پشت ميلههاي زندان
گزارش :زاهديان اناركي

با تشكر از اداره اجتماعي پليس آگاهي ناجا

فقط ميخواستم
كارفرمايم  را بترسانم
نام :سعيد
سن 23 :سال
تحصيالت :دوره راهنمايي
جرم :آدمربايي و گروگانگيري
محكوميت :هشت سال زندان

جثه كوچك و ريزي داشت .همبندهايش
ميگفتند بسيار فرز و چابك است .وقتي از او در
مورد علت حضورش در زندان پرسيدم ،بالفاصله
پاسخ داد:
 تقصير پدرم بود كه مرا از پشت نيمكتمدرسه به بازار كار كشيد .بهانهاش هم اين بود كه
ما فقيريم و بايد از بچگي كار كنيم تا بتوانيم شكم
خود را سير كنيم.
من درس و مدرسه را دوست داشتم و با
اينكه خيلي درس نميخواندم ،اما هميشه جزو
دانشآموزان خوب مدرسه بودم .حتي وقتي پدر
مرا از مدرسه بيرون كشيد ،مديرمان سراغش رفت

خواست كه اجازه بدهد دوباره
مدرسهبروم.امامرغپدرميك
پا داشت و فقط با اين شرط كه
بابت رفتن مدرسه مدير به او
پول بدهد قبول كرد موافقت
بكند و مديرمان وقتي
اوضاع را چنان ديد رفت
و ديگر سراغم نيامد .من
همه كار كردم .از پادويي
تا مكانيكي و از باربري و
نظافت منزل ديگران اما
از آنجا كه هميشه دلم پيش درس و
مشق بود زياد دل به كار نميدادم و هر وقت هم كه از
كاري بيرون ميآمدم يك كتك مفصل ميخوردم.
دفعه آخر توي مكانيكي آقا جالل ،دوست پدرم
مشغول كار شدم .مكانيكي بيشتر با روحيهام
سازگار بود .چون همهچيز را خوب ياد ميگرفتم.
بعد از مدتي مرا سركارگر كردند .صاحب كارم به
قدري به من اعتماد داشت كه تقريبًا تمام كارها
را به من سپرد .او دختري داشت به اسم شيده كه
مدرسهاش نزديك مكانيكي ما بود و هر روز قبل از
رفتن به خانه به پدرش سر ميزد .توي آن رفت و
آمدها بود كه متوجه شدم به آن دختر عالقه دارم.
نخواستم با او دوست بشوم .اين بود كه
مستقيم به سراغ آقا جالل رفتم و خودم از دخترش
خواستگاري كردم ،اما برخالف انتظارم ،آقا جالل
سيلي محكمي به صورتم زد و از مغازه بيرونم كرد و

اگر ساناز را نميكشتم
او مرا ميكشت

نام :ژاله
سن 27:سال
تحصيالت :فوق ديپلم زبان انگليسي
جرم :قتل عمد
محكوميت :قصاص

رأي دادگاه در ديوانعالي كشور تأييد شده و همين روزهاست كه حكم در
موردش اجرا شود .چهره رنگ پريدهاش نشان از ترس پنهاني دارد كه به سختي
تالش ميكند آن را پنهان كند .خودش ميگفت زمانه با او بد تا كرده و وقتي
خواستم بيشتر در اين مورد توضيح بدهد ،اظهار داشت:
 وقتي مادرم مرد ،فقط دو سال داشتم .خاطره زيادي از آن موقع ندارم .فقطيادم ميآيد روز اول مدرسه را با زني به اسم اعظم رفتم كه همه به من ميگفتند
بايد به او مامان بگويم .او زني خيلي جدي بود كه نه فقط به من محبت نميكرد،
بلكه سختگيري زيادي هم داشت و همه ،حتي پدرم از او حساب ميبردند و
نميدانم چرا پدرم طالقش نميداد.
تازه به كالس سوم دبستان رفته بودم كه آن زن ،بچهاي به دنيا آورد و اسمش
را ساناز گذاشتند.
همه فكر ميكردند چون اعظم نامادري است ،با من چنان رفتاري دارد،
اما بعدها متوجه شدند او حتي به دختر خودش هم ابراز عالقه نميكند .زندگي
ما كماكان بدون عشق و محبت ادامه داشت و تولد ساناز هم ،نه فقط هيچچيز را
تغيير نداد ،بلكه موجب شد تا كارهاي من چندبرابر شود .هرچه من و ساناز بزرگتر
ميشديم اعظم بيشتر با ما بدرفتاري ميكرد .هر دو تبديل به افرادي
خودخواه و منفعتطلب شده بوديم  16ساله شده بودم كه پدرم
42
سكته كرد و مرد .اعظم كه ديگر حاضر به نگهداري از من نبود ،مرا به
مادربزرگم سپرد .مادربزرگ هم كه پير و بيمار بود و هم داغ پسرش

ديگر ه�م اج�ازه نداد
توي كارگاهش كار كنم .همان ش�ب كتكي
هم از پدرم خوردم و چون خيلي از دس�ت آقا جالل
عصباني ش�ده بودم ،تصميم گرفتم او را بترس�انم.
اين بود كه دخترش را گ�روگان گرفتم .قصدم فقط
ترس�اندن آقا جالل و انتقام گرفتن از او بود و چون
تنه�ا مظن�ون پرونده ب�ودم ،خيلي زود دس�تگير
شدم.
بعد هم هرچه گفتم كه فقط ميخواستم چند
روزي آقا جالل را توي هول و ترس بيندازم و انتقام
كتك خوردنهايم را بگيرم ،كسي حرفم را باور
نكرد ،حتي بعد از اينكه معلوم شد هيچ آزار و اذيتي
به دختر آقا جالل نرساندهام ،حرفم به هيچجا
نرسيد و حاال بايد تاوان پس بدهم.

را به دل داشت ،حال و حوصله چنداني براي نگهداري از من به خرج نميداد .تمام
عمهها و عموهايم روزهاي جمعه در خانه مادربزرگ جمع ميشدند تا همديگر را
ببينند .خيلي خوشحال ميشدم از اينكه هر هفته پسر عمهام بهروز را ميديدم.
من از كودكي به او عالقهمند بودم و در تصوراتم او را به عنوان همسر آينده ميديدم،
تا اينكه حدود دو سال قبل ،از شنيدن خبري به شدت شوكه شدم .قرار بود بهروز به
خواستگاري ساناز برود .از شنيدن آن خبر خيلي مستأصل و درمانده شدم .چارهاي
جز اين نداشتم كه از ساناز بخواهم به او جواب رد بدهد ،اما او نه فقط حاضر نشد
چنان كاري بكند ،بلكه كلي هم مرا مسخره كرد و يك هفته بعد شنيدم عمهام به
خواستگاري ساناز رفته و جواب مثبت گرفته است .آن موقع بود كه ديگر حسابي
عصباني شدم .بار ديگر سراغ ساناز رفتم و اين بار با التماس و گريه از او خواستم تا
در تصميمش تجديدنظر كند ،اما ساناز با بيرحمي تالش كرد مرا از خانهشان بيرون
كند و من براي دفاع از خودم او را هل دادم ،كه از پنجره به بيرون پرت شد .اگر هم آن
كار را نميكردم ،او مرا به قتل ميرساند .البته فرقي هم نميكرد چون به زودي قرار
است به دار مجازات آويخته شوم.

