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 آنچه موجب شد به اين كار روي بياورم،باليي بود كه سر خودم هم آمده بود ،اما به جاي
اينكه از آن حادثه عبرت بگيرم ،تصميم گرفتم
خودم هم دنبال آن كار بروم.
تازه ديپلمم را گرفته بودم كه تصميم گرفتم
شاغل شوم .البته نياز مالي نداشتم ،اما فرار از
كنكور و دانشگاه و ميل به تجربههاي جديد،

موجب شد تا در روزنامهها دنبال كار بگردم.
تخصص خاصي نداشتم ،بنابراين فقط ميتوانستم
بهعنوان منشي فعاليت كنم و در اين رابطه به
شركتي مراجعه كردم و صفي طوالني از افرادي را
ديدم كه جوياي كار بودند .از هر كدام مبلغي جهت
ثبتنام ميگرفتند و قرار شد پس از پر كردن فرم
استخدام منتظر بمانيم تا با ما تماس بگيرند .بعد
از يك ماه كه خبري نشد ،دوباره به آن شركت
مراجعه كردم ،اما متأسفانه با در بسته مواجه شدم
و فهميدم صاحبان شركت با آن ترفند پول زيادي
از افراد جوياي كار گرفته و متواري شدهاند.
كماكان دنبال كار بودم تا اينكه باالخره
توانستم در شركتي مشغول به كار شوم و همانجا
بود كه با كيارش آشنا شدم و ازدواج كرديم .همه
چيز به خوبي پيش ميرفت تا اينكه صاحب شركت
فوت كرد و ورثه او كه اغلب در خارج از كشور
اقامت داشتند تصميم گرفتند كه شركت را تعطيل
كنند .به اين ترتيب من و شوهرم ،هر دو بيكار
شديم .مدتي از پساندازمان خرج ميكرديم و
دنبال كار گشتيم ،اما متأسفانه به هر كجا مراجعه
ميكرديم با در بسته روبرو ميشديم و اين در

حالي بود كه مرتب پساندازمان كاهش مييافت.
در همان اوضاع و احوال ،ناگهان ياد تجربه چند
سال قبل خودم افتادم و موضوع را با شوهرم در
ميان گذاشتم .او ابتدا مخالف بود ،اما وقتي مدتي
ديگر به دنبال كار رفت و نتيجه نگرفت باالخره
رضايت داد .اين بود كه محلي را براي مدت يك ماه
اجاره كرديم و به دروغ آگهي استخدام داديم و از
هر مراجعهكننده مبلغي بهعنوان هزينه ثبتنام
گرفتيم و پس از يك ماه ،متواري شديم و آن كار را
در نقطه ديگري از شهر ادامه داديم و قصد داشتيم
دوباره متواري شويم كه متأسفانه دستگير شديم.
البته بعدها فهميديم همسر يكي از اعضاي پليس
انتظامي قصد استخدام در شركت ما را داشته و
شوهرش كه به موضوع پول گرفتن براي استخدام
شك كرده بود ،شماره ثبت شركت ما را از اداره
ثبت شركتها استعالم كرد و متوجه شد چنين
شركتي وجود خارجي ندارد و به اين ترتيب ،مدتي
ما را زير نظر گرفت .درست زماني كه قصد متواري
شدن دوباره را داشتيم ،هر دو دستگير شديم و
بايد تاوان كسب درآمد بدون زحمت را با رفتن به
زندان بدهيم.
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دستان مرد ميلرزيد .ميدانست چه
مجازاتي انتظارش را ميكشد .او كه به راحتي
حاضر به مصاحبه شد ،سعي داشت كارش را توجيه
كند ،اما خودش هم ميدانست عملي كه انجام داده
به هيچوجه قابل توجيه نيست .در مورد اتهامش
پرسيدم و جواب شنيدم كه:
 با خانواده نامزد مقتول از سالها قبل آشنابودم .پدربزرگ من و همينطور پدربزرگ فريبا
شريك كاري بودند ،به همين خاطر از سالها قبل
با هم رفت و آمد خانوادگي داشتيم ،تا اينكه مدتي
قبل شنيدم فريبا با فردي به نام سعيد نامزد شده
و قرار است در آينده نزديك ازدواج كنند .چند بار
هم بهطور اتفاقي سعيد را هنگام خروج يا ورود به
منزل آنها ديده بودم ،فريبا و خانوادهاش در طبقه
فوقاني منزل پدربزرگش زندگي ميكردند و من با
خانوادهام گاهي به ديدن پدربزرگ ميرفتيم ،آنها
را ميديديم .نميدانم چرا فريبا و خانوادهاش به
خواستگاري سعيد جواب مثبت داده بودند ،چون
سعيد از هر لحاظ پايينتر از فريبا بود و به هيچوجه
هم آدم موجهي به نظر نميرسيد .البته داليل كافي
براي اثبات ادعايم نداشتم و طبيعي است بدون
مدرك هم نميتوانستم آنها را قانع كنم.
مدتي سعيد را تعقيب كردم تا آتويي از
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او بگيرم و به خانواده فريبا اطالع بدهم،

اما نتوانستم چيزي را ثابت كنم ،اين بود كه به مرور
نقشه قتل او را در ذهنم كشيدم و حتي از طريق
يكي از دوستان اسلحهاي فراهم كردم .با توجه
به رفت و آمد و نسبت فاميلي با خانواده فريبا يك
شب در منزل پدربزرگ او ميهمان بودم و صبح زود
بود ،موقع خروج از منزل آنها متوجه سعيد شدم
كه قصد ورود به منزل نامزدش را داشت .فرصت
خوبي بود .به اين بهانه كه چيزهاي زيادي در مورد
فريبا و خانوادهاش ميدانم كه بهتر است وي قبل
از ازدواج آنها را بداند ،او را با خودم همراه كردم و به
منطقه بياباني خلوتي كشاندم .سعيد بيچاره غافل
از نقشهاي كه در سر داشتم ،فقط اصرار ميكرد در
مورد نامزدش هرچه ميدانم بدون پردهپوشي به
وي بگويم و من ،پس از اينكه او را به محلي خلوت

كشيدم ،اسلحهام را بيرون آوردم و در حاليكه
صدايش را ضبط ميكردم از او خواستم تا در مورد
كارهاي خالفي كه انجام داده ،اقرار كند ،اما او در
حاليكه خيلي ترسيده بود با من گالويز شد و من
هم ناچار به شليك گلوله شدم .پس از كشتن سعيد
جسدش را همانجا رها كردم و اطمينان داشتم
كسي به من شك نميكند ،چون دليلي براي
شك كردن وجود نداشت ،اما بر خالف انتظارم،
پس از كشف جسد و انجام تحقيقات ،چندتا از
همسايهها كه من و سعيد را با هم هنگام خروج از
منزل پدربزرگ فريبا ديده بودند ،شهادت دادند
و با توجه به زخمهاي ناشي از درگيري و اظهارات
ضدونقيضي كه داشتم ،حقيقت خيلي زود برمال
شد.

