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ازمیانخبرها

متهم به قتل پس از چند ماه فرار به
دام افتاد

 3کشته در شلیک خواستگار
کینه جو

توکلی -جوان عاشق پیشه که از خانوادهای به
خاطر جــواب رد به خواستگاری اش کینه به دل
داشــت ،در قلعه گنج (جنوب کــرمــان) دســت به
قتل مسلحانه زد و جان سه بی گناه را گرفت .به
گزارش خبرنگار خراسان ،عامل تیراندازی مرگبار
در شهر قلعه گنج که سه نفر را کشته و دو نفر از
اعضای یک خانواده را زخمی کرده بود ،در حالی
دستگیر و بازداشت شد که این پسر عاشق پیشه در
خرداد سال گذشته پس از شنیدن پاسخ منفی به
درخواست ازدواجش و برخی اختالفات دیگر ،به
صورت مسلحانه به خانه (همسر به اصطالح آینده
خــود) حمله کرد و در یک اقــدام هولناک و جنون
آمیز پــدر ،مــادر و عمه خانواده را با شلیک گلوله
به قتل رساند و دو نفر دیگر از اعضای خانواده را
زخــمــی کــرد .بــراســاس ایــن گــزارش ،قــاتــل۲۸
ساله بی درنــگ از صحنه جنایت متواری شد و
مصدومان این حادثه به بیمارستان منتقل شدند
که تنها دختر و پسر خانواده از مرگ نجات یافتند.
با دستور مقام قضایی ،به سرعت  تیمهای امدادی
وپلیسدرمحلحاضرشدندودرهمانبررسیهای
ابتدایی مشخص شد که سه عضو یک خانواده
هــدف گلوله انتقام و کینه قــرار گرفته و پس از
انتقال به مرکز درمانی به کام مرگ فرو رفته اند.
دادســتــان عمومی و انقالب قلعه گنج گفت :با
اعالم گزارش این حادثه هولناک و جنایی شدن
ایــن پــرونــده ،دســتــورات ویــژه قضایی صــادر شد
وگروهی از ماموران پلیس آگاهی برای تحقیقات
پلیسی و شناسایی عامل جنایت وارد عمل شدند.
قاضی سجاد افــشــار منش افـــزود :در حالی که
متهم به چندین استان کشور از جمله کرمانشاه و
هرمزگان گریخته بود ،کارآگاهان پلیس قلعه گنج
به تحقیقات و تجسس های خود ادامه دادند تا این
که سرانجام متهم با اقدامات فنی و اطالعاتی
از سوی کارآگاهان پلیس آگاهی عصر سه شنبه
دوازدهم فروردین در قلعه گنج به دام افتاد و حلقه
های قانون بر دستان این قاتل بی رحم گره خورد.
این مقام قضایی با بیان این که در این زمینه پرونده
ایدرشعبهبازپرسیدادسرایعمومیوانقالباین
شهرستانتشکیلشدهاستوباقیدفوریتبهپرونده
رسیدگیخواهدشد،تاکیدکرد:دستگاهقضاییبا
قاطعیتباعواملناامنیدرجامعهبرخوردمیکند.

دستگیری قاتلسانتافهسوار
درتعقیبوگریزپلیسی  
کرمانی -عامالن قتل های فجیع و هولناک سه
جوان درسیرجانوریگان دستگیرشدند.
به گــزارش خبرنگار ما ،فرمانده انتظامی استان
کرمان گفت:بهرغمهشدارهایمکرریکهدرزمینه
کنترل خشم و خودداری از رفتارهای خشونت بار
داده می شود ،متاسفانه طی روزهای پایانی سال
 98و روزهای نخست سال جدید دو فقره قتل در
شهرستان سیرجان و یک فقره نیز در شهرستان
ریگان گزارش شد .سردار«عبدالرضا ناظری» در
تشریح قتل های به وقــوع پیوسته در شهرستان
سیرجان افزود :درباره قتل نخست ،یک پسر جوان
حینترددباموتورسیکلتدریکنقطهاز شهرتوسط
چندجوانباضرباتچاقوزخمیشده وسرانجام به
قتل رسیده است که با گزارش به موقع این حادثه
به پلیس توسط شهروندان ،ماموران انتظامی،
قاتل و جــوان همراه وی را لحظاتی بعد در نقطه
دیگر شهر شناسایی و دستگیر کردند .وی افزود:
قدرتنماییباسالحسرددلیلاولیهوقوعاینقتل
ذکر شده اســت .این مقام ارشــد انتظامی استان
کرمان در خصوص حادثه دوم در این شهرستان
نیز اظهار کرد :در پی تماس شهروندان به مرکز
فوریتهایپلیسیمبنیبراینکه زنجوانیتوسط
دو نفر ناشناس در یکی از معابر اطراف شهر از یک
دستگاه خــودروی سانتافه به بیرون پرتاب شده
وبه قتل رسیده است ،بالفاصله طرح مهار در این
شهرستان اجرا شد و ماموران کالنتری ۱۶در یکی
از جاده های اطراف شهر سد راه این خودرو شدند.
ویتصریحکرد:رانندهخودرویسانتافهبدونتوجه
به ایست ماموران به شدت با خــودروی کالنتری
بــرخــورد کــرد و متوقف شد که در ایــن زمینه دو
متهم دستگیر و برای تحقیقات تکمیلی به پلیس
آگاهی منتقل شدند و علت این حادثه منجر به قتل
خانم جواننیزدردستبررسیاست.
فرمانده انتظامی استان کرمان در تشریح قتل رخ
داده در شهرستان ریگان نیز خاطر نشان کرد :در
این حادثه دختر  ۲۷ساله ای در یکی از روستاهای
محدوده این شهرستان به قتل رسید که ماموران با
حفظصحنهجرم وتالشهایشبانهروزیدو متهم
را شناسایی و آنان را در مناطق کوهستانی دستگیر
کردند که بنا بر بررسی هــا ،مسائل و اختالفات
خانوادگی در وقــوع این قتل نقش داشته است.
این مقام ارشد انتظامی در پایان ،ضمن یادآوری
پیامدها و صدمات خشم در انسان و آسیب های
جبران ناپذیر تصمیمات عاری از عقل و منطق در
موارد وقوع اختالفات و خشونت های بعدی بیان
کرد :گاهی اوقات قربانیان رفتارهای خشونت آمیز
وهیجانی،افرادبیگناهواطرافیانهستند.

روایتخراسانازجنایتدرتحویلسالتامرگدلخراشدختر 9ماهه

 4قتلدرنوروزکرونایی!

سجادپور -وقوع چهار قتل در نوروز کرونایی
سال  ،99قاضی ویژه قتل عمد مشهد را در
برابر چندین معمای پیچیده جنایی قرار داد.
به گــزارش خراسان ،ماجرای اولین جنایت
هولناکی که قاضی ویــژه قتل عمد را از پای
سفره هفت سین به منطقه التیمور مشهد
کشاند ،از آن جا آغــاز شد که اهالی خیابان
پنجتن  85با دیــدن جسدی لحاف پیچ در
کنار دیوار یک منزل مسکونی ،مدام با پلیس
 110تماس می گرفتند .ترس از یک جسد
کرونایی بر اهالی محله ،سایه افکنده بود و هیچ
کس جرئت نزدیک شدن به جسد را نداشت.
دقایقی بعد با حضور نیروهای انتظامی در
محل کشف جسد ،آرامــش نسبی به اهالی
بازگشت امــا قصه ها و حــدس هایی دربــاره
جسد لحاف پیچ ،بــر اثــر کنجکاوی برخی
افراد ،دهان به دهان می پیچید .هنگامی که
خودروی حامل قاضی ویژه قتل عمد مشهد
وارد خیابان پنجتن  85شد ،ندای «یا مقلب
القلوبواالبصار»درفضایشهرطنینانداخته
بود و ترس از انتشار ویــروس کرونا در محل،
افراد کنجکاو را به منازل کشاند .ماسک ها
بر چهره کارآگاهان و عوامل بررسی صحنه
جرم نیز حکایت از آن داشت که با دستور مقام
قضایی ،همه عوامل حاضر در محل کشف
جسد ،مسائل بهداشتی را با دقت کامل رعایت
می کنند.
گــزارش خــراســان حاکی اســت ،با گشودن
طناب های دور لحاف ،جسد تنومند و خون
آلــود مــردی حــدود  50ساله نمایان شد که
دست و پاها و گردنش نیز با طناب بسته شده
بود .لحظاتی بعد با صدور دستورات محرمانه
ای از سوی قاضی کاظم میرزایی ،تحقیقات
کارآگاهان پلیس آگاهی خراسان رضوی به
سرپرستی سروان جمالی آغاز شد .بررسی
های مقدماتی نشان می داد ،عامل یا عامالن
جنایت قصد داشتند جسد را در بیابان های
انتهای پنجتن  85رهــا کنند امــا بــه دلیل
نامعلومی موفق نشده اند و در نهایت مرد 50
ساله را در انتهای خیابان انداخته اند .قاضی
میرزایی که در برابر معمایی پیچیده قرار
داشت ،قدم زنان در افکار خود غوطه ور بود که
ناگهان دستور ورود به «پاتوق های سیاه» در
همان محل را صادر کرد.
او در توجیه این دستور به کارآگاهان یادآور
شد ،با توجه به کبود شدن جسد و همچنین
هیکل تنومند مقتول ،چنین به نظر می رسد
که قتل ساعتی قبل از سال تحویل در همان
نزدیکی رخ داده اســت و عــامــان جنایت
نتوانسته اند پیکر سنگین مقتول را به زمین
های کشاورزی برسانند.
این گونه بود که تالش کارآگاهان وارد مرحله
عملیاتی شــد و پــس از یــک ساعت بررسی
میدانی و جست و جوهای غیرمحسوس و
همچنین بازبینی دوربین های مداربسته،

ردپای زن جوانی را نمایان کرد که دندان های
سیاهش جلب توجه می کرد.
با به دســت آمــدن تصویر ایــن زن  29ساله،
ماجرای رفت و آمد او به یکی از «پاتوق های
سیاه» در همان محله نیز لو رفت و بدین ترتیب
کارآگاهان با مجوز قاضی میرزایی ،وارد منزل
مسکونی شدند که به گفته همسایگان محل
رفت و آمد افراد معتاد و ناباب بود اما هیچ کس
در آن خانه حضور نداشت .گرمای بخاری
نشان می داد که تا ساعتی قبل افرادی در این
پاتوق حضور داشته اند .بنابراین کنکاش های
کارآگاهان برای یافتن صاحبخانه به منطقه
سیدی مشهد کشید جایی که وی با برداشتن
یک دست لحاف و تشک به آن جا رفته بود تا در
شغل جدید خودش مشغول کار شود .هنوز
سکوت کرونایی شهر در اولین ساعات تحویل
سال ادامه داشت که مرد صاحبخانه دستگیر
و به اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی
منتقل شد .این مرد که در حضور قاضی ویژه
قتل عمد مورد بازجویی قرار گرفته بود ،ضمن
ابراز بی اطالعی از وقوع قتل گفت :همسرم
قهر کرده است و من به همراه پسرم که «امید»
نام دارد در آن منزل زندگی می کنم! ولی
فرزندم اعتیاد دارد و به همین دلیل خانه
را به پاتوق معتادان تبدیل کــرده اســت .این
مظنون به جنایت ادامه داد :شب قبل از دایی
ام خواستم مرا با خودروی خودش به منطقه
سیدی ببرد .شغلی در ساختمان نیمه ساز
پیدا کرده بودم و قرار بود شب ها نیز در محل
کارم بخوابم به همین دلیل لحاف و تشک را
با خودم برداشتم! بنا به گزارش خراسان ،این
مرد همچنین درباره آخرین تماس فرزندش
هم گفت :او ساعتی قبل با من تماس گرفت تا
 200هزار تومان از مبلغی را که دولت به عنوان
کمک معیشتی در حسابم ریخته بود به او بدهم
ولی هنوز نتوانسته ام این پول را برایش واریز
کنم چرا که او اصرار می کند که فقط پول را
کارت به کارت کنم! و...
گـــزارش خــراســان حــاکــی اس ــت ،بــه دنبال
اظــهــارات ایــن مــرد ،عملیات کــارآگــاهــان با

راهنمایی های قاضی میرزایی در حالی وارد
مرحله جدیدی شد که کارآگاهان با همکاری
صاحبکار مرد مذکور ،موفق شدند قراری را
برای دریافت نقدی مبلغ یاد شده با «امید»
(جوان تحت تعقیب) بگذارند چرا که او باور
نداشت به دلیل شیوع کرونا انتقال وجه از
طریق دستگاه های خودپرداز مشکل است.
ساعتی بعد کارآگاهان اداره جنایی پلیس
آگاهی خراسان رضــوی با نظارت مستقیم
سرهنگ محمدرضا غالمی ثانی (رئیس اداره
جنایی و آگاهی) در یک عملیات ضربتی این
متهم جوان را نیز به دام انداختند.
وی اعتراف کــرد :با همدستی زن  29ساله
ای به نام سمیرا و مرد جوانی که مدعی است
شوهر سمیراست ،مــرد  50ساله را به قتل
رساندیم امــا زمانی که جسد را به انتهای
پنجتن 85منتقل می کردیم ،سمیرا نتوانست
جسد را روی موتورسیکلت کنترل کند که به
همین دلیل جسد روی زمین افتاد ،هیکل
مقتول سنگین بود و دیگر نتوانستیم آن را
روی موتورسیکلت بگذاریم .به همین دلیل
جسد را رها کردیم و از محل گریختیم .متهم
این پرونده جنایی ادامه داد :کار سمیرا تیغ
زنی از مردان بود .او آن مرد تبعه خارجی را
به منزل ما آورد که با سر و صدای سمیرا من و
وحید (جوانی که خود را شوهر سمیرا معرفی
می کند) روی سرش ریختیم و با ضربه چاقو و
همچنین انداختن طناب به دور گردنش او را به
قتل رساندیم و...
بنا بر گزارش خراسان ،تحقیقات بیشتر درباره
این پرونده جنایی با دستورات ویــژه قاضی
کاظم میرزایی در حالی همچنان ادامه دارد
که تالش گسترده کارآگاهان پلیس آگاهی
برای ردیابی سمیرا (متهم فراری) وارد مرحله
جدیدی شده است.
▪مرگ وحشتناک دختر  9ماهه

گــزارش خراسان حاکی اســت ،دومین قتل
هولناک در نوروز کرونایی ،ساعت  19ششم
فروردین باز هم در منطقه التیمور مشهد رقم

خــورد .به گــزارش خــراســان ،پیکر بی جان
دختر  9ماهه ای به نــام «حدیثه» در حالی
بــه بیمارستان شهید هاشمی نــژاد مشهد
منتقل شد که آثــار کبودی و کتک کــاری بر
سر و صورتش نمایان بــود .به دستور قاضی
کاظم میرزایی ،تالش گسترده کارآگاهان به
سرپرستی سرگرد حمیدفر در حالی آغاز شد
که تحقیقات مقدماتی از بستری شدن مادر
بــاردار حدیثه و بــرادر  4ساله او نیز در مرکز
درمانی حکایت داشــت .این گــزارش حاکی
است ،با دستگیری پدر دختر  9ماهه مشخص
شد که او به خاطر بی قراری و گریه های زیاد
حدیثه او را زیر مشت و لگد گرفته و به قتل
رسانده است .بررسی های بیشتر در این باره
ادامه دارد.
▪پلیس در تعقیب ابراهیم تبر

سومین قتل هولناک که هفتم فروردین روی
میز قاضی ویژه قتل عمد مشهد گشوده شد،
در خیابان شهید علیمردانی مشهد رخ داده
بود .زن  63ساله ای که در طبقه همکف یک
ساختمان دو طبقه مستاجر بــود با ضربات
چاقو در پذیرایی منزل به قتل رسیده بود.
تحقیقات میدانی قاضی شعبه 211دادسرای
عمومی و انقالب مشهد بیانگر آن بود که عامل
یا عامالن جنایت ،تلویزیون منزل پیرزن را نیز
سرقت کرده اند .این در حالی است که پسر37
ساله معتاد پیرزن معروف به ابراهیم تبر ،تحت
تعقیب پلیس قرار گرفته است و بررسی های
تخصصیتوسطسرهنگنجفی(افسرپرونده)
با صدور دستورات محرمانه ای از سوی قاضی
میرزایی ادامه دارد.
▪قتل تبعه خارجی در بولوار توس

ماجرای چهارمین قتل نوروزی نیز عصر هشتم
فروردین در توس  148مشهد اتفاق افتاد.
گزارش خراسان در این باره حاکی است ،با
پیدا شدن جسد مرد  40ساله ای در انتهای
کوچه گلشید ،بررسی های میدانی زیر نظر
قاضی میرزایی آغــاز و مشخص شد که مرد
تبعه خارجی در پی درگیری با یکی از اهالی
محل و با یک ضربه چاقو به قتل رسیده است.
ساعتی بعد کارآگاهان که با راهنمایی های
قاضی میرزایی به تحقیق ادامــه می دادند،
منزلی را شناسایی کردند که درگیری از آن
محل آغاز شده بود .یکی از دختران ساکن در
منزل به قاضی ویژه قتل گفت :او (مقتول) به
خواهرم چیزی گفت و ناگهان خواهرم سر و
صدا کرد و برادرم متوجه موضوع شد .در یک
لحظه برادرم چاقو را به مرد  40ساله زد و او
هم گریخت.
بنا بر گــزارش خراسان ،تحقیقات گسترده
کارآگاهان درباره جنایت های نوروز کرونایی
با سرنخ های موجود و با هدایت رئیس اداره
جنایی آگاهی ادامه دارد.

 320فوتیو 62نابیناقربانیانآدمکشهایکرونایی

 3هزار و 117نفر به دلیل مصرف مشروبات الکلی تقلبی مسموم شدند ،این مسمومیت چه نشانه ها و عوارضی دارد
اولین روز سال ۱۳۹۹انتشار فیلمی در فضای
مجازی از کودکی که بر اثر خوراندن الکل
توسط خانواده اش برای محافظت در مقابل
ویــروس کرونا نابینا شده و به کما رفته بود،
دل ایرانیان را لرزاند و چشمان بسیاری را به
اشک نشاند .با شیوع کرونا در کشور ،شایعهها
و مطالب کذبی نیز در برخی شبکههای
اجتماعی و محافل عمومی دربـــاره تاثیر
آشامیدن الکل در جلوگیری از ابتال به بیماری
کرونا منتشر شد  .تعدادی از افــراد سودجو
یا همان آدمکش هــای کرونایی نیز در این
میان از این باور اشتباه ،سوءاستفاده و اقدام
به تولید بیشتر مشروبات دستساز با درصد
بیشتر متانول کردند که همین موضوع به
مسمومیت و حتی جان باختن شماری از مردم
در استانهای مختلف منجر شده است .بر
اســاس آخرین گــزارش سخنگوی وزارت
بهداشت 320نفر تا  12فروردین جانشان
را به این دلیل از دست داده اند.
به گزارش ایرنا،جهانپور در نشست خبری
خود در تاریخ  12فروردین درباره مصرف
فراوردههای الکلی تقلبی در کشور گفت:
تاکنون سه هزار و  ۱۱۷مسمومیت ناشی از
مصرف فراوردههای الکلی تقلبی در کشور
ثبت شده که هزار و  ۶۶نفر در بیمارستانها
و  ۷۳نفر در بخش مراقبتهای ویــژه با
وضعیت بحرانی بستری هستند و ۶۲
نفر دچــار نابینایی و کم بینایی شد هاند.
همچنین  ۲۸۴نفر نیاز به خدمات دیالیز
پیدا کرده و دچار مشکالت کلیوی شده و
 ۳۲۰نفر از این افراد فوت کردهاند.

▪مسمومیت الکلی چه نشانه ها و عوارضی
دارد؟

دکتر افشین خــداشــنــاس حقیقی دربــاره
عــوارض مصرف مشروبات الکلی آلــوده به
متانولبهایرناگفت:خطرمسمومیتبامتانول
از طریق خوراکی  ،استنشاقی و پوستی وجود
دارد  .کلیه الکل ها از جمله متانول پس از
مصرف سریع از طریق دستگاه گوارش جذب
می شود به طوری که متوسط نیمه عمر جذب
آن  ۵دقیقه است و در عرض  ۶تا  ۳۰دقیقه
سطح سرمی آن بــه حداکثر مــی رســد و در
آب بــدن به خوبی حل می شــود .متانول به
صورت چند مرحله ای متابولیزه می شود که
قسمت اصلی آن در کبد است .وی اظهار کرد:
مسمومیت با متانول در عرض  ۳۰دقیقه تا ۴

ساعت ایجاد می شود که به صورت گیجی و
خواب آلودگی ،تهوع ،استفراغ ،درد شکمی،
سر درد و تضعیف دستگاه اعصاب مرکزی
اســت .پس از آن یک دوره نهفته وجــود دارد
که تقریبا  ۶تا  ۲۴ساعت (بسته به دوز متانول
مصرف شده) به طول می انجامد و اسیدوز
متابولیک ایجاد و باعث اختالل بینایی از تاری
دید تا کوری کامل می شود.
ایـــن پــزشــک عــمــومــی در خــصــوص عالیم
مسمومیت ناشی از الکل صنعتی در بیمار
افزود :این عالیم را در چند نقطه از بدن می
توان پیگیری کرد .در دستگاه عصبی باعث
بروز گیجی ،سر درد ،سرگیجه ،تشنج و گاهی
افت هوشیاری می شــود .در چشم باعث دو
بینی و ترس از نــور ،احساس دیــدن توفانی

برفی  ،تاری دید ،کاهش میدان بینایی و کوری
می شود.
به گفته وی مصرف الکل سمی در دستگاه
گوارش با تهوع و استفراغ و درد شکمی همراه
است .این عالیم معموال بعد از  ۲۴ساعت دیده
می شود و وضعیت بالینی بیمار هر ساعت بدتر
می شود.

۱۳
در امتداد تاریکی

پاتوق کثیف
هیچ گاه فکر نمی کردم با پنهان کردن رفتارهای
گناه آلود ،بازیچه مردان هوسران شوم و در دام
زنی شیطان صفت بیفتم که به خاطر سودجویی
هایش زندگی ام را نابود کرد و مرا درون لجنزاری
انداخت که اگر با شکایت همسایگان دستگیر
نمی شدم معلوم نبود ...
این ها بخشی از اظهارات زن 22ساله ای است
که در پاتوق سیاه یک زن خالفکار به چنگ قانون
افتاد .این زن جــوان که دستبندهای نقره ای
به جای النگوهای طال بر دستانش خودنمایی
می کرد ،دربــاره سرگذشت تلخ خود به مشاور
و مددکار اجتماعی کالنتری شهرک ناجای
مشهد گفت :آن چه از دوران کودکی به خاطر
دارم فریادهای وحشتناک و کتک کاری های
پدر و مادرم بود که هنگام خماری پدرم فضای
اتاق کوچکمان را پر می کرد .آن ها اختالفات
شدیدی با یکدیگر داشتند ،به طوری که همواره با
همقهربودندوساعتیرانمیتوانستنددرآرامش
زندگیکنند.پدرمبهموادمخدرصنعتی(شیشه)
اعتیاد داشت وهمین موضوع مشکل اصلی آن ها
در زندگی بود ،چرا که او بعد از مصرف موادمخدر
دچار توهم می شد و مادرم را تا سرحد مرگ کتک
می زد .او در زمان خماری نیز رفتاری بهتر از این
نداشت و در این میان ،من از شدت ترس فقط
جیغ می کشیدم یا با چشمانی هراسان به کوچه
یا اتاق پناه می بردم .باالخره این ناسازگاری ها و
رفتارهای خطرناک پدرم به جایی رسید که مادرم
از همه چیز گذشت تا جانش را نجات دهد و بقیه
عمرش را بدون ضربات مشت و لگد پدرم سپری
کند.آنزمانمن 5سالبیشترنداشتموهنگامی
که قیچی طالق پارچه زندگی پدر و مادرم را به دو
نیم کرد ،به ناچار من هم با نظر قانون کنار مادرم
ماندم و پای سفره تنهایی او نشستم .اما سه سال
بعد مادرم که چهره زیبایی داشت به خواستگاری
مرد جوانی پاسخ مثبت داد که ادعا می کرد به
خاطر خیانت از همسرش جدا شده است.
خــاصــه ،مـــادرم زنــدگــی مشترک خــود را با
«اسکندر» در حالی آغاز کرد که ناپدری ام مدام
مرا تحقیر می کرد و کتک می زد .او به چشم
یک موجود مزاحم به من می نگریست و با رفتار
و گفتارش به شدت آزارم می داد ولی من مجبور
بودم رفتارهای او را تحمل کنم ،مادرم نیز برای
آن که زندگی اش دوبــاره متالشی نشود ،همه
این زشتی ها و حرکات نامتعارف ناپدری ام را
نادیده می گرفت و همیشه مرا سرزنش می کرد،
به گونه ای که دیگر حتی نمی توانستم با مادرم
نیز درد دل کنم.
در همین روزها بود که پسرعمویم به خواستگاری
ام آمــد .ناپدری و مــادرم با آن که می دانستند
«قربان» جوانی معتاد است و به خاطر بیماری
های روحــی و روانــی داروهــای اعصاب و روان
مصرف می کند ،باز هم برای رهایی از شر من،
بر این ازدواج اصــرار کردند و به اجبار مرا پای
سفره عقد نشاندند .این در حالی بود که من فقط
15سال داشتم و معنای بیماری های عصبی را
نمی دانستم.
خالصه ،هنگامی فهمیدم لباس بدبختی بر تن
کرده ام که سرنوشت سیاهم با مشت و لگدهای
اولین روز نامزدی ام آغاز شد .اگرچه سه سال
این وضعیت شوم را تحمل کردم اما در نهایت به
یاد روزهای تلخ پدر و مادرم افتادم و متوجه شدم
که من هم روزگاری بهتر از مادرم نخواهم داشت
و طالق تنها چاره تغییر این سرنوشت تلخ است.
باالخره ،هنوز18بهار بیشتر از عمرم نگذشته بود
که مهر طالق بین من و «قربان» جدایی انداخت
اما ناپدری ام حاضر نبود دوباره مرا در زندگی
خودش بپذیرد یا مخارجم را پرداخت کند .به
همین دلیل تصمیم به کارگری گرفتم ولی چون
تحصیالت ابتدایی داشتم شغل مناسبی پیدا
نکردم و در نهایت در یک شرکت خصوصی و با
حقوق ناچیز به عنوان نظافتچی مشغول کار
شــدم .بیشتر کارگران آن شرکت مرد بودند و
من برای آن که کارم را از دست ندهم به همه آن
ها احترام می گذاشتم تا این که روزی دو نفر از
کارگران شرکت مرا مورد آزار قرار دادند و من
برای حفظ آبرو و همچنین پیشگیری از اخراج،
مجبور شدم این ماجرای تلخ را پنهان کنم ولی
همواره از این که دو مرد تبعه خارجی مرا آزار داده
بودند ،زجر می کشیدم و عذاب وجدان داشتم،
تا این که باالخره با یکی از زنان همکارم به درد
دل پرداختم و او به بهانه دلسوزی و کمک ،مرا به
خانه اش برد تا پناهگاهم باشد ولی زمانی به حیله
گری ها و دروغ های ریز و درشت آن زن معتاد
پی بردم که با شگرد خواستگاری و ازدواج مرا با
مردی غریبه در خانه تنها گذاشت و...
در این هنگام ،همسایگان او که از مدت ها قبل
به رفت و آمدهای افراد ناشناس به پاتوق آن زن
مشکوک شده بودند ،با پلیس تماس گرفتند و من
هم توسط نیروهای تجسس کالنتری دستگیر
شدم اما ای کاش  ...شایان ذکر است ،به دستور
سرهنگ محمد فیاضی(رئیس کالنتری شهرک
ناجا) ریشه یابی ماجرای این پرونده در دستورکار
نیروهای انتظامی قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری
خراسان رضوی

