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گریه های بی صدای عسل!
اخت

صاصی

اشاره:

سیدخلیل سجادپور -خیلی دوست داشت
در حضور کارآگاهان اداره جنایی و قاضی ویژه
قتل عمد ،اشک بریزد تا وانمود کند که از مرگ
«عسلکوچولو»ناراحتاستاماگوییاشکها
نیز ترفند او را می دانستند و به همین خاطر از
نامتچیست؟منیره-ن
چندسالداری؟ 25سالههستم.
ساکنمشهدهستی؟بله!درمشهدمتولدشدم!
ازدواجکردمواکنونهمدرمشهدزندگیمیکنم.
مستاجر هستید؟ بله! در یکی از خیابان های
بزرگراه شهید بابانظر مستاجر بودیم و قرار بود
منزلراتخلیهکنیمکهاینحادثهرخداد.
پدرت هم ایرانی است؟ نه! او تبعه کشور عراق
استولیمادرمایرانیاست.
چندکالسسوادداری؟تاسیکلدرسخواندم.
چرا ادامه ندادی؟ به خاطر این که شوهرم دادند
وگرنهدوستداشتمدرسبخوانم!
چرا از همسر سابقت طالق گرفتی؟ معتاد و
بددهن بود! بی مسئولیت بود! سوءظن داشت
و  ...هفت سال با او زندگی کردم اما همیشه زجر
کشیدم.
با«محمد»(همسرفعلی)ازقبلرابطهداشتی؟
نه!
از زمانی که با او آشنا شدم تا وقتی ازدواج کردیم
چند ماه بیشتر طول نکشید و فقط در همین چند
ماه با هم رابطه داشتیم ،قبل از آن با «محمد» آشنا
نبودم!
چه شد که تصمیم گرفتی «عسل» دختر
همسرت را نزد خودت نگه داری؟ چون همسر
سابق«محمد»اوراانداختوطالقگرفت.منهم
کهخودمیکدختربهنام«هستی»داشتم!«محمد»
هم حضانت دخترش را گرفت به همین خاطر
«عسل»و«هستی»کنارهمماندند!
چرا این کودک معصوم را به طور دلخراشی
کتک می زدی؟ چون به حرفم گوش نمی کرد!
منهمعصبانیمیشدم!

می شود مثال بزنی؟ همین آخرین بار به او گفتم
برو داخل اتاق تا من لباس هایم را عوض کنم! ولی
نرفت!
بعد چه کردی؟ چارچوب در اتاق را گرفتم و با
کف پا محکم به شکمش کوبیدم طوری که روی
تختخوابداخلاتاقافتاد!دوبارهبلندشدومنباز
لگددیگریزدم!وقتیبهدروناتاقدیگرفرارکرد
جاییکهکتابهاوکیفمدرسهاشراگذاشتهبود،
دنبالشرفتموپسازچندمشتولگدکمرشرابا
زانویمشکستم!
دلت به حالش نمی سوخت؟ من از مدتی قبل
قــرص هــای اعــصــاب مــی خ ــوردم ولــی از حــدود
 15-10روز قبل از این حادثه دیگر نخوردم به
همیندلیلنمیفهمیدمچهکارمیکنم!
اگرمتوجهرفتارخودتنبودی،پسچراحتی
یک بار هم دخترت «هستی» را کتک نزدی؟
سکوت!...پاسخیندارم!
خودت را مادر خوبی می دانی؟ بله!منزیادهم
بدنبودم«عسل»مرادوستداشت.اودرنامههایی
کهمینوشتازمنبهخوبییادمیکرد.
ولیهمسایگانطبقهپایینمنزلتازرفتارهای
وحشتناکتوبا«عسل»گالیهداشتند؟آنهابا
منمشکلدارند!چونکرایهمنزلیکباردیرشد!
یعنی همه افــــرادی کــه در حــضــور قاضی
احمدینژاد از رفتارهای هولناک تو سخن
گفتند،دروغمیگویند؟نمیدانم!
چرا«عسل»رابهبهزیستیبردند؟یکروزخانم
معلم صورت کبود او را دیده و با بهزیستی تماس
گرفتهبود!چونهمسرمیکسیلیبهاوزدهبود!
برای یک سیلی که کودکی را از خانواده اش
جدا نمی کنند؟ البته جاهای دیگری از بدنش

خراسان

چشم هایش بیرون نمی آمدند! این نامادری
سنگدلدرحالیدختر 10سالههمسرشرابه
طرزوحشتناکوکمسابقهایبهقتلرساندهبود
کهدرطولسالهاحوادثنویسیجناییچنین
صحنههولناکیراندیدهبودم!اوبدونهیچگونه

استرسی ،لحظه های شکنجه «عسل» را بازگو
می کرد و در برخی موارد نیز همسرش را عامل
کودکآزاریوحشیانهمیدانستوادعاداشت
که پدر «عسل» او را داغ کرده است! با وجود این
نامادری های زیادی در این سرزمین هستند

که فرزند خوانده های خود را نیز مانند کودکان
خودشان و حتی بیشتر دوســت دارنــد و برای
آرامشآنهاازهمهلذتهایدنیویمیگذرند
تا  ...آن چه می خوانید گفت وگوی اختصاصی
خراسانباقاتل«عسل»است.

همکبودشدهبود.
هنگام بازسازی صحنه قتل ادعــا کــردی که
همسرت «عسل» را کتک می زد؟ بله! او عسل
را دوست نداشت طوری که وقتی من او را به قتل
رســانــدم! یکی از بستگان نزدیک «محمد» در
بیمارستان به او سیلی زد و گفت :آخر هم «عسل»
راکشتی؟
از روزگـــار تلخ «عسل» در زمــان اختالفات
«محمد» با همسر سابقش هم اطالعی داری؟
بله! همسرم تعریف می کرد که وقتی با زنش دعوا
می کردند و عسل یک ساله بود هر کدام قسمتی
از بدن او را می گرفتند و به طرف خودشان می
کشیدند! مادر «عسل» در را روی او قفل می کرد و
به دنبال خوشگذرانی خودش می رفت به طوری
که سر این «بچه» پر از شپش شده و زخم هایش
عفونت کرده بود! من بعد از ازدواج با «محمد» او
رادرمانکردم!
چــرا «عسل» را به مــادرش نــدادیــد؟ چــون او
خودش «عسل» را نمی خواست .همه اسباب و
اثاثیهمنزلمحمدراهمباخودشبرد«محمد»هم
نتوانستهیچکاریبکند.
ازشکنجههایدیگریکه«عسل»تحملکرده
استچیزیبهخاطرداری؟همسرمدرزمستان
او را به داخــل برف های حیاط می انداخت یا با
شیلنگکتکمیزد!
فرزند دیگری هم داری؟ بله! یک پسر کوچک
دارم که االن پدرش او را به بستگانش سپرده است
وبهشهرستانبردهاند!
یعنی شما «عسل» را خیلی دوست داشتی؟
بله! برای من با «هستی» فرقی نمی کرد هر چه
میخریدم برای هر دو نفرشان می خریدم! البته

گاهی داد می زدم چون  25سال بیشتر ندارم و
مادر سه بچه هستم! و یک زندگی ناموفق داشتم!
شوهرماوضاع مالیخوبینداشت.
پــس ایـــن هــمــه آثـــار کــبــودی و سوختگی
وحشتناک چگونه روی بدن این طفل بی گناه
ایجادشدهاست؟نمیدانماحتماالآنهاهمکار
پدرش است! اوحتی یک بار می خواست «عسل»
را از پنجره به بیرون پرت کند که من اجازه ندادم!
گفتم اگر این کار را بکنی من خودم را می کشم!
هیچ وقت از لجبازی های عسل و رفتارهای او نزد
پدرشگالیهنمیکردم!
چندسالاستبامحمدزندگیمیکنی؟سال
 94باهمازدواجکردیم!حدودچهارسالمیشود!
وقتی«عسل»کتکمیخوردچهعکسالعملی
نشان می داد؟ وقتی او را تنبیه می کردیم خیلی
بیصداگریهمیکرد!فقطاشکهایشبیرونمی
آمدولیصداییازاونمیشنیدیم!

بهخاطرآنهمهزخمهایهولناکیکهدرپیکر
عسلبوداورانزدپزشکنبردید؟ نه!البتهیک
هفتهقبلازاینحادثهبههمسرمگفتماورانزددکتر
ببر!حتیخواهرانشهمتذکردادندولیدیگراین
اتفاقافتاد...
زمانی که با ضربه پا «عسل» را می زدی چیزی
نمیگفت؟فقطالتماسمیکردکهبساست!
هنگامی که استخوان هایش را شکستی هم
صدایش در نیامد؟ نه! آن روز به حالت نیم خیز
روی زانویش بلند شد من کف پایم را از پشت سر
روی پاهایش گذاشتم که زانویم روی مهره های
کمرش بــود وقتی سر و گردنش را به پشت سر
کشیدم و رها کردم ،سرش به شدت به کف اتاق
افتادولیصدایشدرنیامد!
االن چه حسی داری؟ پشیمانم! کابوس های
وحشتناک رهایم نمی کند به طوری که هم بندی
هایمدرزندانمراازخواببیدارمیکنند.

سابقه خبر

شب بیست و سوم خــرداد بود که ماموران
انتظامی در تماس با قاضی ویژه قتل عمد
مشهد ،از مرگ کودک  10ساله ای به نام
«عسل» خبر دادند که آثار کودک آزاری بر
پیکرش نمایان بــود .دقایقی بعد با حضور
قاضی علی اکبر احمدی نژاد در بیمارستان
 22بهمنمشهدتحقیقاتمیدانیدراینباره
آغاز شد .بررسی ها نشان می داد ،دختربچه
مذکور بارها مورد کتک کاری و کودک آزاری
هــای وحشیانه قــرار گرفته اســت بنابراین
درحالی دستور دستگیری نــامــادری این
کــودک صــادر شد که پزشکی قانونی علت

مرگ وی را خون ریزی داخلی و شکستگی
مهره های کمر اعالم کرد.
گــــزارش خ ــراس ــان حــاکــی اســـت ،ادامـــه
تحقیقات بیانگر آن بود که «عسل» توسط
نامادری اش به قتل رسیده است .این متهم
در بازجویی های تخصصی به قتل «عسل»
اعتراف کرد و در بازسازی صحنه جنایت
برخی از آثار کودک آزاری بر پیکر مقتول را
به همسرش نسبت داد به همین دلیل پدر
عسل نیز به دستور قاضی احمدی نژاد و برای
انجام بازجویی های تخصصی به دادســرا
احضار شد.

9
در امتداد تاریکی

سوءظنهایبعدعاشقی!
ازفرزندمگذشتموحضانتاورابهشوهرخیانتکارم
سپردم تا از این زندگی جهنمی رها شوم اما اکنون
چندماهاستکهمراازدیدارفرزندممحرومکردهاند
و  ...زن  27ساله که بــرای شکایت از همسرش
وارد کالنتری شده بود دربــاره سرگذشت خود به
کارشناس اجتماعی کالنتری میرزا کوچک خان
مشهدگفت:تازهدیپلمگرفتهبودمکهباپسرهمسایه
ارتباط برقرار کردم « .اردوان» از مدتی قبل سرراهم
قرار می گرفت و به من ابراز عالقه می کرد .من هم
در یک نگاه عاشقش شدم و این گونه روابط پنهانی
ما آغاز شد مدتی بعد اردوان به خواستگاری ام آمد
اما دو روز بعد از این ماجرا پدرم فوت کرد و ما عزادار
شدیم در این شرایط مادرم به شدت با ازدواج من و
اردوانمخالفتکردچراکهمرگپدرمراپاقدمنحس
اومیدانستولیمنکه دلباختهاردوانبودممقابل
این خرافات ایستادم و به ازدواج با او پافشاری کردم
اگرچهبارهاسرگذشتتلخاینعشقهایخیابانیرا
درروزنامههاخواندهبودماماهموارهخودمراتوجیه
می کردم که عشق و عاشقی آن ها چیزی جز هوس
نبودهوعاشقواقعینبودهاند!خالصهبااصرارهای
من مراسم عقدکنان ما برگزار شد .اما اختالفات ما
از همان روزهای آغازین زندگی مشترک آشکار شد
و سوءظن ها شکل گرفت .اردوان نه تنها به حجاب
و آرایــش من ایــراد می گرفت بلکه اجــازه خــروج از
خانه را به من نمی داد وقتی در آزمــون سراسری
پذیرفته شــدم اجــازه ادامــه تحصیل نــداد .درایــن
شرایطباقهربهمنزلمادرمرفتمومهریهامرابهاجرا
گذاشتم .اما با وساطت بزرگ ترها دوباره به زندگی
بااردوانبازگشتماماهمانشبفهمیدماوباشاگرد
فروشگاهشارتباطپنهانیدارد.همسرمفروشگاه
لباس زنانه داشت و به خاطر اعتراض به ارتباط با
دختر فروشنده کتکم زد و سیم کارتم را عوض کرد
تا دیگر با کسی ارتباط نداشته باشم .وقتی فهمیدم
باردارهستمچشمبهرویهمهخیانتهایشبستم
اما خیلی زجر می کشیدم ولی او دست بردار نبود و
به ارتباطش با زنان غریبه ادامه می داد تا این که بعد
از شش سال زندگی مشترک دوباره به خانه مادرم
رفتم و دو سال بعد با سپردن حضانت فرزندم به
«اردوان» از او طالق گرفتم ولی اکنون که چهار ماه
از جدایی مان می گذرد او اجازه نداده است فرزندم
رامالقاتکنمو...
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