2زن ﻫﻤﺴﺮﮐﺶ در اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻗﻀﺎت

ﻋﮑﺲ :ﺟﻢ ﻧﯿﻮز
ﺑﺮﻧﺪ؛ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو زن ﻣﻄﻤﺌﻦ اﺳﺖ ﻗﺼﺎص ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪﺳﺮ ﻣﯽدوزن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺷﻮﻫﺮان ﺧﻮد ﻣﺘﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ
زﯾﺮا اوﻟﯿﺎیدم رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮد را در دادﺳﺮا اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎ زن دوم ﺧﻮد را درﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ.
رﺿﻮی رﻓﺖ و از وﻗﻮع ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ ،ﭘﺮوﻧﺪه اول از ﻣﺮداد دوﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﻓﺘﺎد .ﻣﺮدی ﻧﺰد ﻣﺎﻣﻮران اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎنﺷﺮق ﺑﻪ ﮔﺰارش
دوﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﻌﺪ از »ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﺑﺮاﯾﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ زﻧﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺟﺴﺪ ﺷﻮﻫﺮ او را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد «.ﺧﺒﺮ داد .او ﮔﻔﺖ:
ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺳﻮار ﻣﺎﺷﯿﻨﻢ ﮐﺮدم ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺑﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﺷﻬﺮ ﺑﺒﺮم .او در ﺟﺎﯾﯽزﻧﯽ را ﺑﻪ« دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻣﻮﺿﻮع را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
ﺧﻠﻮت از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﻨﻢ .آن زن ﭼﻤﺪان ﺑﺰرﮔﯽ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ ﮐﻪ آن را در ﺻﻨﺪوق ﻋﻘﺐ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﺮای ﺑﯿﺮونآوردن آن از ﻣﻦ
ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ،دﺳﺘﺎﻧﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﺷﺪ؛ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺷﮏ ﮐﺮده ﺑﻮدم از آن زن درﺑﺎره ﻣﺎﺟﺮا ﭘﺮﺳﯿﺪم و وی ﮔﻔﺖ ﺷﻮﻫﺮش را
ﮐﺸﺘﻪ اﺳﺖ .آن زن داﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽاش را ﺑﺮاﯾﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد و درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدم ،ﻣﺼﻤﻢ ﺷﺪم ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻢ،
»ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دادم ﺟﻨﺎزه را آﺗﺶ ﺑﺰﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻘﺘﻮل ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺸﻮد.
ﮐﺎرآﮔﺎﻫﺎن ﺑﻌﺪ از ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﺳﺮاغ زن ﺟﻮان رﻓﺘﻨﺪ و او را ﮐﻪ ﻣﺮﯾﻢ ﻧﺎم دارد ،ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .زن 21ﺳﺎﻟﻪ وﻗﺘﯽ ﺗﺤﺖﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد ﺷﻮﻫﺮ 63ﺳﺎﻟﻪاش ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﺴﻦ را ﮐﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
آﻣﺪ داﺷﺘﻢ .ﻫﻤﺴﺮ ﺣﺴﻦ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻮد و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﻓﻮتوﻋﻨﻮان ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻫﻤﺴﺮ اول او ﺑﻪ آن ﺧﺎﻧﻪ رﻓﺖﻣﻦ ﻗﺒﻞ از ازدواج ﺑﺎ ﺣﺴﻦ ﺑﻪ« او ﮔﻔﺖ:
ﺷﺪ .ﭘﺲ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺣﺴﻦ ،ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻣﻮﻗﺖ او درآﻣﺪم اﻣﺎ از ﻫﻤﺎن اول ﺑﺎ ﻫﻢ اﺧﺘﻼف داﺷﺘﯿﻢ و اﺻﻼ از زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ او راﺿﯽ
ﻧﺒﻮدم ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ درﮔﯿﺮ ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ روز ﺣﺎدﺛﻪ دوﺑﺎره ﻣﺸﺎﺟﺮه ﮐﺮدﯾﻢ .ﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻢ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﺑﺮوم وﻟﯽ ﺷﻮﻫﺮم
»درﻫﺎ را ﻗﻔﻞ ﮐﺮد و ﻣﺎﻧﻌﻢ ﺷﺪ.
ای را ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻢ ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮد ،ﻣﻦ ﻫﻢ ﭼﺎﻗﻮﯾﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻢ و ﭼﻨﺪ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ او زدم دردرﮔﯿﺮی ﻣﺎ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ و ﺣﺴﻦ وﺳﯿﻠﻪ« ﻗﺘﻞ .اداﻣﻪ داد:ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ
آن ﻟﺤﻈﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺑﻮدم و ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺑﺮ رﻓﺘﺎرم ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ از ﻣﺮگ ﺣﺴﻦ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪم ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻫﺮﻃﻮر ﮐﻪ
ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺴﺪ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮم ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺎﺟﺮا ﻧﺸﻮد .ﺣﺴﻦ ،ﻣﺮد ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻮد و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﻧﯿﺰ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ اﮔﺮ ﺟﺴﺪ را از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽﺑﺮدم دﯾﮕﺮ ردی از اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﭼﻤﺪاﻧﯽ ﺑﺰرگ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدم و ﺟﻨﺎزه را داﺧﻞ
»آن ﻗﺮار دادم ﺑﻌﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮدروی ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮ آن را ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﺷﻬﺮ ﺑﺮدم.
ﺑﺮدن ﺟﺴﺪ از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺎﺟﺮا ﺷﺪ ،از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮا ﻟﻮ ﺑﺪﻫﺪ ﺧﯿﻠﯽراﻧﻨﺪه آن ﺧﻮدرو ﻫﻨﮕﺎم ﺑﯿﺮون« زن ﺟﻮان در اداﻣﻪ اﻋﺘﺮاﻓﺎﺗﺶ ﮔﻔﺖ:
ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪم اﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ دل او را ﺑﻪ رﺣﻢ ﺑﯿﺎورم و ﺑﻌﺪ از آن ﺧﯿﺎﻟﻢ راﺣﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺴﯽ از اﯾﻦ راز ﺑﺎﺧﺒﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﻣﻮران ﺳﺮاﻏﻢ
»آﻣﺪﻧﺪ و ﻣﺮا دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ.
زن ﺟﻮان ﺑﻌﺪ از اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﺟﺮﻣﺶ رواﻧﻪ زﻧﺪان ﺷﺪ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ از او اداﻣﻪ داﺷﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﺪی ﻗﺒﻞ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻘﺘﻮل اﻋﻼم ﮔﺬﺷﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺮﯾﻢ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﻪﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد و ﺑﻪزودی ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺮم ،ﭘﺎی ﻣﯿﺰ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻣﯽرود .زن دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ اﺗﻬﺎم ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ ،ﻓﺮﯾﺪه ﻧﺎم دارد.
او ﻧﯿﺰ دوﺳﺎل ﻗﺒﻞ ،ﺷﻮﻫﺮش را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ .زﻧﯽ ﻣﺴﻦ ﯾﮑﯽ از روزﻫﺎی ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺳﺎل 91ﺑﺎ اورژاﻧﺲ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ و ﺧﺒﺮ داد ﭘﺴﺮش زﺧﻤﯽ
ﺷﺪه و ﺑﻪﺷﺪت ﺑﺪﺣﺎل اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ اﻣﺪادﮔﺮان ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ رﻓﺘﻨﺪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺮد ﺟﻮان ﮐﻪ ﻗﺎﺳﻢ ﻧﺎم داﺷﺖ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻇﻮاﻫﺮ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽداد او ﻫﺪف ﺿﺮﺑﻪ ﭼﺎﻗﻮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﺎرآﮔﺎﻫﺎن ﺟﻨﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس در ﺟﺮﯾﺎن واﻗﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد را آﻏﺎز

ﮐﺮدﻧﺪ.
آﻧﻬﺎ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ از ﻣﺎدر ﻣﻘﺘﻮل ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .او درﺑﺎره ﻧﺤﻮه ﻗﺘﻞ ﻗﺎﺳﻢ اﺑﺮاز ﺑﯽاﻃﻼﻋﯽ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﭘﺴﺮم ﺧﻮاب ﺑﻮد و ﻣﻦ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﻪ
اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺮاﯾﺶ اﻓﺘﺎد .ﮐﺎرآﮔﺎﻫﺎن در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪای از ورود ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻗﺘﻞ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻘﺘﻮل ﻇﻨﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻓﺮﯾﺪه ﺑﻌﺪ از دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺑﻪ ﻗﺘﻞ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد و ﭘﺮوﻧﺪه او ﺑﻌﺪ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﻀﺎت دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ .اوﻟﯿﺎیدم ﻗﺎﺳﻢ در ﺟﻠﺴﻪای ﮐﻪ ﭼﻨﺪروز ﻗﺒﻞ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺘﻬﻢ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺠﺎزات ﮐﺮدﻧﺪ.
ﮐﻪﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ زاﯾﻤﺎن ﮐﺮده ﺑﻮدم و ﺑﻌﺪ از آن دﭼﺎر اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺷﺪم ،ﻃﻮری« ﺳﭙﺲ ﻓﺮﯾﺪه ﺑﻪ دﻓﺎع از ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺖ .او ﮔﻔﺖ:
ﺑﯽدﻟﯿﻞ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻢ و ﮐﺎرﻫﺎﯾﻢ دﺳﺖ ﺧﻮدم ﻧﺒﻮد؛ زﻣﺎن ﺣﺎدﺛﻪ ﻫﻢ وﻗﺘﯽ ﺷﻮﻫﺮم ﺧﻮاب ﺑﻮد او را ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ زدم ،ﻣﻦ ﻫﯿﭻ اﻧﮕﯿﺰهای از اﯾﻦ
ﺑﺮد و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺣﮑﻢﺳﺮ ﻣﯽاﮐﻨﻮن در زﻧﺪان ﺑﻪﻓﺮﯾﺪه ﻫﻢ »ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﻌﺪ از زاﯾﻤﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم دادم.ﻗﺘﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻢ و ﻓﻘﻂ ﺗﺤﺖ
ﻫﯿﺎت ﻗﻀﺎت اﺳﺖ.

