ازدواج اﺟﺒﺎری و دار ﻣﺠﺎزات – ﮐﻮدک

ﻧﻮﺷﺘﻪ :ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ رﺋﯿﺴﯽ ،وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی
ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ :ﯾﮑﯽ از ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﮐﺎری ﻣﻦ در دوران ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ وﮐﺎﻟﺖ دادﮔﺴﺘﺮی ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮﮐﻠﯿﻨﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺗﺎ ﺷﺮح
ﺣﺎل ﺧﻮد و ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﺎﻃﺮات دوران زﻧﺪﮔﯽ و زﻧﺪان ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻦ
دو ﻫﺪف ﻋﻤﺪه را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﺮدم .اوﻟﯿﻦ ﻫﺪف اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای زﻧﺪاﻧﯽ ﺗﺤﻤﻞ زﻧﺪان در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار دارد ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن ﺳﺮ ﮔﺮﻣﯽ و
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺑﺮای ﯾﺎد آوری ﻣﺴﺎﯾﻞ آﺳﺎن ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ و اﻣﮑﺎن ﺑﺎز ﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮد را ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آورد .ﻫﺪف ﻋﻤﺪه دوم اﯾﻨﮑﻪ از ﻣﻔﺎد آﻧﭽﻪ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﺮای دﻓﺎع اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدم .ﻓﻬﻢ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ اﻣﮑﺎن درک ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺮاﯾﻂ آﻧﺎن و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ
دادﮔﺎه و ﺗﻼش ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورد.
ﻣﻌﻤﻮﻻ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﺮد ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ رو ﻣﯽ آوردﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﻮدﺷﺎن را ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ! اﻣﺎ زﻧﺎن زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ اﯾﺪه اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
از ﻣﻔﺼﻞ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺪﺳﺘﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺧﺎﻃﺮات ﯾﮏ زن زﻧﺪاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺣﮑﺎم اﻋﺪام و ﺳﻨﮕﺴﺎر روﺑﺮو ﺑﻮد،
ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺮوﻧﺪه او دﻗﯿﻘﺎ ﺷﺒﯿﻪ آﻧﭽﻪ در ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻌﺮوﻓﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن ﺳﺮ وﺻﺪاﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﭙﺎ ﮐﺮد ﺑﻨﺎم ﭘﺮوﻧﺪه ﺧﺎﻧﻢ ﺳﮑﯿﻨﻪ آﺷﺘﯿﻨﺎﻧﯽ ﺑﻮد.
دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ زن زﻧﺪاﻧﯽ در دﻓﺎع از او ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮد ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ از دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی او را ﺑﺎ ﻗﻀﺎت دادﮔﺎه و
ﭘﯿﺶ از دادﮔﺎه ﺑﻪ ﺑﺎزﭘﺮس ﭘﺮوﻧﺪه اراﺋﻪ دادم.
اﻣﺮوز ﻗﺼﺪ ﻧﮕﺎرش در ﺑﺎره اﯾﻦ زن زﻧﺪاﻧﯽ را ﻧﺪارم ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﺎﻃﺮه ای ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی او را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ.
اﯾﻦ زن زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﻮادی در ﺣﺪ دﭘﯿﻠﻢ داﺷﺖ اﻣﺎ ﻧﺤﻮه ﻧﮕﺎرش او ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮد ،ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ در ﻣﻼﻗﺎت ﺣﻀﻮری دﻓﺘﺮﭼﻪ ای ﺟﺪﯾﺪ از
ﺧﺎﻃﺮات او را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدم ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ و ﺑﺎ اﺷﺘﯿﺎق ﻓﺮاوان ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن آن ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻢ! ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﭼﻨﺎن ﺑﺮای ﻣﻦ ﺟﺬاب و ﻣﻬﻢ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ از زﻧﺪان ﻧﯿﺰ ﭘﺸﺖ ﻫﺮ ﭼﺮاغ ﻗﺮﻣﺰ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﺷﺪم ،ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن آن ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻢ .او
در ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ زﻧﺪان ﭘﻨﺞ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺻﺪ ﺑﺮگ از ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺧﻮدش ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
روزی از ﻻﺑﻼی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻫﻢ ﺑﻨﺪی ﻫﺎی او ﺧﺎﻧﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻦ  16ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ زﻧﺪان اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و اﺗﻬﺎم او
ﻗﺘﻞ ﻫﻤﺴﺮش اﺳﺖ! در ﻣﻼﻗﺎت ﺑﻌﺪی از او ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻮدک زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﮕﻮﯾﺪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻦ ﻧﯿﺎز دارد ﻣﻦ ﺑﺼﻮرت راﯾﮕﺎن ﺣﺎﺿﺮم
ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻢ ،روزی ﻫﻤﺎن دﺧﺘﺮ ﺟﻮان از زﻧﺪان ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ ،ﺻﺪاﯾﺶ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﯽ ﻟﺮزﯾﺪ و ﻗﺎدر ﻧﺒﻮد ﻣﺎﺟﺮای ﭘﺮوﻧﺪه اش را روان
ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ! از او ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺗﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎﺗﺶ ﺑﺮوم ﺗﺎ ﻓﺮم وﮐﺎﻟﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺨﺼﻮص وﮐﻼی دادﮔﺴﺘﺮی را اﻣﻀﺎء ﮐﻨﺪ.
در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ از ﻗﺎﺿﯽ ﻧﺎﻇﺮ زﻧﺪان اﺟﺎزه ﻣﻼﻗﺎت او ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻓﺮم وﮐﺎﻟﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺑﻪ دﯾﺪارش رﻓﺘﻢ.
ﯾﮏ روز ﺳﺮد زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ،او در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺧﺠﺎﻟﺖ زده ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺮاﯾﻄﺶ ﭘﺮداﺧﺖ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ دﯾﺪم ﺑﺮای او
ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺰﯾﯿﺎت را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ ،از او ﺧﻮاﺳﺘﻢ اﮔﺮ ﺑﺮاﯾﺶ آﺳﺎﻧﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﺎﺟﺮای ﺧﻮدش را ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ! او اﯾﻦ در ﺧﻮاﺳﺖ را
ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ).دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﺣﺎوی ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﯽ ﮔﺮان ﺑﻬﺎء اﺳﺖ( ﻓﺮم وﮐﺎﻟﺖ ﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ از ﭘﯿﺶ آﻣﺎده ﮐﺮده ﺑﻮدم ﻃﺒﻖ روال ﻣﻌﻤﻮل زﻧﺪان در
ﺣﻀﻮر اﻓﺴﺮﻧﮕﻬﺒﺎن در اﺧﺘﯿﺎرش ﻗﺮار ﮔﺬاﺷﺘﻢ ﺗﺎ اﻣﻀﺎء ﮐﻨﺪ.

ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ رﺳﻤﺎ وﮐﺎﻟﺘﺶ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻢ .ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ ﺧﻮاﻫﺮش ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ او ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺑﻌﻨﻮان وﮐﯿﻞ در ﭘﺮوﻧﺪه ﺷﺪه
ﺑﻮد ،ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮد و ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ او ﺑﻪ ﻣﻦ اراﺋﻪ داد.
او ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل 1366ﺑﻮد ،و در ﺧﺎﻧﻮاده ای ﻓﻘﯿﺮ و اﻟﺒﺘﻪ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺪﻧﯿﺎ آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﭘﺪرش ﺳﺒﺰی ﻓﺮوش دورﮔﺮد و ﻣﺎدرش در ﻣﻨﺎزل ﻣﺮدم ﮐﺎر ﻣﯽ
ﮐﺮد .زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ .ﯾﮏ ﺧﻮاﻫﺮ و ﯾﮏ ﺑﺮادر ﻧﯿﺰ داﺷﺖ.
ﯾﮑﯽ از روزﻫﺎی ﺑﻬﺎری وﻗﺘﯽ ﺷﺎد و ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﺮاﻓﺶ و ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺛﺎر ﻓﻘﺮ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻨﺰﻟﺸﺎن ﺳﺎﯾﻪ اﻓﮑﻨﺪه ﺑﻮد ،از ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﻣﯽ آﯾﺪ؛
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺰل را ﻣﺘﻔﺎوت از ﺳﺎﯾﺮ روزﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ! ﻣﺎدر ﺑﺮزﮔﺶ ﻫﻤﻪ اﻓﮑﺎرش را ﺑﻬﻢ ﻣﯽ رﯾﺰد! در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ روﭘﻮش ﻣﺪرﺳﻪ اش را ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﺧﺎﻧﻪ
ﻋﻮض ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺎدر ﺑﺮزﮔﺶ او را ﺑﺼﻮرت ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮل و ﺑﺎ ﺷﺎدی در آﻏﻮش ﻣﯽ ﮐﺸﺪ و در ﮔﻮﺷﺶ زﻣﺰﻣﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آﻣﺎده رﻓﺘﻦ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺨﺖ ﺷﻮد! از ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪ ﺷﻮر ﺑﺨﺘﯽ او آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد!
در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﻠﻮﻏﯽ ﺧﺎﻧﻪ را درک ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﯽ اﺧﺘﯿﺎر ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﯿﭽﮑﺲ از او ﺳﻮال ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ
راﺿﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ وﺻﻠﺖ ﻫﺴﺘﯽ ﯾﺎ ﻧﻪ اﻧﮕﺎر ﻧﻪ اﻧﮕﺎر ﮐﻪ او ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮی ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﻧﺪﯾﺪه و ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ در اﯾﺪ! ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ
و اراده اوﺳﺖ!
از ﻓﺮدا ﺑﻪ او اﺟﺎزه رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ داده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد! ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻫﺎی او ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ! ﺑﺰرﮔﺘﺮﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﮐﺮدن او ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﻓﻘﯿﺮاﻧﻪ ای ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﻗﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دادﻣﺎد آﻣﺎدﮔﯽ داﺷﺖ ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺮوﺳﯽ را ﺑﺮ ﭘﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ! آﻗﺎی داﻣﺎد ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل آﻧﻬﺎ ﺳﺮی ﻣﯿﺰد اﻣﺎ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ او ﺑﺎ
ﻫﻤﺴﺮش ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ روزی ﺑﻪ ﻣﻨﺰل آﻧﻬﺎ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺟﺰء او در ﻣﻨﺰل ﻧﺒﻮده اﺳﺖ! ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻃﻌﻢ ﺗﻠﺦ ﺗﺠﺎوز را ﺑﻪ
آﺷﮑﺎری ﻣﯽ ﭼﺸﺪ!
ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ رواﻧﯽ اﯾﻦ ﮐﻮدک ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺟﺪی ﺗﺮی اداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ! ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ روال زﻣﺎن ﺑﺮای او ﺑﻪ ﮐﻨﺪی ﺳﭙﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد و روزی ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻮاده اش اﻋﻼم ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺮوﺳﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد!
در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻣﺠﻠﺲ ﻓﻘﯿﺮاﻧﻪ ای ﻣﯽ آراﯾﻨﺪ و ﻋﺮوس را ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﺸﺎﻃﻪ ﻣﺤﻠﯽ آراﯾﺶ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﺴﺮش آﻣﺎده ﻣﯽ
ﺳﺎزﻧﺪ!
ﭼﻨﺪ روز آﻏﺎزﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺳﭙﺮی م ﯾﺸﻮد و ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ او آﺳﺎن ﺗﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد ،در ﺟﺎﯾﯽ از ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﺶ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻫﺮ ﺷﺐ از
ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن او ﻫﺮاس داﺷﺘﻢ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﭼﻨﺎن در ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪم ﮐﻪ اﺳﺘﺨﻮان درد ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻢ  ،اﻣﺎ او دﺳﺖ ﺑﺮدار ﻧﺒﻮد و ﺗﺠﺎوزات اداﻣﻪ
داﺷﺖ ،اﯾﻦ ﻣﺮد ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻤﺎﯾﻞ و رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺪارم و روزی ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺮای ﺗﻮ ﭘﻮل ﻧﺪاده ﺑﻮدم و ﯾﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮدم ﺑﻪ ﭘﻮﻟﻢ ﻣﯽ رﺳﻢ ﺗﻮ
را ﭘﺲ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎدم! ﺣﺎﻻ ﻣﻦ زﻧﺪاﻧﯽ او و در ﭼﻨﮕﺎﻟﺶ در ﺣﺎﺷﯿﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ دور اﻓﺘﺎده در ﺟﻮار ﯾﮏ ﮐﻮره آﺟﺮ ﭘﺰی ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ
ﺑﻮدم.
او اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ و ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪن از ﻣﺪرﺳﻪ از ﯾﮏ ﻃﺮف و ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ام از
ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ ﺷﺮاﯾﻂ را ﮐﺸﻨﺪه ﮐﺮده ﺑﻮد .اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺗﺎ او و ﺧﻮدم را از ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﻣﺤﻮ ﻧﻤﺎﯾﻢ ،اﻗﺪاﻣﺎﺗﻢ ﺑﺮای ﺣﺬف او
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﺑﻮدی ﺧﻮدم ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺪ و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ و ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه ام”.
او ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪی ﻫﻤﺴﺮش ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه و دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ رای اﻋﺪام او را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ راه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺟﻠﺐ
رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻘﺘﻮل ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ وارد ﺷﺪم.
او در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده اﻓﻐﺎن اﻣﺎ در اﯾﺮان ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد و در ﻗﺒﺎل ﻣﺒﻠﻐﯽ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻣﻌﺎدل  4000دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻣﺮدی از ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده اﻓﻐﺎن
در آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﺣﺎل ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮاده اﻓﻐﺎن ﺑﺮای اﻋﻼم رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﻣﻌﺎدل ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار دﻻر داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎی
ﻓﺮاوان اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻬﯿﺎ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از  6ﺳﺎل ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻮدک ﺑﻮدﻧﺶ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻘﺘﻮل ﺑﻌﺪ از درﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل
ﻣﺘﻮﻗﻒ و ﺳﭙﺲ از زﻧﺪان آزاد ﮔﺮدﯾﺪ.

