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آخرین سکانس زندگی در روشنی

مرجــان همایونی /دســتهایش را روی صفحه ســفید کاغذ
میکشد و برجســتگیهای زیر انگشتانش را به زبان میآورد.
نقطههــا ،از زندگــی یکــی از پادشــاهان و کشــور گشــاییها و
قتلهــا و ...میگوینــد و دختــرک ناخواســته ،قســاوت قلــب
آنها را با قســاوت قلب مردی مقایســه میکند که زندگیاش
را بــه نابــودی کشــاند و نابینایــی ،ارمغــان جدانشــدنی
زندگیاش شد.

روشــنی بود .بــا صدای معلم به خــود آمد ،با آنکه ســالها از
آن موضوع گذشــته بود ،هنوز ته دلــش میلرزید .اما ازمدتی
قبل آرامشاش بیشــتر شــده بود .از زمانی که حکم قصاص
را اجرا کرد .او نخســتین دختری بود که شهامت اجرای حکم
قصاص را داشت.
مــرد میانســال که خــرج و مخــارج درمان فاطمــه و عمق
فاجعــهای که برایشــان رخ داده ،کمرش را خم کرده و چین و
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گوشواره سرقتی سرنخ کشف جنایت

عصبهای چشم
فاطمه به طور کامل از
بین رفته و چیزی نمیبیند.
دخترک حاال که چشمهایش
را از دست داده دوست دارد،
موسیقی کار کند و
موسیقیدان شود .پدر فاطمه
میگوید :هر چه داشتم را
فروختم و خرج چشمهای
دخترم کردم .از طرفی برای
پرداخت تفاضل دیه
قصاصهای عامل ماجرا
نیاز به پول داشتیم که آن را
هم قرض کردیم .باورکنید
حاال هیچی نداریم که بتوانیم
خرج زندگی کنیم
بــی آنکــه بخواهــد ،فکرش بــه یاد  7ســال قبل وآن شــب
ســیاه و شــوم افتــاد .فاطمــه کوچولــو وخانــوادهاش درخانه
شــوهر عمه میهمــان بودند .آن زمــان آنقدر کوچــک بود که
اصالً اصرارهای شوهر عمهاش برای ماندن در خانه را به یاد
نــدارد .اما به یــاد دارد که شــوهرعمه ،او را در آغوش گرفت و
از پلههــا به زیر زمین بــرد .بعد هم مایعــی را در آب ریخت و
محلول را داخل چشمهای دخترک  4ساله ریخت.
حاال ســوختن ،تنها چیزی اســت که از آن شب شوم به یاد
دارد .شــوهرعمه او را در آغــوش گرفــت و به حیــاط خانه برد
و چندین بار ســرش را بــه زمین کوبید .فاطمــه صدای مبهم
پــدر و مادرش را میشــنید که بــا فریادهای او خودشــان را به
حیاط رســانده بودند و این آخرین سکانس زندگی فاطمه در

چروکهای روی صورتش را چند برابر کرده اســت ،میگوید:
«دختــرم خــوب اســت ،حــاال بــا آرامــش و خیالــی راحتتر
مدرســه مــیرود .قبــل از اجــرای حکــم ،حــس یــک انســان
معلــق در زمیــن وآســمان را داشــتیم ،امــا حــاال تکلیفمــان
روشن است.
قبل از اجــرای حکم ،شــوهرعمهاش ،خیلــی تهدیدمان
میکــرد که اگــر رضایــت ندهید ،چههــا خواهد کــرد .فاطمه
و خانــوادهاش نیــز هــراس داشــتند کــه نکنــد بعــد از اجرای
حکم ،تهدیدها عملی شــود .اما بر خالف تصورشــان خبری
از شوهرعمه نشد .میگوید :آخرین باری که او را دیدیم روزی
بود که حکم را اجرا کردیم .از ما خواســت حاللش کنیم .هیچ
وقــت انگیزه او را بــرای این کار متوجه نشــدم .یکبار میگفت
مــواد مصرف کرده بود و یک بار دیگــر میگفت بچه بیادبی
کرده و میخواســته تربیــتاش کند .در جواب بــه او گفتم اگر
مواد مصرف کرده بودی و متوجه نبودی ،چرا بالیی ســر بچه
خــودت نیــاوردی .اگر هم بچــه بیادبی کــرده ،مجازات یک
بچه  4ســاله کور شدن چشمهایش اســت .ما هیچ مشکلی با
او نداشــتیم ،اصالً به میل آنها آن شب در خانهشان ماندیم.
اگر باهم مشــکل داشــتیم ،به نظرتان زن و بچهام را میبردم
که شــب را آنجا بمانند .از زمانی هم که حکم اجرا شــده دیگر
او را ندیدهایم».
عصبهــای چشــم فاطمــه بــه طــور کامــل از بیــن رفتــه
و چیــزی نمیبینــد .دختــرک حــاال کــه چشــمهایش را از
دســت داده دوســت دارد ،موســیقی کار کنــد و موســیقیدان
شــود .پــدر فاطمــه میگویــد :هــر چــه داشــتم را فروختــم و
خــرج چشــمهای دختــرم کــردم .از طرفــی بــرای پرداخــت
تفاضــل دیــه قصاصهای عامــل ماجرا نیاز به پول داشــتیم
کــه آن را هم قــرض کردیــم .باورکنید حاال هیچــی نداریم که
بتوانیــم خــرج زندگــی کنیــم .مــن یک کارگر ســاده هســتم و
رســاندن فاطمه بــه آرزوهایش در تــوان کارگری بــا این همه
قــرض وبدهــکاری نیســت .دلم میخواســت بــرای دخترم
کاری کنم .اما....
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مــرد جــوان درحالــی کــه دســتبند وپابنــد داشــت بــه ســمت
طنــابداری حرکــت کرد که از میلــه آهنی آویزان بــود .جمعیت
زیادی اطــراف محل برگــزاری مراســم اجرای حکم جمع شــده
بودند تا شــاهد مجازات مردی باشند که دختری  6ساله را قربانی
جنایت سیاهش کرده بود.
ایــن جنایــت ظهــر چهارشــنبه25 ،فروردیــن  95رخ داد .آن روز
صبــح ،مادر ســتایش مثــل هر روز دســت دخترش را گرفــت تا او
را بــه مهد کــودک ببرد .آنهــا در روســتایی حوالی شــهر« نیریز»
زندگــی میکردنــد و مهدکــودک بــا خانهشــان فاصلــه چندانــی
نداشــت .به همین دلیل ظهر که میشد ،ســتایش 6ساله تنها به
خانه برمیگشــت .اما آن روز مادر ســتایش هر چــه منتظر ماند از
دخترش خبری نشــد .ناپدید شــدن ناگهانی ستایش ،دلشوره به
جانش انداخته بود.به همین خاطروقتی ازیافتن او ناامید شــد با
پلیس تماس گرفت و کمک خواست.نخســتین بررسیها نشان
مــیداد دختــرک ربوده شــده اســت.وقتی هم خانواده ســتایش
اعالم کردند دخترشــان گوشــواره به گوش داشــته احتمال ربوده
شدنش قوت بیشتری گرفت.به همین خاطر کارآگاهان به سراغ
طالفروشــیهای شــهر رفتند ،چرا که حدس میزدند سارق پس
از ســرقت طالهــا ،بــرای فــروش آنها به طالفروشــی رفته باشــد.
ســرانجام آنها در یکی از طالفروشــیها به اطالعاتــی درباره مرد
جوانی دست یافتند.
صاحــب طالفروشــی گفــت :چند ســاعت قبــل مــرد جوانی یک
جفــت گوشــواره بچگانــه را بــرای فــروش آورد .او فاکتــور خریــد
نداشــت و گفتــم کــه بــدون فاکتــور گوشــوارهها را نمیخــرم .اما
یکــی از مشــتریان کــه داخــل مغــازهام بــود ،بــا دیــدن ایــن مرد
گفــت کــه او و طایفــهاش را میشناســد و حتمــاً برایش مشــکلی
پیــش آمــده کــه میخواهــد گوشــواره دختــرش را بفروشــد .بــا
ضمانــت ایــن فــرد ،گوشــوارهها را بــه مبلــغ 255هــزار تومــان
خریدم.
مأموران گوشــوارههای فروخته شــده را به خانواده ستایش نشان
دادنــد و آنهــا تأییــد کردند کــه گوشــوارهها متعلق به دخترشــان
اســت .بدین ترتیب تحقیقات برای دســتگیری مــرد جوان ادامه
یافت .بررسیها نشــان میداد که مرد جوان یک کارگر 33ساله،
متأهــل و پدر 2فرزند اســت کــه در همســایگی خانواده ســتایش
زندگی میکند.سرانجام مأموران وی را دستگیر کردند.
متهــم پــس ازانتقال بــه اداره آگاهی به قتل اعتــراف کرد و گفت:
«ظهــر بــود کــه ســتایش را در نزدیکــی خانهشــان دیــدم .همان
لحظه وسوســه شــدم واو را به بهانهای به داخل خانهام کشاندم.
بعــد دســت و پــا و دهانــش را بســتم و چــادری دورش پیچیــدم
و او را بــه کوههــای اطــراف بــردم .در آنجــا پس ازتجاوزو ســرقت
گوشــوارههایش او را به قتل رســاندم و جســدش را دفــن کردم».
بدیــن ترتیب جســد دخترک کشــف شــد و متهم پــس از تکمیل
تحقیقات پای میز محاکمه رفت.
دادگاه کیفری اســتان نیز او را به اعدام در مألعام ،قصاص نفس
بــه خاطــر قتل عمــدی و  15ســال حبــس بــه خاطــر آدمربایی و
 10ســال زندان و  74ضربه شــاق تعزیری به خاطر ســرقت توأم
بــا آزار ،محکــوم کرد .عامل این جنایت  2مهــر  95به دارمجازات
آویخته شد.
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