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حکمقصاصقاتلسنگدلاجراشد
میزان  /طبق اعالم دادگستری خوزستان حکم
قصاص فردی که در سال  ۹۴و در جریان سرقت
مسلحانهجوان۲۲سالهایراجلویچشممادرشبه
قتلرساندهبود،پسازطیمراحلقانونیوتاییددر
دیوانعالیکشورودرپیرضایتندادناولیایدم،
سحرگاه دیروز در زندان دزفول اجرا شد .برخالف
ادعای دروغ رسانههای معاند مبنی بر کشتی گیر
بودناینفرد،رئیسهیئتکشتیاندیمشککشتی
گیر بودن این فرد را تکذیب کرد .اتحادیه جهانی
کشتینیزدرواکنشبهاینفضاسازیها اعالمکرد
کهاینموضوعیکپروندهجناییاست.

مرگکودک 6سالهبهدلیل
سهلانگارییکادارهدولتی

کوتاه از حوادث
*پلیس /سردار بهدانی فرمانده انتظامی استان
یزد با تایید سرقت مسلحانه از یک طال فروشی
در شهر یزد طی یک شنبه شب ،از انجام اقدامات
پلیسی برای دستگیری عوامل آن خبر داد.
* ایسنا /سردار محمدیان فرمانده انتظامی البرز
از دستگیری اعضای باندی خبر داد که به صورت
گسترده در سطح کشور و در پوشش میوه فروشی
اقــدام به  ۲۰میلیارد ریــال کالهبرداری به روش
اسکیمریازدوهزارنفرکردهبودند.
*ایرنا /سردار آزادی فرمانده انتظامی کردستان
گفت:یکباندسهنفرهقاچاقسالحجنگیوشکاری
منهدم و  ۱۴۴قبضه انواع سالح شامل  ۹۹قبضه
کلتکمریو ۲۵قبضهسالحشکاریکشف شد.
*ایرنا /سردار طاهری فرمانده انتظامی سیستان
و بلوچستان گفت :عامالن قتل شهروند فنوجی در
کمتراز ۲۴ساعت شناساییودستگیرشدند.
*ایرنا /حریقیکدستگاهاتوبوسمسافربریصبح
دیروز در جاده نایین به اردکان در استان اصفهان
خسارتجانیب ههمراهنداشت.
*فارس /فردی که در مالیر اقدام به کودک آزاری
و انتشار عکس های آن در فضای مجازی کرده بود
شناساییوباهماهنگیمقامقضاییدستگیرشد.

راز عجیب در خانه وحشت!

سیدخلیل سجادپور -از روزی که «بچه
جن ها» را در حمام خانه ام کتک زدم و آن ها را
بیرون انداختم دیگر آزار و اذیت های اجنه آغاز
شد و روزگــارم را سیاه کردند .آن ها که چهره
های ترسناکی دارند خانه و زندگی ام را به هم
ریخته اند و از حوادث وحشتناکی می گویند
که چند ساعت بعد رخ می دهد و  ...به گزارش
اختصاصی خراسان ،این سخنان توهم آمیز را
زن 25ساله ای بیان می کرد که حدود یک ماه
قبلنزدرمالیحیلهگررفتهبودتابهقولخودش
سحر و جــادوی مــادر شوهرش را باطل کند
اما او زمانی به منزل رمال در خیابان مطهری
شمالی رسید که نیروهای اطالعات کالنتری
شفای مشهد با صدور دستوری از سوی قاضی
غرآبادیان (جانشین معاون دادستان مرکز
خراسانرضوی)مکانرمالیپیرمرد70سالهرا
درپیگزارشهایمردمیبهمحاصرهدرآورده
بودند.ماموراناطالعاتکالنتریباکشفآالت
وادواترمالی،مکانفعالیتپیرمردرابادستور
قضاییپلمبکردندورمالمذکوررابهکالنتری
انتقال دادند .در این میان زن  25ساله ای که
در خیاالتی توهم آمیز برای باطل کردن سحر
و جادوی مادرشوهرش نزد این رمال حیله گر
آمدهبودوقتیمقابلمشاورومددکاراجتماعی
کالنتری شفا قرار گرفت قصه ای توهم انگیز
درباره زندگی با اجنه در خانه وحشت را بازگو
کرد.اوبااشارهبهاینرازعجیبگفت:سهسال
پیش قنبر به خواستگاری ام آمد او کارمند یکی
ازاداراتدولتیبودمدتیبعدازآشناییبیشتر
دو خانواده و پس از انجام تحقیقات محلی ،
در حالی من و او پای سفره عقد نشستیم که
مــادر شوهرم به طــور غیر مستقیم از ازدواج
پسرش ابراز نگرانی می کرد .او که پس از مرگ
همسرشوابستگیزیادیبهتنهافرزندشپیدا
کردهبود تصور میکردکهمنمیخواهماورااز
پسرشجداکنم.در دورانعقد بیشترروزهای
آخر هفته را به منزل مادر قنبر می رفتم اما هر
بارپسازمشاجرهبامادرشوهرمباحالتقهراز
خانه آن ها خارج می شدم چرا که مادر شوهرم
بیشتر اوقات در روابط خصوصی من و نامزدم
دخالتمیکردوهنگامیکهمنایناجازهرابه
اونمیدادمبحثوجدلصورتمیگرفت پدر
و مادرم و بزرگان فامیل تصمیم گرفتند چاره
ای برای حل این موضوع بیندیشند و پیشنهاد
دادنــد تا ما زودتــر زندگی مشترکمان را آغاز

کنیم  .پدرم جهیزیه ام را آماده کرد و من و قنبر
به دنبال اجاره منزل مشترک بودیم در حالی
که من تمایل داشتم منزلی را در نزدیکی منزل
مادرماجارهکنممادرشوهرمبهاجبار آپارتمانی
رادریکمنطقهدیگررهنواجارهکردهرچقدر
من مخالفت خود را اعالم کردم او نپذیرفت و
بدون اجازه ما خانه را قولنامه کرد به طوری که
من و همسرم در مقابل عمل انجام شده قرار
گرفتیموچارهاینداشتیمجزاینکهبهخواست
مادرشوهرم در آن منزل زندگی مشترکمان را
آغاز کنیم در آن هنگام من هدف مادرشوهرم

سراغم می آمدند و آزار و اذیتم می کردند .آن
هاظاهرعجیبوترسناکیداشتند قدیبسیار
بلند ،سری کشیده و صورتی پشم آلود! دندان
هایشان شبیه نیش های حیوانات وحشی بود
با همان دنــدان های زهرآگین به من لبخند
هایترسناکیمیزدندوبدینوسیلهآزارممی
دادند این زن که در توهمات خود غرق شده بود
افزود:آن موجودات گاهی از پشت پنجره اتاق
سرک می کشیدند و گاهی ناگهان در اتاق را
باز می کردند و به داخل می آمدند خیلی وقت
ها برای این که مرا اذیت کنند لباس هایم را از
لوازم کشف شده از رمال پیر

عکس:خراسان

توکلی /کودک شش ساله جیرفتی هنگام بازی
در کنار رودخانه جیرفت به علت باز بودن گوشه ای
از دریچه فاضالب زندان به داخل فاضالب افتاد و
جان باخت .به گزارش خراسان ،در پیگیری علت
اینحادثه،قریشیرئیسادارهمحیطزیستجیرفت
با بیان این که همه سازمان های وابسته به دولت
مکلفهستندقبلازاجرایطرحبرایبهرهبرداری،
استعالمات الزم را درباره حریم رودخانهها دریافت
کنند ،افزود :متاسفانه اداره زندان جیرفت این کار
رانکردهاست.

قصه توهمات زینکهاباجنهزندیگیمکند

را از این همه اصرار نمی فهمیدم تا این که پا به
آن خانه وحشت گذاشتم .در حالی که دوران
بارداری ام را سپری می کردم متوجه اتفاقات
عجیبوترسناکیدرآنخانهشدم مداموسایل
خانه ام جابه جا می شد و هنگامی که تنها بودم
صداهایعجیبیمیشنیدمبهطوریکهتصور
میکردمافراددیگریجزمندرآنخانهزندگی
می کنند وقتی موضوع را با خانواده ام مطرح
کردم آن ها گفتند که خیاالتی شده ام همسرم
نیز وقتی اوضاع را این گونه دید از من خواست
که ماه های آخر بــارداری ام را در منزل مادرم
سپری کنم تا خدای نکرده اتفاقی برای من و
فرزندم رخ ندهد .این زن در ادامه توهماتش
افزود:چندماهبعدازبهدنیاآمدنپسرمبهمنزلم
بازگشتم اما باز هم آن اتفاقات مشکوک رخ می
داد و من انگار دیگر به آن موجودات ناشناخته
عادتکردهبودم تااینکهیکروزدرحمامخانه
دو موجود عجیب را دیدم که فکر می کنم دو
بچه جن بودند! خیلی عصبانی شدم و آن ها را
با کتک از حمام خانه بیرون انداختم ! بعد از آن
اتفاق آزار و اذیت های اجنه در آن خانه وحشت
آغاز شد آن ها وقتی من در خانه تنها بودم به

کمد بر می داشتند و می پوشیدند وقتی می
خواستم بخواب م سرو صدا راه می انداختند ،در
کابینت ها را باز و بسته می کردند و ظروف را
جابه جا می کردند وقتی با آن ها حرف می زدم
و می گفتم چرا مرا اذیت می کنید خواهش می
کنم دست از سرم بردارید!،پاسخ می دادند
تو بیجا کردی که بچه های ما را در حمام کتک
زدی! سر دسته آن ها جنی پیر بود که از همه
ترسناک تر به نظر می رسید او وقتی به سراغم
می آمد با من گفت و گو می کرد و خیلی وقت
ها خبر از اتفافات ناگوار آینده می داد مثال می
گفت قرار است چند ساعت دیگر یک تصادف
وحشتناک در یکی از جــاده هــای منتهی به
مشهد رخ دهد در ابتدا من به او می خندیدم و
مسخره اش می کردم اما ناگهان چند ساعت
بعد خبر این تصادف وحشتناک را در اخبار
تلویزیون می شنیدم و از ترس خشکم می زد!
دیگرازشنیدناخبارتلویزیونوخواندنصفحه
حوادث روزنامه ها هراس داشتم  .وقتی این
اتفاقات را برای خانواده ام شرح می دادم آن
ها باور نمی کردند حتی مادرم تصمیم گرفت
هنگامی که شوهرم به سر کار می رفت و در

تالشبراییافتن 5کولبرمفقودشدهدرمرزترکیه
در حالی که یک هفته از مفقود شدن پنج کولبر
ایرانی در مرز ایران و ترکیه بر اثر ریزش بهمن می
گذرد ،سرپرست فرمانداری ارومیه گفت :رایزنی
دیپلماتیک بــرای انجام عملیات جست و جو و

استردادپنجنفرازاتباعکشورمانکههفتهگذشته
در خاک ترکیه گرفتار بهمن شدند ،ادامه دارد.
رســول مقابلی در گفت و گو با ایرنا در خصوص
حادثه  ۲۹دی گذشته و گرفتار شدن پنج نفر از

خانه نبود به منزل ما بیاید تا من در خانه تنها
نباشم اما آن موجودات آن قدر جسور و وحشی
شدهبودندکهدرحضورمادرمنیزبهسراغممی
آمدند و آزارم می دادند حتی یک بار یکی از آن
موجودات می خواست مرا در خواب خفه کند
من در اتاق خواب روی تخت دراز کشیده بودم
هنوز کامال خوابم نبرده بود که یکی از اجنه
باالی سرم آمد او با آن چشم های از حدقه در
آمده و صورت پشم آلود نگاهی به من انداخت
ولبخندیزددندانهایشهمچوننیشهای
یک گرگ درنده و ترسناک بود دستانش را به
دور گردنم حلقه زد و فشرد .نفسم تنگ شد
داشتمخفهمیشدممیخواستمفریادبزنمدر
اتاقخواببازبودومادرمکمیدورتر فرزندمرا
درآغوشگرفتهبودهرچقدردستمراتکانمی
دادم مادرمنمیدید میخواستمفریادبزنماما
نمیتوانستم .ازآن روزبهبعدهرشبیکعدد
چاقو باالی سرم می گذاشتم تا آن ها را فراری
دهم و از آزارشان در امان بمانم چون آن ها از
چاقومیترسیدنداکنونبهدلیلاینمشکالت
مدتیاستباشوهرمدچارمشکلشدهاممادر
شوهرمنیزمرادیوانهخطابمیکندومیگوید
تولیاقتپسرمرانداریوبایدازاوطالقبگیری!
نزدچندینرمالرفتمومبالغهنگفتیراهزینه
کردم اما متاسفانه مشکلم حل نشد .یکی از
رماالنگفتکهمادرشوهرتبرایتدعاگرفتهو
جادویتکردهاستاونوشتهایرویاستخوان
رابرایابطالسحرداداماآن نیزاثرینکرد این
رمال پیر را نیز یکی از اقوام معرفی کرد و گفت
او در کارش تبحر دارد و حتما مشکلت را حل
میکندوسحروجادویمادرشوهرت راباطل
می کند  ...زن در حالی که هنوز جمالتش به
پایاننرسیدهبود انگشتاشارهاشرابهسمت
پنجره پشت سر مشاور کالنتری دراز کرد و با
نشان دادن نقطه ای گفت خانم االن یکی از
آنموجوداتعجیب ازپنجرهداردبهمنوشما
نگاه می کند! گــزارش خراسان حاکی است
ادعاهای عجیب این زن جوان در حالی رنگ
وحشت به خود گرفته بود که وی حاضر نشد
به مراکز روان پزشکی مراجعه کند و همچنان
بهدنبالابطالجادویمادرشوهرشبود.این
در حالی است که رمــاالن از همین فضاهای
ذهنیوتوهمانگیزبرایسودجوییهایمالیو
ایجاداختالفوتنفرازاطرافیانبهخاطرجذب
مشتریوشهرتهایکاذببهرهمیبرند.
اهالی بخش کوران شهرستان ارومیه در ریزش
بهمن ،افزود :گروه هایی از نیروهای مرزی ترکیه
به محل حادثه اعزام شدند و ساعتها جست وجو
انجامشدهکهتاکنونبینتیجهماندهاست.تاکنون
به دلیل این که این حادثه در ترکیه اتفاق افتاده،
نتوانستهایمموقعیتومحلمفقودانراپیداکنیم.

13
در امتداد تاریکی

رازیدرپروندهپزشکییکدختر
با آن که خــودم پزشک بــودم ،اما هیچ گاه متوجه
رفتارهای نامتعارف همسرم نشدم تا این که روزی
به دنبال وقوع یک حادثه تلخ ،پرونده پزشکی او را
مطالعه کردم و از شدت تعجب در جایم میخکوب
شدم و  ...این ها بخشی از اظهارات جوان  32ساله
ای است که سفره غم هایش را در دایره مددکاری
اجتماعی کالنتری سناباد مشهد گشود .او که
روزهای تلخ و غم انگیزی را می گذراند ،درباره راز
پنهان همسرش به کارشناس اجتماعی کالنتری
گفت :چهار ســال قبل بــرای گــذرانــدن یک طرح
خدمتی بعد از پایان تحصیالت دانشگاهی به یکی
از بیمارستان های مشهد معرفی شدم .هنوز یک
ماه بیشتر از حضورم در آن بیمارستان نمی گذشت
که عاشق متانت و وقار یکی از اعضای کادر درمانی
شدم .او اگرچه پزشک نبود اما به دلیل این که در
یکی از رشته های زیرگروه پزشکی تحصیل کرده
بود ،اطالعات خوبی در این باره داشت و به بیماران
کمک می کرد .حدود یک سال از ماجرای آشنایی
من و «یکتا» می گذشت که روزی پیشنهاد ازدواج
را مطرح کردم چرا که در این مدت او را کامال زیرنظر
داشتم و چیزی جز ادب و سنگینی از او ندیدم.
خالصهبهخواستگارییکتارفتموخیلیزودمراسم
عقدکنان ما برگزار شد .چند ماه بعد از ازدواج بود
که متوجه شــدم همسرم پنهانی داروهــایــی را به
صورتمنظممصرفمیکند.اینموضوعشکمرا
برانگیخت .وقتی این داروها را بررسی کردم تازه
دریافتم که همسرم دچار نوعی بیماری اعصاب و
روان حاد است و داروهایش را با تجویز روان پزشک
مصرف می کند .ابتدا اهمیتی به موضوع ندادم
چرا که او زیرنظر پزشک دارو مصرف می کرد و هر
فردیاحتمالداردبهایننوعبیماریهامبتالشود
ولی آرام آرام رفتارهایی را از او می دیدم که ناشی
از بیماری اعصاب و روان نبود .دیگر احساس می
کردمهمسرمموضوعیراازمنپنهانمیکندتااین
که یک روز ،زمانی که یکتا برای خدمت در شیفت
شب راهی بیمارستان شد ،دلهره عجیبی سراسر
وجودمرافراگرفت.چندساعتبعدباتماسیکیاز
کارکنان بیمارستان متوجه شدم که همسرم دچار
مسمومیتشدیدداروییشدهاست.هراسانخودم
را به بیمارستان رساندم اما او بیهوش بود و چند روز
بعد از این ماجرا هم به کما رفت .بررسی ها نشان
می داد که همسرم بعد از خروج از یک عطاری دچار
عارضه جسمی شده است و ماموران اورژانس او را
به بیمارستان منتقل کرده اند .شدت مسمومیت
او به حدی بود که بعد از چند ماه بستری بودن در
حالت کما ،ناگهان دچار مرگ مغزی شد و زندگی
نباتیپیداکرد.میدانستمدیگرامیدیبهبازگشت
او ندارم ،با وجود این سعی کردم با همه وجودم از
او پرستاری کنم .خانواده اش نیز درباره علت این
مسمومیت چیزی به من نمی گفتند و پاسخ های
مبهمی می دادند که باورپذیر نبود .باالخره یک روز
پرونده پزشکی او را با دقت خاصی بررسی کردم.
آنجابودکهفهمیدمیکتاعالوهبرداروهایاعصاب
و روان از قرص های مخدردار متادون نیز استفاده
می کند و بر اثر عــوارض ناشی از همین قرص ها
دچارمسمومیتشدیدشدهاست بهطوریکهدیگر
روزگارمسیاهشدو...
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیری
خراسانرضوی

۵کشتهدرجادهنیکشهر-چابهار
رئیسپلیسراهجنوباستانسیستانوبلوچستان
از تصادف پژو  ۴۰۵با خودروی برلیانس در محور
نیکشهر-چابهار و فوت پنج نفر خبر داد .به گزارش
میزان ،سرهنگ مصطفی کول زاده افزود :ساعت
 ۱۵:۳۰روز یک شنبه در پی اعالم یک مورد حادثه
رانندگی منجر به فوت در محور نیکشهر -چابهار
بالفاصله مــامــوران پلیس راه جنوب اســتــان به
محل اعزام شدند .وی ادامه داد :در بررسیهای
انجام گرفته مشخص شد یک دستگاه پژو  ۴۰۵با
خودروی برلیانس تصادف کرده است که متاسفانه
پنج سرنشین خودروی پژو به دلیل شدت جراحت
هایواردشدهفوت کردندویکسرنشینخودروی
برلیانس نیز مصدوم و راهی بیمارستان شد .وی
گفت :علت وقــوع ایــن حادثه رانندگی از سوی
کارشناسان تصادفات رانندگی ،تجاوز به چپ
خودرویپژو ۴۰۵اعالمشد.

