پشت ميلههاي زندان
گزارش :زاهديان اناركي
با تشكر از اداره اجتماعي پليس آگاهي ناجا

بيرون از زندان كسي
منتظرم نيست

نام :فهيمه
سن 20 :سال
تحصيالت :سوم ابتدايي
جرم :سرقت
محكوميت :يك سال حبس  35 +ضربه شالق +
جبران خسارات وارده

چهره دختر جوان خيلي شكستهتر از سن
واقعياش بهنظر ميرسيد .خودش گفت ،سختيهاي
روزگار و خانواده بيمسؤوليتش موجب شده آنقدر
شكسته شود و وقتي داستان زندگياش را برايم تعريف
كرد ،تازه متوجه رنجها و سختيهايي شدم كه او در
طول زندگي بيست سالهاش متحمل شده است .او گفت:

نام :بهرام
سن 26 :سال
تحصيالت :ليسانس اقتصاد
جرم :ايراد ضرب و جرح عمدي منجر به سقط
جنين
محكوميت :يك سال و دو ماه حبس  +پرداخت
ديه

مرد ،كه آشفته و نگران به نظر ميرسيد ،گفت:
 وقت�ي م�ن و ب�رادرم تصمي�م گرفتي�م با دوخواه�ر ازدواج كني�م هرگ�ز تص�ور نميكرديم در
آين�ده با مش�كالتي روبهرو ش�ويم.
البته من تمايل چندان�ي به ازدواج
با همس�رم ،عطي�ه نداش�تم و اگر
اصرار خان�وادهام نب�ود ،هرگز او را
انتخاب نميك�ردم .بعدها فهميدم
عطيه هم بر اثر اص�رار خانوادهاش
حاضر به ازدواج با من ش�ده اس�ت.
ش�نيدن اين مطالب موجب ش�د تا
از همان روزه�اي اول بعد از ازدواج
ب�ا همديگ�ر اختلاف پي�دا كنيم.
زندگي ب�رادر بزرگم ني�ز هم تحت
تأثير دعواهاي دايمي من و همسرم
قرار گرفت�ه بود و ه�ر بار ك�ه من و
همسرم به مشكل ميخورديم آنها
هم دچار مش�كل ميش�دند و با هم
دعوا ميكردند .برادرم و همس�رش
با اينكه بچهدار نميش�دند ،تا قبل
از ازدواج ما ،زندگي آرام و بيس�روصدايي داشتند،
اختالفات من و همس�رم كمكم به حدي رسيد كه در
نهايت همسرم مهريهاش را اجرا گذاشت
و چند روزي م�را به زن�دان انداخت .آن
42
حرك�ت وي ،به قدري بر من اثر گذاش�ت
كه از برادرم خواس�تم همسرش را طالق

 خانواده از هم پاشيدهاي دارم .پدرم از ابتدايازدواج با مادرم معتاد بود .مادرم ،در تمام سالها به قدري
درگير سير كردن شكم بچههايش و كتكهاي پدرم
بود كه توجه عاطفي به ما نداشت و از خدا ميخواست
وسيلهاي فراهم شود كه ما را از سر خودش باز كند.
خالصه اينكه زندگي بدي داشتيم و من دوست
داشتم از آن جهنم زودتر فرار كنم .به همين خاطر،
وقتي خواستگار برايم آمد ،با اينكه زن و بچه داشت،
قبول كردم همسر دومش بشوم و بهخاطر همسرش
پنهاني صيغه او شدم .او ميگفت اگر همسرش جريان
ازدواج ما را بفهمد روزگارش را سياه ميكند .از حق
نگذريم او خوب برايم خرج ميكرد و من هم راضي بودم
تا اينكه مدت سه ساله صيغهمان به پايان رسيد و بعد
حاضر نشد تمديدش كند.
ميگفت همسرش مشكوك شده ،اما من كه
ميدانستم دروغ ميگويد ،تصميم گرفتم تيشه
به ريشهاش بزنم به همين خاطر سراغ همسر اولش
رفتم ،صيغهنامهام را نشانش دادم و فكر ميكردم با
چنان كاري همسرش طالق ميگيرد و دوباره به سراغ
خودم ميآيد ،اما او زرنگتر از اين چيزها بود و نه فقط
از شوهرش جدا نشد ،بلكه كاري كرد كه شوهرش به
كلي قيد مرا بزند .هرچه زمان ميگذشت بيشتر دچار
بدهد و دخالتهايم به حدي رسيد كه باالخره برادرم
هم پذيرفت بهخاطر من همس�رش را طلاق بدهد.
تمامي مراحل طالق آنها به خوبي پيش رفت تا اينكه
يكباره همه چيز تغيير كرد و ظاهرًا دوا و درمانها و

برادرم حاضر نشد
همسرش را طالق
بدهد

مشكل ميشدم .ميدانستم اگر به خانه پدري برگردم،
كسي قبولم نميكند .از طرف ديگر جايي براي ماندن
نداشتم .در طول اين چند سال شوهرداري ،به قدري
به خرج كردن عادت كرده بودم كه ديگر نميتوانستم
فقيرانه زندگي كنم .در ضمن درآمدي هم براي تأمين
هزينههاي زندگي دلخواهم نداشتم ،اين بود كه از روي
ناچاري تصميم به سرقت گرفتم.
زماني كه شوهر داشتم ،يك روز شوهرم كليدش
را تو خانه من جا گذاشته بود و من همان موقع ،بدون
اينكه چيزي به او بگويم ،از روي تمام كليدهاي او
يدكي ساختم و فكر كردم ممكن است يه روزي به دردم
بخورد و وقتي تصميم گرفتم دزدي كنم ،به اين نتيجه
رسيدم كه آن روز فرا رسيده .به همين دليل چند ماهي
كشيك كشيدم و يك شب كه شوهر سابقم همراه زن و
بچههايش به عروسي رفته بودند ،بدون هيچ مشكلي
وارد خانهاش شدم و با خيال راحت هرچه توانستم طال،
پول و چيزهاي سبك برداشتم ،اما متأسفانه چند ماه
بعد ،در حاليكه قصد فروش طالها را داشتم دستگير و
زنداني شدم .البته فقط يك ماه به پايان حبس من مانده،
اما چندان خوشحال نيستم كه قرار است آزاد شوم زيرا
بيرون از زندان كسي منتظرم نيست و نميدانم بايد به
كجا پناه ببرم.
هزينههاي س�نگيني كه او و همس�رش كرده بودند،
نتيجه داد و همسرش باردار شد .به اين ترتيب برادرم
از طالق دادن همسرش منصرف شد.
چند بار به سراغ او رفتم و متأس�فانه دفعه آخر
رفتار بس�يار بد و تندي با من كرد و گفت كه بهخاطر
فرزن�دش ب�ه هيچوجه حاضر نيس�ت همس�ر خود
را طالق بدهد و از من خواس�ت ديگ�ر مزاحم زندگي
او نش�وم .در ش�رايط خيلي بدي ب�ودم .از يك طرف
عطيه مرتب دادخواست برايم ميفرستاد و تهديدم
ميك�رد و به م�ن آزار روحي ميداد و از س�وي ديگر
برادرم بهخاطر همس�رش ديگر حاض�ر نبود مرا
ببيند .در ي�ك لحظه با خودم فك�ر كردم اگر
بچه نباشد ،برادرم ديگر دليلي براي ادامه
زندگي با همسرش ندارد و به اين ترتيب
خانواده عطيه حس�ابي آزار ميبينند.
اين بود كه سراغ همس�ر برادرم رفتم.
البت�ه رفتارهاي او هم م�را براي انجام
نقشهاي كه داشتم ،تحريك كرد ،زيرا
بالفاصله با ديدن من شروع به فحاشي
كرد و من كه از ك�وره در رفته بودم با
مش�ت محكمي كه به شكمش
زدم ،او را روان�ه بيمارس�تان
ك�ردم .متأس�فانه ب�ه دليل
ش�دت ضرب�ه وارده ،جنين
سقط شد .خيليها را واسطه
كردم تا برادرم را از ش�كايت
منص�رف كن�م ،ام�ا موف�ق
نشدم .حتي برادرم پيغام داد
كه ديگر مرا نه بهعنوان برادر
بلكه بهعن�وان قاتل فرزندش
ميشناسد و تا روزي كه انتقام
مرگ فرزن�دش را نگي�رد ،آرام
نخواهد شد.

