷﺎن ﺳﺮﺑﺎزان ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت ﻣﻨﻈﻢ و ﻓﺸﺮدﻩ ﺳﯿﺎﻩ ﺳﯿﺎﻩ
رژﻩ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ .زﻧﯽ را ﮐﻨﺎر ﺧﯿﺎﺑﺎن دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﯿﺮﻩ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻪ ﺻﻮرتاش دﻗﯿﻖ ﺷﺪم .ﺣﺎﻟﺖ ﭼﺸﻢهﺎ و
ﺑﯿﻨﯽ و ﺧﻄﻮط ﮔﻮﻧﻪهﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﻣﻦ ﺑﻮد .ﺧﻮدم ﺑﻮدم ﮐﻪ در واﺗﯿﮑﺎن ﺑﻪ رژﻩی ﺳﺮﺑﺎزان ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽﮐﺮدم .ﯾﮏ آن ﺳﺮم را ﺑﻪﺳﻮی ﺳﺮودﻩهﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺗﺮاﻧﻪ:
ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ ﮐﻪ آن ﻃﺮف ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻮد ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪم .ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺳﻨﺖ ﭘﯽﯾﺮ رم ﺑﺎ ﻧﻤﺎی ﺧﯿﺮﻩﮐﻨﻨﺪﻩ و ﺳﺘﻮنهﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻪ
ﻗﻔﻞ و ﭘﺮﻧﺪﻩ
هﯿﺒﺖاش هﺮ ﮐﺲ را در ﺟﺎی ﺧﻮد ﻣﯿﺦﮐﻮب ﻣﯽﮐﺮد ،ﺧﻮد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ .روز ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺑﻮد .اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮف ﻧﯿﺎﻣﺪﻩ
ﺑﻮد ،اﻣﺎ هﻮا ﺳﺮد ﺑﻮد و ﺑﺎد ﻣﯽوزﯾﺪ .ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎپ ﺑﺮای ﻣﺮدم در واﺗﯿﮑﺎن ﺳﺨﻦراﻧﯽ ﮐﻨﺪ .دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﻠﯿﺴﺎی اﻓﺘﺎدن اﺗﻔﺎق
ﺳﻨﺖ ﭘﯽﯾﺮ رﻓﺘﻢ و وارد آن ﺷﺪم .ﻧﮕﺎﻩام را ﺑﻪ ﺳﻘﻒ ﮐﻠﯿﺴﺎ دوﺧﺘﻢ .ﻧﻘﺎﺷﯽهﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽ از ﻣﯿﮑﻞآﻧﮋ در ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﯾﻚ ﺷﻌﺮ ﺑﺎراﻧﯽ
ﻣﯽﮐﺮد .ﻣﺤﻮ ﺗﻤﺎﺷﺎﯾﺸﺎن ﺑﻮدم ﮐﻪ ﯾﮏهﻮ ﺻﺪای ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن در اﺗﺎق ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﻮد آورد.
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻦ و ﺗﻮ
 اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ هﺪﯾﻪی ﻣﻦ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺑﻮد.ﺑﯽﻟﺤﻈﻪای ﺳﮑﻮت
ﭘﯿﺶ ﺧﻮدم ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ﮐﻪ ای ﮐﺎش آن ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻮد و ﻣﻦ اﯾﻦ ﻃﻮر اﺳﯿﺮ و ﺳﺮﮔﺮدان ﻧﻤﯽﺷﺪم .دوﺑﺎرﻩ ﺳﮑﻮت ﺑﯿﻦ ﻣﺎ
ﯾﻚ ﻧﺒﺾ واروﻧﻪ
ﺣﮑﻢﻓﺮﻣﺎ ﺷﺪ .راﻩرو را اداﻣﻪ دادﯾﻢ .هﻨﻮز ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﺧﻮدم ﻧﯿﺎﻣﺪﻩ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺻﺪاﯾﺶ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﻮد آورد.
 اﯾﻦ اﺗﺎﻗﯽﺳﺖ ﮐﻪ هﻨﻮز ﻣﻔﻬﻮم ﭘﺴﺘﯽ و ﺑﯽﺷﺮﻓﯽ در آن ﺷﮑﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ.در اﺗﺎق را ﮐﻪ ﺑﺎز ﮐﺮد ،ﺻﺪای ﺑﭽﻪهﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﻪ در ﺣﯿﺎط ازدﺣﺎم ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻦ را ﻣﺘﻮﺟﻪ آنهﺎ ﮐﺮد .ﻣﺴﺎﺑﻘﻪی
واﻟﯽﺑﺎل در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﺑﻮد و ﺻﺪای ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﭽﻪهﺎ ﺣﯿﺎط را ﭘﺮ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد .ﺗﻮپ دﺳﺖ ﯾﮑﯽ از دﺧﺘﺮهﺎ ﺑﻮد .ﺧﻮدم را دﯾﺪم
ﮐﻪ در ﮔﻮﺷﻪی زﻣﯿﻦ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺻﺪای ﺳﻮت ﻣﻌﻠﻢ ورزش ﺑﻮدم .ﺗﺎ ﺳﻮت زد ﺗﻮپ را ﺑﺎ دﺳﺖ ﭼﭗام ﺑﻪ هﻮا ﺑﺮدم و ﺑﺎ ﻣﭻ دﺳﺖ راﺳﺖام ﻣﺤﮑﻢ زﯾﺮ آن زدم .ﺗﻮپ ﺑﻪ هﻮا رﻓﺖ و
ﺻﺪای ﺑﭽﻪهﺎ ﮐﻪ ﺗﯿﻢ ﮐﻼسام را ﺑﺮای ﺑﺮدن در ﺑﺎزی ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ .ﺗﻮپ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﺑﭽﻪهﺎ رد و ﺑﺪل ﺷﺪ .ﻣﻦ ﮐﻪ
در ردﯾﻒ ﻋﻘﺐ ﺟﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم ،ﭘﺎس آﺧﺮ را ﺑﻪ هﻢﮐﻼﺳﯽام دادم و او ﺑﻪ هﻮا ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و از ﺑﺎﻻی ﺗﻮر ﺑﺎ ﯾﮏ ﺿﺮﺑﻪی ﻣﺤﮑﻢ ﺗﻮپ را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺗﯿﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ زد .ﺻﺪای ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﺑﭽﻪهﺎ ﮐﺮﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﻮد .در هﯿﺎهﻮی ﺑﭽﻪهﺎ ﺑﻮدم ﮐﻪ در اﺗﺎق ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻪ هﻢ ﺧﻮرد.
 اﯾﻦ دﻓﻌﻪ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﻗﺮنهﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﯽﺑﺮم .وﻗﺘﯽ ﻧﻘﺸﻪی اﯾﺮان هﻨﻮز ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﯾﻦ ﮔﺮﺑﻪی ﮐﻮﭼﮏ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮد.راﻩرو را اداﻣﻪ دادﯾﻢ .ﺑﻪ اﺗﺎق ﺳﻮم ﮐﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﻧﻔﺲام را دو ﺑﺎرﻩ در ﺳﯿﻨﻪ ﺣﺒﺲ ﮐﺮدم و او ﻓﻮرا در اﺗﺎق را ﺑﺎز ﮐﺮد .ﺧﻮدم را دﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺎس اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺮد ﺑﻮدم.
وﻗﺘﯽ ﺗﺎس را اﻧﺪاﺧﺘﻢ ،ﺻﺪای ﻧﺎﻟﻪی ﺗﺄﺳﻒﺑﺎر ﻣﺮد ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ .ﺻﺪای هﻤﻬﻤﻪی اﻃﺮاﻓﯿﺎن ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺷﺪ.
 ﭘﺎرﯾﺰاﺗﯿﺲ اﻧﺘﻘﺎم ﮐﻮرش را ﺧﻮاهﺪ ﮔﺮﻓﺖ.درﺳﺖ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺑﻮدم .آنهﺎ ﻣﺮا ﭘﺎرﯾﺰاﺗﯿﺲ ﺻﺪا زدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎ ﮔﻮﺷﻪی ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺟﻼد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮفام آﻣﺪﻩ ﺑﻮد ،اﺷﺎرﻩ ﮐﺮدم و او ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺰاﭘﺎت ﮐﻪ در ﻗﺘﻞ ﭘﺴﺮم ﮐﻮرش
دﺳﺖ داﺷﺖ و در ﮔﻮﺷﻪی ﺗﺎﻻر دﺳﺖ و ﭘﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،رﻓﺖ ﺗﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻨﺪﻩ ﺷﺪن ﭘﻮﺳﺖ او را ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دادﻩ ﺑﻮدم ،ﺑﺪهﺪ .ﺻﻮرت ﻣﺰاﭘﺎت زﺧﻤﯽ و ﭘﯿﺮاهﻦاش ﻧﯿﻤﻪﭘﺎرﻩ
ﺑﻮد و ﻧﺸﺎﻧﻪهﺎی ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺑﺮ او دﯾﺪﻩ ﻣﯽﺷﺪ .وﻗﺘﯽ ﺟﻼد ﭼﺎﻗﻮﯾﯽ را ﮐﻪ در دﺳﺖ داﺷﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮد ،ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻦ و هﻤﻪی ﻧﺎﻇﺮان ﺑﻪ ﺑﺮق ﭼﺎﻗﻮ ﺧﯿﺮﻩ ﺷﺪ .ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﮔﺬﺷﺖ .ﺟﻼد
ﮐﺎرش را ﺷﺮوع ﮐﺮد .ﺻﺪای ﺿﺠﻪهﺎی ﻣﺰاﭘﺎت ﺗﺎﻻر را ﭘﺮ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪی ﺧﻮﻧﯿﻦ زﺟﺮ ﮐﺸﯿﺪناش ﺧﯿﺮﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدم .ﺳﻼﺧﯽ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ
ﺻﺤﻨﻪ ﺑﻪ ﻗﺪری ﻣﻨﻘﻠﺐﮐﻨﻨﺪﻩ و ﺗﻬﻮعآور ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮدن اداﻣﻪ دهﻢ .ﯾﮏ آن ﺑﻪ ﺧﻮدم آﻣﺪم .ﺳﺮم را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪم و در اﺗﺎق ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ.
 ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﻤﻞ دﯾﺪن آنﭼﻪ ﺧﻮاﺳﺘﯽ ،آﺳﺎن هﻢ ﻧﯿﺴﺖ! ﻧﻮﺑﺖ اﺗﺎق ﭼﻬﺎرم اﺳﺖ.11-12-26 07:27 AM
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و دوﺑﺎرﻩ راﻩ اﻓﺘﺎدﯾﻢ .ﺑﻪ اﺗﺎق ﭼﻬﺎرم ﮐﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ ،ﺑﻪ ﺧﻮدم ﻗﻮت ﻗﻠﺐ دادم و ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اداﻣﻪ دهﻢ .در اﺗﺎق ﮐﻪ ﺑﺎز ﺷﺪ ،ﻧﮕﺎﻩام را ﺑﻪ داﺧﻞ دوﺧﺘﻢ.
زﻧﯽ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺐ ،ﻣﻨﺘﻈﺮ ﮐﻨﺎر ﭘﯿﺎدﻩروی ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ اﯾﺴﺘﺎدﻩ ﺑﻮد .ﻣﺎﺷﯿﻦهﺎ در ﭼﻬﺎرراﻩ ﭘﺸﺖ ﭼﺮاغ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻮدﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﭼﺮاغ ﺳﺒﺰ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ اﻓﺘﺎدﻧﺪ .هﻨﻮز ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ
ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺟﻠﻮی زن ﺗﺮﻣﺰ ﮐﺮد .ﻣﺮدی ﮐﻪ داﺧﻞ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻮد ،ﺷﯿﺸﻪی ﭘﻨﺠﺮﻩی در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺸﯿﺪ.
 ﺳﻮار ﺷﻮ! اﯾﺮج! ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﭘﻮلام را ﻣﯽﺧﻮاهﻢ. ﺣﺮف زﯾﺎدی ﻧﺰن ،ﺳﻮار ﺷﻮ!زن ﺑﻪ ﻋﻘﺐ رﻓﺖ و ﺻﻮرتاش را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ .ﻧﻮر ﭼﺮاغ ﮐﻨﺎر ﺧﯿﺎﺑﺎن روی ﺻﻮرتاش اﻓﺘﺎد و ﻣﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺻﻮرت آن زن را ﺑﺒﯿﻨﻢ .ﻧﻪ ،اﺷﺘﺒﺎﻩ ﻧﻤﯽﮐﺮدم ،ﺧﻮدم ﺑﻮدم! ﺑﻪ ﻃﺮف
ﭘﯿﺎدﻩرو ﮐﻪ رﻓﺘﻢ ،اﯾﺮج از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺮون ﭘﺮﯾﺪ.
 روﺳﭙﯽ ﺑﺪﺑﺨﺖ! اﮔﺮ ﻣﻦ ﻧﺒﻮدم ﮐﻪ ﺗﻮ ﺣﺎﻻ زﻧﺪﻩ ﻧﺒﻮدي.و ﺑﻪ ﻃﺮفام هﺠﻮم آورد .ﺳﯿﻠﯽ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﻪ ﺑﻨﺎﮔﻮشام زد .ﺳﺮم از ﺷﺪت آن ﺿﺮﺑﻪ درد ﮔﺮﻓﺖ .ﺟﯿﻎ زدم و از رﻩﮔﺬران ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﺳﺘﻢ .ﺿﺮﺑﻪی دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺳﺮم ﺧﻮرد و دﯾﮕﺮ
ﭼﯿﺰی ﻧﻔﻬﻤﯿﺪم .ﺻﺪای ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن در اﺗﺎق ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﻮد آورد.
 ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﺣﺎل و روز ﺧﻮدت را؟ﺑﻪ اﺗﺎق ﭘﻨﺠﻢ ﮐﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ:
 از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺧﻮدم درهﺎ را ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﻢ. ﻗﺒﻮل!در را ﺑﺎز ﮐﺮدم .زﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ در ﮐﻮﭼﻪای ﺳﺮﮔﺮدان ﺑﻮد و زﯾﺮ ﻟﺐ ﺑﺎ ﺧﻮدش ﻧﺠﻮا ﻣﯽﮐﺮد:
 ﺑﭽﻪام اﻵن ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﮐﺮدﻩ ﯾﺎ هﻨﻮز در ﮔﻮﺷﻪی ﭘﯿﺎدﻩروﺳﺖ؟ ﻧﮑﻨﺪ ﮔﺮﺑﻪهﺎ ﮐﯿﺴﻪ را ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ؟ ﭼﻪ ﮐﺎری ﮐﺮدم! آﺧﺮ ،راﻩ دﯾﮕﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻢ.زن ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ ﺟﻤﻼت ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺴﺘﻦ ﮐﺮد .ﺳﺮش را ﮐﻪ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺻﻮرت آن زن را ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ .ﭼﻪﻗﺪر ذﻟﺖﺑﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎز هﻢ ﺧﻮدم را ﻣﯽدﯾﺪم!
در اﺗﺎق را ﺑﺴﺘﻢ.
 ﭼﺮا در را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺴﺘﻲ؟ ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ اداﻣﻪی ﻣﺎﺟﺮای اﯾﻦ زن را ﺑﺒﯿﻨﻲ. آن زن ﺻﻮرتاش را ﮐﻪ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ ،دﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﻦ هﺴﺘﻢ! در را ﺑﺴﺘﻢ ،ﭼﻮن ﻧﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ از دﯾﺪن اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ رﻧﺞ ﺑﮑﺸﻢ.دﯾﮕﺮ اﻋﺘﺮاض ﻧﮑﺮد و دو ﺑﺎرﻩ ﺳﮑﻮت ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪ .ﺑﻪ اﺗﺎق آﺧﺮ ﮐﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ ،ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ:
 ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ اﺗﺎق ،ﻧﻮﺑﺖ اﺗﺎق هﻔﺘﻢ اﺳﺖ .ﮐﺠﺎی اﯾﻦ راﻩرو ﺑﺎﯾﺪ دﻧﺒﺎلاش ﺑﮕﺮدم؟ وﻗﺘﯽ در اﺗﺎق ﺷﺸﻢ را ﺑﺴﺘﯽ ،دﯾﮕﺮ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻧﺨﻮاهﻢ ﺑﻮد .ﺗﻮ ﺧﻮدت ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺪاش ﮐﻨﻲ.از دﺳﺖاش دلﺧﻮر ﺑﻮدم ،اﻣﺎ ﭼﺎرﻩای ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﻣﺜﻞ دﻓﻌﻪهﺎی ﻗﺒﻞ ﻧﻔﺲام را ﺑﺮای ﺑﺎر آﺧﺮ در ﺳﯿﻨﻪ ﺣﺒﺲ ﮐﺮدم و او در اﺗﺎق را ﺑﺎز ﮐﺮد .زﻧﯽ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﭼﺎﻗﻮﯾﯽ ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﺟﻨﺎزﻩی ﻣﺮدی را از روی ﺧﻮد ﺑﻪ ﯾﮏ ﻃﺮف ﻣﯽﮐﺸﯿﺪ .وﻗﺘﯽ ﺟﻨﺎزﻩ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎد ،زن در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺻﻮرتاش از ﺗﺮس ﺑﻪ رﻧﮓ ﮔﭻ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ،ﮔﻔﺖ:
 ﭘﺴﺖ ﻓﻄﺮت! ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﻲ؟ ﺧﻮب ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖات رﺳﯿﺪم ،و ﮔﺮﻧﻪ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺣﯿﻮان ﮐﺜﯿﻒ ﮐﺎر ﺧﻮدت را ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدي!زن ﺻﻮرتاش را ﺑﺎﻻ آورد و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﯿﺮﻩ ﺷﺪ .ﻧﮕﺎﻩهﺎﯾﻤﺎن در هﻢ ﮔﺮﻩ ﺧﻮرد .ﺻﺪاﯾﻢ ﮐﺮد .ﻣﻨﻘﻠﺐ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدم .در را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺴﺘﻢ .ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪای در هﻤﺎن ﺣﺎل
ﺑﻮدم .ﺑﻪ ﺧﻮدم ﻣﯽﻟﺮزﯾﺪم و ﺗﻮان ﺑﺎز ﮐﺮدن ﭼﺸﻢهﺎﯾﻢ را ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﻧﻤﯽداﻧﻢ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻪﻗﺪر ﻣﺎﻧﺪم .ﭼﺸﻤﺎنام را ﮐﻪ ﺑﺎز ﮐﺮدم ،ﺧﻮدم را در اﺗﺎقام دﯾﺪم .ﭼﻨﺪ ﮐﺎﻏﺬ ﺣﺎوی
ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺗﻌﺪادی ﮐﺘﺎب روی ﻣﯿﺰم ﺑﻮد .دوﺳﺖ ﻣﻦ هﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪﻩ و ﺗﻨﻬﺎﯾﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد .ﻣﻦ آن ﺷﺶ اﺗﺎق را در ﺳﮑﻮت ﻃﯽ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدم ،اﻣﺎ اﺗﺎق هﻔﺘﻢ
...
* اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﭘﯿﺶﺗﺮ در وبﻻگ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر رﺳﯿﺪﻩ اﺳﺖ.
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