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چندی پیش مرد میانســالی با پلیس تماس گرفت و از 
ســرقت خانه اش خبر داد. وی مدعی بــود که به همراه 
خانواده اش به سفر رفته و هنگام بازگشت متوجه سرقت 

شده است.
با شکایت مرد میانســال مأموران راهی محل شده و از 
آنجایی که در ورودی خانه ســالم بود و ســارق بدون 
برهم زدن خانه فقط وســایل با ارزش را ســرقت کرده 
بود، این احتمال مطرح شــد که سرقت  از سوی فردی 
آشنا رخ داده است. در حالی که بررسی ها ادامه داشت، 
کارآگاهان پلیس به بازبینی دوربین های مداربسته اطراف 
محل سرقت پرداختند. آنها تصویر مرد جوانی را به دست 
آوردند که صورتش را با نقاب پوشــانده بود. با اینکه 
چهره سارق مشخص نبود، اما تصویر او را به مالباخته و 

خانواده اش نشان دادند.
اما دختر جوان صاحبخانه به نام فرانک با دیدن تصاویر، 
بالفاصله گفت: او نامزدم پدرام اســت، ســاعتی که به 

دست دارد را خودم برای کادوی روز تولدش خریدم.
فرانک در ادامه گفت: من دانشــجو هســتم. مدتی قبل 
با پدرام در اینســتاگرام آشنا شدم. او خودش را دستیار 
کارگردان و بازیگر سینما و تلویزیون معرفی کرد. پدرام 
می گفت بزودی کارگردان می شــود و با افراد بزرگی در 
سینما کار کرده و حتی در چند فیلم هم نقش فرعی ایفا 
کرده اســت. او آنقدر اطالعاتش درباره این حرفه زیاد 
بود که شک نکردم ضمن اینکه گفت خانواده اش نیز در 
کانادا زندگی می کنند. وقتی گفتم که می خواهیم به سفر 
برویم او گفت که می خواهــد به کانادا برود تا ماجرای 
نامزدی ما را بگوید و آنها را برای مراسم نامزدی به ایران 
بیاورد. اما بعداً فهمیدم نرفته است. برای من خیلی عجیب 
بود. حاال هم که ساعت کادوی تولد را دیدم مطمئن شدم 

که او دروغگو و متهم است.
با اطالعاتی که دختــر جوان در اختیار تیم تحقیق قرار 

داد، کارآگاهان از او خواســتند با پدرام قرار ساختگی 
بگذارد. بدین ترتیب پدرام بازداشت شد، پسر جوان که 
منکر ســرقت بود زمانی که با مدارک پلیسی مواجه شد 
لب به اعتراف گشود. این در حالی بود که در تحقیقات 
پلیسی مشخص شد پدرام سابقه دار است و چندین بار به 

اتهام سرقت و کالهبرداری بازداشت شده است.
گفت و گو با متهم

متهم در بازجویی ها به دو فقره ســرقت اعتراف کرد و 
گفت که نقشه این ســرقت را در پشت میله های زندان 

طراحی کرده است.
چرا از خانه نامزدت سرقت کردی؟

نامزدم نبود همش نقشــه بود برای ســرقت. من عاشق 
بازیگری هســتم، از بچگــی هم دوســتان و فامیل به 
من می گفتنــد که خوب نقش بــازی می کنی و بازیگر 
حرفه ای هســتی. چند باری به زنــدان افتادم و چون به 
نظرم شگردهای ســرقتم نخ نما شده بود تصمیم گرفتم 
که شــگرد جدیدی برای این کار انتخاب کنم. من هم 
دزد بودم و هم بازیگر، هر دوی اینها در سرقت از خانه 

دخترانی که خواستگارشان بودم به دردم خورد.
سابقه بازیگری داری؟

سال ها قبل در یک ســریال به عنوان سیاهی لشکر نقش 
بازی کردم. ماجــرا از این قرار بود که من داشــتم از 
نزدیکی محل فیلمبرداری عبــور می کردم و آنها هم به 
سیاهی لشکر نیاز داشتند و من هم به عنوان بازیگر در آن 
ســریال بازی کردم. از طرفی چون عاشق بازیگری بودم 

خیلی مطالعه می کردم و اطالعات زیادی داشتم.
سرقت را چطور انجام می دادی؟

در فضای مجازی با دختــران دم بختی که وضع مالی 
خوبی داشــتند به بهانه های مختلف دوست می شدم. بعد 
هم ماجرای خواســتگاری را مطرح می کردم. از آنجا که 
دختران پولدار، دنبال پســر پولدار هســتند من هم باید 
خودم را پولدار نشــان می دادم. بــرای همین می گفتم 
خانواده ام ساکن کانادا هستند و خودم هم هر چند وقت 
یکبار خودروی مدل باالیی اجاره می کردم و به ســراغ 
آنها می رفتم. دخترها هم شــیفته من می شــدند و مرا به 
خانه شــان راه می دادند. من هم در نخستین فرصت کلید 

خانه را سرقت می کردم.
با این شگرد از خانه چند دختر سرقت کردی؟

دو دختر. من تصمیم داشتم از خانه ها ی زیادی سرقت 
کنم اما زرنگی و تیزهوشی این دختر دست مرا رو کرد.

دیگر آب از ســرم گذشته است من وارد دنیای زشتی ها 
شــده ام و آن قدر در منجالب فساد گرفتارم که به راحتی 

نمی توانم این دنیای خالفکاری را رها کنم و ...
به گزارش رکنا، دختر 20 ســاله ای که با اعالم شکایت 
پدرش به اتهام برقراری رابطه نامشروع با یک جوان غریبه 
دســتگیر شده اســت در حالی که به گریه ها و ناله های 
مادرش توجهی نمی کرد درباره سرگذشت خود و ماجرای 
خالفکاری هایش به کارشــناس اجتماعی کالنتری سناباد 
مشهد گفت: دختر خردسالی بودم که به همراه خانواده ام از 
یکی از روستاهای قوچان به مشهد مهاجرت کردیم. پدرم به 
عنوان پاکبان در شهرداری استخدام شد اما درآمد او کفاف 

هزینه های زندگی ما را نمی داد.
در همین حال مــادرم نیز به فکر کار افتــاد و به عنوان 
نظافتچی در یکی از رســتوران های اطراف مشهد مشغول 
کار شد تا من و خواهر و برادرم ادامه تحصیل بدهیم و در 
رفاه زندگی کنیم. این شرایط زندگی موجب شده بود نوعی 
احســاس تنهایی در وجودم رخنه کند ولی باز هم زندگی 
خوبی داشتیم تا این که روزی مادرم مرا به گوشه آشپزخانه 
کشــید و گفت: قرار اســت با یکی از کارگران رستوران 
ازدواج کنم! آن زمان 14 سال بیشتر نداشتم و به فکر ازدواج 
هم نبودم اما مادرم »قادر« را به خوبی می شــناخت و به او 
اعتماد داشــت چرا که او همکارش بود و چندین ماه کنار 

یکدیگر کار می کردند.
خالصه در یکی از مراکز مذهبی صیغه محرمیت بین من 
و قادر جاری شــد و به این ترتیب دوران نامزدی خود را 
آغاز کردیم. با وجود این من عالقه چندانی به قادر نداشتم 
و بیشتر اوقاتم را در شبکه های اجتماعی تلفن همراه سپری 
می کردم که باالخره سیاه بختی های من نیز از همین شبکه 
های اجتماعی شروع شد. یک روز که غرق در تلفن همراهم 
بودم با پسر جوانی به نام »احد« آشنا شدم. او اهل تبریز بود 

و با جمالت زیبای عاشقانه مرا وابسته خودش کرد.
از آن روز به بعد رابطــه من و احد به صورت پیامکی و 
تلفنی ادامه یافت به گونه ای که دیگر تقریبا قادر را فراموش 
کرده بودم و همه زندگی ام در احد خالصه می شــد. این 
آشنایی اینترنتی به جایی رسید که احد برای دیدار با من به 
مشهد آمد اگرچه قبال تصاویر او را در تلگرام دیده بودم اما 
وقتی احد را از نزدیک دیدم عالقه ام به او بیشتر شد. مادرم 
سرکار می رفت و پدرم نیز به خاطر این که شب ها کوچه 
و خیابان ها را تمیز می کرد معموال چند ساعت را در روز 

می خوابید به همین دلیل من از این شرایط سوء استفاده می 
کردم و با احد در پارک و سینما قرار مالقات می گذاشتم او 
هم سوئیتی را در هسته مرکزی شهر اجاره کرده بود و گاهی 
نیــز من به آن جا می رفتم و در کنار او انواع موادمخدر را 
مصرف می کردم که تا آن روز حتی نام آن ها را نیز نشنیده 
بودم برخی اوقات دچار توهم می شدم و گاهی نیز حالت 

تهوع می گرفتم .
آن قدر درگیر این عشق خیابانی بودم که اصال یادم رفته 
بود نامزدی به نام قادر هم دارم. خالصه دو سال بعد به قادر 
گفتم که هیچ عالقه ای به او ندارم و نمی توانم با او ازدواج 
کنم. این گونه بود که صیغه محرمیت بین ما فسخ شد و من 
قادر را با همه خوبی هایش به فراموشی سپردم. درحالی که 
نمی دانســتم آیا احد با من ازدواج می کند یا نه با وجود 
این در یک فروشگاه لباس مشغول کار شدم تا هزینه های 
خودم را تامین کنم از آن روز به بعد احد بیشــتر به مشهد 
رفــت و آمد می کرد و من هم همه درآمدم را در اختیار او 
می گذاشتم زمانی به خود آمدم که دیگر بدون استعمال مواد 
مخدری مانند »گل«، »ماری جوانا« و »حشیش« نمی توانستم 
زندگی کنم و در واقع آلوده مواد مخدر شده بودم و احد نیز 

از این شرایط سوء استفاده می کرد.
باالخره این ارتباط خیابانی به دور از چشــم خانواده ام به 
حدی رسیده بود که من ساعت های زیادی را در کنار احد 
سپری می کردم یا در شبکه های اجتماعی با او رابطه داشتم 
تا این که پدرم به حرکات و رفتار من مشــکوک شد و من 
بی خبر از ماجرا همچنان با احد ارتباط داشتم، وقتی دیروز 
به بهانه خرید شارژ تلفن همراه شال و کاله کردم تا از خانه 
بیرون بروم پدرم که خودش را به خواب زده بود به تعقیب 
من پرداخت زمانی که من ســر قرار با احد رفتم او هم با 
پلیس تماس گرفته بود و به این ترتیب من و احد هنگامی 
که داخل سوئیت خلوت کرده بودیم توسط نیروهای گشت 
کالنتری دستگیر شدیم و قاضی دستور بازداشت ما را صادر 
کرد. حــاال هم مادرم درحالی به پدرم التماس می کند که 
نگذارد مرا بــه زندان ببرند که خودم می دانم در منجالب 
فساد گرفتار شده ام و احد نیز قصد ازدواج با مرا ندارد اما 

ای کاش ...
شــایان ذکر است به دستور ســرگرد جواد بیگی )رئیس 
کالنتری ســناباد( پرونده این دختر جوان توسط مشاوران 
دایره مــددکاری اجتماعی کالنتری مورد بررســی های 

اجتماعی و روان شناسی قرار گرفت.

همسرم را کشتم چون مرا قبول نکرد
بچه کوچک مان کمی دورتر داشت بازی می کرد. من در یک لحظه چاقو را بیرون کشیدم و او را با ضربات چاقو به قتل 

رساندم و بعد به سمت جاده دویدم که مأموران من را شناسایی کردند.
 مردی که همسر سابقش را 9 سال قبل به قتل رسانده بود، از دادگاه درخواست آزادی کرد. این قتل که در سال 89 اتفاق 
افتاد، از ســوی مأموران گشت پلیس کشف شد. مأموران حین گشت زنی مردی را که لباس خونین به تن داشت و بسیار 

آشفته بود، دیدند و او را بازداشت کردند.
متهم در بازجویی ها اعتراف کرد همسرش را در پارک جنگلی کشته و جسدش را رها کرده است. زمانی که مأموران به 
داخل جنگل رفتند، جسد را پیدا کردند. با انتقال متهم و کودک خردسالش به اداره آگاهی مرد متهم دوباره به قتل اعتراف 
کرد و گفت: من همسرم را بسیار دوست داشتم و عاشقش بودم. از آنجایی که اعتیاد داشتم، او دیگر من را دوست نداشت. 

ما دو فرزند داشتیم. همسرم حاضر نشد به خاطر بچه ها بماند و ما از هم جدا شدیم.
فرزند بزرگم با من زندگی می کرد و فرزند کوچکم با مادرش زندگی می کرد. من شیشــه مصرف می کردم و دچار توهم 
می شدم. فکر می کردم همسرم به خاطر کسی دیگر من را رها کرده است. روز حادثه با همسرم تماس گرفتم و گفتم بچه را 

بیاور، من هم بچه بزرگ مان را می آورم تا همدیگر را خانوادگی ببینیم. او هم قبول کرد.
در پارک جنگلی قرار گذاشــتیم؛ اما من بچه بزرگم را با خودم نبردم. همسرم بچه کوچک را با خودش آورده بود. وقتی 
ســر قرار آمد، به او گفتم باید با هم حرف بزنیم. این وضعیت تحمل ناپذیر است و تو باید برگردی؛ اما قبول نکرد. گفت: 

برنمی گردم؛ چون تو معتاد هستی و من حاال که تنها زندگی می کنم، حالم خیلی خوب است.
متهم ادامه داد: به همسرم گفتم حتما تو عاشق کسی شده ای. جواب داد عاشق نشده؛ اما حاضر نیست من را قبول کند. بچه 
کوچک مان کمی دورتر داشت بازی می کرد. من در یک لحظه چاقو را بیرون کشیدم و او را با ضربات چاقو به قتل رساندم 

و بعد به سمت جاده دویدم که مأموران من را شناسایی کردند. پرونده بعد از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد.

او گفــت که زن برادرم به او گفته بود چند نفر را اجیر 
کنند تا من و برادرم را بدزدند و آن ها بتوانند اموالمان را 
تصاحب کنند. من هم وقتی فهمیدم او به اشتباه خود پی 

برده از او و زن برادرم اعالم گذشت می کنم.
صبح دیروز مرد جوانی که چند ماه قبل از سوی مردان 
ناشناسی ربوده شده بود به همراه متهمان پرونده در شعبه 
هفتم دادگاه کیفری به تشــریح این ماجرا پرداخت و 
گفت: چند ماه قبل در خانــه ام واقع در خیابان جردن 
خوابیده بودم که ناگهان 3 مرد ناشــناس را باالی سرم 

دیدم.
آن ها خودشان را مأمور اطالعات معرفی کرده و پس از 
اینکه محتویات گاوصندوق را که شامل 600 هزار دالر 
پول نقد و حدود 10 میلیون تومان پول ایران بود خالی 
کردند، مرا با دستبند و چشم بند سوار خودرو کرده و به 

خانه ای در ورامین بردند.
در آنجا بود که متوجه شــدم آن ها مأمور نیســتند و 
قصدشان سرقت اموالم بوده است. بعد هم مرا تحویل 
دو برادر دادند و رفتند. در آن خانه نیز دو برادر که اعتیاد 
شدیدی به شیشه داشتند با شمشیر مرا تهدید کردند و 
مانند زندانبان از مــن مراقبت می کردند تا اینکه همان 
شــب یک ساقی به در خانه آن ها آمد و وقتی دو برادر 
سرگرم خرید شیشه بودند من از فرصت استفاده کرده 
و فرار کردم. بعد هم خودم را به کالنتری رســاندم و 

ماجرا را گفتم.
بعد از شــکایت با مأموران پلیس به خانه رفتم و در 
بازرســی از خانه ما با توجه به اینکه در های خانه ضد 
ســرقت بوده و امکان ورود افراد غریبه به داخل وجود 
نداشت احتمال دادند یکی از اعضای خانه با آدم ربایان 
سارق همدست بوده است بنابراین به همسرم ظنین شدند 

و از او بازجویی کردند که وی اعتراف کرد.
اما همســرم گفت که با وسوسه همسر برادرمن دست 
به چنین کاری زده اســت. او گفت که زن برادرم به او 
گفته بود چند نفر را اجیر کنند تا من و برادرم را بدزدند 
و آن ها بتوانند اموالمان را تصاحب کنند. من هم وقتی 
فهمیدم او به اشتباه خود پی برده از او و زن برادرم اعالم 

گذشت می کنم.
در ادامه دادگاه متهم ردیف اول پرونده پای میز محاکمه 

ایستاد و گفت: من شــاعر و آدم سرشناسی هستم در 
اینستاگرام صفحه پر مخاطبی دارم و افراد زیادی برای 

مشاوره و درخواست کمک با من تماس می گیرند.
من با همسر شــاکی در اینستاگرام آشنا شدم گاهی با 
هم مشاعره می کردیم و کم کم او با من درد دل کرد و 
گفت: شوهرش مرد پولداری است، اما بسیار بد رفتار و 

بد اخالق است و او را شکنجه می کند.
از من کمک خواست و گفت که جاری اش نیز چنین 
مشــکلی دارد آن ها هر دو در یک ســاختمان زندگی 
می کردند و قرار شــد من با دوستم به خانه آن ها برویم 
و با این دو برادر صحبت کنیم، اما چند روز قبل از این 
ماجرا جاری این زن با مــن تماس گرفت و گفت که 
شوهرش را به خاطر یک پرونده مالی بازداشت کرده اند. 
من فکر کردم موضوع دیگر منتفی شــده است، اما زن 
شــاکی با من تماس گرفت و خواست که همسرش را 

گوشمالی دهیم.
در ادامه متهم ردیف دوم نیز به دفاع از خود پرداخت و 
در حالی که منکر آدم ربایی و سرقت بود گفت: من آن 
روز از ماجرا خبر نداشتم فقط وقتی دوستم گفت: برای 
گوشمالی دادن یک مرد پولدار باید به خانه اش برویم و 
پول خوبی گیرم می آید با او همراه شدم. من بیکار بودم 
و به این پول احتیاج داشتم. از بقیه ماجرا هم بی خبرم. 
بدین ترتیب هر 7 متهم پرونده به دفاع از خود پرداختند

 این مرد روشندل سمنانی زندگی خواندنی دارد و بعد 
از 26 سال کار در مرکز مخابرات بیمارستان های سمنان 

بیش از 2 هزار شماره تلفن را به خاطر سپرده است.
 این مرد بالغ بر دو هزار و 500 شــماره را به حافظه 
ســپرده و 26 سال در مرکز تلفن بیمارستان های سمنان 
مشــغول به کار اســت؛ در کارش مشکلی ندارد و در 
ورزش هم قهرمان و برگزیده چند رشــته ورزشی در 

سطح ملی است.
غنیمتــی که از طفولیت و زمانی کــه جبر روزگار بنا 
را بر بی فروغی دیدگانش گذاشــت، جبران کننده تمام 
تیرگی های ممکن شد و وجودش را به منبع نور بی پایان 
الهی گره زد؛ چنانکه امــروزش را مدیون دیروزهایی 

است که این غنائم بی منت به سمتش روانه شد.
ثروتی که کودک دیروز و مرد امروز گزارش ما فاخرانه 
از آن سخن می گفت و البته جای فخرفروشی هم داشت؛ 
غنیمتی بود به نام »عشق«؛ آن هم از نوع بی بدیلش که از 
چشمه وجودی یک مادر سرچشمه می گرفت و به سمت 
کودکی روانه می شــد که بر اثر حادثه ای در کودکی 

پرده ای میان چشم ظاهر و دنیای بیرونش حائل شد.
البته فرقش با ما در این اســت که دنیایش را آن گونه 
می دید که دلش ترسیم می کرد؛ چشم ظاهر شاید گاهی 
عاجز باشد در دریافت تابلوی جمال آفاق، اما چشم دل 
آیات و نشــانه های خدا را آن گونه که خود می طلبد، به 

نظاره می نشیند.
رؤیت جهان با چشم دل تنها یک تعبیر شاعرانه نیست؛ 
بلکه موهبتی الهی است که در پیامبر گرامی اسالم )ص( 
نیز به این حقیقت اشــاره شد؛ آن زمانی که می فرماید: 
»هیچ بنده ای نیست جز اینکه دو چشم در صورت اوست 
که با آنها امور دنیا را می بیند و دو چشــم در دلش که 
با آنها امور آخرت را مشــاهده می کند. هرگاه خداوند 
خوبی بنده ای را بخواهد، دو چشــم دل او را می گشاید 
که به وسیله آنها وعده های غیبی او را می بیند و با چشم 

دل به وعده های الهی ایمان می آورد«.
به کار بردن واژه »روشندل« برای خودش و افرادی که با 
این محدودیت مواجه هستند، را به نوعی »ترحم« قلمداد 
می کند و معتقد اســت این صفت نباید برای افرادی با 
شرایط او به کار برده شود؛ تعبیر و توجیه جالبی دارد که 

در اثنای گفت وگویمان می خوانیم.
به احترام خواسته اش و تأکیدی که داشت، برایش لفظ 
»نابینا« را به کار می بریم؛ توانمندی زیر آســمان شهر 
ســمنان که با توکل بر خداوند و تکیه بر معجزه ای به 
نام عشق به دنیای تاریک سکون پشت پا زده و با اراده 
و پشــتکارش، عالوه بر تقویت حس استقالل در خود، 
وجود دیگر افراد را نیز مملو از شور زندگی کرده است؛ 

بیشتر با »ابراهیم قلی زاده« آشنا می شویم.

 نخســت به طور کامل خود را برای مخاطبان ما 
معرفی کرده و از وضع شغلی و زندگی تان بگویید؟

- »ابراهیم قلی زاده« هســتم؛ متولد سال 1352 و مدت 
26 سال کارمند دانشگاه علوم پزشکی سمنان هستم و 
در مراکز تلفن بیمارستان امیرالمؤمنین )ع(، فاطمیه و 15 
خرداد و همچنین ستاد مرکزی دانشگاه سمنان فعالیت 
دارم.در ســال 1373 تشکیل خانواده دادم و اکنون سه 
فرزند پسر دارم؛ همسر خوب و فرزندان صالح مکمل 
آرامشم هســتند و این الطاف الهی را مدیون دعاهای 

خاضعانه مادرم هستم.
علت نابینایی شــما چه بود؛ مــادرزادی یا بر اثر 

حادثه ای چشمتان را از دست دادید؟
قلی زاده: در اثر حادثه و بی احتیاطی در پنج ســالگی 
نابینا شدم؛ درواقع سر یک شیطنت بچگانه چشمم آسیب 
دید.برای جراحی مراجعه کردم که نابینا شــدم و البته 

نمی توانم بگویم حتماً قصور پزشکی بوده است.
از اینکه از نعمتی بزرگ و حیاتی همچون دیدن 

محروم هستید چه احساسی دارید؟
قلی زاده )با لبخند(: حیاتی از منظر شــما! مشکلی با 
شرایط فعلی ام ندارم و ناراحت نیستم؛ فعالیت های خوبی 
در جامعه دارم.به ویژه در زمینه ورزش چند سال متوالی 
در رشته های متعدد موفقیت کسب کردم و حتی قهرمان 
کشور شدم.در رشته های دوومیدانی، گلبال، شطرنج و 
شنا فعال هســتم و اخیراً کوهنوردی هم به فعالیت های 

ورزشی ام اضافه شده است.
چه کســانی در توفیقی که امروز از آن ســخن 
می گوییــد و برایتان حاصل شــده اســت، نقش 

داشتند؟
قلی زاده: موفقیت هایم را بیــش از همه مدیون لطف 
خداوند و دعای مادرم هستم و در ادامه راه نیز حمایت 
بی مثال همسر دلسوز و مهربانم؛ البته دوستان خوبی هم 
همواره در کنــارم بوده اند که تریبون فارس را غنیمت 

شمرده و از حمایت چندساله شان قدردانی می کنم.
به ویژه از دوســت خوبم آقای طحان که مدتی مربی 
تیم ما بوده و متحمل زحمات زیادی شده. )قلی زاده با 
لبخند(: تشکر از آقای طحان را سانسور نکنید؛ چون حق 
زیادی بر گردنم دارند و گمان نمی کنم موقعیتی بهتر از 
رسانه مردمی فارس برای ادای دینم به ایشان فراهم شود.

به هرحال همیشــه باید قدردان افرادی بود که پله های 
صعود دیگران هستند.

 به جز ورزش در چه عرصه هایی فعال هستید؟
قلی زاده: به طور کل، فردی پرجنب وجوش هستم و از 
انزوا بیزارم؛ در زمینه های سیاسی، فرهنگی اجتماعی و... 

فعالیت دارم.
در زمینه حفظ و قرائت قرآن کریم نیز فعال هستم و در 

محافل انس با قرآن در مساجد شرکت می کنم.
در کتابخانه های عمومی واحد نابینایان عضو هستم و 
کتاب، روزنامــه و مجله مخصوص نابینایان که با خط 

بریل نگاشته می شود، را مرتب رصد و مطالعه می کنم.
مردی که صدها شماره حفظ است

نابینایــان به علت محروم بودن از نعمت بینایی از 
بهره مندند و حس های دیگرشان  مواهب دیگری 
فعال تر از سایر افراد است؛ توانمندی خاصی دارید 

که متمایز از دیگران باشد؟
قلی زاده: بله. قدرت به حافظ ســپردن مطالب یکی از 

نعمت های خداوند به افرادی با شرایط من است.
شــماره های زیادی را در حافظه ثبت کردم؛ شــماره 
ارگان های مختلف که موردنیاز  همکاران، پزشــکان، 
همکاران است و در این سال ها به تناسب با کارمندانی 
که با آنها در ارتباط بودم، شماره هایشان را حفظ کردم.

چند شــماره تلفن حفظ هســتید؟ آیا از شغلتان 
رضایت دارید؟ در برخورد با ارباب رجوع چگونه 

تمرکز می کنید؟
قلی زاده: بالغ بر دو هزار و 500 شــماره را به حافظه 
ســپردم؛ 26 سال در مرکز تلفن بیمارستان ها مشغول به 
کارم؛ شغلم را دوست دارم اما شرایط راحت هم نیست.

برخی شاید بگویند پشت میز نشسته و جواب تلفن را 
می دهد؛ اما در مواقعی باید به صورت هم زمان پاسخگوی 
چند نفر باشم که نیازمند سرعت و دقت توأمان است؛ در 

برخورد با ارباب رجوع صبر پیشه می کنم.
فرمودید برای فرد نابینا از واژه روشندل استفاده 

نشود؛ چرا؟
قلی زاده: روشندلی صفتی است که می توان به همه افراد 
سالم با ضمیر روشن نسبت داد.این اصطالح از نظر من 
تعریف مخصوص خودش را دارد و می تواند شامل همه 
افرادی شود که دید و نگاه باز به اطراف و جامعه دارند.

به کار بردن این لفظ برای ما به نوعی ترحم اســت که 
در قالب بازی با کلمات ادا می شود. افراد نابینا همانند 
من از نعمت بینایی محروم هستند و با این واقعیت کنار 
آمده اند؛ بنابراین مشکلی با به کار بردن لفظ نابینا ندارند.

 توصیه شما به افراد و خانواده هایی که فرزند نابینا 
با شرایط شما دارند، چیست؟

قلی زاده: برای تقویت اســتقالل فردی فرزندانشــان 
کوتاهی نکنند. صبورانه کمکشــان کنند. دستشــان را 
بگیرند و راهنما شــوند تا کارهای شخصی شــان را 
خودشان انجام دهند.بهترین کمک به فرد نابینا این است 
که او را در مســیر درست قرار دهند. شاید بگویید این 
مسیر با مانع مواجه می شود؛ بله، من بارها با مانع مواجه 
شدم و این موانع کمک کردند که واقعیت را پذیرفتم و 

ایمان به توانمندی ام نیز در این مسیر تقویت شد.

 مرد سارق وقتی برای دزدی از خانه نامزدش به آنجا 
می رفت فکر نمی کرد ســاعتی که به عنوان هدیه تولد 

گرفته بود باعث لو رفتنش بشود.
 چندی پیش مرد میانسالی با پلیس تماس گرفت و از 
ســرقت خانه اش خبر داد. وی مدعی بود که به همراه 
خانواده اش به ســفر رفته و هنگام بازگشــت متوجه 

سرقت شده است.
با شکایت مرد میانسال مأموران راهی محل شده و از 
آنجایی که در ورودی خانه ســالم بود و سارق بدون 
برهم زدن خانه فقط وســایل با ارزش را سرقت کرده 
بود، این احتمال مطرح شــد که سرقت  از سوی فردی 
آشنا رخ داده است. در حالی که بررسی ها ادامه داشت، 
کارآگاهــان پلیس به بازبینی دوربین های مداربســته 
اطراف محل سرقت پرداختند. آنها تصویر مرد جوانی 
را به دســت آوردند که صورتش را با نقاب پوشانده 
بود. با اینکه چهره سارق مشخص نبود، اما تصویر او را 

به مالباخته و خانواده اش نشان دادند.
امــا دختر جــوان صاحبخانه به نام فرانــک با دیدن 
تصاویر، بالفاصله گفت: او نامزدم پدرام است، ساعتی 
که به دســت دارد را خودم برای کادوی روز تولدش 

خریدم.
فرانک در ادامه گفت: من دانشــجو هستم. مدتی قبل 
با پدرام در اینستاگرام آشنا شدم. او خودش را دستیار 
کارگردان و بازیگر سینما و تلویزیون معرفی کرد. پدرام 
می گفت بزودی کارگردان می شود و با افراد بزرگی در 

سینما کار کرده و حتی در چند فیلم هم نقش فرعی ایفا 
کرده است. او آنقدر اطالعاتش درباره این حرفه زیاد 
بود که شک نکردم ضمن اینکه گفت خانواده اش نیز در 
کانادا زندگی می کنند. وقتی گفتم که می خواهیم به سفر 
برویم او گفت که می خواهد به کانادا برود تا ماجرای 
نامزدی ما را بگوید و آنها را برای مراســم نامزدی به 
ایران بیاورد. اما بعداً فهمیدم نرفته است. برای من خیلی 
عجیب بود. حاال هم که ســاعت کادوی تولد را دیدم 

مطمئن شدم که او دروغگو و متهم است.
با اطالعاتی که دختر جوان در اختیار تیم تحقیق قرار 
داد، کارآگاهان از او خواستند با پدرام قرار ساختگی 
بگذارد. بدین ترتیب پدرام بازداشت شد، پسر جوان که 
منکر سرقت بود زمانی که با مدارک پلیسی مواجه شد 
لب به اعتراف گشود. این در حالی بود که در تحقیقات 
پلیسی مشخص شــد پدرام سابقه دار است و چندین 
بار به اتهام سرقت و کالهبرداری بازداشت شده است.

گفت و گو با متهم
متهم در بازجویی ها به دو فقره سرقت اعتراف کرد و 
گفت که نقشه این سرقت را در پشت میله های زندان 

طراحی کرده است.
چرا از خانه نامزدت سرقت کردی؟

نامزدم نبود همش نقشــه بود برای سرقت. من عاشق 
بازیگری هســتم، از بچگی هم دوســتان و فامیل به 
من می گفتند که خوب نقش بــازی می کنی و بازیگر 
حرفه ای هســتی. چند باری به زندان افتادم و چون به 

نظرم شگردهای سرقتم نخ نما شده بود تصمیم گرفتم 
که شــگرد جدیدی برای این کار انتخاب کنم. من هم 
دزد بودم و هم بازیگر، هر دوی اینها در سرقت از خانه 

دخترانی که خواستگارشان بودم به دردم خورد.
سابقه بازیگری داری؟

سال ها قبل در یک سریال به عنوان سیاهی لشکر نقش 
بــازی کردم. ماجرا از این قرار بود که من داشــتم از 
نزدیکــی محل فیلمبرداری عبور می کردم و آنها هم به 
سیاهی لشکر نیاز داشتند و من هم به عنوان بازیگر در 
آن ســریال بازی کردم. از طرفی چون عاشق بازیگری 

بودم خیلی مطالعه می کردم و اطالعات زیادی داشتم.
سرقت را چطور انجام می دادی؟

در فضــای مجازی با دختران دم بختی که وضع مالی 
خوبی داشتند به بهانه های مختلف دوست می شدم. بعد 
هم ماجرای خواســتگاری را مطرح می کردم. از آنجا 
که دختران پولدار، دنبال پســر پولدار هستند من هم 
باید خودم را پولدار نشان می دادم. برای همین می گفتم 
خانواده ام ساکن کانادا هستند و خودم هم هر چند وقت 
یکبار خودروی مدل باالیی اجاره می کردم و به سراغ 
آنها می رفتم. دخترها هم شــیفته من می شدند و مرا به 
خانه شان راه می دادند. من هم در نخستین فرصت کلید 

خانه را سرقت می کردم.
با این شگرد از خانه چند دختر سرقت کردی؟

دو دختر. من تصمیم داشتم از خانه ها ی زیادی سرقت 
کنم اما زرنگی و تیزهوشی این دختر دست مرا رو کرد

حوادث

همدستی دو جاری برای ربودن همسرانشان

استعداد عجیب مرد نابینا

دسیسه پلید آقای بازیگر الکچری برای دختران تهرانی 
 یک ساعت کادویی لو داد

راز سرقت خانه پدرزن با تیزهوشی عروس جوان فاش شد

کل دوران نامزدی با قادر به خانه مجردی احد می رفتم !
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