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داستان و خاطرات

آدم ربایی

1مرضیه محبی

آفتـاب صـبح   در گرمـاي رخـوت آلـود   دادگاه که خـود را پاکیزههمه وسعت آن اتاق

مقهور سه میز بلند وقطـور چـوبی   ، جملگی، با آن سه ردیف صندلی، زمستان رها کرده بود

و تـرازوي بـزرگ نـه چنـدان     .قضات بود که تمامی عرض اتاق را اشغال کرده بودنـد براق

چهـره اي  ، نمـود می ظریف وهنرمندانه اي بر بدنه ي میز میانی که بلندتر والجرم با ابهت تر

.دادمی به عدالتخشن

سـرد فلـزي راهـرو دادگـاه نشسـتیم وآدمهـاي       هاي  بر روي صندلی پس از آنکه ساعتی

وکالیـی کـه بـا   ، خود تکیه داده اندهاي  زندانیان پاي در زنجیر که گویی به زنجیر، هراسان

مـرز معینـی ترسـیم    بـین خودشـان ودیگـران   ، نشان روي سینه وکیف چرمی اصـرار داشـتند  

از ، نگریسـتیم و در فواصـل کوتـاه   می را، کردندمی با هم بحث، افرادي که با جدیت، کنند

پیـراهن  هاي  رفت که شکم بزرگش دکمهمی مرد فربهی که هر لحظه بیم آن، شاکی پرونده

موهایش را رو به باال شانه کرده بود و سبیل هایش زرد شده بـود  .بنفش رنگش را پاره کند 

گ طالیی رنگی بـر  وساعت بزر، بافتمی و بالوقفه حرف میزد وآسمان وریسمان را به هم

از او ساعت را پرسیدم و رنج حاصل از فقـدان گوشـی   ، دستان آفتاب سوخته خود بسته بود

، نشسـتن در دادگـاه  ، کـرد مـی  مؤکـد ، دادیـم می تلفن همراه را که باید هنگام ورود تحویل

.نوید سرانجام یافتن کار آن روز بود

زیـادي از ایـن داسـتان غیرواقعـی     هـاي   بخـش (،marziemohebbi1371@yahoo.comوکیل پایه یک دادگسـتري،  .1

).است
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هنوز پیدایش ، وقت مقرر گذشتهمن وکیل تسخیري زنی بنام محبوبه بودم که ساعتی از 

ایـن  .تماس بگیـرم ، نشده بود و قبال هم نتوانسته بودم با شماره تلفنی که از او در پرونده بود

بود که فرصت طلبانه از میان گفت وگوهاي متهمین و شـاکی در آن سـاعتی کـه پشـت در     

.گشتممی براي دفاعبه دنبال بهانه هایی، دادگاه بودم

فلـزي وکاغـذهاي   هـاي   قطـوري کـه منگولـه   هـاي   پشـت پرونـده  ، اندامقاضی کوچک 

در میز کناري پناه گرفته بود و مصلحت ندانست به ، کوچک قرمز رنگ از آنها آویزان بود

کـه تـالش هـم کـرد بـا      ، رساي ما و احوالپرسی خودمـانی شـاکی  هاي  وعرض ادبها  سالم

دسـت  ، د واگر پاسخی هم داده بودو حتی سرش را باال بیاورتوجه کند، قاضی دست بدهد

.من نبودهاي  گوشدر حد شنوایی، کم

هـاي   دو تـن کنـار مـوکالن خـود بـر صـندلی      سه نفر وکیل بـودیم کـه آن  ، در آن جمع

براي آنکه بـه جایگـاه فرادسـت    ، شاکی هم با یک صندلی فاصله.نشسته بودند، ردیف جلو

رت شایسته اي که با آن توانسـته بـود   البدبراي قد، با بادي در غبغب، خودش رسمیت بدهد

به متهمین ، دست به سینه، بی آنکه سرش را برگرداند، این همه آدم را دردادگاه حاضر کند

.انداختمی تحقیر آمیزهاي  نگاه

متهم هسـتی بـه   ، خوب آقاي الف:ناگهان گفت، پس از بیست وپنج دقیقه انتظار، قاضی

بـه  1398در سـاعت یـک بامـداد روز هفـتم مـرداد سـال       از این قرار که .آدم ربایی به عنف

به کمپ تـرك اعتیـاد شـماره چهـار     ، را با ضرب وشتم "ب"آقاي، شاکی، صورت جمعی

.برده اید

و ، آن پیراهن نخـی زنـدان کـه روي ژاکـت ضـخیم کـاموایی پوشـیده بـود        بااما، متهم

در ربـوده وسـر  ، خـواب ، مندرس در دمپایی پالستیک و رنگ رخساري پریدههاي  جوراب

شاکی انگشت میانی را به شست تکیـه داده و پنهـان از چشـم    .نحیفش روي گردن افتاده بود

و از آن سو وکیـل جـوان ومحجـوبش آهسـته در گوشـش      ، او زدبه پهلويتلنگري، قاضی

مرد زندانی تکانی خورد و مکثی کرد وبه عـالم بیـداري   .لطفا بیدار بشین، آقاي الف، گفت

بله حاج آقا؟:راسیمه پرسیدبازگشت و س
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ما به این .دروغ میگه آقا:گفت، متهم با صدایی ضعیف، دادگاه دوباره اتهام او راخواند

مگه بیکاریم؟ .آقا چکار داریم

به چه اتهامی زندانی هستی؟ :دادگاه

مواد حاج آقا_

چند سال؟_

.اما تو لیست عفوم، ابد حاج آقا_

شب حادثه کجا بودي؟ _

حادثه حاج آقا؟ کدوم_

.گفت شبی که این آقا را ربوده اند، دادمی داشت صبر خودرا از دستقاضی که

.دروغ میگه آقا_

گفت ، بدین کار گمارده شده بود، قاضی روبه وکیل او که همچون من از سوي دادگاه

اما به سـیاق گذشـته نظافـت    ، هرچند از زندان مرخصی گرفته بوده، که موکلش در آن شب

ترك اعتیاد شماره چهار را بر عهده داشته ومشغول تحصیل نان حالل براي زن وبچـه   کمپ

.چنین رفتاري را ایجاب نمی کرده است، هایش بوده است وهیچ رابطه اي بین او وشاکی

..متهم هستی به آدم ربایی:قاضی رو به متهم بعدي

این آقا .اعتیادممسوول پذیرش کمپ چهار ترك ، من حاج آقا.دروغ میگن حاج آقا_

مـی  .گفـت آمـدم تـرك کـنم    ، خودش به پاي خودش ساعت یک شب با حال خراب آمـد 

او.در عالم هذیان براي زنـش آواز خوانـد   زنم بر نمی گردد وتاصبح، گفت تا ترك نکنم

ایـن  ، بودیم این همه راه بلند بشیم بریمما مگه چکاره، خودش اوراق پذیرش را امضا کرده

دزدیم بیاریم کمپ؟بنده خدا رو ب

وکیـل سـخت سـرگرم    شـما چـه دفـاعی داریـد؟    :قاضی خطاب بـه وکیـل همـان مـتهم    

برشمردن عناصر جرم آدم ربایی در قانون شده و یـک بـه یـک آنهـا را بـر شـمرده وسـپس        

وي.انتساب آن به موکلش را انکار نمـوده و اتهـام وارده را بالدلیـل و غیـر مسـتند دانسـت      

آن طورکـه شـاکی گفتـه    ، حل اشکال است چرا که بطور معمـول گفت که شهادت شهود م
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در ساعت یک نیمه شب تنهـا چنـد زن در   ، وشهود وي در تحقیقات مقدماتی بیان کرده اند

.حضور داشتند و شهود دیگر هم گفتار متناقضی داشته اند، معبر عمومی

تومبیل و راننـدگی  از طریق در اختیار گذاردن ا، متهم به معاونت در آدم ربایی، نفر سوم

:با صراحت فقط گفتدر آن نیمه شب بود که اوهم

.دروغ میگه آقا_

هـاي   فربه و قد کوتاه با چادر مشکی و مقنعه اي پـر از لکـه  در دادگاه گشوده شد وزنی

اي نامـه را از اینجـا فرسـتادین و ابالغیـه     ، در میانه دادگاه ایسـتاد و گفـت  ، شلخته وار، سفید

.ضامن هم آوردم، نشان داد وگفت در ضمنرا به قاضی وقت

لحظـه  اشاره کردم کنارم بنشیند و تا قاضی بـه تلفنـی کـه همـان آن    .موکل من بود، زن

با دقت به چهره ام نگاه کرد وسر تا پایم را ، خودم را معرفی کردم، پاسخ دهد، زنگ خورد

تم مرا دادگاه تعیـین  گف.من پول وکیل ندارم ، من وکیل نمی خواستم، گفت، ورانداز نموده

.کرده ونباید پول بدهی

آرامتـر  .نگریسـت اشـاره کـرد   مـی  این الکی میگه وبه شاکی کـه بـه دقـت در او   ، گفت

گفـتم بایـد مـواد را    ، خواست آشـتی کنـه  می .راستش این هنوز چشمش به دنبال منه، گفت

.ك نمی کنهتو گورهم بذارنش تر، اما این، آخه یک دختر ده ساله ازش دارم، ترك کنی

.قاضی اتهام زن را خواند

..متهم هستی به آدم ربایی_

، شیشـه اي ، شـیرگی ، زنـده ، مـرده ، من به ایـن چکـار دارم  .دروغ میگه آقاي قاضی:زن

هـا   و گشنگیها  و بددلیها  کتککنه؟ من طالقمو گرفتم و ازمی چه فرقی بحال من، قلیونی

.را حالل وجانم را آزاد کرده و رفته اممهرم ، ودربدري هایی که کشیدم فرار کردم

:روبه زن گفت، چشمانش از حدقه بیرون زده، چهره اش را خون گرفته، شاکی

کـی تـورو طالقـت داده؟ از    ، کـدوم طـالق  ، تو پونزده ساله زن منیتو زن من نیستی؟_

وبا انگشـت بـه قفسـه سـینه     ، کی تا حاال عرضه پیدا کردي طالق بگیري؟طالق تو دست منه

.اش اشاره کرد
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نفـرت وتحقیـري غلـیظ را روانـه پیکـر لـرزان مـرد خشـمگین کـرد و          ، زن با نگاه خـود 

زن نـیم  کیسه ي پالستیکی دسته داري که روي آن تصـویر رنـگ رفتـه ي   کاغذهاي درون

را آنقدر بهم زد تا یک دفترچه ي سـند  ، کردمی موهاي خود را به آهستگی شانه، برهنه اي

.میان یافته وبا گام هایی سریع آنرا به قاضی رسانددر آن ، رسمی طالق

خورم کـه هـم روز بعـد    می به هر چه شما بگین قسم.دروغ میگه آقاي قاضی:مرد گفت

ورفت روي میز قاضی دنبال قرآن گشت تـا بـه آن   چند سال میشه؟، آمد خانه، این طالقاز

رفـت وتـاریخ آن را بـا    سـند را از میـان دسـتان قاضـی گ    ، قسم بخـورد وچـون آن را نیافـت   

تـا هـم همـین    ، سـه سـال گذشـته   ، 98، 97، 96، زحمت پیدا کرد وبا انگشتانش حساب کرد

، دوسـال ، یـک سـال  ، رفته، مینمی گم تمکینش کامل بوده، خانه من بوده، شب آدم ربایی

از مرزهـاي  رفـت تـا  مـی  قاضـی کـه  .امـا زن مـن بـود   ، تکمینش ایراد داشـت ، آمدهمی بعد

، صدایش را کمی بلندکرد، عبور کند، ضروري صبر

.کنممی کنم و بدون حضور شما رسیدگیمی شلوغ کنی از دادگاه بیرونت.بشین آقا _

گـویی فکـر بکـري بـه سـرش خطـور       ، پیاپی من نمی کـرد هاي  توجهی به تذکرزن که

:وگفتناگهان از جا جست، کرده

!االن شوهر دارم، منراستی حاج آقا دروغش از همین جا معلوم میشه که  _

، پرسید، قاضی مبهوت 

شوهرت کیه؟_

، وبه مرد زندانی اشاره کرد!همین، ایناهاش!همین _

کی ازدواج کردي؟_

.دوسه ماه هست_

.این که زندانیه_

.از زندان بپرسین خودشون خبر دارن.آمد مرخصی عقد شرعی کردیم_

سند ازدواجت کو؟_
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گفتن باید یـک  .حاال عقد شرعی کردیم، زن وبچه دارهاین آقا ، هنوز رسمی نکردیم_

.تا حکم ثبـت ازدواج بـده  ، صوري به دادگاه خانواده بکنم، شکایت ثبت ازدواج از این آقا

.خودتان از زندان بپرسین، خواستین، سر نوبت میرم مالقات شرعی، خدا شاهده من مرتب

.شاکی دوباره از کوره در رفت وفریاد کرد

.دروغ میگه وخشم پیکره اش را شعله ور ساخته بود.ه حاجیدروغ میگ_

.آخر سر نوبت به من رسید

همه گونی به سر داشتند و چشـمان وي را  ها  مگر این آقا مدعی نیست که این، من گفتم

چطور پس یکایک را شناسایی کرده ورنگ ومـدل ماشـین را دیـده و در تکمیـل     ، بسته اند

اساسـا انتقـال شـخص بـه کمـپ      ..وبا استناد به رویه قضایی وقبلی فرمایشات همکار محترم

ترك اعتیاد جهت ترك را فاقد وصف مجرمانه به حساب آورده و متهم را بیگناه وبی خبـر  

خالصه کنید ومـنهم افاضـات   ، به ساعت نگریسته فرمودند، تا آنکه قاضی خسته، جلوه داده

.خودرا پایان دادم

سـند خانـه اش   ، ادرش که صاحبخانه ي او هم هستبعد زن گفت که همسر صیغه اي م

 زن فرتوت کوچکی که مرد مسن بی رمقی را به دنبال، را آورده برایش وثیقه بگذارد و بعد

.تشکر سردي از من کرد ورفت.باخود به دادگاه آورد، کشیدمی

د من منتظر ابالغ راي دادگاه بودم که با تجدید وقت رسیدگی آن هم براي چهارماه بعـ  

.مواجه شدم

پاسـخ اسـتعالم از وضـعیت کمـپ آمـده ودفـاتر آن       ، زن بـه موقـع رسـید   ، جلسه ي بعد

او اما سخنرانی غرایی در ذم آدم ربـایی  ، شهود مرد هیچ یک نیامده بودند.بررسی شده بود

متهمین کـرد و خویشـتن را بـه صـفات زحمـتکش و نـان حـالل خـور و مـومن وانقالبـی و           

چهـار میلیـون   ، دست آخر ناگاه به خـاطر آورد کـه گـروه متهمـین     آراست و..نمازخوان و

.برده اند، تومن پس اندازي راهم که در خانه پنهان کرده بوده است
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گفت که عقد خود را ثبت کـرده واینـک بـاردار    ، رفتمی زن که سنگین و محتاط راه 

، ر مهربانانـه روي میز قاضی گذاشت وچندبا، زدمی است وسند ازدواجی راکه جلد آن برق

.بیدار کرد، رفتمی مرد زندانی راکه به خواب

اما کسی نیامـد و دیـري   ، تشکیل شده بود، براي شنیدن شهادت گواهان شاکی، دادگاه 

.خاتمه یافت، نپاییده

، بی آنکـه از قاضـی  ، عصبانی ونگران، جوان ومیانسال، پنج شش مرد، در آخرین دقایق

پیش میز او ایسـتادند و  ، وارد دادگاه شدند، ان اشغالگرانچون، رخصتی براي ورود بخواهند

مرد مسـنی  ، شدمی معلوم، کرديمی اگر خوب دقت، همه باهم لب به اعتراض گشودند که

حـاال  ، وشـوهر صـیغه اي مـادر او بـوده    ، که سند خانه اش را براي موکل من وثیقه گـذارده 

.وزن جدید مواجه شده اند، بازداشت شدهبا خانه ، مرده و ورثه که سراغ اموال او رفته اند

گذرا را وداع گفت جهان، پیرمرد وثیقه گذار اولین کسی بود که در جریان این پرونده

.واز بند دنیا رست

.وچند ماه بعد دوباره آن جمع ناساز را مالقات کردمجلسه تجدید شد

بـی پـروا وبـی    گویـا  .در زنـدان مـرده  ، موکلم گفت که مرد زندانی یا همـان شـوهرش  

.حساب مواد مخدر به جسم نحیف خود تزریق کرده است

کهنـه و شـوالیی رنـگ    هـاي   نـوزادي کـه در رخـت   بـا ، سیاهپوش وافسـرده حـال بـود    

مکید وبس کـه زن القیـد و بـی    می مصرانه، پستانکش را بی خبر از جهان پیرامون، ورورفته

بعــد از آنکــه پســران فــتگ.رفــتمــی هــرآن بــیم افتــادنش، خیــال اورا درآغــوش داشــت

بی کس وتنها مانده وراهی زندان شده و فرزنـدش را در  ، شوهرمادرش وثیقه را باز ستاندند

بـا او کـه تنهـا    ، بس کـه فرزنـدان شـوهرش   ، مادرش هم، وبعد از مردن شوهرشزندان زاده

 پرداخته انـد واز سـوي دیگـر تـاب زنـدانی شـدن      ، سختبه ستیزه اي، وبیمار وبی پناه بوده

بـه لقـایش   ، عطاي زیستگاهی بدین سـان صـعب و بـی مهـر را    ، یگانه دخترش راهم نیاورده

.گریخته است، از بند آن، بخشیده وبه مدد یک حمله قلبی
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کسی براي آن زن وثیقه نگذاشت و آنقدر تنها بـود کـه پـس از تـالش فـراوان وراضـی       

ارمندي پیـدا نشـد کـه بـار     هیچ کاسب یا ک، شدن قاضی به تقلیل قرار وتبدیل آن به کفالت

واو.بـدوش گیـرد  ، گناه اورا به قدر تعهدي خشک وخالی براي سی میلیون تومن احتمـالی 

.روانه زندان شد

اوضـاع ایـن پرونـده    ، گفتندمی به لحنی طنز آلود به یکدیگر، همه، پس از پایان دادگاه 

این بار بالیش به .د شددادگاه بازهم تجدی.نکند بار دیگر نوبت ما فرا برسد، خطرناك شده

من اصابت کرده بود که در بستر بیماري اي سخت بودم و الیحـه اي چنـد خطـی نوشـتم و     

.فرستادم

از اتهـام وارده  ، ابـالغ شـد کـه حکایـت از برائـت همـه متهمـین       ، بعد چند روز دادنامه.

کـه حتـی مـردنش هـم بـه قـدر درج در       ، حتی آن متهم بخت برگشته ي جان باختـه .داشت

.پرونده اهمیت نداشت

بـرون  ، که در روند کند پرونـده پـا را از مرزهـاي جهـان    ها  وداستان در فقدان آن آدم..

شوهر آن زن اسـت وآن زن کـه بـا کـودك     ، باآن شاکی که هنوز هم مدعی بود، گذاردند

همچنـان در  ، شوهر و مادر و خانمان و سامانی که هرگز نداشت را از دست داده بـود ، نوزاد

بـار مـاجرایی کـه    زیر، تاریک شهري که چندان عالقه اي به حضور آنها نداشتهاي  نهکرا

.ادامه یافت، خبر نشد، از راستی یا دروغ آن، هرگز، هیچ کس


