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قاتل   ک یاز زبان  یادهندهتکان دیتفکرات متفاوت و شا شودیبه آن پرداخته م زودی اپ نی که در ا یموضوع

خودمان قضاوت کرده و دستور قصاص   دگاهی از د  یی هاانسان نیاست. ما تاکنون نسبت به چن یارهیزنج

گونه که او  را آن ایدن شقاتل و از تونل افکار  کیهر چند متفاوت  دگاهیاز د  میخواهی. حال ممیدهیم

 .مینی بب ندیبیم
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 قشنگه نه؟  ایدن هوم

 قشنگ؟  یلیخ

 ...پس

 (مکث)

 ده؟ یو سف اهیس ایمن دن  ی چرا از داخل لنز چشما پس

 رنگه؟ یآب هیبق دیبه د ه،یکه از چشم من مشک یآسمون  چرا

 !؟یآب

 ( شخندین)

 .هر روزم رو تماشا یو ظلمان یو آسمون مشک کنمیرو بلند م سرم

 !واربهشت ی برزخ ،یبرزخ  یایدن ن یا یتو دمیند دی و سف اهیجز س ی کردم، رنگ یکه زندگ یهجده سال نیهم تو

 ...آرامش ،یزندگ ،یپر شگفت هیبق یبرا دیکه شا یجهان

 (مکث)

 !عشق ،یو خنده، مهربون یپر خوشحال دیشا

 (شودیدر آخر صدا بلند م)

 ...و یمادرانگ  ،ی... )مکث( پر احساس آدم بودن، خانواده، محبت، نگرانپر 

 ( بغض یمکث همراه کم)

 طعمه اما، عطر و خوشرنگارنگ و خوش ا یها دناون یبرا

خط مورب بکشم   ه یرنگارنگ  ی موقلم هی با   خوادیکه دلم م ی قدر تکرار... اونیکالً دو رنگه، دو رنگ ثابت و تکرار ا یمن دن یبرا

به   یکی  هیکه فقط کاف یی همون آدما احساسش، یو ب رحمیب یآدما  یی گووسط گزافه ش،یلعنت یهاییوسط تنها ش،یاهیوسط س

مثل  قیو خانواده خودشون باشه دق یزندگ ی سرشون تو که نی ا ی که به جا  ییهمون آدما  شن،یمازت بد بگه تا ابد دشمنت  یشوخ
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سرشون رو   اره،یدر ب تونهینم کنهیم ی و بعدش هرکار کنهیرها شده کنار جاده م ی نوشابه خال یکه سرش رو داخل بطر  یاون راکون

  یو کانون خونواده رو با حرفا کننیم  گهی به هم د محکمشون شون، داخل اعتماد مردم، داخل کانون گرم خونواده یداخل زندگ

  هیبا   ،یکردن سرگرم  دایپ یکه برا  یضیمر ی مثل آدما قای. دقبرنیلذ*ت رو م تیهم نها کار  نی و از ا زنیریبه هم م شونهودهیب

هم   الشونیخ  ن یو ع کشنیم وکرده ر دایهاش پبچه رکردنیس یبرا ییو جو غذاجست یکه باالخره بعد کل  یو کمون، گنجشک  ر یت

 اد؟یچند روزه م یهاسر اون جوجه ییچه بال ستین

 ( با بغض اما محکم)

 !بزرگ شدم ییا یدن نیهمچ یتو من

برنده  شهیکه غالبه بر مغلوب م یگرفتم اون  اد ی ایدن نیهم یبرنده است! تو شه یهم تر یگرفتم قو  ادی دی و سف اهیس یایدن نیهم یتو

 !ف یکث یباز  نیا

 !بُکشم دیبا  ی برزخ دیو سف اهیس یایدن نی کردن ا  یرنگ ی گرفتم برا  ادی

 !رو ختمی ریب یایدن کنهیم  ی... چون خونشون رنگچون

  ی لیخ شه،یپخش م یظلمات نیزم یو رو جهه یم رونیآروم آروم ب جونشونیب یهارگ ی هاانیرنگ قرمز قشنگ که از شر  هی

 !یلی خ ه،ییبایصحنه ز

 ولوم صدا باالتر( گهی)محکم و با احساس هر جمله نسبت به جمله د

*** 

  یز یاش از تمبرنده  ی هاغهیها که تکه دو برابر بدنم قد داشته باشه؛ از همون خوادیبزرگ م یچیق  هیدلم  خواد؟یم یدلم چ یدونیم

( قی! )نفس عمها یچی. از همون قزنهیبرق م  

شون رو  چهره کنم، یدرشتش از وسط نصف م یهاغهیرو با ت ایزار دنغرقه کثا*فت و لجن یاون موجودات فان یوقت خواد یم دلم

که   یخورده مغزم محو نشه. به نظرم اون خونو غم ک یتار ی لحظه از پستوها هی  یبرا شون افهیکه ق قی قدر دققشنگ نگاه کنم. اون

رو   شونیو زندگکه کل زار   یها رو از وقتاون  یحت ده،یسوق م ی شون رو به رنگ سرخ قشنگپاره یاو لباس نیزم یرو شهیم دهیپاش

 .کنهیتر مبشن، خوشگل زونیتا به قول خودشون خوشگل و م شگاهی آرا رنیو سه ساعت م ذارنیبه حراج م

 (خنده کوتاه)
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  یهاکیالست ر ی ز کرد یپاهاش له م ر یرو ز یاساله رو که داشت بچه گربه شیش-پنج ی دختربچه ه ی  ش،یچند ماه پ  نیهم ادمهی

دادگاه   یقاض ی منم وکالتش رو قبول کردم و به جا اومد،یاز دستش بر نم ی بود، کار زبونیباباش له کردم. آخه بچه گربه ب ونیکام

  ی بود که تا حاال به گوشم خورده. آخ که وقت ییها یسمفون نیاز بهتر یک یآخرش   ادی ! اون فر براش دمیمغزم حکم قصاص بر  یالیخ

 .شهیم زیلبر  ی دلم از خوش افتم یم ادشی

 (مکث)

  هی. زنمیروم زل م. به جسد روبهزنمیم ششیو آت کنمیم ک یهام جا خوش کرده نزدل*ب یالکه البه ی برگ گار یرو به س فندک

 .هم سن و سال خودم باًیپسر تقر  هیبود به درک فرستاده بودمش.  یساعتم ین

 (پوزخند و قهقهه)

 دهینکش  هی. به ثانبرمیو با لذ*ت دست رو داخل شکمش فرو م کشمیشده بود و آماده؛ تنم رو جلو م تر قیخونش رق گید  حاال

  یکی و  ارمیدرم نمیوصله پ یمخصوص رو از داخل کوله پشت یهاشهیاز ش  یکی ! قای! دقخواستمیرو م نیهم قاً یدق شن، یم یدستام خون

 .شهیکار منم تموم م شهیکه پر م شهی . شبرمیمخصوصم م چاقو رگ دستش رو با  یهاانی از شر 

 .حرف بابام افتادم  ادی  هوی یچرا! ول دونینم

راز   نی . ایو کشته نش ی بکش دیبا یدرندشت ظلمان  یایدن نی تو ا یزنده بمون ی گوشت کن. اگه بخوا  یزهی آو گمیبهت م زیچ ه ی -

  کنن یم یر یگو جفت خوابنیو م خورنیکه فقط م یزندگ ن؛ یزم یمانندش روملخ یچند هزار سال زندگ ن یا ی هاست توانسان یبقا

  هی  یبا فرو رفتن تو ه یکردن توش مساو یکه زندگ  ییا یدن نیا  یتو ی( اونم زندگشخندی. هه! )نفهاضا ارزششونیب تیبه جمع یو ه

و محبت  یکه رحم و مهربان ییایهست! دن  یمدار جهان ماد یو ظلم، رکن اول چرخشش رو لهیکه مکر و ح  ییای! دنانتهایبرزخ ب

! ساده لوح و زودباورش یآدما  یبرا دلخوش بن یفر   

شدم.  رونیب یایدن یانداختم به جون جسد و راه شیآت  

*** 

  یتو شتر یو ب شتریطش خواستن ب. عزدیبدجور چشمم رو م شیاهیس ی که گاه اهیقدر س. اوناهیس اهِی بود س اهیما س رامونیپ یایدن

  یی ایدن ه ی ؛ رونیب یایخلق کنم فارغ از دن  ایدن هیخودم   خواد یتر! دلم مو حال خراب من مجنون خون رو خراب دیکشی بدنم زبونه م

 .یمیقد  یهایباز یلیکه هشت تا خونه داشته باشه درست مثل خونه ل یی ایدن هیخودمم و بس!  قشکه تنها خالقش و مخلو 
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( قینفس عم ) 

کنم و برسم به خونه هشت،   یط ده«یها رو با خواندن شعر »عروسک قشنگ من قرمز پوشآروم خونهخونه اول شروع کنم و آروم از

 یشدیکشور هم م هیاگه پادشاه   یحت یکرد یشروع م بود اگه از صفر  نیهم هم یاول! زندگ یخونه  گردم یمنم که باز برم نی اما ا

و نه خونواده. هه! خونواده؟ یکه نه توش پول دار یا. سر خونهیکه از شروع کرد یسر همون خونه اول ی گشتیبازم برم  

( شخندین ) 

!  یالخمر لعنتدائم هیبابام رو خاموش کنم. اونم  یمخروبه یلهی رفت چراغ طو ادم ی بار،  هیبار، فقط   ه یهفت سالم بود فقط  ی وقت ادمهی

م زخم شده بود، اما  زدم و کمک خواستم که حنجره غیقدر ج. اوندیمخصوصش کش یهام رو با انبر دستچطور تک تک ناخن ادمهی

  یهابه خاطر اون زخم راه برم تونستمیتا چندماه نم ادمهی دن؛ یترسیم ی کمکم؛ چون همه از آقاستار جوشر  اد یحاضر نبود ب یچکیه

 هیچون منتظر کمک بق رونیخودم رو از آب بکشم ب م ینباشم و خودم گل هیمنتظر کمک بق وقتچیگرفتم ه اد یالکردار، همون روز 

 !یجی مرگ تدر ه یبا  هیبودن مساو

 )خنده جنون وار(

*** 

و براقشون   یلجباز آسمون رو که قصد ندارن بذارن چشمم به تن نوران  یها گرم و نرم، دراز بکشم و ستاره  یجا هی  یتو خواد یدلم م

  ی کرده تو کهیت کهیاوزون رو ت  هیاون نور فرابنفش خطرناک رو که ال  یتک به تک، ستاره به ستاره، اشعه به اشعه بشمارم. حت  فته،یب

 :ل*ب بزنم یخوشحال  ادستام فشار بدم و ب 

درد فراق    یرو ی باش یتا مرهم یرسونیم دهیداغد ن یزم نیا  یهر طور شده خودت رو به تن زخم ی که دار ی ازت! مرس یمرس -

  یهاآسفالت ر ی مدفون ز ی کشاورز یها نیزم  یغرق زباله و کثافتش، رو ی هاانوسیو اق اهایدر یش! رو شده دهیدرختچه خشکان

 ...یاتوبان، رو کیرنگ شب

 !یفکرش رو بکن یتونینم  یکه تو حت  زهای چ یلیخ یرو

( شخندین ) 

  ن یا ی هاییکه در حال خو*ردن و خاکستر کردن تموم دارا نماانهی موجودات مور نیا  ینابود یکه تموم تالشت رو برا  یمرس

  نیسر ا  یمادون قرمزت رو رو یهااشعه یتونیدور و برت گوش نده! تا م  یهاستاره یها! به حرفیکنیهستن، م چارهیسنگ بتکه
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که   هیزیخودشون رقم زدن، نه ما! چ  یکه خودشون برا ه یز ی چ ن ی! بذار خفه بشن! حقشونه! اکنبتابون و نابودشون  ی موذ واناتیح

 .نگاشته شده شونیهانیطالع و سرنوشت ک یتو

 !یبپرس ینه! نه! بهتره از ستاره قطب ای خب... از دب اکبر و دب اصغر بپرس!  یاز حرفم مطمئن بش  یخوایم اگه

 !کنه یم دییمن رو تا ی هانظر داره. اون حرف ریکه از مشرق تا مغرب همه جا رو ز یهمون

م؟ یپاک کن بامونیز  نیسطح زم ی رو از رو یارزشیب کهنیباالتر ا ی و چ ارزشنیها بخاطره که آدم نیهم به  

 )قهقهه(

*** 

وقت بدو اون رم،ی بگ دست بابام رو خواستیخدا دلم م   یشهی! اما من... همدونمیهم بشه! نم دیآرزو، شا م ینشه اسمش رو بذار دیشا

  میکه الل بود رفته بود و شفا گرفته بود. مر میمر مییابتدا یکالسکه هم ییمشهد. همون جا  میبر  میپاش  ادهیپ ی مون پابدو از خونه

شده زبون وا کرده و حاال مث بلبل چهچهه   داریخوابش و باهاش حرف زده، بعد ب یبه اسم امام رضا اومده تو ییآقا  هی گفتیم

 !بدبخت یبرا ننه باباش. دختره زنهیم

چه برسه بهش   دیند ی که بابام هم با اون همه جالل و جبروتش حت سادمیوا یی سن و سال کم، جا ی لحظه، تو ن یا  یاالن، تو اما

که از بابام متنفر بودم خدا شاهده  نی هام از دستم در رفته. راستش با ااعداد و ارقام تعداد مقتول ی قاتل بودم که حت ه ین من، برسه! اال

زنده   خواستینداره. دلش م یربط چیبه من ه نی خودش بود و ا ر یرو نداشتم. اما اون خودش کرد. تقص شقصد کشتن وقتچیه

من شروع شد و االن،   ی ارهیزنج یهامقتول من پدرم بود! بعد از اون قتل نیه فلک ببنده من رو! اولسراغم که ب اومدیبمونه، شب نم

. اون شمی، غرق لذ*ت مو هنوزم که هنوزه، با فکر کردن بهشون ستمیمون نیکدومشون پش چیلحظه، مطمئنم که از ه نیهم یتو

!مردنیم دینداشتن. با  ایدن ن یا یزنده موندن رو تو اقتیها لآدم  

*** 

رو هم بخورن، استخون هم   گه یاگه گوشت هم د هالی»فام گفتنیمثَل که م نی بود. ا یگوشت و استخوان تنها مظهر ظاهر آدم

 .اشتباه محض بود زن« یریرو دور نم گهید

 (پوزخند)
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تک  یواناتیح زادها، ی. آدمدرندیم از هم مرو ه گه یتا مغز استخون همد چ، یباشه استخون که ه ونیمنافعشون در م  یاگه پا هاآدم

جبران   ی فرصت برا   هی  یها اگه حتو خشونت، تمرکز کنن. اون یاندوز جز ثروت ، یگر ید زیچ یرو تونستنیبودند که نم یبعد

به اسم   یز ی . انگار چدادنیرو انجام م شونیقبل  یو باز هم کارها کردندیشون داشتن هم، ازش درست استفاده نمگذشته  یکارها

شون هم عاجز  که عقل انسان از درک شدیم ی وحشتناک ی هاباعث شروع جدال ن،یوجودشون نبود و هم یتو یمونیاحساس پش

 .هست

( رودیتن صدا هر جمله باالتر م ) 

  ی ها هم، توو اون زنمیمهاشون زل چشم  ی. توکنمیبه تن دارند، نگاه م یارتش سبزرنگ با طرح یهاروم که لباسروبه یهاآدم به

. به پرتگاه پشت سرم  رمیهام عقب ملب یلبخند گله گشاد رو هیو من هم آروم آروم، با   انی. آروم آروم جلو مشنیم رهی هام خمردمک

طعمه،   نیدر کم یی که مثل مارها یآهن یبندهابه هم خوردن دست ی! صدایمرگ قطع  یعنی  نیبود و ا قیعم ی لی. خکنمینگاه م

  کنن؟یفکر م  یخودشون، به چ یلحظات زندگ نیها در آخرآرامش روح و روانم شده بود. آدم یبرا یزجرآور یسمفون اومدن،یجلو م

شون! اشتباه زندگ ی هاشده و به آدم شونی کنن که باعث خر*اب شدن زندگیفکر م  ییکه نکردن؟ نه! به کارها  یادیز ی به کارها

  یها هام سالقهقهه دی. شارمیمرگ فرو م ختهیامواج از هم گس انیقدم، در م  کیو با  کنمیاز دو طرف باز مزنان دستانم را قهقهه

 !رمیمینم وقتچیرو از ترس به لرزه بندازن. من ه  یانداز بشن و مردم محل نیدره طن ن یا  انیسال، م

( یطانیپوزخند بعد قهقهه ش ) 

 

13۹۹اسفندماه  13  

ان یپا  
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 یک قانون مخفی  ➢

 سیدمحمد موسوی  ➢
 Cafe Writers نویسندگان انجمن کافه  ➢

 

 

 

 

 

 

 «کافه نویسندگان مرجع رمان»
 مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و میدرصورتی که 

 خواهید که رمان ها و شعر هایتان در قالب نرم افزار موبایل ساخته و
 منتشر شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس

 .بگیرید
 نگارداردان حسین نجفی، مدیریت:

 

 

  :انجمن/xyz.cafewriters.forum://http 
  :وبسایت/xyz.cafewriters://http 

  :اینستاگرام/cafewriters_xyz/com.instagram://http 

 

 

 

 

http://forum.cafewriters.xyz/
http://cafewriters.xyz/
http://instagram.com/cafewriters_xyz/
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 یک قانون مخفی  ➢

 سیدمحمد موسوی  ➢
 Cafe Writers نویسندگان انجمن کافه  ➢

 

 

 


