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گفتوگوبازنیکهدزدحرفهایبود

سرقت را از کیف زنی شروع کردم!
سجادپور -بررسی دوربین های مداربسته
نشان می داد که سارقان دو نفر هستند .آن ها
در مناطق مختلف شهر به خودروهای داخل
پارکینگ مجتمع هــای مسکونی دستبرد
می زدند و به راحتی از محل فرار می کردند.
ساکنان مجتمع های مسکونی زمانی متوجه
می شدند در پارکینگ را روی سارقان گشوده
اند که دیگر اثری از آن ها نبود! در پی شکایت
هــای زی ــادی که به پلیس رسید ،نیروهای
تجسس کالنتری قاسم آباد مشهد وارد عمل
شدند و با بررسی های تخصصی به اطالعاتی
دست یافتند که نشان می داد یک زن و مرد
جوان ،به قطعات و محتویات داخل خودروها
دستبرد می زنند .در همین حال،با شناسایی
خــودروی سارقان در منطقه قاسم آبــاد ،این
زوج در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و به
کالنتری هدایت شدند .دو سارق که مدعی
هستند از مدتی قبل با یکدیگر ازدواج کرده
اند ،در بازجویی های فنی نیروهای تجسس
کهبانظارتمستقیمسرهنگمعطری(رئیس
کالنتری قاسم آباد) صورت گرفت ،به سرقت
قطعات  21خ ــودرو در مناطق قاسمآباد،
ایثارگرانوعبدالمطلباعترافکردندومدعی
شدند که اموال سرقتی را در جمعه بازار محله
سیس آبــاد به فــروش می رساندند .گزارش
خراسان حاکی است ،در حالی که تعدادی از
مالباختگاناموالخودرادرمیانلوازمکشف
شده از سارقان شناسایی کرده بودند و لبخند
رضایت بر لبان شان جاری بود ،زن جوان به
تشریحسرگذشتخودپرداختوبهچندسوال
خراسانپاسخداد.آنچهدرپیمیآید،نتیجه
گفتوگوباایندزدحرفهایاست.
نامت چیست؟ مرا «سحر» صدا می زنند اما
نامواقعیامنیست!به«سحر»معروفشدهام.
چند سال داری؟ 25سالههستم.
تا کالس چندم تحصیل کردی؟ در مقطع
راهنماییترکتحصیلکردم.
چرا؟ نامادری ام نمی گذاشت درس بخوانم و

ازمنمتنفربود.
مگر فرزند طالق هستی؟ بله! من یک سال
بیشتر نداشتم که پدر و مادرم از هم جدا شدند
و پدرم مدتی بعد ازدواج کرد .من هم نزد پدرم
ماندم.
با مادرت رابطه ای نداری؟نه!ازهماندوران
کودکی دیگر مادرم را ندیدم .در واقع او بعد از
طالقدیگرسراغیازمننگرفت.

بههمیندلیلازاوجداشدی؟نه!یکزنهر
سختی را در زندگی تحمل می کند اما زیر بار
«خیانت» نمی رود.او به من «خیانت»میکرد،
بههمیندلیلطالقگرفتم.
معتادی؟بله!ازهمانزمانیکهمجبوربهسقط
جنین می شدم ،مصرف مواد مخدر را هم آغاز
کردم،چوناطرافیانودوستانمبرایتسکین
درد پیشنهاد می دادند که مواد مصرف کنم!

اموال سرقتی کشف شده از زوج سارق

دوست داشتی درس بخوانی؟ بله! آرزویم
این بود که در رشته معماری درس بخوانم و
روزیمهندسشوماماافسوسکه...
بعد از ترک تحصیل چه کردی؟ مدتی کنار
نامادری ام زندگی می کردم تا این که در 15
سالگیازدواجکردم.
عاشق شــدی؟ نه  ،نامادری ام بــرای آن که
از شر من خالص شود ،مرا برای پسر یکی از
دوستانش عقد کرد که  12سال از من بزرگ
تربود.
این جوانی که دستگیر شده ،همان فردی
است که در 15سالگی با او ازدواج کردی؟
نه! او بیماری عصبی داشت .با «وحید» مدت
زیــادی زندگی نــکــردم .همیشه در جنگ و
جدل بودیم ،چند بار مرا مجبور کرد جنینم را
سقطکنم.
چرا؟ گفتم که مشکل عصبی داشت و نمی
گذاشتباردارشوم.

عجب اشتباه بزرگی! شما را به خدا به زنان
جوان بگویید فریب این حرف های مزخرف
را نخورند .لذت و تسکین همه مقطعی است
،زمانی که معتاد شدید ،دیگر راه بازگشتی
نیست!منهممانندخیلیازافراددیگرهزینه
های سنگین دارو و درمان را بهانه می کردم
تا مواد مخدر مصرف کنم و این گونه خودم را
نابودکردم.
مهریه هم از همسرت گرفتی؟نه! همه چیز
را بخشیدم ،فقط می خواستم شاهد خیانت
هایاونباشم!
پسهزینههایزندگیراچگونهتامینمی
کردی؟ مدتی به منزل یکی از دوستانم رفتم و
در آن جا گلدوزی می کردم ولی آن ها وقتی در
جریانخالفکاریهایمقرارگرفتند،مرابیرون
کردند .من هم برای آن که مخارج اعتیادم را
تامینکنم،بهسرقترویآوردم.
سرقت را چگونه آغــاز کــردی؟ از اتوبوس

های شهری! با یک بلیت ســوار اتوبوس می
شدموباتیغبندکیف زنانرامیبریدم.گاهی
نیز به آرامی داخل کیف را خالی می کردم و در
ایستگاهبعدیپیادهمیشدم.
سابقه داری؟ بله! برای اولین بار به جرم کیف
زنیبهزندانافتادم.
بااینهمسرت(متهم)چگونهآشناشدی؟
با او از طریق یکی از دوستانم آشنا شدم و باهم
به صورت غیررسمی ازدواج کردیم چون دیگر
ازتنهاییخستهشدهبودم!
او هم سارق است؟ بله! تاکنون شش بار به
جرمسرقتدرزندانبوده.
کجا زندگی می کنید؟ در خانه مادرشوهرم
زندگیمیکنیم.اگرچهاونیزمرادوستندارد
اما از پسرش خیلی می ترسد ،به همین دلیل
همجرئتنمیکندبهمنچیزیبگوید.
چه شد که تصمیم گرفتید با هم سرقت
کنید؟ همسرم دزد قطعات خــودرو بود.به
خاطر این که کسی به ما مشکوک نشود ،من
همبههمراههمسرممیرفتم.
با چه شگردی سرقت می کردید؟ابتدایک
خودروسرقتمیکردیموباآنبه مجتمعهای
مسکونی می رفتیم .همسرم داخل خودرو
مینشست و مــن بــه عــنــوان مهمان یکی از
واحدها ،زنگ منازل را می زدم و از آن ها می
خواستم در پارکینگ را باز کنند .چون زن
بــودم ،کسی مشکوک نمی شد و بالفاصله
کلید آیفون را می زدند .در این هنگام همسرم
پیاده می شد و با هم اموال داخل خودروهای
پارک شده را می ربودیم و در جمعه بازار می
فروختیم.
پشیمانی؟خیلی.
چه نوع مــوادی مصرف می کنی؟ هشت
سال شیره و تریاک کشیدم اما االن شیشه و
کریستالمصرفمیکنم.
اگر زمان به عقب بازگردد چه می کنی؟ با
نامادریاممیسازمچوناالنکهفکرمیکنم
،منهماوراخیلیاذیتمیکردم.

9

در امتداد تاریکی

فراترازتوهم!
از روزی که همسرم با دختر دیگری ازدواج است اما حمیرا از نبود پدر ضربه روحی و عاطفی
کرد و به دنبال سرنوشت خودش رفت ،من به شدیدی خورد و به سختی دبیرستان را به پا یان
سختی دو دخترم را بزرگ کردم که یکی از آن رساند .او بعد از دو سال رنج و مشقت باالخره در
ها در خارج از کشور تحصیل می کند اما دیگری یکی از دانشگاه های غیرانتفاعی مشهد پذیرفته
با ترغیب هم دانشگاهی اش به مصرف مواد شد اما این ماجرا سرآغاز روزهای شومی بود که
بر سرم سایه می انداخت .چند ماه بعد حمیرا به
مخدری روی آورده است که ...
زن  50ساله که با چهره ای نگران و کوله باری دختری گوشه گیر و منزوی تبدیل شد به گونه
از رنج و سختی پا به دایره مددکاری اجتماعی ایکهتادیروقتبیداربودوروزهانیزتابعدازظهر
کالنتری سجاد مشهد گذاشته بود ،درحالی که می خوابید ،سپس با سر و وضعی آشفته از خانه
از تهدید به خودکشی دخترش وحشت داشت ،بیرون می زد و زمانی به خانه بازمی گشت که به
دربــاره سرگذشت خود به مشاور و کارشناس شدت پرخاشگری می کرد و حوصله صحبت با
اجتماعی کالنتری گفت 30 :ســال قبل پای مرانیزنداشت.اومدامبا تلفنهمراهشمشغول
سفره عقد نشستم و با جوانی ازدواج کردم که به بود و هر روز بیشتر رفتارش تغییر می کرد .در این
تازگیدریکیازاداراتدولتیاستخدامشدهبود .میان از دختر بزرگم خواستم تلفنی با خواهرش
زندگی خوب و شیرینی داشتم تا این که سه سال صحبت کند اما از آن چه می شنیدم وحشت زده
بعدباردارشدمودخترمسمیرابهدنیاآمد.اوچهار شدم ،دخترم می گفت حمیرا درگیر مواد مخدر
ساله بود که دختر دیگرم پا به این دنیا گذاشت و صنعتی شده است .من هیچ چاره ای نداشتم
لذت ها و شیرینی های زندگی ما با وجود حمیرا جز آن که از خواهرم کمک بگیرم چون او رفاقتی
چند برابر شد .دخترانم استعداد خوبی داشتند صمیمانهباحمیراداشتامادخترمنهتنهاماجرای
و در تحصیل بسیار موفق بودند تا این که همسرم اعتیادشراپنهانکردبلکهمدعیشداگربیشتر
حدود 17سالقبلوبرایادامهخدمتبهیکیاز او را تحت نظر بگیریم ،از خانه فرار می کند .در
روستاهای خراسان شمالی رفت اما در این میان عین حال با کنکاش های بیشتر فهمیدم که او از
ارتباطی بین او و یکی از همکارانش به وجود آمد ،طریق دوستان هم دانشکده ای اش با افرادی
به طوری که مدتی بعد این ارتباط صمیمانه به در تهران و مشهد آشنا شده است که او را به بهانه
اختالفکشیدوآندخترجوانازهمسرمشکایت غلبه بر امتحانات و «تمرکز» به مصرف مواد مخدر
کرد .در نهایت همسرم ناچار شد با تن دادن به خطرناکیسوقدادهاندکهحالتتوهمزاییدارد
ازدواج با آن دختر به این ماجرا پایان بدهد .من وفاجعهبارترازهروئیناست.تازهفهمیدماوازسه
هم برای حفظ آبرو و ترس از رسوایی خانوادگی ماهقبلبابرخیازهمکالسیهایشدرحالیاین
مجبورشدمبهاینازدواجرضایتبدهمکههمین گونهمخدرهایصنعتیرامصرفمیکندکهآرزو
موضوع روزگارم را سیاه کرد و درحالی که هنوز داشتپسازگرفتنمدرکتحصیلیکارشناسی
دختر کوچکم به  7سالگی نرسیده بود ،همسرم و برای ادامه تحصیل نزد خواهرش برود اما حاال
من و فرزندانم را رها کرد و به دنبال عشق خودش تا نیمه های شب در بیرون از منزل به سر می برد
رفت .او همه اموال را به نام همسر دومش کرده و زمانی هم که به خانه بازمی گردد ،یارای سخن
بود و من و فرزندانم در یک آپارتمان زندگی می گفتن با او را ندارم .اکنون هم شنیده ام قرار است
کردیم .در همین حال بود که من هم در آموزش بایکیازدوستانشبهشهردیگریبرودومراتهدید
و پرورش مشغول فعالیت شدم و از مضیقه مالی کردکهاگرمانعرفتنشبشومدستبهخودکشی
بیرون آمدم .سمیرا (دختر بزرگم) بدون توجه به میزندو...
ایناوضاعواحوال،افکارشرارویدرسومدرسه شایانذکراستبادستورسرهنگمجدی(رئیس
متمرکزکردودریکیازرشتههایمهندسیوارد کالنتری سجاد) بررسی های روان شناختی و
دانشگاه شد .او پس از پایان تحصیالتش به خارج کارشناسی مشاوران زبده کالنتری برای نجات
ازکشوررفتوهماکنوننیزدختریبسیارموفق ایندخترجوانازمسیرتباهیآغازشد.
ماجرایواقعیباهمکاریپلیسپیشگیریخراسانرضوی

99089251

