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زندگی زن و شوهر زیر ذره بین روان شناس جان گرفت

عبرت

اشک پشیمانی پیرمرد
در قتل همسرش

پیرمردی که به دنبال درگیری خانوادگی
همسرش را کشته بود ،دیروز در حالی که
در دادگاه اشک می ریخت محاکمه شد.
در جلسه رسیدگی به این پرونده که در
شعبه دهــم دادگــاه کیفری یک استان
تهران برگزار شد ،ابتدا نماینده دادستان
کیفرخواست را خواند و گفت  :اسماعیل
 ۸۰ساله متهم است که یک سال قبل
همسر  ۷۰ساله اش به نام مینا را در خانه
شان با ضربات چاقو کشته است ،اکنون
با توجه به مدرک های موجود در پرونده
برایش تقاضای اشد مجازات دارم.
سپس پسر ۵۰ساله متهم که تنها ولی دم
بود ،در جایگاه ویژه ایستاد و برای پدرش
قصاص خواست.
وی در حالی که اشک می ریخت گفت  :با
این که من تنها فرزند پدر و مادرم بودم اما
پدرم همیشه با من بد رفتار می کرد و مرا
کتک می زد .او مادرم را هم همیشه اذیت
می کرد .هنوز صدای سیلی هایی که به
صورتم زده ،در گوشم است و نمی توانم
خاطرات کودکی ام را فراموش کنم .
وی ادامــه داد :پدر و مــادرم همیشه با
هم درگیر بودند .یک هفته قبل از کشته
شدن مادرم از پدرم خواستم تا خانه دو
طبقه مان را که یک طبقه آن به نام من و
یک طبقه آن به نام مادرم بود ،بفروشد
تا پدر و مــادرم جدا از هم زندگی کنند
اما قبول نکرد .آخرین بار پدرم در غیاب
من و با ضربات چاقو مادرم را کشت و به
طبقه باال که من و همسرم در آن زندگی
میکردیم آمد و به همسرم گفت که دست
به این جنایت زده است .من نمی توانم از
خون مادرم گذشت کنم و به مرگ پدرم
راضی هستم .
به دنبال درخــواســت غیرقانونی پسر
قربانی قضات با وی صحبت کردند و
توضیح دادن ــد کــه طبق قــانــون امکان
قصاص پدر وجود ندارد .به همین دلیل
این مرد اعالم کرد با دریافت دیه گذشت
می کند.
سپس مرد سالخورده در جایگاه ویژه
ایستاد .او که خودش را به کری زده بود
به ســواالت قضات دادگ ــاه پاسخ های
نامربوط داد و در حالی که گریه می کرد
با اشاره به پسرش گفت  :پسرم و همسرم
همیشه مرا اذیــت می کردند  .پسرم با
رفتارهایش باعث شد عصبانی شوم و
در غیاب او مادرش را بکشم .من از قتل
همسرم پشیمانم و طلب بخشش دارم.
در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و با
توجه به مدرک های موجود در پرونده مرد
سالخورده را به پرداخت دیه کامل یک زن
و  ۱۰سال زندان محکوم کردند.
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زن جوان رنگ پریده و تکیده در اتاق درمان را باز
می کند و روی صندلی می نشیند .لبخند تلخی
بر لب دارد و می گوید  12 :سال پیش من و شوهرم
به همدیگر عالقه مند شدیم .مادر و پدرم مخالف
بودند ،اما من عشق را با تمام وجــودم احساس
میکردم .با اصرارهای من خانواده رضایت دادند
و ازدواج کردیم ،اما خیلی زود همه چیز عوض شد
و در همان چند ماه اول متوجه شدم شوهرم معتاد
است .شوکه شده بودم .باورش سخت بود.
زن جوان ادامه می دهد  :از حرف های شوهرم
متوجه شدم که قبل از ازدواج با من هم اعتیاد
داشته است ،ولی به من حرفی نزده بود و این
پنهان کاری و اعتیاد ذهنم را درگیر کرده بود.
روز به روز می دیدم که از او فاصله می گیرم و دور و
دورتر می شوم  ،تحملش دشوار بود اما او بی اعتنا
به این که جلوی او ذره ذره آب می شوم سرگرم
خودش و مواد بود.
چند سال دیگر گذشت ،شرایط روز به روز برای
من سخت تر شد تا این که وقتی به خود آمدم
متوجه شدم بــاردار هستم .اوایــل می خواستم
خودم را از شر موجود بی گناهی که هر روز در
وجود من بیشتر رشد می کرد  ،خالص کنم ولی
نتوانستم تا این که فکر کردم می توانم بخشی از
تنهایی هایم را با فرزندم پر کنم .دوران بارداری
را با تمام سختی هایش طی کردم و فرزندم را به
دنیا آوردم .پسرک کوچکی که دیدنش مرا شاد
نمی کرد  ،حوصله گریه هایش را نداشتم و دلم
نمی خواست او را در آغوش بگیرم  .بیشتر وقت ها

گریه می کردم و بی حوصله بودم .چند هفته ای
مادرم به خانه ما آمد و به من کمک کرد تا این که
او هم رفت و من ماندم و نوزادی که نیاز به مراقبت
داشت ،اما.....
اشک پهنای صورتش را خیس می کرد و دردی
عمیق در نگاهش می پیچید.
می پرسم :همسرت کجاست؟ با دست به بیرون
اتاق اشاره می کند.
مرد انگار در درونش غوغایی است  ،می نشیند و
به زن نگاه می کند .زن با دیدن مرد انگار سر درد
دلش باز و خشم هایش لبریز می شود.
 همیشه می گوید تو یک زن غرغرو هستی.بچهات هم مثل خــودت اســت .خب هرچه که
بوده ،بوده است دیگر .آدم که نباید این قدر با
گذشته زندگی کند .خیلی راحت می تواند همه
چیز را فراموش کند .خیلی راحــت به خودش
بگوید چیزی نشده است ،شوهرم یک اشتباهی
کرده خودش هم فهمیده است .مرد به همسرش
نگاه می کند و می گوید :با همین غرغرهایت من
را خسته می کنی .یادت می آید اول ازدواج مان
وقتی فهمیدی اعتیاد دارم خودت را از من دور
می کردی  ،دور که شدی من بیشتر به سمت مواد
رفتم و درگیر شدم .اگر این کار را نکرده بودی،
من االن در این شرایط قرار نداشتم.
به مرد می گویم  :قطعا اشکاالتی در زندگی تان
وجود داشته که قبل از ازدواج به طرف اعتیاد
رفته اید ولی زمانی که ازدواج می کردید ،او را در
جریان اعتیادتان قرار دادید؟

می گوید :نه نگفتم.
می پرسم :چرا؟
می گوید :چون دوستش داشتم.
می گویم :به نظرتان وقتی کسی را دوست داریم
باید چیزی را از او پنهان کنیم؟
نگاه می کند و چند لحظه بعد سرش را به عالمت
نفی تکان می دهد و می گوید :قبول دارم که من
مشکالتی داشته و دارم ،ولی می تواند فراموش
کند.
می گویم :اجازه دهید یک سوال از شما داشته
باشم ،یادتان می آید که در کودکی یا حتی وقتی
جــوان تر بودید ،از طــرف نزدیکان تــان سیلی
خورده باشید؟
با لبخند می گوید  :بله ،پدرم کارش همین بود،
وقتی می خواست ما را سر جای خودمان بنشاند،
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کارمند یک شرکت خودروسازی به دنبال رابطه
پنهانی با یکی از همکارانش وی را کشت.
این مرد با پرداخت دیه رضایت اولیای دم را جلب
کرد و از چوبه دار به زندگی برگشت.

▪در دادگاه

▪قتل زن کارمند

رسیدگی به این پرونده از سال  92به دنبال پیدا
شدن جنازه یک زن جوان در خانه اش در خیابان
شریعتی تهران آغاز شد.
شواهد نشان می داد مهناز  30ساله در غیاب
شوهر و دختر خردسالش با سیم تلفن خانه خفه
شده است.
همسر مهناز به پلیس گفت :همسرم در یک
شرکت خــودرو ســازی کــار می کــرد .من صبح
دخترم را به مهد کودک بردم و سپس به محل
کارم رفتم .اما چند ساعت بعد هر چه با تلفن
همراه مهناز تماس گرفتم کسی پاسخ نداد .من
که نگران او شده بودم با محل کار همسرم تماس
گرفتم و فهمیدم او به محل کارش نرفته است.
سپس به خانه برگشتم و ناباورانه با جنازه همسرم
روبه رو شدم.کارت عابر بانک او و مقداری پول
نیز سرقت شده است.
▪نخستین سرنخ

این مرد ادامه داد :همسرم با یکی ا زهمکارانش
به نام پیمان رابطه خوبی داشت و گاهی اوقات
تلفنی با او صحبت می کرد .صبح که در حال
ترک خانه بودم ،یک مرد جوان شبیه پیمان را
در نزدیکی خانه مان دیدم که یک کوله پشتی در
دست داشت.
با اطالعاتی که این مرد به پلیس داد ،پیمان
به عنوان نخستین مظنون بازداشت شد .وی
گفت :من در یک شرکت خودروسازی با مهناز
همکار هستم .وقتی پدرم فوت کرد ،شرایط
مالی بدی داشتم .به همین دلیل مهناز حاضر
شد پنج میلیون تومان به من قرض بدهد .چهار
میلیون تومان را همان سال به او برگرداندم و
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قرار شد یک میلیون باقی مانده را تا مدتی دیگر
به او بپردازم.او چندماه بعد با من تماس گرفت
و گفت که برای خرید خانه به پول نیاز دارد.
من هم قول دادم بعد از گرفتن حقوقم بدهی
ام را بپردازم.سر همین موضوع چندبار تلفنی
با او صحبت کردم .من با مهناز هیچ مشکل و
اختالفی نداشتم و نمی دانــم چه کسی او را
کشته است.
▪اعتراف به قتل و رابطه پنهانی

به دنبال اظهارات پسرجوان ،پلیس به بررسی
دوربین مداربسته بانکی پرداخت که یک مرد
ناشناس از کارت عابر بانک قربانی پول برداشت
کــرده بود.اگر چه تصویر واضــح نبود ولی مرد
ناشناس شباهت زیادی به پیمان داشت .همین
سرنخ موجب شد بار دیگر پیمان تحت بازجویی
قرار بگیرد .در حالی که وی همچنان خود را بی
گناه می خواند ،هم بندی هایش اعالم کردند
وی در زندان حرف هایی درباره قتل زن جوان به
زبان آورده است.
با تکمیل تحقیقات پلیسی سرانجام پیمان لب
به اعتراف گشود و به رابطه پنهانی با همکارش و
قتل وی اعتراف کرد.پسر جوان پای میز محاکمه
ایستاد و به درخــواســت اولیای دم به قصاص
محکوم شد.حکم صــادر شده در دیــوان عالی
کشور تایید شده بود که پیمان توانست با پرداخت
دیه رضایت اولیای دم را جلب کند و به زندگی
برگردد.

بدین ترتیب ،پیمان دیروز از جنبه عمومی جرم در
شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران پای
میز محاکمه ایستاد.
در ابتدای جلسه پیمان روبه روی قضات ایستاد
و در تشریح آشنایی اش با قربانی گفت :من و زن
جوان همکار بودیم .او گفته بود مدتی است از
همسرش جدا شده و من نمی دانستم او با همسر
و دخترش زندگی می کند .ما تلفنی با هم در
ارتباط بودیم و مهناز به من پول قرض داده بود.
وی ادامه داد :پس از مدتی می خواستم رابطه
تلفنی ام را با مهناز تمام کنم اما او قبول نکرد.
آخرین بار او مرا به خانه اش دعوت کرد تا در این
باره با هم صحبت کنیم .وقتی به خانه مهناز رفتم
سر بدهکاری که به او داشتم با هم درگیر شدیم
و من در اوج خشم او را خفه کردم.ولی من واقعا
قصد کشتن او را نداشتم و نمی دانستم شوهر و
فرزند دارد.
وی درباره نحوه جلب رضایت اولیای دم گفت:
خــانــواده ام همه زندگی شــان را فروختند تا
توانستند مبلغ  250میلیون تومان به عنوان
دیه به اولیای دم بپردازند .من حاال پنج سال و
 10ماه است که در زندانم و در این مدت به اندازه
کافی تنبیه شــده ام .از قضات تقاضا دارم در
مجازاتم تخفیف قائل شوند.
سپس مادر متهم که در دادگاه حضور داشت به
قضات گفت :ما همه وسایل خانه مان را فروختیم
تا توانستیم دیه را به اولیای دم بپردازیم .پسرم در
مدتی که در زندان بود ،تنبیه شده و حاال از قضات
تقاضای کمک دارم .او در جوانی اشتباه بزرگی
مرتکب و در این مدت ادب شده است.
در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و پیمان
را به پنج سال و  10ماه زندان و 74ضربه شالق
محکوم کردند .به این ترتیب قرار شد وی از زندان
آزاد شود.

تمام اقتدارش را سیلی می کرد.
می پرسم  :آیا سیلی ها را فراموش کرده اید؟
می گوید :نه! مگر می شود فراموش کرد .او به من
صدمه زد و هنوز هم آن روز را خوب به یاد دارم.
می گویم  :صدمه ها چند نوع است .یک نوع از
صدمه  ،صدمات بدنی است ولی گاهی صدمه
ها ،روحی است .در آسیب هایی که افراد وارد
می کنند متوجه عمق فشار و اندوهی که بر جا می
ماند نیستند .شما با من موافقید؟
می گوید :درست می گویید .من اصال متوجه
نبودم.
به زن جوان رو می کنم و می گویم  :از طرف دیگر
نباید با گذشته زندگی کرد ،می دانید چرا؟ چون
ما روی گذشته هیچ کنترل و تسلطی نداریم و
فکرها فقط ما را تحت سیطره قــرار می دهند

بنابراین باید روی لحظه حال و اکنون تمرکز
کنیم.
مرد می گوید  :اجازه بدهید نکته ای را که االن
متوجه شدم بگویم  .من با اعتیاد به همسرم ضربه
زده ام و اگر این اشتباه را نمی کردم ،او سال ها
افسرده نبود .اگر این کار را نکرده بودم این همه
بین ما فاصله نیفتاده بــود .حاال که نمی شود
فراموش کرد ،باید چه کار کنیم؟
می گویم  :همه آدم ها اشتباه می کنند ،اگر چه
مشکالت و ناراحتی ها فراموش نمی شوند ولی
می شود با بخشش هم به خود و هم به رابطه
آرامش و گرما داد.
به همدیگر نگاه می کنند .برمی خیزند تا اتاق را
ترک کنند .مرد می گوید  :زندگی مان را دوست
دارم .می خواهم رابطه مان پر از گرما و آرامش
شود.
زن نیز می گوید  :به من یاد می دهید که چطور
باید بخشید؟
چند جلسه بعد مرد برای ترک اعتیاد اقدام کرد
و زن با دنبال کردن جلسات درمان ،توانست تا
حدی بر افسردگی غلبه و رابطه اش را با همسر و
پسرشان صمیمی تر کند.
وقتی نگاه ها از سرگردانی در می آیند و دست
های لــرزان در هم گره می شوند ،برگ سبزی
در دفتر زندگی ورق می خورد و شکوه زندگی
متجلی می شود.
زندگی های تان پر از تجلی !
تهیه و تنظیم :مریم سامانی؛ روان شناس

ردپایدخترخانوادهثروتمنددرمعمایگمشدنباغبان
پرونده ناپدید شدن مرد باغبان در خانه ویالیی
پاسداران پس از سه سال با بازداشت دختر
خانواده ثروتمند به دادگاه کیفری یک استان
تهران ارجاع شد .صبح روز  5خرداد سال 95
بود که مردی  40ساله با حضور در کالنتری
تجریش از ناپدید شدن بــرادرش خبر داد و
اعالم کرد که ساعت  7:40صبح روز گذشته
برادرم برای رفتن به محل کارش در خیابان
تجریش از خانه خارج شد ،اما دیگر کسی از
بــرادرم اطالعی نــدارد .بدین ترتیب،
تیمی از مــامــوران بــرای ردیابی
مرد  35ساله وارد عمل شدند
و در گام نخست مشخص شد
که این مرد  17سال به عنوان
پیشکار در خانه  3هزار متری
زن جوانی مشغول به کار بوده و
صبح آن روز در حالی که خودروی
پژوی او در مقابل خانه پارک بوده از
آن جا خارج شده اما دیگر بازنگشته است.
کارآگاهان در ادامه به سراغ زن حسن رفتند
که به ماموران گفت :شوهرم شب قبل از من
خواست که او را صبح زود بیدار کنم تا به محل
کارش برود ،ساعت  6صبح همسرم به محل
کارش در خانه باغ رفت و ساعت  9صبح دختر
صاحبخانه که نرگس نام دارد با من تماس
گرفت و از ناپدید شدن شوهرم خبرداد .سپس
تیم پلیسی نرگس را هدف تحقیق قرار دادند
و تنها سرنخ ،تناقض گویی های این زن در
تحقیقات بود و این در حالی بود که بررسی
دوربین هــای مداربسته نشان می داد روز
حادثه ابتدا حسن از خانه خارج شده و به سمت
دماوند رفته است و نرگس نیز پس از خارج
شدن حسن آن جا را ترک کرده است .در ادامه
تحقیقات چهار مرد مظنون دیگر در پرونده

بازداشت شدند و یکی از آن ها که از اعضای
خانواده صاحبخانه بود به ماموران گفت:
حسن  17سال است که برای ما کار می کند
و ماهی  4میلیون تومان حقوق می گیرد ،تا به
حال هیچ یک از اعضای خانواده و کارگران از
او بدی ندیدند و کسی با او مشکلی نداشته،
نمی دانیم چه اتفاقی برای او افتاده است و
همه ما نیز نگران او هستیم .در ابتدا پرونده
آدم ربایی پیش روی ماموران پلیس آگاهی
تهران قرار گرفت اما با توجه به این که
هیچ تماس مرموزی گرفته نشد
و مشخص شد حسن وضعیت
مالی خوبی ندارد ،پرونده آدم
ربایی بسته شد و برادر حسن
با حضور در دادســرای امور
جنایی شکایتی مبنی بر به
قتل رسیدن برادرش ارائه داد.
تجسس های فنی ادامــه داشت اما
هیچ سرنخی از جسد و عامل جنایت معمایی
به دســت نیامد و پرونده بــرای سیر مراحل
قانونی به شعبه  10دادگاه یک کیفری استان
تهران ارجاع شد .قضات پس از بررسی پرونده
با توجه به این که نرگس همزمان با خارج شدن
حسن از خانه ویالیی از آن جا بیرون آمده
بود ،برای او مباشرت در قتل عمدی حسن
گرفتند و دستور بازداشت این زن را که در
بازجویی ها تناقض گویی های زیادی داشت،
صادر کردند .بدین ترتیب ،زن جوان به اتهام
مباشرتدرقتلعمدیحسندستگیروباقرار
وثیقه  500میلیون تومانی آزاد شد .بنا به این
گزارش ،به زودی پرونده معمایی ناپدید شدن
حسن در شعبه  10کیفری یک استان تهران
مورد بررسی قرار می گیرد و حکم نهایی اعالم
خواهد شد.

