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گفت وگو اب دخرت  17ساله ای که «عروس» را به آتش کشید

خاکسترنشین عشق خیابانی!

در امتداد تاریکی

ختصاصی خراسان

ا

کابوس سوختن او در شعله های آتش رهایم نمی کند

عکس از خراسان

سـیدخلیل سـجادپور  -فریـب مـردی
متاهـل را خـورده بـود و بـا بـاور عشـقی
خیابانـی ،کاخ آرزوهایـش را در کارگاه
خیـال نقـش مـی زد امـا ناگهـان تـار و پـود
زندگـی درهـم پیچیـد و از او قاتلی ترسـناک
سـاخت .بـا گذشـت چنـد مـاه از صحنـه ای
کـه «عـروس جـوان» را بـه آتـش کشـیده بـود
هنوز هـم در دنیـای کودکانه سـیر مـی کرد و
باور نداشـت دسـت به چـه جنایـت هولناکی
زده اسـت...
بـه گـزارش اختصاصـی روزنامـه خراسـان،
ایـن دختـر نوجـوان کـه اواخـر سـال گذشـته
از منـزل فـرار کـرده و بـا ادعاهـای دروغیـن و
هوس آلود مـردی متاهل ،درگیـر ماجراهای
تلخـی شـده بـود ،بـه سـواالت خبرنـگار
خراسـان دربـاره سرگذشـت خـود و ایـن
جنایـت وحشـتناک پاسـخ داد .آن چـه مـی
خوانید نتیجـه گفت و گـوی یک سـاعته با وی
در پشـت میلـه هـای بازداشـتگاه اسـت.
نامت چیست؟ مرضیه
چنـد سـاله هسـتی؟  3مـاه دیگـر وارد 17
سـالگی مـی شـوم!
تـرک تحصیـل کـرده ای؟ نـه! هنـوز مشـغول
تحصیـل بـودم کـه ایـن ماجراهـا رخ داد.
شـغل پـدرت چیسـت؟ او در یکـی از مراکـز
سـوخت رسـانی کارگـری مـی کنـد.
در مقطع دوم متوسـطه درس می خواندی؟
وقتی کالس نهم را قبول شـدم معدلم 19.5
بـود امـا بـه درس و مدرسـه عالقـه زیـادی
نداشـتم با وجود ایـن کتاب های سـال دهم را
گرفتـم و نوبـت اول را هـم در امتحانات رشـته
انسـانی قبـول شـدم ولـی بعـد از آن از خانـه
فـرار کـردم و ...
چرا از خانه فرار کردی؟ چون در خانه با مادرم
اختالف داشتیم .او مرا درک نمی کرد و بر سر
هر چیز بیهوده ای با هم مشاجره و دعوا می
کردیم .او از هر رفتار من ایراد می گرفت من
هم به خاطر لجبازی کل کل می کردم.
مگـر توچـه کارهایـی را دوسـت داشـتی کـه
مادرت مانـع می شـد؟ او فقط به مـن گیر می
داد کـه فلان کار را نکـن یـا فلان کار را بکن!
مـن دوسـت داشـتم آرایـش کنـم! با دوسـتانم
بیرون بـروم! در فضـای مجازی باشـم! ولی او
مدام مـرا دعـوا می کـرد ...
بعـد از فـرار از خانه  ،کجـا رفتـی؟ ابتـدا به آن
معنـی معمـول «فـرار» نکـردم و مـی خواسـتم
مدتـی از خانـه خودمـان دور باشـم امـا بعـد
ماجراهـا بـه گونـه دیگـری رقـم خـورد.
حـدود آبان مـاه بـود که بـا خـودم گفتـم مدتی
بـه خانـه خواهـرم مـی روم کـه در چنـاران
زندگی مـی کـرد و بعد که شـرایط بهتر شـد به
خانـه بازمـی گـردم.
اهـل کجایـی؟ در یکـی از مناطـق قوچـان بـه
دنیـا آمـدم که قبلا روسـتا بـود امـا االن به یک
شـهر تبدیـل شـده اسـت.
چـرا از خانـه خواهـرت فـرار کـردی؟ مـن
حـدود یـک مـاه در منـزل خواهـرم مانـدم و
پـدر ومـادرم نیـز از ایـن موضـوع خبر داشـتند
امـا بعـد متوجـه شـدم کـه خواهـرم بـه خاطـر
شـوهرش خیلـی معـذب اسـت .ایـن بـود کـه

بـه طـور ناگهانـی تصمیـم بـه فـرار گرفتـم و بـه
مشـهد آمـدم.
پدرت بـه دیدارت مـی آید؟ بلـه! او می گفت
در خانـه خواهـرت بمـان و همـان جـا سـرکار
بـرو! ولـی مـن نخواسـتم بیشـتر از آن در خانه
خواهـرم بمانـم.
در مشهد کسی را می شـناختی؟ با دختری
به نام «ن» در فضای مجازی آشـنا شـده بودم.
منـزل آن هـا در بولـوار رسـالت مشـهد بـود.
ابتـدا بـا هـم دربـاره برخـی موضوعـات مـورد
عالقه صحبت مـی کردیم تا این کـه به پی وی
(صفحه خصوصـی) او رفتم و با ارسـال عکس
و مشـخصات با هم دوسـت شـدیم.
یعنی بعـد از فـرار از خانه خواهـرت به منزل
دوسـتت رفتـی؟ بلـه! چـون خیلـی بـا هـم
صمیمـی شـده بودیـم.
پـدر و مـادر آن دختـر چیـزی نمـی گفتنـد؟
«ن» فرزنـد طلاق بـود .پـدر و مـادرش از هـم
جـدا شـده بودنـد و او بـا مـادرش زندگـی مـی
کـرد .بـا وجـود ایـن ،مـادر او هـم مخالفتـی بـا
حضور من نداشـت چـون خودش سـرکار می
رفـت و «ن» در خانـه تنهـا بـود.
هزینـه هایـت را چگونـه تامیـن می کـردی؟
آن دختـر برایـم خـرج مـی کـرد .مـن پولـی
نداشـتم.
تا به حال دسـتگیر شـده ای؟ بلـه! زمانی که
در منـزل «ن» بـه سـر مـی بـردم یـک روز بـا هم
بیـرون رفته بودیـم که پلیـس گشـت انتظامی
ما را در بولوار طبرسـی شمالی دستگیر کرد.

جزئیاتجدیدازآتشزدندخرتجواندرکلینیکزیبایی
پس از واکنش ها به خبر هولناک آتش زدن
جسد دختری که در عمل زیبایی فوت شده بود
دادستان نظر آبادی جزئیات جدیدی را از این
حادثه تلخ بیان کرد .سامان قاضی زاده گفت:
در تاریخ ۲۶تیر اهالی روستای گل دره نظرآباد
متوجه آتــش ســوزی و دود غلیظ میشوند و
موضوعرابهپلیسآگاهیاعالممیکنند.بعداز
ارسالجسدبهپزشکیقانونیوبررسیابتدایی
آن مشخص میشود جسد متعلق به یک زن
حدود ۳۰ساله است .همراه جسد یک دستبند

و گردنبند طال و بخشی از یک روسری کشف
شده بــود .او افــزود :با رصد آنتن تلفن همراه
مشخص شد این فرد به همراه یک نفر دیگر بعد
از خروج از مطب به سمت نظر آباد حرکت کرده
که در این منطقه تلفن همراه وی خاموش و سیم
کارت در گوشی دیگری فعال میشود.قاضی
زادهتصریحکرد:شخصیکهسیمکارتمتوفی
را در گوشی جدید فعال کرده به اردبیل و بعد به
قشمسفرکردهبودکهباشنودتماسها،اینفرد
در قشم دستگیر شد.

قتلکارآموز وکالت  درهالهایازاهبام
توکلی /کارآموز۳۸ساله مرکزوکالیقوهقضاییه
استان کرمان در منزل پدری اش به قتل رسید
 .به گــزارش خراسان،رئیس کل دادگستری
استان کرمان دراین باره بیان کرد  :طبق بررسی
های اولیه ،علت قتل کارآموز مرکز وکالی قوه
قضاییه استان کرمان شخصی بوده و ارتباطی به
موضوع وکالت و شغل وی ندارد .حجت االسالم

خواجه ربیع سـرگردان پرسـه می زدم که
او را دیـدم و بـا یـک لبخنـد شـماره تلفـن
خـودش را بـه مـن داد  ...مـن هـم خیلـی
زود بـا او تمـاس گرفتـم و این گونـه روابط
غیراخالقـی مـا بـا یکدیگر شـروع شـد.
مـی دانسـتی او متاهـل اسـت؟ اول نـه!
ولی زمانـی فهمیدم کـه دیگر تحـت تاثیر
حرف های عاشـقانه او قرار گرفته بودم و
نمـی توانسـتم او را فرامـوش کنم!
مـن تشـنه محبـت بـودم و او هـم چنـان
از عشـق سـخن می گفـت و بـه مـن ابراز
عالقـه می کـرد کـه دیگـر دل باخته اش
شـدم و بـه ایـن عشـق خیابانـی ادامـه
دادم .چـرا کـه «هـادی» مدعـی بـود
قـرار اسـت نامـزدش را طلاق بدهـد! و
مراحـل طالق نیز تـا آخریـن امضا پیش
رفتـه اسـت ولـی نامـزدش بـه محضـر
نمـی آمـد تـا آخریـن امضـا را پـای برگـه
طلاق بزنـد!
قبـل از آن بـه کـس دیگـری هـم
عالقهمنـد بـودی؟ فقـط بـا یـک جـوان
دیگر در فضای مجازی آشـنا شده بودم
کـه تنهـا یـک هفتـه آن هـم بـه صـورت
تلفنـی رابطـه داشـتم ولـی بعـد پـدر او
متوجـه شـد و گوشـی اش را گرفـت.
چـرا بـه دوسـتی هـای خیابانـی روی
آوردی؟ چـون در مدرسـه برخـی از
دوسـتانم از دوسـت پسرهایشـان
صحبـت مـی کردند و مـن هـم کنجکاو
می شـدم که چگونه در فضـای مجازی
ایـن آشـنایی هـا شـکل مـی گیـرد .از
سـوی دیگر هـم همیشـه ترس داشـتم کـه اگر
پـدرم متوجـه ماجـرا شـود ،چـه بگویم! تـا این
کـه باالخـره بـه صـورت مخفیانـه وارد شـبکه
هـای اجتماعـی شـدم.
چـرا بـا یـک جـوان متاهـل دوسـت شـدی؟
خـودم هم نمـی دانم! چـون او چرب زبـان بود
و با حـرف هـای عاشـقانه مـرا فریـب داد.
در ایـن مـدت مـواد مخـدر هـم مصـرف
کـردی؟ نـه! اگـر چـه جوانـی کـه بـا او دوسـت
بـودم تریـاک مصـرف مـی کـرد ولـی قصـد
داشـت اعتیـادش را تـرک کنـد.
«هـادی» چـرا بـا نامـزدش اختالف داشـت؟
او مـی گفـت ،همسـرم از من بـزرگ تر اسـت و

و المسلمین ابراهیم حمیدی گفت  :قربانی این
حادثه توسط عدهای ناشناس در منزل شخصی
پدری خود در دلفارد شهرستان جیرفت به قتل
می رسد و تحقیقات برای شناسایی و دستگیری
متهمان ادامه دارد .شایان ذکر است ،این شخص
 ۳۸سال داشته و کارآموز قضایی ورودی سال
 ۹۹مرکز وکالی قوه قضاییه در جیرفت است.

آن روز مـادر «ن» آمـد و او را تحویـل گرفـت و
بـه خانـه بازگشـت امـا پـدر مـن کـه بـا تمـاس
مامـوران انتظامـی بـه مشـهد آمـده بـود بـه
قاضی گفـت کـه دخترم مـرا اذیـت مـی کند و
به خانـه نمی آید .مـن هم گفتم دوسـت ندارم
بـه خانـه خودمـان بـروم کـه در نهایـت مـرا بـه
بهزیسـتی تحویـل دادند و حـدود یک مـاه هم
در بهزیسـتی بـودم.
که بعد شـرایطی پیـش آمد که مـرا آزاد کردند
و دوبـاره بـه منـزل دوسـتم رفتـم تـا ایـن کـه بـا
«هادی» آشـنا شـدم.
بـا «هـادی» چگونـه ارتبـاط برقـرار کـردی؟
اردیبهشت امسال بود و من در مقابل آرامگاه

نمـی خواسـت بـا او زندگـی کند.
چنـد خواهـر و بـرادر داری؟ دو خواهـر و یک
بـرادر کوچک تـر از خـودم دارم.
دختری که با او دوسـت بـودی هم با پسـری
ارتبـاط داشـت؟ فکـر کنـم او هـم دوسـت
پسـر داشـت ولـی مـادرش نمـی دانسـت او به
مادرش گفته بـود که مرضیـه با مـادرش دعوا
کـرده و مدتـی نـزد مـن مـی مانـد!
مـادر او هم بـه خاطـر تنهایی دختـرش چیزی
نمـی گفت.
پشـیمانی؟ مگـر مـی شـود ایـن ماجراهـای
وحشـتناک در زندگـی یـک دختـر رخ دهـد
و او پشـیمان نشـود! کاش کنـار خانـواده ام
بـاز مـی گشـتم و از خیـره سـری دسـت برمـی
داشـتم!کاش پدر و مادرم کمی شرایط سنی
و روحـی و روانی مرا بیشـتر درک می کردند و
بـه طریقی مـرا از ایـن لجبـازی هـای کودکانه
بـاز مـی داشـتند.
اما ...
کابوس هم مـی بینـی؟ در ایـن مدتی کـه بعد
از قتـل ،فـراری بـودم هر شـب با کابـوس های
وحشـتناک از خواب مـی پریدم .صحنـه ای را
می دیدم کـه آن «عروس» در شـعله های آتش
می سـوزد و مرا صدا می زند! شـب ها از ترس
بیدار مـی ماندم.
چـه شـد کـه فـرار کـردی؟ بعـد از آن کـه فقط
بـه خاطـر هیـچ و کل کل سـاده« ،عـروس»
را بـا بنزیـن بـه آتـش کشـیدم ،اهالـی خانـه
هـم آمدنـد و مـن بـا کمـک «هـادی» او را بـه
بیمارسـتان بردیـم کـه بعـد از آن ترسـیدم و
فـرار کـردم.
چـه شـد کـه خـودت را بـه دسـتگاه قضایـی
معرفـی کـردی؟ عـذاب وجـدان رهایـم نمـی
کرد .همواره با خـودم می اندیشـیدم حاال که
زندگـی یک زن جـوان را بـه خاطر بـی عقلی و
یک عشـق پوشـالی نابـود کـرده ام بایـد تاوان
بدهـم و بیشـتر از ایـن موجـب رنـج خانـواده
او نشـوم.
آخریـن کالم؟ نمـی دانـم چـه بگویـم! هنـوز
بـاورم نمـی شـود کـه دسـت بـه ایـن جنایـت
ترسناک زده ام! خانواده «عروس جوان» حق
دارنـد با مـن هـر رفتـاری بکنند چـرا کـه من با
نادانی (گریـه امانـش نـداد) او در میـان های
هـای گریـه فریـاد زد :غلـط کـردم!...

سابقه خبر
به گــزارش اختصاصی روزنامه خراسان ،شانزدهم شهریور
گذشته دختر نوجوانی با مراجعه به شعبه  208دادســرای
عمومی و انقالب مشهد (شعبه ویژه پرونده های جنایی) خود را
تسلیم قانون کرد و پرده از راز وحشتناک سوختن عروس جوان
در شعله های آتش برداشت! او به قاضی دکتر صادق صفری
گفت :حدود  3ماه قبل در منزل جوان  21ساله ای بودم که با او از
طریق ارتباط تلفنی آشنا شدم.
«هــادی» متاهل بود و با نامزد  27ساله اش اختالف داشت .آن
روز «خدیجه» (مقتول) هم در خانه پدر شوهرش بود که در یک
ساختمان زندگی می کردند .وقتی عروس جوان متوجه ارتباط
بین من و هادی شد از من خواست تا زندگی او را متالشی نکنم

چرا که او مدعی بود هادی را دوست دارد .ولی هادی از طریق من
نامزدش را تحقیر می کرد که قصد ازدواج با مرا دارد و این گونه او
را در تنگنای طالق قرار داده بود .به همین خاطر مشاجره ای بین
من و عروس جوان شروع شد و به توهین و ناسزا کشید که در این
هنگام من دچار خشم آنی شدم و با ریختن ظرف حاوی بنزین بر
پیکر عروس جوان ،او را با فندک به آتش کشیدم و بعد هم او را با
هادی به بیمارستان رساندیم که من از آن جا فرار کردم و  ...گزارش
روزنامه خراسان حاکی است به دنبال اعترافات صریح این دختر
نوجوان  ،وی با دستور قاضی صفری به پلیس آگاهی منتقل شد و
زیرنظرسرهنگولینجفی(رئیسدایرهقتلعمد)موردبازجویی
های تخصصی قرار گرفت تا این ماجرای وحشتناک واکاوی شود.

در مسیر باخت
شطرنج زندگی!

به همراه یکی از دوستانم و نامزدش در یکی از
پارک های منطقه قاسم آباد مشغول شطرنج
بازی بودیم به طوری که متوجه گذر زمان نشدم
وقتی به خود آمدم که پاسی از شب گذشته بود و
خانواده ام از شدت نگرانی مدام به گوشی من
زنگ می زدند در همین حال ...
به گزارش خراسان زن مطلقه  22ساله ای که
به منظور شکایت از بــرادر کوچک تــرش وارد
کالنتری قاسم آباد مشهد شده بود با بیان این
که برادرم مرا کتک زده است درباره این ماجرا
به مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری گفت16 :
سال بیشتر نداشتم که به خواستگاری جوان 30
ساله ای پاسخ مثبت دادم .آن زمان هیچ گاه فکر
نمی کردم که این تفاوت سنی مشکلی در زندگی
مشترکم به وجود بیاورد چرا که معتقد بودم عشق
و عالقه به یکدیگر هرگونه مشکلی را حل می
کند اما وقتی وارد حقیقت زندگی مشترک شدم
تازه فهمیدم من در دنیایی دیگر سیر می کردم
و واقعیت های زندگی با افکار من تفاوت زیادی
دارد هنگامی که دوستانم از ارتباط صمیمی با
همسرانشان تعریف می کردند من نمی توانستم
آن ها را درک کنم چرا که هنوز «حبیب» را به
عنوان همسرم باور نداشتم .من در آن سن و سال
دست به رفتارهایی کودکانه می زدم که برای
همسرم قابل پذیرش نبود .خالصه این اختالف
سنی در رفتار و گفتار ما نیز نمایان بود به طوری
که باعث بروز اختالفات شدیدی بین من و حبیب
شد تا این که باالخره تصمیم گرفتیم از یکدیگر
جدا شویم .او منزلی را که در آن ساکن بودیم به
عنوان مهریه به نام من سند زد و من هم به صورت
توافقی از او جــدا شــدم .ابتدا قصد داشتم به
صورت مجردی زندگی کنم اما پدرم اجازه نداد
و بدین ترتیب من در حالی به خانه پدرم بازگشتم
که با برادر بزرگ ترم رابطه صمیمانه ای داشتم و
با تشویق او همچنان به تحصیالتم ادامه دادم و
وارد دانشگاه شدم .اما در این میان برادر کوچک
ترم درباره من سخت گیری می کرد و مدام مرا زیر
نظر می گرفت .من هم که دوست نداشتم حرمت
خانوادگی ما شکسته شود گاهی حتی توهین ها
و تهمت های ناروای او را نیز تحمل می کردم .در
این شرایط با یکی از دوستانم که ازدواج کرده بود
معاشرت بیشتری داشتم و به منزل آن ها رفت و
آمد می کــردم تا این که شب گذشته به همراه
همان دوستم و نامزدش به پارکی در منطقه قاسم
آباد رفتیم .بعد از صرف شام ،نامزد دوستم صفحه
شطرنج را باز کرد من هم که عالقه زیادی به این
بازی دارم وارد بازی شطرنج شدم و گوشی تلفنم
را نیز خاموش کردم اما چنان سرگرم بازی بودم
که متوجه گذر زمان نشدم .زمانی به خود آمدم که
پاسی از شب گذشته بود سراسیمه گوشی تلفنم
را روشن کردم و تازه متوجه شدم که خانوادهام
خیلی نگران شــده و تماس هــای زیــادی با من
گرفته اند به همین دلیل از نامزد دوستم خواستم
مرا به خانه برساند اما وقتی وارد منزل شدم
بــرادرم از من سوال کرد که تا این وقت بامداد
کجا بوده ام؟ من هم با پاسخی سرباال به او گفتم
به شما ربطی ندارد! با این جمله ،برادرم مرا به
داخل اتاق هل داد که سرم محکم به دیوار خورد
و آسیب دید .حاال هم به کالنتری آمده ام تا ...
گزارش خراسان حاکی است به دستور سرهنگ
سیدرضا معطری (رئیس کالنتری قاسم آباد)
بررسی این ماجرا در دایره مددکاری اجتماعی
آغــاز شد و در نهایت با راهنمایی های مشاور
کالنتری ،زن جــوان در حالی از شکایت خود
صرف نظر کرد که فهمید در مسیر باخت شطرنج
زندگی قرار گرفته است.
ماجرای واقعی با همکاری
پلیس پیشگیری خراسان رضوی

