دﻓﻦ ﺟﺴﺪ ﺧﻮاﻫﺮ ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﺎﯾﺖ

ﻋﮑﺲ :ﺳﯿﻤﺮغ
ﭘﺴﺮ ﻧﻮﺟﻮان ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺮش را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪه و ﺟﺴﺪش را در ﺧﺎﻧﻪ دﻓﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺷﺮط اﺧﺮاج از اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎدرش ،ﺷﺮق ﺑﻪ ﮔﺰارش
اﺳﺖ .ﺷﺪه ﺟﺎری ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮران ﭘﻠﯿﺲ ﺧﺒﺮ داد دﺧﺘﺮش ﻣﺮﺿﯿﻪ ﮐﺸﺘﻪﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﺎ ،زﻧﯽ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎل ﺷﺪ .ﺑﺨﺸﯿﺪه
اﯾﻦ زن اﻓﻐﺎن ادﻋﺎ ﮐﺮد ﺷﻮﻫﺮ و ﭘﺴﺮ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺶ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﺳﺘﯽ ﻫﻢ ﻣﺮﺿﯿﻪ را ﮐﺸﺘﻪ ،ﺟﺴﺪش را در اﻧﺒﺎری ﺧﺎﻧﻪ دﻓﻦ ﮐﺮده و روی آن را ﺑﺎ ﺳﯿﻤﺎن و
ﮐﺎﺷﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪهاﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﻣﺤﻤﺪ و ﭘﺪرش ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﯽ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺤﻤﺪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ١٦ﺳﺎل دارد ،ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺧﻮاﻫﺮش اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ
ﭘﺪرش در اﯾﻦ ﻗﺘﻞ ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﯽ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم دﻓﻦ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﺟﺴﺪ و اﺧﺘﻔﺎی ﻗﺘﻞ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ و ﺑﻪ دوﺳﺎل
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دادﺳﺘﺎن در اﺑﺘﺪای ﺟﻠﺴﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﺪ .اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺣﺒﺲ ﺗﻌﻠﯿﻘﯽ ﻣﺤﮑﻮم ،اﻣﺎ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ٧٤دادﮔﺎه ﮐﯿﻔﺮی
اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﻪ ﺻﺒﺢ دﯾﺮوز ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ،ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺤﻤﺪ را ﺧﻮاﻧﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻣﺠﺎزات او ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ ﻣﺎدر و ﭘﺪر ﻣﺤﻤﺪ
در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺪر ﻣﺤﻤﺪ ﮔﻔﺖ از ﻓﺮزﻧﺪش ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ ﻧﺪارد و ﺑﺪون ﻗﯿﺪوﺷﺮط اﻋﻼم رﺿﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺧﻮاﺳﺘﻢ او را ﺑﮑﺸﻢ .دوﻣﺎه از ﻗﺘﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ آﺑﺮورﯾﺰی ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻧﻤﯽﻣﻦ از دﺧﺘﺮم ﻣﺮﺿﯿﻪ ﻧﺎراﺣﺖ ﺑﻮدم .او ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ« او ﮔﻔﺖ:
اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻧﺒﺶ ﻗﺒﺮ ﻧﺸﻮد ﭼﻮن ﺟﺴﺪ ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪه و ﻧﺒﺶ ﻗﺒﺮ ﻫﻢ ﮔﻨﺎه ﺑﻮد ﮐﻪ زﻧﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺒﺮ داد ﻣﺮﺿﯿﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه
ﺑﺨﺸﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ او ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ از اﯾﺮان اﺧﺮاج ﺷﻮد و دﯾﮕﺮﺳﭙﺲ ﻣﺎدر ﻣﻘﺘﻮل در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .او ﻫﻢ ﮔﻔﺖ ﻣﺤﻤﺪ را ﻣﯽ »دارد.
ﮔﺸﺖ .او دوﺳﺎل ازرﻓﺖ و دوﺑﺎره ﺑﺮﻣﯽﻫﺎ ﭼﻨﺪروزی از ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽوﻗﺖ دﺧﺘﺮم ﺑﯿﻤﺎری رواﻧﯽ داﺷﺖ ،ﺑﻌﻀﯽ« ﭘﺴﺮش را ﻧﺒﯿﻨﺪ .زن ﺟﻮان ﮔﻔﺖ:
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺰرگﺗﺮ ﺑﻮد .آﻧﻬﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ دﻋﻮا داﺷﺘﻨﺪ .ﺷﻮﻫﺮم ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮد و رﻓﺖ ،درﮔﯿﺮیﻫﺎی ﻣﺤﻤﺪ و ﺧﻮاﻫﺮش زﯾﺎد ﺷﺪ.
ﯾﮏ ﻃﺮف دﺧﺘﺮم« ﻣﺎه ﻣﺎﻣﻮران را ﻣﻄﻠﻊ ﮐﺮد ،ﮔﻔﺖ:ﻣﺎدر ﻣﻘﺘﻮل درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﮔﺰارش ﻧﺪاد و ﺑﻌﺪ از ﻫﻔﺖ
ﺑﻮد و ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﭘﺴﺮم ،ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدم؟ ﺑﺎ ﺧﻮدم ﮔﻔﺘﻢ دﺧﺘﺮم را از دﺳﺖ دادهام ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﭘﺴﺮم را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻢ .وﻗﺘﯽ ﭘﺴﺮم
روی ﻣﻦ دﺳﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد ،دﯾﮕﺮ ﺻﺒﺮم ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﮕﻮﯾﻢ .ﻣﻘﺼﺮ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺷﻮﻫﺮم اﺳﺖ .او ﻣﺎ را
ﭘﺴﺮﺑﺨﺸﻢ .ﻣﻦ زن دوم او ﻫﺴﺘﻢ .از زن اوﻟﺶ ﺳﻪداﻧﻢ و او را ﻧﻤﯽﺑﻮد .ﻣﻦ ﺷﻮﻫﺮم را ﻣﻘﺼﺮ ﻣﯽ رﻫﺎ ﮐﺮد و رﻓﺖ .اﮔﺮ او ﺑﻮد ،ﺣﺎﻻ ﻣﺮﺿﯿﻪ زﻧﺪه
دارد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺴﺮاﻧﺶ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﻪﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ و ﺑﻌﺪ رﺿﺎﯾﺖ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺣﺎﻻ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﻦ ﻫﻢ از او ﻣﯽﮔﺬرم ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را
»ﮐﻨﻢ.ﻧﻤﯽ
ﮐﺮد .در آنﭼﻨﺪﺳﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺮم ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻼف ﻣﯽ« در اداﻣﻪ ﻣﺘﻬﻢ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ .او اﺗﻬﺎم ﻗﺘﻞ ﺧﻮاﻫﺮش را ﻗﺒﻮل ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ:
زد .ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺿﯿﻪ ازدواج ﮐﺮد ﺑﺎز ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺶ اداﻣﻪﮐﺮد ،ﺣﺮف ﻣﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺿﯿﻪ ﻣﯽﺑﻮدم اﻣﺎ ﭘﺪرم ﻣﺮﺗﺐ در ﻣﻮرد آﺑﺮورﯾﺰی زﻣﺎن ﻣﻦ ﺑﭽﻪ
داد .ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺧﺘﻼف داﺷﺘﯿﻢ و درﮔﯿﺮ ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ از ﺷﻮﻫﺮش ﺟﺪا ﺷﺪ .ﺷﻮﻫﺮش ﺑﭽﻪ را ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن رﻓﺖ و ﺑﻪ ﻣﺎ
ﮔﻔﺖ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮﺿﯿﻪ ﺑﻪ او ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،او را ﻃﻼق ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﺪﺗﯽ ﺧﻮاﻫﺮم ﺟﺪا از ﻣﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻌﺪ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﭘﺪریام
ﺳﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺮدﺑﻮد ،ﭘﺪرم ﻣﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮد .ﯾﮏ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺮم ﮐﺮدهآﻣﺪ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺪرم ﺑﺎ ﻣﺎدرم داﺷﺖ و آﺑﺮورﯾﺰی
روزروز ﻗﺒﻞ از ﺣﺎدﺛﻪ ﺧﻮاﻫﺮم ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ از ﺧﺎﻧﻪ رﻓﺖ و ﺑﻌﺪ از ﺳﻪﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻢ .ﺳﻪﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﻧﻤﯽﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﻮدم و ﺣﺮف ﺧﺎﻧﻮاده
ﺑﺮﮔﺸﺖ ،از او ﭘﺮﺳﯿﺪم ﮐﺠﺎ ﺑﻮدی ،ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ رﺑﻄﯽ ﻧﺪارد .ﺑﻪ اﺗﺎق رﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﺟﺮوﺑﺤﺚ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد اﻣﺎ ﮔﻮﺷﯽ ﺗﻠﻔﻦﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺮم را دﯾﺪم .آن را
ﭼﮏ ﮐﺮدم ﭘﯿﺎﻣﮏﻫﺎ و ﻋﮑﺲﻫﺎی ﺑﺪی دﯾﺪم و ﻋﺼﺒﯽ ﺷﺪم ﺑﻪ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ رﻓﺘﻢ و ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﺮوﺑﺤﺚ ﮐﺮدﯾﻢ .ﮔﻔﺖ ﺗﻮ از ﻣﻦ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﻫﺴﺘﯽ و
ﺑﻮد .ﻣﻦ ﻫﻢ از ﺗﺮس اﯾﻨﮑﻪ دوﺑﺎره ﭼﺎﻗﻮ ﺑﺎر ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﻣﺮا ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ زدهدﻫﻢ .ﺑﻌﺪ ﭼﺎﻗﻮ ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد .ﯾﮏﺑﻪ ﺗﻮ ﺟﻮاب ﭘﺲ ﻧﻤﯽ
ﻧﺨﻮرم ،او را زدم ،ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺑﺎ روﺳﺮی ﺧﻔﻪاش ﮐﺮدم .ﺟﺴﺪ را ﺑﻪ اﻧﺒﺎری ﺑﺮدم ﺧﻮدم ﮔﻮدال ﮐﻨﺪم و دﻓﻦ ﮐﺮدم .ﻣﺎدرم ﻫﻢ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ
ﺧﺎﻃﺮ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و ﻣﺎدرم ﺑﻪ ﺳﮑﻮت ﮐﺮد و ﭼﯿﺰی ﻧﮕﻔﺖ .ﻣﺘﻬﻢ ﮔﻔﺖ :ﺧﻮدم روی ﻗﺒﺮ را ﺳﯿﻤﺎن و ﮐﺎﺷﯽ ﮐﺮدم .ﭘﺪرم ﻫﯿﭻ
ﭘﺪرم دارد ،او را ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﯿﺎت ﻗﻀﺎت در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮای ﺻﺪور رای دادﮔﺎه وارد ﺷﻮر ﺷﺪﻧﺪ.
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