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

موجب شرمندگي
مادرم شدم

نام :هژير  -ص
سن 25 :سال
تحصيالت :ديپلم
جرم :سرقت
محكوميت :دو سال حبس  50 +ضربه شالق +
جبران خسارات وارده

 وقتي پدرم مرد ،فقط هشت ماه داشتمبه همين دليل ،اصلًا پدرم را به ياد نميآورم ،اما
شنيدهام تك پسر خانواده بود و بعد از مرگ نابهنگام
او پدربزرگ و مادربزرگم به فاصله يك سال از
همديگر ،دق كردند و مردند .از آنجا كه مادرم شاغل
بود ،بعد از مرگ پدرم از لحاظ مالي دچار مشكل
چنداني نشد .او زن ساده و مهرباني بود و هرچه

بزرگتر ميشدم رابطه عاطفي بين من و مادرم قويتر
ميشد .دوازده ساله بودم كه مادرم به فكر ازدواج
مجدد افتاد و در اين مورد از من نظرخواهي كرد .يكي
از همكاران از او خوشش آمده و از وي خواستگاري
كرده بود .خواستگار مادرم در گذشته يك بار ازدواج
كرده و با داشتن دو فرزند دختر از همسرش جدا
شده بود و دخترها نزد مادرشان زندگي ميكردند.
با اينكه از ته دل راضي نبودم ،بهخاطر مادرم و اينكه
ميديدم از اين موضوع خيلي خوشحال است ،قبول
كردم .بيژن بعد از ازدواج با مادرم خيلي سعي ميكرد
رابطه خوبي با من برقرار كند و من هم ،بهخاطر مادرم
به ظاهر محبتهاي او را قبول ميكردم ،اما نميدانم
چرا از او خوشم نميآمد .او با مادرم هم رفتار خوبي
داشت .تا يك روز ،در حاليكه خيلي خوشحال به
نظر ميرسيد به خانه آمد و گفت كه اداره با وام او
موافقت كرده و اگر هرچه را كه داريم بفروشيم ،از
اجارهنشيني نجات پيدا ميكنيم .مادر بيچارهام
از شنيدن آن حرف خيلي خوشحال شد .او هم
چند بار از ادارهاش تقاضاي وام كرده و با تقاضايش
مخالفت شده بود .در نتيجه مادرم كه در طول هفت
سال زندگي مشترك با بيژن غير از محبت چيزي از
او نديده بود ،به وي اعتماد كرد و هرچه طال داشت،
همراه با تمام پولي كه سالها پسانداز كرده بود

كتكش زدم تا ساكت شود
نام :خديجه
سن 25 :سال
تحصيالت :سيكل
جرم :ايراد ضرب و جرح عمدي
محكوميت :حبس به دليل عجز از پرداخت ديه

زن ،بس�يار ظري�ف و ريزان�دام ب�ود و ب�ه نظ�ر
نميرس�يد كه توان انجام جرمي را داشته باشد كه به
وي نسبت داده ميشود و وقتي شروع به صحبت كرد،
خيلي سعي داشت كاري را كه انجام داده توجيه كند،
اما در عين حال پيدا بود از جرمي كه مرتكب ش�ده ،به
شدت پشيمان است.
او در مورد عل�ت بازدداش�ت و محكوميت خود
گفت:
 خانواده فقي�ر و پرجمعيتي داش�تم ،به همينخاطر وقتي صالح مرا خواس�تگاري كرد ،با اينكه فقط
 16سال داشتم و او  30س�اله بود عالوه بر اين يك بچه
سه س�اله هم داش�ت ،به دليل اينكه همسرش فوت
كرده بود با خوش�حالي تقاضايش را قب�ول كردم .در
ماهه�اي اول ازدواجمان همه چيز خوب ب�ود از اينكه
ميتوانس�تم به مس�افرت بروم ،لباسهاي قش�نگ
بپوش�م و غذاهاي خوش�مزه بپزم خيلي خوش�حال
بودم ،اما خيلي زود همه چيز عادي و حتي كسلكننده
ش�د .بهخصوص نگهداري از دخترش صنم كه خيلي
ش�يطان و بازيگ�وش ب�ود ،نه اينك�ه بچ�هداري بلد
نباشم ،اتفاقًا بچهداري من حرف نداشت و تا آن موقع
س�هتا از خواهر و برادره�اي كوچكترم را
جم�ع و جور كرده ب�ودم ،ام�ا صنم خيلي
اذيتم ميكرد ،ب�ه همين خاط�ر هم چند
42
ب�ار يواش�كي كتك�ش زدم ،اما ف�وري به

پ�درش گ�زارش داد و او ه�م با
من برخ�ورد كرد .هر ق�در صنم
بزرگتر ميشد آزار و اذيتهايش
بيشتر ميشد و از وقتي به مدرسه
رفت ،اوضاع بدتر ش�د .آخرين بار
مدي�ر مدرس�هاش از من خواس�ت
تا به مدرس�ه ب�روم و وقت�ي رفتم به
م�ن گفت ك�ه صن�م مش�كل روحي
دارد و بهتر اس�ت او را نزد روانپزشك
ببريم .وقتي داش�تم از مدرس�ه خارج
ميش�دم ،صنم با چند نفر از دوستانش
به من نزديك ش�ده و مش�غول مسخره
كردن من ش�دند .از بچههاي كالس سوم
دبستان انتظار چنان حرفها و حركاتي را
نداش�تم .از حرفهاي آن بچهها خيلي دلم
گرفت و وقتي صنم به خانه آم�د ،به او گفتم
كه از كارش ناراحت ش�دهام ،اما او ش�روع به
بدوبيراه گفتن به من كرد و چون ميدانس�تم
كه اگر موضوع را به پدرش بگويم مثل هميش�ه
مرا مقص�ر ميداند و از دخترش دف�اع ميكند،
در نتيجه خواس�تم س�اكتش كنم ،اما هرچه من
بيشتر سعي ميكردم او بيش�تر داد و فرياد
ميك�رد و بدوبي�راه ميگف�ت .من يك
لحظه كنترلم را از دست دادم و تا جايي
كه ميخ�ورد كتك�ش زدم .بدبختانه
چندتا از اس�تخوانهايش شكست،
در حاليكه فك�ر نميكردم كتك
زدن او موج�ب چني�ن
حادثهاي شود.

در اختيار بيژن گذاشت و او يك خانه به نام خودش
خريد .به مرور زمان رفتار بيژن با ما تغيير كرد و مدتي
بعد علت تغيير رفتار او را فهميديم .بيژن قصد داشت
به همسر قبلي خود رجوع كند .وقتي مادرم قضيه را
فهميد و به رويش آورد ،انكار نكرد و حتي گفت كه يا
مادرم بايد با وضعيت جديد كنار بيايد ،يا طالق بگيرد
و مادر رنج كشيدهام ،با دلي شكسته راه دوم را انتخاب
كرد و در حاليكه هيچ اندوخته و پساندازي نداشت،
طالق گرفت .به ناچار ،مدتي به منزل دايي بزرگم
رفتيم تا بتوانيم پولي براي وديعه خانهاي تهيه كنيم و
من از آن كار بيژن كينه عميقي به دل گرفتم و منتظر
فرصتي بودم تا از او انتقام بگيرم ،اما اين فرصت تا
چند سال بعد به دستم نيامد و مادرم نيز نتوانست از
راه قانوني پولي را كه به او داده بود ،پس بگيرد و من به
نظرم رسيد بهصورت غيرقانوني آن پول را دريافت كنم
و دست به سرقت از خانه بيژن زدم .البته وقتي آن كار را
انجام دادم ،دلم خنك شد ،اما چند روز بعد از سرقت
شناسايي و دستگير شدم و حاال ،نه فقط مطالبات مادرم
وصول نشده ،بلكه موجب
سرشكستگي او هم
شدهام.

