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کاهش ۹۷ درصدی آمار زندانیان 
مهریه در استان فارس

معـاون قضایـی اسـتان فـارس از کاهـش آمـار 
زندانیـان مهریـه شـوراهای حـل اختالف اسـتان 

خبـر داد.

بـه گـزارش ایلنـا و بـه نقـل از روابط عمومـی 
عبدالمهـدی  سـید  فـارس،  اسـتان  دادگسـتری 
رئیـس  و  کل  رئیـس  معاون قضایـی  موسـوی 
اظهـار  فـارس  اسـتان  اختـالف  شـوراهای حـل 
داشـت: بـا توجـه بـه افزایـش نامتعـارف قیمـت 
سـکه در ماه هـای اخیـر شـاهد افزایـش زندانیـان 
مهریـه در اسـتان فارس بودیـم که پیرو بخشـنامه 
ارائـه  بـر  مبنـی  قضائیـه  قـوه  معظـم  ریاسـت 
حبـس  در  از  جلوگیـری  بـرای  الزم  تسـهیالت 
مانـدن محکومـان مهریـه ، مالقـات حضـوری بـا 
زندانیـان حوزه قضایی اسـتان  و بررسـی جزئیات 

پرونـده آنهـا در دسـتور کار قـرار گرفـت.
پیگیری هـای  بـا  کـرد:  خاطرنشـان  موسـوی 
صـورت گرفتـه و به منظـور اجرای دسـتورالعمل 
ارسـالی، بخشـنامه مذکـور به سراسـر حوزه های 
قضایـی شـوراهای حـل اختـالف اسـتان ارسـال 
و بـا تدابیـر و مدیریـت رئیـس کل دادگسـتری 
فـارس دکتـر القاصـی و اهتمـام تمامی رؤسـای 
حـوزه هـای قضایـی اسـتان آمـار کلیـه زندانیان 
شـوراهای حل اختـالف از 1637 نفـر زندانی در 
مهرمـاه سـال جـاری و قبـل از صدور بخشـنامه، 
بـه 971 نفـر زندانـی در آذر مـاه و در نهایـت به 

924 نفـر در نیمـه دی مـاه تقلیـل یافـت.

دستگیری عامالن سنگ پرانی و 
قتل راننده کامیون در “آباده”

فرمانده انتظامی اســتان از شناســایی و دستگیری 
عامالن ســنگ پرانی به کامیون های حامل سنگ در 
شهرســتان “آباده” خبر داد و گفت: این افراد ضمن 
ســنگ پرانی، باعث مرگ یکی از سرنشینان کامیون 

های عبوری شده بودند.
به گزارش خبرگزاری برنا از فارس، سردار “احمد 
علی گودرزی” اظهارداشــت: در پی ســنگ پرانی 
های شــبانه به کامیون های حامل سنگ در محور 
مواصالتی “آباده” به سمت “شیراز” در دی ماه سال 
جاری، سرنشــین یکی از کامیون ها پس از برخورد 
سنگ به شیشــه خودرو و تخریب آن مجروح و به 
بیمارســتان انتقال داده می شود که به علت شدت 

جراحات وارده جان خود را از دست می دهد.
وی ادامه داد: بــا توجه به اهمیت موضوع، مراتب 
به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار 
گرفته و با انجام اقدامات اطالعاتی و پلیسی، تعداد 
9 نفر مظنون به قتل توســط مأموران پلیس آگاهی 
اســتان شناســایی و مورد تحقیق و بازجویی قرار 

گرفتند.
فرمانده انتظامی اســتان فارس گفت: پس از انجام 
تحقیقات تکمیلی از متهمان، در نهایت دو نفر از آنان 
ضمن اقرار به قتل با استفاده از سنگ، اعالم کردند 
در محور کمربندی آباده با ســنگ پرانی، به چندین 
کامیون خسارت وارد کرده تا اینکه یکی از سنگ ها 
پس از برخورد به شیشــه، به سر مقتول اصابت که 

منجر به فوت وی شده است.
ســردار گودرزی با بیان اینکــه تحقیقات تکمیلی 
پلیس در این خصــوص ادامه دارد، افزود: مأموران 
انتظامی اســتان فارس با مخالن نظــم و امنیت در 
جامعه و کســانی که به هر نحوی بخواهند امنیت و 
آرامش راننــدگان زحمتکش را به مخاطره بیندازند، 

برخورد قانونی خواهد کرد.

توقیف کامیون حامل 2 میلیارد 
کاالی قاچاق در فارس

فرمانده انتظامی استان از توقیف یک دستگاه کامیون 
و کشــف مقادیر زیادی کاالی قاچاق به ارزش 2 

میلیارد ریال در محور “شیراز” به کوار” خبر داد.
فــارس،  از  برنــا  بــه گــزارش خبرگــزاری 
ماموران  گودرزی”اظهارداشت:  ســردار”احمدعلی 
انتظامی یگان تکاوری اســتان فارس هنگام کنترل 
خودروهای عبوری در محور “شــیراز” به کوار” به 
یک دستگاه تریلر حامل بار مظنون و آن را متوقف 

کردند.
وی ادامه داد: در بازرســی از ایــن خودرو،750 
عدد مغزی قفل، 62دستگاه ترازو دیجیتال، 4 حلقه 
الستیک و 8 دســتگاه ام دی اف بُر، اسپیلت، پنل، 
مینی فــرز و رطوبت گیر خارجــی قاچاق و فاقد 

مدارک قانونی کشف شد.
فرمانده انتظامی اســتان فارس با بیان اینکه در این 
راســتا یک نفر متهم دســتگیر و به مرجع قضایی 
تحویل داده شــد، افزود: ارزش ریالی این محموله 
های قاچاق برابر نظر کارشناســان، 2 میلیارد ریال 

برآورد شده است.

نوشین، زن 17 ساله که برای تنظیم دادخواست طالق از 
همســرش در دادگاه خانواده حاضر شده است به قاضی 
دادگاه خانواده گفت: 14 ســاله بودم که ناپدریم در یکی 
از شــب ها که حالت طبیعی نداشت و مست بود قربانی 
نیت شــیطانیش کرد، در ابتدا از این اقدام او به شــدت 
خشمگین شدم اما زمانی که دوباره چنین سناریویی تکرار 
شد خوشم آمد و خودم داوطلبانه دور از چشمان مادرم به 

خلوت او می رفتم.
وی ادامه داد: این ماجرا تا یکسال ادامه پیدا کرد تا اینکه 
مادرم به روابط من و ناپدریم پی برد، در ابتدا با من درگیر 
شد اما زمانی که فهمید که من و ناپدریم به یکدیگر عالقه 
داریم تصمیم گرفت تا از او جدا شود و پس از مدتی من 
و ناپدری سابق و همسر جدیدم زندگی مشترکمان را آغاز 
کردیم مدتی نگذشته بود که متوجه بارداری خود در سن 

15 سالگی شدم.
نوشین ادامه داد: این در حالی بود که رفتارهای محسن، 
همسرم تغییر کرده بود و همواره دیروقت به خانه می آمد 
این شــد که تصمیم گرفتم از کارهای او سر درآورم به 
همین دلیل او را مــورد تعقیب قرار دادم تا اینکه فهمیدم 

دوباره به سراغ مادرم رفته است و با او در ارتباط است.
وی گفت: این شــد که تصمیم گرفتم تا از محسن جدا 
شوم به همین دلیل برای تنظیم دادخواست طالق به اینجا 

آمده ام.
بنابراین گزارش قاضی پس از شــنیدن اظهارات این زن 

دستور احضار همسر وی را صادر کرد.

ســاعت 14:45 روز جمعه مورخ 12 بهمن 97 از طریق 
مرکز فوریتهای پلیسی 110 وقوع یک فقره درگیری منجر 
به جنایت در یک مرکز تجاری به کالنتری 134 شــهرک 

قدس اعالم شد.
بــا تأیید خبر اولیه، موضوع به اداره دهم و تشــخیص 
هویــت پلیس آگاهی تهران بزرگ اعالم و در بررســی 
صحنه جنایت مشــخص شد که مقتول طی یک درگیری 
و بر اثر اصابت ضربات جسم تیز به ناحیه قفسه سینه به 

قتل رسیده است.
یکی از شــاهدان عینی حاضر در محل نیز عنوان داشت 

که مقتول توسط پسرخاله اش به قتل رسیده است.
در ادامــه تحقیقات، محل تردد قاتل در محدوده خیابان 
مروارید غربی، شناسایی شد که بالفاصله تیم کارآگاهان 
اداره دهم به همراه مأموران کالنتری 134 شهرک قدس 
به این محــل مراجعه کرده و متهم پرونده را در کمتر از 
30 دقیقه از زمان وقوع جنایت و درحالیکه قصد داشت 
با جمع آوری وســایل مورد نیاز خود از تهران متواری 

شود، دستگیر کردند.
متهم به هویت مشــخص )29 ساله( در همان تحقیقات 
اولیه صراحتًا بــه ارتکاب جنایت اعتــراف کرد و در 
اعترافاتش به کارآگاهان گفت: اختالف من و پسرخاله ام 
به خاطر 60 هــزار تومان پول حاصــل از فروش یک 

گوشی بود.
ســرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی؛ معاون مبارزه 
بــا جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعالم این 
خبر گفت: با دســتگیری متهــم و اعتراف صریح وی به 
ارتکاب جنایت، دستور بازداشت موقت توسط بازپرس 
پرونده صادر و متهم برای انجــام تحقیقات تکمیلی در 
اختیار اداره دهم پلیــس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته 

است.

محمد جوان 21 ســاله ای بود که رابطه دوستی خود را 
با الهام در سال 91 آغاز می کند و محل قرارشان نیمکت 

های پارک می شود.
جمشید یکی از دوستان نزدیک محمد بوده است که چند 
باری الهــام را به همراه وی دیده بود و به او دل بســته 
بود. براین اساس جمشــید مزاحمت های تلفنی خود را 
شــروع می کند و این آغازی می شــود برای شروع یک 
رقابت عشقی که ســرانجام مرگباری داشت.27 آبان ماه 
91 جمشــید طی تماس تلفنی با الهام، تهدیداتی را برای 
محمــد مطرح می کند و الهام ایــن خبر را به محمد می 
رســاند.  عصر همان روز محمد به همراه دوســتانش در 

خیابان ایستاده بودند که با یکدیگر به تفریح بروند.
جمشــید قدم های خود به طرف محمــد تندتر کرده و 
چاقوی خود را در دســتش پنهان می کند ســپس دست 
محمد را می گیرد و به بهانه یک صحبت خصوصی او را 
به انتهای کوچه می برد.  بعد از چند دقیقه نزاع، جمشــید 

چاقوی خود را به سینه محمد می زند و فرار می کند.
دوست محمد در این باره می گوید: ساعت 5 عصر بود 
که جمشــید، مقتول را به داخل کوچه برد و پس از چند 
دقیقــه محمد به طرف من دوید. از وی ســوال کردم که 

چی شده؟
جواب داد: جمشید به من چاقو زد.

بــا هم به دنبال وی رفتیم کــه در همین هنگام محمد به 
زمین افتاد و من سریع وی را به بیمارستان سیدالشهدا بردم 
که متاســفانه ساعت 8 شب تمام کرد.جمشید پس از این 
ماجرا با الهام تماس می گیرد و خبر کشــتن محمد را به 
وی می دهد و الهام در کمال ناباوری جواب جمشید را با 
گفتن اینکه تو هیچوقت دستت به وی نمی رسد، می دهد.

جمشید به الهام می گوید که عالقه ای به او ندارد و اگر 
محمد را کشت به خاطر وی نبوده و سر ناسزاگویی بوده 

که محمد به او داده است.
جمشــید بعد از آن روز، به کرج که متواری می شــود 
ســرانجام پس از 6 سال و در جریان تحقیقات پلیس، در 

کرج دستگیر می شود.
جمشید پس از بازداشــت گفت: نمی دانم چه شد، یک 
لحظه عصبانی شدم. با چاقویی که از پیش در دست داشتم 

به سینه اش زدم و فرار کردم.

حوادث

15 ساله بودم که با ناپدری 
پلیدم عروسی کردم !

درگیری مرگبار پسرخاله ها به 
خاطر ۶0 هزار تومان

الهام همزمان معشوقه 2 نفر بود

جوان مشهدی به برادرش رحم نکرد

او را به زور پای سفره عقد نشاندند

شرور معروف نمی خواهد به خاطر دختری اعدام شود !

اشک های یک عروس 1۶ ساله که پدرش او را بیوه کرد !

جوان 33 ساله ای که از شدت خماری 
توان ایستادن روی پاهایش را نداشت در 
حالی که مدعی بود خودروی برادرم را 
برداشــتم تا پولی را که از او طلب دارم 
بپردازد در تشریح سرگذشت اسفبار خود 
به مشــاور و مددکار اجتماعی کالنتری 
قاسم آباد مشــهد گفت: از زمانی که به 
یــاد دارم پدرم همواره بیکار بود و هیچ 
مسئولیتی در قبال خانواده اش احساس 
نمی کرد البته مادرم می گوید او در زمان 
خواستگاری و چند ماه بعد از آن نزد دایی 
ام کار می کرد ولی بعد از ازدواج دیگر 
همان شغل را نیز رها کرد و خانه نشین 
شــد! خالصه آن چه من به خاطر دارم 
این اســت که مادرم همواره برای تامین 
هزینه های زندگی در شــغل ها و مکان 
های مختلــف یا در خانه های مردم کار 
می کرد. هنگامی که به سن 11 سالگی 
رسیدم دیگر درس و مدرسه را رها کردم 
تا کمک خرج خانواده باشم چرا که همه 
رویاها و آرزوهای کودکانه ام را سرکوب 
شــده می دیدم در آن سن و سال خیلی 

دوست داشــتم مانند کودکان هم سن و 
سال خودم و در کنار خانواده به تفریح 
و مسافرت بروم، دریای خزر را ببینم و 
زیبایی های شــمال کشور را با پوشیدن 
لباس های شیک و قشنگ تماشا کنم ولی 
این ها فقط رویاهایی بود که من از زبان 
دوستانم می شنیدم و حسرت یک روز 
مسافرت در کنار خانواده را در دل داشتم. 
باالخره از دوران نوجوانی به شاگردی و 
پادویــی پرداختم و خیلــی از کارهای 
سخت را تجربه کردم تا بتوانم اندکی از 
هزینه های زندگی را در کنار مادرم تامین 
کنم چرا که من فرزنــد بزرگ خانواده 
بودم و برادرم چهار سال از من کوچک 
تر بود زمانی کــه وارد هجدهمین بهار 
زندگی ام شده بودم برای سرکوب کردن 
عقده های دوران کودکی و نوجوانی و 
با ترغیب دوستانم به مصرف مواد مخدر 
روی آوردم که همین موضوع سرنوشتم 
را تغییر داد از آن روز به بعد در حالی که 
دچار افسردگی شدید شده بودم با یک 
سری افکار باطل مانند »احساس آرامش« 

یا »فراموش کردن مشــکالت زندگی« 
همچنان مقدار مصرف مــواد مخدر را 
افزایش می دادم تا جایی که دیگر مدام 
پای بساط مواد مخدر می نشستم و زمانی 
برای کار کردن نداشــتم وقتی مدت ها 
بعد وضعیت من شکل اسفباری به خود 
گرفت به طوری که هیچ کس اعتمادی 
به من نمی کــرد، برادرم آرام آرام جای 
مرا در خانواده گرفت تا بتواند هزینه های 
این زندگی بی سر و سامان را تامین کند. 
او هم درس و مدرسه را رها کرد و وارد 
بازار کار شد با وجود این برادر کوچکم 
اشتباه مرا تکرار نکرد و به جای همنشینی 
با دوستان ناباب یا نشستن پای بساط مواد 
مخدر فقط به کار و تالش می اندیشید تا 
جایی که نــه تنها هزینه های خانواده را 
می پرداخت بلکه موفق شد خودرویی نیز 
برای خودش خریداری کند این درحالی 
بود که من همچنان در مرداب مواد افیونی 
دســت و پا می زدم و هر روز بیشتر در 
این منجالب فرو می رفتم دیگر به انسان 
فرسوده ای تبدیل شده بودم که جز مواد 

چیز دیگری در زندگی نمی دیدم حتی به 
خاطرم نمی رسید که هر انسانی باید در 
سن جوانی ازدواج کند و تشکیل خانواده 
بدهد در شرایطی که همه مرا از خود می 
راندند من برای تامین مخارج اعتیادم به 
زمین و آســمان چنگ می انداختم ولی 
هیچ کس کمکی به من نمی کرد نقشه ها 
و ترفندهایم برای گرفتن مقداری پول از 
دیگران نیز لو رفته بود و همه مرا از خود 
می راندند طوری که انگار با یک »موجود 
خطرناک« روبه رو شده اند. دیگر چاره 
ای برایم نمانده بود تا این که با برداشتن 
خودروی برادرم ادعا کنم که او مبلغی به 
من بدهکار است و قصد پرداخت آن را 
ندارد حاال هم در حالی که احساس می 
کنم به پایان خط زندگی رسیده ام منتظر 
هستم تا خانواده ام به کالنتری بیایند و 
با گذشــت از من این حلقه های آهنین 
از دستانم گشوده شود. شایان ذکر است 
عابدی  محمدصادق  سرهنگ  دستور  به 
)رئیس کالنتری قاسم آباد( این پرونده در 
دایره مددکاری مورد بررسی قرار گرفت.

مــدام هوای زندگی اش در وضعیت ناســالم قرار 
داشــت. به خاطر مصرف زیاد مواد مخدر، آسمان 
زندگی اش با هر دود، غبارآلود می شــد. زرگری 
می کرد اما طالیش عیاری نداشت و سایه سر خوبی 

برای فرزندش و فرزند خوبی برای مادرش نبود.
مرد زرگر درباره زندگی موریانه زده اش چنین می 
گوید: از کودکی با دود و مواد آشنا بودم چون پدرم 
اعتیاد داشت. تا 7 سالگی هر بار که مریض می شدم 
پدرم چنــد دود به من می داد و رفته رفته مواد زیر 

زبانم مزه کرد.
بعد از فوت پدرم تا 10 سالگی  خودم را به مریضی 
می زدم و مادرم را فریب می دادم تا به من چند دود 
بدهد و حتی برخی مواقع هم از مواد مادرم ســرقت 
و آن را استفاده می کردم. رفیق بازی ام بعد از این 

ماجرا شروع شد.
با آدم های بزرگ تر از خودم نشســت و برخاست 
داشتم تا احساس بزرگی کنم. اصاًل حواسم به درس 
و مشق نبود. مدام دنبال رفیق بازی، تفریح، مصرف 
مشــروبات الکلی و ســیگاری بودم. افکارم دنبال 

کارهای منفی بود و حس درس خواندن نداشتم.
بعد از 14 ســالگی که در دام مواد گرفتار شــدم 
نتوانســتم درسم را ادامه دهم و ترک تحصیل کردم. 
بعــد از ترک تحصیل کنار برادرم که طالســاز بود 
مشــغول به کار شدم. دوســتان الکلی و سیگاری 
جدیدی پیدا کردم و با آن ها مدام دنبال دوســتی با 

جنس مخالف بودیم.
برادرم وقتی دید که رفیق بازی ام تمامی ندارد  در 
18 ســالگی مرا مجبور کرد با دختری که به او اصاًل 
احساسی نداشتم ازدواج کنم. هر چه مخالفت کردم 
فایده ای نداشــت و به اجبار پای سفره عقد نشستم. 
خانواده همســرم در زندگی مان خیلی دخالت می 
کردند و همســرم اختیاری نداشت. زندگی مشترک 
مان بیش از یک ســال دوام نیاورد و بعد از به دنیا 

آمدن تنها فرزندمان همســرم ساز ناکوک زد، حتی 
نگاهی هم به بچه شیرخوارش نکرد و بعد از شکایت 

از من جدا شد و دنبال زندگی خودش رفت.
بعد از گرفتن حضانت بچه، مادرم از او پرســتاری 
کرد. بعد از آن تریاک را کنار گذاشتم و کریستال را 
جایگزین آن کردم. اوایل با مصرف آن حال خوبی 
به من دست می داد. طوری شــد که تمام درآمدم 
خرج تامین مواد می شــد و به نوعی برای مصرف 
مواد، کار و برای کار، مواد مصرف می کردم  و دود 
کل زندگی ام را احاطــه کرد. چندین بار در کمپ 
بســتری شدم اما فایده ای نداشــت و بعد از مدتی 

هوای زندگی ام ناسالم می شد.
بعد از چند وقت کار در طالســازی، طال فروشی 
باز کردم و در این برهه بود که با شیشــه آشنا شدم 
و همان هم شاهرگ زندگی ام را زد. بعد از مصرف 
شیشــه چند ماه بیشتر طول نکشید که همه درآمد و 
طالها را خرج مواد کردم و ســرمایه ام دود شــد. 
با کمک بــرادرم مدتی اعتیادم را تــرک و مجدداً 
طالفروشــی باز کردم. مدام حس تفاوت با دیگران 
مرا به ســمت مصرف مواد می کشید و در برابر آن 

توانایی مقاومت نداشتم.
روزی یکی از دوســتانم چند ســکه قدیمی برایم 
آورد تا آن ها را برایش بفروشــم که در همین گیر 
و دار دســتگیر و بعد از آن هم با گذاشتن سند آزاد 

شدم تا روز دادگاه برسد.
بعد از گذشــت مدتی از این ماجــرا دوباره یک 
روز مقدار زیــادی مواد صنعتی برای مصرف خودم 
خریدم و داخل مغــازه پنهان کردم تا زیاد از مغازه 

خارج نشوم و از کارم عقب نیفتم.
یک شــب که قصد رفتن به خانه ســاقی را داشتم 
ســوار یک خودرو شدم و ناخواســته با راننده سر 
حرف را بــاز کــردم. راننده وقتــی فهمید من با 
قاچاقچــی مواد کار دارم از من خواســت مقداری 

مواد برای مادر مریضش بگیــرم. چون خودم مواد 
داشتم وسوســه شدم ســودش را ببرم برای همین 
از او خواســتم که روز بعد به محــل کارم بیاید تا 

درخواستش را اجابت کنم.
روز بعد وقتی فرد غریبه وارد مغازه شــد و مواد را 
به او دادم پشت سرش ماموران داخل مغازه ریختند 
و مرا دستگیر کردند. چون قبل از این اتفاق پرونده 
ای در دادگاه داشتم  به 6 سال حبس محکوم شدم. 
بعد از زندانی شــدن من، پسرم که بزرگ شده بود 
ترک تحصیل کرد و داخل مغازه مشغول به کار شد 
تا مثل ســابق چراغ مغازه خاموش نشود و مشتریانم 
را از دست ندهم. بعد از چند سال حبس کشیدن با 
خوردن عفو از زندان آزاد شــدم. بعد از آزادی از 
زندان چون اعصابم مثل گذشته دیگر کشش نداشت 
و زود از کوره در می رفتم دوباره ســراغ مصرف 

مواد صنعتی رفتم.
مصــرف زیاد مواد  شــخصیت ام را عوض کرده 
بود و کســی هم حاضر نبود با من معاشــرت کند 
و زندگــی ام به هم ریخت. وقتی بــرادرم دید که 
دوباره بیراهه را در پیش گرفته ام با کمک پسرم مرا 
به کمپ آوردند تا برای همیشــه اراده کنم و از شر 
این هیوالی افیونی خالص شوم و به زندگی عادی 

برگردم و پدر پاک و درستی برای پسرم باشم.

جوان 22 ســاله که در پرونده تخریب شــبانه 32 
خودرو در بولوار طبرسی شمالی و با تالش نیروهای 
انتظامی مشهد دستگیر شده است درحاشیه بازسازی 
صحنه جــرم که با حضور قاضی حســینی )معاون 
دادســتان مرکز خراســان رضوی( و قاضی دشتبان 
)قاضی ویژه رسیدگی به پرونده های جرایم خاص( 
انجام شد در حالی که از اقدامات هولناک خود ابراز 
پشــیمانی می کرد درباره سرگذشتش گفت: تا مقطع 
راهنمایــی تحصیل کردم اما بعد از آن نتوانســتم به 
تحصیالتــم ادامه دهم چرا کــه درس هایم ضعیف 
بــود و خودم نیز هیچ عالقه ای به درس و مدرســه 
نداشــتم به همین خاطر از همان دوران نوجوانی نزد 
پدرم ماندم تا در امــور بنگاه داری به او کمک کنم 
پدرم بنگاه مشــاور امالک داشت و از وضعیت مالی 
مناسبی برخوردار بود در خانواده هم کمبودی نداشتم 
و اختالف حادی نیز با پــدرم پیدا نمی کردم با این 
حال زمانی که به سن قانونی رسیدم خدمت سربازی 
هم نرفتم البته قصدم فرار از خدمت نبود ولی شــاید 
به خاطر ترس یا هر انگیزه دیگری نمی خواستم عازم 
خدمت ســربازی شــوم اگرچه اکنون ساکن بولوار 

توس )جاده قدیم قوچان( هســتیم اما من و »م« از 
حدود چهار ســال قبل که با یکدیگر همسایه بودیم 
ارتباط صمیمانه ای برقرار کردیم. با آن که از کاری 
که کردم و به خاطر اخالل در نظم عمومی دســتگیر 
شدم خیلی پشیمانم اما هنوز رفاقتم با »م« پایان نیافته 
و این رفاقت ادامه دارد. خالصه دوســتی من و »م« 
ادامه داشت تا این که او در ماجرای قتل جوانی به نام 
رضا تهرانی دستگیر و روانه زندان شد. هشت ماه از 
این موضوع گذشت تا این که فهمیدم »م« با سپردن 
وثیقه ســنگین به دادسرا از زندان آزاد شده است به 
همین خاطر بالفاصله با او تماس گرفتم و برای شب 
نشینی و دورهمی به منزل »م« رفتم. دوستم از حدود 
یک ســال قبل ازدواج کرده بود اما آن شــب که ما 
برای مصرف مشروبات الکلی دور هم جمع شدیم در 
منزل »م« تنها بودیم او چند ساعت قبل از زندان آزاد 
شــده بود و ما از هر دری سخن می گفتیم تا این که 
»م« از مشــکل شخصی خودش با جوانی سخن راند 
که در نزدیکی محل سکونت »م« زندگی می کرد آن 
شب دوستم از من خواســت به خاطر یک ماجرای 
عشق و عاشقی که در نبود او به وجود آمده بودو در 

این میان جوان همســایه آن ها نقش اصلی را در این 
موضوع خاص دارد به او کمک کنم تا زهرچشمی از 
آن جوان بگیــرد این گونه بود که من هم به حمایت 
از دوســتم درحالی سوار موتورسیکلت شدم که »م« 
نیز با شمشــیر پشت سرم نشســت و با آن که شب 
از نیمه گذشــته بود به سوی منزل آن جوان حرکت 
کردیم ولی او در خانه اش نبود و دوســتم در حالت 
عصبانیت و با ضربات شمشــیر همه خودروهایی را 
کــه در آن منطقه پارک شــده بودند تخریب کرد و 
ما در حالی که چهره های خود را پوشــانده بودیم 
از آن محل فرار کردیم ولــی در نهایت پلیس ما را 
دستگیر کرد حاال هم می خواهم به جوانان همسن و 
ســال خود بگویم که امروز با تجمع مردم محل برای 
بازســازی صحنه جرم آبــرو و حیثیت ما از بین می 
رود و این کار از تحمل زندان هم بدتر است و اصال 
ارزش آن را ندارد که آبروی انسان در معرض خطر 
قرار گیرد. من تاکنون هیچ ســابقه ای نداشتم و می 
خواستم با جمع آوری پول هایم ازدواج کنم ولی باز 
هم می گویم تا انســان خودش به دنبال خالف نرود 

وسوسه های دیگران تاثیر زیادی نخواهد داشت.

اگر چــه پدر و مادرم در بــه در دنبالم 
می گردند و 100بار هــم زنگ زده اند. 
می خواستم جواب تلفنشان را بدهم  اما 
خجالت می کشیدم حرف بزنم . بعد هم 
شارژ گوشــی تلفن همراهم تمام شد و 
دیگر نتوانستم یک دستگاه شارژ پیدا کنم.

شب رســیده بود و نمی دانستم چه کار 
کنم. تــوی یک پــارک روی صندلی 
نشسته بودم که ماشین کالنتری را دیدم. 
از مأموران کمک خواستم . از کالنتری 
به خانه پدرم زنگ زدند. نمی خواســتم 
حرفی بزنم. اما وقتی صدای گریه پدرم 
را از پشت تلفن شنیدم از خودم بدم آ مد. 

من خیلی خانواده ام را اذیت کرده ام.
ما در یکی از روســتاهای نزدیک شهر 
زندگی می کنیم. از دوران کودکی شاهد 
اخــالق تند پدر و مــادرم بودم. آ ن ها 
هرموقع دعوایشان می شد دق دلی شان را 
سر من که بچه بزرگ خانه بودم خالی 

می کردند.

مادرم بعضی وقت  ها که خیلی عصبانی 
بود مرا جلــوی دیگران تحقیر می کرد. 
شانزده ســاله بودم که با پســری آ شنا 
خانواده ام  آ مد.  خواستگاری ام  به  شدم. 
مخالفت خود را اعالم کردند. اما مادر 
او که می دانست پسرش را دوست دارم 
به پدر و مادرم گفت حرف دل دخترتان 
را هم گــوش کنید. پــدر و برادرم با 
شنیدن این حرف آ تشی شدند. آ ن ها با 
مرا  می خواستند  خود  سخت گیری های 
ادب کنند. اما نمی دانستند دلم را باخته ام 
و تصمیم خودم را گرفتــه ام. چند ماه 
درگیر این ماجــرا بودیم. خانواده ام که 
در برابر سماجت من راهی به نظر شان 
نمی رســید از ترس آ برویشــان کوتاه 
آ مدند. من با پسر مورد عالقه ام ازدواج 
کردم . ولی چه فایــده که پدر و مادرم 
برایم پشیزی ارزش قائل نشدند و با یک 
جهیزیه ناچیز و سرسری مرا راهی خانه 

بخت کردند.

ســرکوفت های  کوتاهی  مــدت  در 
خانواده شوهرم نیز شروع شد . آ ن ها راه 
می رفتند و خانواده و جهیزیه ام را مسخره 
می کردند. یک ســال گذشت، شوهرم 
ســرکار نمی رفت و تمام دلخوشی اش 
این بود که خانه پدرش زندگی می کنیم 
و آن هــا خرجمان را می دهنــد. البته 
دل خوش بود که اگر پدربزرگش بمیرد 
ارثی به پدرش می رسد و آ ن موقع کار 

آ برومندانه ای راه می اندازد.
او دیگر مثــل روزهای اول زندگی مان 
به مــن ابراز عالقه نمی کــرد و خیلی 
سرد شده بود. متأسفانه در رفت و آ مد 
بــا آ دم های ناباب بــه دام اعتیاد افتاد. 
نمی توانستم حرفی بزنم، این راهی بود 
که خــودم انتخاب کرده بودم و باید تا 
عصبی  فشــار  دچار  می رفتم.  آ خرش 
زیادی شــده بودم و نمی دانســتم چه 
طــور خودم را آ رام کنم. شــوهرم که 
نمی خواســت موی دماغش بشوم و به 

کارهایش گیر بدهــم با حیله و نیرنگ 
می خواســت مرا هم معتاد کند. اوضاع 
زندگی ام خیلی ناجور شده بود. موضوع 
را به خانواده ام اطالع دادم شانس آ وردم 
پدر و مادرم بالفاصله دست به کار شدند 

و طالقم را گرفتند.
دســت از پا درازتر بــه خانه پدرم 
برگشــتم. خانواده ام می خواستند از من 
حمایــت کنند. ولــی از دیدن ریخت 
و قیافــه ام رنج می کشــیدند و دوباره 
هم  شد .خواهرم  شروع  سرزنش هایشان 
از من فاصلــه می گرفت. می گفت دور 
و بــرش نروم که زندگــی اش خراب 
می شود. برای برادرم هم یک سال است 
از مشهد زن گرفته ایم. اما خانواده ام هنوز 
مرا به خانواده عروسمان نشان نداده اند.

سرگردان شده بودم و احساس دلتنگی 
می کردم. از خانه بیرون زدم و به مشهد 
آ مدم. خسته شده ام و حاال باید دوباره از 

نو شروع کنم.
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