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انتقام هولناک رقیب عشقی!

عکس تزئینی است

سیدخلیل سجادپور -دسیسه کثیفی
که با پیگیری پرونده مزاحمت تلفنی برای
دختریجواندرکالنتریطبرسیشمالی
مشهد فاش شد ،به ماجرای انتقام هولناک
یک رقیب عشقی در خواستگاری 20سال
قبلگرهخورد!
بهگزارشاختصاصیخراسان،چندروزقبل
دختر  25ساله ای وارد کالنتری طبرسی
شمالی مشهد شد تا از یک مزاحم تلفنی
شکایتکند.ایندخترجوانادعاکرد:مدتی
استکهمردیمیانسالازدورمرادرکوچه
و خیابان تعقیب می کند و وقتی برمی گردم
هیچ اثری از او نمی بینم .انگار آب می شود
و به زمین فــرو می رود! از ســوی دیگر نیز
همزمان با این ماجرا ،پیامک های عاشقانه
با عناوینی مانند «دوستت دارم!»« ،تو قلب
منی!»« ،تو وجــودم هستی!»و  ...به تلفنم
ارســال می شود که دیگر آرامــش و آسایش
را از من گرفته است .به همین دلیل قصد
شکایتازفردمزاحمرادارمامااحساسمی
کنم ماجرای پیامک های عاشقانه به مردی
ارتباطداردکهمراتعقیبمیکندو...
گزارشخراسانحاکیاست:درپیشکایت
ایندختروباصدوردستوریازسویسرگرد
مهدی کسروی (رئیس کالنتری طبرسی
شمالی) ماجرای پیامک های عاشقانه با
کسبمجوزهایقضاییپیگیریواحضاریه
ایبهنشانیمالکتلفنهمراهارسالشد.
دو روز بعد منصوره و مــادرش وارد اتاق
مددکاری اجتماعی شدند و منتظر ماندند
تا مزاحم تلفنی نیز برای تکمیل پرونده به
کالنتریبیاید.درهمینهنگامدخترجوان
که تحصیالتش را در رشته مهندسی به
پایان رسانده و مادرش او را با افتخار «خانم
مهندس» صــدا می زد ،به بخش هایی از
سرگذشتخوداشارهکردوگفت:پنجساله
بودم که پدرم به طور ناگهانی ما را رها کرد و

به دنبال سرنوشت خودش رفت .مادرم که
سرپرستی من و خواهر و برادر کوچک ترم
را به عهده گرفته بود ،فقط از ورشکستگی
مالی پــدرم سخن می گفت ولی هیچ گاه
پاسخ درستی به ما نداد که چرا پدرم این
گونه و در آن شرایط سخت ما را ترک کرد!
از همان دوران کودکی که به خاطر دارم،
مادرم شبانه روز در خانه های مردم کار می
کرد ،زحمت می کشید و عرق می ریخت تا
مخارجزندگیماراتامینکند.هیچگاهشب
هایی را که از درد استخوان هایش تا صبح
نالهمیکرد،فراموش
نمی کنم ولی او صبح
روز بعد ســرکــار می
رفتونمیگذاشتما
سختی های روزگار را
احساس کنیم! من و
خواهر و برادرم قد می
کشیدیموچهرهمادرم
هر روز پیرتر می شد.
مــادرم هیچ گاه برای
خودش لباس های نو
نمی خرید ولی هزینه
های تحصیل ما را می
پرداخت .به هیچ وجه
نمیگذاشتاحساس
کمبودی داشته باشیم  ،با این حال ،عاطفه
و مهر پدری تنها چیزی بود که در خانه ما
وجودنداشت! هنوزسخنانتلخمنصورهبه
پایان نرسیده بود که مرد میان سال در اتاق
مددکاری را گشود و اجازه ورود خواست.
دراینهنگام،مادرمنصورهمانندفردیبرق
گرفته از روی صندلی بلند شد و حیرت زده
به مرد میان سال نگریست! گویی دهانش
قفل شده بود و نمی توانست چیزی بگوید
اما اشک هایش سرازیر شد .بغضی عجیب
گلویش را می فشرد و منصوره نیز هاج و واج

به این صحنه باورنکردنی می نگریست.
ناگهان مــرد میان ســال سکوت غم انگیز
اتاق را شکست و فریاد زد« :عزیزم! عزیزم!
مراببخش!»
مرد میان سال روی زمین نشست و چون
ابر بهاری اشک می ریخت .او در میان گریه
هایش گفت« :حامد» مرا ترسانده بود! او
میگفتخیلیازطلبکارانحکمجلبتورا
گرفته اند ،اگر فرار نکنی ،باید تا آخر عمرت
در زندان بمانی ،حتی اگر پول طلبکاران را
هم بپردازی ،قانون رهایت نمی کند .او می

که به بیماری سرطان مبتال شده ام و مدت
زیادی در این دنیا زندگی نخواهم کرد .این
بودکهدیگرنتوانستمطاقتبیاورموتصمیم
گرفتمبرایآخرینبارتووفرزندانمراببینمو
بعدباخیالیآسودهبمیرم.زمانیکهنشانی
محل سکونت شما را پیدا کــردم ،دخترم
را دیدم که از خانه بیرون آمد ،قلبم از تپش
ایستاد!چهدخترزیبایی!پاهایمسستشده
بودوقدرتراهرفتننداشتم،بغضگلویمرا
میفشرد!باافتخارازدورنگاهشمیکردم
واینکارهرروزمنشدهبودامانمیتوانستم
خــودم را به او معرفی
کنم!بهخاطرهمهاین
رنــج هــایــی کــه بــدون
پــدر کشیده ،چه می
توانستم بگویم؟ فقط
شماره تلفن اش را با
ترفندیازمحلکارش
گرفتم و درد دل هایم
را برایش بازگو کردم
تــا ایــن کــه احضاریه
کالنتری رسید و ...
مـــادر مــنــصــوره کــه تا
این لحظه فقط اشک
هایشراپاکمیکرد،
وقتیفهمیدهمسرش
در این مدت ازدواج نکرده است ،سرش را
میان دو دستش گرفت و اشک ریزان گفت:
وای بر من ،تو هم مرا ببخش! چه اشتباهی
کردمکهفریبدروغهای«حامد»راخوردم.
«حامد»تنهاتورافریبندادبلکهزندگیمرا
به خاطر رقابت عشقی با تو نابود کرد .زن
میان سال ادامه داد 27 :سال قبل که من
دل باخته تو شدم «،حامد» به خواستگاری
ام آمد ولی من که دیگر قلبم را به تو باخته
بودم ،به او پاسخ منفی دادم و با تو ازدواج
کردم!تااینکه 20سالقبلودرهمانگیر

گفتکههیچکسنبایدازمخفیگاهتمطلع
شودوگرنهباکنترلخانوادهاتتوراپیدامی
کنند! و  ...خالصه آن قدر در گوشم خواند
که مجبور شدم پیشنهادش را بپذیرم و در
حالیکهنمیتوانستمشمارافراموشکنم،
بهجنوبکشوررفتموزندگیمخفیانهایرا
شروع کردم اما در این  20سال هیچ وقت
نتوانستم شما را فراموش کنم! حتی یک
شبهمبدونیادآوریچهرهزیبایفرزندانم
نخوابیدم،روزهایسختیراسپریکردمتا
اینکهششماهقبلپزشکانتشخیصدادند

9
در امتداد تاریکی

بازیباسرنوشت!

و دار ورشکستگی مالی که تو دیگر ما را رها
کردیوبهمکانینامعلومرفتی،اوبهسراغم
آمدو گفت:همسرتعاشقزندیگریشده
و به تو خیانت کرده است ،او با زن جوانش به
شهردیگریرفتوهرگزبازنمیگردد!و...
ایندرحالیبودکهمنباکمکخانوادهامو
فروشطالهاولوازمزندگی،همهبدهکاری
هایت را پرداختم و رضایت شاکیان پرونده
ات را گرفتم ولی زمانی که ماجرای خیانت
توراشنیدم،دیگرتالشکردمتورافراموش
کنموبهتربیتفرزندانمبپردازم.حاالاگرچه
من پیر و خسته شده ام اما دو دخترت خانم
مهندس هستند و پسرت نیز تاجری موفق
است که فروشگاه بزرگی در شهر دارد .بعد
از رفتن تو بارها «حامد» از من خواستگاری
کرد و می خواست به این دلیل که تو به من
خیانت کرده ای ،با او ازدواج کنم! ولی من
همچنان عاشق و دل باخته ات بودم و نمی
توانستم به جز تو به زندگی با مرد دیگری
بیندیشم! آن قدر در خانه های مردم کار
کردم که هیچ کدام از فرزندانم طعم تلخ
«نداری»رااحساسنکنندو...
گزارش خراسان حاکی است ،منصوره که
با شنیدن این جمالت عاشقانه در گوشه
اتاق مددکاری اشک می ریخت ،ناگهان
خود را به آغوش پدر انداخت و فریاد زد:
دوستتدارم!دوستتدارمپدر!پدرعزیزم!
و ...این گونه بود که دوبــاره دو دل باخته
قدیمی بعد از گذشت  20سال در حالی
زندگی جدیدی را آغاز کردند که مشخص
شد یک رقیب عشقی با دسیسه ای کثیف،
چنین انتقام هولناکی را رقم زده است و
بدین ترتیب مرد میان سال و همسرش که
با دروغی ناجوانمردانه سال های جوانی
خود را به تندباد حوادث سپرده بودند ،از
کالنتری بیرون رفتند تا مرد به مــداوای
بیماریسرطانخودبپردازد.

دوفرزندخردسالمدرحالیچشمبهراهپدرشانهستندکهمنبعدازمرگ
همسرم به حرف های شیرین مردی خوش گذران و دروغگو دل بستم و با
او ازدواج کردم ،در حالی که هیچ مدرکی از این ازدواج غیررسمی ندارم و
 ...زن34ساله که مدعی بود اعتماد بی جا به صاحبکارش سرنوشت او را
دگرگون کرده ،درباره قصه تلخ زندگی اش به مشاور و مددکار اجتماعی
کالنتری آبکوه مشهد گفت17:ساله بودم که با «محمد» ازدواج کردم .او
اگرچهکارگرسادهساختمانیبوداماقلبرئوفیداشتودربرابرخانواده
اش مسئولیت پذیر بود .سه سال بعد از ازدواج صاحب دختری زیبا شدم
و زندگی شیرینی را تجربه می کردم که توفانی وحشتناک روزگارم را به
هم ریخت و سرنوشتم را تغییر داد .هنوز دخترم پنجمین بهار زندگی اش
را سپری نکرده بود که همسرم از باالی داربست سقوط کرد و جان سپرد.
باورم نمی شد اما این حادثه واقعیت داشت و من و دخترم تنها ماندیم.
خانواده همسرم قصد داشتند حضانت دخترم را از من بگیرند اما در برابر
التماسهایمکوتاهآمدندومنبهآنهاتعهددادمکهازدواجنکنم.
خالصه در حالی که به سختی روزگار را می گذراندم و از دخترم مراقبت
میکردم،روزیبرایخریدبهیکفروشگاهرفتم.فروشندهکهمردیمیان
سالبود،وقتیفهمیدهمسرمراازدستدادهام،خیلیاصرارکردکهبایک
حقوقمناسبدرفروشگاهاوکارکنم.مدتیبعد«ایرج»کهخودشهمسرو
فرزندداشت،ادعاکردباهمسرشرابطهخوبینداردوهموارهدرحسرت
داشتنیکزنصبورومهربانعمرشراسپریکردهاست .اوکهخودشرا
شیفتهاخالقمننشانمیداد،آنقدربهخواستگاریازمناصرارورزید
کهمنهمبهناچارخامشدموقبولکردمچونمشکالتمالیداشتموهیچ
کس در زندگی از من حمایت نمی کرد اما به خاطر تعهدی که به خانواده
محمد داده بودم ،از ایرج خواستم نام او در شناسنامه ام ثبت نشود .ایرج
همکهمنتظرچنینجملهایبود،باخوشحالیپذیرفتواینگونهبهطور
غیررسمیبااوازدواجکردم.طولینکشیدکهپسرمبهدنیاآمدورفتارایرج
نیزبهکلیتغییرکرد.دیگرکامالبهمنبیاعتناییمیکردوکمتربهمنزلم
میآمد.باالخرهالتماسشکردمتاحداقلهفتهاییکباربهمنوفرزندش
سریبزند.ازسویدیگرمجبوربودمپسرمراپنهانکنمتاخانوادههمسر
اولم در جریان ازدواجم قرار نگیرند .دیگر سر کار نمی رفتم و مدام محل
سکونتمراعوضمیکردمتااینکهبهطورناخواستهدرحالیباردارشدم
که باز هم به دروغ ها و چرب زبانی های ایرج اعتماد کرده بودم اما او یک
فردخوشگذرانوهوسرانبودکهباسرنوشتمبازیکرد .وقتیهمسراو
رادیدم،تازهفهمیدمکهاودربارهرفتارهایهمسرشنیزبهمندروغگفته
است .اکنون نیز هیچ اطالعی از او ندارم و نمی دانم در کجای این شهر
زن دیگری را فریب داده است و در حالی فرزندان خردسالم چشم انتظار
پدرشانهستندکهحتیناممننیزدرشناسنامهایرجنیستومدرکیهماز
اینازدواجغیررسمیوجودندارد...شایانذکراست،باصدوردستوریاز
سویسرهنگمحمدی(رئیسکالنتریآبکوهمشهد)پروندهاینزنجوان
برایبررسیهایکارشناسیواقداماتقضاییدراختیارکارشناسانزبده
دایرهمددکاریاجتماعیقرارگرفت.
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیریخراسانرضوی

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

