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سخن چین مست ،آتش برادرکشی را برافروخت
عکس:اختصاصی خراسان

سجادپور -جوانی که مهمان دو برادر برای
مشروب خوری بود ،با سخن چینی مستانه
درباره یک اختالف قدیمی ،آتش برادرکشی
را برافروخت.
به گزارش اختصاصی خراسان ،شب بیست
و نهم خــرداد ،مرد  29ساله مجردی که در
یک واحد آپارتمانی واقع در بولوار ابوذر کوی
طالب مشهد زندگی می کرد تصمیم گرفت
در کنار بــرادر متاهل خــود بساط مشروب
خــوری پهن کند امــا بــرای تهیه مشروب با
هرکدامازدوستانوهمبساطیهایشتماس
گرفت ،نتیجه ای حاصل نشد .او که دیگر
کالفهشدهبودبابرادرکوچکترخودمشورت
کرد که چگونه به مقداری مشروب دست پیدا
کند!«علی»(برادرکوچکتر)کهاوضاعرااین
گونه دید به برادرش گفت :نیازی به تماس با
دیگران نیست ،خودت لوازم تولید مشروبات
الکلی را در خانه داری و در کمتر از ساعتی
مشروبتولیدمیکنی!طولینکشیدکهامید
وسایلولوازممشروباتالکلیرابیرونکشید
و در نهایت یک بطری مشروب تولید کرد.
دقایقی بعد علی (برادر کوچک تر که متاهل
است) دختر خردسالش را به مادرش سپرد
که او را به طبقه باال ببرد تا او و برادرش بساط
مشروبخوریراپهنکنند.درهمینحالآن
هاصداییکیازدوستانشانراشنیدندکهبا
«سوت زنی» درون کوچه ،در واقع آن ها را صدا
میزد.لحظاتیبعدبااجازهدوبرادر«،حمید»
هم به جمع آن ها پیوست تا در کنار یکدیگر به
مشروب خوری بپردازند.

در این هنگام «علی» برای
خرید مقداری تنقالت به
بیرون از منزل رفت تا در
کنار مشروبات الکلی ،از
آن استفاده کنند.
امــا او در حالی که چند
بــســتــه چــیــپــس و دیــگــر
تــنــقــات را در دســت
داشـــت بــه هــمــراه یکی
دیگر از همسایگان که از
اهالی همان ساختمان
بــود بــه خانه بازگشت و
بدین ترتیب چهار نفری
بساط مشروب خوری به
راه انداختند.
گــزارش خراسان حاکی
اســـــت :در حـــالـــی که
عــرق مستی بر پیشانی
چهارجوان نشسته بود،
هــرکــدام از دری سخن
می گفتند .در این میان
ناگهان «حمید» سر غده
چــرکــیــن یــک اخــتــاف
قدیمی بین دو بــرادر را
تصویر قاتل لحظاتی بعد از ارتکاب جنایت
تیغ زد و به سخن چینی
در این بــاره پرداخت .او
در همان عالم مستی بر این اختالف و کینه او که انتظار شنیدن این سخنان را نداشت ،از
عمیقدامنزدبهگونهایکه«امید»باشنیدن شدت خشم ناگهان بساط مشروب خوری را
این حرف ها به شدت برآشفت و چهره اش به به هم ریخت و به درون اتاق رفت.
او از داخل کمد دیواری اتاق ،یک قبضه قمه
سرخی گرایید.

را برداشت و فریاد زنان در حال خروج از اتاق
بود که برادرش را روبه روی خود دید .دیگر
کنترل خود را از دست داد و با همان حالت
مستی ،شاهرگ گردن برادرش را برید! برادر
کوچکترخونآلودرویزمینافتادولحظاتی
بعد جان خود را از دست داد .مشروب خوران
که دیگر به شدت ترسیده بودند با نیروهای
امدادیتماسگرفتندوبدینترتیبمشخص
شد که «علی» بر اثر عوارض ناشی از اصابت
چاقو به قتل رسیده است.
دقایقی بعد خبر ایــن جنایت در بــی سیم
های پلیس پیچید و گروهی از افسران دایره
تجسسکالنتریرسالتمشهدبهسرپرستی
سروان قرایی (رئیس تجسس) عازم خیابان
ابوذر شدند و به تحقیق در این باره پرداختند.
آنان با تایید درستی خبر ،در حالی مراتب را به
قاضی ویژه قتل عمد اعالم کردند که «امید»
(متهم به قتل) نیز هنوز حیرت زده در محل
وقوع جنایت ایستاده بود .عقربه های ساعت
بهنیمهشبنزدیکمیشدکهقاضی«محمود
عارفی راد» برای بررسی صحنه این جنایت
تکان دهنده ،وارد واحد آپارتمانی شد و بدین
ترتیب تحقیقات میدانی دربــاره این ماجرا
ادامه یافت« .امید» که متولد سال  71است،
با اظهار ندامت از برادرکشی به دلیل سخن
چینی در حضور قاضی «عارفی راد» گفت:
سال ها قبل مادرم به دلیل اختالفاتی که با
پدرم داشت از او طالق گرفت و با مرد دیگری
ازدواج کرد .ما هم در کنار شوهر مادرمان
زندگی می کردیم .اما علی در حالی ازدواج

ا

ختصاصی

خراسان

کرد که من هنوز مجرد بودم .روز حادثه قصد
داشتیم بساط مشروب خوری را پهن کنیم
که دوستان مان نیز به ما اضافه شدند ولی
«حمید» ماجراهای قدیمی را لو داد که من
خبری نداشتم به همین دلیل خیلی عصبانی
شدم و با قمه به برادرم حمله کردم ولی حاال
خیلی پشیمانم که چرا دست به چنین کاری
زدم و این گونه جان برادرم را گرفتم .گزارش
خراسان حاکی است :در حالی که تحقیقات
قاضیشعبه 211دادسرایعمومیوانقالب
مشهد تا سپیده دم به طول انجامید ،دستور
انتقال جسد به پزشکی قانونی صادر شد و
«امید» متهم به قتل نیز در اختیار کارآگاهان
اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی
قرار گرفت تا زوایای پنهان این جنایت توسط
ســروان منفرد (افسر پرونده) مورد واکاوی
های دقیق قرار گیرد .از سوی دیگر با دستور
قاضی «محمود عارفی راد» دو متهم دیگر که
در صحنه جنایت حضور داشتند نیز تحت
تعقیب قرار گرفتند و به پلیس آگاهی هدایت
شدند تا نقش هریک از آنــان در وقــوع این
جنایت تکان دهنده مشخص شود.
بنابر گــزارش خراسان ،همسایه متاهل دو
برادرنیزکهدرصحنهجنایتحضورداشتدر
بازجوییهایتخصصیاظهارات«امید»(متهم
بهقتل)رادرحالیتاییدکردکهازمقتولحادثه
یکدخترخردسالباقیماندهاست.
شایان ذکر است در بازرسی از منزل ،ابزار و
ادواتتولیدمشروباتالکلیبههمراهمقادیری
مشروبدرحالتخمیرنیزکشفشد.

اهدایعضونوجوانتصادیفبهبیمارنیازمند زندیگبخشید

توکلی-خانواده نوجوان ۱۶سالهای که بر اثر
حادثه رانندگی دچــار مــرگ مغزی شــده بــود در
تصمیمی خدا پسندانه  ،کبد او را به بیمار نیازمند
اهــدا کردند .به گــزارش خراسان ،مسئول واحد
پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی کرمان دراین
باره گفت:کبدعلیاصغرکاربخشراورینوجوان

مادرگمشده
ساملپیداشد ۲،فرزند
خردسالشجانابختند

کرمانی-مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان
کرمان از پایان عملیات  ۴۴ساعته جست و جوی
مادروفرزندانمفقودشدهاشدرجنوبکرمانخبر
داد وگفت:مادر گم شده سالم پیدا شد در حالی که
دو فرزند خردسالش جان باخته بودند .به گزارش
خراسان،رضافالحبیانکرد:بهدنبال مفقودشدن
یکمادرودو تنازفرزندانشدرشهرستانعنبرآباد
در روز یک شنبه پنجم تیرماه جــاری ،بالفاصله
نیروهایامدادونجاتجمعیتهاللاحمربهمحل
حادثهاعزامشدند.ویادامهداد ۲۲:گروهازعوامل
امدادونجات از روز یک شنبه به صورت متوالی به
محلحادثهعزیمتکردند.ویگفت:ظهر سهشنبه
پساز ۴۴ساعتعملیاتجستوجویمداوم،این
عملیاتباپیداشدن مادر بهپایانرسید.مدیرعامل
جمعیت هالل احمر استان کرمان گفت :جسد
کــودک یک ساله توسط نیروهای هــال احمر و
مردمی در منطقه بارگاه منوجان پیدا شده بود.وی
خاطرنشان کرد  ،ظهر سه شنبه جسد کودک سه
ساله نیز در استان هرمزگان پیدا شــد.وی یادآور
شد  :مادر این دو کودک نیز در سواحل هرمزگان ،
بدونهیچگونهآسیبی وسالمپیداشدکهاطالعات
تکمیلیمتعاقبااعالمخواهدشد.

 ۱۶ساله ساکن راور که بر اثر تصادف دچار مرگ
مغزی شده بود ،روز گذشته به یک بیمار نیازمند
دریافت عضو اهدا شد.جعفری افزود :این بیماردر
بخش آی سی یو  ۳بیمارستان شهید باهنر کرمان
بستری و مرحله رضایت گیری اهــدای عضو از
خانوادهاینبیمارباحضوراینگروه درکرمانانجام

و در نهایت کبد این نوجوان برای پیوند به شیراز
ارســال شد.شایان ذکر است ،کبدبیماران مرگ
مغزی به علت نبود جراح مجرب در کرمان برای
پیوند به شیراز منتقل می شود و افرادی هم که در
استانکرمان نیازمندپیوندکبدباشندبه ناچارباید
بهشیرازمراجعهکنند.

انفجارخونیندرهشرکشکوهیهقم

آتش سوزی شهرک شکوهیه قم  4کشته و  7مصدوم در پی داشت

آتش سوزی کارخانه مواد شوینده در شهرک
شکوهیه قم چهار کشته و هفت مصدوم به
جا گذاشت .جلیل گــودرزی فر معاون فنی و
عملیات اورژانس قم عصر سه شنبه با اعالم این
خبر از اعزام هفت دستگاه آمبوالنس اورژانس
 ۱۱۵قم  ،یک دستگاه اتوبوس آمبوالنس و دو
دستگاه تیم های مدیریتی و پشتیبانی به محل
حادثه خبر داد.مدیرکل مدیریت بحران استان
قم گفت:در پی این انفجار که هنوز علت آن
مشخصنیست،ششنفردچارسوختگیشدند

که در بیمارستان بستری هستند .وی با بیان
این که حال شش مصدوم سانحه آتش سوزی
در کارخانه تولید مواد شیمیایی و حشره کش
در شهرک شکوهیه قم وخیم است افزود :علت
اولیه اعالم شده برای وقوع سانحه نشت گاز
هنگام کار بوده اما اعالم علت اصلی نیازمند
کار کارشناسی دقیق است  .آن طور که مدیر
کل مدیریت بحران استان قم گفته قرار است
این مصدومان برای درمان به بیمارستان های
تهران و اصفهان منتقل شوند.

کشف 46جسدازداخلیککامیون
درجنوبتگزاس
مقامهای ایالت تگزاس اعالم کردند که شمار اجساد پیدا شده از داخل یک تریلر
کامیون به  46تن افزایش یافته است.به گزارش اسپوتنیک ،شبکه تلویزیونی
 ABCشواهد نشان میدهد تالش عدهای از مهاجران غیرقانونی برای رساندن
خودشان به آمریکا حداقل 46کشته به جا گذاشت و 16نفر شامل چهار کودک
و  12بزرگ سال را راهی بیمارستان کرد.منابع رسانهای از آمریکا گزارش
میدهند ،نیروهای پلیس و امنیتی یک کامیون حامل مهاجران غیرقانونی را
در نزدیکی ایستگاه قطار خیابان «ساوتوست ساید» شهر سن آنتونیو در ایالت
تگزاس پیدا کردند.به گفته «ویلیام مک مانوس» رئیس پلیس سن آنتونیو،
ساعت  18روز دوشنبه (به وقت محلی) یکی از کارمندان شهرداری این شهر
بعد از شنیدن صدای فریاد کمکخواهی یکی از سرنشینان کامیون ،متوجه
آن شد و پلیس را در جریان قرار داد.ایــن مقام پلیس در ایالت تگزاس اعالم
کرد :نیروهای پلیس بعد از رجوع به محل جسد یک نفر را نزدیک کامیون پیدا
و پس از باز کردن در آن ،دهها جسد دیگر را داخل کامیون کشف کردند.هنوز
مشخص نیست که این افراد چگونه جان خود را از دست دادهاند ،اما سنآنتونیو
و سایر شهرهای سراسر تگزاس در ماه ژوئن گرمای شدیدی را تجربه کردهاند
که در سطح یا نزدیک به رکورد بوده است.پیدا کردن این کامیون «ممکن است
مرگبارترین فاجعه در میان هزاران نفر باشد که در دهههای اخیر در تالش برای
عبور از مرز مکزیک به سمت ایاالت متحده جان خودشان را از دست دادهاند».

در امتداد تاریکی

از عاشقی تا طالق
با آن که  9سال برای ازدواج با همسرم انتظار کشیدم و
حتی برای جلب رضایت خانواده ها دست به خودکشی
زدم اما اکنون هیچ ارتباط عاطفی بین ما وجود ندارد و تا
مرز طالق پیش رفتیم چرا که ...
به گزارش خراسان ،مرد  40ساله با بیان این که همسر
صیغه ای ام را نیز طالق داده ام اما گویی همسرم مرا به
فراموشی سپرده است ،درباره سرگذشت خود به مشاور
و مددکار اجتماعی کالنتری طبرسی شمالی مشهد
گفت :کودکی خردسال بودم که مادرم فوت کرد و پدرم
نیز در حالی ازدواج کرد که من به همراه پنج خواهر و برادر
دیگرم در کنار نامادری بزرگ شدیم .وقتی به سن نوجوانی
رسیدم دل به دختر همسایه باختم« .فرزانه» هم عاشق
من شد اما هر بار به خواستگاری اش می رفتم مرا جدی
نمی گرفتند و پاسخ منفی می دادند این درحالی بود که
فرزانه هم مرا دوست داشت و برای راضی کردن خانواده
اش تالش می کرد .کار به جایی رسید که برای ازدواج با او
دست به خودکشی زدم اما قبل از آن که آخرین نفس هایم
را بکشم نامادری ام به طور اتفاقی متوجه ماجرا شد و مرا از
مرگ نجات داد .در همین حال فرزانه هم شرایطی بهتر از
من نداشت و روزگار سختی را می گذراند.
باالخره بعد از  9سال انتظار و خواستگاری های متعدد
خانواده ها رضایت دادند و ما با هم ازدواج کردیم اما آن ها
ما را طرد کردند و به همین دلیل بدون هیچ پشتوانه مالی
و با اجاره خانه ای در حاشیه مشهد زندگی مشترک مان را
آغاز کردیم .ابتدا روزهای خوشی را می گذراندیم تا این که
همسرم پسرم را باردار شد اما به من ویار پیدا کرد به گونه
ای که مجبور بودم حتی از دور با او گفت وگو کنم .اطرافیان
مان معتقد بودند بعد از تولد فرزندمان همه چیز رو به
راه می شود ولی بعد از این که «سامان» به دنیا آمد شیوه
زندگی ما نیز تغییر کرد چرا که پسرم روزها می خوابید و
شب ها بیدار بود .فرزانه هم به ناچار تا صبح بیدار می ماند
تا از فرزندمان مراقبت کند .آرام آرام خوشبختی در زندگی
مارنگباختبهطوریکهدیگرهمسرمحتینمیتوانست
برای من صبحانه آماده کند یا با من به تفریح و گشت و گذار
بیاید .به ناچار شام را نیز به تنهایی می خوردم .از سوی
دیگر مورد تمسخر همکارانم در شرکت قرار گرفته بودم
چرا که قبال ناهارم را از منزل می آوردم و با حرص و ولع
خاصی آن را می بلعیدم اما حاال دیگر از ناهار هم خبری
نبود .در این شرایط و در حالی که به فردی گوشه گیر تبدیل
شده بودم به پیشنهاد یکی از دوستانم مصرف مواد مخدر
سنتی را آغاز کردم .فرزانه بعد از مدتی متوجه موضوع شد
و مرا در مرکز ترک اعتیاد بستری کرد اما بی توجهی هایش
همچنان ادامه داشت .من با نظر یکی از مشاوران خانواده
برایش هدیه می خریدم تا توجهش را به خودم جلب کنم اما
او از ابراز گالیه های من ناراحت می شد و مرا به پرتوقعی
متهم می کرد .خالصه در همین گیرو دار با زن مطلقه ای
آشنا شدم و او را به عقد موقت خودم درآوردم .حتی نام آن
زن را روی بازویم تتو کردم تا شاید به خود بیاید و حسادت
زنانگی اش برانگیخته شود ولی این کارها نه تنها تاثیری
در رفتارهای همسرم نداشت بلکه اوضاع را بدتر کرد به
گونه ای که دیگر مدام با هم درگیر بودیم و به مشاجره می
پرداختیم .با آن که چند بار فرزانه با حالت قهر خانه را ترک
کرد و ما تا مرز طالق پیش رفتیم ولی باز هم زندگی ما روی
ریل بی توجهی ها می گذشت تا این که همسرم دوباره به
طور ناخواسته باردار شد .من هم برای حفظ زندگی ام
همسر صیغه ای ام را طالق دادم تا شاید مانند روزهای
آغازین زندگی مشترک مورد توجه فرزانه قرار بگیرم ولی
باز هم او ادعا می کند فرزندان مان بزرگ شده اند و باید به
فکر آن ها باشیم تا  ...اکنون نیز به کالنتری آمده ام چرا که
دیگر به چیزی جز طالق نمی اندیشم .گزارش خراسان
حاکی است با توجه به اهمیت این ماجرا و با راهنمایی های
سرگرد جواد یعقوبی (رئیس کالنتری طبرسی شمالی)
این پرونده برای اقدامات مشاوره ای و بررسی های روان
شناختی در اختیار کارشناسان دایره مددکاری اجتماعی
قرار گرفت.
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